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اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮرخ داﻧﺸـﻤﻨﺪ و ﭘﺮﮐـﺎر رﯾﺎﺿـﯿﺎت ،دارای ﺷـﻬﺮت ﺟﻬـﺎﻧﯽ ،ﻣﺆﻟـﻒ
ِ
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺪاﮐﺎر در  ۳۰آﺑﺎن  ۱۳۸۰درﺗﻬـﺮان درﮔﺬﺷـﺖ.
او در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﮕﺎم و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در  ۲۲دی ﻣﺎه  ۱۲۹۰در ﺗﻬﺮان زاده ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۱۲از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﻦ ﻟﻮﺋﯽ در ﺗﻬﺮان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ
از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻦ ﻟﻮﺋﯽ و ﻣﺪرﺳﮥ اﯾﺮان
و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .او از ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺗﺎ  ۱۳۴۵واﺑﺴﺘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در ژﻧﻮ ﺑﻮد و از ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺗﺎ  ۱۳۵۷در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ.
وی در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر ،ﺳﺎده و درﺧﻮر اﺣﺘﺮام ﺧﻮﯾﺶ  ۶۸ﮐﺘﺎب و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﺮد .از ﺟﻤﻠـﮥ ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎی او  ۱۰ﻋﻨـﻮان
درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ )ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر او را
در اداﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( و  ۴۷ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎری ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫـﺎﯾﯽ در
زﻣﯿﻨﮥ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ.
ﺷـﻤﺎرهﻫــﺎی  ۹ ،۵ ،۳و ) ۱۰در ﻓﻬﺮﺳــﺖ آﺛـﺎر( ﺑﺮﻧــﺪۀ ﮐﺘــﺎب ﺳـﺎل ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎرۀ  ۸ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی درﺑـﺎرۀ ﺗـﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿـﯿﺎت دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﻫﻤﺪاﻧﯽزاده از ﺧﻼﺻﮥ وﯾﺮاﺳـﺖ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ آن را داﻧﺸـﮕﺎه
ﺷﺮﯾﻒ )آرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان از ﺳﺪۀ ﻧﻬـﻢ ﺗـﺎ ﻫﻔـﺪﻫﻢ
 .١ﺻﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۱در ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺎ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺎﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ:

M. Bagheri, “In memoriam: Abolghassem Ghorbani”, Historia Mathematica, vol. 29 (2002), no. 3, pp.
244-246.
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]ﻣـﯿﻼدی[ ١ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﺮد )ﺗﻬـﺮان (۱۳۵۲ ،ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺮح ﺣـﺎل و ﻣﻌﺮﻓـﯽ آﺛـﺎر  ۴۰ﺗـﻦ از
٢
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ زﺑﺎﻧﻬـﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ و
آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ او را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪای در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺎر آورده
ﺑﻮد .او ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻈﻬﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻣﺎدۀ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎﯾﺶ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎﺳﮥ ﺻﺒﺮش ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دارای ذوق ﺷﺎﻋﺮاﻧﮥ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮد و ﺣﺎﻓﻆ را ﻣﯽﺳـﺘﻮد .او در ﺳـﺎﻟﻬﺎی آﺧـﺮ
ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﮔﻔﺘﮕـﻮ
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻓـﻮت دردﻧـﺎﮐﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ای ﺑـﺮای
ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ  ۹۰ﺳﺎﻟﮕﯽ او و اﻫﺪای دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨـﺎری ﺑـﻪ او در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮدش در ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .ﯾـﺎد او در ﻗﻠـﺐ
ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از او ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد ﺷﺎدروان اﺳﺘﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی او و ﮐـﺎر ﮐـﺮدن ﺑـﺎ ﺧـﻮد او ﺑﺴـﯿﺎر
آﻣﻮﺧﺘﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﺷـﺪم .او ﺗﺄﮐﯿـﺪ
داﺷﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در اﻧﺘﺸﺎرش ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮد .از ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺗــﻼش او در راه اﯾــﻦ آرﻣﺎﻧﻬــﺎ در ﻣــﯿﻬﻦ ﺧــﻮدش ﻗــﺪرداﻧﯽ درﺧــﻮری ﻧﺸــﺪ و ارزش واﻗﻌــﯽ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
 .۱دو رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﻤﻪای درﺑﺎرۀ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب )ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ
ﯾﺰدی و ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب( :ﺗﻬـﺮان ،ﻣﺪرﺳـﮥ ﻋـﺎﻟﯽ دﺧﺘـﺮان،۱۳۴۷ ،
۶۴ص.
1. Α Short History of Mathematics in Iran from 9th to 17th Centuries.

 .٢اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۱در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ
ﺷﺪ .ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ )ﻓﺎرﺳﯽ( اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﭘﺲ از درﮔﺬﺷـﺘﺶ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻫﻤﮑـﺎری ﻓﺮزﻧـﺪان
ﮔﺮاﻣﯽاش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮار ﺷﺪ ﭼﮑﯿﺪۀ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر
)ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر( در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ دوم ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 .۲رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﺎ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ :ﺗﻬـﺮان ،ﻣﺪرﺳـﮥ ﻋـﺎﻟﯽ دﺧﺘـﺮان۳۶۷ ،۱۳۵۰ ،
ص )درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر  ۲۲ﺗﻦ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن .ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲ ﻧﺴـﺨﮥ ﺧﻄـﯽ ﻋﯿـﻮن
اﻻﺻﻮل ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ(.
 .۳ﮐﺎﺷﺎﻧﯽﻧﺎﻣﻪ )ﺗﮏﻧﮕﺎری درﺑﺎرۀ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ( :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان،
 ،۱۳۵۰وﯾﺮاﺳﺖ دوم ۲۲۰ ،۱۳۶۸ ،ص.
 .۴ﻧﺴﻮیﻧﺎﻣﻪ )ﺗﮏﻧﮕﺎری درﺑﺎرۀ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﺴﻮی( :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ،ﺗﻬـﺮان،۱۳۵۱ ،
ﭼﺎپ دوم ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان ۲۱۰ ،۱۳۷۹ ،ص.
 .۵ﺑﯿﺮوﻧﯽﻧﺎﻣﻪ )ﺗﮏﻧﮕﺎری درﺑﺎرۀ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ( :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ،ﺗﻬـﺮان۶۱۹ ،۱۳۵۳ ،
ص )ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ از ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳـﮥ ﻋـﺎﻟﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی -ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺳﺎﺑﻖ(.
 .۶ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج اﻻوﺗﺎر اﺳﺘﺎد اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠـﯽ ،ﺗﻬـﺮان۲۸۰ ،۱۳۵۵ ،
ص )ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ اﺳﺘﺨﺮاج اﻻوﺗﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺪن(.
 .۷ﻓﺎرﺳﯽﻧﺎﻣﻪ )ﺗﮏﻧﮕﺎری درﺑﺎرۀ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ( :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤـﺎ ،ﺗﻬـﺮان ۱۵۵ ،۱۳۶۲ ،ص
)ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺬﮐﺮة اﻻﺣﺒﺎب ﻓـﯽ ﺑﯿـﺎن اﻟﺘﺤـﺎب از ﻧﺴـﺨﮥ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﮐﻮﭘﺮوﻟﻮی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل(.
 .۸زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی( :اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه
ﺗﻬﺮان .۱۳۶۵ ،ﭼﺎپ دوم ۵۶۳ ،۱۳۷۵ ،ص.
 .۹ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽﻧﺎﻣﻪ )ﺗﮏﻧﮕﺎری درﺑﺎرۀ اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ ﺑﻮزﺟـﺎﻧﯽ( :ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﺷـﯿﺨﺎن،
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣـﻮزش اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﻬـﺮان ۲۲۱ ،۱۳۷۱ ،ص )ﺷـﺎﻣﻞ ﭼـﺎپ
ﻋﮑﺴﯽ ﻫﻤﮥ ﺗﺮﺳﯿﻤﻬﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ از ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل(.
.۱۰ﺗﺤﻘﯿﻖ در آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان ۴۶۶ ،۱۳۷۴ ،ص.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی

ﻣﻘﺪﻣﻪ

درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﭼﻨﺪان ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .وﻟـﯽ ﭘـﯿﺶ از ﺣﻤﻠـﮥ
اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ اول ﻫﺠﺮی ،در ﺟﻨـﺪیﺷـﺎﭘﻮر و ﻣﺮاﮐـﺰ ﻋﻠﻤـﯽ دﯾﮕـﺮ،
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ .از وﺟﻮد زﯾﺞ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﯾﺎ زﯾﺞ ﺷﺎﻫﯽ در زﻣﺎن اﻧﻮﺷـﯿﺮوان
)۵۷۸ -۵۳۱م( ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ زﯾـﺞ ﺷـﻬﺮﯾﺎر را در
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺴﺮا ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ٢(۱)]١ص ۷۹؛ ) (۱۵ص  ،۱۲۹ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻓﺎرﺳــﯽ ،ص ۳۰-۲۹؛ ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ،ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺴــﻌﻮدی ،ﭼــﺎپ ﺣﯿــﺪرآﺑﺎد ،۱۹۴۸ ،ص .[۱۴۷۳
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن درﺑﺎر ﺧﻠﻔﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ و
اﻧﯿـﺎن دارای ﭘﯿﺸـﯿﻨﮥ ﺗـﺄﻟﯿﻒ و
ﻧﺠﻮﻣﯽ از ﭘﻬﻠﻮی و زﺑﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ،اﯾﺮ ِ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز
آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻨﺸﺄ آن رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﻮد.
از آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻣـﯽ زﯾﺴـﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺨﺘﺼـﺮی
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻬﻤﺸﺎن در ﮔﺴـﺘﺮش و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ رﯾﺎﺿـﯽ و
ﻧﺠﻮم و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و آﺛﺎر درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی آﻏـﺎز ﺷـﺪ و در ﺳـﺪۀ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .آﻧﮕﺎه در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد رو ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﻧﻬـﺎد.
اﯾﻦ زوال ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﺮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ روح ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺧﻼﻗـﯽ
ﮐﻪ آنﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .وﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺮح و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮ آﺛﺎر
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
 .١ﺗﻘﯽ زاده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ زﯾﺞ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺣﺪود ﺳﺎل  ۲۶۳ﻣﯿﻼدی در زﻣﺎن ﺷﺎﭘﻮر اول ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .٢اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
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ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ﻫﻢ از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل در آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ اﺛﺮ ﺑـﯽ ﻧﻈﯿـﺮی ﺗـﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫـﯿﭻ ﻫﻤﺘـﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اواﺧﺮ دوران ﺻﻔﻮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اروﭘﺎﯾﯿﺎن در زﻣﯿﻨـﮥ
ً
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻧﻮۀ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی در ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺷـﺮﺣﯽ ﮐـﻪ
در ﺳﺎل ۱۱۰۶ق ﺑﺮ ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،از ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻣﻘـﺪار ﻋـﺪد ﭘـﯽ،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ آن ،در اروﭘﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ١.او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن اروﭘـﺎﯾﯽ
ﻋــﺪد ﭘــﯽ را ﺗــﺎ  ۲۰رﻗــﻢ اﻋﺸــﺎری ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ  ۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۷ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ
٢
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾـﺮان ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳـﯽ رﯾﺎﺿـﯿﺎت و ﻧﺠـﻮﻣﯽ
٣
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾـﺮان ﺗﻨﻬـﺎ از رﯾﺎﺿـﯿﺎت اﺻـﯿﻞ
اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دوم ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔـﺖ .در
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ دوم درﺑﺎرۀ
زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﭼﻬﻞ ﺗﻦ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ذﮐـﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ دوم را ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

 .١وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺮج ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻓﺮﻧﺞ ان اﻟﻘﻄﺮ اذا ﮐﺎن ﻣﺎﺋﺔ اﻟﻒ  ...ﺛﻢ اﺳﺘﺨﺮج ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ادق ﻓﺨﺮج اﻟﻤﺤﯿﻂ
ً
ﺑﺎﺟﺰاء ﯾﮑﻮن اﻟﻘﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ اﻟﻒ ﺳﺖ ﻣﺮات وﻫﻮ ﻋﺸـﺮﯾﻦ ﺻـﻔﺮا ﻋﻠـﯽ ﯾﻤـﯿﻦ اﻟـﺮﻗﻢ اﻟﻮاﺣـﺪ ......وﯾﮑﺘـﺐ ﺑﺎﻻرﻗـﺎم
.۳۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۷
 .٢ﻫﻤﮥ ارﻗﺎم ﺟﺰ آﺧﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ  ۶ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 .٣اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ را در اﯾﺮان ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۲۳۹اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﺎ واﻗﻌﯿـﺎت ﻣﺴـﺘﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ.
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ﮐﻠﯿﺎت

