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بررسی نقش دانشمندان مسلمان در شکوفایی و پیشرفت علوم

امید حیدری عبدی

1

چکیده:
در اين مقاله تالش ميشود از ديدگاه تاريخي به نقش و تأثير دانشمندان مسلمان و فرهنگ و تمدن بدر شدکوفايي و
پيشرفت علوم از جمله رياضيا در جهان به طدور فهرسدتوار اشداره شدود همچندين تدالش مديشدود بده معرفدي
برجستهترين رياضيدانها در پيشرفت فرهنگ و تمدن جهان ،از صدر اسالم تا قرون جديد پرداخته شود
واژگان کلیدی :جهان اسالم ،فرهنگ و تمدن اسالم ،دانشمندان اسالمی
 1مقدمه
در اين مقاله تالش مي شوداز ديدگاه تاريخي به نقش و تدأثير دانشدمندان مسدلمان و فرهندگ و تمددن اسدالمي در
شکوفايي و پيشرفت علوم از جمله دانش رياضيا در جهان به طور فهرست وار اشاره شود
مسلمانان در قرون اوليه باتالشهاي خودتوانستند درحدود  90سدال ،فرهندگ و تمددني را ايجادكنندد كده از جزيدره
العرب و شمال آفريقا تا چين واز آنجا تااسپانيا امتدادداشت و نژادها ،زبان ها و فرهنگ هاي مختلم را در لدواي خدود
به ي

