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 ﹊﹫︡ه
به  توجه .از اسالم است قبل ،دانش موردعالقه ایرانیان يها از شاخه ریاضی

تري ادامه یافت اما  ي دینی با فراز بیشها آموزهریاضی بعد از اسالم و در پرتو 
و دیگـر   هـا  دولـت تر به نقـش  وضوعی که کمشد، م همراهبا فرودهایی نیز 

لذا چرایی فرازها و فرودهاي علـم  . شده است توجه عوامل در چنین اتفاقی،
ین مقاله در پی پاسخ به ا روي ماست بنابراین،چنان مسأله پیشریاضی، هم

گرایی علم ریاضی در قـرن  یري و افولگ اوجاست که سیر و علل  سؤالاین 
در تاریخ حیات علمی ایران هرگاه شرایط ) سؤال(است؟چهارم تا نهم چگونه 

ي عقلی چون ریاضی رشـد سـریعی   ها دانشسیاسی و اجتماعی فراهم بود، 
هاي اجتمـاعی، دچـار افـت و افـول      یناامندر عوض با جبرگرایی و . داشت

حاضر، به دنبال تصویرگري نقـش ایرانیـان در علـم     نوشتار) فرضیه( .شد یم
اسالم و تصویرسازي تأثیر نامطلوب رکود علم ریاضی به ریاضی به تأثیر از 

 ـ که به شـیوه توصـیفی  ) هدف(است دلیل دور شدن حکومت و ملت از دین 
حاصل ) روش( .یردگ یمی قرار موردبررسسیاسی  ـ   تحلیلی و مطالعه تاریخی

رابطه معنادار بین هویت جبرستیزي ایرانیان با رشد علم ریاضی و  کشف آن،
  )یافته( .و فرود علم ریاضی است ها حکومتپیوند بین جبرگرایی آگاهی از 
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﹤﹞︡﹆﹞  
 هاي یشرفتعلم و تمدن هر قومی حاصل حیات آن ملت در بستر تاریخ خود است، زیرا پ

ایـران  . شـود  یممحسوب تماعی آن بشري نتیجه تالش جمعی یک قوم در طول حیات اج
بوده که این منبع عظیم علمی در  االیام یماصیل علمی در قد يها کانون ینتر یکی از بزرگ

به استناد . گرفته بود حتی چینی شکل ياثر تعامل با اقوام سریانی، آرامی، رومی، یونانی، هند
سانی تا ظهـور اسـالم   دانشی پیشرفته در سراسر ایران عصر سا يها تاریخی، حوزه مدارك

ظهور . بشري به خصوص علوم عقلی است يها حاکی از عالقه وافر ایرانیان به کسب دانش
دیـن اسـالم    يهـا  در این حرکت تند و سریع ایجاد نکرد، بلکه آموزه يا تنها وقفه اسالم نه

که اسالم براي  ي خاصیفضیلت و برتر. مبتنی بر کسب فضایل و آموختن دانش و علم بود
دانشـمندان  . و پویاتر نهضت علمی ایرانیان شـد  تر یعانشمندان قائل بود باعث حرکت سرد

ایرانی در سایه حمایت اسالم به آموختن علوم عقلی ادامه دادند و در اندك زمـانی در تمـام   
  .شدند گیري نائلچشم هاي یشرفتبه پ ریاضیاتعلوم، باألخص  يها شاخه

علمی و فرهنگی است که متأسفانه بخشی  یزانگ ر شگفتتاریخ گذشته ایران سرشار از آثا  
طلبـان و   برخی دیگـر توسـط فرصـت    .نابود شد ها یها و لشکرکش ها در جریان جنگ از آن

هـا توسـط    از آن یسودپرستان داخلی و خارجی به غارت رفته یا ربوده شـده و فقـط بخشـ   
مختلـف از گزنـد    هاي یوهنگهداري شده و به ش زمین یرانمندان به فرهنگ و تمدن ا عالقه

آگاهی از میراث گذشتگان حقی است که نسل امروز و آینده . ها به دور ماند حوادث و جنگ
چه دیگران به عنوان نوآوري بر جوانان ها باید بدانند بسیاري از آن آن. از آن برخوردار است

شـمندان  لحظـات تـاریخ توسـط اندی    تـرین  یها پیش در دل طوفـان  ، قرنکنند یما عرضه م
از بسـیاري امتیـازات    ،بـه دانسـتن   حد یاند که صرفاً به جهت اشتیاق ب صدیقی عرضه شده

و  کسانی که بناهاي عظیم علوم عقلی را پدید آوردنـد و بـا پشـتکار   . دنیوي چشم پوشیدند
ي پایـه  هـا  دانشریاضی به عنوان یکی از  دانش. تالش توانستند نام خود را جاودانه سازند

ریاضی از دیرباز جزو علوم بسیار . برد علوم در ایران داشته استبارزي در پیشهمواره نقش 
  .شده است یمي بند دستهرایج در ایران بوده و در دوره اسالمی جزء علوم عقلی 
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﹩︲︀︀رم ︻﹙﹛ ر ︣ان ︑︀ ﹇︣ندر ا  
عقلی مثل فلسفه، ریاضی، پزشـکی، موسـیقی و    يها جمله دانش رشد و تکامل علوم از

ها همانند معماري و هنر در ایـران پـیش از اسـالم و تأکیـد فـراوان تعـالیم        یر رشتهنیز سا
باعث شد تمدن اسـالمی بـه سـرعت رشـد نمایـد و بـه یکـی از         ،اسالمی بر آموختن علم

ین نقش را در تر بیشبشري تبدیل گردد، به طوري که  يها و شکوفاترین تمدن ترین يقو
و  یرتـر گ نقش دانشـمندان ایرانـی چشـم    ،این راستا در. ساخت تمدن جهان ایفا کرده است

بـه اوج   ؛دار آن پیش از اسـالم بودنـد  که میراث یمآنان نه تنها در علوم قد. تر است برجسته
کـه بسـیاري از    يا نهایت رسیدند بلکه در علوم اسالمی نیـز خـوش درخشـیدند بـه گونـه     

  )270: 1389براهیمی، یوسفی و ا(. دارندتبار ایرانی  ،جهان اسالم دانان یاضیر
لـذا بسـیاري از    شـد،  یدر آیین اسالم بر علوم عقلی و لزوم یـادگیري آن تأکیـد فراوانـی مـ    
هـا علـومی را کـه     آن. مترجمان اسالمی به کار ترجمه علـوم دیگـر بـه زبـان عربـی پرداختنـد      

و  محصول تمدن آن روز و نتیجه مساعی و زحمات ملل دیگر بود، از طبیعی و ریاضـی و نجـوم  
  :گویـد  یجرجی زیدان م. ها افزودند طب و فلسفه و غیره براي خود ترجمه و نقل کردند و بر آن

هند و کلده را به عربـی   ،ایران ،یکی از مزایاي تمدن اسالمی این است که علوم پراکنده یونان«
  )178: 1386بورلو، (» .نقل کرد و چیزهایی بر آن افزود و آن را ترقی داد و کامل کرد

مسلمانان قسمت عمده علوم ریاضی و هیأت و طب ملل متمدن را به زبان عربی ترجمـه و   
 ییهـا  یونـانی و هنـدي کتـاب    ،تر از ایرانی مشهور آن روز و بیش يها نقل کردند و از تمام زبان

  )426: 1370مطهري،( .ترجمه کردند و در واقع بهترین معلومات هر ملتی را از آن ملت گرفتند
اکثر دانشـمندان   بینیم ییخ قرون نخستین اسالمی نظري بیفکنیم به وضوح ماگر به تار

هـا را   مختلـف علمـی، آن   يهـا  عالقه آنان به فراگیري جنبه. بزرگ اسالمی ایرانی هستند
چنـین  . بودند مند آن روزگار بهره هاي یبحرالعلوم، درآورده بود که از همه دانستن يا گونه به

بنـابر   بـود  یشناس و فیلسوف م دقیقه و در همان هنگام زبان دانشوري اگر کارشناس علوم
چهـره مرکـزي در    )180: 1، ج 1374بـرتلس، (.داراي عنوان افتخاري حکـیم بـود   ،معمول

ـ   سـنده، شـاعر،  نوی ،حکیم معمـوالً پزشـک   .است محکیعهد انتقال علوم در این   امـنجم ی
که علوم را به عربی  )24: 1384،نصر( .فرزانه و صاحب خرد بود و از همه باالتر دان یاضیر
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و جهان اسالم آن را چشیده به وفـق سـازمان درونـی خـود و اساسـی کـه        کرد یمنتقل م
  .کرد یجذب م ،بر آن نهاده بود یانیوحي ها آموزه

از جملـه  دانشگاه جندي شاپور یکی از مراکز مهمی بود که علوم مختلف  ،قبل از ورود اسالم
چنان به حیات خـود ادامـه   هم ،مراکز علمی بعد از ورود اسالم این. شد یدر آن تدریس مریاضی 

 ،تـر یـک مرکـز پزشـکی بـود، از ناحیـه اعـراب فـاتح         دانشگاه جندي شـاپور کـه بـیش   . دادند
پـس از آنکـه   . آسیبی ندید و به حیات خود تا قرن سوم و چهارم هجري ادامـه داد  ینتر کوچک

