ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺑﺮﮔﺮن

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻮادی ١و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

٢

اﺷﺎرﻩ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺮﮔﺮن ،ﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺮﺟﺴ ﮥ و ﻧﺎﻣﺪار ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺳﺎل ۱۹۸۵م )۱۳۶۴ش( ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم« در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ٣ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﺑﺎر
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻮد از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .آﻗﺎی ﺮﮔﺮن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
دو ﺑﺎر ﺑﻪ ا ﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ا ﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ا ﺸﺎن در ﺸﺮﯾﮥ
ﻫ ﺴ ﻮرﯾﺎ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ )ﺳﺎل  ،۱۹۹۷ ،۲۴ص  (۴۴۰-۴۰۷ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد و
ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۹۵-۱۹۸۵م ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﺮوﻣﻠِﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد دا ﺸﺠﻮی آﻗﺎی ﺮﮔﺮن ﺑﻮدﻩ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺪر ﺲ ،ﮋوﻫﺶ و
ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﮔِﻠِﻦ وان ِ
ﺗﺄﻟﯿﻒ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺷ ﻐﺎل دارد ،ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از  ۱۹۹۶ﺗﺎ  ۲۰۱۱را ﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم از
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ٤ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ۲۴ﻣﻘﺎﻟﮥ اﻫﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺮﮔﺮن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺖ
۷۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ را دو ﺗﻦ از ﺷﺎﮔﺮدان ا ﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﺎﺗﺎن ﺳ ﺪوﻟﯽ و ﮔﻠﻦ وان
ﺮوﻣﻠﻦ ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و ﻣﺆﻟﻔﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺮﮔﺮن و ﺮوﻣﻠﻦ و ﺳ ﺪوﻟﯽ ،اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮری ﭼﻮن
دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ،ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ،ﮔﺮگ دﯾﻮﻧﮓ ،ﺰوی ﻻﻧﮕﺮﻣﻦ ،ﺳﻮﻧﯿﺎ ﺮﻧﺘ ﺲ ،اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر ،ژاک
 .١دا ﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﮏﮔﯿﻞ )ﮐﺎﻧﺎدا(fateme.savadi@mail.mcgill.ca ،
 .٢ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

mohammad.bagheri2006@gmail.com,
www.mb-kushyar.com
3. J. L., Berggren, “History of Mathematics in the Islamic World: The Present State of Art”, Middle East Studies
Association Bulletin, vol. 19, no. 1, July 1985, pp. 9-33.
4. From Alexanderia, Through Baghdad

۵

ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ،ﺧﻮﻟﯿﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮ ،ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ و رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ ﻫﺴ ﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت
ﺴ ﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ
اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎرﻩﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺮآﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻌﺪی را ﻫﻢ در ﺷﻤﺎرﻩﻫﺎی
آﺗﯽ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﺻﻞ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺘﺎب از اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮای اﻃﻼع از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
١
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ و ﺳﺎل اﻧ ﺸﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
***

ﺴ ﺎری از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎی

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺰارش ﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻗﮥ اﻓﺮاد ﺑ ﺸ ﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از

ﻧﻮﺷ ﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺮﺿﮥ ﮔﺰارﺷﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

در دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ »رﯾﺎﺿﯿﺎت« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻓﺮا ﺮ از آﻧﭽﻪ ﯾﮏ
رﯾﺎﺿﯿﺪان اﻣﺮوزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑ ﻨﺪ ﺸﺪ ،ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؛ درﻧ ﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮوری اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺮ ﻫﺮ

آﻧﭽﻪ در ﺣﻮزۀ »ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ« دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوﻩ ﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﺎب،
ﺟﺒﺮ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ و ا ﺰارﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺮداﺧﺖ.

۶

در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺮای ﻧﺠﻮم ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از

دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ در دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ« ) (۱۹۸۰و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺠﻮم در دورۀ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ« ) .(۱۹۸۳aدﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

آﺛﺎر اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،ﻓﺮا ﺴﻮی و آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺮدازد ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺮﺷﻤﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.

٢

ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﮐﻠ
ﮐﻨﺪی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻔﯿﺪی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﯿﺮاث ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ« ) ﺸﺮﯾﮥ

اﻷﺑﺤﺎث (۱۹۷۰ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﻣﻐﻮل و ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ دارد ) .٣(۱۹۶۸ﺳﺰﮔﯿﻦ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺟﻠﺪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ا ﺮی ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻧﺎﻣﻪای -ﮐﺘﺎ ﺸ ﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ﺑﻪ

آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﻠﺪ  ۵رﯾﺎﺿﯽ و ﺟﻠﺪ  ۶ﻧﺠﻮم( ﮔﺰارﺷﯽ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی دورﻩﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ

 .١ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ در دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ
اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳ص  ۱۲۲-۹۹آﻣﺪﻩ اﺳﺖ( ﺑﻪو ﮋﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی »ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« و »ﺣﺴﺎب،
ﻋﻠﻢ« ﻧﯿﺰ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ – .م.
 .٢در ﺸﺮﯾﮥ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎل رﯾﻮﯾﻮز ) (Mathematical Reveiwsاز اﻧ ﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از آﺛﺎر ﺮﺷﻤﺎر ﻣﻨ ﺸﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٣ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ در :ﺑﻮﯾﻞ ،ﺟﯽ .آ ،.ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ ،ج  ، ۵اﻧ ﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﭼﺎپ دﻫﻢ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۹۰
ص - .۶۴۱-۶۲۱م.

ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﺣﺪود ۴۴۲ق۱۰۵۰/م( ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ١.در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﯾﻮﺷﮑﯿﻮﯾﭻ در ا ﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯿﺎت

دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎن درﮔﺬﺷﺖ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )۸۳۲ق۱۴۳۰/م( ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در واﻗﻊ

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﮐﻠﯽ ﺮ آﺛﺎر ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ ﺲ از ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﮑﯿﻮﯾﭻ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺰارش وی ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان

از ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ ] ﺮﮔﺮن[ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ) (۱۹۸۵ﺗﻮﺳﻂ اﻧ ﺸﺎرات اﺷ ﺮﯾﻨﮕﺮ-

ِﻓﺮﻻگ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﺎد ﮐﺮد.

٢

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻋﺮﺑﯽ ) (۱۹۷۶ﮐﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی ﺑﻪروزﺷﺪﻩ از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ روﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺤﺾ در

٧

ادوارد اﺳ ﻮارت ﮐﻨﺪی

ﺟﺎن ﻟﻨﺎرت ﺮﮔﺮن

ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ) ﺴ ﺖ ﺑﻪ  (۱۹۸۵ﺳﻪ ا ﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺴ ﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ را ﮐﯿﻨﮓ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ٣،و دﯾﮕﺮی ﻣﺮوری ﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ) .(۱۹۸۴ﺳﻮﻣﯽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﯾﻬﻮدا در دا ﺸﮕﺎﻩ ﺮﯾ ﺴ ﻮن از ﻣﺎخ اﺳﺖ ) .(۱۹۷۷اﯾﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ

آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳ ﯽ از ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺮﺷﻤﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

 .١ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﺪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ا ﺮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۵و  ۶ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﻧ ﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ- .م.
 .٢اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺮﺟﻤﮥ ﻗﺎﺳﻢ وﺣﯿﺪی اﺻﻞ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ اﻧ ﺸﺎرات ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۳در ﺗﻬﺮان ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ )ﭼﺎپ
دوم .(۱۳۷۴ :اﺻﻞ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن ﺑﺎ ﻧﺎم  Episodes in the Mathematics of Medieval Islamدر ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ- .م.
 .٣ﮐﯿﻨﮓ ،دﯾﻮﯾﺪ ،ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺪاراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،ج  :۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﮥ
ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺴﺨﻪﻫﺎ؛ ج  :۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺮﺗ ﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ذﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﮥ ﻧﺎم ﻧﻮ ﺴ ﺪﮔﺎن و ﻋﻨﻮان
ﺴﺨﻪﻫﺎ ،ﻗﺎﻫﺮﻩ - .۱۹۸۶ ،۱۹۸۱م.

ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘ ﺶ رﻓﺖ و ﺮای ﺑ ﺸ ﺮ ﮋوﻫﺸﮕﺮان دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬ ﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺴ ﺎر ﭘ ﺶ ﺮ از اﻗﻠﯿﺪس )ﺣﺪود ۳۰۰ق.م( ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ )زوج ،ﻓﺮد ،ﻣﺮﺑﻊ ،و
ً
ﻏﯿﺮﻩ( ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳ ﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺜﻼ اﻗﻠﯿﺪس )در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ اﺻﻮل،
ﺗﻌﺮﯾﻒ  (۲۲از اﻋﺪاد »ﺗﺎم« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ اﻋﺪادی )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (۶ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽﺷﺎن ﺮا ﺮﻧﺪ .ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ
َ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد » ُﻣﺘﺤﺎب« ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﺘﺤﺎب

ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺮا ﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮی

ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺴ ﺖ دادن ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس )ﺣﺪود

 ۵۰۰-۵۸۰ق.م( از ﺳﻮی ﯾﺎﻣﺒﻠﯿﺨﻮس )ﺣﺪود ۳۳۰-۲۵۰م( ﺑﻪ

ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻼﻗﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺴ ﺖ دادن

٨

اﮐ ﺸﺎفﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺰرگ ﮔﺬﺷ ﻪای دور ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯽ ﺮدﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ

ﻣﻔﻬﻮم در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺴ ﺎر ﭘ ﺶ ﺮ از آن ﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮﻩ )ﺣﺪود ۲۸۸-۲۱۰ق( ﻗﻀﯿﻪای در ا ﺮش ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب

رﺷﺪی راﺷﺪ

ﻓﻲ اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺤﺎﺑ ّﺔ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از اﻋﺪاد اول ،اﻋﺪاد

ﻣﺘﺤﺎب را ﯾﺎﻓﺖ) ١ﺳﻌﯿﺪان .(۱۹۷۷a ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻔﺖ ﻣﺘﺤﺎب ﺷ ﺎﺧﺘﻪ
ً
ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ  ۲۲۰و  ۲۸۴ﺑﻮد ٢.اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺎﺋ ﻨﯽ ) (۱۹۸۲و رﺷﺪی راﺷﺪ
) (۱۹۸۳ﺸﺎن دادﻩاﻧﺪ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ا ﺮاﻧﯽ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺻﺤﯿﺤﯽ در

ﺗﺒ ﯿﻦ رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﻣﺘﺤﺎب ) ۱۷۲۹۶و  ٣(۱۸۴۱۶را ﯾﺎﻓﺖ و ﺳ ﺲ در اواﯾﻞ دﻫﮥ

ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻢوﻃﻦ وی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺰدی ﺟﻔﺖ  ۹۳۶۳۵۸۴و  ٤۹۴۳۷۰۵۶را ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﺮ دو رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﻗﻀﯿﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و رﺳﺎﻟﮥ ﺰدی ﺷﺎﻣﻞ

 .١ﻗﻀﯿﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮﻩ :اﮔﺮ  q ، pو  rاﻋﺪاد اول ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
 2 pqو  2n rاﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴ ﻨﺪ.
 .٢ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی  ،۲۲۰ﻋﺪدﻫﺎی  ۵۵ ،۴۴ ،۲۰ ،۱۱ ،۱۰ ،۵ ،۴ ،۲ ،۱و  ۱۰۰ﻫﺴ ﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ  ۲۸۴اﺳﺖ .ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی
 ،۲۸۴ﻋﺪدﻫﺎی  ۷۱ ،۴ ،۲ ،۱و  ۱۴۲ﻫﺴ ﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ  ۲۲۰اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ) (۱۹۸۵ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﮥ
ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺸﺎن دادن درﺳ ﯽ آن ﺮای ) n = 4ﭘﺎﻧﻮ ﺲ ﭘ ﺸ ﻦ( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﻔﺖ ﻣﺘﺤﺎب  ۱۷۲۹۶و  ۱۸۴۱۶ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽدا ﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺎب ﻫﺴ ﻨﺪ.
 .٣ﻓﺮﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﻨﻬﺎ را در ۱۶۳۶م ﯾﺎﻓﺖ- .م.
 .٤دﮐﺎرت ﻫﻢ اﯾﻦ اﻋﺪاد را در ۱۶۳۸م ﯾﺎﻓﺖ- .م.
n

q = 3 ´ 2 n -1 - 1 ، p = 3 ´ 2 n - 1

و  ، r = 9 ´ 22 n-1 - 1آﻧﮕﺎﻩ

ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب اﺳﺖ ١.ﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺣﻮزۀ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
اﻋﺪاد در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ و ﻣﺴ ﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن

ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪ ﺴ ﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻗﻀﯿﮥ وﯾﻠﺴﻮن ٢در ا ﺮی از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ؛ ﻣﺴ ﻠﮥ

وزﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺷﻪ ٣در ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﮥ ﺧﺎزﻧﯽ٤؛ ﯾﺎ ﻣﺴ ﻠﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻮان ﭼﻬﺎرم اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮاﻟﯽ
 n,L , 2, 1در رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﻋﺪاد وﻃﺮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﺑﻮﺻﻘﺮ ﻗﺒﯿﺼﯽ )ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی(.

٥

در واﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺮ داوری ﯾﻮﺷﮑﯿﻮﯾﭻ )ص  (۶۹ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ »در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﯾﻊ ﺴ ﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ«.

ﺣﺴﺎب
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮﻩ در دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )و ﺮا ﺶ دوم ،ج » ،۱۹۷۱ ،۳ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب«( ﻣﺮور ﺧﻮب و

ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺮ ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻩ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

)ﺟﺒﺎر (۱۹۸۱ ،و ﺣﻮزۀ ﺷﺮﻗﯽ آن )راﺷﺪ ۱۹۸۰ ،و  (۱۹۸۳ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳ ﺖ ﭘﯿﻮﺳ ﻪای در ﻧﻈﺮﯾﮥ

اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺴﺮ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از

ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺳﻌﯿﺪان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ
ً
ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺴﺎب« ) (۱۹۶۶ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻗﺒﻼ ﻟﻮﮐﯽ ) ٦(۱۹۵۱ﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﺧﺘﺮﺷ ﺎس

درﺑﺎر اﻟﻎﺑﯿﮓ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳ ﺎﺗﯽ وی ،ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﮥ ﺷﺼﺖ و ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﮥ دﻩ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎل  ۱۹۶۶اﺣﻤﺪ

ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮدش ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ »ﻧﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ...ﺑﻠﮑﻪ

اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ،ﮐﻪ  ۵ﻗﺮن ﭘ ﺶ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺨﺴ ﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﺮی درﺑﺎرۀ
 .١اﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ در واﻗﻊ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ) (equiponderantاﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺟﻔﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۲۵و  ۶ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪﻫﺎی ﺻﺤﯿﺤﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺮا ﺮ اﺳﺖ ) ﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ درﺑﺎرۀ ﮋوﻫﺶ ﺰدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻧﺎﺋ ﻨﯽ
) .(۱۹۸۲راﺷﺪ ) (۱۹۸۳ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ورود ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﺑﺎر در اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﺑﻐﺪادی )ﻣﺘﻮﻓﯽ ۴۲۹ق(
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﺳﻌﯿﺪان  ۱۹۸۵آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ راﺷﺪ ) (۱۹۸۳ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ ﺮﮐﯿ ﯿﺎت و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺴ ﺎر ﻣﻬﻤﻨﺪ.
 .٢اﮔﺮ  pﻋﺪدی اول ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎﻩ  (p - 1)(p - 2)L 2 ´ 1 + 1 ، pرا ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺮای ﻣﺜﺎل  ،۵ﻋﺪد  4 ´ 3 ´ 2 ´ 1 + 1 = 25را ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
3. Bachet

ﻣﺴ ﻠﮥ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد وزﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺮای وزن ﮐﺮدن ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزن آن ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺰرگ ﺮ از ﻋﺪد
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧ ﺴﺖ.
 .٤ﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :روژا ﺴﮑﺎﯾﺎ.۱۹۸۵ ،
 .٥ﺮای ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﻧﺒﻮﺑﺎ ،ﻋﺎدل » ،اﻟﻘﺒﯿﺼﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﻋﺪاد )اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ
 ،۴۸۳۲ص ۸۵ب۸۸-ا(« ،ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،۶اﻟﻌﺪدان  ،۱۹۸۲ ،۲ ،۱ص  .۹۵-۷۳ﺮای ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ.۱۹۸۵ ،
 .٦ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در .Sezgin F. (ed.), Islamic Mathematics and Astronomy, vol. 56, 1998, pp. 75-226

٩

ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ از او در دﺳﺖ اﺳﺖ« .اﻏﻠﺐ ﻣﻮرﺧﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ رﺷﺪی راﺷﺪ

در ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ر ﺸﻪﮔﯿﺮی و اﺑﺪاع ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ )راﺷﺪ  (۱۹۸۷اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ز ﺮ ﺳﺆال
ﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﺷﺪ ﻧﺤﻮۀ اﺳ ﻔﺎدۀ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ از ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی ﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ و

ﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮن دﻗﯿﻖ رﯾﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ا ﺮ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻏﺎز واﻗﻌﯽ اﺑﺪاع ﮐﺴﺮﻫﺎی

دﻫﺪﻫﯽ دا ﺴﺖ .رﺷﺪی راﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺮﺟﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ

ادﻋﺎ ﻣﺘﻨﯽ از ﺳﻤﻮﺋﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ ،دا ﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﺒﺮ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی و ﺷﺎرح ﮐﺮﺟﯽ ،ﭼﺎپ ﮐﺮد
ً
ﮐﻪ در آن ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ ،در ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮥ

ﻋﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

١٠

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮﻩ

اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان

ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ راﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎﻻ و در آﺛﺎر دﯾﮕﺮش ) ﺮای دﯾﺪﮔﺎﻩ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :راﺷﺪ

 (۱۹۷۵bاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ دو

ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺟﺎ ﺸ ﻨﺎ ﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪ داﺷﺖ .اوﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﯽ
ِ
ﮐﺮدن ِ
ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﺟﺒﺮی ،و دﯾﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ »ﺟﺒﺮ ﻧﻮ ﺷﺪﻩ« )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ راﺷﺪ( ﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ]ﻧﻮ ﺷﺪن[

ﺑﻮد .اﻫﻤﯿﺖ اﺑﺪاع ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺮای ﻧﻈﺮﯾﮥ راﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺪاع آﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺮﺟﯽ ﯾﮑﯽ از

ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﭘ ﺶ از ﮐﺮﺟﯽ] ،اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ[

ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.

ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدﻩ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن

دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﺴﺎب وﺟﻮد داﺷﺖ :ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮥ  ،۶۰ﺣﺴﺎب دﻫﺪﻫﯽ ﮐﻪ از

ﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،و ﺣﺴﺎب اﻧﮕﺸ ﯽ ﻣ ﺸ ﺎن ﺧﺰاﻧﻪ .ﻣﻮرد آﺧﺮ ﻓﺮا ﺮ از ﺷﻤﺎرش ﺳﺎدﻩ ﺑﺎ اﻧﮕﺸ ﺎن دﺳﺖ،

را در  ۱۹۷۴در ﻣﺠﻠﮥ آ ﺰ ﺲ ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ در ﻣﻮرد ﺮداﺷﺖ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ از ﺣﺴﺎب ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدۀ
ُ
ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺮاج در دو ﮋوﻫﺶ از ارﻧﮑﺮو ﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎم ﮐﺮ در ﻋﺮاق ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« و »ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺮﯾﻒ و
ﺴﻌﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (۱۹۶۲ ،۱۹۶۴ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ

درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺴﺮﻫﺎ اﻟﮑﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﮐﺮﺟﯽ اﺳﺖ .ﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻮﺧﺎﯾﻢ ) (۱۸۷۷-۸۰از اﯾﻦ ا ﺮ

ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ و ﮐﺎش ﭼﺎپ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﯿﺪان )در ﺳﻌﯿﺪان (۱۹۷۱ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺮ ﺑﻮد ٢.در

ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎب ﺮ ﭘﺎﯾﮥ  ۶۰ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ ،ﮐﯿﻨﮓ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎی ﺿﺮب ﺷﺼﺖﮔﺎﻧﯽ
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ ) ۱۹۷۴aو  .(۱۹۷۲cﺷﮑﻞ  ۱دو ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ

ﺷﻤﺎرۀ  ۲۵۳۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎر ﺲ را ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻀﺮبﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ
ً
ﺷﺼﺖ ﻋﺪدﻫﺎی  ۴۱ﺗﺎ  ۵۰دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺴﺨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدۀ اﺑﻦ ﻣﺠﺪی ،ﺳ ﺎرﻩﺷ ﺎس
ﻣﺼﺮی ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ  ۳۶۰۰ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺰرگ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ،اﻣﺎ

ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ۶۰ﺮا ﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳ ﺎرﻩ ﺷ ﺎﺳﺎن در ﺿﺮب اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽ در ﻣﺒﻨﺎی

 ۶۰ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ.

٣

ً

ﻫﺮﻣﻠﯿﻨﮏ اﺧﯿﺮا ) (۱۹۷۵ﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﺎب ﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از

زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻬﻦ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎدﮔﺎری در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﻀﯿﮥ دوﺟﻤﻠﻪای ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﯿﺮ ﮐﻼن ﺑﺨﺎری ﺣﻮاﻟﯽ ۱۲۹۷م«

) (۱۹۷۸و »ﻗﻀﯿﮥ دوﺟﻤﻠﻪای :ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ راﯾﺞ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (۱۹۸۰ﮔﺰارﺷﯽ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﻀﯿﮥ ﺿﺮاﯾﺐ ﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای در ﻣﺘﻨﯽ از ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ا ﺮاﻧﯽ ﺳﺪۀ

ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﺎدﺷﺪﻩ ﺸﺎﻧﯽ از آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﻀﯿﮥ ﮐﻠﯽ

دارد.

٤

 .١ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ،ﮐﺘﺎب أﺑﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮزﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ اﻟﮑﺘّﺎب و ّ
اﻟﻌﻤﺎل وﻏﯿﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب،
ﻣﺠﻠﺪ اول )ﺣﺴﺎب اﻟﯿﺪ( از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﭼﺎپ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان ،ﻋﻤﺎن-.۱۹۷۱ ،م.
 .٢اﯾﻦ ا ﺮ ﮐﺮﺟﯽ را ﺳﺎﻣﯽ ﺷﻠﻬﻮب ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧ ﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ:
ﮐﺮﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﮑﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﺎﻣﯽ ﺷﻠﻬﻮب ،ﺣﻠﺐ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ- .۱۹۸۶ ،م.
 .٣ﺟﺪول ﺿﺮب ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ) ﺴﺨﮥ ﺑﻤﺒﺌﯽ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ از
ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ )ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺗﻬﺮان (۱۳۹۲ ،ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ- .م.
 .٤ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﺻﻮل ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟِﻮی و ﻣﺎروﯾﻦ ﭘﺘﺮوک ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ ا ﺮ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﺮا ﺴﻮی ،ﻓﺎرﺳﯽ و روﺳﯽ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻘﻮﯾﻢ در زﯾﺞ

←

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

و ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﺎب ذﻫﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺎد ﺮ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﺸ ﺎن دﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ
ّ
ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺎﺳ ﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ .ﺳﻌﯿﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ اﻟﮑﺘﺎب
و ّ
اﻟﻌﻤﺎل وﻏﯿﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب از اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺸﻬﻮر را در  ١۱۹۷۱و ﺧﻼﺻﻪای از آن

١١

١٢

ﺷﮑﻞ  :۱ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ  ۲۵۳۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎر ﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺎوی
ﻣﻀﺮبﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﻋﺪدﻫﺎی  ۴۱ﺗﺎ .۵۰

→

ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ« در ﺸﺮﯾﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۸۷ ،۶ص - .۲۵-۲۴م.

ﺟﺒﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﻧﺒﻮﺑﺎ ) ۱۹۷۸aﺑﻪ ﻓﺮا ﺴﻮی( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮوری ﮐﻠﯽ ﺮ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪﻩﻫﺎی  ۹و
ً
 ۱۰ﻣﯿﻼدی« )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دورۀ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﺮﺟﯽ( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .رﺷﺪی راﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎن

ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ :ﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﻓﺮا ﺴﻮی (۱۹۸۴ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت

ﻗﺒﻠﯽ او ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺻﻠﯿﺒﺎ ﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺎر ﺮد واژﻩﻫﺎی ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در آﺛﺎر

ﺟﺒﺮی ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﮐﺮﺟﯽ ،ﺳﻤﻮﺋﻞ و دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم داد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﻨﯽ

ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳ ﺖ ﺟﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﻢ »ﻓﺮاﺋﺾ« )ﺗﻘﺴ ﻢ
َ
ارث ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ آن را ﻓ َﺮﺿﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﮐﯿﻨﮓ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ ) (۱۹۸۰ﻣﺎ را از وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ« ﻫﺎرﺗﻨﺮ در دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )و ﺮا ﺶ دوم ،ج  (۱۹۶۵ ،۲دﯾﮕﺮ روزآﻣﺪ ﻧ ﺴﺖ و

ﺟﺪول در آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻫﺸ ﻢ و ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﺮای

ﺗﻘﺴ ﻢ ارث آﮔﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن ﮔﺎﻧﺪز در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ در

ﻣﺠﻠﮥ از ﺮ ﺲ ) (۱۹۳۸ﺗﻤﺎ ﺰ ﺑﯿﻦ »ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ« و »ﻋﻠﻢ وﺻﺎﯾﺎ« را
ﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﮔﺎﻧﺪز »ﻋﻠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻋﯽ

١٣
ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ

وارﺛﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ« و اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﻢ وﺻﺎﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و روشﻫﺎی ﺟﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب

ﺑﻐﺪادی ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ زﮐﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑ ﺖاﻟﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ )ﺳﻌﯿﺪان .(۱۹۸۵ ،در

دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺴﯽ( ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی »ﻣﯿﺮاث« و »ﻓﺮاﺋﺾ« در ﺮدارﻧﺪۀ اﺣﮑﺎم

ﺳﺎدۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﺮع اﺳﻼم اﺳﺖ.

