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هاراتگانیتا ِب  
  (نشریۀ تاریخ ریاضیات هند)

  ١یونس مهدوی

بـه منظـور تـرویج  1978در سـال  2انجمن تاریخ ریاضیات هند توسط استاد فقید، اودیتـا نارایانـا سـینگ
توان بـه برگـزاری  های این انجمن می ها در حوزۀ تاریخ ریاضیات تأسیس شد. از فعالیت ها و تجربه نظریه

های میانـه و دوران جدیـد  و سمینار دربارۀ آثار ریاضی دوران باستان، سـده  های ساالنه، کنفرانس نشست
 گانیتـا بهـاراتیاست.  گانیتا بهاراتیریاضیات هند انتشار مجلۀ اشاره کرد. دیگر فعالیت مهم انجمن تاریخ 

شماره از آن چاپ شده اسـت.  31شود و تا کنون  های ژوئن و دسامبر هر سال منتشر می دو شماره در ماه
های مرتبط با آن شکل گرفتـه اسـت و بـه  تاریخ ریاضیات و حوزه های هبه منظور نشر مقال گانیتا بهاراتی
هـای فرانسـوی، آلمـانی، سانسـکریت و هنـدو  هایی که به زبان شود؛ البته مقاله ی منتشر میزبان انگلیس
  شود. اند، بسته به میزان اهمیت آنها به طور استثنا چاپ می تألیف شده

عرضۀ دورنمایی صحیح از تاریخ ریاضیات هنـد اسـت. بـا ایـن وجـود، در  گانیتا بهاراتیهدف اصلی 
  پذیرد: د زیر نیز مقاله میموضوعات دیگری همچون موار

  تاریخ عمومی ریاضیات
  آثار و زندگینامۀ ریاضیدانان

  های بومی جهان ریاضیات و فرهنگ
  منشأ ریاضیات
 های نوزدهم و بیستم ریاضیات سده

  های آموزشی نوزایی و تاریخ ریاضیات در درسنامه

                                                      
 ymahdavi@ut.ac.irکارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  1
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 1949آغاز کرد و دکتری خود را در رشتۀ ریاضی در سال  در دانشگاه اللّٰه آباد (هند)  به دنیا آمد و تحصیالت خود را 1917سینگ در سال 

 معروف شد.» آکسفورد شرق«در همان دانشگاه به پایان رساند. دانشگاه اللّٰه آباد بعدها به 
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ـــاراتیســـردبیری  ـــا به را  گانیت
برعهده  3اکنون شری کریشنا دانی هم

سال  -دارد و آخرین دو شمارۀ مجله 
و مطالب  ها لهشامل مقا -سی و یکم 

  زیر است:

دربارۀ توجیه قاعدۀ «سارما،  §
Aṅkānāṃ Vāmato Gatiḥ« ،

  .22-1ص 
ــــی،  § ــــه و «ژروم پُت اوژن ژاک

پیشگامی او در بررسی نمادهای 
 33-23، ص »عددنویسی هندی

دربــارۀ اعــداد «دیپــاک جــاداو،  §
، »Bhagavotī Sutraمنقوش در 

  .55-35ص 
ــال،  § ــو و ونوگوپ ــأثیرات «رائ ت

اختالف منظر ماه: المبانا و ناتی 
 81-57، ص »در نجوم هندی

 .103-83، ص »روش واکیا در یافتن طول [دایرةالبروجی] ماه«پای، جوشی و راماسوبرامانیان،  §

  .114-109، ص »هند و جهان ریاضیات«راگوناتان،  §
(ترجمـۀ فارسـی در همـین  118-115، ص »تـاریخ ریاضـیاتجایزۀ و گوپتا  آر. سی.«کیم پلوفکر،  §

  )میراث علمیشمارۀ 
  .122-119، ص »بزرگداشت صدمین سال تولد پروفسور گورجار«مِدا لیمای،  §
  .124-123یادبود هرمان مینکوفسکی، ص  §
 Ganitasārakaumudī: The Moonlight of the Essence of Mathematicsنقد و بررسـی کتـاب  §

(س. ر. سـارما،  SaKHYa، با تصحیح، مقدمه، ترجمه و شرح ریاضی توسـط Ṭhakkura Pherūاثر 
  کاتیو هایاشی و میچیو یانو).

 .135-131آثار جدید منتشر شده در تاریخ ریاضیات، ص  §
های  (شماره گانیتا بهاراتی) سردبیر قبلی نشریۀ B. S. Yadavآگهی درگذشت پروفسور ب. س. یاداو (

.137، ص 2010فوریۀ  24) در 28-31
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