از بـین   بـه تـدریج  و  قرار گرفتالشعاع  تحت اپورش يحوزه عظیم بغداد تأسیس شد دانشگاه جند
همـین دانشـگاه    یلالتحصـ  فـارغ  ،در قرن دوم و سوم هجري ها یشوعو بخت ها یهابن ماسو. رفت
علمی اعم از مصر، روم و ایـران نیـز    يها سایر حوزه ،عالوه بر آن )310: 1370مطهري،( .بودند

ریخی، علـوم یونـانی و اسـکندرانی در    طبـق روایـات تـا   . در خدمت تمدن اسالمی قرار گرفتنـد 
اندك به کشورهاي تابع شاهنشاهی ساسـانی راه پیـدا کـرده بـه      اندك ،پیشرفت خود به مشرق

جندي شاپور و دیگر مواضـع، مراکـز علمـی     ،ایران وارد شدند و در شهرهاي مهمی چون مداین
کامل در خـدمت تمـدن    این مراکز پس از ورود اسالم به طور. جدید و مهمی را به وجود آوردند

  :گوید یخلدون م ابن. اسالمی قرار گرفتند و به حرکت و رشد خود ادامه دادند

︉︣︾ ن ︻﹙﹛ در ا︨﹑م  ،از ا﹝﹢ر﹑﹞︀ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا ﹩﹊ ︩ ︣ ︋ـ﹫ از ︻︖ـ﹛   ︑ـ
︋﹢د﹡︡، ︠﹢اه در ︻﹙﹢م ︫ـ︣︻﹩ و ︠ـ﹢اه در ︻﹙ـ﹢م ︻﹆﹙ـ﹩ و ا﹎ـ︣ در ﹝﹫ـ︀ن ︻﹙﹞ـ︀        

    ︣ ︋﹫ـ️ و ︎ـ︣ورش از ︻︖ـ﹛    ﹝︣دی در ﹡︧︊️ ︻︣︋ـ﹩ ︋ـ﹢د، در ز︋ـ︀ن و ︗ـ︀ی ︑
ـ و ا﹟ از آن روی ︋﹢د ﹋﹥ در ﹝﹫ ︫︡ ﹩︫﹞︣ده ﹝ ️ ا︨ـ﹑م در آ︾ـ︀ز ا﹝ـ︣،    ︀ن ﹝﹙

︻﹙﹛ و ︮﹠︺︐﹩ ︋﹠︀ ︋﹥ ﹝﹆︐︱︀ی ︨︀د﹎﹩ و ︋ـ︡اوت آن و︗ـ﹢د ﹡︡ا︫ـ️ و ا﹊ـ︀م     
و ﹝︃︠ـ︢   ﹋︣د﹡︡ ﹩﹡﹆﹏ ﹝ ︨﹫﹠﹥ ︋﹥ ﹫﹠﹥︫︣︺️ و اوا﹝︣ و ﹡﹢ا﹨﹩ ︠︡او﹡︡ را ر︗︀ل ︨

︫︣ ︉︀︮ از ﹤ آن را از ﹋︐︀ب و ︨﹠️ ︋﹥ آن   ︡  ،ع و ا︮ـ︀ب او ﹎︣﹁︐ـ﹥ ︋﹢د﹡ـ
﹨﹫︘ ﹇﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹀︶ و ︑︡و﹟ ︻﹙ـ﹛ ﹇﹫ـ︀م ﹡﹊ـ︣د ﹝﹍ـ︣ ︻︖﹞ـ︀ن      . ︫﹠︀︠︐﹠︡ ﹩﹝
ا﹎︣ ︻﹙ـ﹛ ︋ـ﹥   : ︗︀ ﹋﹥ ﹎﹀️ آ︫﹊︀ر ︫︡ آن و ﹝︭︡اق ﹎﹀︐︀ر ︎﹫︀﹝︊︣) ا︣ا﹡﹫︀ن(

︋ـ︣ آن د︨ـ️   ) اـ︣ان (﹇ـ﹢﹝﹩ از ا﹨ـ﹏ ﹁ـ︀رس     ︫︡ ﹩︋︧︐﹥ ﹝ ا﹋﹠︀ف آ︨﹞︀ن ︋︀ز
️﹁︀ ︡﹠﹨52: 1384︮﹀︀،( .︠﹢ا(  
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  ا︣ان ﹇︣ن ︀رم︻﹙﹛ ر︀︲﹩ در 
در ایـن  . دوره بسیار مهمی در تاریخ علوم اسـت  ،سراسر قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم

 بودنـد پیشـین برخـورداري    يهـا  دوره ایرانیان که از نتایج مجاهدات علمی خـود در دوران 
از اقتـدار   يا عقلی به ترقیات بزرگی نائل شـوند و بـه چنـان مرتبـه     يها توانستند در دانش

ریاضی و علوم مربـوط بـه آن   . از شهرت جهانی آنان کاسته نشود گاه یچبرسند که ه علمی
تا آنجا که ایـن دوره را از  . ازجمله علومی بود که در این دوران به نهایت اعتالي خود رسید

بزرگی  دانان یاضیر. اند ادوار بسیار مهم پیشرفت علم ریاضی در تاریخ عمومی علوم دانسته
به شرح کارهاي ارزشمندشان پرداخت  توان یر کردند که در این سطور نمدر این عهد ظهو

افرادي چـون ابـوجعفر خـازن خراسـانی، ابوسـهل و      . شود یها اکتفا م به ذکر نام آنتنها و 
رستم کوهی طبري، ابوسعید احمـدبن محمـدبن عبـدالجلیل سـگزي، ابوالحسـین      بنحییی

ـ وله، کوشـیار بـن ل  استاد عضـدالد ،ن بن عمر صوفی رازياعبدالرحم ال گیلـی، ابوالعبـاس   ی
ابـوعلی   ،ابوریحان محمـدبن احمـد بیرونـی خـوارزمی     سرخسی و دانشمندان بزرگی چون

ابوالوفاء بوزجـانی نیشـابوري خالصـه آنکـه ایـن دوران از حیـث        ،حسین بن عبد بن سینا
ر شـعب  و ظهور علماي بزرگ و تنوع افکار و کثرت تألیفات اساسی د ریاضیتکامل و رواج 

. دوره از ادوار تمـدن اسـالمی ایـران اسـت     ینتـر  باالخص علم ریاضی، مهم مختلف علوم
ها و مدارس در سراسر ایران این عهد بسیار زیـاد و تشـویق    تعداد مراکز تحقیق و کتابخانه

متمکن به اهل علم و تحریض آنان بـه تعلـیم قابـل     يها پادشاهان و امرا و وزرا و خاندان
سـت کـه آنـان در دوره    ا خدمات ایرانیان در این دوره دنباله خدماتی. است ینتوجه و تحس

  )78: 1ج ،1374صفا،(. اند نسبت به پیشرفت علوم انجام داده ،پیشین
  :معروف این دوره دانان یاضینام و آثار برخی از ر

با محمد بـن موسـی الخـوارزمی آغـاز      ،︑︀ر ر︀︲﹫︀ت در ا︨﹑م :︠﹢ارز﹝﹩ .1
ایـن  . ریاضی یونانی و هنـدي بـا هـم ترکیـب شـده اسـت       يها ر وي سنتدر آثا. شود یم
ــیر ــد  دان یاضـ ــوم، چنـ ــرن سـ ــاب    ینقـ ــه کتـ ــته کـ ــاي گذاشـ ــود برجـ ــر از خـ اثـ

﹁︭︣︐﹝﹛︧︀ب ﹩ا ︣︊︖﹛زبـان  ها بوده است که چندین بار بـه   آن ینتر مهم ،و ا﹜﹞﹆︀︋﹙﹥ ا
انگلیسـی   همین ترجمه التینـی نـام خـوارزمی اسـت کـه کلمـه      . التینی ترجمه شده است
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»algorism «1359نصـر، . (انـد  به معنی حساب و محاسبه و روش محاسبه را از آن گرفته :
از کندي نخستین فیلسوف اسالمی باید نـام بـرد کـه     ،خوارزمی در همان قرن بعد از )138

 ،ایـن علـم   يهـا  بـود، تقریبـاً در هـر یـک از شـاخه      اي یسـته شا دان یاضـی در عین حال ر
العـاده   نـزد اروپاییـان فـوق    ،خـوارزمی در قـرون وسـطی    ︗︊︣. رده بودتألیف ک ییها رساله

 1603 یمتـوف دانـان فرانسـوي    یاضـی رین تـر  بزرگیکی از ( 1اهمیت یافت و تا زمان ویت
طریقـه یونـانی و هنـدي     ،وي در ریاضیات. مبناي مطالعات ریاضی اروپاییان بود) میالدي

انـد وي بـیش از    گفتـه . سلمین رایج کردو سیستم عددنویسی هندي را بین م را تلفیق کرد
: 1362،کـوب  زریـن ( .تفکر ریاضی تـأثیر گذاشـت   نحوههر دانشمند دیگر قرون وسطی در 

در کتـاب مشـهور محمـد     ایـن علـم  گفت که سرچشمه  توان یدر مورد علم جبر نیز م )66
︣  ︧ـ︀ب  ﹩ا﹜﹞︐︭︣﹁کتاب . بن موسی الخوارزمی است کـه اصـطالح    و ا﹜﹞﹆︀︋﹙ـ﹥  ا﹜︖︊ـ

