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)۲۰۱۳ـ  ۱۹۵۵(یادی از یوسف گرگور 
*  

  ٢و عبدالمال بوزاری ١احمد جبار
  ٣ترجمۀ محمد باهر

  
  

در آغاز انقالب الجزایر زاده شـد. روسـتای تملـوس، زادگـاه او،  ۱۹۵۵یوسف گرگور درحدود سال 
واقع  ۴۳ ۀملی شمار ۀهمواره محلی برای سکونت در شرق الجزایر بوده است. این روستا بر سر جاد

گرچه این روستا در جریان جنـگ  سازد. و جیجل را به هم مرتبط می دو شهر سکیکده کهشده است 
ی ایـن روسـتا بـه دلیـل وجـود ها ، ولی زمینشدش مشهور تراتژیکموقعیت اس به خاطربخش  آزادی

پیش که در دوران  دهد نشان می. این آثار باستانی یافتای شمار زیادی از آثار باستانی، شهرت ویژه
 زیستهیی در این سرزمین میها تاریخ نیز انسان از

ً
سـنگی در  ۀمجسـم ۲۰ اند؛ چرا که  وجود تقریبـا

  این سرزمین به ثبت رسیده است.
بضاعت دیده به جهان گشود. پدرش را در کودکی از دسـت داد، ای کمیوسف گرگور در خانواده

مدرسـه بـه توانسـت ن ۱۹۶۶-۱۹۶۵در سال  یعنی سه سال پس از استقالل کشورشسالگی، دهو تا 
سی کردند. وی نویر شهر سکیکده ناممخصوص یتیمان د ۀاو را در مدرساین تاریخ بود که برود. در 

 گـرفتنشـد و در همـین مدرسـه بـا کتانیـه راهنمـایی  ۀوارد مدرس ۱۹۷۱ -۱۹۷۰در سال تحصیلی 
 ۀپایـان تحصـیالت دور ۀنامـراهنمایی را پشت سر گذاشت. دریافت گواهی ۀدورمحلی،  ۀنام گواهی

تا پایـان  ۱۹۷۴گشود، و وی از سال درهای دبیرستان رضا حوحو را در قسنطینه به روی او  ،راهنمایی
پس از آن وارد دانشگاه منتوری در قسـنطینه شـد و مـدت  .درس خوانددر این دبیرستان  ۱۹۷۷سال 

تحصیلی خود را به دانشـگاه علـوم و فنـاوری در  ۀسپس پروند .دو سال در این دانشگاه تحصیل کرد
ریاضیات از ایـن دانشـگاه  کارشناسی با مدرک ۱۹۸۰، پایتخت کشور، منتقل کرد و در سال هالجزیر

  التحصیل شد. فارغ
این رویدادها موجب شد که او سرانجام زادگاه خود را ترک کند و در پایتخت اقامـت گزینـد. بـا 
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نویسـی و خـود را بـرای دریافـت مـدرک اقامت در پایتخت در همان دانشـگاه علـوم و فنـاوری نـام
آماده کرد، و همزمـان بـا تحصـیل، بـه عنـوان  ای پاره دیفرانسیلمعادالت  ۀی عالی دربارها پژوهش

  .پرداختعالی استادان به تدریس  ۀهمکار قراردادی در مدرس
، خـود را بـرای دریافـت مـدرک ۱۹۸۵ی عـالی در سـال هـا گرگور بـا دریافـت مـدرک پژوهش

ده کـرد. ار آمـاتاریخ علوم زیر نظر استاد شیخ بوعمران و استاد احمـد جّبـ ۀدر رشت کارشناسی ارشد
  ۀاو دربار ۀنامپایان

ُ
 آثار ابن ق

ُ
 نف

ُ
توانسـت از  ۱۹۹۰) بـود و او در سـال ق ۸۱۰یا  ۸۰۹طینی (د: نَس ذ ق

مبـر ود ژانالمللی دفاع کند. این هیئت به طور خاص از اسـتادان این پایان نامه در حضور هیئتی بین
. او بـا دریافـت شده بـودتشکیل  (موزامبیک) و محمد سویسی (تونس) سگرد سپائولو ،(پاریس)

 ۀکه توانسته بود در رشترفت ه شمار میخود، نخستین دانشجوی الجزایری ب کارشناسی ارشدمدرک 
س دروس تاریخ ریاضیات فارغ التحصیل شود، و در این میان ممارست در تدریس بـه عنـوان مـدّر 

  ود.ب دادهاو  بهعالی استادان چنین فرصتی  ۀمنطق و تاریخ ریاضیات در مدرس
اقلیدسـی از  ۀهندسـ«دکتری خـود را بـا عنـوان  ۀنامگرگور پس از این مرحله، کار نگارش پایان

هندسی عربـی در انـدلس و مغـرب  سنت): مشارکت در پژوهش ق۴۷۸مؤتمن بن هود (د: دیدگاه 
 خـود در ۀنامتوانست از پایان ۲۰۰۶ار آغاز کرد، و سرانجام در سال زیر نظر استاد احمد جبّ » بزرگ

شـلهوب از اسـتادان سـامی  ویـژهدفاع کند. ایـن هیئـت  عنابهالمللی در دانشگاه حضور هیئتی بین
  .تشکیل شده بود (حلب)، ژاک سزیانو (لوزان) و برنار ویتراک (پاریس)

