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 کارهای دربارۀ غربی مطالعات

  *گیالنی کوشیار
  ١هوخندای .پ یان

  ٣باقری محمد و ٢یوسف شمس مرضیه ترجمۀ

  مقدمه -١
 و ریاضـی دانـش از تـوجهی قابـل بخش هجری)، هفتم تا رمچها( یمیالد سیزدهم تا دهم قرن بین

 جهـان غربـی بخـش در عمـده طـور به انتقال این .شد منتقل مسیحی اروپای به اسالم جهان نجوم
 بخـش سـه در را شـده منتقل آثار د.دا رخ سیسیل و )امروزی اسپانیای بجنو( ساندل یعنی اسالم،

 غـرب سـنت بـه متعلـق نویسـندگان آثار ،باستان یونانی متون عربی ۀترجم :کرد یبند دسته توان می
 چند سوم، بخش در آثار از بسیاری بود. شده نوشته اسالم جهان شرق در که کارهایی و اسالم جهان

 جهـان شـرق در شد، ترجمه التینی به غربی اسالم جهان در که زمانی و بود شده نوشته تر شیپ قرن
 جوامـع )،ق٢١٨/م٨٣٣ حدود( خوارزمی حساب و جبر مثال عنوان به .شد یم تلقی قدیمی اسالم

  .٥)ق٣١٧/م٩٢٩ درگذشتۀ( بّتانی زیج و ٤)ق٢٣۵/م٨۵٠( فرغانی النجوم علم
ً
 آثار از چیزی تقریبا

 کـه هیثم ابن شناخت نور رسالۀ شاید .نشد منتقل غرب به بعدی شرقی اسالمی نویسندگان ریاضی
 از دانـش کـه رسـد یمـ نظـر بـه .باشـد اسـتثنا تنهـا شد، نوشته قاهره در ق۴٢٠/م١٠٣٠ حدود در

 یـا رسـیده انـدلس و سیسـیل بـه آرامـی به بسیار عراق، و ایران مانند اسالم، جهان شرقی یها بخش

                                                    
 نشریۀ در ترجمه این از ای اولیه صورت .۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۷ تاریخ در گیالن دانشگاه کوشیارشناسی مرکز در شده عرضه سخنرانی متن *

   است. یافته انتشار ۲۰-۱ ص ،۴ شمارۀ ،۴ سال گیالن) دانشگاه ریاضی دانشکدۀ دانشجویی (نشریۀ کوشیار
 علم تاریخ نشریۀ تحریریۀ هیأت عضو تهران، دانشگاه علم تاریخ پژوهشکدۀ علمی هیئت وابستۀ عضو (هلند)، اوترخت دانشگاه استاد .١

   j.p.hogendijk@uu.nl میراث علمی نشریۀ علمی مشاور تهران، دانشگاه
 m.shams@guilan.ac.ir گیالن دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ محض ریاضی گروه استادیار .٢
  mohammad.bagheri2006@gmail.com میراث علمی، سردبیر نجوم و ریاضیات نگار تاریخ .٣
 ترجمـه التینی به عربی از م ١١٧٠ حدود کرمونایی گرارد توسط دوباره و م ١١٣۵ حدود در اشبیلی یوحنای توسط او النجوم علم جوامع .٤

 عبری ترجمۀ یک بر چاپ آخرین شد، چاپ م ١۵٩٠ فرانکفورت و م، ١۵٣٧ نورنبرگ م، ١۴٩۴ فرارا در هفدهم قرن از پیش اثر این شد.
 .بود استوار میانه های سده از

 در دیگـر بـار و م ١۵٣٧ سال در نورنبرگ در فرغانی اثر با همراه اثر این .شد ترجمه یالتین به عربی از میالدی دوازدهم قرن در او زیج .٥
  .شد چاپ ١۶۴٠ سال در بولونیا
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ً
 غـرب بـه مـیالدی ١٢ قـرن در بیرونی ابوریحان و گیالنی کوشیار آثار همچنین .است نرسیده اصال

 طـول ها مـدت .مانـد ناشـناخته نوزایی عصر و میانه های سده در مسیحی اروپای برای و نشد منتقل
 .شد شناخته کم بسیار مقدار به هم آن غرب، در کوشیار کارهای تا کشید

 میالدی هفدهم قرن در آغاز -٢
 منـد عالقـه مسیحی اروپای در بسیاری دانشمندان میالدی، هفدهم قرن در و شانزدهم قرن اواخر در
 و اسـالمی نویسـندگان آثـار ذاتـی ارزش حدی تا توان یم را آن دلیل .دبودن اسالمی علمی سنت به