نخسـتین   اسـت؛  بنـدي جبران و شکسـته  به معنی الزام و اکراه و نیز به معنی ا﹜︖︊︣ عربی
کتاب دیگر خوارزمی در حسـاب کـه همـراه بـا جبـر      . بار در همان کتاب به کار رفته است

وي بعدها به زبان التین ترجمه شده بیش از هر کتاب مسـتقل دیگـر در تعمـیم و تـرویج     
  :گوید یاو م .و چه در مغرب زمین مؤثر بوده استارقام هندي، چه در جهان اسالمی 

﹝︣د﹝﹩ در ﹝﹢رد ︻﹙﹛ ︧ـ︀ب ﹡﹍︧︣ـ︐﹛    ﹨︀ی ﹫︀ز﹝﹠︡ی﹢ن ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت و ﹡
در︀﹁︐﹛ ﹋﹥ ︑﹞︀م آن ﹝︪﹊﹑ت در ︻︡د ︠﹑︮﹥ ︫︡ه و ﹁﹞﹫︡م ﹋﹥ ︑﹞︀م ا︻︡اد 

﹞ ︉﹫﹋︣︑ ︡در ︑﹞︀م ا︻︡اد ﹝﹢︗﹢د ا︨️ و دا﹡︧︐﹛ ﹋﹥  ︫﹢﹡︡ ﹩از وا ︡وا ﹟و ا
﹉ د︨️ ﹝ ︑﹞︀م ا︻︡اد از ﹤︋ ︡وا ﹅︣︵ ده از ︀︑﹩ ︡آ﹡﹍︀ه ︻ـ︡د ده را ︋ـ﹥    .آ

︑ـ︀   ﹋﹠︡ ﹩، دو ﹠︡ان و ︨﹥ ﹠︡ان ﹝︫﹢د ﹩﹋﹥ در وا︡ ︻﹞﹏ ﹝ ای ﹫﹢ه﹨﹞︀ن ︫
︨ـ︍︦ ︮ـ︡ را   . ر︨︡ ﹩︋﹫︧️ و ︨﹩ ︋﹥ د︨️ آ︡ و ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹫︀س ︋﹥ ︮︡ ﹝

︑︀ ︋﹥ ﹨︤ار ︋︨︣︡ و ︎︦  ﹋﹠﹠︡ ﹩﹝︀﹡﹠︡ ﹊︀ن و د﹨﹍︀ن دو ﹠︡ان و ︨﹥ ﹠︡ان ﹝
︋︺︱﹩ در رأس ﹨ـ︣ ︻﹆ـ︡ی    ︋︣﹡︡ ﹩︑︊﹥ ﹨︤ار را ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹫︀س ︋︀﹐ ﹝از آن ﹝︣
  )146: 1359﹡︭︣، ( .︑︀ ︋﹥ آ︣︠﹟ ︻︡د ﹇︀︋﹏ ادراک ︋︨︣︡ ︫﹢د ﹩ا﹁︤ون ﹝

                                                    
Fviete. .1 



 13   ► از ﹇︣ن ︀رم ︑︀ ﹡﹛ ا﹡︩ ر︀︲﹩ ا︣ان﹁︣از و ﹁︣ود ︻﹙﹢م ︻﹆﹙﹩ و د

 .زمین انتقال یافت و به کار رفتثر به مغربااین ارقام هندي که  به وسیله  ،بارنخستین
 بـین ده است که اصـل آن از  تألیف همین نویسن ،ا﹡︡ ا﹜︖﹞︹ و ا﹜︐﹀︋ ﹅︧︣︀ب ا﹜﹥ کتاب

ارقـام   کـه از ایـن اثـر در طلیطلـه زیـر عنـوان       يا ترجمـه  ،رفته و ترجمه آن موجود است
اصـطالحات   ،ز طریـق آن اثر عمیقی در بـاختر داشـت و   اصورت گرفت  1الخوارزمی يهند

 سـپانیایی و نیـز کلمـه   ادر  3و گواریسمو) مأخوذ از نام خود خوارزمی( یسیدر انگل 2الگوریتم
  )9: 1366آرام،(. روپایی شدا يها وارد زبان) مأخوذ از صفر عربی(به معنی رقم  4سیفر

که یک مرحله کامـل از   يا درخشان دانش ایرانی است یعنی دوره عصرتمام دورانی که 
تکامل دانش و به خصوص دانـش ریاضـی را در طـول تـاریخ تکامـل ریاضـیات تشـکیل        

 پـانزده و تـا قـرن    شـود  یچهارم هجري آغـاز مـ  که از قرن سوم و  عصري است، دهد یم
غ بیـگ  لُکه در واقع همان دوران اُ ،جمشید کاشانی الدین یاثمیالدي یعنی دوران ریاست غ

، بایـد گفـت   پیشرفت کـرده اسـت  نیز د که مثلثات واگر صحبت از آن ش. هست ادامه دارد
بنیـان   دیگرانرزمی و مثل خوا ییها مثلثات در این مملکت به وجود آمد و مقدماتش را آدم

مثلثاتی مربوط به مثلثات مسطحی و مثلثات کـروي   يها درصد فرمول 90تقریباً . گذاشتند
  .و ابوریحان بیرونی اثبات و کشف شدبوزجانی به وسیله ابوالوفاء 

بـزرگ در ایـن دوره نـام     دانـی  یاضـی باید به عنـوان ر  یناس از ابن :︨﹫﹠︀ ﹩ا︋﹢︻﹙ .2
وي کـه  . شناس نیز بـود  و فیلسوف مشهوري است که پزشک و ستارهنابغه  یناس ابن. ببریم

جانبه پرداخت، به خصوص فلسـفه فـارابی    به تحصیالتی همه و در نزدیکی بخارا متولد شد
و بـه عنـوان طبیـب بـه دربـار سـلطان        کـرد  یطبابت م یسالگ در شانزدهاو . دنمورا درك 

زنـدگی   یناس ابن. را در اختیار او قرار داد يا سلطان سامانی کتابخانه. سامانی بخارا راه یافت
گاه به عنوان پزشک و گـاه   مذهب یعیرا گذراند و در دربار چندین شاهزاده ش یبیپرفرازونش

فارسـی و عربـی از    يها در مقام وزیر خدمت کرد و به هنگام مرگ بیش از صد اثر به زبان
                                                    

Algorismi de numero indorum. .1 
  Algorithm. .2 

Guaraismo. .3 
   Cipher. .4 
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مندي دارد و آثـاري از  ارزش يرااو در زمینه ریاضیات نیز نظریات و آ. خود به جاي گذاشت
ابوعلی سـینا از دوران کـودکی    )146 :1386بورلو،( .خود در این زمینه برجاي گذاشته است

. تـالش کـرد  نبوغ خود را در علم ریاضی نشان داد و از همان دوران به یادگرفتن این علم 
-ا نـزد سـبزي  پدرش براي آنکه او مقدمات حساب و نوشتن ارقام هندسی را بیاموزد، وي ر

پـس از  . یـاد گرفـت   فروش يابوعلی نوشتن ارقام را نزد سبز. فروشی از مردم بخارا فرستاد
آنکه فقه و حدیث و تفسیر را خوب یاد گرفت به دانستن منطق و هندسـه و نجـوم رغبـت    

بـه   زد یدر این وقت ابوعبداهللا ناتلی از اهالی ناتل طبرستان که دم از علوم ریاضی مـ  .کرد
آمد و پدر ابوعلی، او را بـه منـزل خـویش جـاي داد و از وي خواسـت کـه منطـق و        بخارا 

بوعلی هندسه اقلیـدس و المجسـطی   ا) 48: 1ج ،1369همایی،( .هندسه به فرزندش بیاموزد
  )185: 1ج ،1374برتلس،( .را نزد ناتلی آموخت

نـد و بـه   علوم را هضم ک توانست یالیی بود که مباالبته ابوعلی خود داراي چنان هوش 
و هضم و  گرفت یفقط مبادي علوم را از استادان خود فرا ماو . راحتی مشکالت آن را دریابد

تحلیل آن بر عهده خودش بود، ناتلی تنها از اصطالحات و ظواهر علوم خبر داشت و به غور 
، به هوش و ذکاوتی که شنید یابوعلی اصطالحات را از وي م. حقایق چنانکه باید نرسیده بود

هـا عـاجز    که حتی استاد از فهم آن کرد یرا ادراك م یه موهبت الهی داشت، رموز و دقایقب
که نـاتلی بـه شـگفت و     گفت یالعاده چیزها م گاهی ابوعلی به مدد فهم و قریحه فوق. بود

شش شکل از هندسه اقلیدس را خواند و باقی را خـود کشـف    -او پنج . شد یحیرت اندر م
س و مجسطی است مانند مثلثات دن ریاضی را که میان هندسه اقلیمتوسطات یعنی فنو. کرد

مطالعه و تعمق کشف کرد و سپس به خواندن مجسطی پرداخت و کمی  انیز ب رامخروطات 
 يهـا  ها و نوشـته  گفتهاو ) 48: 1 ج ،1374برتلس،( .از مجسطی هم نزد ناتلی تحصیل کرد

زود سر تسلیم  زودبه ،مقابل افکار و اقوالو در  پذیرفت ینم وچرا چون یدیگران را، درست و ب
بلکه دنبال دلیل قاطع و تحصیل  نهاد یو انگشت قبول بر دیده نم افکند یو انقیاد در پیش نم

