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 چکیده

یت ین مباحث نظ ی دانش مطالعۀ مقاطع مخ وط  از عال مخ وطات یا همان 
اط  کارب دهای عمل  نیز های میانه بوده که به خهتدسۀ دوران باسشان و سده

ای کویتاه به گ فشه است. در پژوهش پیشِ رو، پس از اشارهه ق ار م مورد یتوج
یابی آن به ، چگونگ  راهدر یونان و در یتمدن اسالم  یتاریخچۀ مخ وطات

و نیز دگ گون  های درس  دورۀ قاجار و کم  پس از آن در ای ان، کشاب
 شود.ب رس  م واژگان این علم در ج یان این انشقال، 

 

 الملکمهتدس مخ وطات،، ک شیش، ای ان معاص ، دارالفتون ها:واژهکلید
  

                                              
 روانفهم خوببه سجّاد نیک یتقدیم .1
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 مهمقد

 سبببه آنها را دوم هسشتد که  ۀدرجاز های جب ی از خَم ایدسشه مقاطع مخ وط 
های گوناگون یک مخ وط، در یونان باسشان یتع یفران ب  پایۀ چگونگ  ب شصورت 

. ک دندب رس  م « مخ وطات»موسوم به  ای از هتدسهو دورۀ اسالم  در شاخه
 2پ گایی 1یت ین مشن متسجم و مسشقلِ موجود در این موضوع، کشاب آپولونیوسکهن

م( است. بدین یت یتیب خاسشگاه این علم  اوایل سدۀ دوم ق -ق م وم )نیمۀ دوم سدۀ س
ه یونانیان به کتار گ ایش به ریاضیات نظ ی، یتوج. در اندیونان باسشان دانسشه را
ها در پ داخشن به های آنیتوان از انگیزهابی را نیز م های آفشهای سوزان و ساعتآیته

ثار یونان ، کشاب آپولونیوس و ب خ  دیگ  . مانتد بسیاری از آبه حساب آورداین علم 
از و اند شدهاز یونان  به ع بی یت جمه  یتوسط دانرمتدان اسالم از آثار م یتبط 

که گواه رونق این علم  جا مانده استی در این باره بهبسیار دانرمتدان اسالم  نیز آثار
د نورشتاس ، در این دوران است. یتوجه به کارب دهای مقاطع مخ وط  در علوم  مانت

های جدید ب ای رسم این مقاطع به صورت پیوسشه یا از راه کوشش ب ای یافشن روش
)معصوم  های جدید ب ای مسائل  چون یتثلیث زاویه یافشن راه حل یابی ونقطه

یتضعیف »)همو،  و یتضعیف مکعب( 528-524، صص «یتثلیث زاویه»همدان ، 
دهد که علم خ وط  همه نران م با اسشفاده از مقاطع م (555-554، صص «مکعب

وجود  بابخش مهم  از ریاضیات این دوره بوده است. با این حال، و مخ وطات 
یتح ی هایی از مخ وطات آپولونیوس که به قصد آموزش این علم یتهیه شده است 

رسد این علم در مشون آموزش  به نظ  نم (، 615-613، صص «یتح ی »)ک امش ، 
 در واقعو ، ای بوده باشدالم  دارای جایگاه ویژهریاضیات دورۀ اسعموم  

 ای یتخصّص  مط ح بوده است. به عتوان حوزههمواره مخ وطات 
های پس از جتگدر نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم هج ی، اوایل سدۀ نوزدهم میالدی، 

نسبشاً طوالن  بین ای ان و روسیه که متج  به انعقاد ق اردادهای گلسشان و یت کمانچای 
ود نظم و قانون و اندیرمتدان جامعۀ ای ان، در پی یافشن علل پی وزی روسیه، وجشد، 

ای ان را چارۀ  ایران دانسشتد.های جدید را عامل پی وزی روسیه فتاوریداششن علم و 
جدید از راه  فتاوریدست یافشن به دانش و های پی در پی ب ای رهایی از شکست

                                              
1. ’Απολλώυιος 

2. Πέργη،  شه  یونان  کوچک  در جتوب آسیای صغی  
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علّمان و مراوران خارج ، اعزام محصّل به یتأسیس م اکز علم  و فتّ ، اسشخدام م
 (.111ص معشمدی،خارج و ب ق اری اریتباط با کرورهای پیر فشه یافشتد )

یتأسیس مدرسۀ دارالفتون و  یت ین اقدامات ب ای رسیدن به این هدفمهمیک  از 
بود.  ،ویژه در حوزۀ نظام به ،اسشخدام معلّمان  از اروپا ب ای یتدریس علوم روز

شد، پس از چتدی معموالً با حضور مش جمان م بوط به ه  اسشاد ب گزار م ها کالس
هایی یتوسط گفشارهایران، کشاب که از یتدریس معلّمان گذششه بود، از روی درس

فتون یتدوین شده و در اخشیار آموخشگان دارالمدرّسان خارج  و بعدها دانش
 جویان ق ار گ فت.دانر

های درس  نظام نوین آموزش  ای ان را بط ح بعض  از مباحث ریاض  در کشا
مثال، یتوصیف مسی   ب ای .یتوان م یتبط با کارب دشان در فتون جتگ  نیز دانستم 

وسیلۀ ظ  آن ح کت پ یتابه در دو بُعد بهح کت گلولۀ خمپاره در مبحث یتوپخانه و مشتا
 ای از مقاطع مخ وط  ست. متحت  سهم  که گونه

رسد در فاصلۀ یته ان به نظ  م  شه  هایکشابخانه و هافه ست در جسشجو پایۀ ب 
ق چهار کشاب درس  در دارالفتون یتألیف شده که در آنها به صورت 1353ق یتا 1254

مسشقل یا به عتوان بخر  کویتاه از یک کشاب به مخ وطات پ داخشه شده است. متظور 
بتیان در ای ان یتازهوزش  ست که ب ای نظام آمهای چاپ ستگ کشاب« کشاب درس »از 

اند، ه  چتد که سع  شده جویان محصّل در این ساخشار جدید یتدوین شده بودهو دانر
نویس، نیز دور از نظ  نماند. های دستیتا حدّ امکان، سی  مبحث مخ وطات در کشاب

ها با علوم ن آثار، یتالش ب ای کرف اریتباط آنکـَ د این مقاله، ب رس  مخشص  ایروی
 های غی  فارس  است. ابقدیم و کش

 1پیشینۀ مخروطات در یونان باستان و دورۀ اسالمی
 که احشماالًاند دانسشه 2متایخموس نام به دان هتدسهرا  مخ وط  قطوع مکشرف
کارگی ی یک سهم  و بوده است. گواه این انشساب، به م ق 351 اش حوال شکوفایی

دو واسطۀ »یا « یتضعیف مکعب»سألۀ الزاویه یتوّسط وی ب ای حلّ میک هذلول  قائم

                                              
آمیز یونانیان در مقصود این بخش ارائۀ یتاریخچۀ مقاطع مخ وط  در یونان باسشان نیست، مطالعۀ پیریتۀ نبوغ .1

گتجد و متابع مشعدّدی ب ای آن وجود طلبد و در این مقال نم م  طات، خود، ف صت و جایگاه  ویژهیتدوین مخ و
 دارد.

2. Μέναιχμος 
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(. اقلیدس و ارشمیدس نیز در مورد قطوع 56ص 1،است )دایکسش هوئیس« هتدس 
گانۀ های سهمخ وط  که خَمآثار ایران در  .اندمخ وط  در آثار خود مطالبی نوششه

شوند، مخ وط قائم است که در آن، محور ب  قاعدۀ مورد نظ  به وسیلۀ آن یتولید م 
(. امّا یتبلور نهایی دانش یونانیان در بارۀ قطوع 87ص 2،عمود است )ب گ نمخ وط 

شود که در دیده م  3کونیکُنمخ وط  در کشاب جامع آپولونیوس پ گایی یعت  
 های بعدی از آن یاد خواهد شد.بخش

آپولونیوس پ گایی است که به  کونیکن، عتوانِ یت جمۀ ع بی کشابِ «مخروطات»
نیمۀ دوم سدۀ سوم هج ی( به زبان  رگذششه درس پ سش  احمد بن موس  بن شاک  )د

چه آپولونیوس در مقدّمۀ کشاب )روایت (. ب  پایۀ آن151ه شد )ق بان ، صع بی یت جم
دارای هرت مقاله بوده است. از چهار مقالۀ نخسِت  مخروطاتیونان  و ع بی( گفشه، 

به زبان یونان  و هم ع بی نسخ  در دست است ول  از مقاالت پتجم یتا هفشم  آن، هم
فقط مشن یت جمۀ ع بی آن باق  مانده است؛ همچتین مشن مقالۀ هرشم به دست 
مش جمان دورۀ اسالم  ن سیده و یتا ام وز نیز نران  از آن یافت نرده است. از ق ن سوم 

 مخروطاتهایی ب  کشاب و یتکملهها، حواش  هج ی به بعد در مشون ع بی، ش ح
 (.1)جدول  آمده استهایی از آن ف اهم نوششه و یتح ی  و یتلخیص