 یاکوب .دانست شدند، بازیابی عربی یها ترجمه در که یونانی آثار رفتۀ دست از اطالعات همچنین
 حـدود م)١۶٢٩ و م١۶٢۵ یها سال بین( م١٦٦٧-١٥٩٦ هلندی شناس شرق و ریاضیدان خولیوس
 را او خریـد از بخشی و سفر هزینۀ .کرد یآور جمع استانبول و حلب در عربی خطی نسخۀ چهارصد

 بـرای او کـه یا نوشـته دست دویست .کرد مینأت بود، شده سیسأت م١۵٨۵ سال در که لیدن دانشگاه
 امـروزه که دهد یم تشکیل را غنی بسیار ای مجموعه هستۀ هم هنوز آورد ارمغان به دانشگاه ۀکتابخان

  ٢.است کوشیار جامع زیج کامل متن شامل ها نوشته دست این از یکی .١]٢٣[ است موجود لیدن در

 
  التینی، به یادداشتی با لیدن ۀنسخ کوشیار جامع زیج خطی ۀنسخ آغاز ۀصفح :١ شکل

ً
  .خولیوس از احتماال

  جالبی، ۀاشار شامل نسخه آغاز صفحۀ
ً
 ببینیـد). را ۱ (شـکل است خولیوس خود نوشتۀ احتماال

 ابوالفـدا اسـماعیل بـه هـم ارجـاعی .٣شـد یمـ خوانـده »الجیلـی الحکیم« کوشیار اشاره این طبق
 ،البلـدان تقویم خود، جغرافیایی اثر در گیالن، عربی صورت جیل، کلمۀ به که دارد وجود ق)٧٣٢(

 یـک خولیـوس .»اسـت گـیالن از برخاسـته یفیلسـوف کوشیار« :دیگو یم ابوالفدا است. دهکر اشاره
  .آورد لیدن به خود با نیز را راث این از خطی ۀنسخ

 آورده هلنـد به خولیوس که ای غنی مجموعۀ مورد در دیگر جاهای و هلند در زیادی شوق و شور

                                                    
  .شد فروخته دیگر های کتابخانه به مرگش از بعد وی شخصی مجموعۀ در موجود نسخ بقیۀ .١
  .ببینید را ١٨ ص ]۲۳[ در بیشتر توضیح برای .٢
  ].۸ سطر ،۴۲۶ص ،۱۷[ الجیلی الحکیم کوشیار الجیل من عربی: .٣
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 عنوان با کوشیار اثر به آن در که ]۹[ شد منتشر پاریس در فهرستی م١۶٣٠ سال در .داشت وجود بود
 بـود آمـده »الجیلی کوشیان« نادرست شکل به او نام البته د.بو شده اشاره ها برهان و ینجوم جداول

 .)ببینید را ٢ شکل(

  
 در خولیـوس کـه خطـی های نسخه فهرست در شد، چاپ اروپا در بار نخستین که صورتی به کوشیار نام :٢شکل
  .برد غرب به م١۶٣٠ سال

 جوامـع عربـی مـتن او .کـرد یمـ مطالعه را شده خریداری خطی یها نسخه از بسیاری خولیوس
 در التینـی توضـیحات و ترجمـه بـا همـراه وی مـرگ از پس که کرد، تصحیح را فرغانی النجوم علم

 زیـج خولیوس دهد یم نشان که بود کوشیار به ارجاع چندین شامل اثر این .]٧[ شد منتشر م ١۶۶٩
 کوهان یا کوشیان را کوشیار او نکرد؛ ترجمه درستی به را کوشیار نام او بود. کرده بررسی هم را جامع

  .دهم یم توضیح او یها ارجاع مورد در اکنون .خواند یم
 مـورد در کوشـیار از مطلبـی ،)٣شکل( فرغانی رسالۀ بر توضیحاتش از ٣٠ ۀصفح در خولیوس

  .١کند یم نقل یزدگردی تاریخ آغاز

  
 فرغـانی النجـوم علـم جوامـع بـر توضـیحاتش ٣٠ صفحۀ در کوشیار جامع زیج از خولیوس قول نقل نخستین :٣ شکل

 م)١۶۶٩(
                                                    

  ببینید. را پایین از ۶- ۴ سطرهای ٩ ص عربی متن در و پایین از ۱۳- ۱۱ سطرهای ٨ ص ]۲[ مرجع بیشتر اطالعات برای .١
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 نقـل را آن اینجـا در (کـه کند می اشاره فیلیپوس تقویم به کوشیار از نقل به ۵٩ ۀصفح در سپس
 )آثـور ملـوک مـن( آشـوری پادشـاهان از را فیلیپـوس کوشـیار خولیوس، نظر اساس بر کنیم). نمی
 تئـون که دیگو یم و )۴ (شکل آورد یم کوشیار از نقل به نیز را بعدی سطر چند خولیوس .١خواند می