و در راه این مقصود با تمام قوي و تا حدي که امکان و طاقت بشري محال  گشت ییقین م
ح و کوشـش و تحقیـق را   و رو پرداخـت  یوجو و کاوش عمیق دقیق م خود به جست داد یم

 کتـاب ) 115: 1ج ،1369همـایی، ( .یافـت  یتا از خالب شک رهایی م داد یچندان پروبال م
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، ﹝︐︀﹁﹫︤ـ﹉ ، ﹁﹫︤﹉او عالوه بر منطق مشتمل بر مباحث عمده دیگري است مثل  ︫﹀︀ی

﹩︲︀190: 1 ج ،1374برتلس،. (︫︣ح آ︔︀ر ا﹇﹙﹫︡س و ر(  

 يهـا  طراف بود و مشتاقانه بـه رشـته  اال دانشمندي جامع او :︋﹫︣و﹡﹩ ︀نا︋﹢ر .3
او چنـدین  . پرداخـت  یم ...گرفته تا ریاضیات، علوم طبیعی، تاریخ و یشناس مختلف از ستاره

کار بیرونی در این زمینه مسأله بسیار معروف صفحه  ینتر مهم. رساله در سلسله اعداد نوشت
راع و به امیـري  را اخت یمردي بازي شطرنج :شطرنج است که شرح آن بدین صورت است

آن  ».که در مقابل این اختراع هر چه دوست دارد از او بخواهد«: امیر به او گفت. تقدیم کرد
شطرنج قـرار داده شـده    يها که در خانه ییها مرد مقدار گندمی را طلب کرد معادل با گندم

خانه سوم  بدان صورت که در خانه اول یک دانه گندم باشد و در خانه دوم دو دانه و در. باشد
شماره قبلی باشد تا  يها ها دو برابر دانه چهار دانه و به همین ترتیب در هر خانه شماره گندم

آن امیر نخست پذیرفت ولی به زودي دریافت کـه ایـن انـدازه    . خانه شطرنج تمام شود 64
است این مسأله نمونه مسائلی از این قبیل . گندم در سراسر قلمرو فرمانروایی او وجود ندارد

  )91: 1366آرام،( .که در متون اسالمی آمده و توسط بیرونی حل شده است
ا در محاسـبات  امـ  کرد یابوریحان بیرونی بیش از همه منجم بود و محاسبات نجومی م

ها و چیزهاي دیگر را محاسبه کند  ها، کمان نجومی نیاز پیدا کرد به اینکه بسیاري از فاصله
ـ . ناچار به مثلثات نیاز داشـت  س اول روابـط مثلثـاتی را کشـف کـرد و بعـدها محاسـبات       پ

کاربردي بود منتها با اسـتفاده از   یريگ ، سمتها یريگ بنابراین سمت. ش را انجام دادینجوم
کـاربردي، خالءهـایی    یـري گ مجموعه میراث ریاضیات نظـري گذشـته و چـون در سـمت    

پـر   توانسـت  یءها را نمـ و با مراجعه به ریاضیات نظري یونانی هم آن خال کرد یاحساس م
  )67: 1378شعاعی،. (پرداخت ینظري م يها کند خود به حل آن شکاف

یکی از مسائل مهم عالی ریاضی جیب یک درجه است و شـرح و تفضـیلش بـر عهـده     
استخراج کرد و پـیش از وي  آن را اساتید متخصص این فنون است، نخستین بار ابوریحان 

از معاصران فاضل او دو تن، یکـی ابوسـهل   . ده بوداز عهده حل آن مشکل برنیام کس یچه
کوهی و دیگر ابوالجود محمد بن لیث که با ابوریحان رابطه علمی داشتند در استخراج جیب 

ثمري که قابل اعتنا  ،نرسیده بودند و زحمت ایشان اي یجهیک درجه کار کرده بودند اما به نت
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مرحوم همایی قیاس بگیرید که  جا ینرا از ا بزرگواري و پاکدلی ابوریحان. نبخشیده بود ،باشد
نام برده و گفته است که اگر از کار ایشان اندك سودي متصـور   او لیل ازجباز با تمجید و ت

ابوریحان در باب چهارم از مقالت سـوم قـانون   . کردم یبود از نقل آن تقصیر و خودداري نم
ي تألیف شده است، اکتشاف براي امیر مسعود غزنو قمري 422مسعودي که در حدود سال 

با این تفصیل که دوازده مقدمه یعنی دوازده  دهد یتازه خود را با شرح و بسط کامل توضیح م
قضیه و شکل ریاضی را که همه ساخته و پرداخته فکر خود اوست طرح و اثبات کرد و آنگاه 

ئۀ امن ثالث ممقصود اصلی خود را که به قول خود فی التمحل االستخراج وترالجزء الواحد 
  )117: 1369همایی، ( .از راه تثلیث زاویه نتیجه گرفته است باشد یم اًو ستین جز

یان در انقالب علمی و ادبی و بنیـاد علـوم و معـارف جدیـد در     یهمان کاري را که اروپا
قرن شانزدهم میالدي کردند، ابوریحان در سده دهم میالدي کرده بود به ایـن معنـی کـه    

 نگریسـت  یل بار به دیده تردید و انکار م، اویم را اعم از علوم عقلی یا نقلیکلیه مواریث قد
یعنی تا وقتی . دلیل قاطع معلوم شوده تا خالف آن ب گذاشت یو آن را در بوته عدم قبول م

اگـر از مسـائل عقلـی    . پـذیرفت  ینمـ کرد،  یو تحقیق عمیق نم یشخصاً غور رس ،که خود
تجربـه و  . و اگـر از امـور حسـی بـود     خواسـت  یمنطقی منظري بود دلیل ریاضی و برهان 

و آنچه نتیجه برهـان قـاطع عقلـی و اسـتقراء و تجربـه       بست یشهود شخصی را به کار م
 داد یو قبول و مناط حکم امکان و امتناع قرار م خود او بود همان را مدار رد حسی شهودي

بیرونـی چنـد تـألیف ریاضـی و     . دیگران موافق یا مخالف افتاده باشـد  يخواه با افکار و آرا
نجومی بسیار مهم از دوره قرون وسطایی اسالم بر جـاي گذاشـته و در مسـائلی همچـون     

معاصر وي ابـوبکرالکرفی از خـود دو   . عددي و تعیین شعاع زمین کار کرده است يها رشته
 در جبـر و دیگـري   ا﹜﹀ـ︣ی اثر اساسی در ریاضیات اسـالمی بـاقی گذاشـته اسـت یکـی      

خالصه آنکه تاریخ ریاضی جهـان در ایـن دنیـا مـدیون دانشـمندان      . ا﹜︧︀ب ﹁﹩ ﹩ا﹜﹊︀﹁
در این دوره کردند حذف کنـیم در   ها یرانیایرانی است و اگر بخواهیم کارهایی را که غیر ا

  )67: 1378شعاعی،(. خورد یبه تاریخ ریاضیات نم يا واقع هیچ لطمه
 بـود  یـان یرانا در بصره که مرکز یرضم روشني از دانشمندان ا عده :ا﹜︭﹀︀ ا︠﹢ان .4

بوسـلیمان  ابـه نوشـته شـهروزي در قـرن چهـارم      . ترتیب دادند الصفا اخوانمجمعی به نام 
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بوالحسن عـوفی و زیـدبن   ابستی معروف به مقدسی، ابوالحسن صابی، ابواحمد نهرجوري، 
 ،سـالمی ادر تمـام شـهرهاي    ها آن. رساله ارزشمند را نوشته و به مردم بخشیدند 52 رفاعه

بـا هـم بـا رمـز صـحبت       و پذیرفتنـد  از طبقـات مختلـف اعضـایی     کردند، مجامعی را دایر 
ز جهت موضوع بـه چهـار   اها  رسائل آن. نمودند یو عقاید خود را از مردم پنهان م کردند یم

ر︨ـ︀﹏ ر︀︲ـ﹫﹥   که اولین قسمت آن درباره ریاضی بود بـا عنـوان    شد یقسمت تقسیم م
  )161: 1353حسینی، (. بود 14ا ه که عدد آن ︑︺﹙﹫﹞﹫﹥

﹏︀︨غـرض آنـان ایـن بـوده      شود یالصفا به طور اقناعی نوشته شده و معلوم م اخوان ر

علوم عقلی مبادیی به دست آورند تا با دلیل انـس گرفتـه، زیـر بـار      ازاست که همه مردم 
به همین جهت در سبک نگارش آن دقت کاملی شده در کمال سـادگی آن  . خرافات نروند

ز همان قرن چهارم معروف و مشهور شد و فضـال بـدان   االصفا  رسائل اخوان. اند را پرداخته

نـدلس کـه   اپس از یک قرن رسائل به اندلس رفت و جامعه عقلـی  . توجهی خاص نمودند

الصـفا   خـوان ادر نتیجـه تـأثیرات    رفت یبعدها از مجامع عقلی بزرگ عالم اسالم به شمار م

لهی مطابقت اها اعداد با جهان برین و علوم  در نظر آن )164 :1353حسینی، ( .تشکیل شد

  : خوانیم یالصفا در آن آمده چنین م خوانا يها که خالصه نگرش يا در رساله. دارد

︡اد در ﹡﹀︦ آد﹝﹩ ︋︀ ︮ـ﹢ر ﹝﹢︗ـ﹢دات در ﹨﹫ـ﹢﹜﹩ ﹝︴︀︋﹆ـ️      در ﹆﹫﹆️ ︮﹢رت ا︻
︕ ︋︀ ︫ـ﹠︀︠️ آن ︫ـ︬ ︨ـ︀﹜﹉ ︋ـ﹥ ︑ـ︡ر     . از ︗︀ن ︣︋﹟ ا︨️ یا ﹡﹞﹢﹡﹥. دارد