«اتحاد علمي -فرهنگي»و «همبستگي انساني -الهي» رساندند اتحادي كه با ي

زبان علمدي مشدترک (زبدان

عربي) به تکامل رسيد(واليتي1383،؛ معتمدي)1380،
فرهنگ وتمدني كه فراگرفتن علم و دانش را جهاد در راه خدا مدي دانسدت و در بعضدي از كتابخانده هداي آن مانندد
كتابخانه سلطنتي امير قرطبه حدود چهارصد هزار جلد كتاب وجود داشت مسلمانان علوم دقيقدي همچدون رياضدي،
فيزي  ،شيمي ،مهندسي ،پزشکي ،نجوم و دريانوردي رابا علوم معنوي همچون فلسفه ،منطق ،حکمت و عرفان پيوند
دادند
 2پيشينه
امروزه نماد اصلي تمدن و پيشرفت ،دستاوردهاي علمي در حوزه هاي مختلم در حيطه نظريه ها و عملکردها است و
جوام بشري كه شتابان به سوي فتح قله هاي جديد علم در حركتند ،مي كوشند تاريخچده علمدي درخشداني بدراي
خود فراهم كنند در اين راستا
فرهنگ و تمدن اسالمي پرچمدار علم در بسياري از حوزه ها در طول تداريخ بدوده اسدت و حتدي بسدياري از تداريخ
نگاران اروپا معتقدند پيشرفتهاي علمي از دروازه اسالم وارد اروپا شد( مسعود حميدي)1 : 1387 ،
يکي از ويژگي هاي علوم رياضي در سايه سار علم گرايي اسالم ،اين بوده است كه تمام فنون نظدري رياضدي ،جنبده
كاربردي پيدا كرد و علم نجوم كه از شعبه هاي دانش رياضي بود ،براي تعيين جهت قبله ،خسدوف و كسدوف و بده
كار رفت مسلمانان هم چنين توانستند براي رصد كردن ستارگان ،اسطرالب بهتري بسازند
 1دانشجوي كارشناسي رشته آماركاربردها دانشگاه پيام نور تهرانomid-ha1992@usa.com ،
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به طور خالصه مسلمانان پس از فتوحا اوليه ،با توجه به تأكيد اسالم به تحويل علم و دانش و فراگيري از هر كس
و از هر كجا ،كار ترجمه و نقل علوم از زبان هاي مختلم به عربي را از قرون دوم و سوم هجري در بيت الحکمه هدا و
ديگر مراكزِ علمي جهان اسالم دنبال نمودند( فتاحي و لولويي)152: 1387 ،
پس از انتقال قدر از بني اميه به بني عباس و كاهش كشمکش هاي قرون اوليه مسلمانان با همسدايگان و برقدراري
آرامش نسبي سياسي در سرزمين هاي اسالمي،مسلمانان به مطالعه در علوم مختلفي كه در سرزمين هاي همسدايه و
يا ديگر كشورهاي دنياي آن روز متداول بود ،عالقه مند شدند؛ به طوري كه با شور و شوق كدم نظيدري آثدار علمدي
ملَّت هاي مختلم  -يوناني ،ايراني ،هندي و زيره -رابه زبان عربي ترجمه كردند اهميت ترجمه اين آثار علمدي تدا آن
اندازه است كه مورخان از اين اقدام با عنوان « نهضت ترجمه » ياد كرده اند( فتاحي و لولويي)152 : 1387 ،
در قرن سوم هجري كه نهضت ترجمه به اوج خود رسيد و تا پايان قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري ادامه يافت،
ايرانيان تأثير زيادي در نهضت ترجمه داشتند و ترجمه يکي از مظاهر خددما ايرانيدان بده تمددن اسدالمي اسدت(
مطهري)25 :1366 ،
قرن هاي سوم و چهارم هجري را مي توان عور زرين دانش رياضيا دانست؛ زيرا انديشمندان مسلمان در اين رشته
نتايج خوبي به دست آوردند به حق تاريخ رياضيا را بايد با خوارزمي كه نخستين بار كتدابي در بداب جبدر و مقالده
تأليم نمود،شروع كرد كتابي كه تا قرن شانزدهم ميالدي به عنوان كتاب درسي در مددارس اروپدا رواج داشدت ،بده
طوري كه نام او به شکل الگوريتم در اروپا معادل فن محاسبه تلقي شدوكتابش «الجبرا »بده عندوان علدم جبدر بداقي
ماند
ايجاد و توسعه شاخه هاي رياضيا چون هندسه ،مثلثا و جبر توسط خوارزمي،خواجده نوديرالدين طوسدي ،عمدر
خيام نيشابوري و ابوالوفاي بوزجاني صور گرفت كه در ساير تمدن ها سابقه نداشت عالوه برآن كشم ترتي كسور
اعشاري ،وض و كاربرد عالمت صفر و تعميم مفهوم اعداد و از ابداعا مسلمانان بود
قرون چهارم و پنجم از طاليي ترين دورانها بعد از زمان پيامبر ( ) براي مسلمانان بوده است ،كه مهم ترين زمينده
پيشرفت مسلمين و تمدن شان در آن دوره وجود حاكماني است كه علما را به رسميت شناختند،جايگاه ويژه اي براي
آنها در نظر گرفتند وازآنهاپشتيباني كردند كه در پيشرفت علوم و پرورش استعدادها براي همه قشرهاي جامعه بسيار
مثثر بوده است دولت آل بويه در اين دوران زمينه براي توسعه فرهنگ و تمدن اسالمي فدراهم سداخت بده همدين
جهت هم در قلمرو حکومتشان اين پيشرفت ها بسيار ديده مي شد كه از جمله مي توان بده سداختن كتابخانده هداي
بزرگ و مجلل اشاره كرد
از اوايل قرن دوازدهم ميالدي ،آثار يوناني و اسالمي به اروپاي زربي انتقال يافت و اين قدرن در تداريخ رياضديا  ،بده
قرن مترجمين بدل شد اصول اقليدس ،المجسطي بطلميوس و جبر خوارزمي به التين ترجمه شدند و دستگاه شدمار
هندي-عربي در اروپاي زربي رواج يافت معموالْ از "لئوناردو فيبوناتچي" به عنوان با استعدادترين رياضيدان اروپدا در
قرن سيزدهم يا حتي قرون وسطي نام مي برند او در ايتاليا به دنيا آمد و درالجزاير بزرگ شد در سفرهايش به مور،
سيسيل ،يونان و سوريه مطال

بسياري آموخت و پس از مراجعت به وطنش ايتاليا ،بزرگتدرين كتداب خدود بده ندام
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"كتاب حساب" يا "ليبرآباكي" را منتشر كرد اين كتاب كه تأثير بسياري بر رياضيا اروپداي زربدي داشدت ،ظداهراْ
براساس جبر خوارزمي و ابوكامل نوشته شده است ،هر چند كه تحقيق مستقلي در حساب و جبر مقدماتي است
اوهمچنين دو كتاب ديگر به نامهاي «هندسه عملي» و« كتاب مجذورا »نوشت كه ايدن آثدار فراتدر از تواناييهداي
ازل