 1جدول 
 فعّالیّت نام دورۀ فعالیتج

 به ع بی مخروطاتیت جمۀ چهار مقالۀ نخست  هالل بن ابی هالل حمص  ق251درگذششۀ ح

به  مخروطاتیت جمۀ مقاالت پتجم یتا هفشم  ثابت بن ق ّه ق221-288
 ع بی

 یتألیف کشابی در بارۀ مقاطع اسشوانه احمد بن موس  بن شاک  سدۀ سوم هج ی

 بتو موس  بن شاک  سدۀ سوم هج ی
های هالل و ثابت؛ یتصحیح و بازنگ ی یت جمه

یتألیف مقدّمه و ارائۀ قضایایی ب ای یتسهیل 
 مخروطاتدرک 

؛ مشتش مخروطاتش ح  ب  مقالۀ نخست  اب اهیم بن ستان بن ثابت بن ق ّه ق276-335
 (332ندیم، صشده است )ابن گم

 351درگذششۀ بین 
 ق361و 

 ابوجعف  خازن
که ظاه اً  اصالح کتاب المخروطاتیتألیف 

فقط قسمش  از آن، در بارۀ یتثلیث زاویه، 
 (66موجود است )ق بان ، ص

                                              
1. Dijksterhuis 

2. Berggren 

3. ΚΩΝΙΚΩΝ 
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 فعّالیّت نام دورۀ فعالیتج

نیمۀ دوم سدۀ 
 چهارم هج ی

 عالء بن سهل

های مقاطع مخ وط  ای در بارۀ ویژگ رساله
؛ کارب د (ی خواص القطوع الثالثةف) گانهسه

های ها و عدس مخ وطات در نظ یۀ آیته
 سوزان

 سجزی ق415ح-331ح
وار و وار، سهم هذلول  بارۀالف( یتألیف در 

 وار؛بیض 
 ای در بارۀ خطوط مجانب هذلول ب( رساله

 محمّد بن احمد قم  )ابن کرته( ق5و 4های سده
 های هذلول بحث در بارۀ مجانب

بداً وال أذین یقربان لبانة الخطین الإ یرسالة ف)
 (یلتقیان

 ابن هیثم ق354-431

ای در بارۀ یک  از قضایایی الف( یتألیف رساله
که بتو موس  در مقدّماتِ یتسهیلِ درکِ 

 اند؛نوششه بوده مخروطات
 مخروطاتب( بازسازی مقالۀ هرشم 

زنده و فعّال در 
 ق513

 المخروطات تلخیصیتألیف  ابوالفشح اصفهان 

پیش از  هدرگذشش
 ق611

 عبدالملک شی ازی
 ؛ المخروطات تصفحای به نام یتألیف خالصه

ب ای یتسهیل درک قضایای مقالۀ هفشم، نیز 
 مقدّمایت  را آورده است

 موس  بن میمون ق527-611

هایی ب  بعض  از قضایای ها و حاشیهیادداشت
حواٍش ای با عتوان در رسالهمخروطات کشاب 

نوششه  علی بعض أشکال کتاب المخروطات
 است

 ش ف الدین طوس  ق611درگذششۀ ح
ای )یا قسمش  از کشاب جب ( در بارۀ رساله

 مجانب هذلول 

بیان و اثبات دو مقدمّه )لِم( م بوط به اواخ   الدین ابن یونسکمال ق551-637
 مخروطاتمقالۀ نخست 

 1تحریر المخروطات (الف نصی  الدین طوس  ق575-652
 مقدّمات کتاب المخروطات یف ب(

تهذیب ) المخروطات یشرح کتاب ابلونیوس ف الدین مغ بیییمح ق682درگذششۀ 
 (مخروطات ابلونیوس

                                              
نصی الدین  تحریر المخروطاتوجود دارند که اششباهاً به نام  های نسخ خطّ های بسیاری در فه ست. رساله1

 ست.اعبد الملک شی ازی  المخروطاتتصفّح اند مانتد نسخۀ چسش بیش  که در واقع رسالۀ طوس  ثبت شده
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 فعّالیّت نام دورۀ فعالیتج

 الدین فارس کمال ق665-518

و اگ  روزگار »نوششه:  تنقیح المناظردر مقدّمۀ 
یاری کتد بار دیگ ، بتا ب  ف مان مطاع، به 

خواهم پ داخت و یتا آنجا که از  مخروطات
؛ 1«چون مت  ساخشه است در آن خواهم کوشید

معلوم نیست که این کار به س انجام رسیده یا 
 (412نه؟ )ق بان ، ص

بارۀ کارب دهای مخ وطات های بسیاری در رساله عالوه ب  موارد متدرج در جدول باال
های سوزان و ... ها، آیتهدر حلّ معادالت درجۀ سوم، یتثلیث زاویه، یت سیم چتدضلع 

یتوان به آثار ثابت بن ق ّه، ابو سهل کوه ، عالء بن سهل و نوششه شده است که م 
  2.اشاره ک د دیگ ان

ای که در  های بعدی مقاله، به یتحول واژگان این علم در مشون درسچون در بخش
دانیم ب خ  از واژگان  را که در مشون پ دازیم، الزم م دارالفتون یتدوین شده است م 

 رایج بوده است ذک  کتیم: مخ وطات دوران اسالم 

شوند، در این سه قطع مخ وط  که ام وزه سهم  و هذلول  و بیض  نامیده م  -
نام دارند. این « قطع ناقص»و « قطع زائد»و « قطع مکاف »یت یتیب مشون به

 ها انجام گ فشه است.نامگذاری با یتوجه به معتای لغوی اصل یونان  این نام

های مخ وطات و نیز خط مجانب هذلول  نام خاص  ندارد، در کشاب -
پ دازند، از هذلول  و های هذلول  م اخشصاص به مجانبهایی که بهرساله

« رستدد اما به هم نم شوندو خط که به هم نزدیک م »مجانب آن به صورت 
 .س اس  رساله()ک یمیان،  وال یلشقیان( یاد شده است )الخطان اللذان یق بان

کانون نام خاص  ندارد، ه چتد در ب خ  از آثار از دو کانون به صورت دو  -
 (.575-574)بی ون ، صص  هذلول  یاد شده است« م کز»

                                              
عل  ما یسع  یإل  المخ وطات حسب األوام  المطاعة وابذل فیها جهد وإن ساعد القدر فسوف انشهض ثانیاً . »1

کشابخانۀ  5311 مارۀپ، نسخۀ خطّ  ش3گ «لما یوافق رضاه قوالً وفعالً...  أن یوفقت لأسأه یتعال  واللّ  لمثل
 .مجلس شورای اسالم 

که در آن  اشاره ک ده است، به کشابی مجزّا في کیفیة تسطیح الکریدر آغاز رسالۀ خود، نیز صالح همدان   بنا .2
 علم مخ وطات بحث ک ده است. در بارۀمخشص ی 
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ای هم ب ای آن واژه مفهوم خط هادی در آثار این دوره وجود ندارد و طبعاً -
 وضع نرده است.

 مخروطات در دوران نوزایی علم در اروپا
به مخ وطات از سه متظ   های دوران جدیدو نخسشین ق ن در اروپای دوران نوزایی

 یتوان نگ یست: م 
همان دیدگاه  که در کشاب آپولونیوس مشبلور شده و در مشون ع بی نیز  .1

 اسشم ار یافشه است؛ 

 ؛1«هتدسۀ یتصوی ی»، هتدسهدانش ای از شاخه به عتوان .2

 «.هتدسۀ یتحلیل » و یا روش  در هتدسه، .3
های بازماندۀ نسخه ب  اساساواسط ق ن شانزدهم یتا اوایل ق ن هجدهم میالدی  از

 2،)هیث ف اهم آمددر اروپا  مخروطاتاز الیتیت   هاییونان  و ع بی، یت جمه
 3یت ین اث  را از آنِ اِدموند هال ان شاخصها، شاید بشواین یت جمه میان(. از 125ص
کسفورد متشر  شده است. وی در یت جمۀ  1511( دانست که در م1656-1543) در آ

عبدالملک شی ازی و ابوالفشح اصفهان  نیز  هایبه خالصه های پتجم یتا هفشممقاله
شدۀ  مقالۀ گمیتالش ک ده است یتا همچتین او (. 128)همو، ص یتوجه ک ده است

های خوانش جدید از مخ وطات در ق ن هفدهم شکل بتیان .کتدبازسازی نیز هرشم را 
وجود ب  اساس آن وضع ک د که را « پیوسشگ »( اصل م1631-1551) 4گ فشتد. کپل 

که دارای بسیاری از خواص  نهایت یک صفحهخط آرمان  در بینقاط آرمان  و یک 
یتوان یک م  با اسشتاد به این اصل .شودم نقاط و خطوط معمول  هسشتد، مسلّم ف ض 

نهایت، مشقاطع نهایت، بسشه انگاشت و دو خط موازی را باید در بیخط را در بی
 یتوان حالت حدّی یک بیض  یا یک هذلول  یتصوّر ک د.یتلق  ک د و یک سهم  را م 

