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 1یادی از مریم روژانسکایا
 پژوهشگر تاریخ ریاضیات و مکانیک یونان باستان و دورۀ اسالمی

 2مریم زمانی ترجمۀ

مطیم میرائیلىوها ضوژاهؽکایا ػضى هیئت ػلمو مؤؼؽۀ  اۀاضید ػلۀم و ووۀاوضه وطهونؽۀلام ػلۀى  
آیۀس همکۀاضاهؿ  وکه زض پو مضا ( زضگصـت. ظهسگیوام  او 0171آشض  5) 8102هىامبط  86ضوؼیه زض 

 3اهس. ا لىاط و والزیمیط کطؼاهىف هىـلهویؼطگو زمیسوف، ایط
( بۀه ، جوىب مؽکىزض ـینطه )ـهط کىچکو هعزیک کىضؼک 0786ژوئی   86مطیم ضوژاهؽکایا زض 

مازضؾ به همطاه زذلط زو ماهه به مؽکى ضولوس و مطیم اا پایام ػمط زض این ـهط ظیؽۀت.  هظوز بهزهیا آمس. 
]آغاظ جوگ جهاهو زو [ مؽکى ضا اطک کطز و   0720او اوها زض 

 س.زض پواهناهو زض موغق  مطکعه ولنا ظهسگو ؼرلو ضا گصضاه
زوضۀ زبیطؼلام ضا امۀا  کۀطز و زض   0723ضوژاهؽکایا زض 

برؿ ااضید زاهفناه زوللو مؽکى ثبت ها  کطز. او پۀیؿ اظ 
پایام زبیطؼلام به ااضید ػالقموس ـسه بىز. زض این ظمام او با 

طین ا یکۀۀۀو اظ بطجؽۀۀۀلهپطووؽۀۀۀىض اغ. ت. اىلؽۀۀۀل  
ـۀس هناضام ضوؼو زاهفناه مؽکى آـوا  ـواؼام و قى  باؼلام

اه زض ظمیو  ذىاضظ  باؼلام بىز )زذلطؾ  ذبطه که پژوهفنط
با مطیم زوؼت بىز(. ضوژاهؽکایا ظیط هظط اىلؽل  هرؽلین 

زض اۀاضید آؼۀیاه  هنۀاضه ـواؼۀو و قۀى ضا زض ااضید بطزاـت. او مؽائل مفلطک باؼۀلام ؿیها قس 
 آمىذله بىز. ن هم زض ظمام احصیلؿ ظبام ػطبومغالؼه کطز و پیؿ اظ ایضا مطکعه 

                                                      
1. Mariam Mikhaylovna Rozhanskaya 

 maryam@gmail.com.77کاضـواغ اضـس ااضید ػلم،  .2
3. S. Demidov, I. Luther & V. Kirsanov, Archive Internationales d’Histoire des Science, no. 141, vol. 48 (1998). 
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، ژهلیک و ؼیبطهلیک بىز. این ووعو جهاماوایل زه  پوجاه زض ـىضوه ؼطآغاظ کفمکفو زض باب 
زلیلو بىز که ضوژاهؽکایا پۀػ اظ پایۀام زاهفۀناه و مىوقیۀت زض گصضاهۀسم املحاهۀا  زوضۀ  نیاط مهم

ا ازامه زهس. هلىاهؽت احصیالاؿ ض هناضه وطهونؽلام ػلى  ضوؼیه،کاضـواؼو اضـس پژوهفکسۀ قى 
اه بىز اما ػضى حعب کمىهیؽت هبىز، هلىاهؽت حلو مؼلم ااضید زبیطؼلام مىضخ حطوه ضموًا چىم
هونۀا  زیۀساض بۀا پۀسض و مۀازض   0730ضو اصمیم گطوت ارصصؿ ضا ػىض کوس. او زض  ـىز. اظاین

