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(90/01/7139، پذیرش: 01/70/7139)دریافت:   
 چکیده
های اخیر متحول شده است و رویکرد پیشین که در سال نگاری ریاضیاتتاریخ

سته کا ریاضی بود از اعتبارش در تاریخ های تأثیرگذاریمنجر به نگارش کتاب
نسل جدید مورخان ریاضیات یا حداقل گروهی از آنها دیگر آن  شده است.

تازه به تاریخ ریاضی کامالً متفاوت با رویکرد دانند. نگاه رویکرد را مناسب نمی
شد، میبه آن توجه نکه در روش کالسیک  ،واقعیات تاریخیبه کالسیک است و 

 فروضاتممیان این دو رویکرد که مبتنی بر . تفاوت ددهاهمیت می
مجزا منجر نگاری کامالً شناسانۀ متفاوت است به دو گونه تاریخشناخت

نگاری در مقابل هم قرار شود که این دو نوع تاریخشرایط باعث میشود. این می
کوشیم تا هر یکی از این رویکردها، خصوصیات، این مقاله میبگیرند. در 

و سرانجام رویکرد دیگری  آنها را معرفی کنیمهای و ریشهنتایج  ،وضاتمفر
 کاهد.نگاری میپیشنهاد کنیم که از تقابل میان این دو نوع تاریخ

جبر  ،نگاری ریاضیاتتاریخ ،نگاری علمتاریخ، تاریخ ریاضیات ها:کلیدواژه
 .هندسی
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 نگاری کالسیک ریاضیاتتاریخ
نگاری عنوانی است که برای رویکردی در تاریخ 1نگاری کالسیک ریاضیاتتاریخ

حاکم  اضیاتری ام که ابتدائاً بر نحوۀ بیان سیر تحوالت تاریخیریاضیات انتخاب کرده
ع این نوریاضیات با همین رویکرد نوشته شده است. ای از تاریخ بود و بخش عمده

ات تحمیل ریاضی قدیمیخود را بر نحوۀ درک متون که تا میانۀ قرن بیستم  تاریخنگاری
دان و هم مورخ محصول کار کسانی بود که اغلب در عین حال هم ریاضی کرده بود

اضی ه از متون ریچکه آن بودگاه وظیفۀ مورخ ریاضیات آن دریاضیات بودند. در این دی
علق تنی ریاضیاتی به زبان یونانی کالسیک متمگاه یونانی درخور توجه است بیابد و آن

به نحو مقتضی مهیا کند، معاصر  یدانریاضیبرای فهم  به قرن سوم پیش از میالد را
دان یونانی باشد که متن کهن دهندۀ راه آن ریاضیدان معاصر بتواند ادامهکه ریاضیچنان

را که باعث مهجور  متعدد زمانی و زبانی باید در این راه موانع مورخ. نوشته است را
د ممکن تا حاین ناگزیر است که  بر بنا ،از میان بردارد شودهای ریاضی میماندن کشف

 غلط از آنها فراهممتنی قابل فهم و بی، کندآوری جمعریاضیات یونانی را های هنسخ
طالب م ، اشتباهات سهوی را تصحیح کند،مایدنهای جاافتاده را تکمیل ، قسمتآورد

حاصل را به زبان نمادین سرانجام تحلیل کند و را در پرتو دانش ریاضیات نوین 
 .دهد عصر خویشدانان همریاضی ریاضیات امروز تحویل

. او در است 2ای شاخص از چنین رویکردی مورخ ریاضیات یونانی، توماس هیثنمونه
در تحلیل  چنین معیارهایی را مد نظر قرار داده است واقلیدس  اصولکتاب  چاپ

بخشی از کار تحلیل تاریخی او، که محصول . پی گرفته است هی رارا محتوای آن چنین
 چنین رویکردی بود، بعدتر به شکل خاصی در کانون توجه مورخان ریاضی قرار گرفت.

« دسیجبر هن»صطالح نوشت ا اصولمقالۀ دوم  بهتراتی که برای درک در توضیح هیث
 .تا تببینی از محتوای ریاضیاتی این مقاله به دست دهد کار گرفترا به

که  شداطالق میاقلیدس  اصولمقالۀ دوم کتاب  قضایایای از مجموعه به جبر هندسی
جبری بودند. برای مثال قضیۀ چهارم از مقالۀ دوم  تمعادالای از مجموعه معادل با

توان آن را م این مقاله که میهکه معادل هندسی اتحاد اول است. یا قضیۀ یازد اصول
 .دانست مشخصیحل معادلۀ درجه دوم 

                                              
 شود.( ریاضیات نیز گفته میtraditionalنگاری سنتی )تاریخ به آن 1.

2. Sir Thomas Little Heath (5 October 1861-16 March 1940)  
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می را بررسی اصولکه این رابطه را بهتر نشان دهیم قضیۀ چهارم از مقالۀ دوم برای این
گاه اگر خطی مستقیم را در نقطۀ دلخواهی قطع کنیم، آن»وید که گکنیم. این قضیه می

های آن به عالوۀ دو برابر مربع روی کل خط با مجموع مربعات روی هر یکی از قطعه
 «. متوازی االضالع شکل گرفته از آن دو قطعه برابر است

 
 ای است که به اتحاد اول معروف است:رابطهمعادل جبری این قضیۀ هندسی 

(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥𝑦 
دانیم گرفت اما میاگر چه فراگیر شدن اصطالح جبر هندسی از کار هیث سرچشمه می

توسط  شترپی این اصطالحکه او نخستین کسی نبود که از این اصطالح استفاده کرد. 
 .ابداع شده بودالدی یدر قرن نوزدهم م 2تانری پُلو  1زویتنگئورگ 

)با  هایی پیش از خوارزمیکه اولین بار اصطالح جبرهندسی را به معنای تکنیکاین
استثنا کردن رشدی راشد، مورخ ریاضیات دورۀ اسالمی، که آن را برای بعد آن هم به 

