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  آر. سی. گوپتا و جایزۀ تاریخ ریاضیات
  ۱کیم پلوفکر
 ۲ترجمۀ یونس مهدوی

که حدود ربع قرن سمت سردبیری آن را بر  ٤گانیتا بهاراتیمؤسس و حامی نشریۀ  ٣پروفسور رادا چاران گوپتا
. مِی ٥سهمراه ایور گرَتَن گین داشت، به عهده از سوی  ٢٠٠٩سال  ٦انگلیسی موفق به دریافت جایزۀ کِنِت اُ
شد. این جایزه که شامل یک  ٧المللی تاریخ ریاضیات  بین سیونکمی

مدال برنز با طراحی پیکرتراش کانادایی سالیوس جاسکوس است، در 
شود. جایزه  بنیاد نهاده شد و هر چهار سال یک بار اهدا می ١٩٨٩سال 

که به نام کنت اُ. می، ریاضیدان و تاریخنگاری نامگذاری شده است 
آن  ٨یخ ریاضیاتتارو نشریۀ » بین المللی تاریخ ریاضیات کمیسیون«

را تأسیس کرد. جایزۀ اُ. می به پاس قدردانی از آثار پژوهشی در کمیته 
شود. دِرک استرویک (هلندی االصل از  زمینۀ تاریخ ریاضیات داده می

امریکا)، آدولف یوشکیویچ (روسیه)، کریستوف اسکریبا (آلمان)، هانس 
بروزیو (برزیل)، الم ووسینگ (آلمان)، رُنه تاتون (فرانسه)، اوبیراتان دام

اند. پروفسور  تر جایزۀ اُ. می را دریافت کرده لِی یونگ (سنگاپور) و هِنک بوس (هلند) افرادی هستند که پیش
در بوداپست  ٢٠٠٩المللی تاریخ علم و فناوری سال  گوپتا نتوانست در بیست و سومین کنفرانس بین

شد، حضور یابد؛ به همین دلیل جایزۀ ایشان در مراسم  مجارستان که مراسم اصلی اهدای جایزه در آن برگزار
  در حیدرآباد (هند) تقدیم شد. ٢٠١٠ سال اوت ٢٧اختتامیۀ کنگرۀ بین المللی ریاضیات، در 

پروفسور گوپتا محقق و متخصصی برجسته در حوزۀ تاریخ ریاضیات است که مجموعۀ آثار وی بیش از 
های مرتبۀ سوم بسط تابع سینوس  توان به تحلیلش از تقریب می عنوان است. در میان آثار خالقانۀ او ٥٠٠
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سوامین در قرن هشتم برای درونیابی  های گوویندا و بررسی روش تألیف پارامسوارا در سدۀ پانزدهم میالدی
تاریخنگاری ریاضیات در «جداول سینوس اشاره کرد. جدیدترین و مهمترین آثار پروفسور گوپتا عبارتند از 

 گانیتاپژوهشی ناشناخته از قرن نوزدهم بر «و » عیین مساحت شکل عرقچین به روش هندیانت«، »هند
  ». ساراسانگراها

در شهر جانسی ایالت اوتار پرادش در شمال هند به دنیا آمد. وی  ١٩٣٥اکتبر  ٢٦رادا چاران گوپتا در 
گاه لکنهو دریافت کرد و از دانش ١٩٦٧و  ١٩٥٥های  مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در سال

نامۀ دکتری خود را  همزمان برندۀ مدال رتبۀ اول در مسابقات ریاضی مقطع کارشناسی ارشد شد. گوپتا پایان
هندسه در هند میانه در دانشگاه رانچی زیر نظر ساراسواتی آما، تاریخنگار معروف ریاضیات هند و مؤلف کتاب 

های  دریافت کرد. گوپتا بعداً سخنرانی ١٩٧١کتری را در سال ) گذراند و مدرک د١٩٧٩(دهلی،  و باستان
  را به یاد ساراسواتی آما برگزار کرد.  ١منظم ساالنۀ انجمن ریاضی دانشگاه کراال

نامۀ کارشناسی ارشد، با سمت مربی در کالج مسیحی لکنهو  گوپتا فعالیت خود را پس از گذراندن پایان
در دانشگاه  ٢عضو دانشکدۀ ریاضی مؤسسۀ فنی بیرال ١٩٥٨ر سال شروع کرد. د ١٩٥٨-١٩٥٧های  طی سال