ـس.  اه زاهفکسۀ ضیاضیا  و مکاهیک زاهفناه ضوؼلىف واضز ـىهطؾ زض ضوؼلىف به برؿ مکاابه
 اه زاهفکسۀ مکاهیک و ضیاضیا  زاهفناه مؽکى اهلقال یاوت.  یک ؼال بؼس به برؿ مکاابه

مطیم زض اثۀط اظزوا  بۀا ویعیکۀسام والزیمیۀط م. ضوژاهؽۀکو، کۀه بؼۀسها پطووؽۀىض پژوهفۀکسۀ 
 بلىضهناضه وطهونؽلام ػلى  ضوؼیه ـس، ػضىه اظ ذاهىازۀ زاهفموسام بطجؽل  ضوؼیه ـس.

زاهفکسۀ مکاهیک و ضیاضیا  زاهفناه مؽکى بىز، مکاهیک احلیلۀو ضا بطگعیۀس. وقلو زاهفجىه 
و.  و و. لۀای ،چ. گاه وطهونؽۀلام ػلۀى  ضوؼۀیه، م. ضاهومایؿ اػضاه مکاابۀه امهرؽلین اؼلاز

اه اظ مۀایغ اۀطاکم هاپۀصیط هام  مطیم به مؽئل  پایساضه جطیام پیچفو چوبطه ضومیاهلؽ  بىزهس. پایام
اؾ  ق یاوت و ـامل بؽظ مقاله به ااضید این مؽئله بىز. )مقاله بسوم قؽمت ااضیروآل اذلصا ایسه

 زض هفطی  ػلمو زاهفناه زوللو مؽکى چات ـس(.
هعزیک به زو ؼال   0736اظ زاهفکسۀ مکاهیک و ضیاضیا  زض  ولیاللحص واضؽضوژاهؽکایا پػ اظ 

 زض مسضؼ  هظامو ـىضاه ػالو ضیاضیا  پیفطوله اسضیػ کطز.
ضوژاهؽۀکایا ضا اؼۀلاز   0737ها مىقؼیت ؼیاؼو زض ـىضوه کمۀو بهلۀط ـۀس و زض این ؼال زض

هنۀاضه وطهونؽۀلام ػلۀى  ضاهوماه ؼابقؿ پطووؽىض اىلؽل  که زض این ظمام مسیط پژوهفکسۀ قى 
اۀاضیرو و   وۀیظم ؿیپکطز. بۀه ػقیۀسۀ او ضوژاهؽۀکایا بۀا  ضوؼیه بىز بطاه کاض زض پژوهفکسه زػى 

هىـۀلن ظهسگیوامۀ   –اؾ یۀاه قۀسیموؤهۀامعز مغلۀىبو بۀطاه احقۀ  ض ضیاضو و زاهؽلن ظبام ػطبو
 هاه ضیاضو و هجىمو بىز. بىز که میطاثؿ ـامل ضؼاله -بیطوهو

هبۀىز. ضوژاهؽۀکایا زض ؼۀمیواضه زض  طیپص امکامچوین کاضه بسوم اماغ با مىضذام ضیاضو 
او با مىضذام مغطح  آهجازاهفناه مؽکى حضىض یاوت. زض  مىضز ااضید ضیاضیا  و مکاهیک زض

ؽۀکایا، وااضید ضیاضیا  و مکاهیک ضوؼیه آـۀوا ـۀسپ پطووؽۀىض زاهفۀناه مؽۀکى، غ. ا. یاهى
یچ .آپطووؽىض  . آاو زض این ظمام همکۀاضه بۀا ب.  .ه. م. وؼلىوؽکوو پطووؽىض ا ت. یىـکیى

ـۀواغ مفۀهىض ت. گ. لۀس بۀه همۀطاه ـۀط ضوژاهؽۀکایا و ضظهف  0745ضظهفلس ضا آغاظ کطز. اا 
 – 0751) قانينومهعادن  بیطوهو بۀه هۀا  هجىمو اطین زاهفوام   بىلناک  اطجمه و ـطح مهم

