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  ١)١٣٨٠ -١٢٩٠زندگینامۀ ابوالقاسم قربان (

 دانشـمند و پرکـار ریاضـیات، دار
ِ

ای شـهرت جهـانی، مؤلـف استاد ابوالقاسم قربانی مورخ
درتهـران درگذشـت.  ۱۳۸۰آبان  ۳۰کتابهای ریاضیات دبیرستانی و معلم ریاضی فداکار در 

  او در زمینۀ تاریخ ریاضیات عصر اسالمی در ایران پیشگام و یگانه بود.
از دبیرستان  ۱۳۱۲در تهران زاده شد. در سال  ۱۲۹۰دی ماه  ۲۲ابوالقاسم قربانی در 

التحصیل شد و چهار سال بعد هم لیسانس گرفت. پس در تهران فارغ فرانسوی سن لوئی
از انجام خدمت سربازی به تدریس در دبیرستانها، از جمله در سن لوئی و  مدرسۀ ایران 

یان  ۱۳۴۵تا  ۱۳۴۱و فرانسه پرداخت. او از سال  وابستۀ فرهنگـی و سرپرسـت دانشـجو
درسۀ عالی دختران به تدریس و تحقیق در م ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۵ایرانی در ژنو بود و از سال 

  اشتغال داشت.
یش  کتاب و تعداد زیادی  ۶۸وی در طول زندگی پربار، ساده و درخور احترام خو

عنـوان  ۱۰مقاله در مجالت علمی و ادبی ایران منتشـر کـرد. از جملـۀ کتابهـای او 
ثار او را دربارۀ تاریخ ریاضیات در ایران و سایر سرزمینهای تمدن اسالمی (فهرست آ

عنوان کتابهای درسی ریاضیات ابتدایی و دبیرستانی است که  ۴۷در ادامه ببینید) و 
هـایی در ها و ترجمهبا همکاری دکتر حسن صفاری تألیف کرده است. بقیه، نوشته

  زمینۀ ریاضی است.
(در فهرســت آثـار) برنــدۀ کتــاب سـال جمهــوری اســالمی  ۱۰و  ۹، ۵، ۳هــای شـماره

فردی دربـارۀ تـاریخ ریاضـیات دورۀ اسـالمی شناسی منحصربهکتاب ۸ارۀ شناخته شد. شم
زاده از خالصۀ ویراسـت مقـدماتی آن را دانشـگاه است. ترجمۀ انگلیسی دکتر جواد همدانی

 دهمهفـم تـا نهـچکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران از سدۀ شریف  (آریامهر سابق) تحت عنوان 

                                                             
  چاپ شده است:هیستوریا ماتماتیکاۀ در نشری ۱۳۸۱صورت انگلیسی این زندگینامه در سال  .١

M. Bagheri, “In memoriam: Abolghassem Ghorbani”, Historia Mathematica, vol. 29 (2002), no. 3, pp. 
244-246. 
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تـن از  ۴۰شـامل شـرح حـال و معرفـی آثـار ) کـه ۱۳۵۲منتشـر کـرد (تهـران،  ١[مـیالدی]

  ٢ریاضیدانان ایرانی است.
معلومات عمیق استاد قربانی در زمینۀ ریاضیات، تسلطش به برخی زبانهـای اروپـایی و 

ای در ایـن زمینـه بـار آورده صورت محقق برجسـتهاش با منابع شرقی و غربی او را بهآشنایی
مظهر صداقت، هوشمندی و مهربـانی نسـبت بـه  بود. او عالوه بر ویژگیهای برجستۀ علمی،

هـایش در شاگردان فراوانش بود که پیوسته آمادۀ کمک به آنان بود. ولی به خاطر نقل نوشـته
  برخی مقاالت در خارج از ایران بدون ذکر مأخذ، سرانجام کاسۀ صبرش لبریز شده بود.

سـتود. او در سـالهای آخـر استاد قربانی دارای ذوق شاعرانۀ نیرومندی بود و حافظ را می
عمر بینایی خود را از دست داده بود و بیشتر وقت خود را به خواندن اشعار عارفانه و گفتگـو 

گذراند. اندکی پیش از فـوت دردنـاکش، برنامـه ای بـرای با دوستان نزدیک و شاگردانش می
ظـر گرفتـه سالگی او و اهدای دکترای افتخـاری بـه او در ن ۹۰یک گردهمایی در بزرگداشت 

شده بود. ولی  به جای آن، مراسم یادبودش در تهران و اصفهان برگـزار شـد. یـاد او در قلـب 
  شناختند و از او سرمشق گرفته بودند زنده است.همۀ کسانی که او را می

من به عنوان شاگرد شادروان استاد قربانی از کتابهای او و کـار کـردن بـا خـود او بسـیار 
کیـد اهنمایی و حمایتش در کارهای علمی بسیار بهرهآموختم. همچنین از ر منـد شـدم. او تأ

داشت تحقیق باید هرچه جامعتر صورت گیرد و در انتشارش هرگز نباید عجله کرد. از سالها 
تــالش او در راه ایــن آرمانهــا در مــیهن خــودش  قــدردانی درخــوری نشــد و ارزش واقعــی 

  کارهایش هنوز شناخته نشده است.
یاضیات در تمدن اسالفهرست آثار  یخ ر   میابوالقاسم قربانی در زمینۀ تار

الدین فارسـی و محمـدباقر (کمالای دربارۀ عددهای متحاب دو ریاضیدان ایرانی و شمه. ۱
، ۱۳۴۷یزدی و شرح کوتاهی دربارۀ عددهای متحاب): تهـران، مدرسـۀ عـالی دختـران، 

  ص.۶۴

                                                             
1. Α Short History of Mathematics in Iran from 9th to 17th Centuries. 

 چاپ تجدید تهران دانشگاه علم تاریخ پژوهشکدۀ در ۱۳۹۱ لسا در باقری محمد  کوشش به دیگر بار ترجمه این .٢

 فرزنـدان همکـاری وجـود بـا درگذشـتش از پس بود قربانی مرحوم نزد که چکیده این) فارسی( اصلی صورت. شد

 کار حاصل که شود فراهم آن انگلیسی موجود صورت اساس بر فارسی چکیدۀ شد قرار بنابراین. نشد یافته اش گرامی

  .شود می عرضه علمی میراث نشریۀ دوم پیوست این در) افشار صدری محسینغال ترجمۀ(
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 ۳۶۷، ۱۳۵۰تهـران، مدرسـۀ عـالی دختـران،  :سیناایرانی از خوارزمی تا ابن . ریاضیدانان۲

عیـون تن از ریاضیدانان. کتاب شامل عکس نسـخۀ خطـی  ۲۲ص (دربارۀ زندگی و آثار 
  کوشیار گیالنی موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران است). االصول فی الحساب

اه تهـران، الدین جمشید کاشانی): انتشارات دانشـگنگاری دربارۀ غیاثنامه (تک. کاشانی۳
  ص. ۲۲۰، ۱۳۶۸، ویراست دوم، ۱۳۵۰

، ۱۳۵۱نگاری دربارۀ ابوالحسن علی نسوی): بنیاد فرهنگ ایران، تهـران، (تک نامهنسوی. ۴
  ص. ۲۱۰، ۱۳۷۹چاپ دوم، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 

 ۶۱۹، ۱۳۵۳ نگاری دربارۀ ابوریحان بیرونی): انجمن آثار ملی، تهـران،(تک نامهبیرونی. ۵
 از نسخۀ موجود در مدرسـۀ عـالی ةمقالید علم الهیئص (شامل چاپ عکسی متن عربی 

  سپهساالر سابق). -شهید مطهری
 ۲۸۰، ۱۳۵۵: انجمن آثار ملـی، تهـران، تحریر استخراج االوتار استاد ابوریحان بیرونی. ۶

  .کتابخانۀ دانشگاه لیدن) استخراج االوتار ص (شامل چاپ عکسی نسخۀ خطی
ص  ۱۵۵، ۱۳۶۲الدین فارسی): نشـر همـا، تهـران، نگاری دربارۀ کمال(تک نامهفارسی. ۷

از نسـخۀ موجـود در  االحباب فـی بیـان التحـابة تذکر(شامل چاپ عکسی متن عربی 
  کتابخانۀ کوپرولوی استانبول).

نشـگاه (از سدۀ سوم تا یازدهم هجری): انتشـارات دا زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی. ۸
  ص. ۵۶۳، ۱۳۷۵، . چاپ دوم۱۳۶۵تهران، 

بـا همکـاری محمـدعلی شـیخان،  :نگاری دربارۀ ابوالوفـا بوزجـانی)(تک نامهبوزجانی. ۹
ص (شـامل چـاپ  ۲۲۱، ۱۳۷۱سازمان انتشارات و آمـوزش انقـالب اسـالمی، تهـران، 

  .عکسی همۀ ترسیمهای هندسی بوزجانی از نسخۀ کتابخانۀ ایاصوفیه در استانبول)
   ص.  ۴۶۶، ۱۳۷۴: مرکز نشر دانشگاهی تهران، تحقیق در آثار ریاضی ابوریحان بیرونی.۱۰

محمد باقری     
  



 

  مقدمه

دانیم. ولـی پـیش از حملـۀ دربارۀ تاریخ ریاضیات در ایران پیش از اسالم چندان چیزی نمی
ی دیگـر، شـاپور و مراکـز علمـاعراب مسلمان به ایران در اوایل سدۀ اول هجری، در جنـدی

در زمان انوشـیروان زیج شاهی یا زیج شهریار ای وجود داشت. از وجود رفتهریاضیات پیش
را در زیـج شـهریار م) خبر داریم و به گفتۀ ابوریحان بیرونی، دانشمندان ایرانی ۵۷۸ -۵۳۱(

ترجمـۀ ، ۱۲۹) ص ۱۵( ؛۷۹ص  ٢)۱([١بیست و هفتمین سال سلطنت کسرا تصحیح کردند
. ]۱۴۷۳ ص، ۱۹۴۸، چــاپ حیــدرآباد، قــانون مســعودی بیرونــی،؛ ۳۰-۲۹فارســی، ص 
دانیم بسیاری از ریاضیدانان و منجمان دربار خلفا که به ترجمۀ آثـار ریاضـی و همچنین می

دارای پیشـینۀ تـألیف و  نجومی از پهلوی و زبانهای دیگر به زبان عربـی پرداختنـد، ایرانیـاِن 
خوارزمی زمانی تألیف شد کـه هنـوز  بر والمقابلۀحساب الجعالوه، رسالۀ تحقیق بودند. به

آثار یونانی به عربی ترجمه نشده بود و بنا بر این، منشأ آن ریاضیات ایران پیش از اسالم بود. 
مـی زیسـتند اطالعـات مختصـری  جریهنان ایرانی هم که پس از سدۀ سوم از آثار ریاضیدا

در گسـترش و پیشـرفت علـم ریاضـی و داریم که به اختصار بیان خواهیم کرد و به سهمشان 
  اند،خواهیم پرداخت.نجوم و دستاوردها و آثار درخشانی که در عصر اسالمی پدید آورده

پیشرفت علوم در قلمرو اسالم به طور کلی از نیمۀ سدۀ دوم هجری آغـاز شـد و در سـدۀ 
یهای علمی های مختلف علوم کامیابپنجم به اوج خود رسید. در این سه قرن و نیم در عرصه

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 خالقـی 

ار همه شاهکارهای علمی پدید آورده بود از میان رفت. ولی نوشتن شرح و حاشیه بر آثکه آن
  پیشینیان ادامه یافت.

                                                             
  .است بوده اول شاپور زمان در میالدی ۲۶۳ سال حدود شهریار زیج تألیف تاریخ که است معتقد زاده تقی .١

  .است کتاب پایان در کتابنامه به ارجاع پرانتز داخل اعداد .٢
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پیشرفت در زمینۀ ریاضیات و نجوم هم از جریان کلی پیشرفت علوم مستثنی نبود. با این 

الدین جمشید کاشانی از مکتب سمرقند اثر بـی نظیـری تـألیف حال در آغاز سدۀ نهم غیاث
متـایی رود که بعدها هـیچ هکرد. این کتاب یکی از مهمترین آثار دورۀ اسالمی به شمار می

  پیدا نکرد.
دانیم که ایرانیان در اواخر دوران صفوی از پیشرفت اروپاییان در زمینـۀ از سوی دیگر، می

 نوۀ مال محمدباقر یزدی در 
ً
گاه بودند. مثال ، شـرحی کـه الحساب کفایةریاضیات کمابیش آ

 ،از محاسـبۀ مقـدار عـدد پـی اسـت، پدربزرگش نوشـته الحساب عیونبر ق ۱۱۰۶در سال 
گوید، برخی ریاضـیدانان اروپـایی او می ١کند.در اروپا یاد می ،ت محیط دایره به قطر آننسب

ــا  ــی را ت ــا  ۲۰عــدد پ ــم اعشــاری برابــر ب محاســبه  ۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۷/۳رق
   ٢اند. کرده

شرفت ریاضیات در ایـران ماننـد کشـورهای پی، با اینکه از سدۀ یازدهم هجری از این رو
د و در حالت رکود باقی ماند، کتابهای درسـی ریاضـیات و نجـومی اسالمی دیگر متوقف ش

  ٣.که برخی ایرانیان نوشتند خالی از تأثیر ریاضیات اروپایی نبود
به دلیلی که در باال ذکر شد، در این تاریخچۀ ریاضیات ایـران تنهـا از ریاضـیات اصـیل 

صار سخن خواهیم گفـت. در ایرانی از نیمۀ دوم سدۀ دوم تا سدۀ یازدهم به ترتیب زیر به اخت
شود و در بخش دوم دربارۀ بخش نخست از مسیر کلی گسترش ریاضیات در ایران بحث می

ترین ریاضیدانان ایرانی به ترتیب تاریخی اطالعاتی عرضـه زندگی و آثار چهل تن از برجسته
ذکـر خواهد شد. خواننده پس از مطالعۀ بخش نخست، اگر مایل به آشنایی بیشـتر بـا افـراد 

  تواند بخش دوم را هم بخواند.شده باشد، می

   

                                                             
 المحیط فخرج ادق حساب به استخرج ثم...  الف مائة کان اذا القطر ان االفرنج من محاسبین بعض استخرج وقد .١

  عشـرین وهو مرات ست الف مائة بها القطر یکون باجزاء
ً
 باالرقـام ویکتـب...... الواحـد الـرقم یمـین علـی صـفرا

۳۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۷.  