فضالي معاصر وي بودند

همچنين قرن سيزدهم ،شاهد ظهور دانشگاههاي پاريس ،آكسفورد ،كمبريج ،پادوآ و ناپل است كه بعضدي از آنهدا بده
تقليد از دانشگاههاي اسالمي بنا شده است
در قرن چهاردهم كار قابل مالحظه اي در رياضيا به جز نشانه هايي از پيدايش هندسه مختوداتي ندوين ،مفداهيم
اساسي پيوستگي و گسستگي و مفاهيم بي نهايت كوچ

و بزرگ ،انجام نشد

تاريخ قرن پانزدهم با آزاز رنسانس اروپا ،زوال امپراتوري بيزانس به دست مسلمين ،انتشار آثدار كالسدي

يوندان بده

زبان اصلي ،اختراع صنعت چاپ كه نشر دانش را با سرعتي بيسابقه ميسر كرد و كشم قاره آمريکا كه كشدتيراني دور
كره زمين و فعاليتهاي تجاري را افزونتر كرد ،عجين شد اين وقاي خود بده خدود بدر پيشدرفت رياضديا اثدر بسديار
گذاشتند در اين قرن كم كم شاهد ظهور عالما  +و( -جم و تفريق) و نيز استفاده از عالماتي براي مختور نويسي
رياضي هستيم
در قرن شانزدهم نمادگرايي در جبر آزاز شد نماد معروف تساوي در اين قرن به كار گرفته شدد كده عالمدت يد
جفت پاره خط موازي و مساوي است به قول «ركورد» كه اولين بار آنرا به كار برد ،هيچ دو شيئ نمي توانند مسداوي
تر از اين باشند نماد راديکال نيز در همين قدرن ابدداع شدد احتمداالْ ايدن نمداد بده جهدت شدباهت آن بده  rو بده
نشانه( radixريشه) به كار گرفته شد در قرن شانزدهم اعداد منفي نيز مورد توجه قرار گرفتند
در اين قرن ،از رياضيا براي مقاصد اعتقادي نيز استفاده مي شد به عنوان مثال ،از رياضي حتي براي تفسير آيدا
انجيل و تورا استفاده كردند
جال

ترين دستاورد رياضي قرن شانزدهم ،كشم راه حل جبدري معدادال درجده  3و  4توسدط چهدار رياضديدان

ايتاليايي است كه عبارتند از » فرَّو »«،تارتاگليا»«،كاردانو»(يا كاردان)و«فراري»
در قرن هفدهم دامنه تحقيقا گسترده در رياضي ،به دليل آزاديهاي فکري بيشتر ،پيشرفتهاي سياسدي ،اقتودادي
و اجتماعي و در نتيجه رفاه بيشتر زندگي به ويژه در مقابل سرما و تاريکي شمال اروپا ،گشوده شد
از مهم ترين اكتشافا و اختراعا رياضي قرن  17را مي توان به شرح زير برشمرد:
الم) كشم لگاريتم
ب) تدوين عالما و نمادگذاريهاي كنوني جبري
ج) گشوده شدن پهنه جديدي در هندسه محض به ويژه هندسه توويري
د) آزاز اتوال جبر و هندسه با كشم هندسه تحليلي
ه) پيشرفت شگرف در نظريه اعداد و نيز تولد نظريه احتمال
و) كشم يکي از بزرگترين دستاوردهاي بشر يعني حساب ديفرانسيل و انتگرال
 3دانشمندان مسلمان
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براي تبيين بيشتر نقش دانشمندان مسلمانان در توسعه علم رياضي بهتر است كه به اقدداما برخدي از آنهدا اشداره
شود:
-1ثابت بن قره  -او نظرية اعداد متحاب را اصالح كرد و اندازه گيري هاي جالبي در مورد تئوري سهمي انجام داد او
به كم

برخي مترجمين ديگر ،موفق شد بسياري از كتد رياضدي و نجدوم يونداني را ترجمده كندد وي رصددهاي

