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مــوســى فــرزنـــد مــحــمـــددربــاره�ى 
، بايد اندكى بيش�تر صـحـبـتخوارزمـى

 در مقدمه�ى تاريخجورج سارتونكنيم. 
دانش، سده�ى نـهـم مـيـالدى را «دوران
خوارزمى» ناميده است. او گفته است:

«اگر همه�ى جهت�ها در نظر
گـــرفـــتـــه شــــود.

خوارزمى يكى

از بـزرگ�تـريـن ريـاضـى�دانــان هــمــه�ى
دوران�ها بوده است.»

 فـرانـسـوى مـى�گـويــد:١آمـتـيـسـمــار
«امروز يك موضوع را نمى�توان فراموش
كرد و آن اين است كـه مـحـمـد، فـرزنـد
موسى خوارزمى، در واقع
معلم اروپايـى�هـاى
جديد در دانش

جبر است و جبر رشته�ى اصلى رياضيات
به شمار مى�آيد.

خوارزمى دانـشـمـنـدى اسـت كـه در
پايان سده�ى دوم هجرى قمرى بوده، تـا

 زيسته و در سال�هاى پس از آن٢٣٢سال 
درگذشته است. او به جز رياضيات، در
شاخه�هاى ديگرى مثل نجوم، جغرافيا،
استرالب، ساعت آفـتـابـى و جـز آن هـم
نوشته�هايى داشته است كه كمتر به دست

ما رسيده اند.
خوارزمى كتابـى دربـاره�ى «جـمـع و
تفريق» داشته كه در زمان ما تنها برگردان
التـــيـــنـــى آن در دســـت اســـت. او از
عددشمارى هندى و نوشـتـن عـددهـا بـه
يارى آن�چه كه هندى�ها به�كار مى�بردند و
بعدها در همه�ى جهان بـا تـفـاوت�هـايـى

مرسوم گشت، ياد مى�كند.
جدولى هم براى سينوس�ها تـنـظـيـم
كـرده و ارائـه داده اسـت. در كـتـاب�هــا
سينوس را «جيب» به كار برده�انـد كـه بـه
معناى «گريبان» است. بعدها وقتى كتاب
خوارزمى به فرانسه ترجمه شد، هـمـيـن
جيب را به سينوس ترجمه كردند كـه بـاز
هـم بـه مـعـنـاى «گـريـبـان» اسـت و مــن
نمى�فهمم سينوس چه ربطى بـه گـريـبـان
دارد. چه بسا خوارزمى از واژه�ى «جيپ»
كه واژه�اى فارسى (پهـلـوى) اسـت و بـه
معناى چوب عمودى كـه در زمـيـن قـرار
گرفته استفاده كرده بـاشـد، ولـى هـجـى
كردن واژه�ى جيپ به�دليل داشتن حـرف

پرويز شهريارى     ●

٦انرياضيات در اير

هاعيالمى�  
ها  عيالمى�ومىارزخو
ومىارزخو
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«پ» كه ناآشنا بود، آن را به «ب» تبديـل
كرد، چـون در زبـان عـربـى «پ» وجـود
ندارد، ولى «ب» وجود دارد و وقتـى بـه
فرانسـوى هـم بـرگـردان شـد، از هـمـان
واژه�ى جيب كه به معناى گريبان است،

استفاده كردند.
در زمان خوارزمى، اخـتـرشـنـاسـان
بسيارى وجود داشتند كه به�طور خالصه

از آن�ها ياد مى�كنيم:
، اهل نهاوند كـهمحمد فرزنـد احمد

به حاسب مـشـهـور بـوده اسـت. او هـم
اخترشناس و هم رياضـى�دان بـود و در

نيمه�ى دوم سده�ى دوم هجرى
در نيشابور مى�زيست.