 ،قـانون نـام به خود، زیج در سیارات میانگین حرکت اولیۀ مقادیر برای فیلیپوس تاریخ از اسکندرانی
 و ویـرایش در کـه کـرد اضـافه را سـیارات میـانگین حرکـت اولیۀ مقادیر خولیوس البته .کرد استفاده
 کوشیار که چرا است داده نشان را کوشیار خواسِت  خولیوس شاید اما .٢شود نمی یافت باقری ترجمۀ

  .٣آورد می بطلمیوس مجسطی برای مشابهی گزارۀ

 
 مـتن چـاپ بـر خولیوس توضیحات ۵٩ ۀصفح در فیلیپوس تاریخ دربارۀ کوشیار جامع زیج از قول نقل :۴ شکل
  .النجوم علمجوامع  عربی

 ) شـاطر ابـن و یـونس (ابن نگارندگان سایر و کوشیار از نقل به دوباره خولیوس بعد، ۀصفح در
فاصلۀ  و ،روز ۷۴ و سال ۷۱۸ النصر بخت و آگوستوس تقویم فاصلۀ دو مبدأ آورد: می را زیر عبارات

 ،اسـت روز ۳۶۵ سال اینجا در .است روز ۷۸ و سال ۳۱۳ آگوستوس و دیوکلتیانوسدو مبدأ تقویم 
  .دارد تطابق] ٢[ باقری شرح ١۶ ۀصفح در موجود جدول با مقادیر و

 در .افزایــد مــی فرغــانی کــار بــر طــوالنی بســیار یادداشــتی خولیــوس جغرافیــا، بخــش در
 .دیـآ یمـ ادامـه در کـه دارد نظراتـی خولیـوس گـیالن، و دیلـم منطقـۀ به مربوط های یادداشت
 معـروف دانشـمندانی گیالن در اما جنگاوران، دیلم کوهستانی منطقۀ در که دیگو یم خولیوس

                                                    
 .ببینید را ١۵ سطر ٧ ص عربی متن در و ٢۴ سطر ۶ ص ]۲[ مرجع در .١
(این مقادیر در مقالۀ دوم زیج کوشیار آمده،  .ببینید را ۱۷- ۱۶ سطرهای ٧ ص عربی متن در و ٢۵ - ٢۶ سطرهای ۶ ص ]۲[ مرجع در .٢

 م)-های اول و چهارم است. ] تنها شامل مقاله۲اما مرجع [
 .ببینید را ۹ - ١٠ هایسطر  ٧ ص عربی متن در و ١۶ - ۱۷ یسطرها ۶ ص ]۲[ مرجع در .٣
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یسـند ،شناسـد یمـ را نفـر دو تنها او که افزاید می خولیوس .دارند وجود  زیـج نجـومی اثـر ۀنو
 »گـیالن حکـیم« را او کـه باشـهری) از نادرسـتی (صورت ماشهری بن لبان بن کوشیار ،جامع

یسندۀ دیگری و خواند یم  موجـود حاشـیۀ که دهد یم نشان اشاره این .است زبان دستور یک نو
  .است خولیوس از نیز ١ شکل در

 
 .فرغانی نجوم کتاب بر توضیحاتش ٢١٠ صفحۀ در »گیالن حکیم« عنوان به کوشیار از خولیوس توصیف :۵ شکل

 مقالـۀ در( هندسـی یهـا اثبات شـامل ،جـداول بـر عـالوه جـامع زیج که دانست یم خولیوس
 مطالعـه دقـت بـه را جامع زیج آغاز در شناسی گاه به مربوط یها بخش کم دست او ت.اس چهارم)

 .بود کرده

  میالدی هجدهم قرن-٣
 ،مثال عنوان هب .است شده یاد خطی نسخ های فهرست و ها کتابنامه در بارها کوشیار از م،١٨ قرن در

 نسخۀ یک در که کند می اشاره نجوم احکام دربارۀ کوشیار رسالۀ به )م١٧٩١-١٧١٠( کاسیری میگل
 کـه آورد مـی قفطی ابن یالحکما تاریخ از لبیمط و دارد وجود مادرید اسکوریال کتابخانۀ در خطی

 و کوشـیار بـه ].۴،١[ است کرده خالصه را بطلمیوس مجسطی خود جامع زیج در کوشیار ،آن بر بنا
 منظم طور به من ].۱۰[ است شده اشاره شد، منتشر م١٧٧٧ سال در کههم  هربلو اثر در جامع زیج
  که پردازم می ای غربی نویسندگان به تنها ادامه در .ام نکرده بررسی را مراجع این