  .است صحیح باشد ۶ باید که آخری جز ارقام همۀ .٢

 مسـتند واقعیـات با کرده ابداع ۱۲۳۹ سال حوالی در اصفهانی محمد علی مال ایران رد را لگاریتم که داستان این .٣

  .نیست
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  کلیات

طارق اخترشناس ایرانی در دربار مأمون خلیفۀ عباسی  بندر نیمۀ دوم سدۀ دوم هجری یعقوب 
سـیدهانتا ای از کتاب نجـوم هنـدی بـه نـام با َکنکه اخترشناس هندی آشنا شد. کنکه نسخه

ق محمد  ۱۵۵کتاب را دریافت. آنگاه در سال ) را همراه داشت و یعقوب اهمیت این سندهند(
را بـه عربـی ترجمـه کـرد و  سـیدهانتاای بود، ابراهیم فزاری، که خود اخترشناس برجسته بن

مسلمانان از راه این ترجمه با اعداد هندی و نظام عددنویسی دهدهی آشنا شدند. بـا کتـاب 
هنـدی و نظـام دهـدهی در اعـداد  کتاب الجمع والتفریـقخوارزمی به نام  موسیمحمد بن 

این اعداد در اروپا نیز شناخته  ،سراسر جهان اسالم انتشار یافت. با ترجمۀ این کتاب به التینی
  نامیدند. »اعداد عربی«شد و چون این اعداد به توسط اعراب به اروپا برده شد، آن را 

در نخستین توصیف کامل حساب هندی را بیرونی نوشته اسـت. سـه ایرانـی دیگـر هـم 
اند. اینان عبارتند از کوشـیار حساب هندی بسیار ماهر بودند و آن را در آثارشان تشریح کرده

ابوبکر کرجی هم بودند که اعداد هندی را  چونو علی َنَسوی. کسانی  طبریگیالنی، محمد 
فی ما یحتاج توان اند میبه کار نبردند. در میان نخستین کتابهایی که از کسر گویا بحث کرده

ابوالوفـا بوزجـانی را نـام بـرد. پـس از آن بسـیاری از  الکّتاب والعّمـال مـن علـم الحسـاب
ریاضیدانان ایرانی آثاری به عربی و فارسی در بارۀ حساب دهدهی و شصتگانی نوشتند، کـه 

البدیع فی  والکافی فی الحساب کوشیار گیالنی،  فی اصول حساب الهند :از آن جمله است
المقنـع فـی ، طبـریایـوب  بـنبه زبان فارسی از محمـد  شمارنامه، ابوبکر کرجی الحساب

، که نسوی آن را اول به فارسی نوشـته، سـپس بـه عربـی برگردانـده اسـت، الحساب الهندی
از نصـیرالدین  جوامع الحسـاب بالتخـت والتـراب ،از حکیم عمر خیام مشکالت الحساب

 فی الحسـاب ةالشمسین ابهری، الدیاز امین فصول کافیه فی حساب التخت والمیل، طوسی
از جمشـید  مفتـاح الحسـاباز عمادالدین کاشانی،  لباب فی الحسابالدین اعرج، از نظام

  از محمدباقر یزدی. عیون الحسابکاشانی و سرانجام 
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ای بـود کـه حساب با تخت و تراب و حساب با تخت و میل دو نام بـرای روش محاسـبه

عمـل  در آن چنـین و )۱۴سـاب غبـار هـم معـروف اسـت (ایرانیان ابداع کرده بودند و به ح

ای بـر روی آن وشاندند و اعداد را به وسـیلۀ میلـهپای را با خاک نرم مید: سطح صفحهش می

نوشتند، آنگاه مطابق رسم آن زمان عمل جمع یا ضرب را از چـپ بـه راسـت بـر روی آن  می
دادند و بـا اعـداد رقام را تغییر میشد اانجام می دادند و در جریان عملیات هر وقت الزم می

  نوشتند.کردند و به همین ترتیب ارقام صحیح را به جای ارقام قبلی میجدید عوض می
رفتـه الدین جمشـید کاشـانی در محاسـبات پـیشدر میان همۀ ریاضیدانان ایرانی غیاث

ا بـا دقـت ش و مقدار سینوس زاویۀ یک درجـۀ رقطردایره به  محیطماهرترین بود. او  نسبت 

 و پنجاه سال بعد از خودش نظیری نداشـت. دقت محاسبۀ او تا صد نظیری محاسبه کرد. بی
  توان شاهکارهای محاسبه در عصر اسالمی دانست.را می رسالۀ وتر و جیبو  رسالۀ محیطیه

تـذکرة االحبـاب فـی بیـان از آثار ریاضیدانان ایرانی در زمینۀ نظریۀ اعداد تنها به کتـاب 
کنیم که در آن دربارۀ استخراج عددهای متحاب سـخن الدین فارسی اشاره میکمال التحاب

  ).۱۰گفته است (
کشف در  طوسیو نصیرالدین  شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدسعمر خیام در رسالۀ 

ویژه تکمیل نظریۀ تناسب و تعمـیم مفهـوم عـدد را بررسـی به عن اسرار شکل القّطاع القناع
  بن شاکر خوارزمی در خور ذکر است. موسی بناحمد  کتاب الحیلمکانیک کردند. در زمینۀ 

ارشمیدس و سایر آثار  کره و استوانۀآپولونیوس،  مخروطاتاقلیدس،  اصولپس از ترجمۀ 
هندسی از یونانی و سریانی به زبان علمی آن عصر، یعنی عربی، بسیاری از دانشمندان ایرانی 

شان شرح مطالب موجود در آن آثار را توضیح دادند و دربارهبه تحقیق در این آثار پرداختند، 

  آوریم: نوشتند. عالوه بر این، آثار مستقلی تألیف کردند که فهرستی از آنها را در اینجا می
 سعید جوهری. بناز عباس  زیادات فی مقالة الخامسه من کتاب اقلیدسکتاب  -
 .موسی بنیاز  مساحة االشکال -
 .موسی بنیآپولونیوس باز از  مخروطاتنخستین  تحریر هفت مقالۀ -
کـره و اقلیـدس و شـرح بـر مقالـۀ دوم  اصولتوضیح مقالۀ پنجم و شرح بر مقالۀ دهم  -

 همگی از ماهانی. ةفی المشکالت من النسب ارشمیدس و رسالۀ استوانۀ
شرح کتاب و  قلیدسالرساله فی بیان المصادرة المشهورة بطلمیوس و  مجسطیشرح  -
 اقلیدس نوشته است. اصول از نیریزی، که بهترین شرح را بر ل اقلیدساصو
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 اقلیدس از ابوجعفر خازن. اصولشرح بر بخش نخست مقالۀ دهم  -
 از هروی.اصالح کتاب ماناالوس  -
 از ابوسهل کوهی. مساحة مجسم مکافی، نیز ةزیادات علی ارشمیدس فی مقالة الثانی -
 از ابونصر عراق. کال الکریةاصالح کتاب ماناالوس فی االش -
 اقلیدس از ابوالحسن اهوازی. اصولشرح بر بخش اول مقالۀ دهم  -
 از سجزی. ةفی وصف القطوع المخروطی -
 از خیام. شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس -
 آپولونیوس و تحریر پنج مقالۀ آن از ابوالفتح اصفهانی. مخروطاتترجمۀ هفت مقالۀ  -
 از ابن ساالر. ةقلیدس فی خطوط المتوازیتبیین مصادرة ا -
 از ابن صالح همدانی. طیح البسیط الکریسفی کیفیة ت -
 آپولونیوس از عبدالملک شیرازی. مخروطاتمنتخب هفت مقالۀ  -
 .طوسیاز  ةعن الشک فی الخطوط المتوازی ةرسالة الشافیاقلیدس و  اصول تحریر -
 الدین سمرقندی.اقلیدس) از شمس صولا(دربارۀ سی و پنج قضیۀ  اشکال التأسیس -

ای بـه طـور شایسـته طوسـیعالوه بر این ، بسیاری از آثار ریاضی یونانی را نصـیرالدین 
  تحریر کرد. 

و سمرقندی کوشیدند مصـادرۀ  طوسیبرخی از این ریاضیدانان، مانند خیام، ابن ساالر، 
تـالش آنـان بـه  امـانـد. (اصل موضوع) پنجم اقلیدس مربوط به خطوط متوازی را ثابـت کن

دانیم، مصادرۀ پـنجم از سـایر اصـلهای موضـوع متفـاوت ان که امروز میچنجایی نرسید و 
های نااقلیدسی ماننـد است و از طریق بقیه قابل اثبات نیست. این تالشها به پیدایش هندسه

  هندسۀ ریمان و هندسۀ لباچفسکی انجامید.
فی مـا یحتـاج الیـه الصـانع مـن دسۀ عالی، کتاب در میان آثار مهم ایرانیان در زمینۀ هن

سـت و ااز ابوالوفا بوزجانی، اثری بسیار جالب در زمینـۀ هندسـۀ کـاربردی  اعمال الهندسیه
شـد دایـره، از ابوسهل کـوهی در توصـیف پرگـاری اسـت کـه بـا آن مـی التام البرکار کتاب

انان ایرانـی، ماننـد بیضی، هذلولی و سهمی را رسـم کـرد. عـالوه بـر ایـن، برخـی ریاضـید
بیرونی، سجزی و کوهی رساالتی 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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مثلثات بوده است. پیش از  بردپیشویژه معطوف به آثار و کوششهای ریاضیدانان ایرانی به

رفـت. آثـار ریاضـیدانان ، مثلثات بخشی از اخترشناسی به شمار میطوسیزمان نصیرالدین 
ابراهیم فزاری آن را به عربی ترجمـه  بنان که گفته شد محمد که چن سیدهانتااسالمی بر پایۀ 

َکر و ،کرد
ُ
ضـایا و مباحـث یـن زمینـه ق. ایرانیـان در ابطلمیـوس بـود مجسـطیمنالئوس و  ا
ظـل اول (تانژانـت)، ظـل  مطرح کردند. از جمله حبش حاسب جیب (سـینوس)، متعددی

ثانی (کتانژانت) و قطر ظل (سکانت) را در آثارش معرفـی کـرد و ابوالوفـا بوزجـانی روشـی 
 د و بـرای مثلـث راستگوشـۀ کــرویکــربـرای بـه دسـت آوردن ســینوس سـی دقیقـه عرضـه 

(C )90= o .فرمولهای زیر را به دست آورد   
sin a sin A tan a sin b,
sin c tan A

= =
1 1

   

  را به دست آورد.  cos c = cos a .cos bکه از آنها فرمول
زیـر را بـرای مثلـث  های رابطهطور مستقل) ابونصر عراق و خجندی بوزجانی و (شاید به

 میـتسـازی محاسـبات مثلثـات کـروی اهکروی به دست آوردند که در پیشـرفت و سـاده

  :زیادی داشت
sin a sin b sin c
sin A sin B sin C

= =  

را به مثلثات اختصاص داده است.  قانون مسعودیبیرونی نیز سه فصل از کتاب نفیسش 
بـرای نخسـتین  القناع عن اسرار شکل القطاعکشفدر کتاب بسیار مهمش  طوسیهمچنین 

  بار مثلثات را از اخترشناسی جدا کرد.
الجبـر والمقابلـه از دوران اسالمی به دسـت مـا رسـیده  نخستین کتابی که در زمینۀ جبر

های میانه در اروپا بسـیار معـروف بـود و خوارزمی است که در سده موسی بننوشتۀ محمد 
 در زبانهای اروپایی از نام همین کتاب آمده است. در کتاب جبـر خـوارزمی،algebra واژۀ 

دوم به شش دسته تقسیم شده (المسائل  اعداد با نام عربیشان آمده و معادله های درجۀ اول و
الست) و به روش هندسی حل شده است. ولی در این کتاب از عددهای منفی و ریشۀ صـفر 

گوید، وقتی ماهانی می خواست مسئلۀ ارشـمیدس اثری نیست. خیام در کتاب جبر خود می
 یمعینـ عـدد ها بـه یکـدیگر حجم آنکه نسبت چنان را (در موضوع تقسیم کره به دو بخش، 

  باشد) حل کند معادلۀ زیر را نوشت:

x a cx3 3+ =  
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شـهرت داشـت) و نتوانسـت آن را  "معادلۀ ماهانی"به  دورۀ اسالمی(که در میان ریاضیدانان 

حل کند. بعدها ابوجعفر خازن با استفاده از قطوع مخروطی آن را حل کرد. کرجـی در سـدۀ 
جبر نوشت که از مهمترین آثار مربـوط بـه جبـر در عصـر  را در زمینۀ کتاب الفخریچهارم 

هایی را که بـه های درجۀ اول و دوم، بلکه معادلهاسالمی است. او در آن کتاب نه تنها معادله
های درجات باالتر را هم حل کرد. او در عـین حـال قاعـدۀ شد و معادلهدرجۀ سوم منجر می

  ه دست داد.های عددی را بجمع برخی دنبالهیافتن حاصل
عمر خیام در تاریخ ریاضیات نخستین کسی بود کـه بـه تحقیـق مـنظم علمـی در مـورد 

بندی کرد و حل همـۀ انـواع های درجۀ اول، دوم و سوم پرداخت و آنها را ماهرانه طبقهمعادله
ترین آثار معادلۀ درجۀ سوم را بررسی کرد. کتاب جبر او نمونۀ تفکر منظم علمی و از برجسته

  .  )۳( اسالمی است دورۀ
کـدام بـه پایـۀ جبـر از خیام آثاری در زمینۀ جبر نوشتند که هـیچ ایرانیان دیگری هم پس

ای بـرای حـل معادلـۀ درجـۀ سـوم الدین جمشید کاشانی طریقـهرسد. ولی غیاثخیام نمی

x q px3 + دسـت زان دقت بـهای را با هر میتوان پاسخ هر معادلهابداع کرد که با آن می =
  ایرانی است. اتآورد. این یکی از شاهکارهای ریاضی

  
  



  

  چهل ریاضیدان ایران
یخ)   (به ترتیب تار
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  خوارزم. ١

گتـرین موسی خـوارزمی ریاضـیدان، اخترشـناس، جغرافیـدان و یکـی از بزر بنمحمد  اهللابوعبد
 - ۱۹۲ه مـأمون خلیفـۀ عباسـی (کرد کـالحکمه کار می. او در بیتدانشمندان روزگار خویش بود

ق) تأسیس کرده بود. خوارزمی نخستین دانشمند اسالمی بود کـه در زمینـۀ حسـاب و جبـر ۲۱۸
نام داشت و قدیمترین متن ریاضی  مختصر من حساب الجبر والمقابلهکتاب نوشت. کتاب جبر او 

ریاضی یونانی به  موجود از عصر اسالمی است. چون این کتاب در زمانی تألیف شد که هنوز آثار
شک او برای تألیف کتابش از منابع ایرانی و هندی استفاده کرده اسـت. عربی ترجمه نشده بود، بی

  میالدی دو بار به التینی ترجمه و موجب مطالعۀ جبر در اروپا شد. ۱۲این کتاب در سدۀ 
ولـی از  م این کتاب را از متن عربی به انگلیسی ترجمه کـرد،۱۸۳۱فردریک ُرِزن در سال 

لب مربوط بـه وصـایا مرتکـب اآنجا که با اصطالحات فقه اسالمی آشنا نبود، در ترجمۀ مط
اشتباهاتی شد. محققان بعـدی اشـتباهات رزن را تصـحیح کردنـد. بـاب مسـاحت کتـاب 

  خوارزمی به هر دو زبان فرانسه و انگلیسی ترجمه شده است.
تنهـا ترجمـۀ التینـی آن در دسـت  را هم تألیف کرد که کتاب الجمع والتفریقخوارزمی 

است و اصل آن پیدا نیست. دو کتاب حساب دیگر هـم منسـوب بـه خـوارزمی بـه صـورت 
کرد کـه مـتن عربیشـان از میـان  تدوینترجمۀ التینی وجود دارد. عالوه بر این، او زیجهایی 

ریطـی احمد مج بنرفته، ولی ترجمۀ التینی یکی از آنها بر اساس نسخۀ بازبینی شدۀ محمد 
  خوارزمی در هند چاپ شده است.   اعیادهموفی تاریخ الیهود  ةمقالموجود است. 
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 ١م ترجمۀ التینی کتاب خوارزمی در موضوع حساب هنـدی کشـف شـد.۱۸۵۷در سال 

 آغاز می (خوارزمی گوید)Dixit Algoritmi این نسخه با عبارت 
ً
 "آلگـوریتمی"شود. ظاهرا

ای از محاسبات به کـار هنوز آلگوریتم برای بیان نوع ویژهبرگردان التینی الخوارزمی است و 
ای در زبـان انگلیسـی شـده اسـت. او رود و بدین ترتیب خوارزمی موجب پیـدایش واژهمی

[کـه در  بـه کـار بـرده حسـاب الجبـر والمقابلـههمچنین واژۀ جبر را در عنوان کتـاب خـود 
  است.  ]درآمده algebraهای اروپایی به صورت  زبان

اب جبر خوارزمی مورد قبول و استفادۀ دانشمندان اسالمی قـرار گرفـت و بـه صـورت کت
دو ترجمه به زبانهای مختلف اروپایی قرنها از شهرت فراوانی برخوردار شد. عنوان کتـاب از 

