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 چکیده
محققانِ میان  اخیرِ  دهه   در  سهم  های  راشد  رشدی  اسالمی  دورۀ  علم  تاریخ 

های خود  او در فعالیت در مطالعۀ تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی دارد.    بسزایی
صورت گرفته  دوره    این  کم و کیف آنچه در ریاضیاتتالش کرده است هم به  

تحقیق کند. آنچه  ثیر آن بر سیر ریاضیات جهان  أ تهم در بارۀ  و    بپردازد  است
اند متمایز  از تحقیقاتی که پیش از او در این باره انجام شده تحقیقات راشد را

احاطکند  می  ب  ۀیکی  و  قبل  ریاضیات  تاریخ  به  توجه   دیگریو    است  دعاو 
در نتیجه آنچه  .  است   دانان دورۀ اسالمیریاضی کاری    فۀاو به فلس   ۀشناسانمعرفت 
گذارد  نمی شکی باقی است ریاضی این دوره استخراج کرده در پژوهش  راشد از

  که از ای برداشته شده  های مهم و ریشهتمدن اسالمی گام   ۀکه در ریاضیات دور
می باستان  دوران  ریاضیات   فراتر  وبسیار  کار    رود  وسرآغاز  محرک  واقع  در 

 میالدی است.  مشانزده  ویژه از قرنچهاردهم و به  ریاضیات اروپا از قرن
ما را به تردید در سه فرض مهم  شد  شود که کارهای رادر این مقاله نشان داده می 
دانان دوران اسالمی  یکی این که سهم ریاضی   خواند.در تاریخ ریاضیات فرامی 

نبوده است؛ دیگر   آن  تغییرات جزئی در  یونانی و  از میراث  جز حفظ بخشی 
باستان دوران  ریاضیات  بودن  »اروپایی«  تجدید    ؛فرض  فرض که  این  سوّم  و 

در ریاضیات، ادامۀ مستقیم سنّت یونانی و اسکندرانی    ویژهحیات علمی اروپا، به 
 های ریاضیات بر آن استوارند.  خ که بیشتر تاری اصلیفرض  سهاست: 

 رشدی راشد، ریاضیات یونانی، ریاضیات دورۀ اسالمی  ها:کلیدواژه
  

 
اردیبهشت   1۹، دانشگاه تهران،  بزرگداشت رشدی راشد  مبتنی بر سخنرانی نگارنده به همین عنوان در مراسم.  1

1۳۹۷ . 

mailto:siavash@shahshahani.org
https://dx.doi.org/10.22059/jihs.2022.85459


 1400 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 1۹، دورۀ تاریخ علم  /2۷6

پرکار  غنی    دستاوردهای  از توشهمحققان  خودش  تمایل  و  فهم  حد  در  کس  ای  هر 
هرچند    1، دارد. آنچه خواهم گفت برگرفته از خواندن آثاری از رشدی راشد استبرمی 

دقتی یا حتی سوء برداشت باشد. امیدوارم خود  برداشت شخصی ممکن است آلوده به بی
 او که اینجا حاضر است از تصحیح و تکمیل دریغ نکند. 

ایرانی به پیشینما  کنیم وهمواره  ار می افتخ  یفرهنگی وعلمی درخشان خود بس  ۀها 
ده  شنونبه  آنها هستیم    مدعی ایرانی بودنِکه    بزرگان دانش  ایم فهرستی طوالنی ازآماده

گذرم شمار آورد میارائه کنیم. من از مناقشات قومیتی و اینکه چه کسی را باید ایرانی به
  ، هار قرنزمانی به طول حدود چ  ایدانانی خواهد بود که در بازهو نگاهم به جمیع ریاضی 

در سرزمین پهناوری از آسیای مرکزی تا شمال آفریقا و اندلس    ،سوم هجری  ۀاز آغاز سد
ای است که نواحی ذکر شده زیر چتر  اند. این دورهداشته  به تحقیقات ریاضی اشتغال

اصطالح »دور از  ما  و  استفاده    جهتتمدن اسالمی«    ۀخالفت اسالمی بودند،  ارجاع 
زیرا که نوشتگان   ،کندعلم عربی« صحبت می   ۀی راشد از »دورخواهیم کرد، هرچند رشد