 فـــرزنـــديـــحـــيـــى
ابـومـنـصـور ابـوعـلـى

فرزنـدفضل كه بـا 
كهسهل سرخسـى 

،مــــأمـــــونوزيــــر 
خليفـه�ى عـبـاسـى
بــود، نـــســـبـــت

داشـــــت. او بـــــه
«بيت�الحكمـه» رفـت

و كارهاى اخترشـنـاسـى
خود را در آن�جا انجام مى�داد.

كهعبدالملك مـرورودى فرزند خالد 
اهل مرورود  خراسان  هم�زمان با مأمون
عـبـاسـى و مـدتـى هـم در دمـشـق بــود.

كــه كــتــاب�هــاىابــوســعــيــد جــرجــانــى 
«مسئله�هاى هندسى» و «استخـراج خـط
نص�iالنهـار» او در قـاهـره مـوجـودنـد.

  به زبان آلـمـانـى راكـارل شـوكتـاب دوم 
برگردانده است.

گذشت رياضياتسر
 گـــروه ريـــاضــــى١٣٧٩در ســـال 

انتشارات مدرسه كتابى به نام «فـرهـنـگ
رياضيات» منتشر كرد كه فصل نخست آن
با عـنـوان «ريـاضـيـات، واژه�شـنـاسـى،

ر» در زبان پارسـىَدر ضمـن، واژه�ى «م
(كـه در واژه�هـاى «شـمـر» و «شـمـردن»
وجـود دارد.) بـه مــعــنــاى شــمــردن و
محاسبـه�كـردن بـا دسـت� اسـت. بـه ايـن
ترتيب، اينان به جاى واژه�ى رياضيات،

ر» را پيشنهاد مى�كنند كـهَواژه�ى «راز و م
درسـت بـه مـعـنـاى «انـدازه گــرفــتــن و
شمردن» است و اگر رياضيات را دانـش
رابطه�هاى كميتى و شكـل�هـاى فـضـايـى

ر» مى�توانـد بـهَبدانـيـم، واژه�ى «راز و م
تنهايى درست باشد.

اگر واژه�ى «رياضيات» را (كه نـه در
تركيب زيباست و نه به روشـنـى مـعـرف
يكى از دانش�هاست)، برگرفته از واژه�ى
«رياضت» فرض كنيم، مـى�تـوانـد اثـرى
مـنـفـى در عـالقـه�مـنـدان بـه ايــن دانــش
بگذارد، زير هـمـگـان «ريـاضـت» را بـه
معناى «سختى�كشيـدن»، «در انـزوا فـرو
رفتن» و «فشار بـيـش از انـدازه بـه خـود»
مى�داننـد كـه بـا مـاهـيـت دانـش ريـاضـى
سازگارى ندارد. ولى اين تغـيـيـر شـبـيـه
تغييرى است كه برخى براى واژه�ى جبـر
مى�آورند و آن را به معناى «زور» و «فشار»
مى�دانند، در حالى�كه خـوارزمـى واژه�ى
جبر را به معناى «جبـران كـردن» گـرفـتـه
است. چرا كه به تعبير خوارزمى و به زبان
امروزى مى�توان مقدار مـنـفـى را از يـك
سمت معادله به سمت ديگر معادله برد تا
مقدارى مثبت شود (يعنى جبران شود).
در مـصـراع سـعـدى: «كـه جـبـر خـاطـر
مسكيـن بـال بـگـردانـد»، واژه�ى «جـبـر»
درست به همين معناى جبران�كردن به كار

رفته است.
جـدا از ايـن بـحـث كـه «مـاتـه�مـا» از
واژه�ى «مزدا» گرفته شده يا رياضيـات از
واژه�ى «راز» آمده است، به نظر مى�رسد
اگر قرار بـاشـد واژه�ى پـارسـى بـه جـاى
«رياضـيـات» انـتـخـاب شـود، بـهـتـريـن