ای از هتدسه شاخهشد مخ وطات حوزۀ دیگ ی از ریاضیات که محل ب رس  
ست که ریره در مطالعات هتدس  هت متدان از ق ن پانزدهم اهتدسۀ یتصوی ی  موسوم به

عبارت (. به 275-274صص  5،)اُل ی م یتبط استبا مسألۀ پ سپکشیو بیرش  و  دارد
کتد، هتدسۀ ها را آن طور که هسشتد، یتوصیف م دسۀ اقلیدس ، شکلاگ  هت ساده

                                              
1. Projective geometry 

2. Heath 

3. Edmond Halley  

4. Kepler 

5. O’Leary 
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کتد. مثالً اگ  از باال به وصف م رستد، ها را آن طور که به نظ  م یتصوی ی، شکل
دای ه به  دید و اگ  از کتار به آن بتگ یم همان یک دای ه خواهیم ای نگاه کتیمدای ه

 1ای از دزارگرساله نقطۀ آغاز هتدسۀ یتصوی ی رابیض  دیده خواهد شد. صورت 
 با عتوان را ایرساله بود معمار که خوددانتد. دزارگ م ( م1573-1662)

 1637در  2یس کوششی در باب نتایج برخورد یک مخروط با یک صفحهنوپیش
های متشر  به این رساله نک دند و نسخهاعشتایی دانان در آن زمان ک د. ریاض متشر  

 ،(، مهتدس ف انسویم1881-1573) 3میرل شال 1845. در شدۀ آن از بین رفت
شاگ د  ،(م1518-1641) 4که فیلیپ دو الئی را نویس از این رساله یک نسخۀ دست

و از آن پس این اث  به صورت یک  از آثار آورد دست به یتهیه ک ده بود  ،دزارگ
هتدسۀ یتحلیل  سادگ   تدسۀ یتصوی ی یت کیبی در آمده است.کالسیک در بسط اولیۀ ه

بتیان نهاده بود و سبک نگارش نامساعد و غی معمول دکارت  که دو سال پیش از آن
های یتکتیکاما الئی   .علل یتوجه نک دن به اث  دزارگ دانستیتوان از م  دزارگ را

(. وی کوشید یتا نران دهد 274دزارگ و دکارت را با هم یت کیب ک د )اُل ی، ص
یتوان به وسیلۀ یتصوی  م کزی دزارگ از کلیۀ قضایای قطوع مخ وط  آپولونیوس را م 

 و یتوجهل ق ن نوزدهم یتا اواییتصوی ی هتدسۀ  هادای ه اسشخ اج ک د. با وجود همۀ ایت
های بزرگ  در آن به پیر فتکه شال  و 5، دوپن6ب یانرون 5دانان  مانتد پونسله،ریاض 

 (.22-21، مسکوت ماند )ایوز، صصدست یافشتد
م( را مبدع هتدسۀ یتحلیل  1651-1576) 7م( و دکارت1665-1611) 8ف ما
های جب ی بود. ف ما وشحل مسائل هتدس  به ر هتدسۀ یتحلیل هدف اولیۀ  .انددانسشه

نمایش یک خط راست یا  yو  x دو مجهولدوم ب  حسب  ۀنران داد ه  معادلۀ درج
دکارت نیز این نشیجه را با روش  مشفاوت ثابت . (2)جدول  استیک قطع مخ وط  

 (.77، 74واردن، صصوان در ک د )
  

                                              
1. Desargues 

2. Brouillon projet d’une atteinte aux événemens des rencontres d’un cone avec un plan 

3. Michel Chasles 

4. Philippe de Lahire 

5. Poncelet 

6. Brianchon 

7. Dupin 
8. Fermat  
9. Descartes 
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 2جدول 
𝒂𝒙 خط راست = 𝒃𝒚 

𝒙𝒚 هذلولی = 𝒃 
𝒄𝟐 یک جفت خط ± 𝒙𝒚 = 𝒂𝒚𝟐 

𝒙𝟐 سهمی = 𝒂𝒚 
𝒃𝟐 دایره − 𝒙𝟐 = 𝒚𝟐 
𝒃𝟐 بیضی − 𝒙𝟐 = 𝒂𝒚𝟐 

𝒃𝟐 هذلولی + 𝒙𝟐 = 𝒂𝒚𝟐 

 به صورت  دوم ۀکه معادلۀ درجدهد م نشیجۀ کار ف ما و دکارت نران 
𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥𝑦 + 𝐶𝑦2 + 𝐸𝑥 + 𝐷𝑦 + 𝐹 = 0 

یتعبی  در آثار این چیزی شبیه به . استکلّ  قطوع مخ وط  و خط راست  ضابطۀ
کوه   های پ گار یتام ابو سهلشود. مثالً در رسالهدانان دورۀ اسالم  نیز دیده م ریاض 

ای به همین پتج نمودار خط راست و قطوع مخ وط  در رده و هبة اللّه بدیع اسط البی
های هتدسۀ یتحلیل  به اند. ه  چتد ب خ  روشبتدی شدهدسشه 1«خطوط قیاس ّ»نام 

شود ول  اسشقالل و یتکوین دانان یونان و دورۀ اسالم  دیده م آثار ریاض نحوی در 
ب ای اسشقالل  زی ایتوان م بوط به آن دوران دانست مسشقل نم  مها را به عتوان علآن

 دست کم این ش ایط باید ب ق ار باشتد: یک علم
 ها از مسائل خاص  که آن علم، بهیافشن مسائل آن علم و جدا شدن آنکلیت  -

 ها پدید آمده است؛یتاریخ ، در اث  کوشش ب ای حل آن لحاظ
پ داخشن به این دو موضوع  جدا شدن آن علم از کارب دهای آن، یا دست کم -

 های جداگانه؛در بخر
 اسشقالل واژگان آن؛ -
، «الدین ساالر...حسام» یتألیف آثار جداگانه در آن )معصوم  همدان ، -

 (.76ص

دوران اسالم  در یتکوین و یتوسعۀ دانش مخ وطات دانان با وجود نقر  که ریاض 
شود. با یتأسیس دارالفتون است که مخ وطات وارد نظام آموزش  ریاضیات م داششتد، 

                                              
)ب ای مقایسه، نکـ :  انداین واژه دانسشه معادلرا  measurable lines و راشد lignes régulières عبارت وپکه .1

 .(668صراشد، 
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در این یتحول، مشون درس ، شیوۀ آموزش و زبان و واژگان بتیادی این علم دسشخوش 
 شود.های بعدی این مقاله ب رس  م یتحوالیت  شد که در بخش

 دارالفنون ؤلّفانم و معلّمان

همان گونه که گفشه شد، انگیزۀ اصل  یتأسیس مدرسۀ دارالفتون روزآمد ک دن فتون 
جدید از زمان  فتاوریهای اروپایی بوده است. یتوجّه به علم و جتگ  ب  پایۀ مدل

و  شد ( آغازق1264-1251: طتت( و محمّد شاه )سلـق1247-1213عبّاس می زا )
، همچتین مسشراران  از اروپا به ای ان ب ای یتحصیل به اروپا ف سشاده شدند شاگ دان 

ب ای جلوگی ی از مداخلۀ معلّمان خارج  در امور مؤسس دارالفتون،  ،آمدند. امی کبی 
 گ دان بود و بهسیاس  مملکت، از آوردن اسشادان انگلیس ، ف انسوی و روس  روی

از را مان  های آلمان  داشت، معلبه دولتو ا  که ط ف  ایت یش و یتوجه خاصعلّت بی
 (.356ت، ص)آدمی به خدمت گ فتایت یش 

های اعیان بودند و خانوادهشاهزادگان یا ف زندان شاگ دان دارالفتون اغلب 
زمان کار مش جمان به طور هم و ک دنداسشادان هم اغلب به زبان ف انسه یتدریس م 

ال که از یتدریس اسشادان خارج  گذشت، دادند. پس از چتد سیت جمه را انجام م 
هایی که و یا کشاببودند هایی که خود آماده ک ده مش جمانِ آنها با اسشفاده از یادداشت

های درس  را آورده یا در ای ان نوششه بودند، نخسشین کشاببه هم اه اسشادان از خارج 
شد ستگ  یتهیه م ها در چاپخانۀ دارالفتون به صورت چاپ ف اهم ک دند. این کشاب

از مجموعۀ دهد که چهار کشاب ب رس  ما نران م (. 112-113)معشمدی، صص 
دو در ادامه  اخشصاص دارند.به مخ وطات  اندههایی که در دارالفتون یتألیف شدکشاب
 شوند:به اخشصار مع ّف  م ها مؤلفان این کشابیتن از 

 هژانوی 13-ش1135اردیبهشت  22م/1814مه  12) آگوست کارل کرشیش نمساوی،. 1
 ش(1254دی  23م/1885

آمده « ک شیش»، به صورت جاهمهدر نام وی در متابع فارس  دورۀ قاجار، یتق یباً 
مح م  26)یتاریخ  وقایع اتّفاقیهاست. در سشون دوم صفحۀ نخست شمارۀ چهل و دوم 

به ، نام وی است درج شده خب  ورود معلّمان ایت یر  به یته اندر آن که ق( 1268
نوششۀ یت جمۀ فارس  شود. در دستدیده م « ژیژواوکُوشت کـِ »چیزی شبیه صورت 

م در وین )به زبان آلمان ( یتتظیم شده، نامش 1851مشن ق ارداد اسشخدام وی که در 
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 (.4مقدّمه و ص  1: اصفهانیان، نوششه شده است )نکـ« اوقوست ک ژیژ»به صورت 
 Krziž (Kržiž), August Karlوی در متابع آلمان  عموماً به شکل ضبط کامل نام 

آمده  August (Augustin) Karel Křížبه صورت   ( و در متابع چـِک317ص  2،)اِگـِ 
 3است.