شمسي را توضيح داد و در همين راستا اصول و روش هايي را تدوين كرد و بر هشت فل

بطلميوسدي ،فلد

نهمدي

افزود تا نوسان ظاهري اعتدالين را توضيح دهد گفته ميشود او حدود سي جلد كتاب رياضي تأليم كرده است
 - 2محمد بن ابراهيم فزاري -اولين چهرة سرشناسي است كه ارقام هندي رااز طريق ترجمة كتاب سند هند بده بدان
عربي انتقال داد
-3ابوكامل -او جبر خوارزمي را تکميل كرد و درزمينة پنج ضلعي ،ده ضلعي ،و جم و تفريق راديکال ها به تحقيقا
خاصي دست زد او با دو جذر حقيقي ،ي

معادلة درجه دوم را به دست آورد

 -4محمد بن موسي خوارزمي -وي بزرگترين شخويت رياضي قرون دوم و سوم هجري است كه موسس علدم جبدر
مي باشد همچنين ،اولين كسي است كه در زمينه جبر و مقابله تأليفاتي دارد و فن محاسدبة او بده ندام «الگدوريتم»
و«الجبر» به اروپا انتقال يافته است جال است كه جبر خوارزمي ،تا قرن هفدهم مديالدي مبنداي مطالعدا رياضدي
اروپاييان را شکل مي داد كتاب مهم او المختور في حساب الجبر و المقابله به زبان هاي اروپايي ترجمه شد از جمله
ديگر كتاب هاي او مي توان زيج ،العمل باالسطرالب ،الجم والتفريق را ذكر كرد
– 5البتاني -وي يکي ازبزرگترين رياضي دانان و منجمان زمان خويش است و داراي آثدار متعدددي اسدت كده مهدم
ترين آن رسالة زيج مي باشد زيج او ،حاوي فهرستي از كواك

ثابت از سال  81تا  88است وي كسي بود كده بدراي

نخستين بار پي برد معدل اوج خورشيد از زمان بطلميوس به بعد 16 ،درجه و  17دقيقه افدزايش داشدته اسدت وي
همچنينن امکان كسوف هاي ساالنة خورشيد را ثابت كرد و سينوس را جانشين «وتر» ساخت و معرفي توابد ظلدل
ممدود ظلل متحول را كامل تر كردورابطة اضالع و زواياي كروي راشناخت
-6ابوبکر محمد بن حسن حاس كرجي -وي ازرياضيدانان قرون چهدارم و پدنجم هجدري بدود كده دربدارة حسداب،
معادال سياله( آناليز نامعين) ،نجوم و مساحي و آب هاي زيرزميني تحقيقاتي كرد وي هفت قدرن قبدل از پاسدکال،
مثلث معروف پاسکال را به دست آورد به اين دليل ،انواف ايجاب مي كند كه آن مثلدث را«مثلدث كرجدي» بنامندد
كتاب هاي مهم او الفخري والکافي في الحساب مي باشند او از هندسه دانان بنام ايران است كه درزمينده هدايي هدم
چون نقشه برداري ،زمين شناسي و آب شناسي نيز تحقيقاتي دارد كتاب مهم او استخراج آب هاي زيرزميني توسدط
حسين خديوجم به فارسي ترجمه شده است
-7ابوالوفابوزجاني -وي كتاب جبر خوارزمي را تشريح كرد و در بسط علم مثلثا – مانند جبر -تحقيقا ارزندده اي
نمود و معادال درجه چهارم را از تقاط دادن سهمي و هزلولي با يکديگر حل كرد او دركتابي به نام مايحتداج اليده
الونان من علم الهندسه ،نحوه كاربرد وسايل مهندسي مثل پرگار و گونيا را شرح داده است مهم ترين كتاب هاي او
عبارتنداز :اعمال هندسي ،المنازل السب  ،رسالة في النسبه و التعريفا  ،الرساله في الجم المربعا والمکعبا
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-8ابوعلي سينا-اگر چه او به فلسفه و علوم ديگر مثل ط
تحقياتي از خود به يادگار گذاشته است از جمله كت