در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دوم ﻫﺠﺮی ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻃﺎرق اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ در درﺑﺎر ﻣﺄﻣﻮن ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ
َ
ﺑﺎ ﮐﻨﮑﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﻫﻨﺪی آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﮐﻨﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب ﻧﺠـﻮم ﻫﻨـﺪی ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺳـﯿﺪﻫﺎﻧﺘﺎ
)ﺳﻨﺪﻫﻨﺪ( را ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و ﯾﻌﻘﻮب اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را درﯾﺎﻓﺖ .آﻧﮕﺎه در ﺳﺎل  ۱۵۵ق ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺰاری ،ﮐﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮد ،ﺳـﯿﺪﻫﺎﻧﺘﺎ را ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮد و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از راه اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی و ﻧﻈﺎم ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ دﻫﺪﻫﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑـﺎ ﮐﺘـﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﯾـﻖ اﻋـﺪاد ﻫﻨـﺪی و ﻧﻈـﺎم دﻫـﺪﻫﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ اﻋﺪاد در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺮاب ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮده ﺷﺪ ،آن را »اﻋﺪاد ﻋﺮﺑﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی را ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺳـﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ در
ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و آن را در آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻮﺷـﯿﺎر
َ
ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺮی و ﻋﻠﯽ ﻧ َﺴﻮی .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺮﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺴﺮ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯽ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج
ّ
اﻟﮑﺘﺎب ّ
واﻟﻌﻤـﺎل ﻣـﻦ ﻋﻠـﻢ اﻟﺤﺴـﺎب اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ ﺑﻮزﺟـﺎﻧﯽ را ﻧـﺎم ﺑـﺮد .ﭘـﺲ از آن ﺑﺴـﯿﺎری از
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ آﺛﺎری ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب دﻫﺪﻫﯽ و ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﮐـﻪ
از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :ﻓﯽ اﺻﻮل ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب و اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻓﯽ
اﻟﺤﺴﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺮﺟﯽ ،ﺷﻤﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ اﯾـﻮب ﻃﺒـﺮی ،اﻟﻤﻘﻨـﻊ ﻓـﯽ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی ،ﮐﻪ ﻧﺴﻮی آن را اول ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ،ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﺳـﺖ،
ﻣﺸﮑﻼت اﻟﺤﺴﺎب از ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ،ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴـﺎب ﺑﺎﻟﺘﺨـﺖ واﻟﺘـﺮاب از ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ ،ﻓﺼﻮل ﮐﺎﻓﯿﻪ ﻓﯽ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺖ واﻟﻤﯿﻞ از اﻣﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻬﺮی ،اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺴـﺎب
از ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اﻋﺮج ،ﻟﺒﺎب ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب از ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺘـﺎح اﻟﺤﺴـﺎب از ﺟﻤﺸـﯿﺪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﯿﻮن اﻟﺤﺴﺎب از ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﺰدی.
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ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﺨﺖ و ﺗﺮاب و ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﺨﺖ و ﻣﯿﻞ دو ﻧﺎم ﺑـﺮای روش ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻏﺒـﺎر ﻫـﻢ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ) (۱۴و در آن ﭼﻨـﯿﻦ ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽﺷﺪ :ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﻪای را ﺑﺎ ﺧﺎک ﻧﺮم ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻋﺪاد را ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﮥ ﻣﯿﻠـﻪای ﺑـﺮ روی آن
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺳﻢ آن زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺿﺮب را از ﭼـﭗ ﺑـﻪ راﺳـﺖ ﺑـﺮ روی آن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮ وﻗﺖ ﻻزم ﻣﯽﺷﺪ ارﻗﺎم را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑـﺎ اﻋـﺪاد
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﻗﺎم ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻪ ﺟﺎی ارﻗﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﭘـﯿﺶرﻓﺘـﻪ
ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮد .او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮش و ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻨﻮس زاوﯾﮥ ﯾﮏ درﺟـﮥ را ﺑـﺎ دﻗـﺖ
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ او ﺗﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﻧﻈﯿﺮی ﻧﺪاﺷـﺖ.
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺤﯿﻄﯿﻪ و رﺳﺎﻟﮥ وﺗﺮ و ﺟﯿﺐ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
از آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺘـﺎب ﺗـﺬﮐﺮة اﻻﺣﺒـﺎب ﻓـﯽ ﺑﯿـﺎن
اﻟﺘﺤﺎب ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن درﺑﺎرۀ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب ﺳـﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ).(۱۰
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم در رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮح ﻣﺎ اﺷﮑﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرات اﻗﻠﯿﺪس و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺸﻒ
ّ
اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ اﺳﺮار ﺷﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﻣﻔﻬـﻮم ﻋـﺪد را ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺷﺎﮐﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺧﻮر ذﮐﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ،ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﮥ ارﺷﻤﯿﺪس و ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر
ﻫﻨﺪﺳﯽ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ آن ﻋﺼﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ آﺛﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در آن آﺛﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ و درﺑﺎرهﺷﺎن ﺷﺮح
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ:
 ﮐﺘﺎب زﯾﺎدات ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﻪ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮﻫﺮی. ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻﺷﮑﺎل از ﺑﻨﯽﻣﻮﺳﯽ. ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ﺑﺎز از ﺑﻨﯽﻣﻮﺳﯽ. ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺮح ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿـﺪس و ﺷـﺮح ﺑـﺮ ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم ﮐـﺮه واﺳﺘﻮاﻧﮥ ارﺷﻤﯿﺪس و رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯽ اﻟﻤﺸﮑﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ.
 ﺷﺮح ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و رﺳﺎﻟﻪ ﻓﯽ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻻﻗﻠﯿﺪس و ﺷﺮح ﮐﺘﺎباﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس از ﻧﯿﺮﯾﺰی ،ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮح را ﺑﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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 ﺷﺮح ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن. اﺻﻼح ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﺎﻻوس از ﻫﺮوی. زﯾﺎدات ﻋﻠﯽ ارﺷﻤﯿﺪس ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﮑﺎﻓﯽ از اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ. اﺻﻼح ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﺎﻻوس ﻓﯽ اﻻﺷﮑﺎل اﻟﮑﺮﯾﺔ از اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق. ﺷﺮح ﺑﺮ ﺑﺨﺶ اول ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻫﻮازی. ﻓﯽ وﺻﻒ اﻟﻘﻄﻮع اﻟﻤﺨﺮوﻃﯿﺔ از ﺳﺠﺰی. ﺷﺮح ﻣﺎ اﺷﮑﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرات اﻗﻠﯿﺪس از ﺧﯿﺎم. ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﮥ آن از اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدرة اﻗﻠﯿﺪس ﻓﯽ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ از اﺑﻦ ﺳﺎﻻر. ﻓﯽ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﻄﯿﺢ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﮑﺮی از اﺑﻦ ﺻﻼح ﻫﻤﺪاﻧﯽ. ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺷﯿﺮازی. ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﮏ ﻓﯽ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ از ﻃﻮﺳﯽ. اﺷﮑﺎل اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ )درﺑﺎرۀ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻗﻀﯿﮥ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس( از ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪای
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎم ،اﺑﻦ ﺳﺎﻻر ،ﻃﻮﺳﯽ و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻣﺼـﺎدرۀ
)اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع( ﭘﻨﺠﻢ اﻗﻠﯿﺪس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی را ﺛﺎﺑـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎ ﺗـﻼش آﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻣﺼﺎدرۀ ﭘـﻨﺠﻢ از ﺳـﺎﯾﺮ اﺻـﻠﻬﺎی ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﻨﺪﺳﻪﻫﺎی ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻫﻨﺪﺳﮥ رﯾﻤﺎن و ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻟﺒﺎﭼﻔﺴﮑﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﻣـﺎ ﯾﺤﺘـﺎج اﻟﯿـﻪ اﻟﺼـﺎﻧﻊ ﻣـﻦ
اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﯿﻪ از اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،اﺛﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻫﻨﺪﺳـﮥ ﮐـﺎرﺑﺮدی اﺳـﺖ و
ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺮﮐﺎر اﻟﺘﺎم از اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐـﻮﻫﯽ در ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﭘﺮﮔـﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن ﻣـﯽﺷـﺪ داﯾـﺮه،
ﺑﯿﻀﯽ ،ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ و ﺳﻬﻤﯽ را رﺳـﻢ ﮐـﺮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﺑﺮﺧـﯽ رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺳﺠﺰی و ﮐﻮﻫﯽ رﺳﺎﻻﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ ،ﻣﺤﺎط ﮐـﺮدن ﭼﻨﺪﺿـﻠﻌﯿﻬﺎی ﻣﻨـﺘﻈﻢ
در داﯾﺮه و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ درﺑـﺎرۀ زﻧﺪﮔﯿﺸـﺎن در ﺑﺨـﺶ
دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
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آﺛﺎر و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺜﻠﺜﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از
زﻣﺎن ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺜﻠﺜﺎت ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ .آﺛـﺎر رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﯿﺪﻫﺎﻧﺘﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺰاری آن را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
َُ
ﮐﺮد ،و اﮐﺮ ﻣﻨﻼﺋﻮس و ﻣﺠﺴـﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس ﺑـﻮد .اﯾﺮاﻧﯿـﺎن در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻗﻀـﺎﯾﺎ و ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﺟﯿﺐ )ﺳـﯿﻨﻮس( ،ﻇـﻞ اول )ﺗﺎﻧﮋاﻧـﺖ( ،ﻇـﻞ
ﺛﺎﻧﯽ )ﮐﺘﺎﻧﮋاﻧﺖ( و ﻗﻄﺮ ﻇﻞ )ﺳﮑﺎﻧﺖ( را در آﺛﺎرش ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮد و اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ ﺑﻮزﺟـﺎﻧﯽ روﺷـﯽ
ﺑـﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﺳــﯿﻨﻮس ﺳـﯽ دﻗﯿﻘـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐــﺮد و ﺑـﺮای ﻣﺜﻠـﺚ راﺳﺘﮕﻮﺷـﮥ ﮐــﺮوی
)  (C = 90oﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی زﯾﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
tan a sin b
=
tan A
1

,

sin a sin A
=
sin c
1

ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮل  cos c = cos a .cos bرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ و )ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ( اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق و ﺧﺠﻨﺪی راﺑﻄﻪﻫﺎی زﯾـﺮ را ﺑـﺮای ﻣﺜﻠـﺚ
ﮐﺮوی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺳـﺎدهﺳـﺎزی ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﺜﻠﺜـﺎت ﮐـﺮوی اﻫﻤﯿـﺖ
زﯾﺎدی داﺷﺖ:
sin a sin b sin c
=
=
sin A sin B sin C

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺴﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی را ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺜﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺶ ﮐﺸﻒاﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ اﺳﺮار ﺷﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﻣﺜﻠﺜﺎت را از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺒﺮ از دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣـﺎ رﺳـﯿﺪه اﻟﺠﺒـﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در اروﭘﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻮد و
واژۀ  algebraدر زﺑﺎﻧﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﻧﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺟﺒـﺮ ﺧـﻮارزﻣﯽ،
اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺮﺑﯿﺸﺎن آﻣﺪه و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی درﺟﮥ اول و دوم ﺑﻪ ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه )اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺴﺖ( و ﺑﻪ روش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و رﯾﺸﮥ ﺻـﻔﺮ
اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﺎم در ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﮥ ارﺷـﻤﯿﺪس
را )در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮه ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻋـﺪد ﻣﻌﯿﻨـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ( ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ زﯾﺮ را ﻧﻮﺷﺖ:
x 3 + a = cx3
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)ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ "ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ" ﺷـﻬﺮت داﺷـﺖ( و ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ آن را
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻮع ﻣﺨﺮوﻃﯽ آن را ﺣﻞ ﮐﺮد .ﮐﺮﺟـﯽ در ﺳـﺪۀ
ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺨﺮی را در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺒﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﺒـﺮ در ﻋﺼـﺮ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .او در آن ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﮥ اول و دوم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑـﻪ
درﺟﮥ ﺳﻮم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻫﻢ ﺣﻞ ﮐﺮد .او در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﻗﺎﻋـﺪۀ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﺑﺮﺧﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﺪدی را ﺑﻪ دﺳﺖ داد.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﻨﻈﻢ ﻋﻠﻤـﯽ در ﻣـﻮرد
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﮥ اول ،دوم و ﺳﻮم ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد و ﺣﻞ ﻫﻤـﮥ اﻧـﻮاع
ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳﻮم را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ او ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻠﻤﯽ و از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ). (۳
اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺧﯿﺎم آﺛﺎری در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻﮐـﺪام ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﮥ ﺟﺒـﺮ
ﺧﯿﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ .وﻟﯽ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻃﺮﯾﻘـﻪای ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣﻌﺎدﻟـﮥ درﺟـﮥ ﺳـﻮم

 x 3 + q = pxاﺑﺪاع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪای را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﺑـﻪدﺳـﺖ
آورد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

ﭼﻬﻞ رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧ
)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎر ﯾﺦ(
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 .١ﺧﻮارزﻣ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧـﻮارزﻣﯽ رﯾﺎﺿـﯿﺪان ،اﺧﺘﺮﺷـﻨﺎس ،ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺪان و ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد .او در ﺑﯿﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣـﺄﻣﻮن ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﻋﺒﺎﺳـﯽ )-۱۹۲
۲۱۸ق( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﮥ ﺣﺴـﺎب و ﺟﺒـﺮ
ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ او ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ و ﻗﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﻮﺟﻮد از ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯽﺷﮏ او ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺪۀ  ۱۲ﻣﯿﻼدی دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺒﺮ در اروﭘﺎ ﺷﺪ.
ﻓﺮدرﯾﮏ ُر ِزن در ﺳﺎل ۱۸۳۱م اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐـﺮد ،وﻟـﯽ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد ،در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ وﺻـﺎﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑـﺐ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻌـﺪی اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت رزن را ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑـﺎب ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﮐﺘـﺎب
ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﯾﻖ را ﻫﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻻﺗﯿﻨـﯽ آن در دﺳـﺖ
اﺳﺖ و اﺻﻞ آن ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ .دو ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮ ﻫـﻢ ﻣﻨﺴـﻮب ﺑـﻪ ﺧـﻮارزﻣﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او زﯾﺠﻬﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑﯿﺸـﺎن از ﻣﯿـﺎن
رﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪۀ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺮﯾﻄـﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯿﻬﻮد واﻋﯿﺎدﻫﻢ ﺧﻮارزﻣﯽ در ﻫﻨﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﺳﺎل ۱۸۵۷م ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﻮارزﻣﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎب ﻫﻨـﺪی ﮐﺸـﻒ ﺷـﺪ.
ً
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ) Dixit Algoritmiﺧﻮارزﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ( آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮا "آﻟﮕـﻮرﯾﺘﻤﯽ"
ﺑﺮﮔﺮدان ﻻﺗﯿﻨﯽ اﻟﺨﻮارزﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز آﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻧﻮع وﯾﮋهای از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﮐـﺎر
ﻣﯽرود و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ واژهای در زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واژۀ ﺟﺒﺮ را در ﻋﻨﻮان ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد ﺣﺴـﺎب اﻟﺠﺒـﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ]ﮐـﻪ در
زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  algebraدرآﻣﺪه[ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﺳﺘﻔﺎدۀ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮﻧﻬﺎ از ﺷﻬﺮت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﻋﻨﻮان ﮐﺘـﺎب از دو
ﻋﻤﻞ ﺟﺒﺮی اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻮد» .ﺟﺒﺮ« ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﻔﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟـﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺜﺒﺖ )ﺟﺒﺮان( و »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« ﺣﺬف ﻋﺒﺎرﺗﻬـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ از دو
ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی درﺟﮥ اول و دوم را ﺑـﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺎده ﮐﺮد و ﺧﻮارزﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺖ"
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
ax2 = bx

ax2 = c,

ax = c,

ax2 + bx = c

ax2 + c = bx,

bx + c = ax2 ,

ً
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺟﺒﺮی ﺑﻬﺮه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ او ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣﻌﺎدﻟـﮥ

 x3 + 10x = 39ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﻋﻼوۀ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯽء ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯽ و ﻧﻪ اﺳﺖ«.

در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ،ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤـﯿﻂ داﯾـﺮه ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ آن را  10 ، 227و
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 62ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اوﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ،دوﻣﯽ ﺑـﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن و ﺳـﻮﻣﯽ
20000
,
ﺑﺮای اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ .دو ﻣﻘﺪار آﺧﺮی در آﺛﺎر ﻫﻨﺪی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎب ﺧﻮارزﻣﯽ اﻋﺪاد ﻫﻨـﺪی را ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم و ﺑﻌـﺪﻫﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن آﻣﻮﺧﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﺷﻮارﯾﻬﺎی ارﻗﺎم اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎن و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﺪد ﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،درﻣﯽﯾـﺎﺑﯿﻢ دﺳـﺘﮕﺎه ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻫﻨـﺪی ﭼﻘـﺪر در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه راه را ﺑـﺮای ﮐﺸـﻒ ﮐﺴـﺮ اﻋﺸـﺎری در
ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.