به ریاست مرکز پژوهش تاریخ علم مؤسسۀ  ١٩٧٩و بقیۀ فعالیت خود را در آنجا گذراند. در سال  رانچی شد
بعد از بازنشستگی اجباری  ١٩٩٥به سمت استادتمامی رسید و در  ١٩٨٢فنی بیرال منصوب شد. وی در سال 

در خانۀ خود واقع » گانیتا بهاراتی«ی، استاد افتخاری شد. گوپتا اکنون تحت حمایت مؤسسۀ سالگ ٦٠در سن 
  های دانشگاهی است. در زادگاهش، شهر جانسی، مشغول انجام تحقیقات و دیگر فعالیت

ویژه پیشرفت مثلثات در دو  با تمرکز بر ریاضیات هند باستان، به ١٩٦٠تحقیقات پروفسور گوپتا اواخر دهۀ 
، آغاز شد. گوپتا همراه با تحلیل فنی »های مثلثاتی های نامتناهی تابع بسط«و » دستورهای درونیابی«اخۀ ش

چندین رابطۀ ریاضی ناشناختۀ مستتر در اشعار سانسکریت، مقاالت کلیدی متعددی راجع به کشفیات ریاضی 
دی که به علت دوری از شریعت خصوص برای افرا در خور توجه سنّت جاینی منتشر کرد. نشر این مقاالت به

پیوند «شد. پروفسور گوپتا این رویکرد  جاینی به آثار زیادی دسترسی نداشتند، خدمت بزرگی محسوب می
های سانسکریت برای مخاطبان  های متعدد دیگری نیز اتخاذ کرده است؛ توصیف الگوریتم را در شاخه» دهنده

ی هند در سدۀ بیستم دربارۀ تاریخ ریاضیات، ردیابی تأثیر های دکتر نامه ریاضیات جدید، راهنمایی پایان
های خارجی و بسط نظریات کیهانشناسی جاینی، بودایی و هندویی در متن  های ریاضیات هند بر سنت کشف

هاست. گوپتا به منظور تأمین نیاز همزمان مخاطبان عام و محققان  آثار کهن هندی از نمونۀ این فعالیت
ای ریاضی به صورتی جامع و قابل فهم تلفیق  های حرفه متنی موشکافانه را با شرحهای  متخصص، پژوهش

قرائت  ٢٠٠٩کرد. جا دارد چند سطر از متن تقدیرنامۀ وی را که در مراسم اهدای جایزۀ اُ. مِی در بوداپست 
  شد، در اینجا نقل کنیم:

یج علم راجع به شود که بیش از وی در راستای ترو پژوهشگری در قرن بیستم یافت نمی
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وقفۀ محققانی  ای که کارهای بی عالوه در سده پیشرفت ریاضیات هند فعالیت کرده باشد و به
چون دِویوِدی، داتا و سینگ، شوکال، باگ، آما، دیوید پینگری و سارما منتشر شده است، حرفی 

 برای گفتن داشته باشد.

ایثارگرانه، از طرق مختلف در افزایش  پروفسور گوپتا در کنار تحقیقات برجسته و خدمات آموزشی
 ١٩١٩های تاریخ ریاضیات به طور عام و تاریخ ریاضیات هند به طور خاص، سهیم بوده است. در سال  آگاهی

به مدت ربع قرن سردبیر آن بود. در دورۀ سردبیری او  ٢٠٠٥را آغاز کرد و تا سال  گانیتا بهاراتیانتشار مجلۀ 
ها و نقدهایی را در این  این مجله به چاپ رسید. همچنین وی به طور معمول مقالهزیادی در  ارزشمندمقاالت 

(لذت ریاضی) » گانیتاناند«کرد که بعضی از آنها به نام خودش و بعضی دیگر به نام مستعار  مجله منتشر می
شمار زیادی از  اش از های انگلیسی و هندی، همانند حمایت مالی های آموزشی او به زبان بود. آثار و سخنرانی

های  تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضیات و فرصت توجه بهها، به طرز چشمگیری موجب افزایش  کنفرانس
  تحصیلی در هند شده است.

ملی  فرهنگستانبه عنوان عضو  ١٩٩١های گوپتا در موارد متعددی تقدیر شده است. در سال  از تالش
دار این  رئیس انجمن معلمان ریاضی هند شد که هم اکنون عهده ١٩٩٤علوم هند انتخاب شد و در سال 

  المللی تاریخ علم نیز برگزیده شد. بین فرهنگستانبه عنوان عضو افتخاری  ١٩٩٥سمت است. وی در فوریۀ 
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