های دقیق الؤهمگی به زبان عربی است. در هر حال، وقتی ما با س  علمی این دوره تقریباً
ثیر احتمالی آن أو ت صورت گرفته است،دوره   این کم و کیف آنچه در ریاضیات بارۀدر 

و    نادقیقی یا ذکر چند مثال  یکلی گوبه    ، نوعاًشویم رو میهروببر سیر ریاضیات جهان  
شده ، در مقابل ادعای بعضی متون تاریخ ریاضی نگاشتهبه عالوهبریم. پناه میتکراری 
ریاضی  ، درغرب فاقد    ۀدور  اتکه  را  اسالمی  مینوآوری  تمدن  از  قلمداد  اغلب  کنند، 

متون،  گویپاسخ این  ادعای  به  هستیم.  عاجز  مستند  و  درخور  نقش  مهم ی  ترین 
این آثار    که بعدًااست،  ترجمه و حفظ بعضی آثار یونان قدیم بوده    دانان این دورهریاضی

اند. چیزی که مشکل ما منتقل کرده  -هابه زعم آنها غربییعنی  -  به صاحبان اصلیرا  
به زبان عربی تسلط نداریم، اکثر این    عموماًاین است که    کندها را مضاعف میایرانی

 .  داریم ن یآسانی دسترسآنچه هست به  به آثار به فارسی ترجمه نشده و 

که تحقیقات به بازگویی این واقعیت بپردازم  در این سخنرانی کوشش خواهم کرد  
  تمدن اسالمی   ۀدارد که ریاضیات دورمی را از میان بر  رشدی راشد به طور قاطع این تصور

اثر عمیق و ماندگاری بر روند تحول ریاضیات جهانی نداشته است.   فاقد نوآوری بوده یا
انجام ریاضیات این دوره    ۀقبل از رشدی راشد نیز تحقیقات فراوان و ارزشمندی در زمین

 
 اند. مورد اشاره   اند در اینجا عمدتاًراشد، سه اثری که در فهرست مراجع آمده از میان آثار متعدد رشدی . 1
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  ۀ کند و پاسخگوی دغدغکار رشدی راشد را متمایز می  ۀشده است، ولی آنچه مجموع
او به تاریخ ریاضیات قبل و    ۀاست، یکی احاط اسالمی  ۀدور ریاضیاتجایگاه تاریخی 

معرفت  ،دعب توجه  فلس  ۀشناسانو دیگر  به  ریاضی   فۀاو  استپیشگان  کاری  .  این دوره 
پژوهش   نگاری، آنچه رشدی راشد در مورد روح حاکم برعالوه بر کار فنی دقیق تاربخ

تمدن  ۀگذارد که در ریاضیات دورشکی باقی نمیاست ریاضی این دوره استخراج کرده 
بسیار فراتر  باستان  دوران  ریاضیات    که ازای برداشته شده  های مهم و ریشهاسالمی گام

  ویژه از قرن چهاردهم و به در واقع محرک وسرآغاز کار ریاضیات اروپا از قرن رود و می 
 است.  میالدی  م شانزده

محدود خواهم کرد که    موضوع  در این فرصت کوتاه خود را به اشاراتی پیرامون دو 
مورد اولی که به آن   تمدن اسالمی است.  ۀهردو مرتبط به جایگاه جهانی ریاضیات دور

دانان  تمامی کار ریاضیهخواهم پرداخت ابداع علم جبر است که رشدی راشد نشان داده ب
ا   ۀدور است.  اسالمی  به  تمدن  نسبت  اساسی  پارادایم  تغییر  یک  متضمن  نوآوری  ین 

رنسانس    ۀبدون آن تحوالت ریاضی دورکه    است، دگرگونی مهمیباستان    ۀریاضیات دور
آنچه به ریاضیات یونانی    ال است که اساساًؤدوم، این س  موضوع.  شدنمی در اروپا ممکن  

  ها ب آن به غرب که اروپاییتر، انتسایونانی است و از آن مهم به چه مفهومی  معروف شده  
آن به دالیل  جغرافیایی  -یک بازسازی تاریخی  ای دارد یا صرفاٌپایه  ،زننددامن می  به 