ً
 را کوشـیار آثار واقعا

  .اند کرده مطالعه

، های پژوهش -۴   میالدی نوزدهم قرن در عمدتًا آلمان
 در کـه مناطقی تمام یعنی آلمانی، جهان در انسانی علوم یها پژوهش میالدی، نوزدهم قرن آغاز در
 فکـری، فضـای ایـن در .کـرد پیدا رونق ،گرفت یم قرار استفاده مورد علمی زبان عنوان به آلمانی آن
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 های فرهنگ در ها تقویم ۀدربار ای تازه پژوهش روی طوالنی مدت )م١٨٤٦-١٧٦٦( ایدلر لودویگ
 و ١٨٢۵ یها سـال در جلـد دو در را پـژوهش حاصـل او .کـرد مـی کـار تاریخی دیدگاه با مختلف

 .رساند چاپ به م١٨٢۶
 کوشـیار جامع زیج در تقویم به مربوط مطالب از فرغانی، روی خولیوس کارهای کمک به ایدلر

گاه  مجمـوع در .گرفـت بهره برلین سلطنتی کتابخانۀ در جامع زیج خطی نسخۀ یک از سپس و شد آ
 کوشـیار بـه را پراکنـده یهـا ارجاع صـورت بـه ویـژه پیوسـت یک و متن از صفحه ده از بیش ایدلر

  .]۶٣٣-٦٢٣ص ،٢ جلد ،١٢[ داد اختصاص

- ۶۲۳ ص ،٢ جلـد ،١٢[ کنـد یمـ اشـاره کوشـیار مختصـر بسـیار زندگینامۀ به ابتدا ایدلر
 کـه کـرد ترجمه و تصحیح را اسالم از پیش ایرانی تقویم دربارۀ جامع زیج از بخشی او .]۶۲۴

 هروز سـی همـه کـه غیره و فروردین یها ماه نام و روزی ٣٦٥ ایرانی قدیمی سال به بود مربوط
 ایـدلر ].۶۲۴- ۶۲۵ ص ،٢ جلـد ،١٢[ ١شد یم اضافه اسفندارمذماه به که اضافی روز ۵ و بود

 را تقـویم چنـد بـین ۀرابطـ دربـارۀ جـامع زیـج اول مقالـۀ فصل نخستین از اول باب همچنین
آغـاز حکومـت  نـوح، طوفـان تـاریخ :]٦٢٧- ٦٢٥ ص ،٢ جلـد ،١٢[ کـرد ترجمه و تصحیح

گوسـتوس، کبیر، اسکندر فیلیپوس، ،النصر بخت  و ٢هجـری تقـویممبـدأهای  دیوکلتیـانوس، آ
 خـود تفسـیر ایـدلر .]٩ ص ،عربی متن ؛٨ ص ،٢[ ]۴٨٠ص ،دوم جلد ،١٢[ ییزدگرد تقویم

ید می و کند می اضافه هم را  تقـویم مبـدأ کبیـر، اسـکندر تقـویم بـین کوشـیار کـه اختالفی گو
 ها سـال تعـداد در هـا اختالف دیگـر ولـی .اسـت درست کند می ذکر یزدگردی تقویم و هجری
    .تاس نادرست روزها تعداد در اما درست

 هـای مـاه و هـا سـال مـورد در را عجـام زیج از هایی بخش خود متن در ایدلر این، بر عالوه
 األول ربیـع ٨ دوشـنبه یعنی مدینه، به محمد حضرت ورود روز ،قمری هجری تقویم در کبیسه

ــد ،١٢[ ــتن ؛٧ ص ،٢[ ]۴٨۶ ص ،٢ جل ــی، م ــروع ، ]٨ ص عرب ــویم ش ــردی تق  ،١٢[ یزدگ
 نقـل ایرانـی سال اضافی روز ۵ فارسی نام و ]٩ ص عربی، متن ؛٨ ص ،٢[ ]۵٢٠ ص ،٢جلد

 از بیشـتر خیلـی ایـدلر پـس، .]۱۰ص ،عربی متن ؛٩ ص ،٢[ ]۵١٨ ص ،٢ جلد ،١٢[ کند می
 اطالعـات بـوده ممکـن کـه آنجـا تا ایدلر که رسد یم نظر به و برد یم نام کوشیار از خولیوس،

  است. کرده استخراج جامع زیج از را تقویمی

                                                    
  متن دو که شود می دیده ]۲[ مرجع ۹-۸ صفحات با مقایسه در .١

ً
  نیستند. منطبق هم بر کامال

  او مطالب کند، می عرضه جامع زیج برلین نسخۀ از را اشارات این ایدلر چون .٢
ً
 نسخۀ بر که نیست منطبق باقری های یافته بر کامال

  .است استوار معتبرتر و تر یمیقد
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  .آن آلمانی ترجمۀ آغاز و ) ۶٢٧ ص ،دوم (جلد کوشیار از ایدلر قول نقل دومین پایان :۶ شکل