برد( چه کسی به کار برد محل اختالف است. گروهی معتقدند که نخستین بار کار می
در  3تانری بود که این اصطالح را به کار بست. زیرا وقتی برای اولین بار آرپاد سابو پُل

راه حل هندسی »ای از تانری ارجاع داد با عنوان به این ایده تاخت به مقاله 1969
دوباره به چاپ  1912نوشته شده بود و در  1882که در اصل در « مسائل درجۀ دوم

 اشاره شده بود. « جبری در لباسی هندسی قضایای»رسیده بود و در آن به 

                                              
1. Hieronymus Georg Zeuthen (15 February 1839-6 January 1920)  

2. Paul Tannery (20 December 1843-27 November 1904) 

3. Arpad Szabo 
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ای که در این مورد نوشته در صحت نظر سابو تردید کرده در مقاله 1ینس هویراپ
ه ای متعلق بکه در مجموعۀ سه جلدی آثار تانری، او تنها در مقاله گفته استاست و 
ر د بارۀ تحلیل و ترکیب بارۀ جبر هندسی سخن گفته است که به بحث در در 1903

تین نویسد که در زمان نخسگردد. تانری در بخشی از این مقاله میریاضیات یونانی برمی
ها آن وواقعی برای معادالت درجۀ اول وجود داشته « جبر هندسی» یان احتماالًفیثاغورس

های عددی مرتبط است. او در این بخش همان دانستند که این کار با عملیاتمی دقیقاً
ح . زویتن این اصطالکار گرفته استبهابداع کرده بود  1886که زویتن در را اصطالحی 

کار برده بود که نسخۀ به 2مقاطع مخروطی در دورۀ باستانریۀ نظرا نخستین بار در کتاب 
 (. 134-131هویروپ، صبه چاپ رسیده بود ) 1884دانمارکی آن در 

یۀ تناسب ما از حساب جبری زویتن در اثر یاد شده نوشته است که برای مثال در نظر
ردند به این کها استفاده میها از حساب هندسی نسبتکنیم و یونانیها استفاده مینسبت

ی ادهد، اشکال هندسی بربندی مدرن تناسب به ما میمعنا که همین تصوری که صورت
ه بتوانست نشانگر هر مقداری کرد. به این شکل که خطی در نموداری میها فراهم میآن

شد که بر خالف ابزارهای حسابی که به دلیل صورت کلی باشد و این رویکرد باعث می
کشف عدد گنگ اعتبارشان مورد تردید قرار گرفته بود، ابزارهای هندسی همچنان 

زیرا  کندمیمناسب باشند. از همین روست که در دورۀ یونانی، جبر هندسی پیشرفت 
ولی ابزار آن هندسه است. از طرف دیگر ابزار  موضوع آن، مثل جبر، مقادیر کلی است

د. به کنها را آسان میآن ها مفید است و به خاطر سپردنپذیری اثباتهندسی در مشاهده
 کرد با ایننظر زویتن جبر هندسی برای اقلیدس همان نقش جبر امروزی را بازی می

 (.7-6صرفت )تفاوت که حیطۀ عمل آن از عبارات درجۀ دوم فراتر نمی

دانست. او این تشابه میان ابزارهای تر میهیث اما دامنۀ کارآمدی جبر هندسی را گسترده
های های جبری را به طور کامل بیان کرد، به این شکل که عملیاتهندسی و عملیات

ی در جبر هندس جبری افزودن و کاستن مقادیر، معادل با ادامه دادن یا قطع کردن خطوط
ار، در جبر هندسی معادل است با ساختن مستطیلی است که است. عمل ضرب دو مقد

آن دو مقدار طول و عرض آن هستند. عمل تقسیم، معادل با بیان نسبت دو خط مطابق 
و ششم است. یافتن حاصل تقسیم عدد به دست آمده از ضرب دو  قضایای مقالۀ پنجم

                                              
1. Jens Høyrup 

2. Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum 
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𝑎𝑥لۀ خطی )یعنی یافتن جز  چهارم تناسب، یا حل معادمقدار بر مقدار سومی  = 𝑏𝑐 )
شود با پیدا کردن مستطیلی با یک ضلع معلوم که با مستطیل یا مربع معلومی معادل می

است که در قضایای  1هاهمان روش موسوم به اعمال مساحت ابزار این کاربرابر است. 
ها در جبر ضربمطرح شده است. افزودن و کاستن حاصل اصولمقالۀ اول  45و  44

موع یا توان مجشود که میها تبدیل میها یا مربعدن و کاستن مستطیلهندسی به افزو
تفاضل نتایج را با اعمال مساحت به خطی معلوم مشخص کرد و این کار هندسی، معادل 

مقالۀ  14روش جبری پیدا کردن مضرب مشترک است. استخراج جذر نیز مطابق قضیۀ 
 ربعی برابر با مستطیلی معلوم تبدیلمقالۀ اول به پیدا کردن م 47و به کمک قضیۀ  دوم
 (.374، ص1جشود )می

ی، تصویر شناختهای باستانکمی بعدتر، با پیشرفت تاریخ ریاضی به کمک کشف
های باستان و به خصوص تمدن بابلی در تری از میزان دانش ریاضی در تمدندقیق

به « جبر هندسینظریۀ »دسترس مورخان قرار گرفت. این شواهد تاریخی تازه نیز مؤید 
ای برای تبیین شکل دانش جبر در یونان باستان بودند. زیرا اگر سطح دانش عنوان نظریه

شد در ها میآنهای خاص جبر در بابل را که شامل بیان مسائل ریاضی خاص و راه حل
ددی های عداشتیم، جبر یونانی چیزی فراتر از نظام بخشیدن صرف به راه حلنظر می

ن رفتند. مطابق اید که عموماً از حل موردی معادالت درجۀ دوم فراتر نمیجبر بابلی بو
نظریۀ تاریخی، جبر هندسی، راهی بود که ریاضیات یونانی برای غلبه بر مشکل 

پذیری مقادیر پدید آورده بود و لذا گامی بزرگ بود که نسبت به جبر عددی ناهمسنجه
 3های باستانهندسه و جبر در تمدندر کتاب  2نهاده بود. ون در واردن تربابلی پیش

کاملی از این نظریه را بر اساس شواهد و مدارک الزم به دست داده است. او کمی  شرح
باقی تحوالت جبر را  4: از خوارزمی تا امی نوترتاریخ جبردر کتاب دیگرش به نام  بعد

  با مفروض گرفتن همین پیش فرض نوشت.

