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  *)۲۰۱۴-۱۹۳۷( وسیسمپلون -دولد وونهیا ادیبه 
  ١یان پیتر هوخندای

  پویان رضوانترجمۀ 

، در هارِلم (هلنـد) زاده شـد. وی بزرگتـرین دختـر ۱۹۳۷ سمپلونیوس در بیستم ماه ِمه -یوونه دولدا
) ۱۹۵۱-۱۹۴۹در هـارلم ( »الیکِد استِ «الیزابت بول و یاکوب سمپلونیوس داروساز بود. در مدرسۀ 

کـرد و  ) تحصـیل۱۹۵۵-۱۹۵۱در آمسـتردام ( »بـارالیوس«و مدرسۀ 
 صیل ریاضی و عربی قـدیم پرداخـتبه تح سپس در دانشگاه آمستردام

. وی از آنجـا گرفـت ۱۹۶۶اش را در کارشناسی ارشد ریاضیو مدرک 
در اوبـر  »مؤسسـۀ پـژوهش ریاضـی«یک دورۀ کارآموزی در در طول 

-۱۹۲۸( 3، آلبرشــت دولــدیجبــر بــا متخصــص توپولــوژی 2ُولفـاخ
؛ آشنا شد ،استاد تمام دانشگاه هایدلبرگ شده بود ۱۹۶۳) که در ۲۰۱۱

مونـد، جـایی نزدیـک بـه نکارگِ ازدواج کردند، و با هـم  ۱۹۶۵آنها در 

 4سمپلونیوس دانشجوی دکتری مورخ ریاضی هلنـدی، اورت مـاری بروینـز -هایدلبرگ رفتند. دولد
در طول تحصیلش در زمینۀ تاریخ ریاضیات در دانشگاه هـاروارد، چیزهـای  ) بود و۱۹۰۹-۱۹۹۰(

) ۲۰۰۵-۱۹۳۰( 6رام) و در دانشگاه توبینگن از ماتیاس ش۲۰۱۰-۱۹۲۷( 5بسیاری از جان ماردوخ
  را در هاروارد سپری کرد. ۱۹۶۷-۱۹۶۶آموخت. او سال تحصیلی 

ربـارۀ هندسـۀ هـایی درسـالهدورۀ اسـالمی و  هندسۀبر  سمپلونیوس -های آغازین دولدپژوهش
مقالـۀ او،  های عربی دورۀ اسالمی آنها در دسترس بود تمرکز داشت. نخستینیونانی که فقط ترجمه

وی کارشناسی ارشـد ود، که وقتی او هنوز دانشجدورۀ اسالمی ب در منتظم یعضل دربارۀ ترسیم هفت

                                                    
  .۲۰۱۴، هیستوریا ماتماتیکاترجمه از مقالۀ در دست انتشار برای  *

1. Jan P. Hogendijk 
  .میراث علمی اسالم و ایرانمشاور نشریۀ ، hogend@math.uu.nlاوترخت (هلند)، گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه 

2. Oberwolfach 
3. Albrecht Dold 
4. Evert Marie Bruins 
5. John Murdoch 
6. Matthias Schramm 
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ای رسـاله 1ینریش هرملینـکاو همراه بـا هـا ).در فهرست منابع ]۱۹۶۳بود منتشر شد (بنگرید به [
] ۱۹۷۷نامـۀ دکتـری او [] را تصحیح کرد. پایـان۱۹۷۵میدس [منسوب به ارش متماسهدربارۀ دوایر 

 . او به جبر دورۀ اسالمیبود »اقاطون«یونانی به نام  ۀناشناخت دانهندسهدربارۀ رسالۀ مشابهی تألیف 
 وی در مقالـۀ و ریاضیات آغاز دورۀ جدید نیز عالقه

ٌ
]، فهرسـت جدیـدی از ۱۹۶۸[منـد بـود: مـثال

مستردام را بـه دسـت داده کـه انجمن ریاضی آ میالدی های هفدهم و هجدهم های خطی قرننسخه

شـد. او از  )۱۹۰۷( 2ی. مانوریهای خطی ِج ها و نسخهای جایگزین فهرست کتابگستردهبه طور 

ای را کـه بـا او بـرد و مصـاحبه ) لذت مـی۱۹۹۶-۱۹۰۳( 3ر واردنن دِ ادوستی نزدیکش با ب. ل. و
  تشر کرد. ] را من۱۹۹۷] و نیز سخنرانی مراسم یادبودش [۱۹۹۴انجام داده بود [

، به کاربرد ریاضـیات در معمـاری بناهـای ۱۹۹۲سمپلونیوس پس از  -دولدهای فعالیتبیشتر 
هـایی دربـارۀ ها را با تصحیح و ترجمـۀ بخـشوی این پژوهشدورۀ اسالمی اختصاص یافته است. 