 .١در ﺳﺎل ۱۹۹۷م ﻣﻨﺴﻮ ﻓﻮﻟﮑﺮﺗﺲ ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﯿﺪا و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ آن در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
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 .٢ﺟﻮﻫﺮی
ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮﻫﺮی از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دوم و اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺳـﻮم
ﻫﺠﺮی و ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺑﻪوﯾﮋه
در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ و از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺼﺎدرۀ ﭘﻨﺠﻢ اﻗﻠﯿـﺪس ﺑـﻪ
ﺑﺤﺚ و ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر او زﯾﺎدات ﻓﯽ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣـﻦ ﮐﺘـﺎب اﻗﻠﯿـﺪس
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان وﺟـﻮد دارد .ﻃﻮﺳـﯽ در رﺳـﺎﻟﮥ
ﺷﺎﻓﯿﻪ از ﺟﻮﻫﺮی ﻧﺎم ﺑﺮده و اﻇﻬﺎرات او را درﺑﺎرۀ ﻣﺼﺎدرۀ ﭘﻨﺠﻢ اﻗﻠﯿﺪس ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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 .٣ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺮوزی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در اواﯾﻞ ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣـﺎن
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺄﻣﻮن و ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﯽزﯾﺴﺖ .آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدی از او ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳـﯿﺪه ﮐـﻪ از
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ زﯾﺠﻬﺎﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در آﺛﺎر ﺧﻮد از ﺣﺒﺶ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و زﯾـﺞ او را
اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦﯾﻮﻧﺲ در زﯾﺞ ﮐﺒﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯽ رﺻﺪﻫﺎی ﺣـﺒﺶ را در ﺳـﺎﻟﻬﺎی
 ۲۱۴و ۲۵۵ق در ﺑﻐﺪاد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺒﺶ در زﯾﺠﻬﺎﯾﺶ ﺟﯿﺐ ،ﻇﻞ ،ﻇﻞ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻗﻄﺮﻇـﻞ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﻣﻘﺪار ﺷـﺎن را ﺑﺮﺣﺴـﺐ درﺟـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب ﺷﺼـﺘﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ او ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﺛـﺎرش اﯾـﻦ
اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ا .س .ﮐﻨﺪی ﮔﺰﯾﺪۀ ﮐﺎﻣﻠﯽ از زﯾﺠﻬﺎی ﺣـﺒﺶ ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐـﺮده
اﺳﺖ ) .(۱۵ازﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﺣﺒﺶ ﺣﺎﺳﺐ ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﮑـﺮة واﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻬـﺎ و ﮐﺘـﺎب اﻟﻌﻤـﻞ
ﺑﺬاتاﻟﺤﻠﻖ در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯽ آﺛﺎر او از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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 .۴ﺑﻨ ﻣﻮﺳ
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺧﻮارزﻣﯽ ﺳﻪ ﺑﺮادر ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﻬـﺎی اﺑـﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ اﺣﻤـﺪ و ﺣﺴـﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮارزم ،در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ ﺷـﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ .ﭘـﺪر
آﻧﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺷﺎﮐﺮ در درﺑﺎر ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻮد و ﻣﺄﻣﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ وﻓـﺎداری او از ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در آﻏﺎز راﻫﺰن ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣـﺄﻣﻮن
درآﻣﺪ و در درﺑﺎر او ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﺠﻮم ﭘﺮداﺧﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎ راﻫـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺻـﺤﺖ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻨـﯽﻣﻮﺳـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ آﺛـﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﺸـﺎن زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای رﺷـﺪ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﺠﻮم و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آﻧﺎن
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎر ﻫﺮﯾﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ در ﻫﻨﺪﺳـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﺎﻫﺮ
ﺑﻮد و اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺴﻦ ﺑﻪوﯾـﮋه در اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻠﻂ و ﺑﺪان ﺳﺨﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪ ﺑـﻮد و اﺣﻤـﺪ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓﻨـﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺨﺼـﺺ
داﺷﺖ .ﻣﺤﻤﺪ در ﺳﺎل ۲۶۰ق درﮔﺬﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻨﯽﻣﻮﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻﺷﮑﺎل اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ واﻟﮑﺮﯾﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﺳﯽ آن
را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺣﺎوی ﻫﺠﺪه ﺷﮑﻞ )ﻗﻀﯿﻪ( اﺳﺖ .ﭘﻨﺞ
ﻗﻀﯿﮥ ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه اﺳﺖ و در آن روش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﻓﻨﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﺛﺎر
اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﻀﯿﮥ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﻠﻌﻬﺎی آن ،ﯾﻌﻨﯽ
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)S = p(p- a)(p - b)(p - c

اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ در آن داده ﺷﺪه ﺑﺎ راه ﺣﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺴـﺎﺣﺎت ﻫـﺮون اﺳـﮑﻨﺪراﻧﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻗﻀﯿﮥ ﻫﺠﺪﻫﻢ روﺷـﯽ ﺑـﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﺗﺨﻤﯿﻨـﯽ ﮐﻌـﺐ
)رﯾﺸﮥ ﺳﻮم( ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ درﺧﻮر ذﮐﺮ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺴﺮ ﺷﺼـﺘﮕﺎﻧﯽ

1
1
1
را ﺑﻪ ﺛﺎﻟﺜﻪ )  ( 3ﯾﺎ ﺳﺎدﺳﻪ )  ( 6ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻌﻪ )  ( 9و اﻟـﯽ آﺧـﺮ ﺑﺮﻣـﯽﮔـﺮداﻧﯿﻢ و ﮐﻌـﺐ
60
60
ً 60
ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺪد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ و اﮔﺮ اﺟﺰاﯾﯽ از ﻋﺪد ﻣﺜﻼ ﺛﺎﻟﺜﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻌـﺐ آن دﻗﯿﻘـﻪ و اﮔـﺮ
ﺳﺎدﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻌﺐ آن ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و اﻟﯽ آﺧﺮ .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻌـﺐ ﻋـﺪد  aرا در
ﺣﺴﺎب ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ از راﺑﻄﮥ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

a(60)3 n
(60) n

3

=a

3

ﺑﻨﯽﻣﻮﺳﯽ آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ در ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از اﺣﻤﺪ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻫﻔـﺖ
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ﮐﻪ درﺑﺎرهﺷﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﺳﻄﻮن
درﺑﺎرۀ ﺗﺮازو.
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 .۵ﻣﺎﻫﺎﻧ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻼق و ﻣﻨﺠﻤﯽ ﻣـﺎﻫﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽزﯾﺴﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ او در ﺣـﻮاﻟﯽ ﺳـﺎل ۲۲۵ق در
ﻣﺎﻫﺎن زاده ﺷﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۶۵و ۲۷۰ق درﮔﺬﺷﺖ .اﺑـﻦﯾـﻮﻧﺲ درﺑـﺎرۀ رﺻـﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۳۹ﺗﺎ ۲۵۲ق اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را در زﯾﺞ ﮐﺒﯿﺮ ﺣـﺎﮐﻤﯽ ﻧﻘـﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﯿﺎم در رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ ﺧﻮد از ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ارﺷـﻤﯿﺪس را ﮐــﻪ در ﺷــﮑﻞ ﭼﻬــﺎرم ﮐــﺮه و اﺳـﺘﻮاﻧﻪ آورده از ﻃﺮﯾــﻖ ﺟﺒــﺮی ﺣــﻞ ﮐﻨــﺪ .و ﻣﻌﺎدﻟــﮥ

 x 3 + a = cx2را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ "ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ" ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﯿﺎم ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن آن را ﺣﻞ ﮐﺮد.
ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﻧﻮﺷﺖ .او ﺷﺮﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫـﻢ آن دارد
ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ درﺑﺎرۀ  ۲۶ﻗﻀﯿﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﮐﺘﺎب
اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻠﻒ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دﺳـﺖ
ً
ﻧﯿﺴﺖ .از ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ اﺛﺮی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﺸﮑﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺨﺸـﯽ
از ﺷﺮح ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ﺷﺮﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم
ﮐﺘﺎب ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﮥ ارﺷﻤﯿﺪس ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌـﺮوف اﺑﻮﺳـﻬﻞ
ﮐﻮﻫﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﮥ دوم آن دارد .آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﻫـﻢ از ﻣﺎﻫـﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨـﮥ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﯽ در
دﺳﺖ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.
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 .۶ﻧﯿﺮﯾﺰی
اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻧﯿﺮﯾـﺰی از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﺎن و رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن اﯾـﺮان در ﻋﺼـﺮ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .او در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳـﺪۀ ﺳـﻮم و ﻧﯿﻤـﮥ اول ﺳـﺪۀ ﭼﻬـﺎرم ﻫﺠـﺮی ﺷـﻬﺮت ﯾﺎﻓـﺖ.
ﻧﯿﺮﯾﺰی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺘﻀﺪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد و در ﺳﺎل ۳۱۱ق درﮔﺬﺷﺖ.
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺮﯾﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐـﺮده و از آﻧﻬـﺎ ﺑﻬـﺮه
ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺧﯿﺎم ،ﻃﻮﺳﯽ و ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در آﺛﺎرﺷﺎن از او ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧـﺪ .او ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺷـﺮح را
ﺑﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻧﻮﺷﺖ و ﺷﺮﺣﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺮ اﺻـﻮل اﻗﻠﯿـﺪس دارد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ و
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﺣﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﻪ ﻻﺗﯿﻨـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪ و ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدۀ
اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫـﺮون
و ﺳﯿﻤﭙﻠﯿﮑﯿﻮس اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺮﯾﺰی رﺳـﺎﻟﻪای ﻫـﻢ در ﺑـﺎرۀ ﻣﺼـﺎدرۀ ﻣﻌـﺮوف اﻗﻠﯿـﺪس
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻧﯿﺮﯾـﺰی دو زﯾـﺞ ﻫـﻢ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﻄﺮﻻب ﺑﻪ ﻋﻘﯿـﺪۀ ﺳـﺎرﺗﻦ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ
اﺛﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .از او آﺛﺎری ﻫـﻢ در ﺑـﺎرۀ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﯽ و اﺑﺰارﻫـﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ.
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 .٧اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻐﺎﻧﯽ )ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ( ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس و رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺪۀ ﭼﻬـﺎرم
ﻫﺠﺮی ،ﺟﺒﺮدان و ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻃﻮﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن
دﯾﮕﺮ در آﺛﺎرﺷﺎن از او ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺑﻠﺨﯽ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮح ﺻﺪر ﺳـﻤﺎء واﻟﻌـﺎﻟﻢ را
ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ری اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۳۵۰و ۳۶۰ق در آﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﯿﺎم ،ﺧﺎزن ﻣﻌﺎدﻟﮥ
x 3 + a = cx2

ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﻄﻮع ﻣﺨﺮوﻃﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺣـﻞ ﮐـﺮد .او ﺷـﺮﺣﯽ ﺑـﺮ ﺑﺨـﺶ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ اﺻـﻮل اﻗﻠﯿـﺪس ﻧﻮﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎﯾﯽ از آن ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ای در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .او زﯾﺞ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ و آﺛـﺎر دﯾﮕـﺮی ﻫـﻢ در زﻣﯿﻨـﮥ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد.
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 .٨ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺻﻮﻓﯽ رازی ﻣﻨﺠﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و راﺻﺪی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑـﻮد .او در
ﻣﺤﺮم ۲۹۱ق در ری زاده ﺷﺪ و در ﻣﺤﺮم ۳۷۶ق درﮔﺬﺷﺖ .در ﺳـﺎل ۳۴۹ق در اﺻـﻔﻬﺎن در
ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺪ و در درﺑﺎر ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘـﺎب او ﺻـﻮر اﻟﮑﻮاﮐـﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﺳﺎل ۳۵۴ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و در آن ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻓﻠﮑﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻗﺪﯾﻢ )ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی
از ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮۀ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﺪان
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .در ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ ،ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ ﮐـﺮه رﺳـﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ آن در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻨﺪ ﭼﺎپ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از
١
ﺻﻮﻓﯽ آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب و ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

 .١ﻃﻮﺳﯽ ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن در ﺳﺎل  ۱۳۸۱در ﺗﻬﺮان از ﺳﻮی ﻧﺸﺮ ﻗﻘﻨﻮس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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 .٩ﻫﺮوی
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺳﻌﺪ )اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ( از رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﺎن داﻧﺸـﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧـﯽ از
ﻣﻌﺎﺻﺮان اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎزن و رﮐﻦاﻟﺪوﻟﮥ دﯾﻠﻤﯽ ﺑﻮد )ﮐﻪ از  ۳۳۷ﺗﺎ ۳۶۸ق ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣـﯽﮐـﺮد(.
آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ او از ﻟﺤﺎظ ﺻﺤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮد و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺪاﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١.او در ﺣﺪود ﺳﺎل ۳۸۰ق ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ او ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧـﺎﻻوس ﻓـﯽ
اﻻﺷﮑﺎل اﻟﮑﺮﯾﺔ ﻓﯽ ﻣﺎ اﺻﻠﺤﻪ اﺣﻤﺪ ﺑـﻦ اﺑـﯽﺳـﻌﺪ اﻟﻬـﺮوی ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ .ﻫـﺮوی ﮐﺘـﺎب
ﻣﻨﻼﺋﻮس را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﯽ ﺗـﺎ ﻗﻀـﯿﮥ دﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﮐـﺮده ﺑـﻮد اﺻـﻼح ﮐـﺮد.
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﯽ از اﯾﻦ اﺻﻼح ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .١ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﻫﺮوی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ "اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻫﺮوی ﻣﻨﺠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ" ،از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ .ﻣﺠﻠﮥ ﯾﻐﻤﺎ ،ﺳﺎل
 ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ص .۹-۸
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 .١٠اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧ
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﻣﻔﺎﺧﺮ اﯾﺮان و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪۀ
ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﺳﺖ .او در اول رﻣﻀﺎن ۳۲۸ق در ﺑﻮزﺟﺎن )ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﺑـﺖ ﺣﯿﺪرﯾـﮥ ﮐﻨـﻮﻧﯽ(
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻧﺰد ﻋﻤﻮ و داﯾﯽاش ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﭘﺮداﺧﺖ و در  ۲۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و در
ﺳﻮم رﺟﺐ ۳۸۸ق درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑــﺮ اﺳــﺎس داوری ﻣﻌﺎﺻ ـﺮان و ﻣﻮرﺧــﺎن ﺑﻌــﺪی ،ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ از ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳــﺎن و
ﻫﻨﺪﺳﻪداﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد .اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ در ﮐﺘﺎب ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ده ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ از وﻓـﺎت
ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ،ﺷﺮح ﺣﺎل او را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺑﻦﺧﻠﮑﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﺮن ﭘﺲ از ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ
ﻣﯽزﯾﺴﺖ در وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن او را از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ »ﺷـﯿﺦ ﻣـﺎ
ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ آﺛﺎر اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺘﻮد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺟﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ را در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷـﺖ«.
اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ در ﻓﻬﺮﺳﺖ از ﯾﺎزده اﺛﺮ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ و اﺑﻦﻗﻔﻄﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤـﺎ دو اﺛـﺮ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺷﺮﺣﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﮐﺘـﺎب
اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺟﺒﺮ دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس و ﺟﺒﺮ ﻫﯿﭙﺎرﺧﻮس ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣـﺮوز
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺘﺎب ﮔﻢﺷﺪۀ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺿـﻠﻊاﻟﻤﮑﻌـﺐ
وﻣﺎلاﻟﻤﺎل وﻣﺎ ﯾﺘﺮﮐﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
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x4 + ax 3 = b

x4 = a,

x 3 = a,

ً
ﻣﻌﺎدﻟـﮥ آﺧــﺮی را ﮐـﻪ از ﺑﻘﯿــﻪ دﺷــﻮارﺗﺮ اﺳـﺖ ﻣﯽﺗــﻮان ﻣــﺜﻼ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﻫــﺬﻟﻮﻟﯽ

 y2 + axy = bو ﺳﻬﻤﯽ  x2 = yﺣﻞ ﮐﺮد.
از آﺛﺎر ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب زﯾﺮ در دﺳﺖ اﺳﺖ:
 -۱ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ اﻟ ّ
ﮑﺘﺎب ّ
واﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺴﺎب ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﮐﺘـﺎب اﻟﻤﻨـﺎزل ﻓـﯽ
اﻟﺤﺴﺎب ﻣـﻮرد اﺷـﺎرۀ اﺑـﻦ ﻗﻔﻄـﯽ اﺳـﺖ و ﻧﺴـﺨﻪای از آن در ﻟﯿـﺪن ﻫﻠﻨـﺪ و دﯾﮕـﺮی در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺪﯾﻮﯾﮥ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
 -۲ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺠﺴﻄﯽ را اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ،ﭼـﻮن او ﻓﻬﺮﺳـﺖ را در ﺳـﺎل ۳۷۷ق ﺗـﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل رﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺎﻗﺼﯽ از اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤﻮری ﺑﻮده ،اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘـﺎرﯾﺲ اﺳـﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺠﺴﻄﯽ
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﺪﯾﻮ ،ﮐﺎرا د وو و وﭘﮑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ.
 -۳ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿـﻪ اﻟﺼـﺎﻧﻊ ﻣـﻦ اﻋﻤـﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳـﻪ .ﻧﺴـﺨﮥ ﻧﻔﯿﺴـﯽ از اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ اﻟـﻎ ﺑﯿـﮓ ﻧﺴـﺨﻪﺑـﺮداری
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﺗﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را از روی ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
 -۴ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﻋﻤﺎل ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ رﺳـﺎﻟﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ دو ﺑـﺎر ﺑـﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎرۀ  ۲۸۷۶در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﺮﮐـﺰی
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد» :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓـﻖ ﻋﻠـﯽ اﻟﺴـﺪاد ....
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮزﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ...و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑـﺮ ﺳـﯿﺰده ﺑـﺎب
ﻧﻬﺎدهام  .«...ﻧﺴﺨﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﻗﺼﯽ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﺳﯿﺰده ﺑﺎب ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و دوازده ﺑﺎب اﺳﺖ )ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ(.
وﭘﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت در ﺧﻮر اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ .او در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻣﺜﻠﺜـﺎت
ﺳﻬﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺮوی راﺳﺘﮕﻮﺷﻪ  C = 90oراﺑﻄـﮥ زﯾـﺮ را ﻋﺮﺿـﻪ ﮐـﺮده
اﺳﺖ:
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sin a sin A
=
,
sin c
1

tan a sin b
=
tan A
1
ﮐﻪ از آن ﻓﺮﻣﻮل  cos c = cos a.cos bرا ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﯿﻢ( ﻣﻌﺎدﻟﮥ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺮوی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد:
sin a sin b sin c
=
=
sin A sin B sin C

اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﯿﻨﻮس  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ روش ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت
اﻣﺮوزی ﺗﺎ ﻫﺸﺖ رﻗﻢ اﻋﺸﺎری ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﺮﺧﯽ اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) sin(a±bرا
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد:
2sin2 a =1- cos 2a

sin 2a = 2sin a .cos a

اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ اﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻪ )ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻤﺎرۀ  (۳را ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺴﺎﺣﺎن ﻧﻮﺷـﺖ .او در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﺟﺎﻟﺐ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺧﻄﮑـﺶ و ﭘﺮﮔـﺎر ﺛﺎﺑـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﭘﺮﮔﺎری ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .او ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ راه ﺣﻠﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻢاﻧﺪازه ،ﯾـﺎ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻪ
ﯾﮑﯽ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯿﻬﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﻔـﺖ ﺿـﻠﻌﯽ ﻣﻨـﺘﻈﻢ ﻣﺤـﺎﻃﯽ ،ﺗﺮﺳـﯿﻢ
ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ ﻣﺴـﺌﻠﻪﻫﺎی ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻣﮑﻌـﺐ و ﺗﺜﻠﯿـﺚ
زاوﯾﻪ و ﻏﯿﺮه.
ﺳﺪﯾﻮ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻮزﺟـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎن ﻋﻠـﻮم ﻓﺮاﻧﺴـﻪ در ﺳـﺎل ۱۸۳۶م
ﮔﺰارش داد ،اﺧﺘﻼف ﺳﻮم در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ وارﯾﺎﺳﯿﻮن( ﮐﻪ از ﮐﺸـﻔﯿﺎت ﺗﯿﮑـﻮ ﺑﺮاﻫـﻪ
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺸﻒ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ]ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ در زﯾﺞ واﺿﺢ ﺧـﻮد ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﻣﺠﺴـﻄﯽ
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "اﺧﺘﻼف ﻣﺤﺎذات" ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ[  .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺠﺎدﻟﻪآﻣﯿـﺰی
ﻣﯿﺎن او و ﺷﺎل از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﯿﻮ ،ﻣﻮﻧﮏ و ﺑﺮﺗﺮان در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨـﺖ ،ﺗـﺎ آﻧﮑـﻪ در ﺳـﺎل
۱۸۹۲م ﮐﺎرا د وو ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﺳﺪﯾﻮ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 .١١ﺧﺠﻨﺪی
اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﺧﺠﻨﺪی در ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﺎن و رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن ،ﻣﻌﺎﺻـﺮ
ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﮥ دﯾﻠﻤﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺮوﻧـﯽ او را در ﻋﻠـﻢ اﺳـﻄﺮﻻب "وﺣﯿـﺪ
ﻋﺼﺮ" ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او در ﺳﺎل ۳۸۴ق در ری ﺑﻪ ﮐﺎر رﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﯿــﻞ داﯾﺮةاﻟﺒــﺮوج ﺑــﻪ ﻣﯿـﺰان  ۲۳درﺟـﻪ ۳۲ ،دﻗﯿﻘــﻪ و  ۲۱ﺛﺎﻧﯿــﻪ اﺳــﺖ .وی در ﺳــﺎل ۳۹۰ق
درﮔﺬﺷﺖ.
ُ
ﺧﺠﻨﺪی آﻟﺘﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﺪس ﻓﺨﺮی« اﺑﺪاع ﮐﺮد ،ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟـﮥ دﯾﻠﻤـﯽ،
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ ١.ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﻪﺧﻄـﺎ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،آن را
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد ،ﭼﻮن در ﺑﻨﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑـﻮد .در ﺗﻌـﺪادی از ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺠﻨﺪی ﺑﺮای ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎدﻟﮥ زﯾـﺮ ﺑﺮﻫـﺎن ﻧﺎﻗﺼـﯽ ﻋﺮﺿـﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ:
x 3 + y3 = z3

ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻋﺪادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﮑﻌﺐ دو ﻋـﺪد
اول ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺪد ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﻀﯿﮥ ﺳﻮم ﻓﺮﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻄﻠـﺐ
 .١ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﺧﺠﻨﺪی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺠﻨﺪیﻧﺎﻣﻪ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زاده ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻈﻔﺮ
زاده ،ﻣﺮﮐﺰﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺗﻬﺮان.۱۳۹۱ ،
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ﻓﻮق رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯽ اﻧﺸﺎءاﻟﻤﺜﻠﺜﺎت ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰواﯾﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﺿﻼع ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴـﯿﻦ
ً
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد »ﻣﻦ ﻗـﺒﻼ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮدهام
ﮐﻪ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺠﻨﺪی رﺣﻤﺖاﷲ ﻋﻠﯿﻪ در اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد ﻣﮑﻌـﺐ ﯾـﮏ ﻋـﺪد
ﻣﮑﻌﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد دﻻﯾﻠﯽ آورده ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﻠﻂ اﺳﺖ «.وﻟﯽ آﻧﭽﻪ را ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﻣﺆﻟـﻒ
رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او دﻻﯾـﻞ ﺧﺠﻨـﺪی را ﺧـﻮب ﻧﻔﻬﻤﯿـﺪه
ً
اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺠﻨﺪی رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﯾﺎ رﺳـﺎﻟﻪای در ﺣـﻞ
آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
رﺳـﺎﻟﮥ ﺟـﺎﻟﺒﯽ از ﺧﺠﻨـﺪی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﺧﺪﯾﻮﯾــﮥ ﻗـﺎﻫﺮه ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ،ﺣـﺎوی ﺑﺮﺧــﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻗﻀﯿﮥ زﯾﺮ در آن رﺳﺎﻟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
ﻫﺮﮔﺎه دو داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﺑﺎ زاوﯾﻪای ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻘﻄـﮥ  Zﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﻗﻄـﻊ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﯾﮑﯽ از دو ﮐﻤﺎن  ZTو  ZCرا در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ و  ZFرا در ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ و از ﻧﻘﺎط C ،T
و  Fداﯾﺮهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﻪای ﺑﺮ داﯾﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﮥ دوم ﻋﻤﻮد ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺎی ﻋﻤﻮدﻫﺎ را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ  D ، Kو Q
ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،راﺑﻄﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
sin ZT sin ZC sin ZF
=
=
sin TK sin CD sin FQ

آﺛﺎر دﯾﮕﺮی از ﺧﺠﻨﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯽ ﻋﻤﻞ اﻵﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻓﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﯿـﻞ
وﻋﺮض اﻟﺒﻠﺪ.

 | ۳۰ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان :ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرۀ ۲

 .١٢ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧ
ﮐﯿﺎ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﻦ ﻟﺒﺎن ﺑﻦ ﺑﺎﺷﻬﺮی ﮔﯿﻼﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ]و
١
اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ[ ﻫﺠﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۳۳۰و ۴۰۰ق ﻣﯽزﯾﺴﺖ.
ﮐﻮﺷﯿﺎر در زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺜﻠﺜﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﮐﺎر ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ را
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﮥ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ او ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﺻﻮل ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﺴﺎب ﺗﺨﺖ و ﺗﺮاب ،در دو ﻣﻘﺎﻟـﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ اول درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺮی ﺑﺮ اﺳـﺎس دﺳـﺘﮕﺎه دﻫـﺪﻫﯽ و ﻣﻘﺎﻟـﮥ دوم ﺑـﺮ
ً
اﺳﺎس ﭘﺎﯾﮥ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻇـﺎﻫﺮا ﻣﻮﺿـﻮع اﺧﯿـﺮ از اﺑﺘﮑـﺎرات ﺧـﻮد اوﺳـﺖ و ﮐﺴـﺮﻫﺎی
ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ در آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺎﺑﻠﯿـﺎن
ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،وﻟـﯽ ﻧـﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﺎن اﺳـﮑﻨﺪراﻧﯽ و ﻧـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺪدﻫﺎی
ﺻﺤﯿﺢ دﻫﺪﻫﯽ و ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن در ﻣﯿﺎن اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﺎن اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،اﺳـﺘﺨﺮاج رﯾﺸـﮥ ﺳـﻮم ﻋـﺪد در دﺳـﺘﮕﺎه
دﻫﺪﻫﯽ اول ﺑﺎر در رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﮐﻮﺷﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .رﺳـﺎﻟﮥ اﺻـﻮل ﺣﺴـﺎب اﻟﻬﻨـﺪ او در
ﺳﺪۀ ۱۵م۹/ﻫـ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
 .١ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﻮﺷﯿﺎر دو دﻫﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﺴﺨﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن ﭼﺎپ ﺷﺪ ١.اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ،زﯾﺮا
در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﻗﺎم ﻫﻨﺪی را در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ٢.در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺨﮥ ﻧﻔﯿﺴﯽ از ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﮐﺘﺎب ﺣﺴـﺎب
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﮥ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻮﺷﯿﺎر اﻟﺰﯾﺞ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی در ﺳﺎل ۴۷۹ق ﻣﻘﺎﻟﮥ اول آن را ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﮐﻨﺪی ﺧﻼﺻﻪای از زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ) .(۱۵ﻓﺼـﻞ
ﻣﻬﻤﯽ از زﯾﺞ درﺑﺎرۀ ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ آﺛـﺎر دﯾﮕـﺮ او ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﻬـﺎی ﺗﺠﺮﯾـﺪ اﺻـﻮل ﺗﺮﮐﯿـﺐ
٥
اﻟﺠﯿﻮب ،٣ﻣﺠﻤﻞ اﻻﺻﻮل ٤درﺑﺎرۀ اﺻﻮل ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻻﺳﻄﺮﻻب وﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.

 .١اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻧﯿﻢ ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻓﺎرﺳﯽ و روﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﻤﺒﺌﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ
از ﮐﻮﺷﯿﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ )ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب (۱۳۹۲ ،ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان را اﺳﺘﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ آورده اﺳﺖ.
 .٢ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در ﻓﺼﻮل ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
 .٣در واﻗﻊ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ )درﺑﺎرۀ ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪول ﺳﯿﻨﻮﺳﻬﺎ( از ﮐﻮﺷﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ ﺑﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 .٤اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٥ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی اول و ﭼﻬﺎرم زﯾﺞ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن را ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﺎﻗﺮی ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﻓﺮاﻧﮑﻔـﻮرت،
 .(۲۰۰۹ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﻤﻞ اﻻﺻﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﭽﯿﻮ ﯾﺎﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻮﮐﯿﻮ،
 .(۱۹۹۷ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺎﻟﮥ اﺳﻄﺮﻻب ﮐﻮﺷﯿﺎر را ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد )ﺗﻬﺮان .(۱۳۸۳ ،اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ژاﭘﻨﯽ آن از ﺗﺎرو ﻣﯿﻤﻮرا در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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 .١٣اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫ
ﺑﯿﮋن ﺑﻦ رﺳﺘﻢ ﮐﻮﻫﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی ﻣﯽزﯾﺴﺖ و در ﺳﺎل ۴۰۵ق درﮔﺬﺷﺖ .در ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎ آﺛﺎر ﻣﺘﻌـﺪدی از
او ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ آﺛﺎر در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﮐﻮﻫﯽ رﯾﺎﺳﺖ رﺻـﺪﺧﺎﻧﻪای را
داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۳۸۸ق ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺮفاﻟﺪوﻟﮥ دﯾﻠﻤﯽ در ﺑﻐﺪاد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .رﺻـﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﮐﻮﻫﯽ در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم داد دارای دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ اﺛﺮ ﮐﻮﻫﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ) .(۱۲ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛـﺎر ﮐـﻮﻫﯽ،
ازﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺑﺮﮐﺎر اﻟﺘﺎم واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺴـﻢ اﻟﻤﮑـﺎﻓﯽ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻀﻠﻊ اﻟﻤﺴﺒﻊ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻓﯽ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺰاو ﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻄﯿﻦ ﺑﺜﻼﺛـﺔ اﻗﺴـﺎم
ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ و ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر دﯾﮕﺮش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮﻫﯽ در اﻟﺰﯾﺎدات ﻋﻠﯽ ارﺷﻤﯿﺪس ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﻣﻄﺮح و ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ارﺷﻤﯿﺪس ﺑﺪان ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﺑﻪ دﺳـﺖ آوردن ﻗﻄﻌـﻪای از ﯾـﮏ
ﮐﺮه ﮐﻪ ﺣﺠﻤﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽاش ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﻄﻌﮥ
دﯾﮕﺮی از ﮐﺮۀ ﻣﻔﺮوض ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ «.اﮔﺮ ﺷﻌﺎع ﮐﺮه را  ، xارﺗﻔﺎع ﻗﻄﻌـﻪ را  ، yﺣﺠـﻢ ﻗﻄﻌـﮥ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را  aو ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﻄﻌﮥ دوم را  bﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑـﺎ ﻣﻌﺎدﻟـﮥ زﯾـﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻞ ﮐﺮد:
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π 3
y ( 3x - y ) = a
3
2πxy = b

ﮐﻮﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺑﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ و ﺳﻬﻤﯽ ﺣـﻞ و ﺣﺎﻟﺘﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن را ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﺮد.
ﮐﻮﻫﯽ اﺛﺒﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﻀﯿﮥ زﯾﺮ دارد» :از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﮏ ﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ،
١
ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ را دارد«.

 .١۴اﺑﻮاﻟﺠﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﯿﺚ

ً
اﺑﻦ ﻟﯿﺚ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺒﺎر اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻮﻫﯽ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑـﻮد و
ﺑـﺎ آﻧــﺎن ﺑــﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒــﮥ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣــﯽﭘﺮداﺧــﺖ .ﺑﯿﺮوﻧــﯽ از وی ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑــﯽ از داﻧﺸــﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ٢.اﺑﻦ ﻟﯿﺚ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫـﺎی درﺟـﮥ ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و داﯾﺮه را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ و ﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧـﯽ آﺛـﺎر او ﻣﻮﺟـﻮد
اﺳﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ وآﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﻋﻤـﻞ اﻟﻤﺴـﺒﻊ ﻓـﯽ
اﻟﺪاﯾﺮة اﺳﺖ.

 .١ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ آﺛﺎر ﮐﻮﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ج  ۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻤﻬﺎ و ج  ۸ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻫـﺎی ﺧﻄـﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 .٢ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ،۱۹۴۸ ،ج  ،۱ص.۲۹۷
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 .١۵اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺮاق
اﺑﻮﻧﺼــﺮ ﻣﻨﺼــﻮر ﺑــﻦ ﻋﻠــﯽ ﺑــﻦ ﻋ ـﺮاق ﻣــﻮﻻ اﻣﯿﺮاﻟﻤ ـﺆﻣﻨﯿﻦ از ﻣــﺮدم ﺧــﻮارزم و از ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد .او ﻣﻌﻠﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ
ْ
ُﻣﻐﻨﯽ )ﻗﻀﯿﮥ ﺳﯿﻨﻮﺳﻬﺎ( ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻣﺪه ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
sin a sin b sin c
=
=
sin A sin B sin C

و دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ( ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ و ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ
ﻣﺎ ،ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻐﻨﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﺼﺮ اﺻﻼح ﮐﺘـﺎب
ﻣﺎﻧﺎﻻوس ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎرش را در ﺳـﺎل ۳۹۸ق ﻧﻮﺷـﺖ و در ﻓﺎﺻـﻠﮥ ﺳـﺎﻟﻬﺎی -۴۰۹
۴۲۸ق درﮔﺬﺷﺖ.
ﺧﯿﺎم در ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ) (۳ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺮاق ﻣـﻮﻻ اﻣﯿﺮاﻟﻤـﻮﻣﻨﯿﻦ اﻫـﻞ ﺧـﻮارزم
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ارﺷﻤﯿﺪس درﺑﺎرۀ ﺿﻠﻊ ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﺎﻃﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ  ...او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺒﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﺑﺮرﺳـﯽ او ﺑـﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﮥ درﺟـﮥ ﺳـﻮم x3 + cx2 = a

ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃـﯽ ﺑـﻪ ﺣـﻞ آن ﭘﺮداﺧـﺖ .ﺑـﯽﺷـﮏ او ﯾﮑـﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺑﻮد«.
ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن ﻫﺠﺪه ﻋﻨﻮان آﺛﺎر اﺑﻮﻧﺼﺮ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ و در
ﺳﺎل ۱۹۴۸م در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻨﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت او اﻟﻤﺠﺴـﻄﯽ
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اﻟﺸﺎﻫﯽ ﻧﺎم دارد و در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۳۸۷و ۴۰۰ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮی از آن در
دﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎﮐﺲ ﮐﺮاوزه ﮐﺘﺎب اﺻﻼح ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﺎﻻوس ﻓﯽ اﻻﺷﮑﺎل اﻟﮑﺮﯾـﻪ را ﺑـﻪ آﻟﻤـﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ در ﺳﺎل ۱۹۳۶م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾـﻦ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

 .١۶اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻫﻮازی

رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم و اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻣـﯽزﯾﺴـﺖ .ﺑﯿﺮوﻧـﯽ از
او ،ﻫﻢ در ﻣﺎﻟﻠﻬﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه در ﺳـﺎل ۴۲۶ق،
ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻫﻮازی ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻤﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮح ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣـﻦ ﮐﺘـﺎب اﻗﻠﯿـﺪس ﮐـﻪ
١
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن در اروﭘﺎ و دو ﻧﺴﺨﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

 .١ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺮح ﺻﺪر ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻫﻮازی ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽ دزﻓﻮﻟﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ )واﺣﺪ ﺗﻬﺮان( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .١٧ﺳﺠﺰی
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺳﺠﺰی از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻧﺎﻣﯽ اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬـﺎرم
ﻫﺠﺮی اﺳﺖ .او ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮش را در ﺷﯿﺮاز ﺗﺤـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻋﻀـﺪاﻟﺪوﻟﮥ
دﯾﻠﻤﯽ ) ۳۷۲ -۳۳۸ق( ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎرﻫـﺎ در آﺛـﺎرش،
از ﺟﻤﻠﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج اﻻوﺗﺎر از ﺑﺮاﻫﯿﻦ او در اﺛﺒﺎت ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺠﺰی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﮐﻦ و زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ ﮔـﺮد ﻣﺤـﻮرش
در ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﻄﺮﻻب زورﻗﯽ را ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن  ۳۴رﺳﺎﻟﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺠﺰی ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻬﺎرت
داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎرش رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺷﮑﻞ اﻟﻘﻄـﺎع اﺳـﺖ و اﺛـﺮی ﻫـﻢ درﺑـﺎرۀ ﻫﻔـﺖ
ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﺎط در داﯾﺮه و ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺒﻊ ﻓـﯽ اﻟـﺪاﯾﺮة وﻗﺴـﻤﺔ اﻟﺰاوﯾـﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻤﺔ اﻟﺨﻄﯿﻦ ﺑﺜﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ دارد .ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻗـﺎﻫﺮه وﺟـﻮد دارد و
ﮐﺎرل ﺷﻮی آن را ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺠﺰی ﺑﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر ﺗﺜﻠﯿـﺚ زاوﯾـﻪ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم داد .روش او ﺗﻘﺎﻃﻊ داﯾﺮه و ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺳﺠﺰی راه ﺣـﻞ اﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد .وﭘﮑﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ را ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.
رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮ ﺳﺠﺰی ﻓﯽ وﺻﻒ اﻟﻘﻄﻮع اﻟﻤﺨﺮوﻃﯿﻪ ﻧـﺎم دارد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺨﻪای از آن در ﻟﯿـﺪن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و وﭘﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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 .١٨ﮐﺮﺟ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺳﺐ ﮐﺮﺟﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣـﺮدم ﮐـﺮج
ﻗﺪﯾﻢ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اراک ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم و اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﯽزﯾﺴـﺖ و
ً
در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۴۱۰و ۴۲۰ق درﮔﺬﺷﺖ .ﻇﺎﻫﺮا او در ری ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ رواﻧﮥ ﺑﻐﺪاد
ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ﺧﻮد اﻟﻔﺨﺮی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺨﺮاﻟﻤﻠﮏ )اﺑﻮﻏﺎﻟـﺐ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
ﺧﻠﻒ ﻣﺘﻮﻓﺎی ۴۰۷ق وزﯾﺮ ﺑﻬﺎءاﻟﺪوﻟﻪ و ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟﮥ دﯾﻠﻤﯽ( ﻧﻮﺷـﺖ .ﮔﻮﯾـﺎ وی در اواﺧـﺮ
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻧﺎم ﮐﺮﺟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎد اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎﯾﯽ ﻟـﻮی دﻻ
ً
وﯾﺪا درﺑﺎرۀ او ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﻗﻄﻌﺎ اﻣﻼی درﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﺮﺟﯽ اﺳﺖ.
وﭘﮑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺨﺮی ﮐﺮﺟﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺷـﺮح ﻣﻄﺎﻟـﺐ آن
ﭘﺮداﺧﺖ .آ .ﻫﻮﺧﻬﺎﯾﻢ ﻫﻢ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب را ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﻧﺴـﺨﻪ ﻫـﺎی ﺧﻄـﯽ
ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻻت ﮐﺮﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ،١ﻋﻠﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺒـﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠـﻪ و اﻣﺜـﺎل آن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺮﺟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻮﺷﯿﺎر ،ﻃﺒـﺮی و ﻧﺴـﻮی اﻋـﺪاد را ﻧـﻪ ﺑـﺎ ارﻗـﺎم
ﻫﻨﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻋﻤﺪی ﺑﻮد.
 .١ﻋﺎدل اﻧﺒﻮﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﯿﺮوت.(۱۹۶۴ ،
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اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﮐﺮﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘـﺎب ﺣﺴـﺎب ﺑﻮزﺟـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻣـﻮﺧﺘﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد
ﺣﺴﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب  ۷۰ﻓﺼﻞ دارد ۴۳ .ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎرۀ ﺣﺴﺎب ،ﻓﺼﻠﻬﺎی  ۴۴ﺗـﺎ
 ۵۳درﺑﺎرۀ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  ۷۰درﺑﺎرۀ ﺟﺒﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﮐﺮﺟﯽ اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒـﺮده ،وﻟـﯽ ﺑـﺮای آزﻣـﺎﯾﺶ درﺳـﺘﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﻋﺪد  ۱۱اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از آن دﯾﮕـﺮان ﻋـﺪد  ۹را ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ١.ﮐﺮﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺬر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎی زﯾﺮ را داده اﺳﺖ:
r
2a + 1
r
N =a +
2a

N =a+

ﮐﻪ در آن N = a2 + r

ﮐﻪ در آن r £ a

وی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺟﺬرﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﻌﺒﻬـﺎ را ﻫـﻢ ﻋﺮﺿـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
8 + 18 = 50

54 - 3 2 = 3 16 ,

3

در ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻟﻔﺨﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻀـﯿﻪﻫـﺎی ارﺷـﻤﯿﺪس ،ﻫـﺮون اﺳـﮑﻨﺪراﻧﯽ و ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .اﻟﻔﺨﺮی از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ درﺑـﺎرۀ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت
ﺟﺒﺮی و ﺟﺒﺮﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺟﺒﺮ اﺳﺖ .در آن ﺑـﯿﺶ از
ﺷﺼﺖ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻧﻤﺎدی ،ﺑﻪﻋﻼوۀ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯾﯽ از دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس وﺟﻮد دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫـﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ درﺟﮥ ﻧﻬﻢ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﺮﺟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫـﺎی درﺟـﮥ دوم را از دﯾﻮﻓـﺎﻧﺘﻮس
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺮﺟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت روش وﯾﮋهای )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ( اﺑـﺪاع و ﻣﻔﻬـﻮم
ﺗﻮاﻧﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﻬﻮل و ﻋﮑﺲ آﻧﻬﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺮ( را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
1 1 1
,
¼, ,
x x2 x 3

وی ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم )ﺑﺎ رﯾﺸﮥ ﻣﺜﺒﺖ و ﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮ( را ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
درﺟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ:
ax2n + bx n = c

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻤﻮع دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨـﺎﻫﯽ ﻗﺎﻋـﺪۀ ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﺟـﺎﻟﺒﯽ
ً
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ
 .١ﻃﺮح  ۱۱ﺑﻪ  ۱۱ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺮح  ۹ﺑﻪ .۹
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و

2
1
) k+
3
3

n

n

1

1

( ) åk 3 = ( åk2
n

= (åk)2
1

3

n

åk
1

در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺨﺮی ﻓﺼـﻠﯽ اﺳـﺖ درﺑـﺎرۀ اﺳـﺘﻘﺮا ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺣـﻞ ﻣﻌﺎدﻟـﻪﻫـﺎی ﻧـﺎﻣﻌﯿﻦ
)دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﻣﺠﻬﻮل ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﺎدﻻت( ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی زﯾﺮ:
1
(y + z + u) = v
3
1
y + (z + u + x) = v
4
1
z + (u + x + y) = n
5
1
u + ( x + y + z) = n
6
x+

ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮﺳﯽ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﮥ ﺻﺤﯿﺤﺸـﺎن ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
x2 - y2 = z3 ,