معدروف تدر اسدت ،ولدي در علدوم رياضدي و مثلثدا نيدز

وي در زمينه رياضيا مي تدوان زاويده ،اقليددس،علم هيئدت،

المجسطي و جام البداي را ذكر كرد
 9ابوريحان بيروني -ابوريحان بيروني،از درخشنده ترين چهره هاي رياضي در زمان خود بود و اروپاييان درمعلومدا
رياضي خود ،مديون او هستند بيروني عالوه بر تأليفاتش درعلوم نجوم و جغرافيدا ،در رياضديا نيدز تدأليفي بداعنوان
كيفية رسوم الهند في تعلم الحساب دارد او مقاله اي نيز دربارة استخراج كع

و وترهدا بده وسديلة خطدوط منحندي

درآن ها به نگارش درآورده است كتاب او به نام التفهيم االوائل صناعه التنجيم ،از كتداب هداي مهدم در رياضديا و
نجوم است از ديگر كت او آثار الباقيه ،قانون مسعودي و مقاليد علم هيأ را مي توان نام برد به طوركلي 22 ،جلدد
كتاب در زمينة رياضي و نجوم از او باقي مانده است كارهاي علمي وي عبارتند از :اختراع چند نوع تووير جسدم نمدا
اثبا و دستور و محاسبة وترقوس ،بررسي مسألة تثليث زاويه ،محاسبة تقريبي وتدر يد

درجده ،عکدس عددد پدي،

تدوين علم مثلثا كروي هم چنين ،وي در مجموع بيش از  100جلد كتاب در زمينه هاي گوناگون نگاشته است
 - 10عمربن خيام نيشابوري -او بزرگترين رياضي دان قرون پنجم و ششم هجري مي باشد كتاب هاي رياضي او هدم
چون :ما اشکل من موادرا اقليدس ،الجبر و المقابله درعلوم رياضي ارزش بسدياري دارد "مشدکال الحسداب" و"
رساله في قسمه رب الدائره" ازجمله كتابهاي رياضي او هستند وي كسي بود كه توانست معادال درجه سوم را حل
نمايد و تقويم جاللي را نيز توحيح كرد گفته شده است كه تقويم او بسيار دقيق تر از تقويم گريگوري است
- 11ابولحسن علي بن نسوي -وي فردي رياضي دان و منجم بود ،ولي در فلسفه و پزشکي نيز دست داشت از كت
او :القن في الحساب هنددي ،االشدباع فدي شدرح الشدکل القطداع ،التجريدد فدي الهندسده ،الدزيج الفداخر ،الختودار
صورالکواك

ومقالة في عمل الدارئره را مي توان نام برد

 - 12خواجه نويرالدين طوسي -اوبزرگترين شخويت فلسفي ،علمي ونيز رياضي قرن هفتم مي باشد كده رياضديا
اقليدسي را تشريح كرد و در نجوم و هندسه ومثلثا  ،آثار مهمي از خدود برجداي گذاشدت كتد

مهدم او درزميندة

رياضي عبارتند از :االصول والفروع ،رساله في البديهيده ،تسدطيح االرض و ترسديم الددائره ،قواعدد الهندسده ،الجبدر و
المقابله ،جام في حساب ،رساله درخطوط موازي ،زيج ايلخاني ،تحرير اقليدس واشکل القطاع جال ايدن اسدت كده
اكثر اين كتاب ها به زبان هاي خارجي ترجمه شده است
خواجه نوير الدين طوسي،اولين كسي بود كه حاال شش گانة مثلث كروي قائم الزوايه رابده كداربرد وي بدا جلد
رضايت هالكوخان ،رصد خانة بزرگي درمرازه ساخت و دانشمندان را درآن جم آورد و كتابخانه اي شامل چهار صدد
هزار جلد كتاب مهيا كرد وي درمجموع  64جلد كتاب صرفا درعلوم رياضي ،نجوم و فيزي

به رشتة تحريدر درآورده

است
 - 13زياث الدين جمشيد كاشاني -وي در مقام رياضيدان ،تحقيقا و نظريه هاي جديددي در اعدداد وعلدم حسداب
دارد وكاشم حقيقي كسر اعشاري شناخته ميشود كت