عملی است برای انتقال عبارت منفی از یک طرف معادلـه  »جبر«جبری اخذ شده بود.  عمل
حذف عبارتهـای مشـابه از دو  »مقابله«ه عبارت مثبت (جبران) و به طرف دیگر و تبدیل آن ب
های درجۀ اول و دوم را بـدون توان معادلهگیری از این دو عمل میطرف معادله است. با بهره

 "مسائل الست"ها را به شش دسته به نام توجه به اعداد منفی ساده کرد و خوارزمی این معادله
  تقسیم کرد:

ax c, ax c, ax bx

bx c ax , ax c bx, ax bx c

= = =

+ = + = + =

2 2

2 2 2
  

 او بـه جـای 
ً
عادلـۀ مالبته خوارزمی در کتابش از نمادهای جبری بهره نگرفته است. مثال

x x+ =3 10   »است. نه و عالوۀ ده برابر شیء برابر با سیمالی به«گوید می 39

22را  در باب مساحت کتاب جبر، خوارزمی نسبت محـیط دایـره بـه قطـر آن
7

و  10 ،
,
,

62 832
20000

وید، اولی مقدار تخمینی، دومی بـرای مهندسـان و سـومی گکرده است و می تعیین 

  شود.برای اخترشناسان است. دو مقدار آخری در آثار هندی دیده می
 بـه جهـان اسـالم و بعـد

ً
ها از طریـق کتاب حساب خوارزمی اعداد هنـدی را مسـتقیما

های التینی به اروپاییان آموخت. اگر به دشواریهای ارقام الفبایی یونان و حتی دستگاه  ترجمه
یـابیم دسـتگاه عددنویسـی هنـدی چقـدر در پیشـرفت عدد نویسی رومی توجه کنیم، درمی

گیـری از ایـن دسـتگاه راه را بـرای کشـف کسـر اعشـاری در محاسبه نقش داشته است. بهره

    عدی هموار کرد.های ب سده

                                                             
  .کرد منتشر مونیخ در آن آلمانی ترجمۀ با همراه و پیدا بهتر کیفیت با دیگری نسخۀ فولکرتس منسو م۱۹۹۷ سال در .١
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  . جوهری٢

سعید جوهری از ریاضیدانان و اخترشناسان اواخر سدۀ دوم و اوایل سدۀ سـوم  بنعباس 
ویژه هجری و یکی از نخستین دانشمندان عصر اسالمی است که به کار رصد پرداخت. او به

بـه  در هندسه مهارت داشت و از نخستین دانشمندانی بود که دربارۀ مصادرۀ پنجم اقلیـدس
 مـن کتـاب اقلیـدس ةالخامس ةزیادات فی المقالبحث و پژوهش پرداخت. از جمله آثار او 

در رسـالۀ  طوسـیای از آن در کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهـران وجـود دارد. است که نسخه
  از جوهری نام برده و اظهارات او را دربارۀ مصادرۀ پنجم اقلیدس نقل کرده است. شافیه
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 . حبش حاسب٣

ای در اوایل عصر اسالمی بود که در زمـان مروزی شخصیت علمی برجسته اهللاعبد بنمد اح
زیست. آثار ریاضی و نجومی متعددی از او به ما رسـیده کـه از خالفت مأمون و معتصم می

برد و زیـج او را میان آنها زیجهایش اهمیت زیادی دارد. بیرونی در آثار خود از حبش نام می
رصدهای حـبش را در سـالهای  زیج کبیر حاکمییونس در کرده است. ابناصالح و تکمیل 

ق در بغداد ذکر کرده است. حبش در زیجهایش جیب، ظل، ظل ثانی، قطرظـل ۲۵۵و  ۲۱۴
بـا حسـاب شصـتگانی  هو سایر توابع مثلثاتی را به کار برده و مقدار شـان را برحسـب درجـ

ین کسـی اسـت کـه در آثـارش ایـن دانـیم او نخسـتمحاسبه کرده است. تـا جـایی کـه مـی
کار برده است. ا. س. کندی گزیدۀ کاملی از زیجهای حـبش تـدوین کـرده اصطالحات را به

کتـاب العمـل و  والعمـل بهـا ةکتاب فی معرفة الکـر). ازسایر آثار حبش حاسب ۱۵است (
  در دست است. باقی آثار او از میان رفته است.   الحلقبذات
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  موس. بن۴

پس از خوارزمی سه برادر بـه نامهـای ابـوجعفر محمـد، ابوالقاسـم احمـد و حسـن اندکی 
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 

وسی در آغاز راهزن بود و بعدها توبه کرد و به خدمت مـأمون اند که مکرد. حکایت کردهمی
درآمد و در دربار او به تحصیل هندسه و نجوم پرداخت. ولی ما راهـی بـرای تعیـین صـحت 

موسـی از طریـق آثـار گرانبهایشـان زمینـه را بـرای رشـد این مطلب نداریم. به هر حال بنـی
فراهم کردند. از آنجا که تألیفات آنان  های سوم و چهارمریاضیات، نجوم و مکانیک در سده

اند، محمد در هندسـه بسـیار مـاهر توان کار هریک را مشخص کرد. نوشتهمشترک بود، نمی
ویـژه در اخترشناسـی کرد، حسن بهبطلمیوس را تدریس می مجسطیاقلیدس و  اصول بود و

ی تخصـص و احمـد در مسـائل فنـی و مکـانیکمنـد بـود بسیار مسلط و بدان سخت عالقه
  ق درگذشت.۲۶۰داشت. محمد در سال 

آن  طوسیاست که  ةوالکری ةمعرفت مساحات االشکال البسیطموسی یکی از کتابهای مهم بنی
را تحریر کرده و به التینی ترجمه و چاپ شده است. کتاب حاوی هجده شکل (قضیه) است. پنج 

نی افنا برای نخستین بار در آثار قضیۀ نخست دربارۀ محاسبۀ مساحت دایره است و در آن روش یونا
  سب ضلعهای آن، یعنی حشود. در قضیۀ هفتم، معادلۀ مساحت مثلث بر اسالمی دیده می
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S p(p a)(p b)(p c)= - - - 
هـرون اسـکندرانی  مسـاحاتاثبات شده است. راه حلی که در آن داده شده با راه حل کتاب 

بـه دسـت آوردن تخمینـی کعـب  متفاوت است. در بخش آخر قضیۀ هجدهم روشـی بـرای
(ریشۀ سوم) کسرهای شصتگانی عرضه شده که درخور ذکر است: نخست کسر شصـتگانی 

3( هلثرا به ثا
1

60
6( یا سادسه) 

1
60

9( یا تاسعه )
1

60
گـردانیم و کعـب  و الـی آخـر برمـی) 

 ثالثه باشـد کعـب آن دقیقـه و اگـر دست میکامل عدد را به 
ً
آوریم و اگر اجزایی از عدد مثال

را در  aالی آخر. خالصه آنکه اگر بخـواهیم کعـب عـدد  سادسه باشد کعب آن ثانیه است و
  :کنیمحساب شصتگانی به دست آوریم از رابطۀ زیر استفاده می

n

n
a( )

a
( )

33
3 60

60
=  

در مکانیک از احمد و تحریر هفـت  کتاب الحیلرند، مانند موسی آثار دیگری هم دایبن
 قرسطوناست و کتاب دیگری به نام  پژوهش شدهشان آپولونیوس که درباره مخروطاتمقالۀ 

  دربارۀ ترازو.
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  . ماهان۵

عالمی برجسته در علم اعداد، مهندسی خالق و منجمی مـاهر  ماهانی عیسی بنمحمد  اهللابوعبد
ق در ۲۲۵توان گفـت او در حـوالی سـال زیست. براساس مدارک موجود میاد میبود که در بغد

یـونس دربـارۀ رصـدهایی کـه درگذشت. ابـن ق۲۷۰و  ۲۶۵ماهان زاده شد و در فاصلۀ سالهای 
نقـل  زیج کبیر حـاکمیق انجام داده بود سخن گفته و آنها را در ۲۵۲تا  ۲۳۹ماهانی در سالهای 

گوید او قصد داشت قضیۀ مقدماتی برد و میر خود از ماهانی نام میکرده است. خیام در رسالۀ جب
آورده از طریــق جبــری حــل کنــد. و معادلــۀ  کــره و اسـتوانهارشـمیدس را کــه در شــکل چهــارم 

x a cx+ =3  دورۀ این معادله در میان دانشمندان .ولی نتوانست آن را حل کند. را به دست آورد 2
  معروف است و به گفتۀ خیام بعدها ابوجعفر خازن آن را حل کرد.  "دلۀ ماهانیمعا"اسالمی به 

اقلیدس نوشت. او شرحی هم بر مقالۀ دهـم آن دارد  اصولماهانی شرحی بر مقالۀ پنجم 
قضیۀ نخست مقالۀ اول کتاب  ۲۶که نسخۀ خطی آن موجود است. ماهانی کتابی هم دربارۀ 

کار برده است. ولی اینک این کتاب در دسـت خلف به اقلیدس داشته که در آن برهان اصول
 بخشـی  ةفی المشکل من النسب ةرسالنیست. از ماهانی اثری در دست است به نام 

ً
که ظاهرا

وده است. ماهانی شرحی هم بر مقالـۀ دوم باقلیدس  اصولالذکر بر مقالۀ پنجم از شرح فوق
است، ولی دانشمند معـروف ابوسـهل ارشمیدس نوشت که از میان رفته کره و استوانۀ کتاب 

کوهی توضیحی بر قضیۀ دوم آن دارد. آثار دیگری هـم از ماهـانی در زمینـۀ اخترشناسـی در 
   شود.دست است، از جمله زیجی که به او نسبت داده می
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  . نیریزی۶

حاتم نیریـزی از بزرگتـرین اخترشناسـان و ریاضـیدانان ایـران در عصـر  بنابوالعباس فضل 
ست. او در نیمۀ دوم سـدۀ سـوم و نیمـۀ اول سـدۀ چهـارم هجـری شـهرت یافـت. اسالمی ا

  درگذشت. ق۳۱۱نیریزی معاصر معتضد خلیفۀ عباسی بود و در سال 
ریاضیدانان و اخترشناسان پیوسته به آثار ریاضی نیریزی مراجعه کـرده و از آنهـا بهـره     

انـد. او بهتـرین شـرح را ز او نام بردهالدین فارسی در آثارشان او کمال طوسیاند. خیام، برده
اقلیـدس دارد کـه یکـی از بهتـرین و  اصـولبطلمیوس نوشت و شرحی هـم بـر  مجسطیبر 

معروفترین شرحهای این کتاب است. ایـن کتـاب بـه التینـی ترجمـه شـد و مـورد اسـتفادۀ 
هـرون  اروپاییان قرار گرفت. اهمیت کنونی این کتاب در آن است که در آن به برخی کارهای

ای هـم در بـارۀ مصـادرۀ معـروف اقلیـدس و سیمپلیکیوس اشاره شده است. نیریزی رسـاله
مطهری موجود است. نیریـزی دو زیـج هـم  ای از آن در مدرسۀ عالی شهیدنوشت که نسخه

داشته که اینک در دست نیست. نوشته های او در زمینۀ اسطرالب به عقیـدۀ سـارتن بهتـرین 
در این زمینه است. از او آثاری هـم در بـارۀ اخترشناسـی و ابزارهـای اثر دانشمندان اسالمی 

  نجومی در دست است. 
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  . ابوجعفر خازن٧

حسین چغانی (صاغانی) خراسانی اخترشناس و ریاضیدان نیمۀ اول سدۀ چهـارم  بنمحمد 
و ریاضیدانان  طوسیدانی ماهر و اخترشناسی مشهور بود. بیرونی، هجری، جبردان و هندسه

را  شرح صدر سـماء والعـالماند و ابوسهل بلخی کتابش به نام یگر در آثارشان از او نام بردهد
  به او تقدیم کرده است. 

ابوجعفر خازن در خراسان به دنیا آمد و سرانجام در ری اقامت گزید و در فاصلۀ سالهای 
  در آنجا درگذشت. به گفتۀ خیام، خازن معادلۀ ق۳۶۰و  ۳۵۰

x a cx3 2+ =   
گیری از قطوع مخروطی، به طریق هندسی حـل کـرد. او شـرحی بـر بخـش ماهانی را با بهره

هـایی از آن، از جملـه نسـخه ای در اقلیـدس نوشـت کـه نسـخه اصـولنخست مقالۀ دهم 
و آثـار دیگـری هـم در زمینـۀ  الصفائح زیجکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است. او 

  تألیف کرد. ریاضیات و نجوم 

   



  ۲۳ | ایران ریاضیات تاریخ چکیدۀ 

 
  

  . عبدالرحمان صوف٨

عمر صوفی رازی منجمی برجسته و راصدی دانشمند بـود. او در  بنابوالحسین عبدالرحمان 
ق در اصـفهان در ۳۴۹درگذشت. در سـال  ق۳۷۶ق در ری زاده شد و در محرم ۲۹۱محرم 

اکـب الکو صـورعمید و در دربار عضدالدوله بود. مهمترین کتـاب او  بنخدمت ابوالفضل 
پیروی  هق تألیف کرد و در آن صورتهای فلکی را به شیوۀ قدیم (ب۳۵۴است که آن را در سال 

اسالمی تعریف کرده است.  دورۀ گیری از شیوۀ اخترشناسانهمچنین با بهره ) واز بطلمیوس
 بسـیاری از محققـان شـرقی بـدان 

ً
این کتاب از شاهکارهای نجوم دورۀ اسالمی است. اخیرا

به زبان فرانسه ترجمـه شـده  صورالکواکباند. اند و شرحهایی بر آن نوشتههکردی اتوجه ویژه
صورتهای فلکی به پیروی از بیرونی بر سـطح کـره رسـم شـده بـود.  ،ۀ اصلیخاست. در نس
در حیدرآباد هند چاپ شـده اسـت. از  آنهای نفیس کتاب موجود است و متن برخی نسخه

  ١ب و موضوعهای دیگر باقی است.صوفی آثار دیگری هم دربارۀ اسطرال

   

                                                             
 شده منتشر سوققن نشر سوی از نتهرا در ۱۳۸۱متن آن در سال  که کرده ترجمه فارسی به را صورالکواکب طوسی .١

  .است
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  هروی .٩

سعد (ابی سعید) از ریاضـیدانان و اخترشناسـان دانشـمند ایرانـی از ابی بنابوالفضل احمد 
کـرد). ق حکومت مـی۳۶۸تا  ۳۳۷الدولۀ دیلمی بود (که از جعفر خازن و رکنمعاصران ابو

دانی همچون بیرونی بدانها بود و دانشمن آثار ریاضی او از لحاظ صحت بسیار مورد اطمینان
کتاب مانـاالوس فـی ق تولد یافت. مهمترین اثر او ۳۸۰او در حدود سال  ١کردند.استناد می

موجـود اسـت. هـروی کتـاب  سـعد الهـرویابـی بـنفی ما اصلحه احمد  ةاالشکال الکری
منالئوس را که پیشتر ماهانی تـا قضـیۀ دهـم مقالـۀ دوم تصـحیح کـرده بـود اصـالح کـرد. 