ر» باشد كهَپيشنهاد همان واژه�ى «راز و م

فلسفه�ى تاريخ، كاربردها و سرگذشـت
رياضيات نظـرى»، بـه قـلـم ايـن�جـانـب

 صفحه (صفحه�ى٥٣است. اين مقاله در 
) است كه همـه�ى خـوانـنـدگـان٥٨ تـا ٥

عالقـه�مـنـد را بـه مـطـالـعـه�ى آن دعـوت
مى�كنم. در اين�جا برخـى از نـكـتـه�هـاى

اساسى اين مقاله را مى�آوريم.
واژه�ى ريـاضـيـات بــه جــاى واژه�ى

 گذاشته شده كـه خـود از٢«ماته ماتيـكـه»
 به معناى دانش و دانايـى آمـده٣«ماته�مـا»

است.
 واژه�ى رياضيات را برگرفتـهًغالبـا

از واژه�ى رياضت دانسته�انـد،
چرا كه رياضت تـنـهـا بـه
معناى «پـرهـيـزكـارى
بدنى» نيست، بلكه
«در خــــود فــــرو
رفـــــــتــــــــن»،
«فــهــمــيــدن» و
«رسيدن به رازها»
را هم مى�رسـانـد.
ديدگاه�هاى ديـگـرى
هـــم وجـــود دارنـــد.
بسيارى از زبان�شناسان با
بخش�هاى زبان�شناخـتـى خـود
نتيجه مى�گيرند: «ماته�ما» هـمـان واژه�ى
پارسى «مـزدا» سـت كـه هـمـان مـعـنـاى
واژه�ى يونانى را دارد: «دانا» و «آگاه».

ديدگاه سوم مـعـتـقـد اسـت، واژه�ى
«ريـاضـى» از واژه�ى پــارســى «راز» بــه
معنـاى«انـدازه�گـرفـتـن» آمـده اسـت ايـن
واژه�ى «راز» هنوز در واژه�هاى «تراز» و
«ترازو» با حفظ معناى خود باقـى مـانـده
اســت. در واژه�ى «تــرازو»، «تــرا» بــه
معناى «اين�سو و آن�سو» و «راز» به معناى
اندازه�گيرى است. پسوند «او» بسيـارى
جاها در زبان پارسى به معناى «بسيار» به
كار رفته است. به اين ترتيـب، «تـرازو»
يعنى «اندازه�گيرى و مقايسه�ى بسـيـار».

جورج سارتون در❖ 
مقدمه�ى تاريخ دانش،

سده�ى نهم ميالدى را «دوران
خوارزمى» ناميده است. او گفته

است: «اگر همه�ى جهت�ها در نظر
گرفته شود. خوارزمى يكى از

بزرگ�ترين رياضى�دانان همه�ى
دوران�ها بوده است
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هم زيباست و هم از نظر معنـا بـا
واژه�ى «ريـــاضــــيــــات»

سازگار است.
مــن بــه شـــرح
ادامـه�ى ايـن مـقـالـه
پايان مى�دهم و تنهـا
عنوان�هاى آن را يـاد

مى�كنم:
«مـــــــــــــوضــــــــــــــوع

رياضيات و بستگى آن با
صنعت و ديـگـر دانـش9هـا»،

«رياضـيـات و دانـش9هـاى ديـگـر»،
«ريـاضـيـات و صـنـعــت»، «دو انــگــيــزه9ى
پيشرفت رياضيات»، «دوره9ى دوم تكامل
رياضيات يا رياضيات يونانى»، «دوره9ى
ســوم تــكــامــل ريــاضــيــات يــا ريــاضــيـــات

شت.....................................نو پى
1. A. mare

2. mathematike

3. mathema

ايرانى»، «سرگذشـت ريـاضـيـات نـظـرى از
آغاز تا امروز»، «برداشت كلى»، «دوره9ى
بــعــدى ريــاضــيــات»، «دوره9ى ريــاضــيــات

مقدماتى»، «ايران، آسياى ميـانـه
و خاور نـزديـك»، «اروپـاى
غـــــــربـــــــى تـــــــا ســـــــده9ى
شـانـزدهـم مـيـالدى»،
«دوران پـــــيــــــدايــــــش
ريـــــــاضـــــــيــــــــات بــــــــا
كميت9هاى متغيـر»،
«ريـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــات
امــــروزى»، «پـــــايـــــان
ســده9ى نــوزدهــم و آغــاز

سده9ى بيستم.»