   است. هویّتیسیاسی و 

 جبر  ۀپیدایش و توسع
زبان قبل  های یونانی اند که علم جبر در سرزمیننگاران اروپایی مدعی شدهبعضی تاریخ

پایۀ این ادعا    1. آن در بابل باستان وجود داشته استاز تمدن اسالمی یا حتی پیش از  
معادلۀ جبری    ای ریاضی به یافتن جواب آنچه امروزلهأعمدتاً این است که هرگاه حل مس

می دوم  می درجۀ  منجر  ریاضینامیم  تردستیشده،  با  عهدپیشگان  از  آن    ۀهایی  حل 
جبر    آمدند.برمی  نقش  مورد  در  بدفهمی  یک  نتیجۀ  داوری  وحدت  واین  بخش  اثر 

ای است که ابداع آن در ریاضیات و علوم وابسته ایجاد کرد. برای شکافتن این  آگاهانه
موضوع الزم است دو اصل بنیادی فلسفی را که ریاضیات یونان بر آن متکی است بازگو 

 
 ( Klein 1968) یا  ( van der Waerden 1983) مثالً نکـ: . 1
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ارسطو مورد تکنیم. این دو اصل به آثار  یک اصل،    1.اندکید قرار گرفتهأصراحت در 
اولی در هندسه و دومی در مسائل   تی کمیات متصل و منفصل است، که مثالًتفکیک هوی

این تفکیک    ۀگونشوند. رعایت وسواسطور برجسته ظاهر میشمارشی مانند حساب به
که متکی به باورهای فلسفی زمان بود، موجب شد که اقلیدس دو بخش )مقالۀ( مجزا  

به قواعد  خود )مقاله  اصول  کتاب  از   ولی در عین حال مشابه های پنجم و هفتم( را 
محاسبه با این دونوع کمیت اختصاص دهد. برای خوانندۀ امروزی که تمایزی میان این  

می  محسوب  »عدد«  را  هردو  و  نیست  قائل  غریب  دونوع کمیت  تفکیک  این  کند 
البته  می  است.  اشیاء ریاضی  ماهیت  از  یونانیان  برداشت  به  مربوط  اصل دیگر  نماید. 

و  مورد  ارسطو  افالطون  این  مفاهیم نگرش  در  افالطون  نظر  از  دارند.  متفاوت  های 
ایدهریاضی به شیوه مُثُل یا  و مشخص در فراجهان  و مصادیق    ها منزل دارندای ناب 
سایه  آنان  بیزمینی  و  مطلق  حقیقی،  موجودات  این  از  ناقص  ارسطو کاستی هایی  اند. 

از دوگونۀها می اشیاء ریاضی را کمیت که هردو وجود طبیعی   ،منفصل و متصل  داند، 
لفۀ ماده و صورت تشکیل شده است و ؤهر شیء از دو م ولی غیر مادی دارند. از نظر او 

می  طبیعی  اشیاء  صورت  به  یک ریاضیات  ریاضی  هویت  دیدگاه،  دو  هر  در  پردازد. 
رای  ازای واقعی و طبیعی دارد، هرچند افالطون نوعی شیئیت متعالی، ولی واقعی، بمابه

 هویات ریاضی قائل است. 

اگر انقالبی علیه این دو زیربنای   ۀ تمدن اسالمی را پیدایش و تکوین جبر در دور
اعتنایی به آن و رهایی کامل از  فلسفی ریاضیات باستان ندانیم، باید دست کم نوعی بی

روشی کند که  اشعار میالجبر والمقابله    ها تلقی کنیم. خوارزمی خود در مقدمۀقیود آن
ارائه خواهد کرد که برای حل مسائل از هر دوگونه، متصل و منفصل، کارساز است.  
زیرا   است  نبوده  یونان  ریاضیات  تاثیر  چندان تحت  اساساً  دارد که خوارزمی  احتمال 

پرجنب   ۀدور  آغازمقارن است با    و مقابله  جبرلیف کتاب  أحضور خوارزمی در بغداد و ت
مأمون. ]البته راشد معتقد است که خوارزمی    الحکمۀبیت و جوش ترجمه از یونانی در  