  باتی از این اصالح به آلمانی ترجمه شده است.منتخ

   

                                                             
 سال ،یغما مجلۀ. قربانی ابوالقاسم از ،"ایرانی منجم هروی ابوالفضل" به بنگرید هروی دربارۀ بیشتر آگاهی برای .١

  .۹- ۸ ص ،۱ شمارۀ ،۲۰
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  . ابوالوفا بوزجان١٠

از مفاخر ایران و از بزرگترین ریاضیدانان اسالمی در سدۀ  ییحی بنمحمد  بنابوالوفا محمد 
ق در بوزجان (نزدیک تربـت حیدریـۀ کنـونی) ۳۲۸چهارم هجری است. او در اول رمضان 

سالگی به عراق رفت و در  ۲۰ه تحصیل علوم پرداخت و در اش ببه دنیا آمد. نزد عمو و دایی
  ق درگذشت.۳۸۸سوم رجب 

بــر اســاس داوری معاصــران و مورخــان بعــدی، بوزجــانی از بزرگتــرین اخترشناســان و 

خـود کـه ده سـال پـیش از وفـات  فهرستندیم در کتاب دانان عصر خویش بود. ابن هندسه
خلکان هم که سه قرن پس از بوزجانی است و ابنبوزجانی تألیف کرد، شرح حال او را نوشته 

شـیخ مـا «گویـد او را از مشاهیر علم هندسه شمرده است و می وفیات االعیانزیست در می
ستود و در بیشتر مطالعاتش بر آنها الدین ابوالفتح موسی بن یونس آثار ابوالوفا را بسیار میکمال

» و چند کتاب ابوالوفـا را در اختیـار داشـت.جست کرد و به سخنان او استناد میاعتماد می

دو اثـر  الحکمـا تاریخقفطی در از یازده اثر بوزجانی نام برده است و ابن فهرستندیم در  ابن
کتـاب دیگر بر این فهرست افزوده است. در میان این کتابها شرحهایی است که بوزجانی بـر 

ارخوس نوشته است. متأسفانه امـروز هیپ جبردیوفانتوس و  جبرخوارزمی و  الجبر والمقابلۀ
المکعـب اسـتخراج ضـلعشدۀ دیگری در این فهرسـت هیچ یک در دست نیست. کتاب گم

  :زیر بوده است های هست. موضوع این کتاب حل معادلالمال وما یترکب منهما ومال
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x a, x a, x ax b3 4 4 3= = + =  
 تــوان  میکـه از بقیــه دشــوارتر اسـت را معادلـۀ آخــری 

ً
 یطع هــذلولاقــتطریـق  از مــثال

y axy b2 + x و سهمی = y2   .کردحل  =
  از آثار بوزجانی چهار کتاب زیر در دست است:

المنـازل فـی  کـه همـان کتـاب ال من علم الحسابب والعّم کّتاکتاب فیما یحتاج الیه ال - ۱
لیـدن هلنـد و دیگـری در ای از آن در مـورد اشـارۀ ابـن قفطـی اسـت و نسـخه الحساب

 کتابخانۀ خدیویۀ مصر است. 
ق تـألیف ۳۷۷را در سـال  فهرسـترا ابن ندیم ذکر نکرده، چـون او  کتاب المجسطی -۲

کرده، در حالی که بوزجانی در همان سال مشغول رصد بوده است. نسخۀ ناقصی از ایـن 
ی پـاریس اسـت. کتاب که متعلق به کتابخانۀ شاهرخ تیموری بوده، اینک در کتابخانۀ مل

مجسطی بوزجانی ترجمۀ  مجسطیدانشمندان و محققان اروپایی مدتها تصور می کردند 
بطلمیوس است. ولی سدیو، کارا د وو و وپکه مقاالتی در این باره نوشتند و نشـان دادنـد 

 بوزجانی اثر مستقلی است.  مجسطی
یـن رسـاله در . نسـخۀ نفیسـی از ایحتاج الیـه الصـانع مـن اعمـال الهندسـه کتاب ما - ۳

بـرداری کتابخانۀ ایاصوفیه (استانبول) موجود است که بـرای کتابخانـۀ الـغ بیـگ نسـخه
شده است. سوتر بخشی از این رساله را از روی نسخۀ عربی دیگـری بـه آلمـانی ترجمـه 

 .  کرده است
 این رسـاله در گذشـته دو بـار بـه فوقاعمال هندسۀ ترجمۀ فارسی رسالۀ  -۴

ً
الذکر. ظاهرا

در کتابخانـۀ مرکـزی  ۲۸۷۶ای از این ترجمه به شـمارۀ ترجمه شده است. نسخهفارسی 
....  الحمدلله الموفـق علـی السـداد«شود: دانشگاه تهران وجود دارد که چنین شروع می

محمد البوزجانی است... و این کتاب بـر سـیزده بـاب  بناین کتاب استاد ابوالوفا محمد 
هم در کتابخانۀ ملی پاریس وجـود دارد کـه بـه جـای نسخۀ فارسی ناقصی ...». ام نهاده

ند نخست جانشین مقدمـه شـده اسـت). بسیزده باب، شامل مقدمه و دوازده باب است (
  وپکه این نسخه را مطالعه و بررسی کرده است.

آثار ریاضی بوزجانی از بسیاری جهات در خور اهمیـت اسـت. او در پیشـرفت مثلثـات 

C مثلث کروی راستگوشهداشته و برای سهم چشمگیری  = 90o  رابطـۀ زیـر را عرضـه کـرده
  است:
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sin a sin A tan a sin b,
sin c tan A1 1

= = 

cos لکه از آن فرمو c cos a.cos b= .را به دست آورد  
   :دانیم) معادلۀ زیر را برای مثلث کروی به دست آوردن که امروز میچنابوزجانی (

sin a sin b sin c
sin A sin B sin C

= =  

دقیقه روش جالبی به کار برد که بـا محاسـبات  ۳۰ابوالوفا برای به دست آوردن سینوس 

را  sin(a±b)امروزی تا هشت رقم اعشاری مطابقت دارد. همچنین او برخی اتحادها مانند 
  برد:هایی از این قبیل را به کار میشناخت و رابطهمی

sin a cos a
sin a sin a .cos a

22 1 2
2 2

= -
=

   

) را برای مهندسان و مساحان نوشـت. او در ۳(مذکور در شمارۀ  الهندسه اعمالابوالوفا 
جالب را تنها بـه کمـک خطکـش و پرگـار ثابـت، یعنـی  ترسیمیاین کتاب بسیاری مسائل 

پرگاری با گشودگی ثابت حل کـرده اسـت. او همچنـین راه حلهـایی بـرای بسـیاری مسـائل 
اندازه، یـا تبـدیل چنـد مربـع بـه مربع همعرضه کرده است، از قبیل تبدیل مربعی به چندین 

یکی، ترسیم چندضلعیهای منتظم و ترسیم تقریبی هفـت ضـلعی منـتظم محـاطی، ترسـیم 
تضـعیف مکعـب و تثلیـث های  مسـئلههذلولی به صورت نقطه به نقطه برای حـل تقریبـی 

  زاویه و غیره.
 م۱۸۳۶ بوزجـانی بـه فرهنگسـتان علـوم فرانسـه در سـال مجسطیسدیو پس از بررسی 

گزارش داد، اختالف سوم در حرکت ماه (موسوم به واریاسیون) که از کشـفیات تیکـو براهـه 
مجسـطی خـود موسـوم بـه زیج واضح [بوزجانی در  شود، کشف بوزجانی استشمرده می

آمیـزی . این ادعا مکاتبات مجادلهاز آن به عنوان "اختالف محاذات" یاد کرده است] ابوالوفا 
تـا آنکـه در سـال  ،از یک سو و بیو، مونک و برتران در سوی دیگر برانگیخـتمیان او و شال 

  م کارا د وو ثابت کرد سدیو در اشتباه بوده است.     ۱۸۹۲
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  خجندی .١١

شمار بزرگتـرین اخترشناسـان و ریاضـیدانان، معاصـر  خضر خجندی در بنابومحمد حامد 
وحیـد "رونـی او را در علـم اسـطرالب فخرالدولۀ دیلمی و بیرونی بود. دانشمندی همچون بی

ق در ری به کار رصد پرداخت و یکی از کارهایش تعیـین ۳۸۴دانست. او در سال می "عصر
ق ۳۹۰ثانیــه اســت. وی در ســال  ۲۱دقیقــه و  ۳۲، هدرجــ ۲۳میــل دایرةالبــروج بــه میــزان 

  درگذشت.
دیلمـی،  ابداع کرد، بـه نـام فخرالدولـۀ» ُسدس فخری«خجندی آلتی نجومی موسوم به 

انـد، آن را خطـا پنداشـتهبرخالف آنچـه برخـی بـه ١.که بر همۀ ابزارهای پیشین برتری داشت
شد حمل و جابجا کرد، چون در بنای عظیمی نصب شده بـود. در تعـدادی از کتابهـای نمی

خجندی برای الینحل بودن معادلۀ زیـر برهـان ناقصـی عرضـه که  کر شدهذتاریخ ریاضیات 
  :کرده است

x y z+ =3 3 3 
منظور از حل این معادله در آن زمان به دست آوردن اعدادی بود که مجموع مکعب دو عـدد 

و این مورد خاصی از قضیۀ سوم فرماست. مأخذ مطلـب  ،اول برابر با مکعب عدد سوم باشد

                                                             
 مظفر اقرب ترجمۀ زاده، عبدالله خورشید ،نامه خجندی: به بنگرید خجندی آثار و زندگی دربارۀ بیشتر آگاهی برای .١

  .  ۱۳۹۱ تهران، مکتوب، میراث مرکزپژوهشی زاده،
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حسـین  بنتألیف ابوجعفر محمد  االضالع الزوایا المنطقةفی انشاءالمثلثات قائمفوق رسالۀ 

 بیـان کـرده« شودموجود در کتابخانۀ ملی پاریس است. این رساله چنین آغاز می
ً
ام من قـبال

علیه در اثبات اینکه از مجموع دو عدد مکعـب یـک عـدد  اهللاکه ابومحمد خجندی رحمت
ولی آنچه را هـم کـه مؤلـف » شود دالیلی آورده که ناقص و غلط است.مکعب حاصل نمی

رسد او دالیـل خجنـدی را خـوب نفهمیـده ی از اشتباه نیست و به نظر میرساله نوشته، خال
 خجندی رساله

ً
ای در حـل الذکر یا رسـالهای دربارۀ الینحل بودن معادلۀ فوقاست. احتماال

  آن معادله داشته که اینک موجود نیست.
رسـالۀ جـالبی از خجنـدی در کتابخانـۀ خدیویــۀ قـاهره موجـود اسـت، حـاوی برخــی 

  :شودای ریاضی و قضیۀ زیر در آن رساله دیده میه مسئله
یکـدیگر را قطـع کننـد و  Zای معین در نقطـۀ سطح کره با زاویههرگاه دو دایرۀ عظیمه در 

 T ،Cرا در جهت دیگر جدا کنیم و از نقاط  ZFرا در یک جهت و  ZCو  ZTیکی از دو کمان 
 Qو  K  ،Dترتیـب و پای عمودها را به ای بر دایرۀ عظیمۀ دوم عمود کنیمهای عظیمهدایره Fو 

  بود: بنامیم، رابطه های زیر برقرار خواهد
sin ZT sin ZC sin ZF
sin TK sin CD sin FQ

= =  

فی تصحیح المیـل و  ةالعام ةفی عمل اآللآثار دیگری از خجندی در دست است، مانند 
  .وعرض البلد
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  . کوشیار گیالن١٢

[و ریاضیدان و اخترشناس بزرگ سدۀ چهارم باشهری گیالنی  بنلبان  بنکیا ابوالحسن کوشیار 

  ١زیست. ق می۴۰۰و  ۳۳۰بر اساس پژوهشهای اخیر میان سالهای اوایل سدۀ پنجم] هجری 
کوشیار در زمینۀ گسترش مثلثات و کاربرد تانژانت دستاوردهایی داشت و کار بوزجانی را 

  لهند به زبان عربی است.آثار مهم او کتاب فی اصول حساب ا ۀدر این باره تکمیل کرد. از جمل
در دو مقالـه  ،اسالمی در زمینۀ حساب تخت و تراب دورۀاین یکی از مهمترین کتابهای 

دوم بـر  مقالـۀی و دهاست. مقالۀ اول دربارۀ اعداد صحیح و کسری بر اسـاس دسـتگاه دهـ
 شصتگانی است. پایۀ اساس 

ً
موضـوع اخیـر از ابتکـارات خـود اوسـت و کسـرهای   ظـاهرا

در آثار اسالمی برای نخسـتین بـار در ایـن کتـاب تشـریح شـده اسـت. بابلیـان شصتگانی 
بردند، ولـی نـه اخترشناسـان اسـکندرانی و نـه کشـورهای کسرهای شصتگانی را به کار می

کردند که در آن عددهای اسالمی به آن نپرداخته بودند، بلکه از دستگاه مختلطی استفاده می
. پس از آن در میان اخترشناسـان اسـالمی محاسـبه ی و کسرها شصتگانی بوددهصحیح ده

تنها بر پایۀ شصتگانی متداول شد. عـالوه بـر ایـن، اسـتخراج ریشـۀ سـوم عـدد در دسـتگاه 
او در  حسـاب الهنـد اصـولشود. رسـالۀ کوشیار دیده می حساباول بار در رسالۀ  دهدهی

تصویر رجمه و همراه با به زبان عبری ترجمه شد. این کتاب به انگلیسی هم ت هـ۹م/۱۵سدۀ 

                                                             
  .است زیسته می دیرتر دهه دو کوشیار جدیدتر تحقیقات بنابر .١
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، زیرا دارداین رساله اهمیت تاریخی  ١چاپ شد.آن متن عربی نسخۀ ایاصوفیه (استانبول) از 

در محاسبه بـه ارقام هندی را در میان آثار اسالمی مربوط به حساب نخستین کتابی است که 
 حسـابکتاب  در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نسخۀ نفیسی از مقالۀ اول ٢کار برده است.

  کوشیار موجود است.
 بـنعمـر  بـنبه زبان عربـی اسـت کـه محمـد  الزیج الجامعاز جملۀ آثار مهم کوشیار 

ق مقالۀ اول آن را بـه فارسـی ترجمـه کـرده ۴۷۹طالب معروف به منجم تبریزی در سال  ابی
). فصـل ۱۵را به زبان انگلیسـی عرضـه کـرده اسـت (زیج جامع ای از است. کندی خالصه

 تجریـد اصـول ترکیـبدربارۀ تانژانت است. برخی آثـار دیگـر او بـه نامهـای  زیجی از مهم
  ٥.ندوغیره موجود کتاب االسطرالب ،بینیدربارۀ اصول طالع ٤مجمل االصول ،٣الجیوب

   

                                                             
سه رساله این اثر در نیم سدۀ اخیر به فرانسه، فارسی و روسی هم ترجمه و منتشر شده است. تصویر نسخۀ بمبئی از این اثر در  .١

ریاضـیدانان ) چاپ شده است. تصویر نسخۀ دانشگاه تهران را استاد قربانی در کتاب ۱۳۹۲، (میراث مکتوباز کوشیار گیالنی 

  آورده است. ایرانی

  در این مورد بر کوشیار مقدم است.فصول فی الحساب الهندی  بعدها معلوم شد اقلیدسی در .٢

  بتانی است.   زیج صابیز این رساله (دربارۀ تدوین جدول سینوسها) از کوشیار نیست، بلکه بخشی ا در واقع .٣

  و ترکی هم ترجمه شده است. ، چینی، انگلیسیاین رساله به فارسی .٤

همراه با ترجمه و شرح انگلیسی آن را محمد بـاقری منتشـر کـرده اسـت (فرانکفـورت، زیج جامع مقاله های اول و چهارم  .٥

ینی به توسط میچیو یانو منتشر شده است (توکیو، همراه با ترجمۀ انگلیسی و ترجمۀ قدیم چ مجمل االصول). متن عربی ۲۰۰۹

). این ترجمۀ فارسی را مرکز پژوهشی ۱۳۸۳کوشیار را محمد باقری منتشر کرد (تهران،  رسالۀ اسطرالب). ترجمۀ فارسی ۱۹۹۷

  منتشر کرده است. ۱۳۹۲میراث مکتوب همراه با متن عربی و ترجمۀ ژاپنی آن از تارو میمورا در سال 
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  . ابوسهل کوه١٣

رستم کوهی ریاضیدان و اخترشناس ایرانی از مردم تبرستان در نیمۀ دوم سدۀ چهارم  بنبیژن 
آثار متعـددی از  تاریخ الحکماو  فهرستق درگذشت. در ۴۰۵زیست و در سال می هجری

ای را های متعددی از این آثار در دست است. کوهی ریاست رصـدخانهاو ذکر شده و نسخه
الدولۀ دیلمی در بغداد تأسیس شد. رصـدهایی کـه ق به فرمان شرف۳۸۸داشت که در سال 

  باالیی بود و مورد تأیید سایر دانشمندان قرار گرفت. کوهی در آنجا انجام داد دارای دقت
). بیشتر آثـار کـوهی، ۱۲بروکلمان فهرستی از بیست و پنج اثر کوهی عرضه کرده است (

 ،المجسـم المکـافی ةفی استخراج المسـاح لةرسا ،االتام والعمل به فی برکار ةلارسازجمله 
اقسـام  ثـةالخطین بثال ةالمستقیمیة اوالز ةرساله فی قسم ،فی استخراج الضلع المسبعة رسال

  و برخی آثار دیگرش همراه با شرح به زبانهای اروپایی ترجمه شده است. ةمتساوی
ای را مطرح و حل کرده است مسئلهة الزیادات علی ارشمیدس فی مقالته الثانی کوهی در

ی از یـک ابه دسـت آوردن قطعـه«که ارشمیدس بدان نپرداخته بود. این مسئله چنین است: 
اش با سطح جانبی قطعۀ کره که حجمش برابر حجم قطعۀ مورد نظر و مساحت سطح جانبی

، حجـم قطعـۀ  y، ارتفاع قطعـه را  xاگر شعاع کره را » دیگری از کرۀ مفروض مساوی باشد.
بگیریم، آنگاه مسئله را بـا معادلـۀ زیـر  bو مساحت سطح جانبی قطعۀ دوم را  aمورد نظر را 

  :کرد توان حلمی
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کوهی این معادله را با تقاطع هذلولی و سهمی حـل و حالتهـای مختلـف آن را بررسـی 
  کرد.