هۀاه مغالؼۀ  هۀا او زو مقالۀه زض مۀىضز ضوؾ( ضا به پایام ضؼاهسه بىزهس. زض ایۀن ؼۀال 0754
و بۀا زو مقالۀه )یکۀ( و   0745 -0744بیطوهۀو ) قنينومهعدن  مفلطک اىابغ زض  هها وژگیو
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  قۀطم چهۀاض -پیؿ اظ میالز  قىه قیطیل ذام قلؼه )قطم چهاض( زض مىضز   0747وؼلىوؽکو 
 اطین آثاض باؼلاهو و زیسهو ذىاضظ  هىـت.پػ اظ میالز( اظ بطجؽله

ػضۀى وؼۀال هیئۀت   0770اۀا  0737و ذبۀطۀ ـۀط  میاهۀه بۀىز و اظ  پطـۀىضضوژاهؽکایا مىضخ 
یىـکیىیچ و ضظهفلس ضوژاهؽکایا ضا بۀه ا.  .   0745ػلى  ضوؼیه ـس. زض  ـواؼو وطهونؽلام باؼلام

ـواؼۀو گطینىضیام ضئیػ برؿ اۀاضید ضیاضۀیا  و مکاهیۀک پژوهفۀکسۀ اۀاضید ػلۀى  و باؼۀلام
وطهونؽلام ػلى  ضوؼیه مؼطوو کطزهس و او ضوژاهؽکایا ضا به پژوهفکسه زػى  کطز، که همکاض اضـس 

 ـس.برؿ ااضید مکاهیک و ویعیک 
ضیاضۀو  هها ضؼالهاؾ زواع کطز که ذالص  کاضهایؿ بط ضوژاهؽکایا اظ ضؼال  زکلطه  0746زض 

اظ ضؼال  زکلطه   0765کو و یىـکیىیچ بىزهس. زض ؽاؾ وؼلىوو هجىمو بیطوهو بىز. زاوضام ضؼمو
 زواع کطز.« هاه میاهه مکاهیک زض ذطاؼام و وطاضوز زض ؼسه»اؾ با ػوىام ػلمو

ضوژاهؽکایا برؿ بعضگو اظ مقاالاؿ ضا زض ظمیو  مؽائل مکاهیک و ضیاضیا  یىهام باؼلام و زوضۀ 
اؼالمو مولفط کطزه اؼت. برفو اظ مغالؼااؿ زض این ظمیوه اظ ااضید ػلى ، زض ؼه وصل اظ کلۀاب 

 س.اه ( آمسه  0754) هکنيیکم رمشرقمهینيه( و کلابو با ػوىام   0750)تنریخمهکنيیکمزو جلسه 
ذاظهو، اظ زاهفموسام پیفطو زض زوضۀ اؼالمو ضا  الحکمۀهیساوماطجمه و ـطح ضوؼو   0761زض 

اه اظ آثۀاض  زض ـط  میاهۀه و ـۀامل چکیۀسه 1زض مىضز ایؽلایو والمؼاضو طةیزامولفط کطز که زض حکم 
ینۀطام. هیۀمم، بیطوهۀو، ذیۀا  و ز اهس ماهوس کۀىهو، ابن پیفیویام ذاظهو اؼت که به زؼت ما هطؼیسه

ضوژاهؽکایا با بطضؼو این ضؼاله اىاهؽت اکامل اسضیجو مفاهیم پای  ایؽلایِو زوضۀ اؼۀالمو و هقۀؿ 
 آم زض مکاهیک کالؼیک پیفاااضیرِو اضوپاه میاهه ضا هفام زهس.