                                              
1. Aplication of areas 

2. Bartel Leendert van der Waerden (February 2, 1903-January 12, 1996) 

3. Geometry and Algebra in Ancient Civilization 

4. A history of algebra: From al-Khwarizmı to Emmy Noether 
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 یاضیاتنگاری ربازنگری در تاریخ
های اجتماعی کتاب ریشه رۀبا مقالۀ معروفش در 1بوریس هسنمیالدی،  1931در سال 

نگاری علم را پیش نهاد. او و نوعی نگاه تازه در تاریخرا نوشت  2تنوین پرینکیپیای
علمی  ین پیشرفتهای درونی علم برای تبیاز مؤلفه هایی غیرتوجه مورخان را به مؤلفه

ا نگاری خود رخیحال چند دهه زمان الزم بود تا چنین تحولی در تارجلب کرد. با این 
 تر بود، برساند.به ریاضیات، که در مقایسه با فیزیک و مکانیک انتزاعی

میالدی سابو به هر دو بخش نظریۀ جبر هندسی یعنی هم جبری بودن  1960اواخر دهۀ 
استدالل کرد که اوالً  و هم تمایز آن با جبر بابلی تاخت و اصولسرشت مقالۀ دوم 

قضایای مقالۀ دوم صرفاً هندسی هستند و ثانیاً این قضایا هیچ ربطی به مشکل 
پذیری، که ریشه در مسألۀ تناسب داشت، ندارند و به دورۀ پیش اقلیدسی ناهمسنجه

 ریاضیات یونانی تعلق دارند.

میالدی جبر  1970هۀ های داگر چه در آن زمان به این نقد سابو توجهی نشد اما از میانه
 نآریاضی شد که سرآغاز تغییر در نگرش به  نگاریتاریخهایی در هندسی محمل بحث

دربارۀ مسألۀ موسوم به جبر »ای با عنوان میالدی در مقاله1977سابو سرانجام در  .بود
موضع خود را با تمام ادله علیه نظریۀ جبر هندسی عرضه  3«اقلیدس اصولهندسی در 

 (.393-390صکرد )

در  4،اونگوروباتای اس، «جبر هندسی»چهرۀ شاخص مخالفین اما در این حد فاصل، 
در ژاپن برگزار شد میالدی  1974 سالچهاردهمین کنفرانس جهانی تاریخ علم که در 

این  .ایراد کرد 5را با عنوان نیاز به بازنویسی تاریخ ریاضیات یونان سخنرانی خود
او  به چاپ رسید. 6آرشیو تاریخ علوم دقیقهای در مجلۀ هسخنرانی بعدتر در قالب مقال

طالح اصواردن با ابداع  در زویتن و ون ،با لحن تندی عنوان داشت که کاری که تانری
ویری معوج تصاند چهرۀ واقعی ریاضیات یونانی را به کلی تغییر داده و جبر هندسی کرده

نگاری شکل از تاریخاین از این بخش از ریاضیات یونانی عرضه داشته است و 

                                              
1. Boris Mikhailovich Hessen, also Gessen (August 16, 1893-December 20, 1936) 

2. The Social and Economic Roots of Newton's Principia 

3. Zum Problem der sogenaunten Geometrischen Algebra in Euklids Elementen 

4. Sabetai Unguru (1931, Romania-) 

5. The need to rewrite the history of Greek Mathematics 

6. Archive for history of exact sciences 
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در چهارچوب و ساده لوحانه و غیرقابل دفاع است. خوانش ریاضیات کهن  ریاضیات
 ،شودمنجر می این دانشبه عدم درک خصوصیات اصلی  فقطذهن مدرن  با هدف درک

ته نادیده گرف مابعدالطبیعی تهای فلسفی و تعهدافرضپیش خوانش،در این  زیرا
 دادن جای. شودگذاشته میریاضیات مدرن  یت درک متن به عهدۀولتمام مسؤ شوند ومی

 قدیمراه درک ریاضیات  ،در قالب عالئم جبری مدرنیک متن محتوای ریاضی همۀ 
، لاصوۀ هندس وجهی ندارد. یجبر هندسبه همین دلیل است که وضع اصطالح نیست. 

 باآن را و  گرددبرمیفضا و خصوصیات آن  به که در مقالۀ دوم هم حضور دارد،چنان
شوند. ن میبیا در قالب الفاظ زبانیت آن و استدالال کندمینمودارها بازنمایی  استفاده از

ی با روابط ریاض و جبر نمادگذاری کاربردی است ،که خصوصیت اصلی جبردرحالی
در هیچ تعهد وجودشناختی  قدر انتزاعی است کهآنو  ،ای ریاضییسروکار دارد و نه اش

دسی جبر هن توان اذعان داشت که وجودهاست که میبا توجه به این تفاوتندارد.  آن راه
 .هم از نظر منطقی و هم از لحاظ تاریخی محال است

بپردازد  فکر ریاضی در یونانت و ذات باید به اصلتاریخ ریاضی معتقد بود که نگورو او
مد نظر  دانکردهایفا  اصلی یونانی نقش اتموجودات ریاضی در ریاضی کدامکه را  این و

 یهادهپای ایریاضی گویی فقط به دنبال رد نگاریتاریخاما روش کالسیک  قرار دهد.
همین دیدگاه اصطالحات کهن ریاضی یونانی است.  تصویرریاضی جدید در پس 

روش یگانه و خاص اثبات نگاران کالسیک اهمیت محدود باعث شده است تا تاریخ
اریخ ت دانست کهجا میآن. او ریشۀ این مشکل را بگیرندادیده در ریاضیات یونانی را ن