مهم او درزمينة رياضي عبارتند از :المحيطيه ،رساله الجيد

والوتر ،مفتاح الحساب ،شرح آال رصد ،زيج خاقاني اوكسي بود كه توانست عدد پي را تا شانزدهم رقم اعشار حساب

901

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعه کامل آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت

كند درآن موق  ،دراروپا رياضي دانان فقط توانسته بودند تا شش رقم اعشار حسداب كنندد كاشداني ضدمنا توانسدت
سينوس ي

درجه را تا چندين رقم اعشار حساب كند او براي تعيين موقعيت سيارا ،ي

دستگاه ساده ساخته بود

 - 14شيخ بهاء الدين عاملي-وي از چهره هاي رياضي قرون دهم و يدازدهم هجدري مدي باشددو مهدم تدرين كتداب
رياضي او خالصه الحساب مي باشد كه به مد دويست سال در كشورهاي ايران ،تركيه و هندوستان چاپ و تدريس
مي شده است او دراين كتاب سعي كرده است مسائل رياضي را با ساده ترين روش ممکن حل كند او حدود يکود و
بيست جلد كتاب دارد كه بيست جلد آن در زمينه رياضي ،نجوم و هندسه مي باشد ومهم تدرين آن هدا عبارتندد از:
بحر الحساب،حجر الحساب ،رساله في نسبه اعظم الجبال الي فطر االرض،اسطرالب ،انوار الکواك  ،تحقيق جهت قبله،
تشريح االفالک ،صحيفه در اسطرالب و جبر مقابله
نتيجهگيري
مسلمانان و فرهنگ اسالم درايجاد بسترهاي مناس جهت كشم و گسترش علوم به ويدژه رياضديا نقدش زيرقابدل
انکاري داشته اند و در حقيقت عامل ايجاد و توسعه علوم مختلم و پيشرفت اقوام و ملل مختلم در جهان بدوده اندد،
كه عمده ترين آنها را چنين مي توان ذكر كرد:
 1نتيجه كار و تالش گسترده مترجمان در زمان نهضت ترجه انتشار هزاران كتاب بود كه علوم مختلم دنياي قدديم
را در خود فراهم آورده بود اين كتابها وقتي در اختيار مسلمانان قرار گرفت كه خود نيز به تأليم و تونيم رساله هدا
و كت

بسياري پرداختند و فراواني اين ت

در جهان اسالم موجي از تحقيق ،مطالعه ،پژوهش و آزمايش را به همدراه

داشت كه موج رونق و شکوفايي تمدن بزرگ و شکوهمند اسالمي شد ،به صورتي كه در طول ايدن دوره و پدس از
آن ،كتابخانه هاي مهمي در جوام اسالمي پديد آمد كه ماالمال از كت  ،رساله ها و آثدار گونداگون در زمينده هداي
مختلم علوم عقلي و شرعي بود ( فتاحي و لولويي)168 : 1387 ،
 2مهم ترين ويژگي تمدن اسالمي اصالت و زناي فرهنگ اسالم در توسعه علوم است در اين تمدن قرآن كريم مركدز
ادبيا مدون عرب و نقطه اساسي علم و علم آموزي شد در مرتبه پس از قرآن ،سخنان و تعاليم پيامبر ،تعاليم ائمده
و بزرگان دين قرار دارد با استفاده از اين ويژگي بود كه مسلمانان توانستند در همان قرن نخست هجدري و پديش از
انتقال علوم ديگران ،خود صاح فرهنگي اصيل ،وسي و عميق گردند
 3زبان عربي از امتيازا خا

تمدن اسالمي است زيرا ميليون ها مسلمان به اين زبان عباد مي نمايند و ايدن زبدان

عامل مهمي در پيشرفت فرهنگ و تمدن اسالمي بود( جعفري1369 ،؛ زيدان)1336،
 4از ويژگيهاي ديگر تمدن اسالم عدم تمركز علمي است با وجود اينکده برخدي دانشدگاهها و حدوزههداي علمدي در
شهرهاي بزرگ قرار داشتند ،ولي در كنار آن در بسياري از شهرهاي كوچد

و حتدي روسدتاها ،مخووصدا در ايدران،

مدارس علوم اسالمي تأسيس شد كه در آن رشته هاي گوناگون علوم تدريس مي شد و چه بسا كده بده يمدن حضدور
ي