های حل معادالت  شناخته و ایدۀ اثبات یا دست کم توجیه الگوریتم اقلیدس را می  اصول
او( که خوارزمی بیشتر با   حسابرا از آن گرفته است.[ شواهدی هست )مانند کتاب  

کارگیری  ستان آشنا بوده است تا ریاضیات یونان. گسست دوم، بهریاضیات هند و ایران با

 
 ، پاراگراف زیر را نگاه کنید:  Organonکتاب  (Aristotle 2001)به عنوان مثال، در مرجع . 1
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کند. این  قول خوارزمی »شیء«، در روش جدیدی است که وی معرفی می»مجهول«، یا به
هیچ»ش در  چارچوبیء«  از  اشیاء هایی که  یک  هویت  برای  باستان  یونان  فیلسوفان 

غیر    ۀزعم ارسطو انتزاعی از جنب  گنجد. اگر هویت ریاضی را بهاند نمیریاضی ارائه کرده
ای اشیاء طبیعی تلقی کنیم، شیء جبری، به روایت خوارزمی، انتزاعی است از انتزاع  ماده

ارسطو، به جهت عمومیت آن و عدم اطالق به موجود طبیعی خاص. ظهور این مفهوم  
وآوری  در گفتمان علمی زمانه یعنی گذر خوارزمی به سطح جدیدی از انتزاع را باید یک ن

های رغم پیشرفتجبر کافی است یادآور شویم که علی  ۀدر نو بودن اید  انقالبی تلقی کرد. 
دانان عمدۀ دورۀ تمدن اسالمی به توسعۀ جبر  مهم حاصل از اشتغال بسیاری از ریاضی

ثیر افکار ارسطو أ)ابوکامل، کرجی، خیام، سموئل،...(، فیلسوفان این دوره که تحت ت
بت به »مشروعیت علمی« جبر شک داشتند. از جمله اینکه وجه وجودی  بودند، ظاهراً نس

مورد بحث در جبر مبهم بود و در چارچوب تجویز ارسطویی برای موضوعیت    ءاشیا
نمی ابنعلمی  و  فارابی  تقسیم   سینا هیچگنجید.  را یک  یک در  ریاضیات جبر  بندی 

های فرعی  نوان یکی از شاخهکنند. ابن سینا از آن به عاصلی ریاضیات تلقی نمی  شاخه
برد در حالی که یکی دو نسل بعد از او، خیام پیوند کاملی میان جبر و ریاضیات نام می 
دکارت   هندسۀکند، کاری که نظیر آن در غرب را شش قرن بعد در کتاب  هندسه ایجاد می

صل، های متمفهوم »عدد« نیز، مقاومت در پذیرفتن کمیت  ۀدر زمین  1.کنیم مشاهده می 
معموالً و  بود،  غالب  وسطی  قرون  اروپای  در  عدد  عنوان  به  ناگویاها  آثار    باالخص 

اواخر قرن شانزدهم میالدی نقطۀ عطف این جریان در    2سیمون استوین فالندری در 
نامد، سازی جبر« میشود. رشدی راشد سیر تحول آنچه را »حسابی اروپا محسوب می 

عملیات حساب به آنها را به دقت طی چند قرن    تعمیم   ها و اییعنی تعریف چندجمله 
و قدرتمند ریاضیات در    کردهمطالعه   و نشان داده است که چگونه یک شاخۀ جدید 

این حرکت است که چند قرن بعد در    کارگیریبهتمدن اسالمی پدیدآمده است.    ۀدور
 . (Rashed 1994) شودهای نوین در ریاضیات می اروپا منجر به پیدایش جریان

 
صورت  همراه با متن متقابل فرانسه به   بانگلیسی این کتا  ۀدکارت است. ترجم  La Géométrieمقصود کتاب  .  1

 زیر در دسترس است: 
The Geometry of René Descartes. Dover, New York 1954. 