، با مساحت برابر از میان همۀ قطعات یک کره«کوهی اثبات جالبی برای قضیۀ زیر دارد: 
  ١»نیمکره بیشترین حجم را دارد.

  

  . ابوالجود محمد بن لیث١۴
 تبار ایرانی داشت، معاصر کوهی و بیرونـی بـود و لیث ا ابن

ً
ز ریاضیدانان سدۀ چهارم ظاهرا

پرداخــت. بیرونــی از وی بـه عنــوان یکــی از دانشــمندترین بـا آنــان بــه مکاتبــۀ علمـی مــی
هـای درجـۀ سـوم و چهـارم لیث در زمینۀ حل معادله ابن ٢ریاضیدانان عصر یاد کرده است.

ه هفت و نه بخش مساوی تقسیم کرد. برخـی آثـار او موجـود به پژوهش پرداخت و دایره را ب
کتاب فی عمـل المسـبع فـی از جملۀ آنها  کهلمانی ترجمه شده آاست و به زبانهای فرانسه و

  است.ة الدایر
   

                                                             
فهرست نسخه هـای خطـی کتابخانـۀ  ۸ج  و فهرست میکروفیلمها ۱ی بیشتر دربارۀ آثار کوهی مراجعه شود به ج برای آگاه .١

  مرکزی دانشگاه تهران.  

  .۲۹۷ص ،۱ ج ،۱۹۴۸ حیدرآباد، ،مسعودی قانون بیرونی، .٢



 ۲: پیوست شمارۀ میراث علمی اسالم و ایران  | ۳۴

 
  

  عراق بن. ابونصر ١۵

منین از مــردم خــوارزم و از بزرگتــرین ؤعــراق مــوال امیرالمــ بــنعلــی  بــنابونصــر منصــور 
ر سدۀ چهارم بود. او معلم بیرونی بود و یکی از سه نفری اسـت کـه شـکل ریاضیدانان اواخ

 مُ 
ْ

  که در زیر آمده بدانها نسبت داده شده است )نی (قضیۀ سینوسهاغ
sin a sin b sin c
sin A sin B sin C

= =  

اند. ولی بنا بر تحقیقات اخیر و دو تن دیگر (چنانکه پیشتر ذکر شد) بوزجانی و کوشیار بوده
اصالح کتـاب غنی را مستقل از ابونصر عراق کشف کرده است. ابونصر ما، بوزجانی شکل م

 -۴۰۹ق نوشـت و در فاصـلۀ سـالهای ۳۹۸، یکی از مهمترین آثارش را در سـال الوسامان
  درگذشت. ق۴۲۸

نین اهـل خـوارزم معراق مـوال امیرالمـو بنابونصر «نویسد: ) می۳( جبرخیام در کتاب 
ضلع هفت ضلعی منتظم محاطی را حل کند ... او  کوشید قضیۀ مقدماتی ارشمیدس دربارۀ

x همچنین اصطالحات جبر را به کار برد. بررسـی او بـه معادلـۀ درجـۀ سـوم cx a=+3 2 
شـک او یکـی از آنگاه با استفاده از مقاطع مخروطـی بـه حـل آن پرداخـت. بـی .منجر شد

  »بزرگترین ریاضیدانان بود.
ار ابونصر را ذکر کرده که پانزده تای آنها به نام بیرونی است و در بروکلمان هجده عنوان آث

المجسـطی م در حیدرآباد هند چاپ شده است. یکـی از مهمتـرین تألیفـات او ۱۹۴۸سال 
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مختصری از آن در  صورتق نوشته شده و ۴۰۰و  ۳۸۷نام دارد و در فاصلۀ سالهای  الشاهی

را بـه آلمـانی  الوس فی االشکال الکریـهاصالح کتاب مانادست است. ماکس کراوزه کتاب 
م منتشر کرد. ایـن یکـی از مهمتـرین تألیفـات ۱۹۳۶ترجمه و آن را همراه با شرحی در سال 

  رود.   ابونصر به شمار می
  

  . ابوالحسن اهوازی١۶
زیسـت. بیرونـی از ریاضیدان ایرانی که در اواخر سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم هجری مـی

 ،ق۴۲۶تألیف شده در سـال  ،حال محمد بن زکریای رازی شرحو هم در  ماللهندهم در  ،او
کـه مـن کتـاب اقلیـدس  ةشرح مقالة العاشرنام برده است. اهوازی کتاب مهمی دارد به نام 

  ١نسخه هایی از آن در اروپا و دو نسخه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
  

  

   

                                                             
تصحیح و ترجمۀ ، شرح صدر مقالۀ دهم کتاب اقلیدس از ابوالحسن اهوازیمتن و ترجمۀ فارسی این اثر با عنوان  .١

  در دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران) منتشر شده است.  ۱۳۹۰محمدرضا فاطمی دزفولی در سال 
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  . سجزی١٧

عبدالجلیل سجزی از اخترشناسان و ریاضیدانان نامی اواخر سدۀ چهـارم  بنابوسعید احمد 
هجری است. او معاصر بیرونی بود و بیشتر عمرش را در شیراز تحـت حمایـت عضـدالدولۀ 

ق) گذراند و بیشتر آثارش را به نام او نوشت. بیرونی بارهـا در آثـارش، ۳۷۲ -۳۳۸دیلمی ( 
  ن او در اثبات قضایا نام برده است.از براهی استخراج االوتاراز جمله در 

سجزی نخستین فرد مسلمانی است که گفت، خورشید ساکن و زمین بـه گـرد محـورش 
  در چرخش است و بر اساس این فرض اسطرالب زورقی را ساخت.

ویژه در هندسه مهارت های او را ذکر کرده است. سجزی بهرساله از نوشته ۳۴بروکلمان 
اسـت و اثـری هـم دربـارۀ هفـت  فی شکل القطـاع ةرسالآثارش داشت و یکی از مهمترین 

وقسـمة الزاویـة  ةعمل المسبع فـی الـدایرضلعی منتظم محاط در دایره و تثلیث زاویه به نام 
ای از این رساله در قـاهره وجـود دارد و دارد. نسخه ةالخطین بثالثة اقسام متساوی ةالمستقیم

ست. سجزی برای نخسـتین بـار تثلیـث زاویـه را از کارل شوی آن را به آلمانی ترجمه کرده ا
طریق هندسی انجام داد. روش او تقاطع دایره و هذلولی است. پیش از سجزی راه حـل ایـن 

  را به آلمانی ترجمه کرد. تثلیث زاویه حرکتی بود. وپکه رسالۀ یمسئله استفاده از روش تقریب
ای از آن در لیـدن کـه نسـخهنـام دارد  فی وصف القطوع المخروطیهرسالۀ دیگر سجزی 

 موجود است و وپکه آن را به فرانسه ترجمه کرده است.
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  . کرج١٨

حسن حاسب کرجی از بزرگترین ریاضیدانان عصر اسالمی از مـردم کـرج  بنابوبکر محمد 
زیسـت و هارم و اوایل سدۀ پنجم هجری میچدر اواخر سدۀ  ،در نزدیکی اراک کنونی ،قدیم

 او در ری تحصیل کرد، سپس روانۀ بغداد ۴۲۰و  ۴۱۰در فاصلۀ سالهای 
ً
ق درگذشت. ظاهرا

 بـنعلـی  بـنرا به نام فخرالملک (ابوغالـب محمـد  الفخریشد و در آنجا کتاب جبر خود 
وی در اواخـر  گویـاالدوله و سلطان الدولۀ دیلمی) نوشـت. ءق وزیر بها۴۰۷ یخلف متوفا

  عمر به زادگاهش برگشت.   
 خواندند تا اینکه استاد ایتالیـایی لـوی دالکرجی را به صورت غلط کرخی می تا این اواخر نام

 امالی درست این نام کرجی است.
ً
  ویدا دربارۀ او به مطالعۀ جالبی پرداخت و ثابت کرد قطعا

بـه بررسـی و شـرح مطالـب آن  و کرجی را به فرانسـه ترجمـه کـرد الفخریوپکه کتاب 
را به آلمانی ترجمه کرد. نسـخه هـای خطـی  الحساب الکافی فیپرداخت. آ. هوخهایم هم 

و امثـال آن  بلـهاعلل حساب الجبـر والمق، ١البدیع فی الحساببرخی رساالت کرجی مانند 
  موجود است.

و نسـوی اعـداد را نـه بـا ارقـام  طبـریجالب است توجه کنیم کرجی برخالف کوشیار، 
  ین کار او عمدی بود.رسد انوشت و به نظر میهندی، بلکه با کلمات عربی می

                                                             
  ).۱۹۶۴ بیروت،( است کرده منتشر را کتاب این متن انبوبا عادل .١
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کرجی مانند کتـاب حسـاب بوزجـانی بـه منظـور آمـوختن کـاربرد الکافی فی الحساب 

تـا  ۴۴فصل نخست دربارۀ حساب، فصلهای  ۴۳فصل دارد.  ۷۰حساب بوده است. کتاب 
  دربارۀ جبر است. ۷۰دربارۀ هندسه و بقیه تا فصل  ۵۳

نبـرده، ولـی بـرای آزمـایش درسـتی چنان که پیشتر گفتیم، کرجی اعداد هندی را به کار 
را بـه  ۹استفاده کرده است. پیش از آن دیگـران عـدد  ۱۱محاسبات برای نخستین بار از عدد 

  :د قاعده های زیر را داده استاعداکرجی برای به دست آوردن جذر تقریبی  ١بردند.کار می
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ات مربـوط بـه کعبهـا را هـم عرضـه وی عالوه بر عملیات جمع و تفریق جذرها، عملیـ
  :کند می

,- = + =33 354 2 16 188 50  
هـای ارشـمیدس، هـرون اسـکندرانی و بطلمیـوس به برخی قضـیه الفخریدر بخش هندسۀ 

از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل بحث دربـارۀ محاسـبات  خریالفخوریم. برمی
های جبر است. در آن بـیش از ای از مسئلهجبری و جبرهای معین و نامعین و بخش دوم مجموعه

هـا هایی از دیوفانتوس وجود دارد. بیشتر مسئلهعالوۀ مسئلهبر نمادی، بهجشصت مسئلۀ مربط به 

هـای درجـۀ دوم را از دیوفـانتوس  درجۀ نهم است. ولی کرجی تنها معادلههایی تا متعلق به معادله
ای (هرچند ناقص) ابـداع و مفهـوم نقل کرده است. کرجی برای حل دستگاه معادالت روش ویژه

  :را بیان کرد(یعنی مقادیر زیر) توانهای صحیح مقادیر مجهول و عکس آنها 

 , , ,
x  x x

¼
2 3

1 1 1 

هایی با ۀ درجۀ چهارم (با ریشۀ مثبت و غیر صفر) را عرضه و معادلهوی حل کامل معادل
  :حل کرده است، مثل راقابل تحویل به دستگاه معادالت درجۀ دوم  وهای باالتر هدرج

n nax bx c+ =2   
های متنـاهی قاعـدۀ هندسـی جـالبی دنباله مجموععالوه براین، او برای به دست آوردن 

 عرضه کرد. مث
ً
  ال

                                                             
  .۹به  ۹به جای طرح  ۱۱به  ۱۱طرح  .١
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k ( k ) ( k )= +å å3 2

1 1

2 1

3 3
  

  و
n n

   k ( k)=å å3 2

1 1

  

هـای نـامعین فصـلی اسـت دربـارۀ اسـتقرا، یعنـی حـل معادلـه الفخری در پایان کتاب
  :های زیر، مانند معادله)(دستگاه معادالتی با کمیتهای مجهول بیش از معادالت

( )x y z u v+ + + =
1

3
   

( )

( )

( )

y z u x v

z u x y n

u x y z n

+ + + =

+ + + =

+ + + =

1

4

1

5

1

6

   

شود که باید ریشۀ صحیحشـان بـه دسـت هم دیده می وسیتمعادالت دیوفانبرخی انواع 
  :آید، مانند

  x y z ,   x y z ,+ = - =3 3 2 2 2 3   
  یا

x  x y+ =3 2 xیا  210 y z=2 3 2 
  :گویایشان باید به دست آید، مانند های ههای دیگری که ریشو معادله

x y z+ =3 2 xیا  3 y z- =2 3 2  
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  . ابوعل سینا١٩

ــرئیس ابــوعلی حســین شــیخ دانشــمند، فیلســوف، فیزیکــدان، ریاضــیدان و  اهللاعبــد بــنال
اسالمی و یکی از بزرگتـرین مـردان جهـان دورۀ اخترشناس ایرانی، از معروفترین دانشمندان 

سدۀ دوازدهم تا شانزدهم مـیالدی بـر اسـاس رود. طب علمی و عملی اروپا از به شمار می
ق در افشنه نزدیک بخارا زاده شد و در بخـارا ۳۷۰سینا در سال های او قرار داشت. ابننوشته

  به تحصیل منطق، ریاضیات و پزشکی پرداخت.
در شانزده سالگی درعلوم طبیعی و طب همتایی نداشت و پزشکان مشـهور زیـر نظـر او 

منصور سامانی فرمـانروای خراسـان را درمـان کـرد.  بنسالکی نوح  کردند. در هفدهکار می
این کار بر اعتبار او افزود و موجب شـد بتوانـد از کتابخانـۀ سـلطنتی اسـتفاده کنـد. وی در 
گاه بود. موفقیتها و پیشرفتهای بعـدی او در علـوم  هجده سالگی از همۀ علوم عصر خویش آ

اش را و یک سالگی نخستین کتاب فلسفیدر بیست اش بود. او العادهمرهون استعداد خارق
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 عالءالدوله کاکویه چهار 

همـدان درگذشـت.  در ق۴۲۴سالی را در اصفهان در آرامش نسبی سپری کـرد. او در سـال 
کتاب و رسالۀ منسوب بـه او منتشـر  ۱۱۰اثر او را همراه با عنوان  ۱۳۱مهدوی فهرست  ییحی

  . دانشنامۀ عالئیو  نجات، شفا، قانوناز  ندکرده است. معروفترین آثارش از جمله عبارت
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م سینا به ریاضیات ماهیت فلسفی داشت. او با بیرونی و ابونصر عراق در خوارزعالقۀ ابن

بود و بـرای بـه دسـت  رصدهای عملیپرداخت و در اواخر عمر مشغول به مکاتبۀ علمی می
ابزاری شبیه ورنیـۀ امـروزی ابـداع کـرده بـود. او مفهومهـای در رصدخانه آوردن نتایج بهتر 

نهایت، نـور و ماننـد آنهـا را مطالعـه اصلی فیزیک از قبیل حرکت، نیرو، مقاومت، خأل، بی

بحـث کوتـاهی ی ابن سینا دربارۀ ریاضیات است و در آن شفاه تا دوازده کرد. فصلهای ن می
و  مجسـطیای از علم اعداد، خالصه ها، و توضیح چند ابهام آنمصادرات اقلیدس در مورد 

ده مورد جدید به مبحث اخـتالف منظـر افـزوده  مجسطیشود. در خالصۀ  موسیقی دیده می
سـینا روشـی بـرای کرده که پیشتر شناخته نبود. ابنای بیان است و در اخترشناسی عقاید تازه

را بـه  شفاعرضه کرده است. وپکه این بخش از  ۹آزمایش نتیجۀ جذر و کعب به وسیلۀ عدد 
  زبان فرانسه ترجمه کرده است.
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  . ابوریحان بیرون٢٠

ای شـیعی در بیـرون ق در خـانواده۳۶۲ذیحجـۀ  ۳احمـد بیرونـی در بـنابوریحان محمـد 
سـال نخسـت عمـرش را در  ۲۵ق درغـزنین درگذشـت. او ۴۴۰اده شد و در سال خوارزم ز

زادگاه خود گذراند و نزد استادانی همچون ابونصر عراق به تحصـیل علـوم پرداخـت. سـپس 
ق به زادگـاهش بازگشـت و ۳۹۹ولی پیش از سال  ،مدتی در جرجان بود. آنگاه عازم ری شد

س از استقرار در آنجا بارهـا بـه زادگـاهش سـفر ق به غزنین برده شد. او پ۴۰۷در بهار سال 
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.
طبیعـی عصـر خـویش  بیرونی بر ریاضیات، اخترشناسـی، اخترگـویی، فیزیـک و علـوم

احاطــه داشــت. نبــوغ و تبحــر بیرونــی در میــان دانشــمندان دورۀ اســالمی همتــایی نــدارد. 