︡ا           ︡ا﹜︴︊﹫︺ـ﹥ د︨︐︨︣ـ﹩ ︎﹫ـ ︋﹥ ︻﹙﹢م ر︀︲ـ﹩ و ︵︊﹫︺ـ﹩ د﹍ـ︣ و ﹡﹫ـ︤ ︋ـ﹥ ︻﹙ـ﹛ ﹝︀︋︺
︡اد ر︪﹥ ﹨﹞﹥ ︻﹙﹢م و ︻﹠︭︣ ﹊﹢﹝️ و ︠︀︨︐﹍︀ه ︻﹙ـ﹢م ا﹜ـ﹩ و   . ﹋﹠︡ ﹩﹝ ︻﹙﹛ ا︻

  )85: 1366آرام، . (﹋﹫﹞﹫︀ ا︨️ ﹟︑︣ ︫︀﹜﹢ده ﹝︺﹠﹩ و ︑︧﹫﹟ ا﹋︧﹫︣ و ︋︤رگ

بوالوفـاء  ان چهـارم  برجسته قـر  دانان یاضییکی دیگر از ر :ا︋﹢ا﹜﹢﹁︀ء ︋﹢ز︗︀﹡﹩ .5
از تقـاطع دادن   ابوزجانی شارح کتاب جبر خـوارزمی اسـت کـه معـادالت درجـه چهـارم ر      

یـن قـرون   اایرانـی در   هـاي  دان یاضیتمام ر. دیگر حل کرده استلولی با یکمدسهمی و 
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بعـد  . مـروزي اسـت  ارا پیدا کردند که در واقع باید گفت پایـه انفورماتیـک    ها یتمابتدا الگور
بوزجـان  ( یبوالوفـاء بوزجـان  ا. پرداختنـد  یش مـ یش دوم کتابشان به کاربردهاي علمدر بخ

﹨﹠︨︡ـ﹥  بـه نـام    یشهـا  دو نمونـه از کتـاب  . زیادي دارد يها کتاب) جام است همان تربت
است که ایـن دو کتـاب بـه     ︧︀ب ︋︣ای ︧︀︋︡ارانو  ﹋︀ران ︋︣ای ﹝︀︧︀ن و ︮﹠︺️

ما متأسفانه هنوز به فارسی ترجمـه نشـده   ا روسی آلمانی، انگلیسی و فرانسوي ترجمه شده
کـه اگـر یـک     دهـد  یابتدا شرح م ﹋︀ران ﹨﹠︨︡﹥ ︋︣ای ﹝︀︧︀ن و ︮﹠︺️در کتاب . است

ینکه هیچ کمیتی زیاد یـا کـم   امربع داشته باشیم و بخواهیم با آن یک مربع بسازیم بدون 
ــنج    ــاهی پ ــیم و گ ــی کن ــتدالل علم ــین اس ــد چن ــد بای ــش  -بیای ــاش ــتدالل م . آورد یس

چنانکـه در  . کـرد  يا رزنـده ادر ربط مثلثات نیز، مثل جبـر کارهـاي    او )66: 1378شعاعی،(
یافـت کـه نتیجـه آن تـا هشـت رقـم بـا مقـدار          اي یقهاستخراج جیب زاویه سی درجه طر

  )66: 1362،کوب زرین( .مطابقت دارد sin30قعی او
  

  ر︀︲﹫︀ت در ا︣ان ر﹋﹢د و ا﹁﹢ل
از حیث کثرت مدارس و مراکـز تعلـیم و اهمیـت     مهفتو اوایل قرن  ششمو  پنجمقرن 

وزیران و امیران هـر یـک بـه     ،سالطین. تمدن اسالمی است يها دوره ینتر ها، از مهم آن
نحوي در توسعه مراکز مختلف تعلـیم از مدرسـه و مسـجد گرفتـه تـا کتابخانـه و خانقـاه        

محـرك اصـلی در    پیداسـت کـه  . کردنـد  یفراوانی در این راه صرف م اموالو  کوشیدند یم
به همین سبب مدارس این عهـد  . همه این موارد اعتقادات دینی و کسب ثواب اخروي بود

هـا یعنـی    ها و مساجد، تنها براي تعلیم علوم شرعیه و مقدمه آن تدریس در آن يها و حوزه
دروسـی کـه در ایـن    . گرفـت  یزبان عربی و علوم ادبی مربوط به آن مورد استفاده قرار مـ 

در  ،علوم ادبـی  ،تفسیر ،حدیث ،عبارت بودند از علوم نقلی یعنی فقه شد یریس ممدارس تد
هر یک از مدارس معموالً به یکـی از مـذاهب اختصـاص    . حد محدودي علم حساب و طب

علـوم   گونه ینداشت و گاهی تدریس علوم عقلی در بعضی از مدارس ممنوع بود و معموالً ا
علوم عقلی در این عهد با مقاومـت شـدید اهـل    . دنددا یتعلیم م یررسمیغ يها را در حوزه
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شرایع و ادیان و خاصه فقهاي اسالمی مواجه گردید و آن آزادي که تا اواخر قرن چهـارم و  
تا حدي در نیمه اول قرن پنجم براي علماي علوم عقلـی و حکمـا در اظهـار عقایـد خـود      

  )185 :1374صفا،( .وجود داشت به تدریج از میان رفت
کم  و گرایش به علوم عقلی کم ییگرا دوران به علت تسلط اشاعره بر ایران، عقلدر این 

فقط شیعیان چون پیرو تفکر اشعري نبودند بـه علـوم عقلـی     .شود یبه افول خود نزدیک م
علوم عقلی به خصـوص   ،و اسماعیلیه  يلذا در بین شیعیان اثناعشر دادند یاهمیت زیادي م

. نمـود  یهمچنان رواج داشت و راه تکامـل خـود را طـی مـ    ریاضیات و علوم مربوط به آن 
هـا   و مجـال پیشـرفت بـه آن    کردنـد  یجلـوگیري مـ   دانان یاضیاگرچه متشرعان از نفوذ ر

و منجمان در این عهد در دسـتگاه امـرا و رجـال کماکـان داراي      دانان یاضیا رام دادند ینم
هـا   سـالطین بـه آن   هـاي  یـوان مرتبه و مقام بودند و به علت احتیاجی کـه در دربارهـا و د  
غزالـی کـه در مقاصدالفالسـفه    . داشتند مخالفت متشرعان را در کار آنان چندان اثري نبود

ها را از مقـدمات   نظر در علم اقلیدس و المجسطی و دقایق حساب و هندسه را ممنوع و آن
همه نفـوذ و  علوم اوایل شمرده و علوم اوایل را منشأ مذاهب و عقایدي فاسد دانسته بود با 

) 190: 1374صـفا، ( .توانایی خود و یارانش اثري در پیشرفت علم ریاضی در این عهد نکرد
ن اماننـد عبـدالرحم  . ایرانی در همین عهد ظهور کردنـد  دانان یاضیر ینتر گروهی از بزرگ

بزرگ ایـن عهـد و از آن    دانان یاضیاو با چند تن دیگر از ر. ا﹜︧﹠︖︣ی ︕زصاحب  ،خازنی
  .هجري شرکت داشت 467شاه سلجوقی به سال م در ایجاد رصدي به امر ملکجمله خیا

قـرن پـنجم و ششـم و یکـی از      دان یاضـی ر ینتـر  بزرگ او: ﹊﹫﹛ ︻﹞︣ ︠﹫︀م .1
قرن پنجم که در آن سلجوقیان به قدرت رسـیدند  . استادان بزرگ ریاضیات در جهان است

با وجود ایـن چنـدین   . قارن بودبا پیدایش فتوري در توجه به ریاضیات در مدارس رسمی م
ایشان عمر خیام بود و گروهی از  ینتر بزرگ. اند بزرگ در این دوره وجود داشته دان یاضیر

و آن را اصـالح   یـدنظر ایرانـی تجد  يشـمار  دیگر که با وي در گاه دانان یاضیمنجمان و ر
میـد یعنـی زمـان    سرانجام به فعالیت پرثمر قرن هفتم انجا دانان یاضیکار این ر. کردند یم

. پس از حمله مغـوالن کـه در آن بـار دیگـر علـوم ریاضـی، جـوانی را از سـر گرفتـه بـود          
به پیشـوایی و راهنمـایی او   . وسی استت یرالدیننص این دوره خواجه شخصیت ینتر برجسته
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دیگر جمع آمده و در رصدخانه مراغه گرد یک دان یاضیبود که چند تن دانشمند بالخاصه ر
  )139: 1359نصر،( .و دیگر کارهاي علمی مشغول شده بودند به کار رصد

از طریق ترجمه زیبا ولی آزاد رباعیات او به وسیله  زبان یسیدر جهان انگل ،نام عمر خیام
ولی خیام در عصر خود بـیش از آنکـه بـه شـاعري شـهرت      . بسیار شناخته است ،فیتزجرالد

گرچـه بـین   امـروز نیـز    یراناست و در اداشته باشد، به فیلسوفی و دانشمندي مشهور بوده 
از لحاظ آثار ریاضی او و سـهمی   تر بیشدانان  یاضیرمردم به شاعري شهرت دارد ولی بین 