ها (ساختارهای تزئینی سهها، گنبدها، و مقرنسقوس
تـألیف  مفتاح الحساببعدی قندیل مانند) از 

ــری ــم هج ــرن نه ــیدان ق ــید ریاض ، جمش
کاشانی آغاز کرد. او کارش را با مطالعـۀ 

آثار تاریخی واقعی و طراحـی آنهـا در 
خالل سفرهایش به خاور میانـه ادامـه 

ن کار نـه تنهـا موجـب انتشـار داد. ای
های پژوهشی شد، بلکه موجـب مقاله

] ۱۹۹۵-۶ساخت ویـدئویی معـروف [
ی انکاشـ مشیدجشد که  فکربر اساس این 

گنبدی طراحی شـده بـر  با واقعیباید آرامگاهی 
در  العمل خود داشـته باشـد. ایـن ویـدئواساس دستور

اوائل دهۀ  سمپلونیوس از -ای که دولددر هایدلبرگ، مؤسسه 4»ای محاسبات علمیمرکز بین رشته«
رگداشـت [بـرای شـرکت در همـایش بز ۲۰۰۰کرد، ساخته شد. در سـال با آن همکاری می ۱۹۹۰

شـد. در همـان به او داده افتخاری کاشان  یشهروندجمشید کاشانی به ایران آمد و در شهر کاشان] 

                                                    
1. Heinrich Hermelink 
2. G. Mannoury 
3. B. L. van der Waerden 
4. IWR (Interdisciplinary Center for Scientific Computing) 
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بـا عنـوان یـا) ، همایشی در بالجو (ایتال3و بنو ون دالن 2، منسو فولکرتس1و داوبنسال او همراه با ُج 
به عنوان عضو وابسـته ]). او ۲۰۰۲برگزار کرد (بنگرید به [ »ریاضی هایسال انتقال اندیشه ۲۰۰۰«

 سـال المللی تاریخ علـم انتخـاب شـد. دربین فرهنگستان) ۲۰۰۷و عضو اصلی (در ) ۲۰۰۲(در 

بـر اسـاس بازسـازی  ویـدئوی دیگـری ،4نبا همکاران و دانشجوی دکتریش، سیلویا هارمِس  ۲۰۰۵
های فارسی دو ویدئوی طرح دوبعدی آن منتشر کرد. نسخهپایۀ بعدی بر  هارمسن از یک مقرنس سه

با همکاری خانۀ ریاضیات اصفهان تولید شده »] جادوی مقرنس«و » ای برای کاشانی قّبه[«یاد شده 
  است.

وهش دربارۀ علم و معماری دورۀ اسالمی تنها یک جنبه از زندگی علمی ایوونه دولد بود. او به پژ
و کـرد راسـر جهـان سـفر مـیای ریاضیات بـه سهمسرش آلبرشت، برای شرکت در همایشهمراه ه

در برگـزاری کـرد. وی مـی ظر اوبـر ولفـاخ را حفـد های ریاضیمؤسسۀ پژوهشارتباط نزدیکش با 
ها، با مسئوالن مرکزی دانشگاه در هایدلبرگ همکـاری داشـت و در فعالیـتمراسم یادبود و همایش

لمـی او بـه خانـۀ های مختلف زنـدگی ع کرد. همکاران عرصههای موسیقایی شهر هم مشارکت می
شـدند (هـم آلبرشـت و هـم ایوونـه آشـپزهای خیلـی  های عالی پذیرایی می زیبایش دعوت و با شام

اش، بیشتر انرژی او صرف مراقبت از آلبرشت، که حالش های زندگیخوبی بودند). در واپسین سال
   شد. تر شده بود، میوخیم