واجد ارزش است و هدف  دانانچه برای ریاضی، و آنانددانان نوشتهریاضیات را ریاضی
 ترجمۀ متون ریاضیات قدیم به زبان ریاضیات امروزی است تادهد ها را شکل میآن

یی از هامثالدر ادامه  اشد. اوبترس در دسریاضیات مندان ها برای کلیۀ عالقهمحتوای آن
ون نوشتۀ  1بیداری دانشاگر چه به نقل از کتاب که  آوردمیرا به عنوان شاهد  اصول

هایی توصیه و نیز پردازدها میرویکردی انتقادی به تعبیر آناما او با  اندآمده در واردن
 دهد.میبرای جایگزینی تعبیر جبر هندسی به دست 

                                              
1. Science Awaking 
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در سال  2و مایکل ماهونیمیالدی  1939در سال  1کند که آبل ریمیاونگورو اشاره 
بدون اشارۀ مستقیم به اصطالح جبر  هم به تعبیر جبری ریاضیات کهن میالدی1971
اعتراض کرده بودند و نخستین کسی که اعتبار این اصطالح را رد کرد سابو در  هندسی
لیل تحنگاری خوب ریاضیات یخای از تاربه عنوان نمونهاونگورو  بود. میالدی1969

کند. معرفی می 4تفکر ریاضی یونانی و منشٔا جبرکتاب در را  3کالین جیکُبتاریخی 
ورو . از نظر اونگاستیان تا والیس سعدد از فیثاغور تحول مفهوم موضوع این تحلیل

که  ایتواند متأثر از محیط فکر و فرهنگیریاضیات یک فرآوردۀ فرهنگی است و نمی
 .(114-67ص) کند نباشدن رشد میدر آ

 کالسیک ریاضیات نگاریتاریخالعمل عکس
و به چاپ رسید در آن  که مقالۀ اونگورو ون در ورادن در همان شماره از همان مجله

 آن درو نوشت  5«آوردفاع از نقطه نظری بهت»با عنوان  ایمقالهچند صفحه بعد  فقط
لط از جبر را خ تلقیدو  نگورومعتقد بود که او ون در واردن .گفتپاسخ به ادعاهای او 

 ییگرو د ای علمی،، یعنی شاخهوان بخشی از ریاضی مدرنعن یکی جبر به کرده است:
، یعنی عملیاتی ریاضی. لذا انگورو رات جبری و معادالتر با عباار به عنوان کبج

ورش کند منظیبارۀ متون تاریخی به جبر اشاره م درنیافته است وقتی ون در واردن در
 ای علمی.جبر به عنوان عملیات ریاضی است و نه شاخه

 برای بیان امروزیای است نظریهجبر هندسی  که اونگوروفرض پیش  افزون بر این
 دسته از این چونبلکه  اشتباه است،ها تر آنبا هدف فهم ساده و جبری صورتقضایا به 

د ریشه در توانستنمی فقطسی باشند و توانستند برخاسته از هیچ مسألۀ هندقضایا نمی
 .شده است اطالقها نآ، عنوان جبر هندسی به جبری داشته باشند عملیات

ون در واردن معتقد بود که هیچ مسألۀ هندسی جالبی که بتواند انگیزۀ قضایای مقالۀ 
های حسابی بابلی و برخی توان تناظر خوبی میان روشدوم باشد وجود ندارد. می

مقالۀ دوم پیدا کرد که بخشی از شواهد بیشتری هستند که در مورد ارتباط میان قضایای 
 ریاضیات بابلی و یونانی وجود دارد.

                                              
1. Abel Rey 

2. Michael Mahoney 

3. Jacob Klein 

4. Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra 

5. Defence of a “shocking” point of view 
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مادین دانان اهمیت زبان نشود که انگورو مثل بسیاری از غیرریاضیاو در انتها متذکر می
و  سر دانانکند که چون ریاضیو گمان می گیرددر ریاضیات جدید را دست باال می

ه ک کارشان با صفحات پر از فرمول است، فرمول بخش مهمی از ریاضی است در حالی
-200صکند )تر میدانند که فرمول در اغلب موارد فقط کار را راحتدانان میریاضی
210.) 

ای در پاسخ به اونگورو نوشت و پا نیز مقاله 1به اقتفای ون در ورادن، هانس فرویدنتال
ها است و در آن خبری از بارۀ نسبت ، که دراصولمدعی شد مقالۀ پنجم  را فراتر نهاد و

و مربع نیست، از اساس جبری است و از هر گونه معنای هندسی  ثهندسی مثل مثل  اشیا
ای و مقالۀ دوم و چهارم است که اصطالح خالی است و برای بیان تمایز میان چنین مقاله

 (.193صآید )جبر هندسی به کار می

دان سرشناسی بود که متنی در مخالفت با اونگورو منتشر کرد و دیگر ریاضی 2ره ویآند
روی مدعی شد که در مورد مقاالت هفتم، هشتم و نهم حتی اطالق جبر هندسی نیز زیاده

اند و از جبر حلقۀ اعداد صحیح یها بخشاین مقاله« بندی مدرنمطابق طبقه»است زیرا 
اد تعلق دارند. او استفاده از زبان نمادین ریاضیات مدرن در اساس به حوزۀ نظریۀ اعد

را برای بیان این مطالب با استفاده از سیستم دهدهی عددنویسی برای بیان نتایج در 
جه کند و تغییری در نتیتر میتاریخ ریاضیات مقایسه کرد که صرفاً فهم آن را آسان

 (.92صدهد )نمی

 یکنگاری کالسدالیل بیشتر علیه تاریخ
شناسی که این نوع خوانش به روشاونگورو در جواب بار دیگر بر موضع خود مبنی بر این

سازد تا متون ریاضی را فارغ از منازعات دانان را قادر میگردد که ریاضیبرمی یخاص
نا اگر تعریف فرویدنتال از جبر را مب تاریخی بفهمند تأکید کرد. او ادعا کرد که اوالً

چه حل موردی آن آید و ثانیاًعددی معادالت در بابل جبر به حساب نمیقرار دهیم، حل 
کند خصوصیت هندسی بودن آن است، متمایز می اصولمعادالت در بابل را از مقالۀ دوم 

ها و نتایج را برای اقلیدس فراهم آورده این خصوصیت است که امکان تعمیم روش
 است.