است، ه  دو محلّ یادشده  5و محّل درگذششش خ ودیم 4زادگاه ک شیش، یتابور
جا(. موطن قع است )همانهسشتد که ام وزه در جمهوری چک وا 6جزء متطقۀ بُومِن

 دورۀ در مجارسشان( بوده است. -)بعدها ایت یش  5وی جزء امپ ایتوری هابسبورگ
 معتای به و روس  زبان از مأخوذ که گفشتدم  نیز «نمسه» ایت یش، کرور به قاجاریه
دانسشتد م  گتگ ار مجارسشان - ایت یش پادشاه  ساکتان ها،روس زی ا است گـُتگ

« ایت یر »به معت  « نمساوی»(. از همین رو صفت نسبی 57ص شایان،و  خی اندیش)
 است.

، سشوان یکم بود و در پیش از ورود به ای ان، در یتوپخانۀ اریتش ایت یش ک شیش
گی ی ک د یتا به )با ش ط حفظ درجه( از اریتش کتاره م1851والی هجدهم ماه ج

در  الوه ب  یتوپخانهخدمت شود. وی عبه عتوان اسشاد علم یتوپخانه در ای ان مرغول 
نۀ ای ان ک د. وی س هتگ یتوپخادارالفتون حساب، هتدسه و فیزیک نیز یتدریس م 

از یته ان یت سیم کتد. همچتین نیز ای ای پیر فشه ب  پا و نقرهبود و یتوانست زرّادخانه
وقایع ؛ 57-58صص 8،)اِسلبیاست یتلگ اف در یته ان سشفاده از اوی از بانیان 

(. ک شیش در ای ان، به متصب س یتیپی نائل شده بود 2، ص385 مارۀ، شاتفاقیه
                                              

 چاپ شده است. مجموعه اسناد و مدارک فرّخ خان امین الدولهیتصوی  بعض  از استاد در ابشدای کشاب . 1
2. Egger 

یت ین شکل آوانگاری ب ای نام وی در زبان فارس ، گو به این زبان، متاسبو اف اد سخن  . با م اجعه به متابع چـِک3
آوای مورد متاقره در یتلفّظ این واژه )به معتای صلیب(  řرسد. در واقع، بیرش ، ح ف به نظ  م « کرشیش»همان 

( و بعضاً سایر  raised alveolar trillاست، که به صورت ل زش  لثوی و با ب  اف اششگ  زبان ادا شده )
(fricative است. آوانگاری نام وی به شکل )«احشماالً ب  پایۀ یتفکیک ح ف به ح ف این واژه بوده است « ک ژیژ

شتاخش  )از جمله آلوفون ( ب خ  از این ح وف در مجموع، به خاط  نوع ح وف امّا به علّت بعض  مالحظات زبان
در واژۀ « ج»ال نسبشاً مرابه، ح ف شوند، به عتوان یک مثپی امون خود، مشفاوت از حالت متف دشان یتلفّظ م 

شود. در نهایت، حالت یتلفّظ م « مرشبی»، آوای حالت متف د خود را ب وز نداده و این واژه به صورت «مجشبی»
  [kr̥͜ʃiːʃ]اسشاندارد فونشیک نام ک شیش به این صورت است: 

4. Tábor 

5. Chrudim 

6. Böhmen 

7. Habsburg Monarchy 
8. Slaby 



 1371، پاییز و زمسشان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 45

می زا زک  »یتصوی ی که ظاه اً مشعلّق به ، 1یتصوی  
از ب گ فشه  است.« خان س هتگ قورخانۀ مبارکه

مجموعۀ یتصاوی  کشابخانۀ م کزی و م کز استاد 
 در ؛ اصل یتصوی 74/4466 مارۀدانرگاه یته ان، ش

 موزۀ گلسشانکاخ 

با درجۀ س وان ، مجدّدًا  م1857( و در اّول دسامب  2، ص384شماره ، وقایع اتفاقیه)
در شد و های پایان  زندگ  را با عتوان س گ د بازنرسشه وارد اریتش ایت یش شد و سال

  1گذراند.م روزگار خ ودیم 

های هایی به زبانمقاله بارۀ مراهدایتش در ای ان ک شیش پس از بازگرت به میهن، در
های نوشت. محشوای مقالهم   آلمان  و چک
ودهای گوناگون  از ای ان از جمله وی شامل نم

مسائل اجشماع ، ف هتگ  و علم  بوده و 
در  2«یتصاوی ی از ای ان»عمدیتاً با عتوان 

شدند. وی در مقالۀ نر یات مخشلف متشر  م 
یتوصیف، یتر یح علم  و شیوۀ کارب د »مفصّلِ 

، 1866در سال  3«ع بی-اسط الب ای ان 
اص الدین که در دربار نرا اسط الب عبداالئمه 

حدود  4.است یتوصیف ک دهشاه دیده بوده، 
چهل سال بعد، ف زند وی، هتگام سکونت در 

اسط الب »ب ایتیسالوا، مقالۀ پدر را با عتوان 
 6ک ده است.بازچاپ  5«ع بی عبداالئمه-ای ان 

مش جم ک شیش، می زا زک  مازندران  پس  
ادی، از حاج  می زا مقیم مازندران  عل  آب

د شاه به ف انسه بود محصّالن اعزام  دورۀ محم
؛ 253-252 صص محبوبی اردکان ،)

(. نام وی به 67ص ،171مارۀ حقیقت، ش

                                              
ست که یتوسّط موزۀ محلّ  شه  خ ودیم در اب گ فشه از یتصاوی  استادی ی که در این بخش آمد مطالباز ب خ   .1

اسشعالم از بایگان  و موزۀ شه  خ ودیم، کشابخانۀ ملّ  جمهوری وجود همچتین با  اخشیار نگارنده ق ار گ فشه است.
زۀ گلسشان، یتا کتون هیچ یتصوی ی از چه ۀ خانۀ کاخ موچـِک، بایگان  اریتش چک، بایگان  جتگ ایت یش و آلبوم

 ک شیش به دست نیامده است.
2. Bilder aus Persien; Obrazy z Persie 

3. “Beschreibung, wissenschaftliche Zergliederung und Gebrauchsweise des persisch-

arabischen Astrolabium’s” 

4. Archiv der Mathematik und Physik; vol. 45; pp.289-315. 

5. “Das persisch-arabische Astrolabium des Ab-dul Aiméh” 

6. Das Weltall, Illustrierte Zeitschrift für Astronomie und verwandte Gebiete; 5.Jahrgang, 

Heft; 1905 Januar 1; pp.121-130/144-152. 
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 125ک دۀ پاریس و مش جم ک شیش در خالل مطلبی کویتاه در شمارۀ عتوان یتحصیل
 (ملّت)به معتای  1«نارُود»ش( روزنامۀ 1244م/ هجدهم اردیبهرت 1865)هرشم مه 

این مطلب در واقع نقل قول  از کشاب  2است. ، نیز آمدهشدکه به زبان چک  متشر  م 
ه بوده است. ب  پایۀ پزشک ناص  الدین شا 3،خاط ات یاکوب ادوارد پوالک

، وی در زمان چاپ کشاب، س گ د علم هندسه )مساحت(مۀ کشاب متدرجات مقد
 )یاور( یتوپخانه بوده و بعداً به مقام س هتگ  یتوپخانه رسیده است. 

 علمیتوان به م  ط ک شیش/می زا زک  خانه یتوسشده/یت جمهای یتدریساز کشاب
و  علم هندسه )مساحت( 4،میزان الحساب(، تعلیمات توپخانۀ اطریشی)توپخانه 

 اشاره ک د. فیزیک )جرّ اثقال و حکمت طبیعی( 
آموخشگان دانش عمدیتاً خارج  بودند ول  نسل دوم نسل اوّل معلّمان دارالفتون
یتوان می زا رضا خان آموخشگان م از میان این دانش شد.دارالفتون را نیز شامل م 

 یتب یزی را نام ب د.

رجب  11الملک( فرزند میرزا باقرخان، زادۀ میرزا رضاخان نجمی تبریزی )مهندس.2
 م( در تبریز 1813 جوالی 1 ش،1238 تیر 11ق )1235

و طبیع  و  وی ریاضیات عالیه و علوم مهتدس 
زبان ف انسه را در دارالفتون یتحصیل ک د و در 

ق با ماه  سه یتومان حقوق به معلّم  1315سال 
کالس یک ریاضیات و جغ افیای دارالفتون 

که  همچتین در مدرسۀ اسالمو ا .متصوب شد
دصادق طباطبایی یتأسیس ک ده بود، محم می زا

ک د. وی به پاس خدمایت  که در یت بیت یتدریس م 
ق 1321االول  گ دان ک ده بود در ماه جمادیشا
ق به کسب نران طالی درجۀ اوّل علم  شد و موف

لقب گ فت. « الملکمهتدس»ق 1324در شوّال 

                                              
1. Národ 

2. … Mirza Zeky Chan, který byl v Paříži studoval. 