ﯾﮏ دﺳ ﺎورد ﻣﻬﻢ اﺧﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮدﻩ از ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﮐﺮﺟﯽ و

ﺳﻤﻮﺋﻞ در ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺒﺮ از اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺮدارد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩای از آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ

ﻣﻬﻢ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ از ﮐﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮد وی در ﮐﺘﺎب

ﺟﺒﺮ ﺳﻤﻮﺋﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۲ﮐﺸﻒ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ
ﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای را ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ زﯾﺎدی دارد ،ز ﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان

روشﻫﺎی ر ﺸﻪﮔﯿﺮی را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﺑﻪ ﺮﻫﻤﺎﮔﻮﭘﺘﺎ ،ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ ﻫﻨﺪی ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ،ﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ

اﺳ ﺨﺮاج ر ﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﺑﺎﻻ ﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ در ا ﺮ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩای ﮐﻪ در اواﺋﻞ
ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﮑ ﻮﻓﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی دارد .ﭼﻮن از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ ﺴﻂ

دوﺟﻤﻠﻪای ﭘ ﺶ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )ﺳﺪۀ ۷ق( و ﺟﻤﺸ ﺪ

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﺳﺪۀ ۹ق( ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول از ﭼﯿﻦ آﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ

اﺳ ﻔﺎدۀ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی از ﺿﺮاﯾﺐ ﺴﻂ دوﺟﻤﻠﻪای در ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ ر ﺸﻪﻫﺎی
ً
ﻋﻤﯿﻘﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻗﻮﯾﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺸﻒ ﺟﺪول ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن -ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﺮﺟﯽ -اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  :۲ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ دوﺟﻤﻠﻪای از ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ

ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺮ ﺳﻤﻮﺋﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ ﺻﻼح اﺣﻤﺪ و رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﻪ

ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺿﺮاﯾﺐ را در ﺷ ﮑﻪای ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ،

ﺿﺮب و ﺗﻘﺴ ﻢ و ﺣﺘﯽ اﺳ ﺨﺮاج ر ﺸﮥ دوم را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺳﻤﻮﺋﻞ در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺮای ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد.
ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺒﺮی را

ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،وﻟﯽ ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺮ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ درﺟﮥ

ﺑﺎﻻ ﺮ از دو ﺑﻪ روش ﺟﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺧﯿﺎم

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮا ﺴﻮی ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺮﺟﯽ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد ﺣﺴﺎب
ً
ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪایﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺜ ﺖ ،ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای  6 x 7 + 12 x 4 + 8 x 3 + 2x + 101ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ ﺳﻤﻮﺋﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺮﺗ ﺐ ﻣﻌﯿﻦ اﻋﻤﺎل

در رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاش ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و
ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ از ﻫﻤﮥ

ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ از درﺟﮥ ﺳﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻣﺘﻦ

ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی اﯾﻦ ا ﺮ را رﺷﺪی راﺷﺪ و

اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﯿﺎم

اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا ﺮ

ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮی را از ﺧﯿﺎم در ﺟﺒﺮ در ﺮدارد :ا ﺮ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪای درﺑﺎرۀ ﻣﺴ ﻠﻪای ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وی در

رﺳﺎﻟﮥ ﺰرگ ﺮش ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.

اﯾﻦ روشﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻞ

ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺿﻠﻊ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﯾﺎ ﻧﻪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﺎﻃﯽ،

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺴ ﻠﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺮ ﮐﻤﺎن ﯾﮏ درﺟﻪ ،و ﻧ ﯿﺠﮥ ﻣﺴ ﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ
ً
ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ روشﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻨﺪﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧ ﺴﺖ و روشﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺟﻮابﻫﺎی ﻋﺪدی ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﯾﻮ و وﭘﮑﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺮﮐﺖ وﺟﻮد ا ﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺮ ﻟﻮﮐﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« ) (۱۹۵۱ﻣﺤﻘﻘﺎن از د ﺮﺑﺎز

ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﺳﺪۀ  ۹ﻫﺠﺮی روشﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ر ﺸﻪﻫﺎی ﺮﺧﯽ

ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺑﺎﻻ ﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ دﻟﺨﻮاﻩ اﺑﺪاع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
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ﯾﮏ روﯾﮥ ﺳﺎدﻩ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﯾﮏ ﺣﺪس اوﻟﯿﻪ ،و دﻓﻌﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ

ﻧ ﯿﺠﮥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒﻞ .ﺗﮑﺮارﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺟﻮاب را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﻘﯿﻘﯽ ر ﺸﮥ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺰدﯾﮏ و

ﺰدﯾﮏ ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺿﯿﮥ اﺻﺎﻟﺖ ﭼﯿﻨﯽ داﺷ ﻦ روشﻫﺎی ﺗﮑﺮار در ﺮﺗﻮ ﻣﻘﺎﻟﮥ رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﺎ

ﻋﻨﻮان »ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻋﺪدی و ﺟﺒﺮ :ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،وﯾﺖ«

)ﻓﺮا ﺴﻮی (۱۹۷۴ ،رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ

ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺪ ز ﺮ ﭼﺎپ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ( ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ

ﻫﺠﺮی در دﻣﺸﻖ ﺗﺪر ﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای ا ﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﮐﻪ روشﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧ ﯿﺠﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮداﻧﺎن ﺳﺪﻩﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ
ﻫﺠﺮی ﺑﻮد.

ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﻟﻪ

اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر

ﻣﺴ ﻠﮥ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮابﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﮐﺴﺮی ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﺑ ﺶ از ﯾﮏ ﻣﺠﻬﻮل ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺗﻼش

رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﯾﻮﻧﺎن ،ﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  ، x 2 + y2 = z 2ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮابﻫﺎی ﺴ ﺎر داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را »ﺳ ﺎﻟﻪ« )ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷ ﻨﺪ ،اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ،ﮐﺮﺟﯽ و اﺑﻮﺟﻌﻔ ﺮ ﺧﺎزن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ

اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در ﺳﺎل ۱۹۷۷م ﻃﯽ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی »روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ در ﮐﺎر اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ« و

»ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ در اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺮﺟﯽ« ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳ ﺎﻟﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺒﺮ اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺼﺮی اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۱۰م ،و اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﮐﺮﺟﯽ ﺮداﺧﺘﻪ

اﺳﺖ.

اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ،از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ  x 3 + y 3 = z 3ﻋﻼﻗﻪ

داﺷ ﻨﺪ و در ا ﺮ ﺧﻮد ﺗﻼش ﺧﺠﻨﺪی را ﺮای ﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪارد ،ﻧﻘﺪ
ﮐﺮد .وﭘﮑﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ ﺶ از  ۱۲۰ﺳﺎل ﭘ ﺶ ) ﺴ ﺖ ﺑﻪ ۱۹۸۵م( رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ را ﺮرﺳﯽ

ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )ﻣﻌﻠﻮم ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ.(١

ً
اﺧﯿﺮا ﺳﻌﯿﺪان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺮ ا ﺮ دﯾﮕﺮی از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ إ ﺸﺎء اﻟﻤﺜﻠﺜﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ُْ
اﻟﻤﻨ ِﻄﻘﺔ اﻷﺿﻼع اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ » :ﺣﻮل ﺧﻮاص اﻷﻋﺪاد ﻷﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴ ﻦ« ) ﺸﺮﯾﮥ
اﻟﺰواﯾﺎ

 .١ادﻋﺎی روزﻧﻔﻠﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻩ ) (Mathematical Reviews # 81k:01012ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ وی
از ﻣﻘﺎﻟﻪای از رﺷﺪی راﺷﺪ ) (۱۹۷۹aاﺳﺖ.

دراﺳﺎت ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  .(۱۹۷۸ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺠﺬور ﮐﺎﻣﻞ  a 2ﺮای ﻋﺪد ﻣﻌﻠﻮم  nﺑﻪ
ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺧﻼﺻﮥ آن ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺴﺎب دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺼﻮ ﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺮﺧﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳ ﺎﻟﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺴﺎب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺮاﯾﻦ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ
ﻫﻤ ﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ ﺴﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺴ ﻘﻞ ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،از ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﺳﺎﻟﻪای از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ )ﺧﺎزن( درﺑﺎرۀ

ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﮥ ﻋﺪدی« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ

ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ و ﺮا ﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﮥ

ﻓﺮا ﺴﻮی ﮐﻞ ﻣﺘﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ

ﺧﻄﺎی ﺳﻌﯿﺪان در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ دا ﺴ ﻦ رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﮔﻮﻧﻪا ﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن دو ) (a 2 + nو ﺗﻔﺎﺿﻠﺸﺎن ) (a 2 - nﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ١.ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻌﯿﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ

ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﻪ و رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ وﭘﮑﻪ در ﺳﺎل ۱۸۶۱

)ﻧﮑ :ﻣﻨﺎﺑﻊ( اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ رﺷﺪی راﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻠﯿﻞ

دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮﺳﯽ در ﻗﺮن دﻫﻢ ]ﻣﯿﻼدی[ :ﻣﺜﺎل ]اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ[ ﺧﺎزن« )ﺑﻪ زﺑﺎن
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ﻓﺮا ﺴﻮی (۱۹۷۹ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺟﻤﮥ ﺧﻼﺻﻪای از رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ

ﻓﺮا ﺴﻮی در زﻣﯿﻨﮥ ﮋوﻫﺸﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳ ﺎﻟﻪ در ﻗﺮن

ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی و راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ و ﺟﺒﺮ و ﺣﺴﺎب اﺳﺖ.

ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ

اﻧ ﺸﺎرات اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺮ دا ﺶ ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ﺳ ﺎﻟﻪ در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۸۲و ﺮا ﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس را

ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ روﺷ ﮕﺮ ﺴ ﺎری از
ﺳﺆاﻻت رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .رﺷﺪی راﺷﺪ ﻫﻢ در ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴ ﻘﻠﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﺮا ﺴﻮی آن ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد )ﭼﻮن ﺗﺎزﻩ ﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ

دﺳ ﻤﺎن رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺪی راﺷﺪ

]ﻓﻦ ﺟﺒﺮ دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس[ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ(.

ً
 .١ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻐﺪادی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ در اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب آوردﻩ اﺳﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺳﻌﯿﺪان.(۱۹۸۵ ،

ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت
ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺮﮐﯿ ﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ ﺮ ﺗﺤﺮک ﺴ ﺎر زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﭘ ﺸ ﻦ ،ﻫﻢ

از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﮥ رﯾﺎﺿﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺰدﯾﮑﯽ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
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ﺮﮔﯽ از ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪول اﻧﻮاع ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ

ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﻪ ﺮﮐﯿ ﯿﺎت ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آن

ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دﺳ ﻨﻮﺷ ﮥ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪاﻟﺤﺴﺎب اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر در ﺳﺎل
ً
 ۱۹۸۵در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺮﮐﯿ ﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻐﺮب :ﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی( ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻦ
ﻣﻨﻌﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﻨﺎﺻﺮ در دﻫﮥ اول ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی

ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﺪول ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰رﻧﮓ ا ﺮ ﺸﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ

ً
ﺗﮑﺮاری ﻧﺪاﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻋﺪد » «۶در ﺳ ﻮن رﻧﮓ ﭘﻨﺠﻢ )ﻟﻮن ﺧﺎﻣﺲ( و ﺳﻄﺮ  ۳رﻧﮓ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺮای

ﺟﺪول ﺮا ﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۳رﻧﮓ ا ﺮ ﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ.

اﯾﻦ ﺟﺪول و ﺟﺪولﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دارﻧﺪ :در ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ
ً
ً
ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴ ﻘﻼ ﻣﺤﺎﺳ ﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﺟﺪولﻫﺎی ﺮﮐﯿ ﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﺎدﻩ ﺮای ﺮ ﮐﺮدن

ﺟﺪول ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺮ ﺟﺪول را دا ﺴﺖ.

ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﺟﺪول ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ،ﺳ ﺲ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺸﺖﻫﺎی

ﺣﺮوف ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﺮف و ﺑﺎ دا ﺴ ﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﮑﺮار

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﺎ »ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ا ﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرش را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ« .ﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ  ۲۸ﺣﺮف دارد ،ﺑﻠﻨﺪ ﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ  ۱۰ﺣﺮف دارد )ﻣﺜﻼ

ارﺳﻄﺎﻃﺎﻟ ﺲ( ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺣﺮف ﺻﺪادار ﯾﺎ ﺳﮑﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،و دو ﺳﮑﻮن

ً

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻪ رﻧﮓ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۵و ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از رﻧﮓ  ۵ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺶ ﺟﻔﺖ
ً
) (۳+۲+۱=۶از ﭼﻬﺎر رﻧﮓ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد .ﺲ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ،ﻣﺜﻼ ﺳﻪ رﻧﮓ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪدﻫﺎی

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ) .ﺮای ﻟﻐﺖﺷ ﺎﺳﺎن ،ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،و ﺮای رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ
ﺟﻨﺒﮥ ﻓﺮﻋﯽ دارﻧﺪ ز ﺮا ﺑﺎ درک روش او ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺮای ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺣﻞ

ﮐﻨﺪ(.

از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﺮﮐﯿ ﯿﺎت ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎر ﺧﺎﺳ ﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ درﺳ ﯽ در ﺣﻮزﻩﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن

زﺑﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﺳ ﻘﯽ و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﻣﯽداﻧﺪ )ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺒﺮ و زﺑﺎنﺷ ﺎﺳﯽ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺮﮐﯿ ﯿﺎﺗﯽ

در ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی از رﺷﺪی راﺷﺪ ،(۱۹۷۳ ،اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر اﺑﻦ ﻣﻨﻌﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﺮش در
راﺳ ﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع )ﯾﻌﻨﯽ اﺳ ﻮار ﮐﺮد ﺶ ﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺮﻫﺎن ﮐﻠﯽ( و وارد ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻢ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺮﻫﺎنﻫﺎی ﮐﻠﯽ ،اﺳ ﻔﺎدۀ ﺻﺮﯾﺢ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳ ﻘﺮای
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺮﮐﯿ ﯿﺎت زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود وﻟﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﺟﺒﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺮد داﺷ ﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺮای ﮋوﻫﺶ ﺑ ﺸ ﺮ ﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺮﮐﯿ ﯿﺎت ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎی

ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻫﻤﮕﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﭘ ﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ.

رﺷﺪی راﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳ ﻘﺮای رﯾﺎﺿﯽ در آﺛﺎر ﮐﺮﺟﯽ و ﺳﻤﻮﺋﻞ ]ﻣﻐﺮﺑﯽ[« )ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی( ﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳ ﺪﻻلﻫﺎی ﮐﺮﺟﯽ و ﺳﻤﻮﺋﻞ ﻣﻐﺮﺑﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ دوﺟﻤﻠﻪای و

ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ،ﻧﻮﻋﯽ اﺳ ﻘﺮای رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﮑﺎل از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﻤﯿﻢ
دادن ﻗﻮاﻋﺪ ،دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

١٩

٢٠

ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎی رﯾﺎﺿ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺰدﯾﮏ دارد ،ﻣ ﺸﮑﻞ اﺳﺖ از دﺳ ﻪای از ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻮرت ﺳﺎدﻩای دارﻧﺪ ،ﺮ ﮐﺸﺶ ﻫﺴ ﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد ﺸﺎن دﺷﻮار و ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻫﺎﯾﻨﺮ ﺶ ﻫﺮﻣﻠﯿﻨﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻔﻨﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﻨﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺰار
ﺳﺎﻟﮥ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮق و ﻏﺮب« )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎ را دﺳ ﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ و ﺸﺎن دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل دا ﺶ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺸﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻔﻨﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮق و ﻏﺮب
رواج ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷ ﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ
)ﺟﺎدوﯾﯽ( اﺳﺖ .ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد از
ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲاﻟﻤﻌﺎرف اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻮﻧﯽ )ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮم
ﻏﺮﯾﺒﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻮﻧﻪ در اﻟﺠﺰا ﺮ ،ﻣﺘﻮﻓﺎی ۶۲۲ق( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺮﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد در ﻫﺮ ﺳ ﻮن و ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﻫﺮ ﻗﻄﺮ
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﻣﯿﺮﯾﺎم روژا ﺴﮑﺎﯾﺎ
ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸ ﺮک »روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در
ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ« در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۸۰و  ۱۹۸۱ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ) .در اﯾﻦ ﺮرﺳﯽﻫﺎ روﺷﯽ
ﻫﻢ ﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﻣﺮزی دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻊ
وﻓﻘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ( .ﺑﯽﺷﮏ اﻧ ﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .رﺳﺎﻟﮥ
ً
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از او ﻧﺎم ﺮدﯾﻢ ﺮای ﺷ ﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در
ﻋﺮاق در ﻋﻬﺪ آلﺑﻮﯾﻪ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﮥ وﯾﺒﺮ ) (۱۹۷۲ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ در ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ] ۱۶ﻣﯿﻼدی[« )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺣﺎوی ﮋوﻫﺸﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﮥ روژا ﺴﮑﺎﯾﺎ و روزﻧﻔﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»در ﺑﺎب ﭼﮕﺎﻟﯽﺳ ﺠﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ) (۱۹۸۵ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﺑﺎر ﺲ آ .روزﻧﻔﻠﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﺎزﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد درﻫﻢﻫﺎی ﻻزم ﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ
در ﺧﺎﻧﮥ اول ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻌﺪ ،دو ﺮا ﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ ﺰ ﻗﺒﯿﺼﯽ  ۱۷۰ﺳﺎل ﭘ ﺶ از ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل آن در رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ

زﻣﯿﻦﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد آوردﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ» :ﯾﺎدداﺷ ﯽ از
»رﺳﺎﻟﻪای از ﻗﺒﯿﺼﯽ ١درﺑﺎرۀ ﺳﺮیﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ« ).(۱۹۸۵

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻗﺒﯿﺼﯽ )ﻗﺮن  ۴ﻫﺠﺮی( درﺑﺎرۀ ﺮﺧﯽ ﻣﺠﻤﻮعﻫﺎی ﻋﺪدی« )ﺑﻪ ﻓﺮا ﺴﻮی (۱۹۸۲ ،و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ:

٢١

ﺷﮑﻞ  :۳ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ )ﺟﺎد وﯾﯽ( از ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲاﻟﻤﻌﺎرف اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻮﻧﯽ
 .١ﻧﺎم آن رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﻋﺪاد وﻃﺮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل و ﻓﯿﻠﻢ ﺴﺨﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۳۷/۶در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی
دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ – .م.

ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﺷﮑﻞ  ۴از ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ رﺳﺎﻟﻪای از رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﻧﺎﻣﺪار اﺑﻮﺳﻬﻞ )ﺑﯿﮋن ﺑﻦ رﺳ ﻢ( ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ آلﺑﻮﯾﻪ ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ ،ﺮﺳ ﻢ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻊ ﺮا ﺮ )ﯾﻌﻨﯽ »ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌﯽ

ﻣﻨﺘﻈﻢ«( در دا ﺮﻩ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ راﻩﺣﻞ ﺳﺎدﻩای ﻧﺪارد ﻋﻼﻗﮥ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ اواﯾﻞ

ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﺷﺪ.

٢٢

ﺷﮑﻞ  :۴ﺮﺳ ﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ از اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ

ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺮﺳ ﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮبﻫﺎ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی« در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ً
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﮥ ﺧﺎص اﺧﯿﺮا ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴ ﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﻃﯽ

ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آن ﺮداﺧﺖ و در ﺳﺎل ۱۹۷۸
ﺧﻼﺻﻪای از آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮد .در

ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ) (۱۹۷۹رﺷﺪی راﺷﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ

دو رﺳﺎﻟﻪ از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ را ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد و ﯾﺎن پ .ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ در ﺳﺎل
 ۱۹۸۴در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺮﺳ ﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ

ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻋﺮبﻫﺎ« ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ ﻣ ﺴﻮط اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن
ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺮداﺧﺖ .ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﻣﺴ ﻠﮥ ﺮﺳ ﻢ ﻫﻔﺖﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را

ﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺪﯾﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و

ﯾﺎن ﭘ ﺘﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ

اﯾ ﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻞ ﻣﺴ ﻠﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺳ ﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭼ ﺴﺖ؛ ز ﺮا در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻋﻤﺪی در ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻧ ﯿﺠﮥ آن روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻮرد ﭘﺬ ﺮش ارﺷﻤﯿﺪس ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑ ﺸ ﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ »ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﺘﺤﺮک« ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ

"ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺛﺎﺑﺖ" ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳ ﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ر ﺸﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺮﺳ ﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﺮﮔﺎر اﻣﮑﺎنﭘﺬ ﺮ
اﺳﺖ.

ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺮﺳ ﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﻪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ و ﺮﺳ ﻢ ﺿﻠﻊ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﮐﻪ

ﺣﺠﻤﺶ دو ﺮا ﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰﻩﻫﺎی ﺣﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻋﻤﺮﺧﯿﺎم دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﮔﺮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ً
»رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻧﻪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷ ﺎﺧﺘﻪ« ) (۱۹۸۱ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺟﻤﮥ ا ﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺨﺸﯽ

از ﺳ ﺖ »ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﺘﺤﺮک« ﭘ ﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ُ
اﻣﺎ ﺮﺳ ﻢ ﻧﻪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ

رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ و ﻧﻮر ١ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ،

»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ از ﻫﻨﺪﺳﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ راﻩ ﯾﺎﻓﺖ« ) (۱۹۸۱و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻮر» ،درﺑﺎرۀ

اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻨﺪﺳﻪ از ]ﺳ ﺖ[ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ« ) (۱۹۸۳از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط ﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻨﺪﺳﮥ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮﯾﻢ ﺗﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻀﻌﯿﻒ

1. Knorr

ً

٢٣

ﻣﮑﻌﺐ ،ذﯾﻞ ﺗﺤﺮ ﺮ اﻗﻠﯿﺪس ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺻﺪراﻟﻤﻨﺘﻬﯽ« ) (۱۹۶۸ﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﺪاوم راﻩﺣﻞﻫﺎی ﮐﻼﺳ ﮏ
ﻣﺴ ﻠﮥ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﺎ اواﺧﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﯿﻦ ﻣﻮﻓﯽ و ا .ان .ﻓﯿﻠﯿﭙﻮ از ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ

رﺳﺎﻟﮥ اراﺗﻮﺳ ﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﮑﻌﺐ ) (۱۹۸۱ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ر ﺸﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺴ ﻠﮥ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ و ﺮﺳ ﻢ
ً
ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺴ ﺘﺎ ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻊ در ﻣﻮرد ﺳ ﺖ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت
ً
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ارﺷﻤﯿﺪس در ﻣﺘﻦﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺻﻮرت

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺮوﻃﺎت او ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر اﺧﯿﺮ از ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

) (۱۹۸۴ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺨﺮوﻃﺎت اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ
از ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ آﺛﺎر آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ﭼﺎپ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺮ در ﺣﺎل آﻣﺎدﻩﺳﺎزی ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻪ ا ﺮ ﮔﻤﺸﺪۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اوﺿﺎع در ﻣﻮرد اﻗﻠﯿﺪس ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮﻧﮓ
)»ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎب اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ« ۱۹۸۱ ،و»اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ«،

 (۱۹۸۴و اﻧﮕﺮوف )»ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ« (۱۹۸۰ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد
ﺳ ﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ا ﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ ﺷﺮحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺮ

٢۴

اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﭘﻠﻮی در ﺳﺎل  ۱۹۵۰رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺪ ﺷﺎرﺣﺎن ﻋﺮب ﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺴ ﺖ ﺰد اﻗﻠﯿﺪس«

)درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮزار و ﮐﻮﻧﯿﮕﺴﻔﻠﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﻣﻘﺎﻟﻪای )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ( درﺑﺎرۀ ﺮﺟﻤﮥ

ﻻﺗ ﻨﯽ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻘﺴﯽ اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ )اﺑﻦ داﯾﻪ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﮐﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ
ْ
ﻣﺎﺗﻮ ِﯾﻔﺴﮑﺎﯾﺎ ) ١(۱۹۸۵اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﮔﻨﮓ درﺟﮥ
ﺷﺮحﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﮥ ِ
ُ
دوم در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮوری اﺳﺖ ﺮ ﻧﻪ ﺷﺮح ﮐﻪ ﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ اﺻﻮل ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ

و در آن ﺑﻪو ﮋﻩ ﺑﻪ ﺷﺮحﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻫﻮازی ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن و اﺑﻦ ﺑﻐﺪادی ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ .در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻫﺎ ﻋﻼوﻩ ﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

اﺳﺖ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ٢.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﺻﻞ ﺗﻮازی اﻗﻠﯿﺪس در دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ

ﺻﺒﺮﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »]ﺷﺮح[ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ درﺑﺎرۀ اﺻﻞ ﺗﻮازی اﻗﻠﯿﺪس« ) (۱۹۶۸و » ﺮﻫﺎن ﺳ ﻤﭙﻠﯿﮑﯿﻮس ﺮای
اﺻﻞ ﺗﻮازی اﻗﻠﯿﺪس« ) (۱۹۶۹آﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ از روزﻧﻔﻠﺪ درﺑﺎرۀ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ و ﺮا ﺶ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ و ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  From Deferent to Equantﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺪ  ۵۰۰ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ – .م.
 .٢ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽ دزﻓﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮح ﺻﺪر
ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻫﻮازی )دا ﺸﮕﺎﻩ آزاد اﺳﻼﻣﯽ (۱۳۹۰ ،آﻣﺪﻩ اﺳﺖ – .م.

ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺗﺤﺮ ﺮﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت )ﻣﺘﻮﻧﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ

اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ( وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺴ ﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﻧﻬﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت
ً
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ دﺳ ﻨﻮﺷ ﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ﺟﻠﺪﻫﺎی

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ه .ل .ل .ﺑﻮزار

ﮔﺎﻟﯿﻨﺎ ﻣﺎﺗﻮﯾﻔﺴﮑﺎﯾﺎ

ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ۱۹۷۴ ،و  ١(۱۹۷۸ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺘﻦﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺛﺎری ﭼﻮن ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺗﻮﻟﻮﮐﻮس و ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس اﻧﺠﺎم ﺸﺪﻩ اﺳﺖ.