ی اداری، از جملـه ها داری مسـئولیتگرگور از آن هنگام در کنـار تـدریس ایـن رشـته، و عهـده
عالی استادان، پژوهش در تاریخ ریاضـیات را بـه مـدت هشـت  ۀمدرسمدیریت گروه ریاضیات در 

تـاریخ  ۀریـزی درسـی بـرای دانشـجویان رشـتدهی و برنامهسال ادامه داد، و در عین حال در سامان
  کرد.بودند ـ همکاری می گرفتهریاضیات، با همکاران خود ـ که پس از او مدرک تاریخ ریاضیات 

مربـوط بـه تـاریخ  یهـا یکـی از فعـاالن و پیشـگامان فعالیت او در این مـدت گذشـته از آنکـه
عالی بود، دبیری انجمن تاریخ ریاضیات الجزایر را نیز (از آغـاز تأسـیس آن در  ریاضیات در مدرسۀ

ابـن هیـثم) را منتشـر  ۀحلقـ ۀ(= کتابچـ هیـثمکراس حلقة ابن ۀ) برعهده داشت، و نشری۱۹۸۸سال 
) و چهار ۱۹۹۳آوریل  ۷ -۵برای برگزاری یک همایش ملی ( ریزی در برنامهکرد، و در عین حال  می

  .همکاری داشت(همایش اول، سوم، ششم، و نهم تاریخ ریاضیات عربی)  المللیهمایش بین
بـه » میراث علمی و فلسفی نصیرالدین طوسی«گرگور برای شرکت در همایش  ۱۳۸۹[در اسفند 

نصـیرالدین طوسـی و «ای بـا عنـوان  و مقالـهدعوت مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب بـه ایـران آمـد 
  عرضه کرد].» تدریس هندسه در سدۀ سیزدهم میالدی/ هفتم هجری

  .] درگذشت۱۳۹۲آبان  ۷[ ۲۰۱۳اکتبر سال  ۲۹یوسف گرگور در روز 
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  آثار گرگور به زبان عربی
ابـن  آثـار ریاضـی(االعمال الریاضیة البن قنفذ القسنطینی وعالقتها ببعض مؤلفات عصـره  -۱۹۹۶

  .)های عصر اوآن با برخی از نگاشته ۀقنفذ قسنطینی و رابط
پژوهشـی (للمـؤتمن بـن هـود  االسـتکمالدراسة مقارنه للنوعین الثانی والثالث من کتاب  -۱۹۹۸

  ).مؤتمن بن هود استکمالنوع دوم و سوم  ۀتطبیقی دربار
  .)از قسطا بن لوقا هندسهدرآمدی به  ۀرسال( المدخل الی الهندسةرسالة قسطا بن لوقا:  -۱۹۹۸
 ۀپدیـد(ظاهرة الشروحات الریاضیة فی القـرن الرابـع عشـر المـیالدی بـالغرب االسـالمی  -۲۰۰۳

  .)چهاردهم میالدی در غرب اسالمی ۀی ریاضی در سدها نگاریشرح
-۸لمحة عن االسهام الریاضی لبعض علماء مغاربة وأندلسیین فی الفترة مـا بـین القـرنین  -۲۰۰۶
مـیالدی در دانـش  ۱۸تـا  ۸هـای اندلسـی در سـده دانشـمندانگاهی به نقش برخی از ن(م. ۱۸

  .)ریاضیات
از قسـطا بـن  درآمدی به فن هندسه(لقسطا بن لوقا البعلبکی  المدخل الی صناعة الهندسة -۲۰۰۶

  .)لوقا بعلبکی
ی مـن البن قنفـذ القسـنطینی ریاضـی مغـارب مبادی السالکین فی شرح رجز ابن الیاسمین -۲۰۰۹

ابن یاسمین، اثـری از ابـن قنفـذ قسـنطینی،  ۀدر شرح ارجوز مبادی السالکین( م۱۴/  ق ۸القرن 
  .)هشتم هجری/ چهاردهم میالدی ۀدان مغربی سدریاضی

  آثار گرگور به زبان فرانسوی
  ابن قنفذ قسنطینی، ریاضیدانی از مغرب. -۱۹۸۸
  های ریاضی ابن قنفذ. نوشته -۱۹۹۰
  ابن قنفذ. -۱۹۹۷
  .های مختلف عددنویسی در مغرب در دورۀ عثمانی، نمونۀ اعداد رومی شیوه -۲۰۰۰
  .مؤتمن بن هود حاکم سرقسطه (ساراگوسا) و قضیۀ فیثاغورس -۲۰۰۶و  ۲۰۰۵
  هندسۀ اقلیدسی مؤتمن بن هود. -۲۰۰۶
  .اصل پنجم مربوط به خطوط متوازی در کتاب مؤتمن بن هود حاکم سرقسطه -۲۰۰۹
  .مؤتمن بن هود استکمالتحلیل و ترکیب در سنت ریاضیات عربی بر اساس کتاب  -۲۰۱۱
(بـا  ای از ابن بنـا عددنویسی رومی در آثار ریاضی اندلس و مغرب همراه با تصحیح رساله -۲۰۱۳

  ).؛ پس از درگذشت گرگور چاپ شد۵۲-۷، ص ۱۲، شمارۀ سهیل، همکاری احمد جبار