يا چند تن از بزرگان اساتيد و شخويت هاي برجسته علمي ،ي

شهر دورافتاده يا ي

روستا ،كانون جاذبه علمي

نيرومندي مي شد كه جويندگان علم و محققان و دانشدمندان رده هداي عدالي را بده سدوي خدود جدذب مديكدرد و
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حوزه هاي معروف و بزرگي چون بلخ ،بخارا ،نيشابور ،مشهد ،ري ،قم و نجم بددان محتداج بودندد( معتمددي1389 ،؛
مدرس و پارسا)1379 ،
 5عرب ها در صدر اسالم عالقه چنداني به آموختن حساب نشان نمي دادند ،اما همين كه شهرنشيني گسترش يافت
و نياز به حساب براي امور مالي ضرور يافت ،كم كم اعداد هندي و عدد صفر وارد عرصه رياضيا مسدلمانان شدد و
شکوفايي اين علم آزاز شد
احمدبن عبداهلل مروزي ملق

به حبش حاس از رياضي دانان بنام جهان اسدالم بدود كده علدم مثلثدا مسدطحه و

كروي را وارد مرحله شگرفي نمود وي در محاسبا مثلثا كروي نشان مي دهد كه سينوس ،كسينوس و تانژانت و
كتانژانت را مي شناسد و به درستي از آن بهره مي گيرد
 6در رياضيا  ،اروپائيان از طريق مسلمانان با شيوه عدد نويسي دهدهي ،و نيز شکل اعداد هندي كه اكنون نيز از آن
استفاده مي شود،آشنا شدند واين تأثير از طريق ترجمه كتاب المختورفي الجبر والمقابله صور گرفدت ايدن كتداب
بارها به زبان التين ترجمه شده است از همين ترجمه كتاب خوارزمي به التين است كده كلمده الگدوريتم بده معنداي
حساب وروش محاسبه از آن گرفته شد عالوه بر آن آثاري از خيام ،خواجده نوديرالدين طوسدي ،فدارابي وبهاءالددين
عاملي مشهور به شيخ بهايي به زبانهاي مختلم ترجمه شده است پرداختن بده جنبده هداي عملدي رياضديا ،ازجمله
طرح انواع شکلهاي چند ضلعي منتظم و نامنتظم،انواع راه حلهاي عدددي وهندسدي معدادال جبدري ،دسدتيابي بده
ميزان بسيار دقيقي از عدد پي( )Πوسرانجام ،روشهاي متعدد براي تعيين محيط و مسداحت اندواع چندد ضدلعي هدا
ومواردي مانند آن از دستاوردهاي دانشمندان اسالم بود كه به زرب منتقل شده است
 7ارزشمندترين سهم مسلمانان در رياضيا به كار بستن اعداد عربي و سيستم اعداد اعشاري (ده دهي) است پديش
از قرن نهم (قرن سوم ه ق) اعدادرومي معمول بود كه درآن صفر وجودنداشت و مسلمانان صفررا معمول كردندد كده
كار رياضيا را ساده تر مي كرد
نقش «دَرهَم آميختن» رياضديا اسدالمي بدين مکتد هداي رياضدي شدرق(هندد) و زدرب(يوندان) ،از ارزندده تدرين
دستاورد هاي رياضيا اسالمي براي نوع بشر به حساب مي آمد ايدن نقدش بسديار مهدم رياضديا اسدالمي بدود كده
توانست دانسته هاي رياضيا هندسي ،و از همه مهمتر،شيوه عدد نويسي ده دهي را با ديگدر مفداهيم رياضدي طدرح
شده در يونان در هم آميزد و از آن صور واحدي در آورد و به زرب ارائه دهد زيرا نبود ي