ــن  ــانزدهم ژوئ ــد در ش ــه دول ــرداد  ۲۶[ ۲۰۱۴ایوون ــدلبرگ  ]۱۳۹۳خ ــتانی در های در بیمارس
درگذشت. سه هفته پیش از درگذشت او، من و همسرم در کنارش بودیم و هرچند از لحاظ جسمانی 

نـوازی) او مثـل همیشـه عـالی بـود. مـا او را در مقـام یـک خیلی ضعیف شده بود، ذهن (و مهمان
  م داشت.پژوهشگر و مرّوج تاریخ ریاضیات و نیز در مقام یک دوست به یاد خواهی

دربـارۀ  سـمپلونیوس -ها و ویدئوهای منتشر شده توسط ایوونه دولـدها، مقالهفهرست کتاب
هـای او را در های دایرةالمعارفی و نقد کتابتاریخ ریاضیات به شرح زیر است. این فهرست مدخل

  گیرد.بر نمی

  

                                                    
1. Joe Dauben 
2. Menso Folkerts 
3. Benno van Dalen 
4. Silvia Harmsen 
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ضلعی منتظم بـر اسـاس روش ابوسـهل  هفت ترسیم. ۱۹۶۳
  .۲۴۹-۲۲۷ ص ،۵۰ ١یانوس. کوهی بیژن بن رستم

 یانوسهای خطی انجمن ریاضیات آمستردام. . نسخه۱۹۶۸
  .۳۰۳-۲۴۱ ص ،۵۵

 ،۵۷ سـودهوفس آرشـیو. دوایر متماسـه. ارشمیدس. ۱۹۷۳
   .۴۰-۱۵ ص

ای کـه بـر روی هـم قـرار دوایر متماسـه. ارشمیدس. ۱۹۷۵
جلـد چهـارم، بـا  ،مجموعۀ آثار ارشـمیدس ،اندگرفته

. تـویبنر، ماتیاس شـراملینک و همکاری هاینریش هرم
  اشتوتگارت.

اقاطون، پایان نامۀ دکتری، دانشگاه  مفروضات. کتاب ۱۹۷۷
  آمستردام.

مجلـۀ اقـاطون،  مفروضات. مالحظاتی دربارۀ کتاب ۱۹۷۸
  .۲۶۳-۲۵۵ ص ،۲، سال تاریخ علوم عربی

ــه. ۱۹۸۳ ــوارزمی (معادل ــری خ ــای جب ــت ه ــارحال ، مچه
cx2+bx=a( ) روســـی). در: روزنفلـــد، ب. آ.، بـــه

محمـد بـن (ویراستاران)،  و دیگرانیوشکویچ، آ. پ.، 
-۱۰۹، به مناسبت هزار و دویستمین سال تولد خوارزمی. ناوکا، مسـکو، ص موسی خوارزمی

۱۱۵.  
ــو. ۱۹۸۵ ــولکرتس، م.، لینــدگرن، ی ــاس روش ســموئل. در: ف ــر اس ــۀ دوم ب . حــل معــادالت درج

، اشـتوتگارت، ص اشسـالگی ۷۵برای هلموت گریک بـه مناسـبت ای یادنامه(ویراستاران)، 
۹۵-۱۰۴.  

از خوارزمی تا فیبوناچی. در: کینگ، د. آ.، صلیبا،  cx2+bx=aهایی در حل معادلۀ . پیشرفت۱۹۸۷
، مطالعاتی در تاریخ علم در دورۀ کهن و میانۀ از فلک حامل تا معدل المسیرج. (ویراستاران)، 

کـادمی علـوم نیویـورکای. اس. کنـدی. در: خاور نزدیک به افتخـار  ، ۵۰۰، جلـد سـالنامۀ آ
کادمی علوم نیویورک، نیویورک، ص    .۸۷-۷۱آ

مجموعـۀ شـود. در: آ. سیر تکامل حل معادالت درجۀ دوم چنانکه در رسالۀ سموئل دیده می۱۹۹۰