2  .Simon Stevin (1548-1620)   اروپا است که مفهوم  ریاضی در  اولین کسانی  از  عدد دان و مهندس فالندری 
حقیقی به معنی عام )مستقل از گویا یا ناگویا بودن( را مطرح کرد. او همچنین استفاده ار نظام عددنویسی اعشاری 

 شرق را در اروپا رواج داد. 
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 آیا ریاضیات یونانی، اروپایی است؟
یان دورۀ رنسانس بر انتساب ریاضیاتی  یکوشش خواهیم کرد نشان دهیم که اصرار اروپا

به زبان یونانی نوشته   باستان  ادعا که جریان  که در دوران  این  اساساً  اروپا، و  به  شده 
ریاضیات اروپایی ریاضیات در اروپا از قرن شانزدهم یک »رنسانس« یا تجدید حیات 

سؤال    از آن مجعول است ،که چون بسیار تکرار شده و کمتر    بوده است، ادعایی کامالً
به  شده را  مسلّم  واقعیت  وجهۀ یک  واژاست  اینجا دو  است  است. الزم    ۀ خود گرفته 

اختصار بررسی کنیم. صورت   به  »اروپا« و »رنسانس« و نیز مفهوم »ریاضیات یونانی« را
نانی دو کلمۀ »آسیا« و »اروپا« را که به اعتباری از ریشۀ اکدی و به ترتیب به معنای یو

فرونشست و  برآمدن  یونانیمکان  است،  غرب(  و  )شرق  آفتاب  به ن  باستان  زبانان 
های کردند. به استثنای سرزمین شرق و غرب دریای اژه اطالق می  زبانیونانی های  بخش
منتهی یونانی  جنوبینشین  مرا  الیه  مدیترانه،  جزایر  از  تعدادی  و  فعلی  ودات  ایتالیای 

به تقریباً  باستان  ناحییونانیان  شرق  با  بود.   ۀتمامی  مصر  با  جنوب  در  و  فعلی  یونان 
شان های علمی و فرهنگی و حتی در میتولوژی که معرف هویت ملی خصوص در زمینهبه

ای  ن شناخت داشتند، یعنی ناحیهبود، یونانیان خود را جدا از جهان متمدنی که نسبت به آ 
جنوب و  شرق  خاورمیانکه  و  مدیترانه  می  ۀشرقی  شامل  را  محسوب  فعلی  شود، 

تر، یعنی آنچه در غرب دریای اژه  ها بعداً کلمۀ اروپا را به معنای وسیع رومی  1.کردندنمی
ق آن  کار گرفتند و از اصطالح »آسیای صغیر« برای آناتولی و »آسیا« برای شر است، به

استفاده کردند. فرهنگ و تمدن رومی برگرفته از ناحیۀ متمدن مستقر در سمت شرق روم  
گرا بودند، به معارف حال، رومیان که مردمی عملو عمدتاً به وساطت یونان است. با این

التینی ریاضی که از آنان به جا مانده    محض مانند ریاضیات توجه چندانی نداشتند و آثار
کم اهمیت است. آنچه بعدًا به »رنسانس« )تولد دوباره( یا تجدید حیات  است ناچیز و 

فرهنگی اروپا معروف شد در واقع سرآغاز حیات فرهنگی در نواحی غرب و مرکز اروپای  
تواند این باشد که زمانی این ناحیه  فعلی است که تنها ادعای آن به »تجدید حیات« می 

ی  امپراتورایتالیایی  ۀجز ناحیده است. البته بهی روم غربی بوامپراتورزیر سلطۀ سیاسی 
  ۀ گونه اثر علمی و فرهنگی از دوری هیچامپراتورروم غربی، از نواحی اروپایی دیگر آن  

است. در مورد علوم ریاضی، به طور خاص، میراث قابل ذکری از  جا نمانده  باستان به

 
  تاریخ کتاب  در  زئوس است.    ۀو نو   Perseusفرزند پرسئوس    Persesنیای پارسیان در میتولوژی یونان پرسس  .  1

 . شده استهرودت به این اشاره 



 281/رشدی راشد آموختم دو درسی که از 

اروپای  ۀدور ریاضیات  است که  مشخص  و  ندارد  وجود  غربی  ادام  روم  آثار    ۀغربی 
ارتباط با شرق، به اروپای    ۀریاضیاتی است که به زبان عربی نگاشته شده و پس از توسع

   غربی راه یافته است.