ﯾﺎ

x 3 + y3 = z2 ,

 x3 + 10 x2 = y2ﯾﺎ x2y3 = z2

و ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 x3 + y2 = z3ﯾﺎ x2 - y3 = z2
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 .١٩اﺑﻮﻋﻠ ﺳﯿﻨﺎ
ﺷــﯿﺦاﻟــﺮﺋﯿﺲ اﺑــﻮﻋﻠﯽ ﺣﺴــﯿﻦ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪاﷲ داﻧﺸــﻤﻨﺪ ،ﻓﯿﻠﺴــﻮف ،ﻓﯿﺰﯾﮑــﺪان ،رﯾﺎﺿــﯿﺪان و
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻣـﺮدان ﺟﻬـﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻃﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اروﭘﺎ از ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣـﯿﻼدی ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﻗﺮار داﺷﺖ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺳﺎل ۳۷۰ق در اﻓﺸﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺨﺎرا زاده ﺷﺪ و در ﺑﺨـﺎرا
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﻄﻖ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ درﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻃﺐ ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸـﻬﻮر زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ او
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوای ﺧﺮاﺳـﺎن را درﻣـﺎن ﮐـﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر او اﻓﺰود و ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ .وی در
ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎه ﺑﻮد .ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺑﻌـﺪی او در ﻋﻠـﻮم
ﻣﺮﻫﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاش ﺑﻮد .او در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﯽاش را
ﻧﻮﺷﺖ ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻣﺮگ ﭘﺪر او را ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ واداﺷـﺖ و ﺑـﻪ ﮐـﺎر وزارت
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﮐﺎﮐﻮﯾﻪ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻟﯽ را در اﺻﻔﻬﺎن در آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﭙﺮی ﮐـﺮد .او در ﺳـﺎل ۴۲۴ق در ﻫﻤـﺪان درﮔﺬﺷـﺖ.
ﯾﺤﯿﯽ ﻣﻬﺪوی ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۱۳۱اﺛﺮ او را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ۱۱۰ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻨﺴﻮب ﺑـﻪ او ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎرش از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻔﺎ ،ﻧﺠﺎت و داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﻋﻼﺋﯽ.
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ﻋﻼﻗﮥ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ داﺷﺖ .او ﺑﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق در ﺧﻮارزم
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺸﻐﻮل رﺻﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد و ﺑـﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ اﺑﺰاری ﺷﺒﯿﻪ ورﻧﯿـﮥ اﻣـﺮوزی اﺑـﺪاع ﮐـﺮده ﺑـﻮد .او ﻣﻔﻬﻮﻣﻬـﺎی
اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻧﯿﺮو ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺧﻸ ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧـﻮر و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧﻬـﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﺼﻠﻬﺎی ﻧﻪ ﺗﺎ دوازده ﺷﻔﺎی اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ درﺑﺎرۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ و در آن ﺑﺤـﺚ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎدرات اﻗﻠﯿﺪس و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﺪ اﺑﻬﺎم آنﻫﺎ ،ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد ،ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﺠﺴـﻄﯽ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺠﺴﻄﯽ ده ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﺧـﺘﻼف ﻣﻨﻈـﺮ اﻓـﺰوده
اﺳﺖ و در اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﺎزهای ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد .اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ روﺷـﯽ ﺑـﺮای
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺟﺬر و ﮐﻌﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﺪد  ۹ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﭘﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﻔﺎ را ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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 .٢٠اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧ
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ در ۳ذﯾﺤﺠـﮥ ۳۶۲ق در ﺧـﺎﻧﻮادهای ﺷـﯿﻌﯽ در ﺑﯿـﺮون
ﺧﻮارزم زاده ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۴۴۰ق درﻏـﺰﻧﯿﻦ درﮔﺬﺷـﺖ .او  ۲۵ﺳـﺎل ﻧﺨﺴـﺖ ﻋﻤـﺮش را در
زادﮔﺎه ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪ و ﻧﺰد اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻋﻠـﻮم ﭘﺮداﺧـﺖ .ﺳـﭙﺲ
ﻣﺪﺗﯽ در ﺟﺮﺟﺎن ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﻋﺎزم ری ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۳۹۹ق ﺑﻪ زادﮔـﺎﻫﺶ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ و
در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ۴۰۷ق ﺑﻪ ﻏﺰﻧﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﺪ .او ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در آﻧﺠﺎ ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ زادﮔـﺎﻫﺶ ﺳـﻔﺮ
ﮐﺮد .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ ﻫﻤـﺮاﻫﺶ ﺑـﻮد و ﺑـﺎ ﺣﮑﻤـﺎ و داﻧﺸـﻤﻨﺪان
ﻫﻨﺪی ﻣﺮاوده داﺷﺖ ,ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐـﺮد ،زﺑـﺎن ﺳﺎﻧﺴـﮑﺮﯾﺖ آﻣﻮﺧـﺖ و ﺑـﺮ داﻧـﺶ
ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺰود.
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﯽ ،اﺧﺘﺮﮔـﻮﯾﯽ ،ﻓﯿﺰﯾـﮏ و ﻋﻠـﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻋﺼـﺮ ﺧـﻮﯾﺶ
اﺣﺎﻃــﻪ داﺷــﺖ .ﻧﺒــﻮغ و ﺗﺒﺤــﺮ ﺑﯿﺮوﻧــﯽ در ﻣﯿــﺎن داﻧﺸــﻤﻨﺪان دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﻫﻤﺘــﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد.
رویﻫﻢرﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان او را از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﮥ اﻋﺼﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ﺷﻮق ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﻮﺷﮑﺎف و ﻧﺒﻮغآﻣﯿﺰ ،ذوق ﺳﻠﯿﻢ و ﻫﻮش ﻓﺮاوان ،اﻧﺼـﺎف و
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻼش ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او ﺑﺮای ﺑﺮﻃـﺮف ﮐـﺮدن ﺧﺸـﮏﻣﻐـﺰی و ﺧﺮاﻓـﺎت در
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از روزﮔﺎر او ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻓﮑـﺎر او ﺑـﯿﺶ از داﻧﺸـﻤﻨﺪان
ﻣﻌﺎﺻﺮش ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺮوزی ﺗﺎزﮔﯽ دارد.
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در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﺶ ١؛ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ داﻧﻪﻫﺎی ﮔﻨـﺪم روی ﺧﺎﻧـﻪ
ﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ٢۲؛ ﺗﺜﻠﯿﺚ زاوﯾﻪ و ﺣﻞ ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻤﻬﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی ) ﺗﺴﻄﯿﺢ ﮐـﺮه(؛
ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی زﻣﯿﻦﺳﻨﺠﯽ؛ اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی دﻗﯿـﻖ وزن
ﻣﺨﺼﻮص  ۱۸ﻓﻠﺰ و ﺳﻨﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ؛ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﺎه آرﺗﺰﯾﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺎﻧﻮن ﻇـﺮوف ﻣﺮﺗﺒﻄـﻪ و
ﭘﮋوﻫﺶ در اﺻﻮل ﺗﻘﻮﯾﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
آﺛﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۸۰ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺠﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎدداﺷﺘﯽ
ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﮥ آﺛﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻌﻮدی ﻓﯽ اﻟﻬﯿﺌﺔ واﻟﻨﺠﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴـﻌﻮد ﻏﺰﻧـﻮی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۴۲۰ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .ﮐﺎرل ﺷﻮی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺜﻠﺜـﺎت
از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺜﻠﺜﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺨﺮاج اﻻوﺗﺎر ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﺋﻞ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻨﺪ ،و در ﻋﺮاق ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﺗﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑـﻪ آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﮐﺘﺎب ﻓـﯽ راﺷـﯿﮑﺎت اﻟﻬﻨـﺪ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ از رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ و از ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ را
ُ
وﯾﺪﻣﺎن ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .٣ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﺗﺴﻄﯿﺢ ُ
اﻟﺼ َﻮر وﺗﺒﻄﯿﺢ اﻟﮑ َﻮر درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﺴﻄﺢ اﺷﮑﺎل ﮐﺮوی را ﺳﻮﺗﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﮐﺘـﺎب اﻟﺘﻔﻬـﯿﻢ ﻻواﺋـﻞ ﺻـﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ را ،ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،رﻣﺰی راﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ٤.ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد.
ً
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣـﺜﻼ وﯾـﺪﻣﺎن
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد.
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 .٣ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮﮐـﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﯿـﺮاث
ﻣﮑﺘﻮب در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .٤ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده )ﺗﻬﺮان (۱۳۱۸ ،ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .٢١ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس از ﻣﺮدم آﻣﻞ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی
ﻣﯽزﯾﺴﺖ و ﭘﺲ از ﺳﺎل ۴۷۴ق درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر او ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ
در دﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺸﻬﺎی آن ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻠﻂ ﭼﺎپ ﺷﺪه و در ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻬـﻢ
رﯾﺎﺿﯽ آن ﺳﻌﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎی آن ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز ﺑـﺪان ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸـﺪه
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻃﺒﺮی ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺨﻪای
از آن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل وﺟﻮد دارد .١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و در آن از »اﻋﺪاد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎت،
ﺿﺮب و ﻗﺴﻤﺖ و ﺟـﺬر و ﮐﺴـﻮرات ،ﻓـﺮاﺋﺾ و ﻣﻌـﺎﻣﻼت ،ﻧـﻮادر و ﻣﻀـﻤﺮات ،در داﻧﺴـﺘﻦ
ﺧﻄﺄﯾﻦ و ﻣﺸﮑﻼت ،ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺎت« ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .دو رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ دﯾﮕـﺮ از
ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳـﻄﺮﻻب و دﯾﮕـﺮی زﯾـﺞ ﻣﻔـﺮد ٢.اوﻟـﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت و
اﺻﻄﻼﺣﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮه اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓـﺖ و ﭘـﯿﺶ از
ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ.
 .١اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان )ﺗﻬﺮان( در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
 .٢اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۷۱و  ۱۳۸۵در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .٢٢ﻧَﺴﻮی
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﺴـﻮی از رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن ﺳـﺪۀ ﭘـﻨﺠﻢ ﻫﺠـﺮی ﺑـﻮد .ﮔﻮﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﻣﻬﺎرﺗﺶ در ﻫﻨﺪﺳﻪ »اﺳﺘﺎد ﻣﺨﺘﺺ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .او در ﺳﺎل ۳۹۳ق در ری ﺑﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮش را در آن ﺷـﻬﺮ ﮔﺬراﻧـﺪ .وی ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﺻـﺪ ﺳـﺎل زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺮد و از ﻧﺰدﯾﮑـﺎن
ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﮥ دﯾﻠﻤﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺑﻮد .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ او ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮده ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﮐﻮﺷﯿﺎر و ﭘﺲ از او ﻃﺒﺮی و ﻧﺴﻮی ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن اواﯾـﻞ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ
١
در ﻓﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ).(۱۴
ﻧﺴﻮی ﺑﺮای ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﮥ دﯾﻠﻤﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﺴـﺎب ﻫﻨـﺪی ﻧﻮﺷـﺖ و ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ
ﺧﻮاﻫﺶ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او آن را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و آن را اﻟﻤﻘﻨﻊ ﻓﯽ اﻟﺤﺴـﺎب اﻟﻬﻨـﺪی
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻧﺴﺨﻪای از آن ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻟﯿﺪن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آن ﺑﻪ روﺳﯽ و ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ
و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .٢ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭼﻨﺪ ﺑـﺎب اﺳـﺖ .ﺑـﺎب
اول از ﻋﺪد و ﺑﺎﺑﻬﺎی دوم و ﺳﻮم از ﮐﺴﺮﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺮﻫﺎی
 .١ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﺴﻮی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ" :ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺴﻮی" ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺳـﺎل ۶
) ،(۱۳۳۷ﺷﻤﺎرۀ  ،١ص.٢٨- ١٢
 .٢ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﮐﺎوه ﯾﺰدی و رﺿﺎ اﻓﺨﻤﯽ ﻋﻘﺪا در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐـﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﯿـﺮاث
ﻣﮑﺘﻮب در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .روﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر و ﮐﻌﺐ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه ﺷـﺒﯿﻪ روش
ً
اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻧﺴﻮی ﺟﺬر  ۱۷درﺟﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد:
o
1
1
= 170,000
412o = 4o , 7¢,12¢¢
100
100

= 17o

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺴﺮ اﻋﺸﺎری ﺑﻪروﺷﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﯾـﻦ را
در ﺷﻤﺎر ﻧﺎﻣﮥ ﺣﺎﺳﺐ ﻃﺒﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ(.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻧﺴﻮی ﮐﺘﺎب اﻻﺷﺒﺎع ﻓﯽ ﺷـﺮح ﺷـﮑﻞ اﻟﻘﻄـﺎع اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻗﻄـﺎع
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ از آن در دﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣـﮥ آن ﺑـﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﻮی ﺷﺮﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺄﺧﻮذات ارﺷﻤﯿﺪس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐـﻪ ﻃﻮﺳـﯽ آن را
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺟﺰو رﺳﺎﺋﻞ ﻃﻮﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﻮی آﺛـﺎر دﯾﮕـﺮی ﻫـﻢ
دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻓﯽاﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ،ﺧﻼﺻﮥ ﺻﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ ،زﯾﺞ ﻓﺎﺧﺮ وﻏﯿﺮه.

 .٢٣اﺳﻔﺰاری

اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳـﻔﺰاری از ﻣﺸـﺎﻫﯿﺮ در ﻧﺠـﻮم و رﯾﺎﺿـﯽ در ﺳـﺪۀ ﭘـﻨﺠﻢ
ﻫﺠـﺮی و از ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎن و ﻣﻌﺎرﺿــﺎن ﺣﮑـﯿﻢ ﻋﻤــﺮ ﺧﯿــﺎم ﺑـﻮد و در رﯾﺎﺿــﯿﺎت ،اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳــﯽ،
اﺧﺘﺮﮔﻮﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ .ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﯿـﺎم و ﮔﺮوﻫـﯽ از ﺑﺰرﮔـﺎن
ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ را ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ .آﺛـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ زﯾـﺮ از
اﺳﻔﺰاری در دﺳﺖ اﺳﺖ :اﺧﺘﺼﺎر ﻓﯽ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﺴـﺎﺣﺔ ،ﺧﻼﺻـﮥ ﮐﺘـﺎب
١
اﻟﺤﯿﻞ ﺑﻨﯽﻣﻮﺳﯽ.

 .١ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﺷﯽ دو رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﮥ اﺳﻔﺰاری را در ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ش ،۹ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼع از رﺳﺎﻟﻪ
ﻫﺎی اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻄﻮی" ،رﺳﺎﻟﻪ ﻫـﺎی اﺑﻮﺣـﺎﺗﻢ اﺳـﻔﺰاری در ﻋﻠـﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ )ﺣﯿـﻞ(" ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺎل  ،۵ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۵ص.۳۴- ۶
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 .٢۴ﺣ ﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم
١

ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ )ﯾﺎ اﺑﻮﺣﻔﺺ( ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﺎﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﮑـﯿﻢ )(۳
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺎﻋﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻣﻨﺠﻢ ﻣﻌﺮوف اﯾﺮاﻧـﯽ اواﯾـﻞ ﺳـﺪۀ
ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ .او در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ درﮔﺬﺷﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ او ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ٢و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﺶ را ۵۲۶ق داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .٣ﻧﺎم او در ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣـﺎن
ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎل و ﻣﺎه اﯾﺮاﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺟﻼﻟـﯽ در ری ،اﺻـﻔﻬﺎن ﯾـﺎ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺧﯿﺎم ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ اوﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ و ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(۳در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ) (۳ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ و ﺷـﺮح ﯾﮑـﯽ از رﺳـﺎﻻت
ﺧﯿﺎم درﺑﺎرۀ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳﻮم آﻣﺪه اﺳـﺖ .وﭘﮑـﻪ اول ﺑـﺎر ﺟﺒـﺮ
ً
ﺧﯿﺎم را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺷﺮﺣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺎرات ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺑـﺮ آن ﻧﻮﺷـﺖ .اﺧﯿـﺮا
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ روﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﯾﮏ و دو ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻨﻈﻤـﯽ ﺑـﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درﺧـﻮر ﺗﺤﺴـﯿﻨﯽ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی و در ﺣـﻞ ﻫﻤـﮥ اﻗﺴـﺎم
 .١ﺷﻤﺎره ) (۳در ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ او را  ۱۸ذﯾﻘﻌﺪۀ ۴۳۹ق داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 .٣ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۳۲۵
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ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ ﺳﻮم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد و راه ﺣﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ آﻧﻬﺎ را )ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻧـﺎﻗﺺ( ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آورد ) .(۳ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ او ﮐﻪ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ﺧﯿﺎم دو ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ ﺧﯿـﺎم
از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﻟﺰوم آن در رﯾﺎﺿﯿﺎت .دوم ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺮدﯾـﺪﻫﺎ و ﻧﺎﯾﻘﯿﻨﯿﻬـﺎی ﺧﯿـﺎم در
اﻧﺘﻘﺎل از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑـﺎﻻﺗﺮ دﯾـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ) ،۳ص  .(۱۳۶ – ۱۳۵ﺧﯿـﺎم ﺑـﺎ
ﭘﯿﺮوی از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺎن » ﻋﺪد« ﯾﺎ »ﻋﺪد اﺻﻠﯽ« و »ﮐﻤﯿـﺖ« ﯾـﺎ »ﮐﻤﯿـﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ«
)ﺧﻂ ،ﺻﻔﺤﻪ ،ﺣﺠﻢ و زﻣﺎن( ﺗﻤﺎﯾﺰ دﻗﯿﻖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ و روش او در ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی اﺳﺖ .ﺧﯿﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋـﺪدﻫﺎی ﻣﻮﻫـﻮﻣﯽ را در
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻮاب ﺻﻔﺮ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد ) ،۳ص .(۱۳۷
ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی از ﺧﯿﺎم در دﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮح ﻣﺎ اﺷﮑﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرات اﻗﻠﯿـﺪس،
ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ در ﺗﻬﺮان ﭼـﺎپ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) .(۵ﺗﺮﺟﻤـﮥ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و روﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب در ﺳﻪ ﺑﺎب اﺳﺖ،
ﺑﺎب اول در ﺑﺎرۀ ﻣﺼﺎدرۀ ﺧﻄﻬﺎی ﻣﺘﻮازی در اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ،ﺑﺎب دوم درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ
و ﺑﺎب ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در آن.
ﻋﻨﻮان دو اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎم ﻣﺸﮑﻼت اﻟﺤﺴﺎب و رﺳـﺎﻟﻪای در ﺑـﺎب ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ روش
ﻫﻨﺪی اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺬر و ﮐﻌﺐ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ،وﻟـﯽ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺧﯿﺎم ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ و ﺑﺴﻂ دو ﺟﻤﻠﻪای در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  nﻋـﺪد
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
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 .٢۵اﺑﻮاﻟﻔﺘ اﺻﻔﻬﺎﻧ
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد .ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ و اواﯾﻞ ﺳـﺪۀ ﺷﺸـﻢ
ﻫﺠﺮی ﻣﯽزﯾﺴﺖ و در ﺳﺎل ۵۱۳ق درﮔﺬﺷﺖ .او ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس را ﮐﻪ ﻫﻼل ﺣﻤﺼـﯽ
و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﯿﺴـﯽ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴـﯽ ﮐـﺮد ،ﺑـﺮ
ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺖ و ﻫﻤﮥ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﮥ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻟـﮥﻫـﺎی
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اول ﺑﺎر در اروﭘـﺎ از روی ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫـﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿـﻮس
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺨﺮوﻃﺎت ﻫﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد.
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 .٢۶اﺑﻦﺳﺎﻻر
ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﻞاﷲ ﺳـﺎﻻر از داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺳـﺪۀ ﺷﺸـﻢ ﻫﺠـﺮی اﺳـﺖ .ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ اﺳﺮار اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻮد از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐـﻪ اﺑـﻦﺳـﺎﻻر درﺑـﺎرۀ
ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺎع ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻦﺳﺎﻻر رﺳﺎﻟﻪای در ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻗﻀـﯿﮥ ﺧﻄـﻮط ﻣﺘـﻮازی
اﻗﻠﯿﺪس ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺒﯿﺎن ﻣﺼﺎدرة اﻗﻠﯿﺪس ﻓﯽ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ .ﻫﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ
را از ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس در ) (۵آورده و درﺑﺎرهاش ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣـﺎﮐﺲ ﮐـﺮاوزه
رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠـﻢ اﻟﻬﯿﺌـﺔ را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎم اﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﻦﺳـﺎﻻر ﻧﺴـﺒﺖ داده اﺳـﺖ.
ﻧﺴﺨﻪای از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣـﮥ رﺳـﺎﻟﻪ از رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن ﺑﺴـﯿﺎری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮﯾﺰی ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺼﻤﺖ ،ﺳﺠﺰی ،ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﺧﺠﻨـﺪی ،اﺑﻮﻧﺼـﺮ ﺑـﻦ
ﻋﺮاق و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮐﺐ ،ﺷﮑﻞ ﻣﻐﻨﯽ و ﺷﮑﻞ ﻗﻄـﺎع
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از رﺳﺎﻻت او اﺧﺘﺼﺎر دﻋﺎوی ﻣﻘﺎﻟﮥ اول ﮐﺘﺎب اﻗﻠﯿﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﻣﺸﻬﺪ وﺟﻮد دارد.
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 .٢٧اﺑﻦﺻﻼح ﻫﻤﺪاﻧ
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺮی از ﻣﺮدم ﻫﻤﺪان ،در ﺑﻐـﺪاد ﭘـﺮورش ﯾﺎﻓـﺖ و در
ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ و در دﻣﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و در  ۵۴۰ﯾﺎ ۵۴۸ق درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺎﮐﺲ ﮐﺮاوزه در ﺳﺎل ۱۹۳۶م در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺔ ﺗﺴـﻄﯿﺢ
اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﮑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ده رﺳﺎﻟﮥ رﯾﺎﺿﯽ از او ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ رﺳﺎﻻت در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ و دﯾﮕﺮان درﺑـﺎرۀ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﻮل ﻓﯽ ﺑﯿـﺎن ﻣـﺎ وﻫـﻢ ﻓﯿـﻪ
اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻓﯽ ﮐﺘﺎﺑﻪ ﻟﺸﮑﻮک ﻋﻠﯽ اﻗﻠﯿﺪس ﻧﺎم دارد.
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 .٢٨ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠ

ﺷﯿﺮازی

اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ رﯾﺎﺿـﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷـﻨﺎس اﯾﺮاﻧـﯽ در ﺳـﺪۀ ﺷﺸـﻢ ﻫﺠـﺮی
ﻣﯽزﯾﺴﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۶۰۰ق وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ) .(۸او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫـﺎی
ﺣﻤﺼﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﺨﺮوﻃﺎت آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ﻓﺮاﻫﻢ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎﯾﯽ از آن
)درﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺷـﯿﺮازی ﻣﻨﺘﺨﺒـﯽ از ﻣﺠﺴـﻄﯽ
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس دارد ﮐﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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 .٢٩اﺛﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻬﺮی
اﺛﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻬﺮی ﻓﯿﻠﺴﻮف ،رﯾﺎﺿﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس از ﻓﺮزاﻧﮕـﺎن ﻣﺸـﻬﻮر اﯾـﺮان
در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺖ و در آﻧﺠـﺎ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .وی از دوﺳﺘﺎن و ﻃﺮف ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻮد و در ﺳﺎل ۶۶۳ق درﮔﺬﺷﺖ.
اﺑﻬﺮی ﻣﺆﻟﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﯾﺞ و رﺳﺎﻻﺗﯽ در اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﺘﺮﮔﻮﯾﯽ اﺳـﺖ ،از ﻗﺒﯿـﻞ ﮐﺘـﺎب
ﻏﺎﯾﺔ اﻻدراک ﻓﯽ دراﯾﺔ اﻻﻓﻼک و اﺻﻼح اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس .ﮐﺘـﺎب اﺧﯿـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﯿﺰده ﻣﻘﺎﻟـﻪ
اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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 .٣٠ﻃﻮﺳ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼـﯿﺮ( ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﯽ
ﺑﺰرگ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم و ﻣـﺎﻫﺮﺗﺮﯾﻦ آﻧـﺎن در
ﻋﻠﻢ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﺑﻮد.
او در  ۱۱ﺟﻤﺎدی اول ﺳﺎل  ۵۹۷ق در ﻃـﻮس زاده ﺷـﺪ .در ﺟﺮﯾـﺎن ﺣﻤﻠـﮥ ﻣﻐـﻮل ﺑـﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﺗﺮک ﮐﺮد و در ﻗﻬﺴﺘﺎن ﻧﺰد ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑـﻦ اﺑـﯽ ﻣﻨﺼـﻮر
رﺋﯿﺲ ﻗﻼع اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻟﻤﻮت ﺑﺮده ﺷﺪ .او ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻫﻼﮐـﻮ اﻟﻤـﻮت
را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﻫﻼﮐﻮ او را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧـﻮد ﺳـﺎﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻼﮐﻮ در ﺳﺎل ۶۵۶ق ﺑﻐﺪاد را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳـﯽ را ﺑﺮاﻧـﺪاﺧﺖ ،ﺧﻮاﺟـﻪ
ﻧﺼﯿﺮ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد .ﻫﻼﮐﻮ ﺑﻪ اﺧﺘﺮﮔﻮﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﻣﻬـﺎرت ﻃﻮﺳـﯽ در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ روزﺑﺮوز ﺑـﺮ ﻫﻼﮐـﻮ اﺛـﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻣﯽﮔﺬاﺷـﺖ .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻃﻮﺳـﯽ ﻣـﺄﻣﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻦ
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای در ﻣﺮاﻏﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑـﻮد .ﺑﺴـﯿﺎری از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻐﻮل ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻃﻮﺳـﯽ
ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ در ﻣﺮاﻏﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم رواﻧﮥ ﺑﻐـﺪاد ﺷـﺪ و در ذﯾﺤﺠـﮥ ۶۷۲ق در
آﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  ۵۶ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﮥ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﺳـﺎرﺗﻦ از  ۶۴اﺛـﺮ او ﻧـﺎم

ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان | ۵۵

ﺑﺮده اﺳﺖ ١.ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
)اﻟﻒ( ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس .دو ﺗﺤﺮﯾﺮ از آن در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ در ﺳـﯿﺰده ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﮐـﻪ
در ﺳﺎل ۱۵۹۴م در رم ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در ﭼﻬﺎرده ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ ﭼـﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻃﻮﺳﯽ در ﺷﻤﺎر ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤـﮥ دﻗﯿـﻖ اﺻـﻮل
اﻗﻠﯿﺪس ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﻮﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻮل را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ
ً
ﮐﺮده ،ﺑﺮ آن ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ از ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ او ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺎم و دﯾﮕﺮان ﻣﺼﺎدرۀ ﭘﻨﺠﻢ اﻗﻠﯿﺪس ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی را اﺛﺒـﺎت ﮐﻨـﺪ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺼـﺎدره ﻣﺴـﺘﻘﻞ
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدرات اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺼﺎدرۀ دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ آن ﮐﻨـﯿﻢ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ
ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﺎاﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .ﻃﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در رﺳﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮش رﺳـﺎﻟﺔ اﻟﺸـﺎﻓﯿﻪ ﻋـﻦ
اﻟﺸﮏ ﻓﯽ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
)ب( ﮐﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ اﺳﺮار ﺷﮑﻞ اﻟﻘﻄـﺎع .ﻃﻮﺳـﯽ اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ را ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ٢و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ رﯾﺎﺿﯽ او و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ
درﺑﺎرۀ ﻣﺜﻠﺜﺎت اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻃﻮﺳﯽ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﯾـﻦ
رﺳﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺿـﯿﺎت در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﺜﻠﺜـﺎت ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر آورد .ﮐﺸـﻒ
اﻟﻘﻨﺎع ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﻒاﻟﻘﻨﺎع در ﭘﻨﺞ ﺑﺎب اﺳﺖ .ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در ﺑﺎب اول ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪه و ﻃﻮﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﺎم را در ﺑﺎرۀ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
او در ﺑﺎب دوم از ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻨﻼﺋﻮس و ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎب ﺳـﻮم درﺑـﺎرۀ
ﻣﺜﻠﺜﺎت ﻣﺴﻄﺢ ،ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺮوی ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻨﻼﺋﻮس و ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺣﻞ ﻣﺜﻠـﺚ
ﮐﺮوی اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺿﻠﻌﻬﺎی ﻣﺜﻠـﺚ ﮐـﺮوی در ﺣـﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
زاوﯾﻪﻫﺎی آن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
 .١ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺣﻮال و آﺛﺎر ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﯾﺮان۱۳۵۴ ،؛ اﺳﺘﺎد ﺑﺸﺮ :ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ،روزﮔﺎر ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﮔـﺰﯾﻨﺶ و وﯾـﺮاﯾﺶ ﺣﺴـﯿﻦ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ  -ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﻧﻮاری ،ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.۱۳۹۱ ،
 .٢ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﯾﻮﻧﺲ ﻣﻬﺪوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﮐﺮده اﺳﺖ ).(۱۳۸۸

 | ۵۶ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان :ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرۀ ۲

)ج( ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺮة واﻻﺳﺘﻮاﻧﺔ )اﯾﻦ رﺳـﺎﻟﻪ در ﺣﯿـﺪرآﺑﺎد ﻫﻨـﺪ ﭼـﺎپ ﺷـﺪه اﺳـﺖ(.
ﻃﻮﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه و ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﮐﺘـﺎب داﯾـﺮه و اﺳـﺘﻮاﻧﮥ ارﺷـﻤﯿﺪس را
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﻘـﺪی ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎدرات اﻗﻠﯿـﺪس آورده و ﺑـﺮ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺼﺎدرات ارﺷﻤﯿﺪس ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ اﻓﺰوده و در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺴﯿﺮ )اﻧﺪازهﮔﯿﺮی( داﯾـﺮۀ
ارﺷﻤﯿﺪس ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
)د( ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﺘﺨﺖ واﻟﺘﺮاب .ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ از اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ وﺟـﻮد دارد و ﺑـﻪ
روﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺷـﺒﯿﻪ اﻟﻤﻘﻨـﻊ ﻧﺴـﻮی اﺳـﺖ و ﻃﻮﺳـﯽ در آن روش
اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﮥ nم ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻘﺮﯾﺐ دﻟﺨﻮاه را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺴـﻂ دو ﺟﻤﻠـﻪای
ﺧﯿﺎم را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،آورده اﺳﺖ.
ﻃﻮﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﻓﻮق ،ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﺑﺴﯿﺎری آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐـﺮد،
ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ رﺳﺎﺋﻞ او ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﺎﺋﻞ ﻃﻮﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﭼﻮن آﻧﻬـﺎ
را ﺑﯿﻦ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس و ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻤﯿﻮس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻﺷﮑﺎل ﺑﻨﯽﻣﻮﺳﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗـﺮه ،ﮐﺘـﺎب ﻣـﺄﺧﻮذات ارﺷـﻤﯿﺪس،
ﻣﺨﺮوﻃﺎت ﻣﻨﻼﺋﻮس ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻌﻄﯿـﺎت اﻗﻠﯿـﺪس ،ﮐﺘـﺎب اﻻﮐـﺮ ﺗﺌﻮدوﺳـﯿﻮس و ﮐﺘـﺎب ﮐـﺮة
اﻟﻤﺘﺤﺮﮐﻪ از اوﺗﻮﮐﯿﻮس.
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 .٣١ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﻮد ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘـﺪان ،رﯾﺎﺿـﯿﺪان و اﺧﺘﺮﺷـﻨﺎس ﺳـﺪۀ ﻫﻔـﺘﻢ
ﻫﺠﺮی ﻣﺆﻟﻒ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﮑﺎل اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ زﺑـﺎن
ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻗﻀـﯿﻪ ﺑﺤـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺤﺜـﯽ ﻫـﻢ دارد درﺑـﺎرۀ
ﻣﺼﺎدرۀ ﭘﻨﺠﻢ اﻗﻠﯿﺪس .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از آن )در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻣﺪرﺳﮥ ﻋـﺎﻟﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧـﺪ )از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺷﺮح ﻗﺎﺿﯽزادۀ روﻣﯽ(.اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ و ﺗﺮﮐـﯽ و ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺼـﺎدرۀ ﭘـﻨﺠﻢ
)ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازی( در ﺳﺎل ۱۹۶۰م ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .٣٢ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑـﻦ ﻣﺼـﻠﺢ ) (۹رﯾﺎﺿـﯿﺪان ،اﺧﺘﺮﺷـﻨﺎس ،ﭘﺰﺷـﮏ ،ﻓﯿﻠﺴـﻮف و ﯾﮑـﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺎل ۶۳۴ق در ﺷﯿﺮاز زاده ﺷـﺪ .او از ﺧـﺎﻧﻮادهای اﻫـﻞ ﻋﻠـﻢ و
ﺧﻮد او از ﺷﺎﮔﺮدان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻮد  .او ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰی ،ﻋﺮاق  ،ﻓـﺎرس
و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮد و در ﺳـﺎل ۷۱۰ق درﮔﺬﺷـﺖ .ﻗﻄـﺐاﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺲ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗـﺮ ﯾـﻦ ﺷـﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑـﻮد و ﮐﺘـﺎب ﺗﻨﻘـﯿﺢ
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام از او ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ در اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻدراک ﻓﯽ دراﯾﺔ اﻻﻓﻼک اﺳﺖ در ﭼﻬﺎر
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ آن را در ﺳﺎل ۶۷۸ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﮐﻪ
در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،از ﻣﺴﺎﺣﯽ ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ ،ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﻫﻨﺪﺳـﯽ
روﯾﺖ اﺷﯿﺎ و رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ رﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻤﺎن )ﺟﺰ در ﻣﻮرد رﻧﮕﻬﺎﯾﺶ( ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای داد .از ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻدراک ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ در
اﯾﺮان )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻈﻔﺮی )ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ( ،اﻟﺘﺤﻔﺔ
اﻟﺸﺎﻫﯿﻪ ،١اﻟﺘﺤﺸﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﻬﯿﺌﺔ و درة اﻟﺘﺎج ﻟﻐﺮة اﻟﺪﺑﺎج ﮐﺘﺎﺑﯽ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١ای .اس .ﮐﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻدراک و ﺗﺤﻔﻪ را در ) (۲۲ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان | ۵۹