                                                    
1. Janus 
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 ۱۲-۹المللی ابن ترک، خوارزمی، فـارابی، بیرونـی و ابـن سـینا (آنکـارا، همایش بین مقاالت
  .۲۳۱-۲۲۱، آنکارا، ص ۴۱). انتشارات مرکز فرهنگی آتاتورک ۱۹۸۵سپتامبر 

هــای درجــۀ دوم در ریاضــیات دورۀ اســالمی. در: بــالمر، ه.، گــالوس، ب.، ب. معادلــه۱۹۹۰
  .۷۸-۶۷یس، ص ای در سو. انتشارات مجامع حرفهشکوفایی علوم دورۀ اسالمی

ی و روش او بـرای انالـدین جمشـید کاشـ، غیـاث[میالدی] . ریاضیدان تیموری قرن پانزدهم۱۹۹۲
ف، اس. اس.، فــولکرتس، م.، رو، د. ای.، اســکریبا، ســی. جــی. و. در: دمیــدگنبــدمحاســبۀ 

سینگ به مناسبت شصت و پنجمین سـال تولـد وای برای هانس وامفورا، یادنامه(ویراستاران)، 
  .۱۸۱-۱۷۱ل، ص ز، بیرکهاوِزر، بااو

 ص ،۳۵ سـنتاوروسمقـرنس توسـط کاشـانی.  یمساحعملی دورۀ اسالمی: . ریاضیات ۳-۱۹۹۲
۱۹۳-۲۴۲.  

ـــدها در ریاضـــیات دورۀ اســـالمی. در: فـــولکرتس م.، هوخنـــدایک ی. پ. ۱۹۹۳ . حجـــم گنب
بـه  نـوینهای میانه و آغاز دورۀ ، مطالعاتی در ریاضیات سدهماتماتیکا وستیگیا(ویراستاران)، 

ِورت. ترجمـۀ فرانسـوی: ۱۰۶ -۹۳آمستردام، ص  افتخار ه. ل. ل. بوزار. رودوپی،
ُ
و  س، آلـزاا

  .۳۱-۱۸)، ص ۱۹۹۹(مارس  ۹۴استراسبورگ 
(مجلـۀ  .ِام .تـی .. ِانسـمپلونیوس -ایوونه دولـد در مصاحبه بابارِتل لینِدرت وان ِدر واردن . ۱۹۹۴

. ترجمۀ ۱۴۷-۱۲۹، ۲جدید  دورۀالمللی تاریخ و اخالق علوم طبیعی، فناوری و پزشکی)  بین
. ترجمـۀ انگلیسـی خالصـه شـده در: ۱۲-۱)، ص ۱۹۹۵( ۱۵ لترا ماتماتیکا پریسِتمایتالیایی: 

. ترجمـۀ ژاپنـی در: ۳۲۰-۳۱۳)، ۱۹۹۷(مارس  ۳، شمارۀ ۴۴انجمن ریاضی امریکا  ،نوتیسز
  .۶۶-۶۲)، ص ۱۹۹۷( ۱۲؛ ۲۸)، ص ۱۹۹۷( ۱۱ سوگاکو سمینار

ای محاسبات علمـی، هایـدلبرگ. دقیقه). مرکز بین رشته ۱۶برای کاشانی (ای  . ویدئو: قبه۶-۱۹۹۵
. نسـخۀ فارسـی: خانـۀ ریاضـیات ۱۹۹۶توسط انجمن ریاضی امریکا نیز منتشر شده اسـت، 

  ].۱۳۸۷[ ۲۰۰۸اصفهان، 
ی: نگاهی دوبـاره. در: فـولکرتس، م. (ویراسـتار)، انمقرنس توسط کاش یمساحآ. چگونگی ۱۹۹۶

مطالعـات در: بازچاپ  .و عربی التینیهای زبانی های میانه: حوزهدر سده های ریاضی مسئله
  .۹۰-۵۷هاراسویتز، ویسبادن، ص  ،۱۰ُولِفن بوتلر، جلد  های میانۀسده

، خبلواو.، فـولکرتس، م.، نـ. ). در: داوبن، ج۹۰۱-۸۳۶ثابت بن قره ( مفروضاتب. کتاب ۱۹۹۶
، مطالعـاتی بـه افتخـار ریاضـیات: وضـعیت کنـونیتـاریخ سینگ، ه. (ویراسـتاران)، وای.، و

کادمیک، سن دیگو، ص    .۲۲۲-۲۰۷کریستوف ِجی. اسکریبا. نشر آ
ایتیِنـرا ی، ر.، پـاگلی، پ.، تـوتی ریگـاتلی، ل. (ویراسـتاران)، چـ. مسئلۀ دو بـرج. در فرانج۱۹۹۶
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ِینا، ص سِینا، ساش. دانشگاه : مطالعاتی به افتخار گینو آریگی به مناسبت نود سالگیماتماتیکا
۴۵-۶۹.  