ای هم در مورد وجه انتساب آنچه به ریاضیات یونانی  اکنون الزم است چند کلمه
شرق مدیترانه طی بیش از    ۀمعروف شده است بیاوریم. محققاً زبان علمی مکتوب ناحی

ده قرن، از قرن هفتم پیش از میالد، زبان یونانی بوده است و هر اثر ریاضی که از این  
جا مانده به زبان یونانی است. این واقعیت به هیچ وجه نسبت دادن آثار علمی  دوره به

اروپا و  اروپا  به  را  نمییاین دوره  توجیه  شده،  تهدان شناخترین ریاضیکند. قدیمییان 
می  یونانیان،  نظر  از  آسیا  یعنی  آناتولی،  میلتوس، ساحل غربی  است. تالس، در  زیسته 
هخامنشیان    ۀ نوشته شده که او فنیقی تبار بوده، سفرهای طوالنی به مصر و نواحی زیر سلط

.  (Gow 1968)  داشته و آشنایی او به هندسه و ریاضیات در این سفرها حاصل شده است
ساموس در شرق دریای اژه    ۀی در ریاضیات، فیثاغورس، متولد جزیرچهرۀ تاریخی بعد

یونانی   ۀاست. او نیز سفرهای طوالنی به مصر و درون آسیا داشته ولی نهایتاً در مستعمر
اند  نوشته دانانی که به یونانی میجنوب ایتالیا مستقر شده است. تمرکز نسل بعدی ریاضی

زبان بوده هرچند  نی بخش اروپایی دنیای یونانی عیدر آکادمی افالطون در حوالی آتن،  
ی  یهمچنان آسیا  1،دانان نامی این دوره، مانند ائودوکسوسپیشینۀ قومی بعضی از ریاضی

غربی آناتولی به دنیا آمد، مدتی را در مصر  واقع در جنوب   2است. او در شهر کنیدوس 
. هرچند آکادمی )همان(  فتو آتن گذراند، به زادگاه خود بازگشت و همانجا از دنیا ر

افالطون نزدیک به پنج قرن دوام یافت ولی اوج شکوفایی آن به عنوان مرکز خالقیت  
سیس کتابخانه و أریاضی و فلسفه، حدود نیم قرن تا زمان جداشدن ارسطو است. با ت

شده برای  دانشگاه اسکندریه در مصر، مرکز ثقل ریاضیاتی که به زبان یونانی نگاشته می 
دانیم که اقلیدس در اسکندریه کتاب حداقل هفت قرن به اسکندریه منتقل شد. می  مدت
خود را به تحریر در آورده هرچند شواهدی هست که مدتی را در آکادمی افالطون    اصول

تحقیق معلوم نیست ولی طبق یک روایت او در شهری  سرکرده است. قومیت اقلیدس به
.در میان )همان(  تبار به دنیا آمده استای یونانیکه اکنون صور لبنان است در خانواده

یونانیریاضی بزرگ  در  دانان  سیراکیوز  یونانی  مستعمرۀ  در  ارشمیدس  بعدی،  نویس 

 
1. Eudoxus 
2. Cnidus 
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می   ۀجزیر پرگاسیسیل  اهل  آپولونیوس  بوده،  1زیسته،  آناتولی  جنوبی  ساحل  و   در 
دو غیر یونانی ذکر شده  قومیت این . اندهردو در اسکندریه بوده ۳و پاپوس  2دیوفانتوس 

(. بدین ترتیب مشخص است که مقصود از ریاضیات Netz 2002؛  Gow 1968است )
یونانی ریاضیاتی است که به زبان یونانی نوشته شده است، همچنان که بعضی مورخان  

دورۀ تمدن کنند، به این مفهوم که در  مانند رشدی راشد از ریاضیات عربی صحبت می
ریاضی عمدتاً به زبان عربی بوده است. در هر صورت، انتساب این   هایاسالمی نوشته 

  یییان وجهی ندارد. توجه داشته باشیم که جایگاه جغرافیایریاضیات به غرب و اروپا
اتصال ای که رنسانس خوانده می حرکت تاریخی و تنها نقطۀ  شود شامل یونان نیست 

ریاضیات در آن جایی نداشته اروپای غربی به یونان به واسطۀ فرهنگ رومی است که  
نهادن به فرهنگ یونانی رسیده  است. اینکه بعدها اروپای غربی به درک، تقلید و ارزش