انديشهتفريح

 علوم زمان خود را به سه دسته تقسيم كرده است:شفاشيخ ابوعلى�سينا در كتاب مشهور 
اول علوم عالى و آن�ها علومى هستند كه با ماده سروكار ندارند و درك و فهم آن�ها فقط با تعقل

علـوم نامند. مانند الهيات و فلسفه و منطق كه علوم ماوراءالطبيعهصورت مى�گيرد و آن�ها را 
 نيز ناميده مى�شوند.اولى

 يا وسطى هستند كه هم با ماده سروكار دارند و هم براى ياد گرفـتـن عـلـومعلوم اوسـطدوم ـ 
 هستند چنانچه فالسفه�ى قديم براى درك مطالبعلوم رياضىاولى دانستن آن�ها الزم است و آن�ها 

علمى خود ابتدا رياضيات را فرامى�گرفتند.
 يا دانى هستند كه فقط با ماده سروكار دارند و آن�ها را با مشـاهـده و تـجـربـهعلوم ادنـىسوم ـ 

 هستند كه امروزه آن�ها را علوم تجربى گويند.علوم طبيعىمى�توان درك كرد و آن�ها 
اما علوم رياضى در نظر شيخ ابوعلى�سينا به چهار قسمت تقسيم مى�شد:

كه عبارت از آشنا شدن به انواع اعداد و دانستن خاصيت هر كدام و نسبت آن�هاعلم اعداد . ١
با يكديگر است ـ جمع و تفريق ارقام هندسى و جبر و مقابله نيز جزو اين علم محسوب مى�شـد.

 (علم�الحساب) نيز مى�گويند.علم االرثما طيقىاين علم را 
ـ كه عبارت از آشنايى به احوال خطوط و اشكال سطوح و مجسمات و مساحاتعلم هندسه . ٢

اشكال و نسبت بين آن�ها و علوم جر اثقال و اوزان و موازين و آالت جريه و مناظر و موايا و نـقـل
مياه باشد.

 ـ كه عبارت از آشنايى به عالم و شكل و اوضاع و مقادير و حركات سـتـارگـانعلم هيأت. ٣
است و از فروع اين علم همان زيجات و تقاويم مى�باشد.

ـ كه عبارت از آشنا شدن به انواع نغمه�ها و اتفاق و اختالف آن�ها و ابـعـاد وعلم موسيقـى . ٤
اجناس و جمع و انتقاالت و ارتفاع آن�ها و كيفيت تأليi لحن�هاست، علم تهيه�ى آالت موسيقى

نيز از متفرغات اين علم است.
ابن�سينا يكايك اين علوم را كه از قدما به او رسيده مى�دانسته و اضافاتى نو نيز بر آن�ها نمـوده

 اضافاتى به آخر آن نموده است. نكته�ى قابل توجه آن استالمجسطىاست به �خصوص در كتاب 
كه در نظر ابن�سينا علم هيأت يكى از علوم اساسى رياضى است و به آن توجه به�خصوصى داشتـه
است. به�طور كلى دانشمندان قديم به اين علم اهميت فوق�العاده�اى مى�داده�اند. هم�چنين شـيـخ

علم موسيقى را نيز جزو علوم رياضى دانسته� است.

تقسيم�بندى علوم
از نظر ابن�سينا

گربر
فته از مجله�ى رياضى يكان/

شمار
ه�ى مسلسل 

١٣٤٥ماه / شهريور٢٨