٢

ﻣﺜﻠﺜﺎت
ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮب ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺜﻠﺜﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ ادوارد اﺳ ﻮارت ﮐﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

»ﻣﺮوری ﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺜﻠﺜﺎت« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﻘﺎﻻت رﯾﺎﺿﯽ ﺮای ﮐﻼس درس

ﭼﺎپ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۱۹۸۳در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﻧﮑ :ﮐﻨﺪی

و دﯾﮕﺮان  ۱۹۸۳در ﻣﻨﺎﺑﻊ( .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺮﺷﻤﺎری در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﻧﮑﺎت ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮد آﻣﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ »رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎر ﺮدی در ﻗﺮن دﻫﻢ ]ﻣﯿﻼدی[:
ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ ﻣﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ]ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ[« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۴در ﺸﺮﯾﮥ ﻫ ﺴ ﻮرﯾﺎ

ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪﻩ ﻫﻢ در دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﮐﺘﺎب اﻓﺮاد اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻣﺮ اﻟﻈﻼل ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی در

ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ا ﺮ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان را درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ
اﮐﻨﻮن ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺗﺎ ﮋاﻧﺖ و ﮐﺘﺎ ﮋاﻧﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ آوردﻩ اﺳﺖ .ا ﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

 .١ﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪﻩ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ ) ﺮﺟﻤﮥ ﺟﻠﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳ ﺪﻩ اﺳﺖ( – .م.
 .٢ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻣﯿﺮیﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان و ﺮا ﺶ ،ﺮﺟﻤﻪ و
ﺷﺮح ﺗﺤﺮ ﺮ اﮐﺮ ﺗﺌﻮدوﺳ ﻮس ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ) ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان (۱۳۸۹ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
َُ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﮐﺮ ﺛﺎوذوﺳ ﻮس« در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ص .۱۵۸-۱۵۰

٢۵

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎری ﺮز دﺑﺎرﻧﻮ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﺮا ﺴﻮی آن را در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ا ﺮ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺪا ﺶ و ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی اﺳﺖ .دﺑﺎرﻧﻮ در

ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮا ﺴﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﻄﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺮاق«

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻬﻦ از ﮐﺎر ﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺮاق ،اﺳ ﺎد اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،را آوردﻩ اﺳﺖ .وﯾﻠﻮﺋﻨﺪاس در  ۱۹۷۹ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم رﯾﺎﺿﯿﺎت

اروﭘﺎ در ﺳﺪۀ ] ۱۱ﻣﯿﻼدی[ :ﮋوﻫﺶ در رﺳﺎﻟﮥ اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ )ﺑﻪ اﺳ ﺎﻧﯿﻮﻟﯽ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺼﺤﯿﺢ،
ﺮﺟﻤﻪ و ﮋوﻫﺶ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻗﺴﻲاﻟﮑﺮﻩ از اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ،ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﻨﺠﻢ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ

اﻧﺪﻟﺲ اﺳﺖ .ﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﮔﺮن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی در زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﺑﻦ

ﻟﺒﺎن« ) (۱۹۸۵ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﺒﺎدی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ ١.ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ« ) (۱۹۷۲ﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺜﻠﺜﺎت

ﮐﺮوی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در زﯾﺞ ﮐﺒﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯽ ا ﺮ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻬﻢ اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻮد.

ﯾﮏ ﮐﺎر ﺮد راﯾﺞ روشﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﺎﺳ ﮥ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز و ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮد .ﮐﯿﻨﮓ

در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻗﺒﻠﻪ« ﮐﻪ در و ﺮا ﺶ دوم دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ  (۱۹۷۹ ،۵ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ،ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
٢۶

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻣﺮور ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﮥ » ﺮﺧﯽ روش ﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ در

اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« ) ٢(۱۹۸۵ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد .در ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﮐﯿﻨﮓ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﺧﻮارزﻣﯽ و ﮔﺮا ﺶﻫﺎی ﻧﻮ در ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ]ﻣﯿﻼدی[ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ

در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻟﺤﺎظ ﺗﻼش ﺮای دﺳ ﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ اوﻟﯿﻪ در دورۀ

ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

ً

ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺎر ﺮد ﻣﺜﻠﺜﺎت وا ﺴ ﻪ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .اﺧﯿﺮا ﺟﻮاد

ﻫﻤﺪاﻧﯽزادﻩ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ او« ) (۱۹۸۰ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از

ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﻢ ﺮﺟﺴ ﮥ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ دادﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﺮرﺳﯽ

روشﻫﺎی اﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽدان و ﻣﻨﺠﻢ در ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪادی از ﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺮﺧﯽ ﻣﻨﺠﻤﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ و دو

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﮐﻪ ﺮ اﺳﺎس ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

ﺮای ﺳﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .رﺿﺎ ا ﺮاﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎرﺷ ﺎﺳﯽ

 .١ﺮﮔﺮن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب  (۱۹۸۷) From Deferent to Equantﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﭼﻬﺎرم زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آوردﻩ اﺳﺖ .ﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺷ ﺎر
و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن در ﻣﻨﺒﻊ ز ﺮ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ًAz-Zīj al-Jāmiʿ by Kūshyār ibn Labbān, Books I and IV, ed. & tr. M. Bagheri, Frankfurt, 2009.
 .٢اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻼ در ﺳﺎل  ۱۹۸۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت  From Deferent to Equantﭼﺎپ ﺷﺪ.

ارﺷﺪش در دا ﺸﮕﺎﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ) ،۱۹۵۶ﻣﻨ ﺸﺮ ﺸﺪﻩ( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺪول ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺣ ﺶ ﺣﺎﺳﺐ« ﺑﻪ

در ﻣﻘﺎﻟﮥ » روﯾﮑﺮد اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی ﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول دﻗﺎﯾﻖ او« ) (۱۹۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻧﺼﺮ

ﻣﻨﺼﻮر اﯾﻦ ﺟﺪول ﻫﺎ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺸﺎن دﻫﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﻌﺎع دا ﺮۀ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی  ،۶۰ﺮا ﺮ ﺑﺎ واﺣﺪ

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )ﻣﺜﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺴ ﺎر آﺳﺎن ﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪولﻫﺎی

ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در زﯾﺞ اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻮد و در ﻣﺼﺮ ﻣﯽز ﺴﺖ وﺟﻮد دارد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﮐﯿﻨﮓ،

 .(۱۹۷۲ﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی« ) (۱۹۷۳ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺟﺪولﻫﺎی دو ﻣﺘﻐﯿﺮۀ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸ ﻢ ﻣﯽز ﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺜﻠﺜﺎت

ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،روشﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ روشﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ
َ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺷ ﻪ ﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ د َوران و ﺴﻄﯿﺢ
ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﮐﺮوی ﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ »آﻧﺎﻟﻤﺎ« ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺮﺧﯽ وﺟﻮﻩ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪولﻫﺎ در زﯾﺞ ﺣ ﺶ ﺣﺎﺳﺐ ،ﻣﻨﺠﻢ دﻣﺸﻘﯽ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻼوس ﯾ ﺴﻦ

ﮐﺎر ﺮدش در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺮﻣﯽﮔﺮدد در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﮔﺮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎ ﺴﮥ ﭼﻬﺎر آﻧﺎﻟﻤﺎ ﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ

ﻗﺒﻠﻪ« ) (۱۹۸۰ﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺪدی
ً

ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺸﺪﻩاﻧﺪ ،ﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در

ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﻘﺎد ﺮ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎد ﺮی از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو

ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻨﺪ وﺟﻮد دارد .رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ﺟﻮاد ﻫﻤﺪاﻧﯽزادﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻧﻈﺮﯾﮥ دروﻧﯿﺎﺑﯽ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (۱۹۷۶و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ او» ،روشﻫﺎی دروﻧﯿﺎﺑﯽ در دﺳ ﻮر

اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ« ) (۱۹۷۸ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺮای درونﯾﺎﺑﯽ در
ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

اﻓﺰون ﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ از ﻗﺎﻋﺪﻩﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺴ ﮕﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ

ﮐﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ» ،اﺳﺎﻟﯿﺐ ﺣﺴﺎﺑﺔ اﻟﺠﺪاول اﻟﻔﻠﮑﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ« )روشﻫﺎی

ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ]دورۀ[ اﺳﻼﻣﯽ( ) (۱۹۷۷اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺮای ﺴﻬﯿﻞ

ﮐﺎر ﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮم ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ در روز ﻣﻔﺮوض ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺎرک .ج.
ﺗﯿﺨﻨﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺪولﻫﺎی دو ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺮای ]ﻣﺤﺎﺳ ﮥ[ ﻃﻮلﻫﺎی ]دا ﺮة اﻟﺒﺮوﺟﯽ[

ﺳ ﺎرات« ) (۱۹۶۷و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﻮرج ﺻﻠﯿﺒﺎ» ،روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳ ﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﺪولﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ
از ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (۱۹۷۷ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﮔﺮی ﺗﯽ ﻫﻢ در »ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ]ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ[:

٢٧

درﺑﺎرۀ روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳ ﺎﺗﯽ« ) (۱۹۷۷ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﮑﻤﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ
اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ دادﻩ اﺳﺖ.