 الباقیه آثار عربی متن م)١٩٤٥- ١٩٣٠( زاخائو ادوارد آلمانی، خاورشناس م،۱۸۷۸ سال در
 بـه یکسـره کـار ایـن .]۱۹[ کرد منتشر را آن انگلیسی ۀترجم بعد سال در و بیرونی ابوریحان از

 جـامع زیـج کوتـاه فصـل چنـد از بیشـتر خیلـی اطالعات حاوی و دارد اختصاص شناسی گاه
 جلـد سـه در را تقـاویم در خـود معروف اثر گینزل م١٩١٤- ١٩٠٦ های سال در است. کوشیار

 است، بیرونی رو دنباله گفت توان یم حتی و کند یم نقل بسیار بیرونی از گینزل .]٨[ کرد منتشر
یسنده دو هر شماری گاه آثار که معنا این به  .هاسـت آیـین سـایر و دینـی یها مناسـبت شامل نو

 ابوالحسـن از ای اشـاره به او ،ایرانی تقویم با ارتباط در برد؛ می نام کوشیار از بار دو تنها گینزل
 جلد اسالم؛ از پیش ایرانی تقویم درباره مطالعه برای ٢٩١ ،ص١ جلد ،٨[ کند می اکتفا کوشیار

 کـه بینـیم مـی بنابراین د.بو شده منتشر ایدلر توسط پیشتر که ]یزدگردی تقویم برای ٢٩٨ ،ص١
   .است کاهش به رو کوشیار ثیرأت

 مـورد در )م۱۹۲۲- ١٨۴٨( سـوتر هـاینریش یشناخت کتاب اثر صفحه ٢۵٠ از بیش به باید
 شـاهد عنـوان بـه اسـت، کوشـیار ۀدربار بخشی شامل که اسالمی دورۀ منجمان و ریاضیدانان

 مرجـع یـک به میالدی بیستم قرن در سوتر اثر ].٢١[ کنیم اشاره آلمان در ها پژوهش از یدیگر
 واقعیـت صـورت به اینترنت در حتی او پیشنهادات و ها یزن گمانه از برخی و شد تبدیل متداول
 در کوشـیار بـه مربـوط بخـش هـای نویسپا ۸ شکل و متن ۷ شکل .است آمده در شده تثبیت
   ].۲۱[ دهد می نشان را سوتر کتاب
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  سوتر کار در کوشیار به مربوط بخش :٧ شکل
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  .سوتر کتاب در کوشیار به مربوط بخش های پانویس :٨ شکل

  مثلثات :پرده میان
 اثـر از آن فرانسـوی ۀترجمـ و عربـی ۀنسـخ یـک در کوشیار مورد در شفاهی خیتار از کوچکی تکۀ

 ایـن شـد. منتشـر اسـتانبول در م۱۸۹۱ سـال در القطاع الشکل فی نام به طوسی نصیرالدین مثلثاتی
 در کـه یونـانی دیپلمـات و محقـق م)،۱۹۰۶-۱۸۳۳( کـاراتئودوری پاشا الکساندر ۀوسیل به نسخه

 کتـاب از طوسـی نصـیرالدین .شـد منتشر کرد می کار عثمانی امپراتوری برای و کرد تحصیل پاریس
 در ای قضـیه بـه کوشیار که کند یم نقل بود، ناشناخته هنوز زمان آن در که بیرونی هیئت علم مقالید

 بیـان را کـره روی کمان چهار سینوس بین رابطۀ قضیه این .بود داده نام »مغنی شکل« کروی مثلثات
 ].٣[ سازد یم ساده را کره روی کمان شش وترهای بین رابطۀ دربارۀ منالئوس از ای قضیه که کند یم

  
  .کرد چاپ کاراتئودوری که القطاع شکل فی رسالۀ در کوشیار به ارجاع :٩ شکل

ر کار ران دی : پژوهش   محاسبات در کوشیار ۀرسال کشف آلمان
 در .دانسـتند ینم هندی حساب دربارۀ کوشیار رسالۀ مورد در غرب در چیزی م،١٨۵٠ سال از پیش

کسـفورد بادلیـان کتابخانـۀ در موجـود خطـی نسخۀ یک در م ١۵ قرن عبری ترجمۀ یک زمان، این  آ
  د.ش کشف

ً
 توسـط شـهر ایـن فـتح از پـس ،استانبول در عنابی یوسف بن شالوم را ترجمه این ظاهرا
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 اهـل شـناس شـرق م)١٩٠٧-١٨١٦( شنایدر اشتاین موریتس را عبری ترجمۀ .بود ، تهیه کردهها ترک
 کـه بـود کسـی او .کـرد کشـف نوشـت مـی التینی و آلمانی به که چک) جمهوری در (اکنون بوهم