3. Jak. Eduard Polák 

الدین عل  بن محمّد سم قتدی مع وف به مال عل  عالء (دة الحساببز= ) میزان الحسابرسالۀ  ازمشمایز . 4
 است. (ق857قوشچ  )درگذششۀ حدود 

 (213الملک )مرار، صمهتدس، 2یتصوی 
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اسشاد « رواک»مهتدس و مدّیت  نیز مش جم موسیو « داوید»او مدّیت  مش جم موسیو 
بعد ق نران درجه سوم شی  و خورشید گ فت و سال 1333ریاض  بود و در سال 

(. از آثار و 444ص، 1355عضو افشخاری شورای عال  معارف شد )یغمایی، 
 یتوان به موارد زی  اشاره ک د:یتألیفات وی م 

هندسۀ رسمیه و ؛ )مسطّحه و فضائ ( در دو جلدطه هندسۀ متوس؛ هندسۀ ابتدایی
جبر و ؛ الخطوط مثلّثات مستقیمة؛ و مخروطات متمّم هندسۀ متوسّطه؛ هندسۀ رقومی

جات هدورۀ نقر؛ ؛ نقرۀ ای انجغرافیای مفصّل ایران؛ در دو جلدمقابلۀ متوسّطه 
. نام این آثار نیز در فه ست کشابخانۀ نمای مسطّحدیواری پتج قطعۀ عالم؛ نقرۀ جهان

؛ نقرۀ آم یکای اصول علم هیئت؛ اصول علم هندسهنقرۀ آسیا؛ اند: مل  ای ان آمده
رنگین؛ ام یکای  ۀمرشمل ب  شانزده ورق نقر ی عهد جدیدجغراف ۀاطلس تازجتوبی؛ 
را به او نسبت  هزار مسألۀ جبر و مقابله( نیز کشابی با عتوان 23)ص 1. اسشوریشمال 

 داده است.

 های مرتبط با مخروطاتکتاب
شده یتدریس م ای جدید به شیوهکه در آنها مخ وطات  هایی راکشابدر این بخش 

بسط نظ یۀ مخ وطات با اسشفاده از قاعدۀ  آمدیت  که پیش کتیم. چتانمع ف  م 
پتج حالت گوناگون از  های قطوع مخ وط متحت ب  اساس آن که  2پیوسشگ  هتدس 

در همۀ آنها مرش ک « خ وج از م کز»پارامش ی به نام هسشتد و یک شکل هتدس  
این ونسله در یتبیین اف ادی مانتد کپل  و پ .ای از مخ وطات شدیتازه یتعبی متج  به است 

کارگی ی هتدسۀ مانتد دزارگ و پاسکال با به یتعبی  نقش داششتد. دانرمتدان دیگ ی
همچتین یتوسعۀ هتدسۀ یتحلیل  دکارت  نظ یۀ مخ وطات را یتوسعه دادند 3یتصوی ی
 در اروپا شد. « جب ی»مخ وطات به مسائل « هتدس »یتبدیل مسائل  موجب

رسد ای انیان ب ای نخسشین بار پس از یتأسیس دارالفتون و از ط یق آثاری به نظ  م 
در اند با این یتعابی  جدید آشتا شده باشتد. آوردهکه معلمان اروپایی آنجا به هم اه م 

ی هایباو یتا پیش از ظهور کش کتیمنخسشین کشاب م یتبط آغاز ب آنیم که با مع ف  ادامه 
ش پیش 1321، یعت  یتا پیش از حدود سال «هتدسه با اسلوب جدید»با عتاویت  شبیه 

 رویم.

                                              
1. Storey 

2. Geometric continuity 

3. Projective Geometry 
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یا به یتعبی ی دیگ  نخسشین کشاب فارس  که مبحث ، نخسشین کشاب دارالفتون
است که ( هندسه)علم مساحت شود، کشاب مخ وطات جدید در آن مراهده م 

در است. ک ده آن را یت جمه می زا زک  مازندران  داده است و ک شیش آن را درس م 
 است: آمدهکشاب این بخر  از مقدّمۀ 

وقت باهشمام و م اقبت و اجشهاد و مواظبت عمدة االم اء العظام  ... در این
بیگ  و رئیس مدرسه نظامیه ان محمّد خان امی  یتومان و بیگل مق ب الخاق

و هتدسه که در  مبارکه معلّم کل توپخانۀ موسیو کرشیش سرهنگعالیجاه 
یتوّقف ای ان و خدمت دیوان اصالً در یتعلیم علوم بشالمذۀ خود ع ض مدّت 

بمسامحه و قصوری متسوب نگرشه و جمع  از مشعلّمیتش یت قیات کلّیه ک ده 
اند و بخدمات مأمور گ دیده بعد از ایتمام کشاب علم یتوپخانه قابل متاصب شده

و کشاب حساب بعلم هتدسه پ داخشه و بمشعلّمین خود یتعلیم نموده و مطالب و 
یت جمه  مبارکه توپخانه میرزا زکی مترجم کامل و یاورحقایق آن ا عالیجاه 

ه نسخ االم  اعل  در دارالطباعه چاک  درگاه رضا قل  ناظم مدرسنموده حسب 
مشعدده بقالب طبع در آمد که به  یک از مشعلّمین نسخه خاص داده شود و 

 مبارکه دارالفتون جمع و ضبط افشدبقیّه کشاب در کشابخانه مدرسه 

 ش(1236دی ماه  31) ق1254الثان   جمادی 4در انشهای کشاب یتاریخ چهارشتبه، 
 درج شده و عبارت زی  آمده است:

نثار محمّدیتق  مقدّم ح وفات ف انسه را نوششه و اشکال زاد جانکمش ین خانه
 .ا نیز نموده استاش ررا کریده مقابله

صفحه اسـت. صـفحات  375و حدوداً دارای  1قع  و چاپ ستگ کشاب به قطع رُ
های م بوط به مباحث در انشهای کشاب به صـورت اند. شکلگذاری نردهکشاب شماره

گـذاری بـا اعـداد هـا شـمارهاند کـه بـاالی آنورده شـدههایی یتاشُده، آجا و در ب گه یک
کشـاب دیگـ ، دو  آیـد کـه یتـدوین آن پـس ازشود. از مقدّمۀ کشاب ب  مـ روم  دیده م 

بوده است. مطالـب کشـاب در پـتج بخـش )و یـک بخـش  حسابو علم توپخانه  یعت 
یتتظــیم « فصـل»و هـ  بـاب در چتـد « بـاب»یتکمیلـ  حـاوی چتـدین مثـال( موسـوم بــه 

                                              
های آیت اللّه خانهدر کشاب) ق وجود دارند1251یتاریخ کشاب نویس مجهول المؤلّف به دست کم دو کشاب دست .1

حاصل گفت که احشماالً  یتوانچاپ ستگ ، م  کشاب که با مقایسه با این (م عر  نجف  و مجلس شورای اسالم 
 .هسشتدیتدریس ک شیش 
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رسـتد. از هایی کـارب دی م از اصول اوّلیۀ هتدسه آغاز شده و به بخش اند. مباحثشده
هـای آید که اهداف  عمل  مدّ نظ  مدرّس بوده یتا آموخشهمطالب متدرج در کشاب ب  م 

هـا و اصـطالحات نظـام  مانتـد هتدس  در میدان عمل نیز به کـار گ فشـه شـوند، مثـال
داششه و مطالب گونـاگون  از مثلّثـات، لگـاریشم، اعـداد در این کشاب وجود « آجودان»

موهوم ، جغ افیای هتدس ، جایگاه زمین در عالم، ساعت آفشابی، محاسبۀ اریتفاعـات 
انتد بـارومش  )فرارسـتج( و یتوضیح چگونگ  به کارگی ی ابزاری مبا مفاهیم فیزیک  و 
 شود.... در آن دیده م 

است. در چتد سط  « ر بیان خطوط متحت د»عتوان فصل دوم از باب سوم کشاب، 
های گوناگون ب ش یک مخ وط مسشدی  و اسشحصال دای ه، بیض  و کویتاه به شیوه
 ،ای غی  از روش باغبان به شیوه، یت سیم بیض  روشسپس  1شده است. سهم  اشاره
یتع یف سهم  در در ادامه  دست آمده است.و پس از آن معادلۀ بیض  بهآمده است 
کانون »در این مشن است.  آمدهمعادلۀ جب ی آن دکاریت  و روش محاسبۀ مخشصات 

ای به کار ن فشه اصطالح ویژه« خطّ هادی»و ب ای نامیده شده « م کز پارابول« »سهم 
 :پس از این بخش هذلول  به این صورت یتع یف شده است است.