-۱۲۵ ص ،۲۴ هیسـتوریا ماتماتیکـا). ۱۹۹۶-۱۹۰۳. به یاد بارتـل لینـدرت ون در واردن (۱۹۹۷
، از خـوارزمی تـا ِامـی نـوتر، ترجمـۀ تاریخ جبر. ترجمۀ فارسی در ب. ل. ون در واردن. ۱۳۰

-۳۵۱، ص شمسـی ۱۳۷۶مبتکـران، تهـران، قاسم وحیدی اصل و علیرضا جمالی، انتشارات 
۳۵۹. 

. در: ویلیامز، ک.، [نهم هجری] ها و گنبدها در سمرقند قرن پانزدهم میالدی. محاسبۀ قوس۲۰۰۰
  .۵۵-۴۵: معماری و ریاضیات. پیزا، ص ۳ نکسوز(ویراستار)، 

از چین تا . و.، فولکرتس، م.، ون دالن، ب. (ویراستاران)، ا.، داوبن، جسمپلونیوس، -. دولد۲۰۰۲
  .۲۰۰۲، اشتوتگارت، . فرانتس اشتاینرریاضی های اندیشهال سال انتق ۲۰۰۰پاریس: 

ها در معماری اسالمی. در: هوخندایک، ی. پ.، صـبره، ع. ا. ها و حجم. محاسبۀ مساحت۲۰۰۳
. نشـر ِام آی تـی، کمبـریج، اقـدامات علمـی در اسـالم، چشـم انـدازهای تـازه(ویراستاران)، 

  .۲۶۵-۲۳۵، ص ماساچوست
، ف. د. چیـدیا ل. هارمِسن) مقرنس، ساختار و بازسازی. در: ویلیامز، ک.، . (همراه با سیلو۲۰۰۴

  .۷۷-۶۹(فلورانس)، ص  چکیوفو: معماری و ریاضیات. ۵ نکسوز(ویراستاران)، 
شده در تخـت سـلیمان، تفسـیری جدیـد.  یافتهمقرنس  لوحآ. (همراه با سیلویا ل. هارمِسن) ۲۰۰۵

  .۹۴-۸۵، ۲۲(لیدن)  مقرنس
» جادوی مقـرنس«(همراه با سیلویا ل. هارمِسن، سوزان کرومِکر، میشل وینکلر) ویدئو: ب. ۲۰۰۵
ای محاسبات کامپیوتری،  ها: عربی، انگلیسی، آلمانی و ترکی، مرکز بین رشته دقیقه). زبان ۱۸(

  ].۱۳۸۷[ ۲۰۰۸هایدلبرگ. نسخۀ فارسی: خانۀ ریاضیات اصفهان، 
، .، روهـالم.،  .ِلمـانس، ف.، دوُوسـکوئل، ج. در: دِ هـا. روش کاشانی برای محاسـبۀ قـوس۲۰۰۷

 .وتوسـط دوسـتان و شـاگردان احسـام الخـادم اهدا شـده بـه  ]مقاالت[ ۀمجموع ،ژوست، د.
  .۱۸۷-۱۷۳، ص ۸۳ویژه نامۀ  های بلژیک، ها و کتابخانهبایگانی

یراسـتاران)، . گنبدی در مراکش. در: داوبن، ج. و.، ِکرشنر، س.، کـوهن، آ.، کـونیچ، پ. (و۲۰۰۸
کتـا اش، سـالگی ۶۵ای برای منسو فولکرتس به مناسـبت ، یادنامهریاضیات آسمانی و زمینی آ

  .۳۸۴-۳۷۹ ص ،۵۴) ه(هال لئوپولدینا هیستوریکا