                                              
1. Hans Freudenthal 

2. Andre Weil 
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معنای ریاضی متمایز از معادل بودن در معنای  او در ادامه متذکر شد که معادل بودن در
اشتباه معادل بودن ریاضی را بازنمایندۀ نویسی بهدانان در تاریختاریخی است و ریاضی

ا به همحصول دیدگاه فلسفی افالطونی آن گیرند. این اشتباهمعادل بودن تاریخی می
تمام  واست  متشکل از صور الیتغیری اتکنند ریاضیریاضیات است که گمان می

و این  کنندهای تاریخی متفاوت از صور یکسانی استفاده میدانان در طی دورهریاضی
هستۀ ان، نظر ایشدان نیستند. در نتیجه، بهدیشۀ ریاضیصور ریاضی متأثر از فکر و ان

ای به همان هستۀ ثابت ثابتی از صور ریاضی وجود دارد و زبان ریاضی در هر دوره
شناسی است که کار تاریخ ریاضی فقط پیدا در چهارچوب این هستیدهد. ارجاع می

کردن این صور در آثار ریاضی نوشته شده است تا اینکه مشخص شود نخستین بار کدام 
دان به آن صورت ریاضی در اثر خود اشاره کرده است و آن صورت ریاضی را از ریاضی

 عالم مثل به عالم درک محسوسات کشانده است.

ای یستند و چنان که اقتضهای تاریخی الیتغیر نشود که نظریهین متذکر میاو همچن
نیز  اتیروند. در حوزۀ تاریخ ریاضهای جدید از میان میهاست با ظهور نظریهطبیعت آن

ای وقت آن رسیده که تعبیر تاریخی پیشین از ریاضیات قدیم کنار گذاشته شود و نظریه
 (.563-555، ص1979)نو جای آن را بگیرد 

از منظری  1دیود راو او وتنها نبود و « جبر هندسی»اونگورو در تاختن به طرفداران نظریۀ 
یه در که باید میان آگاهی از روابط پا ندها معتقد بودآن. کردندانتقاد  به این نظریهدیگر 

حساب و دانش جبر تمایز گذاشت. زیرا اولی تنها وقوف به حقایق خاصی در مورد 
انضمامی فقط با   ما دومی دانشی انتزاعی است که بدون ارجاع به اشیااعداد است ا

شود همان چه نزد بابلیان به عنوان دانش ریاضی شناخته مینمادها سروکار دارد. آن
شکل اول است که الزم است تا ابتدا به شکل نظام سازگاری برای حساب درآید تا 

بود که  تر از آنضیات بابلی ضعیفبتواند محملی برای کشف دانش جبر شود. اما ریا
 (.12-11، ص1981بتواند چنین نظامی را فراهم آورده و بنیانی برای جبر یونانی باشد )

های جبری در های هندسی عملیاتبخش دیگری از پروژۀ اونگورو و راو بررسی معادل
 هبود. تفاوت اساسی میان یک عملیات جبری و معادل هندسی آن در این بود ک اصول

ا خط شد بدومی فقط قابل اعمال به مقادیر همگن یا هم بعد بود، یعنی خط را تنها می

                                              
1. David Rowe 
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که در ضرب به عنوان عملیاتی جبری امکان ضرب هر دو مقداری جمع کرد، در حالی
ها وجود دارد. رعایت قاعدۀ همگن بودن مقادیر، حاکی این واقعیت فارغ از نوع آن

جز شکلی هندسی معنایی ندارد و برخالف  ، مستطیلاصولاست که در چهارچوب 
نظریۀ جبر هندسی، مفهومی تعمیم یافته و معادل با عملیات جبری ضرب نیست. باید 

های حسابی و هندسی در قالب جبر، به خصوصیاتی نیاز دارد پذیرفت که ترکیب نظام
می ا، که پذیرای تعمیم مقادیر نیست، تطابق ندارد. تم اصولکه با خصوصیات هندسۀ 

توان اذعان داشت که هیچ صرفاً معنای هندسی دارند و با قطعیت می اصول اعمال
دان یونانی این تلقی را نداشته است که نسبت میان دو مقدار از یک طرف و عمل ریاضی

ساختن مستطیلی روی خطی معلوم از طرف دیگر، دو گونه عملیات هستند که معادل 
 (.33)همان، ص اندمفهوم جبری تقسیم

به حل معادالت درجۀ دوم یونانی قادر  ۀو راو در ادامه نشان دادند که هندس اونگورو
ها ضمن نشان دادن کاربرد بسیاری از قضایای منسوب به جبر هندسی، این نظریه نبود. آن

را ارائه کردند که وجود این قضایا به این دلیل است که اقلیدس تعمداً معرفی و استفاده 
 (.20-12،19، ص1982)را تا مقالۀ پنجم به تأخیر انداخته بود  از نظریۀ نسبت

که قضایای مقالۀ دوم به مسألۀ فاولر نیز در پاسخ به ادعای ون در واردن مبنی بر این
دهند، نقشی برای این قضایا در ساختار اصول پیدا کرده هندسی قابل توجهی ارجاع نمی

ت به شکلی ، نسباصولت ائودوکسوسی در است. او معتقد است قبل از معرفی نظریۀ نسب
رود کار میهترین مقسوم علیه مشترک بکه در الگوریتم اقلیدسی برای پیدا کردن بزرگ

مورد استفاده بوده است و نقش کلیدی قضایای مقالۀ دوم در کمک به استفاده از این 
فلسفۀ ریاضیات و ساختار »(. مولر نیز در کتاب 828-810صنوع نسبت است )

یده نتیجه رس نقش این قضایا را بررسی کرده است و به این 1«اقلیدس اصولاستنتاجی در 
ها کمک به استفاده از خصوصیات اشکال هندسی است و با است که نقش اصلی آن