همین تقـویم از  . تقویم جاللی داشته معروف است یزير که همراه با منجمان دیگر در طرح
خیام در زمان خـود  . تو مورد توجه قرار گرفته اس رود یزمان وي تاکنون در ایران به کار م

نه تنها به عنوان استادي در علوم ریاضی و پیروي از فلسـفه یونـانی و بالخاصـه از مکتـب     
بـا آنکـه در   . شـناختند  ی، بلکه او را به عنوان یکی از متصوفان نیز مشد یشناخته م یناس ابن

کـه  معرض حمله بعضی از ارباب قدرت دینی و حتی بعضی از صـوفیان قـرار گرفتـه بـود،     
 گـري  یاو را عـارفی دانسـت کـه در پشـت شـکاک      تـوان  یدر بند ظاهر بودنـد، مـ   تر بیش
پیوسـتگی وي بـا   . ، یقینی مطلق از یک کشف و شهود عقالنی وجود داشته استیشظاهر

که در سلسله مراتب اصـحاب معرفـت آنـان را در بـاالترین      شود یصوفیان از آنجا آشکار م
وي . انداز اسـالم بـا یکـدیگر متحـد شـده اسـت       دین چشمدر خیام چن. رتبه قرار داده است

 تآثار بازمانده از او عـالوه بـر رباعیـا   . دان یاضیصوفی بود و شاعر و فیلسوف و منجم و ر
مابعدالطبیعـه و نیـز    ،تـرازو  ،کلیات علم ،کون و فساد ،در وجود ییها مشتمل است بر رساله

بـراي  ... و جبـر  ،حسـاب  ،یـدس تألیفات ریاضی مشتمل بـر تحقیـق در اصـل موضـوع اقل    
متـون   ینتـر  جبـر خیـام یکـی از برجسـته    . کند ینمایاندن مقام جهانی او در علم کفایت م

هـا را   معادالت را تا درجه سوم مورد بحث قـرار داده، آن وي . رود یریاضی قدیم به شمار م
... ی وجا ارتباط میان مجهوالت و اعداد و اشـکال هندسـ   همه. و حل کرده است يبند طبقه

از این طریق حلقه اتصال میـان ریاضـیات را بـا معنـاي مابعـدالطبیعی کـه از خصوصـیات        
  )148 1359نصر،( .هندسه اقلیدسی است محفوظ نگاه داشته است

به التینی ترجمه نشد تا در بسط ریاضیات اروپـا مـؤثر    یوسط در قرون خیام با آنکه آثار 
وي اول کسی اسـت کـه بـه تحقیـق     . است یطوس علماي قرون ینتر افتد در جبر از بزرگ

 ینتر منظم علمی در معادالت درجه اول و دوم و سوم پرداخته و رساله او در جبر از برجسته
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بار مسلمین  یندر هر صورت جبر و مقابله را اول. جبر است ینهدر زم یوسط آثار علماي قرون
مسـلمین   یلهلعکس، بـه وسـ  چنین استعمال جبر در هندسه و بـا هم. وارد نظام علمی کردند

: 1362زرین کوب،( .به سزایی داشت یرانجام یافت و این امر نیز در بسط هندسه تحلیلی تأث
ها و رساالتی که در مبـاحثی از علـم ریاضـی دارد مؤلـف کتـاب       خیام عالوه بر کتاب )67

در این کتاب و کتاب دیگري که در حل یک مسأله جبري بـه   .است ︗︊︣ و ﹝﹆︀︋﹙﹥معروف 
معادله جبري را نشان داده معلوم  ویک یستوسیله قطوع مخروطی نوشته تا عهد خود حل ب

کرده است که ریاضیون مقدم بر او و تا عهد وي فقط یازده معادله را حل کرده بودند و او به 
در رساله حکیم خیام نیشابوري در اثبات جبر . تنهایی به حل ده معادله دیگر توفیق یافته بود

کی از مباحث ریاضی که در قسمتی از حکمت کـه معـروف بـه    ی :خوانیم یه چنین مو مقابل
فن جبر و مقابله است که براي استخراج مجهـوالت   باشد یم یهال علوم ریاضی است محتاج

هـا   عددي و هندسی وضع شده است و در این فن اصنافی از معادالت هست که در حل آن
به این جهت اغلب کسانی که به ایـن  . باشد ییه میک رشته مقدمات بسیار دشوار محتاج ال

توضیح آنکه از پیشینیان سخنی در این باب به ما . اند ها وامانده اند در حل آن اصناف پرداخته
یا  اند یافتهولی چیزي در ن ،اند جو و مطالعه کردهوشاید رجل این اصناف جست. نرسیده است

اند یا باالخره شاید آثارشان در این باب  ها نشده ندر تحقیقات خود نیازمند به امعان نظر در آ
به زبان ما ترجمه نشده است و اما از متأخرین یکی از ایشان به نام ماهانی در صدد تحلیل 

برآمد که ارشمیدس در شکل چهارم از مقاله هشتم کتاب خود موسـوم بـه    يا جبري مقدمه
ها و اعداد  ها و مال بین کعب يا به معادلهکره و استوانه به کار برده است و این امر منجر شد 

  )1359:149نصر،(».و وي بعد از تفکر زیاد از حل آن عاجز ماند و لهذا حکم به امتناع آن کرد
وي . اسـت دانـان بـزرگ دیگـر ایـن عهـد      از ریاضی یکی ) ه 548وفات (قطان مروزي

 از کتب معتبـر در  و فارسی است که در علم هیأت زبان به ،﹎﹫︀ن ︫﹠︀︠️کتاب  نویسنده
  .این فن است

وي . دان بزرگ دیگري هم از ایـن دوره دو اثـر خـوب ریاضـی بـه فارسـی دارد      ریاضی
︩  کتاب دیگرش هم . است ﹋﹀︀﹥ ا﹜︐︺﹙﹫﹛کتاب  نویسنده مسعودي غزنوي در  ︗ـ︀ن دا﹡ـ
  )190: 1374صفا،(. علم هیأت است

در ایـن دوران   یهاسـماعیل  گروهی از شیعیان شش امامی موسوم به :ا︨﹞︀︻﹫﹙﹫﹥. 2
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ها بـا   آن. در پیشرفت علوم عقلی به خصوص علم ریاضی بردارند يمؤثر يها توانستند گام
علوم ریاضی کامالً آشنا بودند و در زمـان خیـام بسـیار نیرومنـد بودنـد و نقـش مهمـی در        

ـ تعلیمـات اسـماعیلی اساسـاً بـاطنی و مبتنـی بـر رمزگر      . گسترش علوم و فنون داشتند ی ای
تفسیر رمزي قرآن کـه در میـان متصـوفه جنبـه     . تفسیر رمزي متن کیهانی استعددي و 

چـون کیمیـا و احکـام    علـومی هـم  . براي تحقق رمزي در طبیعت شد اي یهاساسی دارد، پا
الصـفا و   اخـوان  ر︨ـ︀﹏ ی از تعلیمات ایشان در آمـد و متـونی چـون    ینجوم به صورت جز

تکامـل  . تأثیر را در این گروه داشته اسـت  ینرت کیمیایی، بزرگ یانح تألیفات متعدد جابربن
اسماعیلیان قابل مشـاهده   يها آنچه به نام نوافالطونی شرقی نامیده شده آشکارا در نوشته

هـا و ادوار   مند بودند و در مطابقت دادن میان آهنگ آنان به علوم طبیعت بسیار عالقه. است
 ینتـر  تلـف، آثـار ایشـان از زمـره مهـم     طبیعت با ادوار تاریخ و طلوع پیغمبران و امامان مخ

 )33: 1374صفا،( .درو یاسالمی درباره طبیعت به شمار م يها نوشته

  

  ︋︺︡ین ودر ﹇︣ ر︀︲﹫︀تا﹢ال ﹝︐︱︀د 
در قرن هفتم و هشتم براي علوم عقلی و بـالطبع ریاضـی، احـوال متضـادي مالحظـه      

یافتـه دوره پـیش بودنـد    اگر چه از یک طرف وجود مردان بزرگی که غالباً تربیت . شود یم
در پایان عهد مـورد   ،داشت رونق بازار علوم تا مدتی محدود گردید، از سوي دیگرمایه نگاه

شمار کسانی که قابل ذکر باشند  جز مردان انگشت فنون يمطالعه از عده عالمان بزرگ و ذ
ع نیـز  سقوط خالفت بغداد و راه یافتن ضعف و سستی در احوال عالمـان شـر  . باقی نماندند
شـد،   عقلی يها براي برداشتن قیدهاي شرعی دوره پیشین از پاي دانش اي یلههر چند وس

ـ متعاقـب   کشتار و ناامنی مداوم، انحطاط عمومی، ا از سوي دیگر فقرام مایـه  مغـول،   هحمل
گـروه دیگـري از مـردم     ،بـاز در همـان حـال   . ها و دانشمندان گردید ضعف تدریجی دانش

عقلـی تکـرار    يها سخنان پیشینیان را در ناروایی و نارسایی دانش خانقاهی و غیرخانقاهی
و توسل به حقایق دینی را بـراي کسـب سـعادت و رسـیدن بـه حقیقـت کـافی         کردند یم
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کزي از قبیـل مراغـه، شـیراز، اصـفهان، و بغـداد هنـوز محـل        ادر این دوره مر. شمردند یم
قـرن هفـتم و   در . ی اشتغال داشـتند عقل يها اجتماع عالمان و دانشمندانی بود که به دانش