کسـفورد در بادلیان کتابخانۀ در عبری خطی های نسخه فهرست  ١٨٨٠ سـال در .کـرد یمـ تهیـه را آ
 بـاب ١٢ عناوین ترجمۀ با را کوشیار حساب رسالۀ عبری ترجمۀ از مختصری گزارش شنایدر اشتاین

  ١.]١٠٩ ص ،٢٠[ ببینید) را ١٠ (شکل کرد منتشر آن

 
 .است کرده تهیه کوشیار حساب رسالۀ از شنایدر اشتاین که ای خالصه :١٠ شکل

 کـه دالیلـی به نوزدهم قرن در ریاضیات نگاران تاریخ برای محاسبات مورد در کوشیار متن
 پرداختنـد یمـ هنـدی حساب تاریخ به طبیعی طور به مورخان .بود جالب بسیار آید می زیر در

 اثر التینی ترجمۀ طریق از هندی حساب شود. می استفاده هم جدید دوران در شیوه این که چرا
 دسترس در آن عربی اصلی نسخۀ نیز اکنون البته و زمان آن در که شد منتقل اروپا به خوارزمی

                                                    
از کالودیو » کوشیار گیالنی اصول حساب هندیترجمۀ عبری «برای اطالع بیشتر دربارۀ محتوای این ترجمۀ عبری نگاه کنید به مقالۀ  .١

  .۲۲۷- ۲۱۵، ص ۱۳۸۰تهران، نشر سالی، ، به کوشش رضا رضازاده لنگرودی، یاد پایندهمحمد باقری، در ترجمۀ چکوتی، 
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 شـناخته اسـالمی مـتن نیتـر کهن کوشیار متن ،بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن در است. نبوده
 وپکـه فـرانتس م،١٨۶٣ سـال در .بـود خوارزمی ۀگمشد متن از پس موضوع این مورد در شده

 سـنت در عربـی-هنـدو محاسـبۀ دستگاه تاریخ دربارۀ پژوهشش ،ریاضیات آلمانی نگار تاریخ
 یک اما .نداشت اختیار در را کوشیار اصلی عربی متن و عبری ترجمۀ او .کرد منتشر را اسالمی

 از وپکـه .]٢۴[ یافـت کـرد یم زندگی کوشیار از پس قرن نیم که نسوی، کار در را آن به ارجاع
 لیـدن دانشـگاه کتابخانـۀ در الهندی الحساب فی المقنع نام به نسوی رسالۀ ۵۵۶ خطی ۀنسخ

 کـرده انتقـاد کوشـیار از امـا )ببینیـد را ١١ شکل( نیست واضح خیلی نسوی متن کرد. استفاده
 دسـتگاه یعنـی منجمـان محاسـبات روش بـه حـد از بـیش کوشـیار او نظـر بـه که چرا است،

 کوشیار کار ارزش نسوی گفت توان می باشد درست موضوع این اگر بود. کرده توجه شصتگانی
  .است نکرده درک را

  
  .کوشیار رسالۀ از نسوی انتقاد :١١ شکل

 ۀایاصـوفی ۀمجموعـ در م۱۹۳۰ سـال در اینکـه تـا نشـد حاصل پیشرفتی هیچ وپکه از بعد
 اصـول اساس بر ،الهند الحساب اصول فی عنوان با کوشیار از عربی خطی ۀنسخ یک استانبول

 مهم ۀمقال در م) ۱۹۰۹- ۱۹۴۴( کراوزه کسام توسط کشف این شد. کشف هندی، محاسبات
 ١٢ شـکل( ]۱۳[ شد منتشر۱۹۳۶ در »استانبول در اسالمی ۀدور ریاضی های نویس دست« وی

  .ببینید) را

  
 کراوزه. توسط کوشیار حساب رسالۀ کشف :١٢ شکل
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 تـاریخ ۀدربـار م)۱۹۴۹-۱۸۸۴( لـوکی پل آلمانی ۀبرجست شناس شرق و ریاضیدان زمان آن در
 بـاخبر کـراوزه مقالـۀ طریـق از جدید نسخۀ مورد در او .کرد یم تحقیق اسالمی تمدن در محاسبات

 در نتوانسـت بنـابراین ].١۵[ آورد دسـت بـه م١٩۴٣ در را آن جنـگ سـخت شرایط دلیل به اما بود،
  کند. استفاده کوشیار کار از خود قبلی مقاالت

 که ،حساب و جبر :دوم بخش اسالمی، ریاضیات در پژوهش باب در گفتارهایی مقالۀ، در لوکی
 آن در که کرد عرضه را کوشیار رسالۀ از تحلیلی و تجزیه ،]١٦[ شد منتشر م ١٩۵٣ در مرگش از پس

