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  ؟يكي چيست

  فضل اله رضا

  

 29 ابوريحان بيروني يكي از دانشمندان بسيار بزرگ جهان و ستاره درخـشان تـاريخ علـم ايـران در              

 مـيالدي بـه     973سـپتامبر    5مطابق با    خورشيدي و    352 شهريور   14برابر   هجري قمري    362  سال ذيقعده

  .دي وفات يافت ميال1048مطابق با سال هجري قمري  440دنيا آمد و سوم رجب سال 

او چنـد سـال از      . و نجوم و جغرافياي رياضي يگانه بود      هيأت  ابوريحان در زمان خود در رياضيات،       

با زبان سانسكريت و فلسفه و علـوم اديـان و فرهنـگ هنـد آشـنايي       . عمر خود را در هندوستان گذرانيد     

  . نده استبر جاي مااو خوشبختانه فهرست فراگيري از كتابها و مقاالت . ژرف يافت

دولت ايران بر آن بود كه هزاره تولد ابوريحان را به سال قمري جشن بگيرند كه چند سال به تأخير                      

  .  هجري شمسي تحقق پذيرفت1352افتاد ، و سرانجام اين بزرگداشت در سال 

 فلسفي بزرگان جهان هزار سال يا دوهزار سال پيش كاري بسيار          به سخنان   آشنايي دقيق با درونمايه     

 امكـان ترجمـه   ،هايي كه با حساب و هندسه و رياضـيات سـر و كـار دارنـد      سواي پژوهش . دشوار است 

  .فلسفي مجرد به زبان علمي امروز پرسش انگيز استمفاهيم 

 انتـشارات  283-284به عنوان مثال در كتـاب تـاريخ علـوم عقلـي در تمـدن اسـالمي جلـد اول ص           

 نـه از مركـز   لـك ارسطو به دليل اينكـه ف « : خوانيم بوريحان مي هاي ا    ، از گفته   1346  سال دانشگاه تهران 

  ».  و نه ثقيل استحركتي دارد و نه به سوي مركز، آن را نه خفيف دانسته

 براي طلبه هاي علوم جديد، مانند اين نگارنده، كاري خفت و ثقل ،حركتو  لكفدرك دقيق 

ي نيـاز اسـت تـا كـسي نوشـتارهاي فلـسفي             ها بررسـ   به سال . دشوار و بيرون از دايره اطالعات وي است       

زبان رياضي و علوم جديد . كساني مانند ابن سينا و مالصدرا را دريابد كه آموزشي دراز مدت مي طلبد       

  . كند ها را كوتاه مي زمان بررسي
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اي كه براي جشن بزرگداشت اين نابغه بزرگ تقديم داشته بود به چند نكته گـذرا   نگارنده در مقاله 

» مهجوري و مشتاقي « و » ها  ديدها و انديشه« آن مقاله در كتاب  . ندگان را خواستار شده بود    توجه خوان 

  . آورد هر چند تخصصي را در تاريخ علم دربر نمي. به چاپ رسيده است

  . ار با كارشناسان در ميان بگذارموخواهم يكي از چند نكته آن مقاله را پرسش  اكنون اجازه مي

  حد ؟يكي چيست ؟ ما الوا

بيروني شرحي نوشته است كه از نظـر        » ماالواحد« در قسمت   » التفهيم في صناعه التنجيم     « در كتاب   

  . رياضيات عصر ما سزاوار تحسين است

 ترجمه انگليسي مـتن كـه در دسـترس شـرق شناسـان اسـت چنـدان چيـزي                    72 و   71بنده از صفحه    

چون بر مـن آشـكار شـد    .  را خوب درنيافته بودشايد مترجم كانادايي گفتار استاد بيروني. دستگيرم نشد 

لذا به اديبان اهل فن شك خـود را در دقـت ترجمـاني آن             . اي دلنشين در ذهن نهفته دارد       كه استاد نكته  

خود استاد . صفحات عرضه كردم، تا نگارش دقيق استاد بيروني به زبان فارسي مورد استفاده قرار گرفت

  .  مذكور را به دو زبان نوشته استدانند كتاب چنان كه خوانندگان مي

 بـه زبـان فارسـي شـيواي بيرونـي           1316 از التفهيم چـاپ تهـران،        33صفحه  ) شمار(در باب دوم در       

  : خوانيم مي

يكي چيست، آن است كه يگانگي بر او افتـد و بـه دو نـام زده                 . خواهيم كه عددها را صفت كنيم     « 