روش عدد نويسي ساده

مان پيشرفت علم اعداد در يونان شده بود به طور كلي دستاورد هاي رياضيدانان اسالمي را در شداخه هداي گونداگون
دانش رياضيا چنين ميتوان عنوان كرد:
اصالح دستگاه عدد نويسي هندي با تکميل حساب دستگاه اعشداري آن ،از جملده ابدداع كسدرهاي اعشداري ،بوجدود
آوردن مفاهيم جديد در تئوري اعداد ،به وجود آوردن علم جبر ،كشفيا مهم و جديد در دانش مثلثدا و نيدز علدم
كره ها وابداع روشهاي گوناگون براي يافتن پاسخهاي عددي معادال درجه 2و)http://porseman.org( 3
خوارزمي رياضيدان بزرگي بودوعالوه بر ابداع زيج ،در جبر و رياضيا نيدز آثدار مهمدي تدأليم كدرد كتداب الجبدر و
المقابله ي او تا قرن شانزدهم از متون اصلي درس رياضيا در دانشگاه هاي اروپايي بود
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جبر بعد از خوارزمي توسط عمر خيام تکميل گرديد خيام هندسه تحليلي راتکامل بخشيد در حوزه مثلثا  ،نظريه
تواب  «،سينوس»،
«كسينوس» و« تانژانت» توسط رياضيدانان مسلمان شکل گرفت در جم بندي دسدتاوردهاي رياضديدانان مسدلمان
مشاهده مي شود كه آنان مفهوم اعداد را تعميم دادند و علم جبر را تکامل بخشيدند و به صور نظام منددر آوردند و
رابطه آن را با هندسه حفظ كردند مسلمانان همچنين مثلثا مسطحه و فضايي را توسعه دادند
 8خواجه نويرالدين طوسي و وزراي ايراني در راه گسترش تمدن و فرهنگ اسالمي نيز كوشيده اند آنهاجدول هاي
دقيقي براي تواب مثلثاتي ايجاد كردند و همانيهاي مثلثاتي متعددي را كشم كردند
(الماسي1370 ،؛ كسائي)1374 ،
« 9حقيقت آن است كه اسالم را در طي تاريخ تمدن عالم اگر درست در زمان و مکان خود در نظر آرندد مدي تدوان
منشأ ي

فرهنگ عظديم خواندد كده فرهندگ و تمددن انسداني بددان مدديون اسدت و ديندي هدم كده دارد انددک

نيست»(،زرين كوب )1376،زيرا بعدها اروپاييان نهضت جديد علمي ،ادبي و فرهنگي خود را بدر پايدة همدين تمددن
اسالمي گذاشتند و بسياري از اين ترجمه ها و تأليفا را به زبدان هداي خدود در آوردندد( فتداحي و لولدويي:1387،
)169
مناب
الماسي،علي محمد ( )1370تاريخ آموزش وپرورش اسالم وايران تهران:نشر دانش امروز
پايگاه اينترنتي پرسمان دانشجو ،نقش مسلمانان صدر اسالم در توسعه علم چه بود؟http://porseman.org،
جعفري،محمد تقي ( )1369علم ودين درحيا معقول تهران:كانون علم و دين
زرين كوب،عبدالحسين( )1376كارنامه اسالم تهران:انتشارا امير كبير
زيدان ،جرجي ( ،)1336تاريخ تمدن اسالم ،ترجمه،علي جواهري كالم ،جلد دوم ،تهران:انتشارا اميركبير
فتاحي ،قاسم و لولويي ،كيوان (  )1387تعامال علمي جهان اسالم و زرب در قرون اوليه هجري فولنامه تاريخ،دوره
 ،3شماره  ،11زمستان
كسائي ،نوراهلل (  ،)1374مدارس نظاميه و تأثيرا علمي و اجتماعي آن ،جلد سوم ،تهران :انتشارا امير كبير
مدرس ،سيد محمد تقي و پارسا ،محمد صادق (  ،)1379اصول و پايه هاي تمدن اسالمي،جلد اول ،تهران  :انتشارا
محبان الحسين
مسعود حميدي ،فاطمه ( )1387واكاوي نقش مسلمانان و فرهنگ اسالمي در توليد علم،فولنامه توليد علم ،شدماره
،9زمستان
معتمدي،اسفنديار( )1380نامداران علم:تهران:انتشارا نشرمهاجر مطهري،مرتضدي ( )1366خددما متقابدل اسدالم
وايران تهران:انتشارا صدرا
واليتي ،علي اكبر(  ،)1383فرهنگ و تمدن اسالمي ،قم  :دفتر نشر معارف
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