 (.52-41صرابطۀ انتزاعی میان مقادیر ارتباطی ندارند )

 نگاری کالسیکتاریخ آخرین دفاعیات
 که بعد از این مباحثات به های باستانهندسه و جبر در تمدنون در واردن در کتاب 

ند. های تاریخی از نظریۀ جبرهندسی دفاع کچاپ رسانید، سعی کرد تا با تکیه بر ریشه

                                              
1. Philosophy of Mathematics and Deductive Structure in Euclid's Elements 
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او اظهار داشت که جبر هندسی در یونان فقط در جبر بابلی ریشه نداشته است و محصول 
دسی، محصول تر جبر هنهای هندسی پیشین است. به طور دقیقجبر بابلی با سنتتلفیق 

های یمترسها و تلفیق سنت آموزش ریاضیات به کمک حل مسائل عددی و سنت اثبات
هندسی است که اولی ریشۀ بابلی و دومی ریشۀ مصری دارد. او حتی مسیری را از طریق 

های هندسی برای انتقال این سنتسنت ساختن هندسی محراب در موکنای و کرت 
 (.89صکند )مطرح می

 ای ضمن مرور تحقیقات مربوط بهاگرچه این ادعا نیز بی پاسخ نماند و برگرن در مقاله
ابلی رای انتقال ریاضی بکند که هیچ شاهد تاریخی موجهی بریاضیات یونانی، عنوان می

 طه میان دانش بابلی و یونانی یعنیگوید که موارد معروف رابوجود ندارد. او می به یونان
اند استفاده از شاخص، تقسیمات به درجه و نظام شصتگانی بعد از اقلیدس اتفاق افتاده

 (.398صو شاهد متقنی برای چنین انتقالی قبل از این دوره در دسترس نیست )

موضعی میانه را  سنت قدیم مسائل هندسیمیالدی در کتاب  1986در  1رنُکویلبرت 
زید و نوشت که اصطالح جبر هندسی اگر به معنای جبری انتزاع از مقادیر باشد برگ

ا های آن است، اماشتباه است زیرا کار این قضایا جدا کردن همان مقادیر از زمینه حتماً
های هندسی، که بازنمایی روابط کمی هستند، که دیاگرامی باشد به ایناتواند اشارهمی

بلکه قضایایی کمکی برای دیگر قضایا هستند و در چهارچوب  نقش ذاتاً هندسی ندارند
ار ربط در ارتباط با هم قرهای به ظاهر کامالً بیروابط ساختاری هندسۀ یونانی دیاگرام

 (.203صگیرند )می

پیش از خاتمۀ بحث باید به یکی از نخستین آثار در حوزۀ تاریخ هندسه اشاره شود. 
دیدگاه تاریخی از خاستگاه کتاب  1837در فرانسوی، دان ، ریاضی2میشل فلوریا شال

ه هنوز ای کبارۀ جبر هندسی، ایده . او طبیعتاً درکردرا منتشر  های هندسیو توسعه روش
بارۀ موضوع مقاالت اول تا چهارم  به میان نیاورده است و درمطرح نشده بود، حرفی 

بارۀ خصوصیات اشکال مسطح به روش  فقط نوشته است که این مقاالت در اصول
ود که شکند متذکر میبارۀ روش افنا صحبت می انتزاعی است. اما او در ادامه وقتی در

های هوسط نگاه مدرن بر نوشتنهایت ضلع تهایی با بیها به عنوان چندضلعیمنگاه به خَ
گاه خوانی ندارد و این نیونانی تحمیل شده است و چنین کاری با دقت اثبات یونانی هم

                                              
1. Wilbur Richard Knorr (August 29, 1945-March 18, 1997)  

2. Michel Floréal Chasles (15 November 1793-18 December 1880)  
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(. 16صها تبدیل کرده است )کوچکنهایتمدرن است که روش افنا را به روش بی
توان این بخش را به عنوان نخستین نشانه و ریشۀ مورد توجه قرار نگرفتۀ بازنگری می
 نگاری ریاضیات دانست. تاریخ در

 نگاری کالسیک و بازنگری آنمحمل فلسفی تاریخ

ماهیت ه بدیدگاهی خاص نسبت بر از حیث نظری تاریخ نگاری کالسیک ریاضیات، 
ریاضی کشف حقایق ضروری و کار دانش  دیدگاهریاضی استوار است. در این دانش 
وی ر این حقایق کشف شدهشت انبا تاریخ ریاضی گزارشی از وجهان است  الیتغیر

ای ریاضی وقتی یک بار توسط ریاضینگاری قضیهیکدیگر است. در این نوع تاریخ
و کار مورخ  قرار دارددانی کشف شد دیگر به همان شکل و برای همیشه در دسترس 

 .را نشان دهد و هموار سازد دسترسی راه این جز این نیست که ریاضی
قرن )های کالسیک فلسفۀ تاریخ یعنی کندرسه چنین دیدگاهی ریشه در نگاه چهره

به تاریخ علم دارد. آگوست کنت در کتاب )قرن نوزدهم( و آگوست کنت هجدهم( 
گذار جبر باشد زیرا نخستین تواند پایهنویسد که تالس میمی 1نظام سیاست تحصلی

(. کار بارز این 300، ص3جاست )دوم او یک تناسب  قضیۀ او یک معادله و قضیۀ
نگاری در شکل کلی و نه منحصراً در مورد ریاضیات، جستجوی مسیر نوع تاریخ

 ها است. مسیر این تأثیر از طرفی به واسطۀ زویتنعقالنیت امروزی در بدنۀ تاریخ اندیشه
تانری  پُلر آگوست کنت ب تحصلیدروس فلسفۀ و از طرف دیگر به واسطۀ تأثیر کتاب 

تأثیر لم ع نگاریتاریخت. تعلقات فکری تانری به فلسفۀ تحصلی در نگاه او به اس
 سزایی داشته است.ب

جا که است تا آن 2زماننگاری همهای تاریخنگاری، یکی از بهترین نمونهاین نوع تاریخ
رود و گویی تاریخ همیشه در شکل مفهومی ثابت تأثیر زمان به طور کلی از میان می

گرایی و تا حدی نگاری در فلسفۀ ریاضیات به افالطوننوع تاریخاست. چنین 
 تر است.گرایی نزدیکصورت

                                              
1. Systeme de Politique Positive  

2. Anachronistical  
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علم است، زیرا  1درونی نگاریتاریخآل نگاری، شکل ایدهعالوه بر این چنین نوع تاریخ
برای توجیه تمام تحوالت تاریخی به چیزی بیرون از خود آن علم یعنی ریاضیات نیاز 

 ندارد.