رد و ز حـال خـويش بـضرب و قـسمت     كمي و بيش نپـذي  شود و از تمامي وي آن است كه         

هاي ايشان و حال يكـي انـدر آن چيزهـا كـه               و همه خاصيت  نگردد و اندر قوت همه عددهاست       

 ميان آن عددها    و اين يكي استاده است    ... شمرده شود بدو هرچند يگانگي او نه به حقيقت باشد و لكن             

 او كمتراند و اين ايستادن او ميان ايشان از  ها كه از    كه از ماننده او گرد آيد بجمله شدن در ميان آن پاره           

اگر او را بمثل خويش زني يا بر مثل خويش . بهر آن است كه او چون ميانه معتدل راست است         

اند هرگه كـه ايـشان را ضـرب           قسمت كني هم يكي باشد و ديگر عددها كه از او بيش           

ند هرگاه كه ضرب كني بكاهند      و اما اجزاء او كه از او كمتر       كني بيفزايند و قسمت كني بكاهند       

  ».  و يكي به ميان ايشان بر حال خويش استوگه قسمت كه كني بيفزايند
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ه لرا در سلس  ) u(بينيم كه استاد واحد       اگر يا عالمت معمول علوم امروز بر اين معني نظر بيفكنيم مي           

  . كند اعداد طبيعي مثبت و كسرها چنين تعريف مي

             Natural Numbers and Fractions  →U  
                   Ua ∈unity , →u  

        aauuuaua <>×→> ):(,)(  

                         aauuuaua ><×→< ):(,)(  

را تنها عددي در سلـسله اعـداد        آنچه كه توجه نگارنده را جلب كرد اين معني بود كه استاد، واحد              

يعنـي اعمـال ضـرب و تقـسيم بـه معنـاي       . داند كه نسبت به دو عمل معين، اليتغيـر اسـت   مورد بحث مي  

  . دهند متداول آن زمان در ماهيت او تغييري نمي

(Invariant with respect to two specified operations)  
  . داند ال يتغير مي » اندر قوت همه عددها« همچنين ابوريحان واحد را 

وقتي اعمالي را بر روي واحد انجام بدهيم اعداد را از آن          .  زاينده و سازنده و سرچشمه است      ،واحد

در ذهـن    ) Generating( نقـش مولـد رياضـي       ي    بينـيم عـصاره     اينجاسـت كـه مـي     . توان درآورد   مي

  . ابوريحان سيالن دارد

تـوان     اطمينـان نيابـد نمـي      اي  وانده، تا خود در مـسئله     نگارنده چون همه آثار رياضي ابوريحان را نخ       

پژوهنـدگان  . كنـد   در اين معني بيش از اين پافشاري نمي       . هاي راويان حواشي را نسنجيده پذيرفت       گفته

تـر امكـان      هاي بيروني استخراج كننـد تـا داوري گـسترده           ها را به دقت از نوشته       جوان ما بايد چنين نكته    

كردم كه فكر اين مرد پژوهنده گاهي از درگـاه اميـران جنگـاور قـرن دهـم           همين قدر حس    . پذير شود 

گـو اينكـه تمـام      . خواهد در آسمان علمي قرن هيجدهم و نوزدهم مـيالدي پـرواز كنـد               گريزد و مي    مي

  . مراتب علمي هزارساله را هيچ دانشمندي يك شبه نپيموده است

شود كـه   باري، پس از بررسي گفته ابوريحان در باب تعريف عدد واحد اين نكته به ذهن متبادر مي          

 Algebricيعنـي آنچـه را كـه    . اين مرد متفكر خردپيشه عصاره يك سازمان جبري را در خاطر دارد

structureنامند  مي .  

زنـد و شـبحي از        او عمومي و كلـي حـرف مـي        . كنيم حكيم ما در فضاهاي دوردست است        فكر مي 

ايـن روش تفكـر علمـاي جبـري قـرن نـوزدهم اسـت و                .  در ذهـن دارد    Invarianceاعمال جبـري و     

ضمناً اگر بخواهم طرز فكر علمي و . آيد ابوريحان در اين تفكرات خود قرنها از ديگران پيش به نظر مي
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 ،اسـت » جبـر  اهـل  « كنـد كـه ابوريحـان       رياضي او را تحليـل كـنم، ايـن حـدس در خـاطر خطـور مـي                 

Algebrist   ،                كـرد و بـه     حال آنكه بسياري از علماي اسالمي طبعشان در عالم هندسـه يونـان سـير مـي

  . رسد ابوعلي سينا از همين گروه به نظر مي . Geometerاند،  » اهل هندسه « اصطالح رياضي دانان 

  

  F ،  )Field(  1تعريف رياضي يك ميدان 
  

 θو عمل جمع و ضرب را مشخص كرده باشند و بر مبناي آن صفر               بايد د    ، مي  Fبراي همه عناصر    

  . ، كه مفروضات زير را پذيرا باشدe=1و واحد را 

1. A binary operation, referred to as addition, is defined for every two 
elements of F and satisfies the following: 

(a) αββα +=+  (commutativity of addition). 