 کند.  است، توجیهی برای ایجاد مالکیت و انتساب به خود ایجاد نمی

می برداشت  آثار رشدی رشد  از مجموعۀ  ریاضیات که  تاریخی سیر  شود دورنمای 
نمایاند که مرکزیت آن در اثر حوادث  ه در ناحیۀ اوراسیا را مییک جریان تقریباً پیوست

این تاریخی گهگاه جابه  است.  پیوسته  هویت  و  اساساً یک سنت  ولی  است،  جا شده 
توان سنت ریاضی خاور دور نامید مجزا است، و هرچند  می   جریان کامالً از آنچه مثالْ

به واسطۀ فرهنگ ایرانی، در اوایل  در مقطعی از ریاضیات هند بهره گرفته )مستقیماً یا 
ترین گسست تاریخی تمدن اسالمی(، ولی ارتباط ممتدی با آن نداشته است. طوالنی   ۀدور

را از    ،آخرین چهرۀ درخشان اسکندریه  ،در این سنت، چهار و نیم قرنی است که پاپوس
دست  کند. از این رو شاید اطالق کلمۀ »رنسانس« یا تجدید حیات،  خوارزمی جدا می

ریاضیات، در  مکتب   کم  احیای  اسالمی بر  تمدن  دورۀ  در  جریان  این  ریاضی  های 
تری ریاضیات دورۀ تمدن اسالمی و نفوذ  تر و سیر نرمتر باشد. فاصلۀ زمانی کوتاهمناسب 

کند. یک نکته اینکه از نظر فرهنگی  و پیگیری آن در اروپای غربی را از هم جدا می
ی و اندلس در اروپا وجود داشته است، و این پدیده را  یآسیا ارتباطی پیوسته میان ناحیه

دانان مغربی در این جریان و رایج شدن ترجمۀ آثار خوارزمی توان از حضور ریاضیمی 

 
1. Apollonius of Perga 
2. Diophantus 
3. Pappus 
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برای مقایسۀ زمانی، توجه   1د.های اروپا از قرن دوازده میالدی مشاهده کردر دانشگاه
آغاز قر باشید که تولد خواجه نصیر طوسی  ارتباطی داشته  ن سیزده میالدی است. پل 

از  دیگر بازشدن پای تجار، سیاحان و دانش آسیا  و  اروپایی به شرق مدیترانه  پژوهان 
و   اروپا  به  عربی  ریاضی  آثار  گستردۀ  انتقال  که  است  میالدی  سیزده  قرن  اوایل 

  مهاجرت   و   هیقسطنطن  سقوطاحتماالً  های دانشگاهی اروپا را به همراه داشت. کتابخانه 
  خود  با نیز را  یمکتوب منابع دیشا که ز،ین یغرب یاروپا به یزانسیب دانشمندان از یگروه

قابل ذکر است که استاد ریاضیات دکارت    .است  بوده  مؤثر   انتقال  نی ا   در   ، باشند  برده
)خولیوس(، استاد زبان عربی نیز بود. او    2ان گول و در دانشگاه الیدن هلند، یاکوب  

چند سالی را در شرق مدیترانه گذرانده و گنجینۀ بزرگی را از آثار علمی به زبان عربی با 
دانان اروپایی، و بعدها مورخان غربی  خود به الیدن آورده بود. دلیل این را که ریاضی

اسالمی کوتاهی کرده و اغلب در ادای دین خود به آثار ریاضی دورۀ تمدن    ،ریاضیات
اند باید در مسائل سیاسی آن روز اروپا  محل ارجاع خود را ریاضیات یونانی قرار داده

های صلیبی، سیطرۀ کلیسای رم، اینکه یونان های جنگجستجو کرد. خاطرۀ ناکامی
جزئی از جهان مسیحیت زمان بود، و دور دست بودن وارثان دورۀ تمدن اسالمی، همه 

اند. همت بلند رشدی راشد و دیگر  ز عوامل دخیل در این غفلت تاریخی بودهاحتماالً ا 
تری بینانهپژوهشگران تاریخ ریاضیات در دورۀ تمدن اسالمی باید تدریجاً تصویر واقع

 از این جریان تاریخی به دست دهد.
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 نگارنده از آقایان دکتر معصومی همدانی و دکتر قلندری به جهت اصالحات
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