نگاری کالسیک، ریاضیات محصولی فرهنگی است که نوع مقابل تاریخاما در 
چگونگی بیان و ارائۀ آن نیز به همان اندازۀ مفهوم ریاضی آن واجد اهمیت است. وظیفۀ 
مورخ آن است که واقعۀ تاریخی را که در بستر زبان و زمان اتفاق افتاده با حداکثر تعهد 

 اقعه را به نفع ساختار ریاضی آن کنار نگذارد.ممکن بازگو نماید و شرایط امکان این و

 نگاری ریاضیات معتقد بودند، مایکل ماهونیدر میان کسانی که به بازنگری در تاریخ
ابی توان در مقدمۀ کتابزارگرا و از مریدان توماس کوهن بود که رد پای این تأثیر را می

فی و متافیزیکی بیشتر (. تعهدات فلسxvصکه در مورد آثار فرما نوشته است یافت )
ه عنوان ب ریاضیات قدیم نسبت به ریاضیات مدرن و متأثر بودن آن از فرهنگ و تفکر

( هر دو طنینی کوهنی 171ص) ...«لزوم بازنگری»دو تذکر مهم اونگورور در مقالۀ 
که مورخان علم تنها در پی  نوشته است 2«تنش اساسی»مقالۀ  1968دارند. کوهن در 
لم ای را که از منظر عاند و هر مشاهده، قانون یا نظریهمل علم جدید بودهنوشتن سیر تکا

دادند. از طرف دیگر او معتقد بود در اعتبار بود به ندرت مورد عنایت قرار میجدید بی
گیری گیری یک رشتۀ علمی عناصر اجتماعی و به ویژه فلسفی در شکلآغاز شکل

( که اولی راه را برای دخالت 107صکنند )های مسائل نقش مهمی را بازی میحلراه
کرد و دومی به اهمیت توجه به نگاری ریاضیات باز میدادن عناصر اجتماعی در تاریخ

 افزود.چنین عواملی در ریاضیات باستان می

کوشد جا که میاست تا آن 3نگاری درزماننگاری، متعلق به مکتب تاریخاین نوع تاریخ
تا حد زیادی ثابت هستند سر تحول تاریخی بیابد. چنین نوع برای مفاهیم ریاضی که 

 تر است.گرایی و تا حدی شهودگرایی نزدیکنگاری در فلسفۀ ریاضیات به افسانهتاریخ

علم نزدیک است، که در آن  4نگاری بیرونینگاری به نوع تاریخخیاز دیگر سو، این تار
 شوند.ر انگاشته میعوامل بیرون از چهارچوب علم در تحوالت علمی مؤث

                                              
1. Internalist  

2. Essential Tension  

3. Diachronistical  

4. Externalist  
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 تحلیل
ال وجود جبر هندسی دو جنبۀ تاریخی و مفهومی دارد که ضمن مباحثات ؤدر واقع س

اند، با این حال نگارنده گرفته حول این موضوع همیشه این دو جنبه خلط شدهشکل
 تواند دو فایده داشته باشد: اولکند که تمایز گذاشتن میان این دو جنبه میگمان می

حداقل  ها پاسخ گفت وتوان به برخی از آنسؤاالت میبا روشن کردن جنبۀ تاریخی که آن
وم این مباحثه را روشن کرد. د تصویر تاریخی مناسبی را فراهم آورد و تا حدی تکلیف

های آن را پیگیری کرد و نشان داد توان ریشهکه با مشخص کردن جنبۀ مفهومی میآن 
تواند امکان ادامۀ حیات دو میق متفاوتی دارد که میهای عکه چگونه این منازعه ریشه

ه ها تحقیقات تاریخی را بنگاری را کنار هم فراهم آورد و چگونه این ریشهسنت تاریخ
 زنند.سؤاالت فلسفی در مورد ریاضیات پیوند می

 جنبۀ تاریخی: 

 آیا موجود تاریخی مستقلی به نام جبر بابلی وجود دارد؟ -1

عتقدند که جبر بابلی فقط در شکل حسابی وجود داشته است ولی مورخان کالسیک م
چه از دورۀ بابلی باقی مانده است فقط حل مسائل موردی گروه مقابل معتقدند که آن

 هستند و جبر نیستند.

 آیا موجود تاریخی مستقلی به نام جبر یونانی وجود دارد؟ -2

ۀ وجود داشته است و نظری مورخان کالسیک معتقدند که جبر یونانی در شکل هندسی
چه جبر هندسی نامیده اند ولی گروه مقابل معتقدند که آنجبر هندسی را عنوان کرده

های قضایایی برای استفادۀ بهتر از خصوصیات اشکال برای اثبات شود صرفاًمی
 اند.هندسی

ی و دانش ریاضیات بابل اصولشواهدی تاریخی برای رابطۀ میان قضایای مقالۀ دوم  -3
 وجود دارد؟

مورخان کالسیک معتقدند که حل معادالت موردی در ریاضیات بابلی یکی از 
بوده است ولی گروه مقابل معتقدند که  اصولگیری قضایای مقالۀ دوم های شکلریشه

 گاه به حل معادالت درجۀ دوم نپرداخته است.ریاضیات یونانی هیچ
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 ولاصپذیری بر ساختار کتاب یر گذاری مسألۀ ناهمسنجهآیا شواهدی برای تأث -4
 وجود دارد؟