(b) γβαγβα ++=++ )()(  (associativity of addition). 

(c) There exists an element in F called additive identity (also called 
zero ) and denoted by θ  such that αθα =+ . 

(d) For each F∈α there is an element F∈−α  such that θαα =−+ )(  

( α−  is called the additive inverse of α ). 
 
2. A binary operation, referred to as the product, is defined for every 

two elements of F and satisfies the following: 

(a) βααβ =  (commutativity of multiplication ). 

(b) γαββγα )()( =  (associativity of multiplication). 

(c) There exists an element called the multiplicative identity and 
denoted by e such that αα =e , θ≠e  (if we deal with real or 
complex numbers, we shall denote e by 1 ). 

(d) For each element θα ≠  in F there is an element 1−α  ( call the 

multiplicative inverse of α ) such that e=−1αα  (division is 
possible ). 

 
3. The binary operation, referred to as the product is distributive with 

respect to the addition operation : αγαβγβα +=+ )( . 
                                                                    

  : تعريف باال برگرفته از كتاب زير است. توان يافت يهاي رياضي فارسي م تعريف رياضي ميدان را در كتاب. 1
F. Reza linear space in engineering Gina and company, USA 1961 
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    Thus, a collection of objects forms a field when the concepts of 
addition, multiplication, identity, and inverse elements are defined subject 
to the above axioms. It can be shown that F contains a unique zero 
element and a unique identity element.   
 

گيـرد و دو    ، جهان اعداد مثبت را در نظر مـي Uي اهل جبر،  ابوريحان، نابغهستايش انگيز است كه    

. كند اعمال مي ) Univers(عمل ضرب و تقسيم را به معناي متداول زمان خود براي عناصر اين جهان               

يعنـي  . آيد عضو همان جهان بايد باشد او آگاه است كه عنصري كه از حاصل اين دو عمل به دست مي             

  . كند بسته بودن را تضمين مي) closure(هايش  گاهي دارد كه پيش فرضابوريحان آ

به اين ترتيب مفهوم   . براي نخستين بار انجام پذيرفت    ) Field(در آغاز سده بيستم ميالدي مفهوم ميدان        

را هـزار سـال بعـد از ابوريحـان     ) Field(، معنـاي ميـدان   ) additive identity(اعداد منفي و صـفر  

  .  يك عنصر واحد و يك عنصر صفر داردFر ميدان ه. مشخص كرد

خواهم در توصـيف حـال بزرگـان اهـل علـم در دوران            در تحرير اين مقاله پس از تقرير، اجازه مي          

را گفتند فالن كس    » مراد  « ايم كه شيخ      در كتب عرفان مكرر خوانده    . اسالمي، در حاشيه مطلبي بگويم    

ين كاري دشوار نيست، پرندگان و مرغان آبي هم چنين كننـد،            گذرد، گفت ا    پرد، بر آب مي     بر هوا مي  

پرسيدند پس دشوار چيست؟ گفت آنكه در زندگي روزانه، في المثل در داد و سـتد بـا خلـق درآميـزد                      

  1.ولي آني از خدا غافل نباشد

ابوريحان با وزيـر و وكيـل و سـرباز و           . و پژوهنده معرفت حقيقي هم بر همين سوال است        كار عالم     

المثل از غذاي خوب،     گويد، في   نشيند و به اندازه فهم آنها با ايشان سخن مي           ردار، وضيع و شريف مي    س

بيروني . ها و اسيران و وقايع كم اهميت ولي پرفايده روزانه از باغها و امالك و غنائم جنگي و عده كشته

كنـد تـا بـه     ا فرسنگ سفر ميظاهراً همراه سپاهيان و گردان و سواران و پيل داران محمود غزنوي هزاره     

رود، در عين حال يكدم از معرفت جهان و عبادت ، يعني تفكر وتأمل دسـتگاه آفـرينش حـالي                      هند مي 

  . ماند نمي

  .من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است    اي  هرگز حديث حاضر و غايب شنيده
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مرد آن بود كه در ميان خلق بنشسته و برخيزد و ببخشد و بخرد و بفروشد و در بازار در ميان خلق داد و ستد كند وزن خواهد و با خلق . 1

  )برگرفته از اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد ابوالخير. ( از خداي غافل نباشددرآميزد و يك لحظه 