(، بلاهو   0751ضوژاهؽکایا ظهسگیوام  ػلمو بیطوهو )با همکاضه ضظهفلس و ظ.ک. ؼىکىلىوؽکایا 
( ضا هىـت و وصلو زض مىضز ایؽلایو با همکاضه اه. غ. لىیوىا بطاه   0770) ( و ذاظهو  0753)
به وطاهؽۀىه مولفۀط   0775به اهنلیؽو و زض   0774هىـت که زض تنریخمعلنممعربیممالمدنرفمرةی ا

 ـسه اؼت.
اه زضباضۀ آثاض یىـکیىیچ زض مىضز اۀاضید ضیاضۀیا  زوضۀ اؼۀالمو ضوژاهؽکایا مقاله  0774زض 

وىلکطاػ و اه. لىاط ـطح ػلمو مکاابا  بین زو مىضخ بطجؽل   . مولفط کطز. ؼال بؼس با همکاضه 
و مىهید(، بۀه یۀاز و  0775ػلى  ضیاضو قطم بیؽلم کىض  وىگل و یىـکیىیچ ضا مولفط کطز )مؽکى 

و وىگۀل کۀه ـۀاهػ آـۀوایو بۀا او ضا زاـۀت.  کۀطز ومۀاؾ اولراض هذاعطۀ یىـکیىیچ که به ـاگطز
 ػلمو زض ضوؼیه و ذاض  اظ ضوؼیه ـطکت کطز. هها کوفطاهػچوین زض بؽیاضه اظ ضوژاهؽکایا هم

                                                      
1. Statics 
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او ضا ض. اۀااىم و یىـۀکیىیچ ػضۀىیت البسل وطهونؽلام ااضید ػلى  ـۀس.  ػضى ػلو 0770زض 
 طهونؽلام ـس.ػضى اصلو این و 0775زهس. زض کطپیفوهاز 

چوین زض ویطایؿ و  هطوم ضا اظ ػطبو به ضوؼو اطجمه کطز. هم هکنيیکهاه اذیط، ضؼال  زض ؼال
بغلمیىغ ـطکت زاـت که ؼو ؼال پۀیؿ اه. م. وؼلىوؽۀکو آم ضا  هجعطیـطح اطجم  ضوؼو 

ض مولفط ـس. با همکاضه گطوهو اظ پژوهفنطام اظ ااـکوس بۀا پطووؽۀى 0776اطجمه کطزه بىز و زض 
هاه ػطبو و واضؼو زوضۀ اؼالمو با مىضىع ویعیک و ضیاضو گ. ت. مااىیفؽکایا وهطؼلو اظ هؽره

 هاه ـىضوه ؼاب  اهیه کطز.اظ کلابراهه
زض مۀىضز اۀاضید و  اوها هههمکاضام و ـاگطزام ضوژاهؽکایا او ضا وطزه ذبطه و صاحب زاهؿ ػمی  

زاهؽلوس. او هؽبت به همۀ  کؽۀاهو کۀه  اؼو موـوضیاضیا  بلکه همچوین زض ازبیا ، ولؽفه و ظبام
 هیاظموس کمک و اىجه بىزهس بؽیاض مهطبام و زلؽىظ بىز. او مىضذو بطجؽله و ظهو با ضوح واال بىز.

 1آثار عمدۀ/ مهم روژانسکایاگزیدۀ فهرست 
 «.بیطوهو قنينومهعدن  زضباضۀ اىابغ ػطضه ـسه زض » -0774
 «. بیطوهو قنينومهعدن  مفلطک اىابغ زض هاه پژوهؿ زضباضۀ ذىاق  ضوؾ» -0745
 )با ب. ا. ضوظهفلس(.« ، اثط هجىمو بیطوهوقنينومهعدن  » -0747
آثاض ااضیرو ذىاضظ  قسیم مطبىط به قطم چهاض  پیؿ اظ میالز، قىه قیطیل ذام قلؼه اظ » -0747

 «. زیسگاه ااضید هجى 
 )با ب. ا. ضوظهفلس(. « هاه هوسؼو و ملغیطها زض آثاض ابطاهیم بن ؼوام ابسیل» -0751
 )با ا.  . گطینىضیام(. « مکاهیک زض ـط  جهام اؼال » -0750
، مقسمه، اطجمه و ـۀطح بۀا قنينومهعدن  هاه اول اا پوجم  ، مقالههًتخبمآثنرمبیرويی -0751