-هـم افـرادي  به برکت وجـود   شود یهشتم اگر در زمینه ریاضیات ترقی و پیشرفتی دیده م
  .شیرازي است ینالد ارموي و قطب الدین یصف ،وسیتچون خواجه نصیرالدین 

ها در امور  در دوره ایلخانان به سبب آنکه به رسم مغوالن به تأثیر ستارگان و احوال آن 
سـاخته شـد کـه     ییها خان و اولجایتو رصدخانه غازان ،اعتقاد شدید داشتند، در زمان هالکو

رصـدخانه عظـیم   . عقلـی بـاالخص ریاضـی بـود     يها ها محل تعلیم و تعلم دانش همه آن
رسـید و   یتـوجه  قابـل  هـاي  یشرفتبود که در آن علم ریاضی به پمراکزي مراغه از جمله 

یکی از دالیل نهضت علمی قـرن هفـتم و   . شد یی اداره موست یرالدیننص تحت نظر خواجه
همین مرکز  ،ها وجود داشت مخربی که براي پیشرفت دانش يها هشتم با وجود همه علت

خـان در تبریـز و    حتـی رصـدخانه غـازان   . ایرانـی بـود   نظیر یاین دانشمند ب يها و کوشش
بـه تـدریس ریاضـیات و     تـر  بـیش هـا   کـه گویـا فعالیـت آن    یهرصدخانه اولجایتو در سلطان

 ینتـر  مهـم . سـاخته شـد  عقلی منحصر بوده است تحت تأثیر رصـدخانه مراغـه    يها دانش
عـالوه بـر آن   . بـه فارسـی بـود    ز︕ ا﹚ـ︀﹡﹩ نتیجه علمی رصدخانه مراغه تألیف کتاب 

نارسـا و   يهـا  تحریرهاي ریاضی خواجه، یعنی تألیف دوباره و خالی از نقصی که از ترجمـه 
معتبر یونانی در ریاضیات و نجوم کـرده اسـت مشـهور و قابـل اهمیـت       يها پیچیده کتاب

ارشمیدس،  ا﹜﹊︣ه و ا﹐︨︐﹢ا﹡﹥عسقالنی بر کتاب  او︵﹢﹇﹫﹢سترجمه شرح : از جمله. است

 ا﹜﹞︣﹋﹥ او︵﹢﹜﹢﹇﹢س ا﹜﹊︣هارشمیدس، تحریر کتاب  ︑﹊︧﹫︣ا﹜︡ا︣هتحریر ترجمه کتاب 

ـ    ﹝ـ︃︠﹢ذات پتیانی، تحریـر کتـاب     ا﹜﹞﹀︣و︲ـ︀ت ا تحریـر کتـاب   ارشـمیدس، ترجمـه ی

 ا﹜﹞︣و︵ـ︀ت اوطولوقوس، تحریر کتـاب   و ا﹜︽︣وب ا﹜︴﹙﹢ع ﹩﹁ارشمیدس، تحریر کتاب 

اقلیـدس، تحریـر    ا︮ـ﹢ل ﹨﹠︨︡ـ﹥  محمـد بـن موسـی خـوارزمی، تحریـر و شـرح کتـاب        

: 2ج ،1374صـفا، ( .ریاضـی  يها بطلمیوس و بسیاري تحریرهاي دیگر از کتاب ا﹜﹞︖︧︴﹩
مثلثـاتی مربـوط بـه مثلثـات مسـطحی و مثلثـات        يها فرمول درصد 90اگرچه تقریباً  )66
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︗ـ︀﹝︹  و ابوریحان بیرونی اثبات و کشف شـد، امـا اولـین کتـاب      ءکروي به وسیله ابوالوفا
وسی نوشته شده است او کتابی دارد به اسـم  ت یرالدیننص خواجه یلهدر جهان به وس ﹝︓﹙︓︀ت

ـ  در  ﹩ا﹜﹆﹠︀﹡ ﹋︪︿ . ه مثلثـات و دانـش مثلثـات اسـت    اسرار شکل انقطاع که اصـالً در زمین
  )58: 1378، شعاعی(

، نیز )710-م("محمد بن ضیاءالدین مسعود شیرازي ینالد قطب"شاگرد نامبردار خواجه، 
-613(ارمـوي   الـدین  یدیگر ایـن دوره صـف   دان یاضیر. چند کتاب معتبر در ریاضیات دارد

چنـین  هـم . اسـتاد بـود   او در فقه و ادب و خط و انشا و ریاضی و موسـیقی . است) ق 693
پـس از   فوت( ﹡︷︀م ا︻︣جو  ا﹐︻﹢ام ا﹊︀مم صاحب کتابی به زبان فارسی با نام جعالءمن

با آنکه پـس از قـرن هفـتم    . نام برد توان یرا م) قمري 745فوت (و چغمینی ) قمري 730
پیوسـته   يا برجسـته  دانـان  یاضـی رفته رو به کاهش نهـاد، ر  توجه به تحقیقات ریاضی رفته

 يهـا  هـا و راه و رسـم   یا به یـافتن روش  کردند یرا حل م يا و مسائل تازه شدند یفا مشکو
 الـدین  یـاث عددي و نیز عمل محاسبه با غ يها تحقیق در اعداد و رشته. شدند یتازه نائل م

او در زمینه علم اعـداد   یزانگ برجسته ایرانی که کارهاي شگفت دان یاضیجمشید کاشانی، ر
. ها مورد غفلت قرار گرفته شناخته شـده، بـه اوج خـود رسـید     پس از قرن تنها در این اواخر

کاشانی نه تنها مخترع کسرهاي دهدهی و روش تقریبی براي محاسبه اعداد فاقـد جـواب   
تـر انـدازه گرفتـه     را با دقتی هر چه تمـام  پیصحیح و روش محاسبه تکراري است و عدد 

 ا﹜︧ـ︀ب  ﹝﹀︐ـ︀ح کتاب . ن محاسبه دانستاست بلکه وي را نیز باید نخستین مخترع ماشی
  )91: 1366آرام،. (رود یاثر اسالمی در علم اعداد به شمار م ینتر از اوست که مهم

سـتقرار  ا، سـمرقند اسـت محـل    نهـم یعنی قرن  الدین یاثمرکز علوم ریاضی در زمان غ
دان دوسـت، دانشـمن   یـن شـاهزاده دانـش   ا. پسر میرزا شـاهرخ و نـوه تیمـور    بیک اُلُغ یرزام
 ینعالءالـد  ،رومـی  دهاز یموسی، مشـهور بـه قاضـ    ینالد زمان خود مثل صالح دان یاضیر

در سـمرقند جمـع نمـود و     ااسطرالبی ر ینالد جمشید کاشانی و جالل الدین یاثغ ،قوشچی
در تـاریخ و علـوم    الـدین  یـاث ز غا. هجري تأسیس کـرد  823رصدخانه آن شهر را در سال 
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 ︗︀م ︗﹞︪﹫︡، آلتی به نام ا﹐︋︺︀د و ا﹐︗︣ام: چونهم ده استنفیسی باقی مان آثارریاضی 
در بیـان کیفیـت    ا﹜ـ︡ا﹅  ﹡︤﹨ـ﹤ ها از زمـین، کتـاب    براي تقویم کواکب و تعیین ابعاد آن

و شرح و تلخیصـی بـر آن،    ا﹜︧︀ب ﹝﹀︐︀ح ،ساختن جام جمشید و طریقه کار کردن با آن
 .﹋﹞︀﹜﹫ـ﹥ طـر و محـیط دایـره و    دربـاره نسـبت ق   ﹝﹫︴﹫ـ﹥ ، ا﹜︧ـ﹞︀ء  ︨ﹳـ﹙ّ﹛ﹳ ، ︕ ︠︀﹇︀﹡﹩ز

  )52: 3 ج ،1374صفا،(
ـ  ا︫﹊︀لبود، شرحی بر  الدین یاثرومی، که همکار غ زاده یقاض  ینالـد  شـمس  ﹫︦ا﹜︐︃︨

. دارددر علم حساب بـه فارسـی    يا و قوشچی نیز رساله. محمدبن اشرف سمرقندي نوشت
ـ  يا ب رسـاله علی یزدي است، صاح ینالد از دیگر دانشمندان ریاضی در این عهد، شرف ه ب

مالحسـین   ،حسـینی آملـی   ینالـد  بن شرف ینالد رکن ،ا﹐︻︡اد و﹁﹅ ︻﹙﹛ ﹩ا﹜﹞︣اد﹁ ﹋﹠﹥نام 
 )53: 3 ج ،1374صفا،( .واعظ کاشفی و مأل جالل دوانی

 
  

﹤︖﹫︐﹡  
گونه که سیر تاریخی علوم عقلی به طور اعم و دانش ریاضی به طور اخص نشان  همان

 يا مورد عالقه ایرانیان بوده و آنان تالش گسـترده  يها این علم از دیرباز از دانش دهد، یم
نقش ایرانیان در گسـترش ریاضـی در جهـان    . را در جهت رشد و تکامل آن مبذول داشتند