  شمار آورد. توان او را از بزرگترین دانشمندان همۀ اعصار بهرفته می هم روی
، انصـاف و فراوانآمیز، ذوق سلیم و هوش شوق تحقیق و تصحیح، فکر موشکاف و نبوغ

و خرافـات در  مغـزیخشـکناپذیر او برای برطـرف کـردن خستگی عشق به حقیقت، تالش
گذرد، افکـار او بـیش از دانشـمندان بدیل بود. با اینکه از روزگار او قرنها میدورۀ اسالمی بی

  معاصرش برای دانشمندان امروزی تازگی دارد.
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اد هندی کنیم: بهترین توصیف اعداز پژوهشهای فراوان او تنها به موردهای زیر اشاره می

های گنـدم روی خانـه ؛ محاسبۀ دانه ١؛ محاسبۀ نسبت قطر دایره به محیطشدورۀ اسالمیدر 
؛ تثلیث زاویه و حل برخـی ترسـیمهای ۲٢تصاعد هندسی به نسبت  ه صورتهای شطرنج ب

کش و پرگار قابل حل نیست؛ نمایش مسطح شکل کروی ( تسطیح کـره)؛ هندسی که با خط
گیـری دقیـق وزن سنجی؛ اندازهشهرها و سایر اندازه گیریهای زمینتعیین دقیق طول و عرض 

فلز و سنگ قیمتی؛ توصیف چاه آرتزین بـر اسـاس قـانون ظـروف مرتبطـه و  ۱۸مخصوص 
  .شناختپژوهش در اصول تقویمهای مختلف که پیش از او کسی آنها را نمی

صورت یادداشتی کتاب و رساله در حجمهای مختلف، برخی به  ۱۸۰آثار بیرونی شامل 
  عات بسیار گرانبهاست.الکوتاه و برخی کتابهای مفصلی حاوی اط

به نام سلطان مسـعود غزنـوی  القانون المسعودی فی الهیئة والنجومآثار بیرونی  ۀاز جمل
 نظریۀ مثلثـاتآن را تحت عنوان  مقالۀ سومتألیف کرد. کارل شوی  ق۴۲۰است که در سال 

که از لحاظ تاریخ مثلثات  به آلمانی ترجمه کرد احمد بیرونی بناز اخترشناس ایرانی محمد 
رسائل ای است که تحت عنوان یکی از چهار رساله استخراج االوتاربسیار مهم است. کتاب 

در عراق چاپ شده است. سوتر این رساله را بـه آلمـانی ترجمـه  ودر حیدرآباد هند، بیرونی 
 کتاب فـی راشـیکات الهنـدهمیت زیادی دارد. کرده است که باز از لحاظ تاریخ ریاضیات ا

کند. ایـن رسـاله را  الذکر است و از نسبت و تناسب بحث میچهارمین رساله از رسائل فوق
دربارۀ نمایش  روَ ر وتبطیح الکُ وَ کتاب فی تسطیح الُص  .٣ویدمان به آلمانی ترجمه کرده است

ب التفهـیم الوائـل صـناعة کتـامسطح اشکال کروی را سوتر به آلمانی ترجمه کـرده اسـت. 
که بیرونی به هر دو زبان عربی و فارسی نوشته، رمزی رایت به انگلیسـی ترجمـه  را، التنجیم

  بیرونی آثار ارزشمند دیگری هم دارد.   ٤کرده است.
 ویـدمان خاورشناسان زیادی به مطالعۀ آثار بیرونی پرداخته و دربارۀ آنها نوشته

ً
اند. مـثال

    ن زمینه دارد. چندین مقاله در ای

                                                             

١. = +
´

114 954 312 306
360 1628 681471 360

 قطــــــــــــــر
 محیـــــــــــــط

   

٢. - =642 1 18 446 744073 709 551615   

به وسیلۀ مرکـز پژوهشـی میـراث  ۱۳۸۹متن عربی این کتاب همراه با ترجمۀ فارسی توسط محمدمهدی کاوه یزدی در سال  .٣

  مکتوب در تهران منتشر شده است.

  ) که بارها تجدید چاپ شده است.۱۳۱۸الدین همایی منتشر کرده (تهران، متن فارسی این اثر را جالل .٤
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  طبری. حاسب ٢١

ایوب ریاضیدان و اخترشناس از مردم آمل در نیمۀ دوم سدۀ پنجم هجری  بنابوجعفر محمد 
به زبان فارسـی  شمارنامهق درگذشت. برخی آثار او، از جمله ۴۷۴زیست و پس از سال می

تـرین منتشر شده اسـت. متأسـفانه برخـی از مهم ۱۳۴۵در دست است. این کتاب در سال 
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 

ای  است کـه نسـخه مفتاح المعامالت طبریمفهوم کسرهای نزولی است. یکی دیگر از آثار 
اعداد و متناسبات، «این کتاب در شش فصل است و در آن از  .١از آن در استانبول وجود دارد

در دانسـتن  ،ضرب و قسمت و جـذر و کسـورات، فـرائض و معـامالت، نـوادر و مضـمرات
بحث شده است. دو رسالۀ فارسـی دیگـر از » خطأین و مشکالت، شمار مقادیر و مساحات

اولـی  ٢د.یـج مفـرزو دیگـری  معرفة االسـطرالب در دست است، یکی به نام طبریحاسب 
ترین نوشتۀ موجود فارسی دربارۀ ایـن ابـزار نجـومی باشـد. توضـیحات و ممکن است قدیم

اصطالحات ریاضی به کار رفته در آن فارسی سره است ولی این کار ادامه نیافـت و پـیش از 
    سدۀ هفتم هجری اصطالحات مرکب عربی جای آنها را گرفت.

                                                             
  منتشر کرد.  ۱۳۴۹رسالۀ فارسی را بنیاد فرهنگ ایران (تهران) در سال این  .١

  .است شده منتشر تهران در ۱۳۸۵ و ۱۳۷۱ سالهای در کتاب دو این .٢
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  . نَسوی٢٢

بـود. گویـا بـه خـاطر هجـری نسـوی از ریاضـیدانان سـدۀ پـنجم احمد  بنابوالحسن علی 
ق در ری به دنیـا آمـد و ۳۹۳شد. او در سال نامیده می» استاد مختص«مهارتش در هندسه 

بیشتر عمرش را در آن شـهر گذرانـد. وی نزدیـک بـه صـد سـال زنـدگی کـرد و از نزدیکـان 
د کوشیار بوده مورد تردید است. دیلمی و جانشینانش بود. این روایت که او شاگر ۀلومجدالد

سه تن از ماهرترین ریاضیدانان اوایـل دورۀ اسـالمی  و نسوی طبریولی کوشیار و پس از او 
  ١).۱۴در فن حساب بودند (

نسوی برای مجدالدولۀ دیلمی کتابی فارسی دربارۀ حسـاب هنـدی نوشـت و بعـدها بـه 
 فی الحسـاب الهنـدی قنعالمآن را  خواهش یکی از جانشینان او آن را به عربی ترجمه کرد و

ای از آن ترجمه در لیدن موجود است و تمام آن به روسی و بخشهایی به فرانسـه نامید. نسخه
. کتاب شامل چهار مقاله و هر مقاله در چند بـاب اسـت. بـاب ٢لمانی ترجمه شده استآ و

رم دربارۀ کسرهای کند و باب چهااول از عدد و بابهای دوم و سوم از کسرهای گویا بحث می

                                                             
 ۶، سـال مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهرانبرای اطالعاتی دربارۀ نسوی بنگرید به: "حکیم نسوی"، غالمحسین صدیقی،  .١

  .٢٨-١٢، ص١، شمارۀ )۱۳۳۷(

توسط مرکـز پژوهشـی میـراث  ۱۳۹۱مهدی کاوه یزدی و رضا افخمی عقدا در سال متن و ترجمۀ فارسی این رساله را محمد .٢

  اند.مکتوب در تهران منتشر کرده
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شصتگانی است. روشی که در این کتاب برای استخراج جذر و کعب بیان شـده شـبیه روش 

 نسوی جذر 
ً
  :آوردرا به این صورت به دست می هدرج ۱۷امروزی است. مثال

, , ,¢ ¢¢= = =
oo o o1 1

17 170 000 412 4 7 12
100 100

  

را روشنی در این کتاب بیان شـده اسـت (ایـن جالب است بدانیم مفهوم کسر اعشاری به
  توان دید).هم می طبریحاسب نامۀ  شماردر 

اسـت کـه شـکل قطـاع  کتاب االشباع فی شـرح شـکل القطـاعیکی دیگر از آثار نسوی 
از آن در دست است و مقدمـۀ آن بـه  بطلمیوس را توصیف کرده است. چند نسخه مجسطی

را  آن طوسـینوشته کـه  مأخوذات ارشمیدسآلمانی ترجمه شده است. نسوی شرحی هم بر 
چاپ شده است. نسوی آثـار دیگـری هـم  طوسیرسائل  جزوتحریر  اینتحریر کرده است. 

  وغیره.  زیج فاخر ،صور عبدالرحمان صوفی خالصۀ ،الهندسهالتجرید فیدارد، مانند 
  

  . اسفزاری٢٣
نجـوم و ریاضـی در سـدۀ پـنجم  در امام ابوالحسن مظفر بن اسماعیل اسـفزاری از مشـاهیر

فــان و معارضــان حکـیم عمــر خیــام بـود و در ریاضــیات، اخترشناســی، هجـری و از مخال
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 

کتـاب  ۀخالصـ ،ةفی المسـاح ةقدمم ،اختصار فی اصول اقلیدساسفزاری در دست است: 
  ١.موسیالحیل بنی

   

                                                             
یافتۀ اسفزاری را در مجلۀ  .١ برای اطالع از رساله . منتشر کرده است ۱۳۹۰، سال ۹، شتاریخ علممحمدرضا عرشی دو رسالۀ نو

فزاری در علم مکانیک بنگرید به: محمد ابطوی، "رساله هـای ابوحـاتم اسـفزاری در علـم مکانیـک (حیـل)"، ترجمـۀ های اس

  .۳۴-۶، ص۱۳۹۵، بهار و تابستان ۹، شمارۀ پیاپی ۵، سال میراث علمیحمیدرضا نفیسی، 



  ۴۷ | ایران ریاضیات تاریخ چکیدۀ 

 
  

یم عمر خیام٢۴   . ح

 ١)۳ابراهیم خیامی نیشابوری معروف به حکـیم ( بنالدین ابوالفتح (یا ابوحفص) عمر غیاث
از بزرگترین ریاضیدانان دورۀ اسالمی و شاعر، فیلسوف و منجم معروف ایرانـی اوایـل سـدۀ 

ه دنیا آمد و در همان شهر درگذشت. تاریخ تولد او معلوم ششم هجری است. او در نیشابور ب
نام او در شمار کسانی آمده است که به فرمـان  .٣اندق دانسته۵۲۶و تاریخ وفاتش را  ٢نیست

ملکشاه سلجوقی برای اصالح سال و ماه ایرانی و ایجاد تقـویم جاللـی در ری، اصـفهان یـا 
کتاب جبر اوسـت کـه مـتن عربـی و ترجمـۀ  نیشابور گرد آمدند. مهمترین اثر ریاضی خیام

) متن عربـی و شـرح یکـی از رسـاالت ۳). در همان کتاب (۳( فارسی آن منتشر شده است
به معادلۀ درجۀ سوم آمده اسـت. وپکـه اول بـار جبـر  یای هندسخیام دربارۀ تحویل مسئله

  خیام را به فرانسه ترجمه کرد و شرحی همراه با برخی اشارات سـودمند بـر آن
ً
نوشـت. اخیـرا

  شرح شده است.و این کتاب به روسی هم ترجمه 
عمر خیام نخستین کسی بود که در معادالت درجۀ یک و دو به شیوۀ علمـی منظمـی بـه 

بنـدی و در حـل همـۀ اقسـام تحقیق پرداخت و آنها را بـه صـورت درخـور تحسـینی طبقـه

                                                             
  د.ان) در کتابنامه مرجعی عالی است که اغلب پژوهشگران غربی بدان استناد کرده۳شماره ( .١

  اند.ق دانسته۴۳۹ذیقعدۀ  ۱۸تاریخ تولد او را  .٢

  .۳۲۵، ص زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمیقربانی،  .٣
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به طـور نـاقص) بـه دسـت معادالت درجۀ سوم تحقیق کرد و راه حل هندسی آنها را (گرچه 

). کتاب جبر او که حاوی این پژوهشهاست، نمونۀ عالی تفکر منظم علمی به شـمار ۳آورد (
 ترین همۀ آنهاست.   ترین آثار دورۀ اسالمی و شاید برجستهرود. این یکی از برجستهمی

گاهی خیـام در کتاب جبر خیام دو نکتۀ اصلی توجه خواننده را جلب می کند. نخست، آ
از اهمیت تعمیم و لزوم آن در ریاضیات. دوم، در این کتاب تردیـدها و نایقینیهـای خیـام در 

خیـام بـا  .)۱۳۶ – ۱۳۵ص  ،۳شـود (انتقال از یک مرحلۀ علمی به مرحلۀ بـاالتر دیـده مـی
» کمیـت پیوسـته« یـا» کمیـت«و » عدد اصلی«یا » عدد« پیروی از فیلسوفان یونانی، میان 

سخت تحت جبر شد و روش او در کتاب زمان) تمایز دقیق قائل می(خط، صفحه، حجم و 
های منفی و در نتیجـه عـددهای موهـومی را در است. خیام نه تنها ریشه تفکریتأثیر چنین 