 و یونـانی منجمـان .دیـآ یم ادامه در که داد توضیح را شصتگانی محاسبۀ در کوشیار بدیع یها روش
 دسـتگاه از کسرها برای و دهدهی دستگاه از صحیح اعداد با محاسبات برای کوشیار از قبل اسالمی

 را دقیقه ۴٢ و درجه ٢۵ عدد حاصلضرب میخواه یم کنید فرض حال .کردند می استفاده شصتگانی
  :میکن یم عمل زیر ۀشیو به معمولی دستگاه در .کنیم محاسبه دقیقه ٣٠ و درجه ١٨ عدد در

 دقیقه، ١۵۴٢ = دقیقه ۴٢ و درجه ٢٥
 دقیقه ١١١۶ = دقیقه ٣۶ و درجه ١٨

 بـا اسـت برابـر آن و ثانیـه ١٧٢٠٨٧٢ بـا است برابر دقیقه ١١١۶ در دقیقه ١۵۴٢ حاصلضرب و
 .ثانیه ١٢ و دقیقه ١ و درجه ۴٧٨

  :داشت خواهیم کنیم محاسبه کوشیار روش به بخواهیم اگر حال
 درجه، ٣٠ و مرفوع ٧ = درجه ١٨ در درجه ٢۵ حاصلضرب
 دقیقه، ٣۶ و درجه ١٢ = درجه ١٨ در دقیقه ۴٢ حاصلضرب
 درجه، ١۵ = دقیقه ٣۶ در درجه ٢۵ حاصلضرب
 ثانیه، ١٢ و دقیقه ٢۵ = دقیقه ٣۶ در دقیقه ۴٢ حاصلضرب

 ١ و درجـه ۵٨ و مرفـوع ٧ بـا بـود خواهد برابر نهایی حاصل باال وند جمع چهار جمع با سپس
 .است درجه ۶٠ با برابر مرفوع هر آن در که ثانیه ١٢ و دقیقه

  کنیم. بررسی ۵٩ سنج به را ها یتساو است کافی محاسبات درستی بررسی برای حال
 و ٧٨=١٢+١+٥٨+٧و ٤٣٢ =٥٤×٨ و ٥٤=٣٦+١٨ و اســت ٨ همنهشــت کــه ٦٧=٤٢+٢٥

 جـدول از کوشـیار البتـه هسـتند. همنهشت ۵٩ سنج به ٧٨ و ۴٣٢ که چرا است درست محاسبات
  .برد می بهره خود تایی ۵٩ در ۵٩ ضرب

 هیچ صورت این در د.دا توضیح کلی طور به را شصتگانی ضرب جدول از استفاده طرز کوشیار
 از یکـی را شصـتگانی محاسبۀ روش این .ندارد وجود کسری و صحیح اعداد با محاسبات بین فرقی

 داشتند وجود نسوی مانند افرادی البته .برد کار به ،کاشانی جمشید ،متأخر اسالمی حسابدانان بهترین
 امروزه، .شد دیده باال در که چنان ،کردند یم انتقاد او از دلیل همین به و دندیفهم ینم را کوشیار کار که
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 جای به کسری و صحیح اعداد محاسبۀ در که معنا این به ،میکن یم استفاده کوشیار روش همین از ما
 کـه اسـت مزیـت ایـن دارای جدید دستگاه .کنیم می استفاده دهدهی دستگاه از شصتگانی دستگاه
 از شصـتگانی ضـرب جدول اما .تاس ٩×٩ تا ١×١ شامل فقط که دارد یتر ساده بسیار ضرب جدول

 .میشو یم همراه لوکی تحلیل و تجزیه با ادامه در شود. می شامل را ٥٩× ٥۹  تا ۱×۱
 دسـتگاه در ارقـام جمـع طریـق از محاسـبات درسـتی بررسـی قـانون کوشـیار گفـت یم لوکی

 دسـتگاه در محاسـبه کـه شخصـی کـه زنـد یمـ حـدس لـوکی بنـابراین .١دانست ینم را شصتگانی
 ابوالوفـا شـاید دیگری، شخص بلکه کوشیار نه کرد، مطرح اسالمی ۀدور ریاضیات در را شصتگانی

 بـه نـوآور ریاضـیدانی امـا بـود عـالی بسیار معلمی کوشیار که دیگو یم لوکی است. بوده بوزجانی
 تحلیـل و تجزیـه اولـین او مقالـۀ باشیم، داشته لوکی حدس ۀدربار که نظری هر .نبود ابوالوفا خوبی
  .است غربی محقق یک توسط کوشیار از کاری واقعی

  ١٩۵٠ از پس ۀدور :خاتمه -٧
 بـه نجـوم و ریاضیات تاریخ در شرقی و غربی تحقیقات بین تمایزی توان ینم لوکی پل زمان از پس
 .شـد قائـل خاص طور به کوشیار مورد در و کلی طور
 دانشـگاه در کنـدی پروفسور دوم، جهانی جنگ از بعد