شکل هرشاد و هفشم آن خط متحت  که مشصف باشد باین صفت که اگ  ه  
وصل  2را بدو نقطۀ معین یتغیی ناپذی  1M و یا M را مثالً نقطۀ نقطۀ از آن

 این یتساوی حاصل شود (F( و )f) نمایتد مثالً نقطۀ

𝑓𝑀1 − 𝐹𝑀1 = 𝐴𝐵 

و هیپ بول را دو محور است که نامتد م  (Hiperbole) 3را خط هیپ بول آن
اند و خط گذششه cو دو خط  را که از نقطۀ باشد  ADو دیگ ی  AB یک 

آسیمپشوت  g1H1و  gH هیپ بول در میان آن دو خط واقع شده است مثل خط
(Asymptôtes) نامتد و ه  گاه خط آسیمپشوت و هیپ بول را امشداد بدهتد م

 کتتد...شوند اما ه گز یتقاطع نم رفشه رفشه بهمدیگ  نزدیک م 

                                              
 .نام ب ده نرده است کشابت از هذلول  در این قسم. از 1
 . متظور کانون هذلول  است.2

3. Hyperbole 
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 ، هیپ بول3یتصوی 

مقاطع مخ وط   موضوعهایش جانباثبات عدم یتقاطع هذلول  و مآوردن پس از 
یتق یباً نیم  از آن به محاسبۀ  رسد. از حدودِ هجده صفحۀ این فصلپایان م یتق یباً به 

ه نیز . در اداماخشصاص داردها و حجم حاصل از دوران عدد پی، مساحت متحت 
 ؛ مثالً:آمده است 1لورن مانتد بسط مکها ایمحاسبایت  ب  پایۀ بسط چتدجمله

 3و آبسیس 2دویم و سیم معلوم شد که در ه  خط متحت  خط اُردیتات در باب
وجود دارد از ب ای ه  یک از آن خطوط متحت  مابین آبسیس و ُاردیتات آنها 

نویسیم که عموماً شامل جمیع خطوط متحت  باشد و آن این یک یتساوی م 
 است

𝑦 = 𝐴𝑥𝑎 + 𝐵𝑥𝑏 + 𝐶𝑥𝑐 + ⋯ 

را  cو  bو  a 5و اکسپوزانهای Cو  Bو  A 4در این یتساوی کوفیسیانهای
یتوان اعدادی ف ض نمود که در یتساویهای مخصوص وجود دارند آنوقت م 

 یتواند بهمۀ خطوط متحت  شامل شوداین یتساوی م 

آمده  محاسبات مفصّل یتق یب نقصان  و اضاف  ب ای مساحت متحت  محصور سپس
 :است

                                              
 در این بخش نام این بسط نیامده است.البشه . 1
 هامحور ع ض. 2
 هامحور طول. 3
 ض یب. 4
 یتوان. 5



 1371، پاییز و زمسشان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 32

𝐹 = (𝐴
𝑥𝑎+1

𝑎 + 1
+ 𝐵

𝑥𝑏+1

𝑏 + 1
+ 𝐶

𝑥𝑐+1

𝑐 + 1
+ ⋯ ) 

این یتساوی از ب ای پیدا ک دن سطح م بّع یک شکل  که واقع  بواسطۀپس 
پیدا  yو  xاست مابین دو خط مشوازی میباید یک یتساوی از ب ای نامعلوم 

 نموده ...

ای بسط چتدجمله 1در واقع یتابع اوّلیه یا همان انشگ ال با اسشفاده از این عبارت
ها ب ای یافشن عدد پی، مساحت و حجم اَشکال  که محاسبه شده است. این ف مول

 اند. در انشهای فصلشده ع ضهست،  ایبه صورت بسط چتدجمله آنهامعادلۀ )یتابع( 
: مکعب بیض  )حجم حاصل از دوران م بّع سطح )مساحت( بیض  و سهم ،

 ۀاشار یتتها رسد که هدف این کشاببه نظ  م از این رو . اندگون( محاسبه شدهبیض 
 گانۀ مخ وط  بوده است.کلّ  به قطوع سه

اصطالحات م بوط به قطوع مخ وط  در این کشاب، بیرش  به صورت آوانگاری شده 
های شتاخشه شدۀ ام وز زبان فارس  اصطالحمیان اند. از آمده ف انسهبا امالی زبان 

  به یت  زبان فارسخورد که البشه آن هم در مشون پیشبه چرم م « بیض »نام فقط 
 .2جدیدهای م بوط به هیئت همین معتا موجود بوده مانتد رساله

 

 علم مساحت )هندسه(اصطالح کشاب  اصطالح ام وزی در زبان فارس 
 پارابول  سهم 

 Hiperbole هیپ بول هذلول 

 آسیمپشوت خطّ مجانب
 م کز کانون

در کشاب « مخ وط  مقاطع»اصطالح های ریاض  فارس  نخسشین بار در کشاب
 3ق1326، سال الملکمهتدسیتألیف می زا رضاخان  اصول علم هندسه )دورۀ دویم(

در صدد یتألیف هتدسه در سه »ده که آوردر مقّدمه  الملکمهتدسکار رفشه است. به

                                              
 ( به کار رفشه است.21)ص  فیزیک نمساویو نمادش در کشاب « انشگ ال»اصطالح . 1
دانسشه است « بیض »دار را . مثال ابوطالب حسیت  در رسالۀ خود در بارۀ هیئت جدید، مسی  سشارگان دنباله2

 (.155، ص «ای در اثبات هیئت جدیدرساله»)معصوم  همدان ، 
گزاری خود را از س کار خانم ح ّی نگارنده م ایتب سپاس ف اهم آمده است. ق1327 این کشاب در چاپ دوم. 3

 دارد.)بخش نسخ خطّ  دانرگاه یته ان( بابت مساعدت ویژه ب ای یتهیۀ یتصاوی  این کشاب اب از م 
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های جدید ف نگ ب آمده و این کشاب دورۀ دوّم هتدسه از ب ای دوره به سبک پ وگ ام
 «. علمیه مشوسّطه استشاگ دان طب و مدارس 

کشاب، شامل هتدسۀ مسطّحه )در چهار مقاله( و هتدسۀ فضائیه )در سه مقاله( 
در متحتیات مسشعمله است که  «ضمیمۀ هتدسه» بخش بعدی در است. پس از آن

. در واقع این کشاب نخسشین است« مارپیچ»و « هذلول » 1،«شلجم »، «بیض »شامل 
ع مخ وط  و بیرش  اصطالحات این حوزه از مقاط بارۀمشن متسجم فارس  در 
 الملکمهتدسمی اِث این کشاب به عبارت دیگ  ایتها  .است ریاضیات در زبان فارس 

چاپ  ایِصفحه 451صفحه از این کشاب  35و دو کشاب دیگ ش هسشتد. وی حدود 
 ستگ  را به موضوع مقاطع مخ وط  اخشصاص داده است.

متحت  م بوط را با چگونگ  ب ش مخ وط مع ّف  ک ده و نام آنها  سه در آغاز بحث
، قطع ناقصیا  بیضیمشون ع بی دورۀ اسالم  آورده است:  آمده درهای را در کتار نام

رسد که این کشاب . به نظ  م قطع زائدیا  هذلولیو  قطع مُکافئیا  شلجمی
اصطالح عتوان یک  به «هذلولی»ست که واژۀ نخسشین مشن فارس  الملکمهتدس
 شود.در آن دیده م  ریاضی

اصطالحات از بیض  ب  پایۀ دو کانونش یتع یف شده و همین جاست که در ایتجا 
 با. سپس یت سیم بیض  سخن گفشه شده است« شعاع حامل»و « بُعد کانون »، 2«کانون»

و بعد به طور پیوسشه )ح کات ایتّصال ( بیان شده که همان شیوۀ یابی شیوۀ نقطه
که یک  را در آمده است بیض   بارۀچتد قضیه در در ادامه نیز مع وف باغبان  است. 

 کتیم:ایتجا نقل م 

مساحت سطح بیض  واسطۀ هتدس  است مابین دو سطح دو دای ۀ که قط شان 
تجا متاسب نیست قتاعت دو محور بیض  باشتد. اثبات این قضیه در ای

 کتیم به نمودن دسشور ذیلم 

𝑆 = 𝜋𝑎𝑏 یا 𝑆 = √𝜋𝑎2. 𝜋𝑏2 

                                              
 سهم . 1
فیزیک را در مشون علم  زبان فارس ، در بخش م بوط به نورِ کشاب « کانون»یت ین سابقۀ حضور شاید بشوان کهن. 2

ای را که مجمع اشعۀ مشوازیه با محور است کانون نامتد و نقطهایتها را اشعۀ م کزیه م »... ک شیش یافت:  نمساوی
در اشکال معلوم و مرهود  Fگویتد و آن را همیره به ح ف م  Le Foyer Capitaleنامتد که به ف انسه اصلیه م 

 (124)ص «. نمایتد...م 



 1371، پاییز و زمسشان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 34

پس از  و شده ش ح دادهای مف وض یت سیم خطّ مماس ب  بیض  از نقطه روشدر ادامه 
 آن چتد خاصیت فیزیک  این متحت  در یتبص ه آمده است.