  ).۱۳۷ص  ،۳کرد (گرفت، بلکه جواب صفر را هم قبول نمینظر نمی
، رات اقلیـدسشرح ما اشکل من مصادکتاب مهم دیگری از خیام در دست است به نام 

). ترجمـۀ ۵ۀ فارسی آن همراه با حواشی در تهران چـاپ شـده اسـت (مکه متن عربی و ترج
این کتاب همراه با شرح به انگلیسی و روسی هم منتشر شده است. کتاب در سه باب است، 

اقلیدس، باب دوم دربارۀ نسبت و تناسب اصول وازی در تباب اول در بارۀ مصادرۀ خطهای م
  مربوط به نسبت ترکیبی و تحقیق در آن.و باب سوم 

در بـاب ماهیـت حقیقـی روش  ایو رسـاله مشکالت الحسابعنوان دو اثر دیگر خیام 
شـود، ولـی متأسـفانه هـیچ یـک در منابع دیده می یهندی استخراج جذر و کعب در بسیار

عـدد  nای در حالتی که دانیم خیام با مثلث حسابی و بسط دو جملهدست نیست. اینک می
 مثبت باشد، آشنا بود. صحیح 
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  . ابوالفت اصفهان٢۵

فضل ریاضیدانی ماهر بود. که در اواخر سدۀ پنجم و اوایل سـدۀ ششـم  بنقاسم  بنمحمود 
آپولونیوس را که هالل حمصـی  مخروطاتق درگذشت. او ۵۱۳زیست و در سال هجری می

ه صورت سلیسـی بازنویسـی کـرد، بـر قره از یونانی به عربی ترجمه کرده بودند، ب بنو ثابت 
هـای آن را به فارسی ترجمه کرد. مقالـۀ مقالۀپنج مقالۀ نخست آن شرح نوشت و همۀ هفت 

هـای پنجم تا هفتم متن یونانی این کتاب از میان رفته بود و اول بار در اروپـا از روی ترجمـه
آپولونیـوس  مخروطاتی از اعربی به التینی برگردانده و منتشر شد. ابوالفتح اصفهانی گزیده

  تألیف کرد.  هم تلخیص مخروطات به نام 
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  ساالر. ابن٢۶

سـاالر از دانشـمندان سـدۀ ششـم هجـری اسـت. نصـیرالدین  اهللافضل بنالدین علی حسام
سـاالر دربـارۀ از کتابی کـه ابـن ناع عن اسرار الشکل القطاع خودقکشف الدر رسالۀ  طوسی

وازی تـای در توضـیح قضـیۀ خطـوط مساالر رسالهکند. ابنمی ، یاداست شکل قطاع نوشته
ایـن رسـاله  تصویر. همایی ةاقلیدس فی خطوط المتوازی ةتبیان مصادراقلیدس نوشت به نام 

 زهاش بحث کرده است. مـاکس کـراو) آورده و درباره۵کتابخانۀ آستان قدس در (نسخۀ را از 

سـاالر نسـبت داده اسـت. بـنبـه حسـام الـدین  را ةجامع قوانین علـم الهیئـای به نام  رساله

از ریاضـیدانان بسـیاری  رسـالهدر استانبول موجود است. در مقدمـۀ  رسالهای از این  نسخه
 بـنعصمت، سجزی، بوزجانی، خجنـدی، ابونصـر  بنقره، سلیمان  بنمانند نیریزی، ثابت 

مغنی و شکل قطـاع  از نسبت مرکب، شکلدر متن رساله عراق و بیرونی نام برده شده است. 
است که  اول کتاب اقلیدس ۀاختصار دعاوی مقالبحث شده است. یکی دیگر از رساالت او 

  ای از آن در مشهد وجود دارد. نسخه
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  صالح همدان. ابن٢٧

سری از مردم همدان، در بغـداد پـرورش یافـت و در  بنمحمد  بنالدین ابوالفتح احمد نجم
  ق درگذشت. ۵۴۸یا  ۵۴۰رد و در همان شهر و در دمشق زندگی ک

تسـطیح ای به نام فی کیفیـة در کتابخانۀ استانبول رساله م۱۹۳۶ماکس کراوزه در سال     
از او پیدا کرد که پیش از آن شناخته نبودند. موضوع  ۀ ریاضیهمراه با ده رسال البسیط الکری

کوهی و دیگران دربـارۀ این رساالت در مخالفت با مطالب و استداللهای ابن هیثم، ابوسهل 
قول فی بیـان مـا وهـم فیـه بطلمیوس است و یکی از آنها  مجسطیاقلیدس و  اصولمطالب 
  نام دارد. هیثم فی کتابه لشکوک علی اقلیدس  بنابوعلی 
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  . عبدالمل شیرازی٢٨

محمـد ریاضـیدان و اخترشـناس ایرانـی در سـدۀ ششـم هجـری  بـنابوالحسین عبدالملک 

هـای ). او با استفاده از ترجمـه۸ق وفات یافت ( ۶۰۰نیم که پیش از سال دازیست و می می
هـایی از آن آپولونیوس فراهم کـرد کـه نسـخه مخروطاتای از قره گزیده بنحمصی و ثابت 

 مجسـطی(درکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران) موجود است. عبدالملک شـیرازی منتخبـی از 
  را به فارسی ترجمه کرده است.  الدین شیرازی آن بطلمیوس دارد که قطب
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  . اثیرالدین ابهری٢٩

عمر ابهری فیلسوف، ریاضیدان و اخترشناس از فرزانگـان مشـهور ایـران  بناثیرالدین محمد 
زیست و در آنجـا یونس بود و مدتی در آسیای صغیر می بنالدین در ریاضیات، شاگرد کمال

وی از دوستان و طرف مکاتبۀ نصـیرالدین به تدریس و تألیف کتابهای علمی اشتغال داشت. 
  ق درگذشت.۶۶۳بود و در سال  طوسی

ابهری مؤلف چندین زیج و رساالتی در اخترشناسی و اخترگویی اسـت، از قبیـل کتـاب 
. کتـاب اخیـر شـامل سـیزده مقالـه اصالح اصول اقلیدس و االفالک ةاالدراک فی درایة غای

  عالی شهید مطهری (سپهساالر) موجود است.  مدرسۀکتابخانۀ ای از آن در است و نسخه
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  طوس. ٣٠

(معروف به خواجه نصـیر) فیلسـوفی  طوسیحسن  بنمحمد  بننصیرالدین ابوجعفر محمد 
بزرگ، یکی از بزرگترین ریاضیدانان و اخترشناسان ایرانی جهان اسـالم و مـاهرترین آنـان در 

  علم مثلثات بود.
س زاده شـد. در جریـان حملـۀ مغـول بـه طـوق در  ۵۹۷اول سال جمادی ۱۱او در 

ابـی منصـور  بـنخراسان، نیشابور را ترک کرد و در قهستان نزد ناصـرالدین عبـدالرحیم 
المـوت  رئیس قالع اسماعیلیه رفت و سپس به الموت برده شد. او تا زمانی کـه هالکـو

د سـاخت. خـورا فتح کرد در آنجا بود. آنگاه هالکو او را به خدمت گرفت و از نزدیکان 
ق بغداد را فتح کرد و خالفت عباسـی را برانـداخت، خواجـه ۶۵۶وقتی هالکو در سال 

یی اعتقاد زیادی داشت و مهـارت  در ایـن  طوسـینصیر همراه او بود. هالکو به اخترگو
مـأمور سـاختن  طوسـی. سـرانجام گذاشـت میزمینه روزبروز بـر هالکـو اثـر بیشـتری 

های جهان اسالم بـود. بسـیاری از تبرترین رصدخانهای در مراغه شد که از معرصدخانه
 طوسـیدانشمندان سرزمینهای اسالمی که به دست مغول فتح شد، در آنجا گرد آمدند. 

ق در ۶۷۲سرانجام روانۀ بغـداد شـد و در ذیحجـۀ  ،تا اواخر عمر در مراغه اقامت گزید
  آنجا درگذشت.

اثـر او نـام  ۶۴داده و سـارتن از به دست  طوسیکتاب و رسالۀ  ۵۶بروکلمان فهرستی از 
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   :مهمترین این آثار عبارت است از ١برده است.
. دو تحریر از آن در دست است، یکی در سـیزده مقالـه کـه تحریر اصول اقلیدس(الف) 

در رم چاپ شده است و دیگری در چهارده مقالۀ مختصر کـه بارهـا چـاپ  م۱۵۹۴در سال 
 اصـولی درسی درآمد. این کتاب ترجمـۀ دقیـق در شمار کتابها طوسیشده است و پس از 

را به طور اساسی بررسـی و بـازبینی  اصولهای عربی موجود ترجمه طوسیاقلیدس نیست. 
 او کوشیده است با استفاده از 

ً
کرده، بر آن شرح نوشته و توضیحاتی از خود افزوده است. مثال

و در  کنـد اثبـاتتوازی را کارهای خیام و دیگران مصادرۀ پنجم اقلیدس معروف به خطوط م
ناممکن بود، چون این مصـادره مسـتقل  کاراین  رهانهایی عرضه کرده است. البتهاین زمینه ب

کنـیم بـه نـوعی  آنرا جانشـین  مصادرۀ دیگریاقلیدس است و اگر  اصولاز سایر مصادرات 
عـن  رسـالة الشـافیهاین بحث را در رسالۀ دیگرش  طوسیهندسۀ نااقلیدسی خواهیم رسید. 

  دنبال کرده است. ةالشک فی الخطوط المتوازی
ایـن رسـاله را نخسـت بـه فارسـی  طوسـی. کشف القناع عن اسرار شکل القطـاع(ب) 

و سپس آن را به عربی ترجمه کرد. این مهمترین اثر ریاضی او و نخستین اثر مسـتقل  ٢نوشت
مچنین سطح ایـن مثلثات بخشی از اخترشناسی بود. ه طوسیدربارۀ مثلثات است. پیش از 

کشـف توان باالترین حد پیشرفت ریاضـیات در زمینـۀ مثلثـات بـه شـمار آورد. رساله را می
  به فرانسه ترجمه و به آلمانی و انگلیسی بررسی شده است. القناع

در پنج باب است. تناسب که در مثلثات مورد نیاز است در باب اول بررسی  القناعکشف
ارۀ تعمیم مفهوم عدد به کمیتهای پیوسته تکمیل کـرده اسـت. خیام را در ب نظر طوسیشده و 

او در باب دوم از قضیۀ منالئوس و حالتهای مختلف آن بحث کرده است. باب سـوم دربـارۀ 
مثلثات مسطح، باب چهارم مربوط به حالت کروی قضیۀ منالئوس و باب پنجم حل مثلـث 

وی در حـالتی اسـت کـه این رساله محاسبۀ ضلعهای مثلـث کـر جالب کروی است. بخش
  آن معلوم باشد. های زاویه

                                                             
از محمدتقی مدرس رضوی، بنیاد فرهنـگ  احوال و آثار نصیرالدینبرای گزارش مبسوطی از زندگی و آثار طوسی بنگرید به:  .١

، گـزینش و ویـرایش حسـین گار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسیپژوهشهایی در زندگی، روز: استاد بشر؛ ۱۳۵۴ایران، 

  .۱۳۹۱محمدجواد انواری، میراث مکتوب،  -معصومی همدانی

نامۀ کارشناسی ارشد در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران تصحیح متن فارسی این رساله را یونس مهدوی به عنوان پایان .٢

  ).۱۳۸۸کرده است (
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(این رسـاله در حیـدرآباد هنـد چـاپ شـده اسـت).  ةواالستوان ةتحریر کتاب الکر (ج)

ارشـمیدس را  دایـره و اسـتوانۀاسحاق از کتـاب  بنقره و حنین  بنترجمه های ثابت  طوسی
رده و بـر یکـی از تحریر کرده است. او در آغاز این کتـاب نقـدی بـر مصـادرات اقلیـدس آو

 دایـرۀگیری) (اندازه تکسیرمصادرات ارشمیدس قضایایی افزوده و در پایان رساله پیوستی بر 
  ارشمیدس نوشته است.

. چند نسخۀ خطی از ایـن رسـاله وجـود دارد و بـه جوامع الحساب بالتخت والتراب(د) 
آن روش در  طوسـینسـوی اسـت و  المقنـعروسی هم ترجمه شده است. مطالب آن شـبیه 

ای م با هر تقریب دلخواه را عرضه کرده است. او همچنـین بسـط دو جملـهnاستخراج ریشۀ 
  خیام را در حالتی که توان عدد صحیح باشد، آورده است.

بطلمیوس و بسیاری آثار یونانی دیگر را تحریر کـرد،  مجسطی ،عالوه بر آثار فوق طوسی
متوسطات نامیده می شد، چون آنهـا  طوسی رسائلاو چاپ شده است.  رسائلکه در ضمن 

معرفة خواندند. این آثار عبارت است از کتاب بطمیوس میمجسطی اقلیدس و  اصولرا بین 
ارشـمیدس،  مـأخوذاتقـره، کتـاب  بنثابت کتاب مفروضات موسی، یبن االشکال ةمساح

کـرة تئودوسـیوس و کتـاب  کتـاب االکـراقلیـدس،  کتـاب معطیـاتمنالئوس،  مخروطات
  از اوتوکیوس. حرکهالمت
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  الدین سمرقندی. شمس٣١

محمـود حسـینی منطقـدان، ریاضـیدان و اخترشـناس سـدۀ هفـتم  بـناحمد  بنمحمد 
به زبـان  رسالۀ ریاضیمعروف به  اشکال التأسیسهجری مؤلف یکی از مهمترین آثار به نام 

دربـارۀ در این رساله از سی و پنج قضـیه بحـث شـده اسـت و بحثـی هـم دارد  عربی است.
هایی از آن (در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و مدرسۀ عـالی  مصادرۀ پنجم اقلیدس. نسخه

انـد (از جملـه شهید مطهری و جاهای دیگر) موجود است. بر این کتاب چندین شرح نوشته
زادۀ رومی).این کتـاب بـه فارسـی و ترکـی و بخـش مربـوط بـه مصـادرۀ پـنجم شرح قاضی

  به زبان فرانسه ترجمه شده است. م۱۹۶۰ال (خطوط متوازی) در س
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  الدین شیرازی. قطب٣٢

) ریاضـیدان، اخترشـناس، پزشـک، فیلسـوف و یکـی از ۹مصـلح ( بـنمسعود  بنمحمود 
ای اهـل علـم و ق در شیراز زاده شـد. او از خـانواده۶۳۴بزرگترین دانشمندان تاریخ در سال 

ی، عراق ، فـارس او به خراسان، ایران مرکز بود . طوسیخود او از شاگردان دانشمند معروف 
الـدین بـه تـدریس ق درگذشـت. قطـب۷۱۰های زیادی کرد و در سـال و آسیای صغیر سفر

تنقـیح تـر یـن شـاگردانش بـود و کتـاب الدین فارسی یکی از برجستهاشتغال داشت و کمال
  الدین نوشت و در مقدمه با احترام از او یاد کرد.را به نام قطب المناظر

است در چهار  نهایة االدراک فی درایة االفالکالدین در اخترشناسی مهمترین کتاب قطب
ق تألیف کرده است. این کتاب دارای بیانی است بسیار روشن که ۶۷۸که آن را در سال  مقاله

در آن عالوه بر اخترشناسی، از مساحی، هواشناسی، مکانیـک، ماهیـت فیزیکـی و هندسـی 
 الدین نخستین کسی بود که دربارۀ رنگینمان نیز گفتگو شده است. قطبکرویت اشیا و رنگین

چند نسخۀ خطی در  نهایة االدراکای داد. از کمان (جز در مورد رنگهایش) توضیح قانع کننده
  ایران (کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و مدرسۀ عالی شهید مطهری) موجود است.