 .٣٣ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳ
ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ )اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ( ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑـﺪاﻧﺎن و
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ و اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ) (۱۰از ﻣﺮدم ﻓﺎرس
و ﺷﺎﮔﺮد ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد .او در ﺳـﺎل ۶۶۵ق ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪ و در ﺳـﺎل ۷۱۸ق در ۵۳
ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر او ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ  ...رﺳﺎﻟﻪای ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ارزش اﺳـﺖ ) (۱۰درﺑـﺎرۀ
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر او ﺗـﺬﮐﺮة اﻻﺣﺒـﺎب ﻓـﯽ ﺑﯿـﺎن
اﻟﺘﺤﺎب درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤـﺎب اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺨﻪای از آن وﺟـﻮد دارد .اﺛـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد
دﯾﮕﺮش اﺳﺎس اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪاﻟﺒﻬﺎﺋﯿﺔ ﻓـﯽ ﻗﻮاﻋـﺪ
اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ از ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﻐﺪادی )اﺑﻦ ﺧﻮام( اﺳﺖ
ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺣﺎوی اﻓﮑﺎر ﺑﺪﯾﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ رﻧﮕﻬـﺎ و ﺟـﺰ
آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﮔﺰارش او از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ او ﻣﻄﺎﻟـﺐ زﯾـﺮ را
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﻣﺤﺪود وﻟﯽ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده زﯾـﺎد اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﮔـﺎه
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮری ﻣﺤﯿﻂ )ﮐﻪ ﻏﯿـﺮ از ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﻣـﺎدی
ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ( ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد .اﺻﻞ اﺧﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣـﻮﺟﯽ ﻧـﻮر در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻧﻈﺮﯾﮥ ذرهای آن داﻧﺴﺖ.
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ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن ،ﯾـﮓ ﮔـﻮی ﺷﯿﺸـﻪای ﭘـﺮ از آب را ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺮۀ ﺑﺎران در ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ آوﯾﺨﺖ و ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳـﻮراﺧﯽ ﺑـﻪ
آن ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داد رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ دو ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﻌﺎع ﺧﻮرﺷـﯿﺪ در ﻗﻄـﺮۀ
آب اﺳﺖ.

 .٣۴اﻣﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻬﺮی

او ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۶۲۴ق ﻣﯽزﯾﺴﺖ و رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺼﻮل ﮐﺎﻓﯿـﻪ ﻓـﯽ ﺣﺴـﺎب اﻟﺘﺨـﺖ واﻟﻤﯿـﻞ او در
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان | ۶۱

 .٣۵ﻧﻈﺎم اﻋﺮج
ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮری از ﺷـﺎﮔﺮدان ﻗﻄـﺐاﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی در
ﻋﻠﻢ و ادب ﺳﺮآﻣﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ او در ﺳﺎل ۷۲۱ق زﻧﺪه ﺑـﻮده
و رﺳﺎﻟﮥ ﺷﻤﺴﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد او در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی آن را ﺷـﺮح
ﮐﺮده )ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ( و اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﮐﻮﻫﺒﻨﺎﻧﯽ ﺷﺮح دﯾﮕﺮی ﺑﺮ آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی( .رﺳﺎﻟﮥ ﺷﻤﺴـﯿﺔ ﻓـﯽاﻟﺤﺴـﺎب از ﻟﺤـﺎظ
ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎب اول ﺑﺨـﺶ
دوم آن درﺑﺎرۀ ﺗﻮاﻧﻬﺎ و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﺪدﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻠـﯽ ﺑـﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن
رﯾﺸﮥ nم و ﮐﻌﺐ ﻋﺪد  ۳۴۰۱۲۲۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﻧﻈﺎم اﻋﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺮح اﻟﻤﺠﺴﻄﯽ و ﺷﺮح زﯾﺞ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ.
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 .٣۶ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی  ۷۳۷و ۷۶۶ق در اﺻـﻔﻬﺎن
ﻣﯽزﯾﺴﺖ .ﮐﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎب ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب و اﯾﻀﺎح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻔﺮاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋـﺪ ،ﺷـﺮﺣﯽ ﺑـﺮ ﻓﻮاﺋـﺪ
اﻟﺒﻬﺎﺋﯿﮥ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﻐﺪادی و آﺛﺎر دﯾﮕﺮی از او ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
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 .٣٧ﮐﺎﺷﺎﻧ
ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻧـﺎدر ،اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻣﺎﻫﺮ ،ﻣﺨﺘﺮع اﺑﺰارﻫﺎی رﺻﺪی دﻗﯿﻖ ،ﻧﺎﻗﺪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و دارای اﻓﮑـﺎری ﻋﻤﯿـﻖ و روﺷـﻦ ﺑـﻮد.
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان او را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻋﺼﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿـﺪ .او از ﺳـﺎل ۸۰۸ق ﺗـﺎ زﻣـﺎن
وﻓﺎﺗﺶ در ﺳﺎل ۸۳۲ق ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺮح و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت اﻟﻎ ﺑﯿﮓ از ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ رﻓﺖ و
ﻣﺪﯾﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد .اﻟﻎ ﺑﯿﮓ و
ﺳﺎﯾﺮ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﭘﺎس ﺣﺮﻣﺖ او را داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪی )در ﺷـﺮح زﯾـﺞ
اﻟﻎ ﺑﯿﮓ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »اﺻﻞ رﺻﺪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ از آﺛﺎر ﻃﺒﻊ ﻟﻄﯿﻒ اوﺳﺖ«.
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺮع ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ ﺑﻮد ١و ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳﻮم )ﺑـﺎ ﺗﻘﺮﯾـﺐ دﻟﺨـﻮاه( راه
ﺣﻞ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ او از ﻋﺪد  πﺗﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ ﺑـﯽﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
)اﻟﻒ( زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺞ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ )ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ( .ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ زﯾـﺞ را در ﺳـﺎل
۸۱۶ق ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺑﻪ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ او و ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﺶ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺳـﺖ.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از آن در ﺧﺎرج از اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾـﺮان
 .١ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﮐﺎر او ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
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ﻧﺴﺨﻪای از آن ﻧﺪارﻧﺪ ١.زﯾﺞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺄﺧﺬ و اﺳﺎس زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر آورد و
ﺑﺴﯿﺎری اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
)ب( ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺴﺎب .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﺎوی ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻟﺐ زﯾـﺎدی اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﺮز
اﺳﺘﺎداﻧﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺳﺎل ۸۳۰ق ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم ﮐﺘﺎب از اﺑﺪاع ﮐﺴﺮ
دﻫﺪﻫﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روش آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺘـﺎب آن را در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺷﺮﺣﻬﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻘﺪﻣﮥ آن ﺑﻪ آﻟﻤـﺎﻧﯽ و ﻫﻤـﮥ ﮐﺘـﺎب
ﺑﻪ روﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ج( اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ از آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
اﺳﺖ .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ آن را در ﺳﺎل ۸۲۷ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .او ﻋﺪد  πﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮش
را ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺼﺘﮕﺎﻧﯽ و ﻫﻢ دﻫﺪﻫﯽ ،ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ
ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑـﻪ آﻟﻤـﺎﻧﯽ و روﺳـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ٢.ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ از ارﺷـﻤﯿﺪس ﯾـﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﮐﺘـﺎب اﺑﻮاﻟﻮﻓـﺎ
ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﺪد ﭘﯽ ،و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ .آﻧﮕﺎه او ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﺧـﻮدش را ﻣﻄـﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﻤﯽ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾـﺪ .او ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از
ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺤﺎﻃﯽ ﺑﺎ  3 ´ 228ﺿﻠﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه را ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد:
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ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ارﻗﺎم آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
)د( رﺳﺎﻟﮥ وﺗﺮ و ﺟﯿﺐ .ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻘـﻮد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع آن را از
ﺷﺮﺣﻬﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﺑـﻪ
 .١در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زﯾـﺞ ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،از ﺟﻤﻠـﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻗﻢ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
 .٢ﺷﺎدروان اﺳﺘﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄـﯽ رﺳـﺎﻟﮥ
ﻣﺤﯿﻄﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ﻣﺸﻬﺪ( ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ را ﻣﺮﮐـﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﯿـﺮاث ﻣﮑﺘـﻮب ﺑـﺎ ﻣﻘﺪﻣـﻪ و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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دﺳﺖ آوردن ﺳﯿﻨﻮس ﯾﮏ درﺟﻪ از ﺳﯿﻨﻮس ﺳﻪ درﺟﻪ ،ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ ﺳﻮﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮای ﺣـﻞ
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن روش ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ دﻗﺖ و ﺑﺮازﻧـﺪﮔﯽ در ﻣﯿـﺎن آﺛـﺎر رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﻧﺪارد ١.اﯾﻦ روش ﺷﺒﯿﻪ روﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ِوﯾـﺖ در اروﭘـﺎ
اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روش ﻓﻨﯽ درﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣـﯽﺗـﻮان ﯾﺎﻓـﺖ.
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﻮس ﯾﮏ درﺟـﻪ را در ﭘﺎﯾـﮥ ﺷﺼـﺘﮕﺎﻧﯽ داده اﺳـﺖ و اﮔـﺮ آن را ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﮥ دﻫـﺪﻫﯽ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:
sin 1o = 0/017 452 406 372 835 1

آﺛﺎر دﯾﮕﺮی از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺳـﻠﻢ اﻟﺴـﻤﺎء ٢و ﻧﺰﻫـﺔ اﻟﺤـﺪاﺋﻖ ٣درﺑـﺎرۀ
اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻃﺒﻖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ" ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﻮد.

 .٣٨ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی

ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑـﻪ ﻓﺎﺿـﻞ ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪی از رﯾﺎﺿـﯿﺪاﻧﺎن و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳـﺎن
ﺳﺪۀ دﻫﻢ ﻫﺠﺮی در ﺳـﺎل ۹۲۴ق درﮔﺬﺷـﺖ .اﻏﻠـﺐ آﺛـﺎر رﯾﺎﺿـﯽ و ﻧﺠـﻮﻣﯽ او ﺷـﺮﺣﻬﺎ و
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ آﺛﺎر دﯾﮕﺮان ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮح ﺷﻤﺴﯿﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻈﺎم اﻋﺮج ،ﺷﺮح
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻃﻮﺳﯽ  ،ﺷﺮح زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ.

 .١ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺎﺿﯽزادۀ روﻣﯽ را ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ و رزﻧﻔﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت .(۲۰۰۳ ،ﮔﺰارش ﻗﺎﺿـﯽزاده از
روش ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ آن از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻮادی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻬﺮان.(۱۳۸۸ ،
 .٢ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 .٣ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﻠﻮل اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ) (۱۳۹۵ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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 .٣٩ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﺴـﺎب ﺷـﯿﺦ ﺑﻬـﺎﺋﯽ )ﺑﻬﺎءاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﺴـﯿﻦ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ۱۰۳۱ -۹۵۳ق( و ﺷﺮﺣﻬﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺆﻟﻔﺶ اﺷﺎرهای ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ از ﻏﯿﺎثاﻟـﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ  ،ﯾﻌﻨـﯽ ﭘـﺲ از
ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻋﻘﺐ رﻓﺖ
و ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎرز آن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﺔاﻟﺤﺴﺎب ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﯿﺪ
و ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از روی ﻣﺘﻨﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣـﺪت دوﯾﺴـﺖ ﺳـﺎل ﮐﺘـﺎب
درﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان | ۶۷

 .۴٠ﯾﺰدی
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﯾﺰدی از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻋﺼـﺮ ﺻـﻔﻮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ۱۰۶۸ق
درﮔﺬﺷﺖ .او ﻋﯿﻮناﻟﺤﺴﺎب را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ .ﻧـﻮهاش
ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺨﮥ اﺻـﻠﯽ آن در اﺧﺘﯿـﺎر اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ]ﺑﻮده[ اﺳﺖ.
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ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

ذﮐﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ در ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﯾـﻢ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳ و ﻋﺮﺑﯽ
 .۱ﺗﻘﯽزاده ،ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ،ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ.۱۳۱۶ ،
 .۲داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ،ج  ،۱ﺗﻬﺮان.۱۳۴۵ ،
 .۳ﻣﺼﺎﺣﺐ .ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۳۹ ،
 .۴ﻧﻠﯿﻨﻮ ،ﻋﻠﻢاﻟﻔﻠﮏ ،ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻓﯽ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﯽ ،رم۱۹۱۱ ،م.
)ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ آرام را ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸـﺮ و ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ در ﺳـﺎل
 ۱۳۴۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ(.
 .۵ﻫﻤﺎﺋﯽ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﯿﺎﻣﯽﻧﺎﻣﻪ ،ج  ،۱ﺗﻬﺮان.۱۳۴۶ ،
 .۶ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ» ،ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﯿـﺎم ﯾـﺎ ﭘﺎﺳـﮑﺎل« ،ﺳـﺨﻦ ،ﺳـﺎل ،(۱۳۳۹) ۱۰
ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۰ص .۱۱۰۵-۱۰۹۷
» ،----.۷اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺿـﯿﺪان اﯾﺮاﻧـﯽ« ،ﺳـﺨﻦ ﻋﻠﻤـﯽ ،ﺳـﺎل ،(۱۳۴۶) ۵
ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۰ص .۴۵۵-۴۵۳
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،۱۰  ﺷﻤﺎرۀ،(۱۳۴۶) ۱۹  ﺳﺎل، ﯾﻐﻤﺎ،« رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ، »ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺷﯿﺮازی،----.۸
.۵۳۵-۵۳۴ ص
،(۱۳۴۶) ۱۱  ﺳـﺎل، راﻫﻨﻤـﺎی ﮐﺘـﺎب،« »ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ،----.۹
.۴۳۵-۴۲۹  ص،۸ ﺷﻤﺎرۀ
، ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮان، دو رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﻤﻪای درﺑﺎرۀ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﺤﺎب،---.۱۰
.۱۳۴۷
 ﻣﺮﮐــﺰ ﻧﺸــﺮ،؛ ﭼــﺎپ دوم۱۳۵۰ ، اﻧﺘﺸــﺎرات داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﻬ ـﺮان، ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽﻧﺎﻣــﻪ،----.۱۱
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13. Carra de Vaux, Les Penseurs de l’Islam, vol. 2, 1921.
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