 از جدیـدی نسل وی .کرد یم تدریس بیروت آمریکایی
 تربیـترا  خاورمیانـه اهـل عمده طور به علم مورخان

-۱۹۵۱ تحصـیلی سـال در تهـران در همچنین او کرد.
 تـاریخ دربارۀ شمسی) هجری ١٣٣١-١٣٣٠( م۱۹۵۲

 دربـاره ییها نکتـه عنـوان بـا سـخنرانی اسـالمی نجوم
 نشریۀ، در ١٣٣٢ سال در که کرد عرضه یاسالم هیئت
 مرتبط مطالعات مورد در .شد چاپ زمین ایران فرهنگ

 و عکسـی چـاپ انتشـار رویـداد نیتر مهم کوشیار، با
ــ ــی ۀترجم ــال انگلیس ــاب ۀرس ــیار حس ــال در کوش  س
 زیـج از چهـارم و اول مقـاالت انتشار و ]١۴[ م١٩۶۵
 توسـط انگلیسـی) شـرح و ترجمه با عربی (متن جامع

  .بود ٢٠٠٨ سال در] ٢[ باقری محمد

                                                    
 در ضرب حاصل این در تساوی است کافی اند، شده نوشته شصتگانی دستگاه رد c و a ، b آن در که a=b×c تساوی درستی بررسی برای  .١

  .باشد برقرار ۵۹ سنج به ای پیمانه حساب
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 .میکنـ یمـ بسنده دیگر مثال چند ذکر به اینجا در
 ایـن از پـیش کـه بیرونی کار از دوبارنو ترز ماری اثر
 نشـان که بهاست گران اطالعاتی شامل ،]۶[ شد ذکر
 سـاز اسـطرالب همچنـین و بیرونی کوشیار، دهد یم

  ری در را خجنـدی محمـود معروف
ً
 حـدود احتمـاال

 این. کرد مالقات )م٩٩۵- ١٠٠٠( قمری ٣٩٠-٣٨۵
  اطالعــات

ً
 کــه شــود مــی تــر دقیــق زمــانی احتمــاال

 کـار ژاپـن، در شود. مطالعه بیشتر بیرونی ۀنام یزندگ
 دیویـد آمریکـایی محقـق نظـر زیـر نجوم، تاریخ در

 ٢٠٠۵ سال در و شد آغاز م)١٩٩٧-١٩٣٣( پینگری
 احکـام ۀرسـال از خود ارزش با تصحیح یانو میچیو م

 ترجمـۀ از تحلیلی شامل که کرد منتشر کوشیار نجوم
 امـا ،]٢۵[ بـود مـیالدی ١۴ ۀسد در که بود آن چینی
 مربـوط وضـعیت که کنم اشاره نکته این به خواهم یم اینجا در .شود انجام باید زیادی کارهای هنوز
  نظرم به کوشیار، حساب رسالۀ به

ً
 از کـار کـه اسـت شده ذکر این از پیش نیست. بخش رضایت ابدا

 مـتن کشـف و اسـت جالـب بسـیار تـاریخی لحاظ
 احمـد توسـط هنـدی حساب ۀدربار تری کهن عربی
 آن اهمیـت از بـوده اثرگـذار کمتـر که سعیدان سلیم
  .]١١[ است نکاسته
 خطـی نسـخۀ چهـار حداقل وجود از ما امروز
 اطالع کوشیار شصتگانی و هندی حساب از عربی
 و شد منتشر م١٩۶۵ در که انگلیسی ترجمۀ .داریم
 حواشـی بـه و بـود عبری ترجمۀ بر مبتنی حدی تا

ــود فارســی ــخۀ در موج ــه، ایاصــوفیه نس  نپرداخت
 یـک است نیاز آن به که چیزی .است شده منسوخ
 ایـن و است متن جدید ترجمۀ با انتقادی تصحیح
ــ ــد یم ــرح توان ــیار ط ــمندی بس ــرای ارزش ــک ب  ی

 بـا مـرتبط پژوهشـگران) از گروهـی (یا پژوهشگر
 کنم یم توصیه همزمان باشد. کوشیارشناسی مرکز
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 شود پرداخته آن اطراف مناطق و گیالن کل علمی رویکرد به و نشود محدود کوشیار به مرکز کار
 صـرف راه ایـن در را خـود علمی زندگی از بخشی یا تمام که دیگر افراد بلکه کوشیار فقط نه و

 کنـد، خـدمت جهان در علم تاریخ به تواند یم مرکزاین  ند.شو مطالعه بیرونی، مانند ،اند کرده
 جـای در که کند فراهم را گیالن فرهنگی و تاریخی های زمینه به مربوط اطالعات تواند می زیرا
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