و  اسالم چنان برجسته و بارز اسـت کـه حتـی آن بخـش از دانـش ریاضـی را کـه مبـدع        
نان ایرانـی بـه جهـان    ها بودند از طریق دانشـمندان و ریاضـیدا   ها و یونانی يهندمبتکرش 

ها حلقه واسط بین تمـدن و علـوم شـرق در هنـد و      یرانیابه تعبیر دیگر، . اسالم منتقل شد
متـرجم و منتقـل    صـرفاً البته ناگفته نماند که آنان . غرب در یونان به تمدن اسالمی بودند

صـاحب نظرنـد و در تکمیـل ریاضـی چنـان       ها عرصهنبودند بلکه در بسیاري  ها آنکننده 
ي هـا  حـوزه در  ها قرنو بلکه  ها سالخوش درخشیدند که آثار و نظریات ریاضیدانان ایرانی 

در طول تاریخ اسالمی نیز هرگاه موانـع  . شد یممختلف علمی جهان از جمله اروپا تدریس 
 يا گونـه  بـه . نهادنـد  یدر این عرصه گام م ساخت یرا محدود نم ایرانیانسیاسی و اعتقادي 
گر مغول در سده هفتم کـه تمـامی ارکـان علمـی و فرهنگـی      له ویرانکه حتی پس از حم
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علومی بـود کـه موردتوجـه     ینتر دانش ریاضی از مهم ،جامعه را در معرض تخریب قرار داد
به طـور کلـی   . بازسازي شد تا حدوديایرانیان قرار گرفت و در فاصله حمله مغول و تیمور 

  :شرفت دانش ریاضی با رکود مواجه شدمرحله پیچند در تا سده نهم در عصر اسالمی 
از عصر سلجوقی در اواخر سده پنجم و متعاقب گسترش تفکر جبرگرایی که از سوي  .1

شد دانش ریاضی تا حدود زیادي افول کرد مگـر در بـین شـیعیان     یخالفت عباسی تبلیغ م
  .کردند ینمیی پیروي جبرگرااز  اساساًچون 
فراگیر و مخرب بـود و موجـب نـابودي     يا ه حملهحمله مغول در اوایل سده هفتم ک .2

به رخوت شدید همـه علـوم منجـر گردیـد از جملـه دانـش        ها و مراکز علمی شد کتابخانه
  .ریاضی

ایرانـی بـه سـر     یشـه حمله تیمور در آغاز سده نهم که متعاقب آن قدرت تعقـل و اند  .3
-بازار ریاضی هم یافتانگشتان منتقل شد و نقاشی، مینیاتور، معماري و موسیقی گسترش 

چنـان  چنان در کسادي بود مگر چند مورد استثناء که باعث شد کورسوي ایـن دانـش هـم   
  .مشاهده شود

عالمـان   بیـت استقرار حکومت صفوي در آغاز سده دهم که گسـترش فقـه شـیعی و تر    
با اقتـدار دولـت صـفوي در سـایه      .اولویت اصلی جامعه و حکومت قرار گرفت مذهب یعهش

هـا   افغـان  یلهسقوط صفویه به وس .شود یمدوره جدیدي از تاریخ و تمدن ایران آغاز تشیع، 
در آغاز سده دوازدهم که متعاقب آن افشاریه، زندیه و قاجاریه بـه قـدرت رسـیدند و ثبـات     

فراوان دانش ریاضی خوشبختانه در  يپس از فرازوفرودها. سیاسی ایران عمالً از بین رفت
است کـه در   يدانان معروف و معتبرتوسط ریاضی يگیرچشم ییدوره معاصر شاهد شکوفا

. اي از علم و هنر برتر ایرانیان باشـند  یندهنمانشان دهند و  خود را، اند توانسته یسطح جهان
چون مرحـوم   ياست و افراد ذکر قابلریاضیات در این میان  خانهو  یخدمات انجمن ریاض

ت در بین ایرانیان در سراسـر جهـان بـه شـمار     ریاضیا گستردهنماینده علم  یپرفسور حساب
  .رود یم
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﹤﹞︀﹠︋︀︐﹋  
  .، تهران، سروش︻﹙﹛ در ا︨﹑م ).1366(آرام، احمد  -

︑︀ر اد︋﹫︀ت ﹁︀ر︨﹩ از دوران ︋︀︨ـ︐︀ن ︑ـ︀ ︻︭ـ︣     ).1374  ( یچبرتلس، یوگنی ادواردو -
  .1ج  ،ترجمه سیروس ایزدي، تهران، هیرمند ﹁︣دو︨﹩،

 .یرکبیرام ،تهران ر﹡︀﹝﹥ ا︨﹑م،﹋︀ ).1362( ین، عبدالحسکوب ینزر -

 يهـا  ترجمه اسداهللا علوي، مشهد، بنیـاد پـژوهش   ︑﹞︡ن ا︨﹑﹝﹩، ).1386(ژوزف بورلو،  -
 .اسالمی

 ︑﹞ـ︡ن و ﹁︣﹨﹠ـ﹌ اـ︣ان از آ︾ـ︀ز ︑ـ︀ دوره ︎﹙ـ﹢ی،       ).1353( ینحسینی، ناصرالدشاه -
 .تهران، مؤسسه علوم بانکی ایران

، بـا  و ﹡﹆ـ︩ دا﹡︪ـ﹞﹠︡ان ا︣ا﹡ـ﹩    ︑ـ︀ر ︻﹙ـ﹛ در ا︨ـ﹑م    ).1378( یشعاعی، محمدعل -
 .هدي المللی ینب -همکاري محسن حیدرنیا، تهران، مرکز مطالعات فرهنگی

 .رامین ،، تهراناد︋﹫︀ت در ا︣ان ︑︀ر ).1374( اهللا یحصفا، ذب -

  .رامین ،تهران ︑︀ر ︻﹙﹢م ︻﹆﹙﹩ در ︑﹞︡ن ا︨﹑﹝﹩، ).1384( اهللا یحصفا، ذب -

  .انتشارات صدرا ،تهران ،2، جا︨﹑م و ا︣ان︠︡﹝︀ت ﹝︐﹆︀︋﹏  ).1370( یمطهري، مرتض -

  .فرهنگی و ، ترجمه احمد آرام، تهران، علمی︻﹙﹛ و ︑﹞︡ن در ا︨﹑م ).1384( یدحسیننصر، س - 

 .، تهران، نشر همااد︋﹩ ﹝﹆︀﹐ت ).1369( ینالد همایی، جالل -
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  ﹝﹠︀︋︹ ﹝︣ا︗︺﹥ ︫︡ه 
ـ  -  ترجمـه   ،︻﹙ـ﹢م ا︨ـ﹑﹝﹩ و ﹡﹆ـ︩ آن در ︑ـ﹢﹐ت ︻﹙﹞ـ﹩ ︗ـ︀ن       ).1371( یآلدومیه ل

  .آستان قدس رضوي يها محمدرضا شجاع رضوي و اسداهللا علوي، مشهد، بنیاد پژوهش
﹑م ).1378(تفضلی، احمد  -  ︩ از ︨ا ﹫︎ ︣ان  ت ا ر اد︋︀﹫   .، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن︀︑
 .، ترجمه علی جواهر، تهران︑︀ر ︑﹞︡ن ا︨﹑م ).1914( یجرج زیدان، -
  .سیاسی در ایران و اسالم، تهران، هیرمند هاي یشهدتاریخ ان ).1374(حقوقی، عسکر  -
 مؤلفان، شرکت تهران ،﹨︀ی ﹁﹊︣ی ا︣ا﹡﹫︀ن ︑︀ر﹡ ︱️ ).1368( یععبدالرفحقیقت،  -

  .و مترجمان ایران
  .انتشارات علمی ،، تهراندو ﹇︣ن ︨﹊﹢ت ).1344( ین، عبدالحسکوب ینزر -
 .، تهران، فردوس︫︺︣ ﹩︫﹠︀︨ ︨︊﹉ ).1379( یروسشمیسا، س -

 .حسین خدیو، تهران ، ترجمها︭︀ءا﹜︺﹙﹢م ).1343( یبفارا -

  .امیرکبیر ،، تهران︑︀ر ︻﹙﹛ در ا︣ان ).1366( يفرشاد، مهد -
︋︺ـ︡ از ا︨ـ﹑م ︑ـ︀ ︀︎ـ︀ن دوره     ( ـ︣ان ا اد︋﹫︀ت ︑︀ر ).1376(الزمان  یعبدفروزانفر،  -

 .اهللا مجیدي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یتعناکوشش  به ،)︑﹫﹞﹢ری

  .تهران، صدرا، 1، ج ︠︡﹝︀ت ﹝︐﹆︀︋﹏ ا︣ان و ا︨﹑م ).1362( یي، مرتضمطهر -
 .، تهران، باورداران﹡︱️ ︫︺﹢︋﹫﹥ )1388( ینعلیممتحن، حس -

، ترجمه مسعود ز﹡︡﹎﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹊﹢﹝️ ︻︊︀︨﹫︀ن ).1369(مناظر احسن، محمد  -
  .رجب نیا، تهران، علمی و فرهنگی

 .، بزرگمهر، اصفهان︫︺﹢︋﹫﹥ ).1363( ینالد همایی، جالل -

، اصفهان، دانشگاه ︑︀ر اد︋﹫︀ت ا︣ان ).1387(اکبر  و کالهدوزان، محمدرضایوسفی،  -
 .علوم پزشکی و راه کمال