آن به دو  1شعبۀای مرابه یتع یف شده و چگونگ  یت سیم دو هذلول  نیز به شیوه
ط یق گسسشه و پیوسشه آمده است. پس از آن به نخسشین معادل ب ای آنچه در کشاب 

که « مماس ازلی» ،خوریمدیده شد، ب م  آسیمپتوتبا عتوان  علم مساحت )هندسه(
 است.  «مجانب»معادل ام وزی آن در اصطالحات زبان فارس  

در کتار کانون ب ای  «هادیخطّ »در یتع یف شلجم  یا قطع مکافئ، اصطالح 
شلجم  نامیده « ممیّز»فاصلۀ کانون یتا خط هادی نیز،  آشکار شده است.نخسشین بار 
است. در این  مدهدر انشهای بحث آنیز . کم  از خواصّ فیزیک  شلجم  شده است

 است. نیامدههای مقاطع مخ وط  دست آوردن معادلۀ خَمبه کشاب محاسبات
طور مفصّل و نسبشاً جامع در نخسشین اث  مسشقل  مبحث مقاطع مخ وط  به

مط ح  هندسه، دورۀ دوّم، مخروطاتدر کشاب یعت   ،در این حوزه الملکمهتدس
که ب ای سال شرم مشوسّطه، مطابق پ وگ ام وزارت جلیلۀ معارف یتألیف شده  شودم 

ق چاپ شده است. مطالب کشاب 1345صفحه در سال  81است. کشاب یادشده در 
 2:اندصفحۀ آغازین به این صورت، فه ست شدهدر 

مسائل ساده راجع بخطوط -خط مماس-یت سیم بیض -قطع ناقص )بیض (
-بیض  که بمتزلۀ یتصوی  دای ه باشد-معادلۀ بیض  نسبت بدو محور آن-مماس

-فصل مرش ک بیض  و خط مسشقیم-مسائل ساده در خصوص خطوط مماس
مسائل -های اَزَل مماس-مماسخط -یت سیم هذلول -ع زائد )هذلول (طق

طع ق-معادلۀ هذلول  نسبت بدو محور آن-ساده در خصوص خطوط مماس
معادله -مسائل ساده راجع بخطوط مماس-یت سیم آن-مکاف  )شلجم (

یتع یف مرش کۀ این -شلجم  نسبت به محور آن و خط مماس ب  رأس آن
اسشوانه  مقاطع مسشویۀ مخ وط و-متحتیات بوسیلۀ کانون و یک خط هادی

 مسشدی القاعده.

، یافشن معادلۀ جب ی «خ وج از م کز»یتوان به یتع یف از مطالب جدید در این کشاب م 
بیض ، هذلول  و شلجم  و اسشفاده از چتد قضیه، یتع یف و ب هان جدید مانتد قضیۀ 

                                              
 شاخه. 1
 است. Héliceمبحث انشهایی کشاب، متحت  حلزون  )یا مارپیچ( . 2
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خط »پونسله و کورسل اشاره ک د. اصطالح مش ادف  ب ای مماس ازل  با عتوان 
شلجم  نیز با  ممیّزظاه  شده و « خط مدیر»ی خط هادی با عتوان و ب ا« مجاذب
 شود.جایگزین م  میزانیا  پارامتر

 کتیم:صورت یک  از قضایای کشاب را م ور م 

یتوان حدّ بیض  یا هذلول  یتصوّر نمود باین ط یق که ه گاه یک شلجم  را م 
را ثابت ف ض  کانون و یک رأس مجاور بآن از محور کانون  بیض  یا هذلول 

کتیم و کانون ثان  را از کانون ثابت دور نماییم متحت  مف وض )بیض  یا 
  ( در حدّش مبدّل گ دد به شلجم هذلول

به قضیۀ « خواص مشترکه در قطعات ثالثه»در بخر  با عتوان  در انشهای کشاب،
های یاد شده با قطع ک دن یک مخ وط یتوسّط یک دست آوردن خَمو به 1داندلن

نیز « مخروطیّات»یا « قطوع مخروطیة»وجه یتسمیۀ  2ره شده است.ااشفحه مخ وط ص
خصایص مشترکه بیضی و هذلولی و »و در نهایت در بخش  در این بخش آمده است

 آمده است:ای به این صورت ، قضیه«شلجمی

و از یک  Fنقطه ثابشه  مکان نقاط  از سطح که نسبتِ فواصلِ ه  کدام از یک
باشد عباریتست از  λمقداری ثابت و مساوی عدد معلوم  KLیا  Dخط ثابت 

کوچکش  یا  λیک بیض  یا یک هذلول  و یا یک شلجم  بحَسَب آنکه عدد 
را  KL یا D را کانون متحت  و Fمساوی و یا بزرگش  از واحد باشد و نقطه 

 خط مدی  گوئیم

                                              
1. Dandelin 

بلژیک  ثبت شده که در  -دان و مهتدس نظام  ف انسویم(، ریاض 1845-1574ای به نام داندلن )قضیه. 2
کتد، ای مخ وط دوّاری را در یک مقطع مخ وط  قطع م هتگام  که صفحه: »هتدسۀ یت سیم  کارب د ف اوان دارد

  ای است( که در آنجا، این صفحه بهای آن )یا کانونِ آن، در مورد یک سهم ( نقاط  هسشتد )نقطهکانون
 شود.اند، مماس م هایی که در آن مخ وط محاط شدهک ه
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 4یتصوی  

 ، بیست یتم ین آورده شده است.«امثله»در قسمت  ،در پایان کشاب
 متمم هندسه و مخروطاتالملک، اث ی دو بخر  با عتوان کشاب بعدی مهتدس

ای نخست، م بوط به مقاطع مخ وط  و صفحه 132است. بخش  1ش 1317چاپ 
 مطالبش یتق یباً با کشاب پیرین یکسان است.

« پارامش »افزوده به آن یتع یف های فصل اوّل م بوط به بیض  است، یک  از بخش
 بیض  به صورت زی  است:

ع ض ه  نقطه که ب  کانون یتصوی  شود و یا نصف ویت  کانون  عمود ب  محور 
 2اطول را پارامش  بیض  گویتد:

𝑝 =
𝑏2

𝑎
 

                                              
یتاریخ  ،که عتوان و مؤلف نیز ذک  شده ای که در دسش س نگارنده بوده()نسخه ابشدایی داخل کشاب در صفحۀ.  1

 هج ی شمس  نیز آمده است! 1313
 شده است.خوانده م « ضلع قائم»نصفِ آن کمّیش  که در مخ وطات دورۀ اسالم ، . 2
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مطلب یتازۀ دیگ ، ارائۀ یک رابطه به صورت بسط ب ای محاسبۀ محیط بیض  است 
 ده است. در این کشاب نیز از خواصاسشفاده ش ،«خ وج م کز بیض »، e که در آن از

 شتاخش  بیض  مطالبی مط ح شده است.نورشتاخش  و صوت
 یتم ین آورده شده است. 31در انشهای فصل، 

فصل دوم م بوط به هذلول  است. یک  از مطالب افزوده، یتع یف پارامش  هذلول  
 رد اشاره ک د: یتوان به این موامانتد پارامش  بیض  است، عالوه ب  آن م 

محیط  در هذلول  مکان نقاط یتالق  مماسهای مشعامده عباریتست از1مونژ قضیه
 محیط دائ ۀ که بم کز هذلول  است

که س فصل  2در ادامه، روی ش ط ایجاد دای ۀ مونژ بحث شده است. در آغاز کشاب
جای  خورد امّا در جایبه چرم م « خطوط مجانب»مطالب آورده شده، عبارت 

 )مماس الیشتاه ( اسشفاده شده است!« مماس ازل »کشاب، از همان اصطالح مطالب 
های ازل ( به یک بخش کویتاه در انشهای فصل دوم )معادلۀ هذلول  نسبت به مماس

دوران محورهای مخشصات پ داخشه و با محاسبایت  معادلۀ هذلول ، فاقد یتوان دوم 
یتم ین  18ده است. در پایان فصل، در آم XY = C )قائم الزاویه( شده و به شکل کلّ ِ

 ارائه شده است.
است. گویا ب ای نخسشین بار در « قطع مکافئ یا سهم  )شلجم (»عتوان فصل سوم، 

به عتوان اصطالح  ب ای « سهم »یتاریخ ریاضیات ای ان، در این کشاب است که واژۀ 
ت. بخش فصل سوم اسیتم ین، پایان 31شود. یک متحت  مقطع مخ وط  دیده م 

قضایایی به  الملکمهتدسهای در کشاب باق  مباحث یتق یباً مانتد کشاب پیرین است.
دان نقل شده، از جمله: آپولونیوس؛ پونسله؛ کورسل؛ الهی ؛ مونژ؛ نام چتد ریاض 

 نیوطن.