ای همورخان کالسیک معتقدند که عدم مواجهه با مسألۀ ناهمسنجه پذیری از انگیزه
بوده است ولی گروه مقابل معتقدند که این مسأله  اصولگیری قضایای مقالۀ دوم شکل

 شودم مطرح میگردد که در مقالۀ پنجم و ششتنها به تناسب برمی

 نقش قضایای مقالۀ دوم در ساختار کتاب اصول چیست؟ -5

مورخان کالسیک معتقدند که قضایای مقالۀ دوم معادل عملیات جبری با عبارات 
هستند ولی گروه مقابل معتقدند که این قضایا فقط بیانگر روابط میان خصوصیات 

 اند.اشکال هندسی

 ریاضی به نام جبر شکل گرفت؟ی شاخۀ مستقلی از نخستین بار کِ -6

مورخان کالسیک معتقدند که جبر نخستین بار در بابل ابداع شده است ولی گروه مقابل 
 1 معتقدند که این اتفاق در دورۀ اسالمی افتاده است.

 جنبۀ مفهومی

 آید؟تاریخ ریاضیات به چه کار می -1

 مشخص کردن مسیر زمانی معتدند که هدف اصلی نوشتن تاریخ علممورخان مکتب هم
عقالنیت علم مدرن است اما مورخان مکتب درزمانی معتقدند که بازسازی ذهنیت 

 علمی در گذشته باید برای مورخ علم واجد اهمیت باشد.

 جبر به چه معناست؟ -2

های ریاضی که بر ای از عملیاتزنیم به مجموعهاین سؤال که وقتی از جبر حرف می
 ای علمی ارجاعکه به شاخهکنیم، یا اینشوند صحبت میموجودات انتزاعی اعمال می

دانان پذیرفته شده است، از موضوعات محل دهیم که به شکلی مستقل توسط ریاضیمی
 بحث است.

                                              
پاسخ به این سؤال با پاسخ به سؤال در مورد هویت جبر در ارتباط است، به همین دلیل مورخان ریاضی نظرات  1.

 .اندگوناگونی در این باره داشتنه
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 کنند؟و مکان تغییر می آیا مفاهیم ریاضی با زمان -3

مستقل  های ریاضیکه ریاضیات و کشفپاسخ به این سؤال نیز طیفی از نظرات را از این
یری ریاضی گکه حتی عناصر زبانی و فرهنگی نیز در شکلاز هر تغییری هستند تا این

 کند.مؤثر است تغییر می

 رابطۀ ریاضیات با جهان خارج چیست؟ -4

که که مفاهیم ریاضی مستقل از جهان خارج هستند تا اینپاسخ به این سؤال نیز از این
 کند.د تغییر میهای اجتماعی هستناین مفاهیم برساخته

 1فراتاریخ ریاضیات
های تاریخی با توازن یا دست کم مشخص بودن رسد مورخان در بیشتر بررسیبه نظر می

اند، اما در دو حوزۀ خاص با شرایط حدی های عوامل بیرونی و درونی مواجهحوزه
نگاری ریاضیات. در مورد نگاری ادبیات داستانی و تاریخسروکار داریم: تاریخ

ستانی نگاری ادبیات دانگاری ریاضیات وضعیت دقیقاً عکس وضعیت در تاریخاریخت
نگاری ادبیات عناصر بیرونی و اجتماعی ایفاگر نقش اصلی قدر که در تاریخاست. همان

نگاری ریاضیات این عناصر درونی و منطقی های تاریخی هستند در تاریخدر تببین
 کشند.ی را نیز به دوش میهای تاریخهستند که بار عمدۀ تببین

، پیشنهادی دارد که ورای نظریۀ «ادبیات به مثابه جهان»در مقالۀ  2پاسکاله کازانوا
نگاری ادبیات داستانی است، او در پی فراهم انتقادی بیرونی و درونی در مورد تاریخ

آوردن فضایی میانی است، جهانی که مرزهایش مستقل از حدود سیاسی و زبانی است و 
نگاری ریاضی نیز کاری مشابه (. در مورد تاریخ72-71صوانین خودش را دارد )ق

 تواند در دستور کار قرار گیرد.می

همیشه بررسی ریاضی در سطحی میان ریاضیات و فلسفۀ ریاضی مطرح بوده است، که 
 هایشود و عموماً به مطالعۀ مفاهیم ریاضی با روشگفته می 3به این حوزه فراریاضیات

ریاضی اختصاص دارد. فراریاضیات خود سرشتی ریاضی دارد ولی این ایده را پیش 
نهد که برای ریاضیات نیز بتوان فضایی بیرون از خود ریاضی ولی با سرشتی تاریخی می

                                              
1. Meta-history of Mathematics 

2. Pascale Casanova (February 14, 1959-September 29, 2018) 

3. Meta-mathematics 
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مامی عناصر چنین فضایی ت فراهم کرد که قوانین آن تاریخی، منطقی و ریاضی هستند.
 دهند و این مفاهیم هستند که سرشتیمفاهیمی هستند که به واقعیتی ریاضی ارجاع می

یخ فضایی هر دو تعبیر متفاوت از تار نینتوانند تغییر کنند. در چتاریخی دارند و می
ن یا بر دهند درست است، بناها به روابط ریاضی ارجاع میجا که مفاهیم آنجبر تا آن

خود مفهوم جبر نیز مفهومی است که بر اساس ارجاع به کارهای ریاضی ساخته شده 
است. چنین نظری تنها باید به این سؤال پاسخ دهد که حدود فرا رفتن از اشیای ریاضی 

دان را نیز بخشی از توان فراز و نشیب زندگی فردی ریاضیتا چه حد است؟ آیا می
اند این توشود؟ پاسخ میهای ریاضی او ساخته میشتهمفاهیمی قرار داد که بر اساس نو

باشد که این مفاهیم تا جایی امکان جدا شدن از روابط ریاضی را دارند که همچنان 
 رابطۀ علی تاریخی را با آن مفهوم ریاضی حفظ کرده باشند.
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