ﻧﻮرﺷﻨﺎﺧﺖ
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎراﺑﯽ در اﺣﺼﺎء اﻟﻌﻠﻮم ،ﻋﻠﻢ »ﻣﻨﺎﻇﺮ« )ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ( را در ردﯾﻒ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ

ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﺪارد ١.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم داﺳ ﺎن ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ در ﺗﻤﺪن

اﺳﻼﻣﯽ ﻧ ﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺮدﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻣﺴ ﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣ ﺸﺄ ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺘﯽ دارﻧﺪ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳ ﺖ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ) (۱۹۸۳ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺒﺮﻩ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ را درﺑﺎرۀ راﻩ ﺣﻞ اﺑﻦ
ﻫﯿﺜﻢ ﺮای آﻧﭽﻪ ]در اروﭘﺎ[ ﺑﻪ ﻣﺴ ﻠﻪ اﻟﻬﺎزن )اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ( ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٢ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺻﺒﺮﻩ،

»ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺮای ﺣﻞ ﻣﺴ ﻠﮥ اﻟﻬﺎزن« ) (۱۹۸۲ﯾﺎﻓﺖ.

ﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﺤﺾ دا ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﮥ ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺘﯽ درآﻣﺪﻩ

٢٨

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ و ﮋﮔﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳ ﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ً
زﻣﺎن اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳ ﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان ﺑﻮد .اﺧﯿﺮا ﺗﻮﻣﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ]رﺳﺎﻟﮥ[

دﯾﻮﮐﻠﺲ درﺑﺎرۀ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان :ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻞ ﮔﻤﺸﺪۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ) (۱۹۷۶ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺮﮔﺮن ﻫﻢ
ا ﺮی ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮزان را در دﺳﺖ آﻣﺎدﻩﺳﺎزی دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ از ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿ
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺮﺑﯽ اﺻﻠﯽ ﺮای روشﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺴ ﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ،ﮐﺘﺎب

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻻﻣﺎﮐﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن
را ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻮف در ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﻗﺎﻫﺮﻩ (۱۹۶۲ ،ﻣﻨ ﺸﺮ

رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ

ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن را ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﯽ ) (۱۹۶۷و ﺷﺮح اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن را ﮐﻨﺪی ) (۱۹۷۳در

دا ﺸﮕﺎﻩ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .در اﯾﻦ ا ﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﮕﺎری ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ

 .١ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻓﺎراﺑﯽ »ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ اﺳﺖ« ) ﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴ ﻦ ﺧﺪﯾﻮﺟﻢ(- .م.
 .٢ﻣﺴ ﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :در ﺻﻔﺤﮥ دا ﺮﻩای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Oو ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  Rدو ﻧﻘﻄﮥ ﺛﺎﺑﺖ  Aو  Bدادﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎﻩ دا ﺮﻩ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ
آﯾﻨﻪای ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﺮ آن ﻧﻘﻄﻪای ﭼﻮن  Mﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎع ﻧﻮری ﮐﻪ از  Aﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺲ از ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪن در ﻧﻘﻄﮥ  ،Mﺮ
 Bﺑﮕﺬرد« .اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد .ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ ﻫﻢ روی
اﯾﻦ ﻣﺴ ﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﻫﻮﯾﮕ ﺲ راﻩ ﺣﻞ ﺳﺎدﻩای ﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ- .م.

ُ
ا ﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺴﻄﯿﺢ اﻟﮑ َﻮر را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺼﻮ ﺮ ﻧﻘﺸﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان

ﺷﺮح اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آن را در ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺷﺮح ﺮﮔﺮن ﺴ ﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺮ از ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

زو ﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ا ﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۲۲آوردﻩ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺮﺟﻤﮥ

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ وﺳ ﻠﮥ رﯾﺨﺘﺮ ﺮﻧﺒﻮرگ ) (۱۹۸۲اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺮﺟﻤﮥ ﺮﮔﺮن ) (۱۹۸۲ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺮﻧﺒﻮرگ »ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻄﯿﺢ اﻟﺼﻮر و ﺗﺒﻄﯿﺢ اﻟﮑﻮر از ﺑﯿﺮوﻧﯽ« اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﮐﻨﺪی و

دﺑﺎرﻧﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دو ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ« در ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ )۱۹۸۴؟(

ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮﻩ ،ﺳﺎدﻩ ﮐﺮدن روش

ﺗﺼﻮ ﺮ ﻫﻢﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (۳۷۹از

ﺗﺼﻮ ﺮ اﺳﻄﺮﻻﺑﯽ ) ﺴﻄﯿﺢ( اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »رﺳﺎﻟﮥ ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﺴﻄﯿﺢ ﮐﺮﻩ«
) ١(۱۹۸۵ﺑﻪ آن ﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ٢.ﺮﺳ ﻢ ﻧﻘﺸﻪ و اﺳﻄﺮﻻب در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دا ﺶ

ا ﺰارﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ ﺮ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮم ﮐﺮوی« )(۱۹۷۴

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن را در اردن ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺮﮔﺮن ﻫﻢ ﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺮﺟﻤﻪ و

و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻟﻮرچ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﻪ و ا ﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن« ) (۱۹۸۴ﺣﺎوی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮﯾﻪ

و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ا ﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ ﺮای ﻋﺮﺿﮥ راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺮﺷﻤﺎری در ﮐﺎر ﺮدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ

ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣ ﺎﻧﯿ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ در ﻧﻮﺷ ﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ا ﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﺳﻄﻮن )ﯾﺎ ﻗﭙﺎن( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺮازو ﺑﺎ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﻮد .رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ا ﺰار ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺪﯾﻊ ﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻘﺮﺳﻄﻮن اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﺑﻮد .ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺎو ﺶ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی آن را در ﺳﺎل

 ۱۹۷۶در ﻟﯿﺪن ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﻋﻤﻖ ﺳ ﺖ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ اﺑﻮﺳﻬﻞ

ﮐﻮﻫﯽ و اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺻﺎﺑﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ ﺧﻼﺻﻪ و ﺮرﺳﯽ آن را در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

» ﯾﺎدداﺷ ﯽ ﺮ ﺳﻪ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮﻫﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن« ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ٣.اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎر ﺟﺪی ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺴ ﺎر ﻓﺮا ﺮ از ﮐﺎر ارﺷﻤﯿﺪس در  ۱۲۰۰ﺳﺎل ﭘ ﺶ از آن و

ﺣﺎوی ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .ﺮﮔﺮن اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ را ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﮐﺮدﻩ و

ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ و اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺻﺎﺑﯽ :ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح« در ﻣﺠﻠﮥ

 .١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  From Deferent to Equantsﭼﺎپ ﺷﺪ- .م.
 .٢ﻧﺎم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺴﻄﯿﺢ اﻟﮑﺮﻩ ﻋﻠﯽ ﺳﻄﺢ اﻷﺳﻄﺮﻻب اﺳﺖ- .م.
 ٣ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴ ﺎن  ،۱۳۹۱ص  ۱۸-۳ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ- .م.

٢٩

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ )ﺣﻠﺐ( ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﮐﺸﻒ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎﻩ ﮐﻤﺎﻧﯽ از دا ﺮﻩ

ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺰاناﻟﺤﮑﻤﻪ ا ﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﺎزﻧﯽ
ً
اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩاﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ا ﺮ

از ﻟﺤﺎظ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼﺻﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت رﺳﺎﻟﻪای از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

درﺑﺎرۀ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﻫﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ روژا ﺴﮑﺎﯾﺎ و روزﻧﻔﻠﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳ ﺠﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ) ١(۱۹۸۵ﺑﻪ آن ﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ روﺷ ﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ

اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ اول اﺳ ﻘﻼل و اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ
ً
در ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

٣٠

ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺎو ﺶ

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩای از رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی دورۀ ﺮﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﺮای ﺴ ﺎری از رﺷ ﻪ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن

ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤ ﯽ در ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ در

ﺣﻮزۀ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺸﻪ ﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اواﺧﺮ

ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ،رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎزﻩای در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﺗﯽ درﺑﺎرۀ دورۀ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﯾﺪ ﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ دا ﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺟﻤﺸ ﺪ

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎزﻧﺎ ﺴ ﺎدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺪی

روﺷ ﮕﺮ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎی ﺮﺟﺴ ﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧ ﺸﺎر آﺛﺎر اﯾﻦ اﺳ ﺎدان و

ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮا ﺮ از آﻧﭽﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘ ﺸﺮﻓﺖ ﺮاﮐﻨﺪۀ ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ ﮐﺸﻒﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ و

ﻣﺴ ﺮﻫﺎی ﻃﺎﻟﺐ رﻫﺮو را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺮای ﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺗﯽ ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑ ﯿﻤﺎﯾﺪ.

 ١اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  From Deferent to Equantsﭼﺎپ ﺷﺪ- .م.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

ﻣﻨﺎﺑﻊ

٣١

٣٢

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

٣٣

٣۴

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی

٣۵

٣۶