 نتیجه
های میانه بوده و چتدان مخ وطات که از مباحث عال  ریاضیات دورۀ باسشان و سده

نیز  دارالفتونهای ریاض  آمده در نخسشین کشابجزءِ مباحث درس  پایه به حساب نم 
پای حضور مخ وطات به شکل  اششه است. چتان که ذک  آن رفت ردوضعیش  مرابه د

                                              
1. Gaspard Monge 

روست که این کشاب به صورت چاپ س بی نبوده و امکان دارد نسخۀ در دسش س نگارنده؛ این یتأکید از این . 2
 آمیز( بعداً یتوسّط کس  افزوده شده باشد.ب خ  یتص ّفات )یتتاقض
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شود که آن هم ک شیش دیده م  علم مساحتهای جب ی، نخسشین بار در کشاب متحت 
ص است و آمده است. علّت این ام  هم یتا حدی مرخبه صوریت  گذرا و یتق یباً ناقص 
های ک شیش ارائۀ ریاضیات کارب دی، عمدیتاً در حوزۀ آن این که رسالت اصل  کشاب

امّا  1علوم نظام  بوده و مجال چتدان  ب ای ط ح ریاضیات محض نبوده است.
 الملکمهتدسهای ی به مخ وطات حدود پتجاه سال بعد، در کشابخت جد داپ

هایی که در این پذی د. بیان جب ی مخ وطات به شکل جامع در کشابصورت م 
شود که ص م ها مرخشود. از ب رس  این کشاب پژوهش از وی شتاخشه شده، دیده م

به مشون کالسیک  های اروپاییان، ویبا کشاب الملکمهتدسعالوه ب  آشتایی 
مخ وطات دورۀ اسالم  نیز نظ  داششه است. اسشفادۀ وی از این متابع یا مسشقیماً بوده 

های یت ک  یا ع بی در قلم و امپ ایتوری شده به زبانهای یتألیفیا از ط یق کشاب
ست و شواهد مورد ایّتکا در بارۀ این ادّعا عثمان ؛ مورد دوم یتا حدّ بسیار زیادی قطع 

ها و چیتش مطالب و اشش اک ب خ  اصطالحات با بعض  از های س فصلشباهت
 الملکمهتدسهای ها قبل از پدید آمدن کشابست که سالا های درس  عثمان کشاب

های وی، هیچ سابقۀ حضوری در بعض  از اصطالحات کشاب 2اند.چاپ شده بوده
شوند. یک  از ن  دیده م های عثمااند، امّا در کشابریاضیات دورۀ اسالم  نداششه

است که ظاه ًا در زبان فارس  نخسشین بار یتوّسط  3«هذلول »ها، بارزیت ینِ آن
به کار رفشه است. یتتها مشن هتدس  غی  فارس  درب دارندۀ این اصطالح  الملکمهتدس

اش از روی ست که یت جمهیک رسالۀ ع بی 4که در زمان انجام این پژوهش پیدا شد،
ش( در بلگ اد به 1155ق )هرشم بهمن 1173و ف انسوی در دهم مح ّم  مشون آلمان 

  5پایان رسیده بوده است.

                                              
 د. شهای اروپایی کشب فارس  ک شیش در اث ی جداگانه مع ّف  خواهد ریره. 1
خانۀ س بی کشاب-ستگ در مجموعۀ چاپ  ،در ب دارندۀ مخ وطات جدید ،عثمان  هایی به زبان یت ک کشاب. 2

 اند.چاپ شده بودهدر قلم و عثمان   دارالفتونمجلس شورای اسالم  وجود دارد که پیش از یتأسیس 
ام وزه، به غی  از ای ان، در مشون درس  کرورهای معدودی، این اصطالح ریاض  ؛ «یتپّۀ کوچک»به معت   .3
 در م اکش و لیبی.  ست مثالًیرجا
دانرگاه یتونس( که نگارنده را از وجود این اسشاد بازنرسشۀ از پ وفسور مهدی عبد الجواد )گزاری ویژه با سپاس. 4

 نوششه آگاه ک دند.دست
)هرت نسخۀ دیگ  نیز  خانۀ ملّ  قط کشاب 827، نسخۀ خطّ  شمارۀ إلیقاد السراج المنطفئ یهدیة المهتد شرح. 5

 از این کشاب موجود است(.
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های درس  یابی دانش مخ وطات به کشابرسد در شتاسایی مسی  راهاکتون به نظ  م 
را  (5شمارۀ ) هاگاهبشوان یک  از متزلالملک، ای ان و یتبلور نهایی آن در آثار مهتدس

متابع یت جمه شدۀ اروپایی به ع بی یا یت ک  یتدوین شده در حوزۀ در نمودار پیشِ رو، 
 امپ ایتوری عثمان  پتداشت.

 
یتواند مط ح باشد آن است که آیا در فاصلۀ پ سش مهم دیگ ی که در این میان م 

الملک، این شاخه از ریاضیات در مشون ک شیش و مهتدس هایپتجاه سالۀ میان کشاب
ای مفقوده در این یتوان به کرف حلقهی انیان مط ح نرده بوده است؟ آیا م درس  ا

دانان نام  دورۀ قاجار، یعت  عبدالغفار کم در آثار یک  از ریاض میان دل بست؟ دست
خورد. اما عبارایت  یتا حدی امیدوار ق( چیزی به چرم نم 1326-1257الدوله )نجم

-1261) الممالکمهتدسالدین غفاری،  زا نظامدر بارۀ می المآثر و اآلثارکتتده در 
شود که راه را ب ای ق( که از دانرجویان ب جسشۀ اعزام  به ف انسه بود دیده م 1333

 گذارد.پژوهش بیرش  در این حوزه باز م 
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الدین کاشان  کشب هتدسۀ وسط  و علیای معشمد الخاقان می زا نظام
ادید اسایتید ممالک اروپا به که از روی کشب معشب ه صت الممالکمهتدس

العاده کریده و خدمت زاید فارس  یت جمان  ک ده است حقّا که زحمت فوق
های هتدسه یتا کتون به طبع ن سیده الوصف نموده است. دریغا که این کشاب

دگان رالممالک از ب آمدگان عص  جدید و پ و(؛ مهتدس128، ص8)باب 
 یت  کامل حاصل ک ده و در علماین عهد جاوید است در لغت ف انسه مهار

درجات رسیده و در فتون خویش آثار بس بزرگ گذاششه )باب الاعل  هتدسه ب
 (.178، ص11

 آمده است که:الممالک عالوه ب  ایتها در دو مقالۀ جداگانه در بارۀ مع ف  مهتدس

...چتد سال  به یتألیف کشب علمیه مرغول شد. یتألیفات او از این ق ار است: 
در حساب یتفاضل  و اصل ، دو جلد در علم قوی و ح کت وسط  و  دو مجلد

 (118اعل  و یک مجلد در هتدسۀ اعل  )مدرس  چهارده ، ص

ها و اصطالحات ریاض  و هیئت که ب ای بسیاری از اسم الممالکمهتدس
پیش از یتألیفات وی در زبان فارس  معادل  نداششه، اسام  و اصطالحات و 

 1(57، ص1346ب ک ده و به کار ب ده )یغمایی، عالمات عالمانه انشخا

ق یتا 1288الممالک کم  بعد از سال اند که مهتدسهمچتین ه  دو آورده
ق در آذربایجان )یتب یز( معلم مظف الدین می زای ولیعهد بوده است )مدرس  1274

 (.56؛ یغمایی، همان، ص115چهارده ، ص
لم  به نام وی به چرم نکشۀ عجیب آن است که در فهارس ای ان، کشابی ع

خورد و مرخص نیست که آیا واقعاً یتألیفایت  از وی وجود داششه یا به شکل مطالب نم 
تشر  شده بوده است؟ فقدان یتدریس شده یتوسط شاگ دان وی، احشماالً در یتب یز، م

ویژه در دارالفتون این شه  ت الزم در بارۀ مؤسسات آموزش  در یتب یز و بهاطالعا
ریخ علم ق ن نوزدهم ای ان است. از آنجایی که اندن بعض  از نقاط یتاباعث مبهم م

آهتگان های جدی ورود این آثار به ای ان بوده است قطعاً پیشیتب یز یک  از درگاه
الممالک در اند. در باب نقش مهتدسبسیاری در متطقۀ آذربایجان ظهور ک ده بوده

آویز احشمال  ما، وجود یتتها دستگذاری و یتوسعۀ هتدسۀ یتحلیل  در ای ان، بتیان
ری اسالم  ای ان ونویس به زبان ف انسه است که در کشابخانۀ مل  جمهای دستنسخه

                                              
 . دارای ارجاع هسشتد المآثر و اآلثاره فاقد ارجاع بودند و فقط همان عبارات ها در ه  دو مقال. این بخش1
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فه ست  حساب جامعه و فاضله( با نام 1538شود. این نسخه )شمارۀ نگهداری م 
بدون نام یتب یز و  1288شعبان  23شده است. در سه جای نسخه یتاریخ و محل کشابت 

یتب یز آمده است. عالوه ب  این در انشهای یک  از  1271الثان  ربیع 22و  21
ن نسخۀ خط  از روی شود. ایدیده م  note de nizamصفحات، عباریت  یتق یباً شبیه 
 . است کشب ف انسوی رونویس  شده

های جدی در زن  و پژوهشاین اطالعات پ اکتده ص فاً فشح بابی ب ای آغاز گمانه
های حساب دیف انسیل و انشگ ال در ریاضیات ای ان سشین طلیعهبارۀ یتاریخ نخ

 یتواند باشد.م 
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