التحفة  (به فارسی)، ختیارات مظفریت، مانند االدین در دست اسآثار دیگری هم از قطب
  دایرةالمعارفی که چاپ شده است.  کتابیدرة التاج لغرة الدباج و  ئةفی الهی ةالتحشی، ١الشاهیه

                                                             
  ) بررسی کرده است.۲۲را در ( تحفهو  دراکهایة االن ای. اس. کندی .١
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  الدین فارس. کمال٣٣

حسن فارسی یکی از بزرگتـرین فیزیکـدانان و  بنعلی  بنالدین (ابوالحسن) حسن کمال
) از مردم فارس ۱۰واخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم هجری (ریاضیدانان جهان اسالم در ا

 ۵۳در  ق۷۱۸ق بـه دنیـا آمـد و در سـال ۶۶۵الدین شیرازی بود. او در سـال و شاگرد قطب
  سالگی درگذشت.

) دربـارۀ ۱۰ای جامع و با ارزش اسـت (... رساله تنقیح المناظریکی از مهمترین آثار او 
تـذکرة االحبـاب فـی بیـان ده است. یکی دیگر از آثار او هیثم که چاپ شابن ظراکتاب المن

ای از آن وجـود دارد. اثـر موجـود دربارۀ یافتن عددهای متحـاب اسـت کـه نسـخهالتحاب 
فـی قواعـد  ةکتاب الفوائدالبهائیدر توضیح مطالب  اساس القواعد فی اصول الفوائددیگرش 
  است (ابن خوام) از عمادالدین بغدادی الحسابیة

حاوی افکار بدیعی دربارۀ مناظر و مرایا در نقاشی، تـأثیر رنگهـا و جـز قیح تنکتاب 
ای است که باید پـذیرفت او مطالـب زیـر را آنهاست. گزارش او از شکست نور به گونه

العـاده زیـاد اسـت، بـه طـوری کـه گـاه دانسته است: سرعت نور محدود ولی فـوق می

چگـالی مـادی  غیـر ازمحیط (که  سرعت نور با غلظت نوری ؛شودنهایت فرض می بی
توان منشأ نظریۀ مـوجی نـور در برابـر را می اخیر ) نسبت عکس دارد. اصلاستمحیط 

  دانست.آن ای نظریۀ ذره
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ای پـر از آب را بـه کمان، یـگ گـوی شیشـهپیدایش رنگین اخیرالدین برای کشف کمال

د را از طریق سـوراخی بـه عنوان قطرۀ باران در جای تاریکی آویخت و شعاعی از نور خورشی
ر قطـرۀ دآن تاباند و نشان داد رنگین کمان حاصل دو شکست و یک بازتاب شعاع خورشـید 

  آب است.  
  

  الدین ابهری. امین٣۴
او در فصول کافیـه فـی حسـاب التخـت والمیـل زیست و رسالۀ می ق۶۲۴او پیش از سال 

  برلین موجود است.
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  نظام اعرج .٣۵

الـدین شـیرازی در حسین قمی نیشـابوری از شـاگردان قطـب بنمحمد  بنالدین حسن نظام
ق زنده بـوده ۷۲۱دانیم او در سال علم و ادب سرآمد و بر علوم عصر خویش مسلط بود. می

به خط خود او در دست است. عبدالعلی بیرجندی آن را شـرح  فی الحساب ةشمسیو رسالۀ 
کوهبنانی شرح دیگری بر آن  اهللاعبد بن اهللادکرده (که در مشهد موجود است) و ابواسحاق عب

از لحـاظ  الحسـابفـی ةشمسـینوشته است (کتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری). رسالۀ 
تاریخ ریاضیات مهم است و باید جداگانه مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. باب اول بخـش 

ی کلـی بـرای بـه دسـت آوردن اهای عددهاست. در اینجا قاعدهدوم آن دربارۀ توانها و ریشه
به عنوان نمونه داده شده است. سایر آثار نظام اعرج مانند  ۳۴۰۱۲۲۵م و کعب عدد nریشۀ 

  در دست است.  شرح زیج ایلخانیو  شرح المجسطی
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  الدین کاشان. عماد٣۶

ق در اصـفهان ۷۶۶و  ۷۳۷بـن احمـد کاشـانی در سـالهای  ییحیعمادالدین دانیم می

فوائـد ، شـرحی بـر ایضاح المقاصد لفرائد الفوائـدو  اللباب فی الحساب زیست. کتاب می
  عمادالدین بغدادی و آثار دیگری از او باقی است.  ۀالبهائی
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  . کاشان٣٧

محمود کاشانی ریاضیدانی برجسته و نـادر، اخترشناسـی  بنبن مسعود الدین جمشید غیاث
ی و دارای افکـاری عمیـق و روشـن بـود. رصدی دقیق، ناقد آثار علم هایماهر، مخترع ابزار

تـا زمـان  ق۸۰۸توان او را بهترین ریاضیدان عصر اسـالمی نامیـد. او از سـال درستی می هب
ق به کارهای علمی مشغول بود و آثار ریاضی و نجومی متعددی تألیف ۸۳۲وفاتش در سال 

به سمرقند رفت و  کرد، یا بر آنها شرح و حاشیه نوشت. کاشانی به دعوت الغ بیگ از کاشان
های جهان اسالم بود. الغ بیگ و مدیر رصدخانۀ سمرقند شد که یکی از مهمترین رصدخانه

شـرح زیـج سایر ریاضیدانان سمرقند پاس حرمت او را داشتند و همچنان که بیرجنـدی (در 
  »اصل رصد سمرقند از آثار طبع لطیف اوست.«نویسد ) میالغ بیگ

) راه دلخـواهو برای معادلۀ درجۀ سوم (بـا تقریـب  ١بود دهدهیکاشانی مخترع کسرهای 
تغییـر بـاقی مانـد. تا صد و پنجاه سال بعـد بـی πحل جالبی عرضه کرد. محاسبۀ او از عدد 

  مهمترین آثار ریاضی کاشانی به شرح زیر است:
(به فارسی). کاشـانی ایـن زیـج را در سـال  زیج ایلخانیدر تکمیل  زیج خاقانی(الف) 

یف و به الغ بیگ تقدیم کرد. این نخستین اثر مهم او و شامل شـش مقالـه اسـت. ق تأل۸۱۶
های ایـران یک از کتابخانه چهایی از آن در خارج از ایران وجود دارد، ولی متأسفانه هینسخه

                                                             
  همچنان که پیشتر گفته شد، اقلیدسی در این مورد بر کاشانی مقدم بود، ولی به احتمال زیاد کاشانی از کار او خبر نداشت. .١
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بـه شـمار آورد و  زیج الغ بیگتوان مأخذ و اساس را می زیج خاقانی ١ای از آن ندارند.نسخه

  شود.فارسی جالب مربوط به نجوم در آن دیده میبسیاری اصطالحات 
های کاشانی است. با اینکه به صورت . این یکی از مهمترین نوشتهمفتاح الحساب(ب) 

بـه طـرز  . ایـن اثـروی موضوعهای علمی جالب زیـادی اسـتکتاب درسی نوشته شده، حا

شده اسـت. کاشـانی  ای تدوین شده و به عنوان دایرةالمعارف ریاضی پیشینیان تلقی استادانه
دوم کتاب از ابداع کسر  مقالۀق به پایان رساند. کاشانی در ۸۳۰تألیف این کتاب را در سال 

دهد و در بقیۀ کتـاب آن را در محاسـبات بـه کند، روش آن را توضیح میگفتگو می دهدهی
مـۀ کتـاب اند. مقدمۀ آن به آلمـانی و ه های فراوانی بر آن نوشتهبرد. شرحها و حاشیهکار می

  به روسی ترجمه شده است. 
. این کتاب هم از آثار مهم کاشانی و از شاهکارهای فن محاسـبه الرسالة المحیطیه(ج) 

ش قطردایره به محیط یعنی نسبت  πق تألیف کرد. او عدد ۸۲۷است. کاشانی آن را در سال 
جاه سال بعـد با دقتی محاسبه کرد که تا صد و پن ،هم به صورت شصتگانی و هم دهدهی ،را

همتا باقی ماند. این کتاب همراه با شرح و توضیحات بـه آلمـانی و روسـی ترجمـه شـده بی
کنـد و کتـاب ابوالوفـا کاشانی در آغاز این کتاب با صراحت از ارشـمیدس یـاد مـی ٢است.

ستاید. آنگاه او محاسـبۀ خـودش را مطـرح محاسبۀ بیرونی را می وبوزجانی دربارۀ عدد پی، 
توان دیـد. او بـا بهـره گیـری از ای ماهرانه را میکننده و محاسبهه در آن نظمی خیرهکند کمی

´ ای محیطی و محاطی باهچندضلعی 283 ضلع نسبت محیط دایره را به شعاع به صورت  2
  :وردآزیر به دست می

/π =2 6 283 185 307 170586 5  
  .که همۀ ارقام آن صحیح است

. متن اصلی این کتاب مفقـود شـده اسـت، ولـی موضـوع آن را از وتر و جیب رسالۀ(د) 
توان حدس زد. کاشانی توانسته اسـت. بـرای بـه اند مین نوشتهآهایی که بر شرحها و حاشیه

                                                             
جملـه در  ثبـت شـده اسـت، از خاقـانی زیـجتحت عنوان  زیج الغ بیگ های نسخه های ایراندر برخی فهرستهای کتابخانه .١

  کتابخانۀ مرعشی قم و کتابخانۀ مجلس.

رسـالۀ تصویر نسخۀ خطـی  شادروان استاد قربانی این کتاب را به فرانسه ترجمه کرده که متأسفانه تاکنون منتشر نشده است. .٢

و موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی (مشهد) به خط خود کاشـانی را مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوب بـا مقدمـه  محیطیه

  منتشر کرده است.  ۱۳۹۱توضیحات یونس کرامتی در سال 
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، معادلۀ درجۀ سومی تنظیم و برای حـل هاز سینوس سه درج هدست آوردن سینوس یک درج

لحاظ دقت و برازنـدگی در میـان آثـار ریاضـیدانان تقریبی آن روش جالبی عرضه کند که از 
ت در اروپـا این روش شبیه روشهای گوناگونی است کـه پـس از وِیـ ١اسالمی نظیری ندارد.

تـوان یافـت. ابداع شد و نخستین روش فنی درست تقریب است که در تاریخ ریاضیات مـی
بـه پایـۀ دهـدهی  آن رار پایـۀ شصـتگانی داده اسـت و اگـر درا  هکاشانی سینوس یک درجـ

  :برگردانیم می شود

/sin =o1 0 017 452 406 372 835 1   
دربـارۀ  ٣الحـدائق نزهـة و ٢سـلم السـماءآثار دیگری از کاشانی در دست است از قبیـل 

  که خود کاشانی اختراع کرده بود. "طبق المناطق"ابزاری به نام 
  

  . بیرجندی٣٨
ی از ریاضـیدانان و اخترشناسـان الدین عبدالعلی بن حسین معروف بـه فاضـل بیرجنـدنظام

ق درگذشـت. اغلـب آثـار ریاضـی و نجـومی او شـرحها و ۹۲۴سدۀ دهم هجری در سـال 
شرح نظام اعرج،  فی الحساب ةشرح شمسیهای مفیدی است بر آثار دیگران، از قبیل  حاشیه

  و بسیاری دیگر. شرح زیج الغ بیگطوسی ،  تحریر مجسطی
  

   

                                                             
زاده از ). گزارش قاضـی۲۰۰۳اند (فرانکفورت، زادۀ رومی را هوخندایک و رزنفلد منتشر کردهترجمۀ انگلیسی رسالۀ قاضی .١

  ).۱۳۸۸ران، روش کاشانی با ترجمه و شرح فارسی آن از فاطمه سوادی توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب چاپ شده است (ته

حمید بهلول این رساله را همراه با ترجمه و شرح فارسی آن به عنوان رسالۀ کارشناسی ارشد در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه  .٢

  فراهم کرده است. ۱۳۸۷تهران در سال 

  است. ) تصحیح و ترجمه کرده ۱۳۹۵حمید بهلول این اثر را به عنوان رسالۀ دکتری در پژوهشگاه علوم انسانی ( .٣
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  . شیخ بهائ٣٩

حسـین  بـنشـیخ بهـائی (بهاءالـدین محمـد  خالصة الحسـابالعادۀ فوق به خاطر شهرت
اند، در اینجا بـه یادی که به فارسی و عربی بر آن نوشتهزق) و شرحهای ۱۰۳۱ -۹۵۳عاملی 

الـدین کاشـانی ، یعنـی پـس از کنیم. همچنین باید گفت، پس از غیاثای میمؤلفش اشاره
به طور کلی در سراسر جهان اسالم عقب رفت  سدۀ نهم هجری مطالعۀ ریاضیات در ایران و

شیخ بهائی است، که البته کتاب مفید  خالصةالحسابو یکی از شواهد بارز آن همین کتاب 
و خوبی است، ولی از روی متنهای دیگر نوشته شـده اسـت و مـدت دویسـت سـال کتـاب 

  .بودهای ایران، ترکیه و هند درسی مدرسه
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  یزدی .۴٠

ق ۱۰۶۸العابدین یزدی از ریاضیدانان عصـر صـفوی اسـت کـه در سـال زین بنمحمدباقر 
اش هموجود اسـت. نـوهم به عربی نوشته و ترجمۀ فارسی آن  را الحسابعیوناو درگذشت. 

شرحی بر آن نوشته که نسـخۀ اصـلی آن در اختیـار ابوالقاسـم  هاو هم محمدباقر نام داشت که
  است. ]بوده[قربانی 
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  کتابنامه

ایـم از آنها بهره بردهریاضیات ایران منابع و مراجعی که در تألیف این چکیدۀ تاریخ ذکر همۀ 
  مراجعه شده است.ها  به آنآوریم که بارها در اینجا میسر نیست. از این رو تنها آنهایی را می

  فارس و عربی منابع

 .۱۳۱۶ ،گاهشماری در ایران قدیم ،زاده، سیدحسنتقی .۱
 .۱۳۴۵، تهران، ۱ج  ،به سرپرستی غالمحسین مصاحب ،سیایرةالمعارف فارد .۲
 .۱۳۳۹تهران،  ،حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبرمصاحب.  .۳
  م.۱۹۱۱رم،  ،القرون الوسطی الفلک، تاریخه عند العرب فیعلم ،نلینو .۴

هـای اسـالمی در سـال  (ترجمۀ فارسی این اثر توسط احمد آرام را کانون نشـر و پژوهش
 شر کرده است.)منت ۱۳۴۹

 .۱۳۴۶، تهران، ۱ج  ،نامهخیامی ،الدینهمائی، جالل .۵
)، ۱۳۳۹( ۱۰ال سـ ،سـخن ،»مثلث حسابی خیـام یـا پاسـکال«، قربانی، ابوالقاسم .۶

 .۱۱۰۵-۱۰۹۷، ص ۱۰ مارۀش
)، ۱۳۴۶( ۵ السـ ،سـخن علمـی ،»ابوالفتح اصـفهانی، ریاضـیدان ایرانـی« ،----.۷

 .۴۵۵-۴۵۳، ص ۱۰مارۀ ش
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، ۱۰مارۀ )، ش۱۳۴۶( ۱۹ الس، یغما ،»ریاضیدان ایرانی ،عبدالملک شیرازی« ،----.۸

 .۵۳۵-۵۳۴ص 
 )،۱۳۴۶( ۱۱ السـ ،راهنمـای کتـاب ،»الدین شیرازی ریاضیدان ایرانیقطب« ،----.۹

 .۴۳۵-۴۲۹، ص ۸مارۀ ش
مدرسۀ عالی دختران،  ،ای دربارۀ عددهای متحابدو ریاضیدان ایرانی و شمه ،---.۱۰ 

۱۳۴۷.  
نشــر مرکــز چــاپ دوم،  ؛۱۳۵۰انتشــارات دانشــگاه تهــران،  ،نامــهاشــانیک ،----.۱۱

   .۱۳۶۸دانشگاهی، 
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