 همکاضه بىلناک ، ضوظهفلس و احمسوف. 
 )با همکاضه ضوظهفلس و ؼىکىلىوؽکایا(. ابنریحنومبیرويی -0751
 )به ایلالیایو(.« بلاهو» -0753
 )به ایلالیایو(.« بیطوهو» -0753
، مقسمه، اطجمه و ـطح قنينومهعدن  هاه ـفم اا یاظزهم  ، مقالههًتخبمآثنرمبیرويی -0754

 با همکاضه ضوظهفلس، احمسوف، کطاؼوىوا و اؼمیطهىف. 
 «. ذاظهو هیساومالحکمۀ» -0756

                                                      
 اهس منط زض مىاضزه که ظبام اثط شکط ـسه اؼت.  هم  آثاض به ظبام ضوؼو .1
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 ، اطجمه و ـطح با همکاضه لىیوىوا. «ذاظهوپ ضؼال  اطاظوه حکمت» -0761
 . ابنالفتحمعبدالرحمنومخنزيی -0770
)بۀه  8، ویۀطایؿ ضـۀسه ضاـۀس،   تانریخمعلانممعربایمالمدانرفمرةی ازض « ایؽلایو» -0774

 اهنلیؽو(. 
 .دوومهرز،مهکنتبنتمعلمیآ.مپ.مینشکینیچ،مک.مفنگل:متنریخمرینضینتمب -0775
 وىلکطاػ و اه. لىاط )به آلماهو(.  .، با همکاضه  تنریخمرینضینتمبدوومهرز -0775
 بغلمیىغ، اظ وؼلىوؽکو، کىضایک و مااىیفؽکایا.  هجعطیـطح بط اطجم  ضوؼو  -0776
مهن مپترزبنرگ،مقنزاو،متنشکًدمآثنرشم رمکتنبخنيهم هنمينشتهم ستيصیرالدیىمطنسیموم -0777
 ، با همکاضه ایطیوا لىاط و گالیوا مااىیفؽکایا. وم وشًبه

 «.زضباضۀ موابغ بطذو مؽائل ضیاضیا  زوضۀ اؼالمو»  -8111
 «.زضباضۀ باظؼاظه ملن کامل ضؼال  بیطوهو زضباضۀ وظم مرصىق اجؽا » -8118
 «. پىیایو )زیوامیک( زض ـط  جهام اؼال » -8111
  1وطاهؽىه، مقال  ػطضه ـسه زض اهطام(.)به « زضباضۀ مکاهیک ذاظهو» -8111
 )با همکاضه محمىز حمعه(.« زضباضۀ ااضیرچ  مغالؼا  پیطامىم ضؼال  حؽاب ابن بوا» -8111
بطذو وجىه مؽئل  اهلقال ـواذت ػلمو زض باب مکاهیک اظ ایۀطام زوضۀ اؼۀالمو بۀه » -8112

 )به وطاهؽىه، چات اهطام(.« اضوپا
 )به ایلالیایو، چات ض (.  1، جلس تنریخمعلن، «ایؽلایو» -8112
اطجمۀه بۀا مقسمۀه و ـۀطح ضوؼۀو )بۀا « او تلخیصماعمنلمالحعان ا و ضؼال  ابن بو  » -8113

 محمىز حمعه(. 
اض» -8114  )با همکاضه محمىز حمعه(. « زضباضۀ ضؼال  حؽاب حص 
 عه(. )با محمىز حم« ػلو قلصازه عىمعلنمحروفمالغبنرماالسرارمکشفزضباضۀ ضؼال  » -8115
 )با محمىز حمعه(.« زضباضۀ ااضیرچ  هظطی  اطاظوها و اىظین» -8117
هۀایو اظ مۀلن  )اطجمۀ  برؿ« عىمعلنمحروفمالغبنرماالسرارمکشفضؼال  قلصازهپ » -8117

 ػطبو به ضوؼو با ـطح، با محمىز حمعه(. 
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