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Exacte natuurwetenschap begon in Mesopotamië (Irak),
voor 750 v. Chr..

Wanneer? Totaal of partieel?



Exacte wetenschap begon in Mesopotamië (Irak), voor 750
v. Chr.



Kleitablet over maansverduisteringen (Irak), 150 v. C.

zestigtallig stelsel



Islam: 629 verovering van Mekka o.l.v. de profeet
Mohammed.



De Islamitische wereld.



Terminologie: Arabische of Islamitische wetenschap?

Wetenschap in Islamitisch cultuurgebied tussen 750 en ca. 1600.
De wetenschappers zijn voornamelijk mannen met verschillende
religieuze en nationale achtergronden: Moslim, Joods, Christelijk,
Zoroastrisch etc. Arabisch, Syrisch, Iraans, Turks, [“Spaans”?]

Het duurde tot ca. 950 totdat de helft van de inwoners van het
Islamitisch cultuurgebied zich tot de Islam had bekeerd.



Exacte wetenschap vanaf ca. 760 (Bagdad). Redden van
de Griekse erfenis.



De eerste uitdaging: vertalen van Grieks naar Arabisch.

Hoe moeten we het volgende uit het Grieks in het Arabisch
vertalen (Definitie 5 of book 5 uit de Elementen van Euclides, 300
v.C, a : b = c : d)

Def. 5 En tōi autōi logōi megethè legetai einai prōton pros
deuteron kai triton pros tetarton hotan ta tou prōtou kai tritou
isakis pollaplasia tōn tou deuterou kai tetartou isakis pollaplasiōn
kath’ hopoionoun pollaplasiasmon hekateron hekateron é hama
huperechèi é hama isa é hama elleipèi lèfthenta katallèla



Dit betekent het volgende:

5. Grootheden worden gezegd in dezelfde verhouding te zijn, een
eerste tot een tweede, en een derde tot een vierde, wanneer
willekeurige zelfde veelvouden van de eerste en de derde (genomen
worden) en willekeurige zelfde veelvouden van de tweede en de
vierde, en ieder van deze (veelvouden van de eerste en de derde)
ofwel tegelijk groter is dan, ofwel tegelijk gelijk is aan, ofwel
tegelijk kleiner is dan ieder van (deze veelvouden van de tweede en
de vierde), in overeenkomstige volgorde genomen.



De Arabische vertaling was duidelijker dan het Griekse
origineel! (al-H. ajjāj. 9th c. CE, Codex Leidensis 399,1)
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Een nog erger voorbeeld, vertaald door de Banū Mūsā, het
begin van de Griekse tekst van Apollonius (ca. 200 voor
Chr.), Conica, Boek 1, propositie 13.

Een vertaling kan grammaticaal correct zijn maar wiskundig gezien
onzinnig.

Wiskundige correctheid is een hogere-orde betekenis die in een
goede vertaling doorgegeven wordt.



Figuur bij Conica I:13, Grieks
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(Grieks) 13. Als een kegel gesneden wordt met een vlak door de as,
en ook gesneden wordt door een ander vlak dat beide zijden van de
driehoek door de as ontmoet, en dat niet evenwijdig aan de basis
getrokken is en ook niet tegengesteld is, als verder het vlak van de
basis van de kegel en het snijvlak elkaar ontmoeten in een rechte
loodrecht op de basis van de driehoek door de as of het verlengde
daarvan, dan zal elke rechte die vanaf de kegelsnede getrokken is,
evenwijdig aan de doorsnede van de vlakken, tot aan de middellijn
van de snede, in vierkant gelijk zijn aan een zekere oppervlakte die
langs een zekere rechte ligt, waartoe de middellijn van de
kegelsnede een verhouding heeft die het vierkant van de rechte
getrokken uit de top van de kegel, evenwijdig aan de middellijn van
de kegelsnede tot de basis van de driehoek, (heeft) tot de
(rechthoek) die bevat wordt door de stukken die door hem naar de
zijden van de driehoek worden afgesneden, met als breedte het stuk
dat erdoor van de middellijn wordt afgesneden vanaf de top van de
kegelsnede, en die een figuur mist (elleipon), die gelijkvormig is en
gelijkvormig ligt met de (rechthoek) bevat door de middellijn en de
rechte waarlangs zij (i.e. de ordinaten) in vierkant gelijk zijn. Laat
zo’n kegelsnede een ellips genoemd worden.



Vertaling, ca. 830, onder supervisie van de Banū Mūsā
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Vertaling, ca. 830, onder supervisie van de Banū Mūsā:
correct en meer inzichtelijk dan het Grieks
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De Indiase erfenis: Hindu-Arabische cijfers in een 11e
eeuws handschrift, Leiden Or. 168



Wetenschap in de (middeleeuwse) Islamitische cultuur: een
onderwerp waar in deze tijd veel emoties aan vastzitten.

Twee extremen:

Moslims hebben nooit iets aan wetenschap bijgedragen. De Islam
is in strijd met kritisch denken. Moslims hebben alleen wetenschap
van anderen doorgegeven. Alle wetenschap is in de Griekse
oudheid of in het Westen vanaf de 16e eeuw ontwikkeld.

Alle moderne wetenschap staat al impliciet in de Koran [de
“wonderen” van de Koran]
De fundamenten van de moderne wetenschap zijn gelegd in de
Islamitische cultuur.
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Islamitische bijdragen aan exacte wetenschap: waren deze
wel origineel? Een voorbeeld



Hoe werkt dit ding?
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Islamitische bijdragen aan exacte wetenschap: Moderne
versie van deze kaart, geprogrammeerd door Eelco
Nederkoorn.



Islamitische bijdragen aan exacte wetenschap: geodesie.



Islamitische bijdragen aan exacte wetenschap: geodesie.



Mozaieken, Isfahan, Iran.



Mozaieken, Isfahan, Iran.



“Muqarnas” (Samarkand).



Koepel, Mahan, Iran.



Veel wiskunde had te maken met sterrenkunde; het
universum volgens Ptolemaeus (150 CE)

Aardstraal = ca. 6000 km; afstand van de zon ca. 7,5 million km;
afstand tot buitenste sfeer van het heelal ca. 120 million km.
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Ptolemaeus (150 CE): Modellen voor de beweging van de
zon en planeten, die gebruikt kunnen worden voor
berekeningen en voorspellingen.

Motion of sun in one year.
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B is in het punt 5 Gemini, zon beweegt 0o59′8′′ . . . per dag, enz.



Hierbij was veel en ingewikkelde wiskunde nodig
Sinustabel uit 13e eeuw astronomisch handschrift in UB Utrecht!



Astrolabium uit Islamitisch Spanje (Toledo 1067 n.Chr)



Astrolabium uit Islamitisch Spanje (Zaragoza 1029 n. Chr.)



Invloed op Europa

Vanaf ca. 1000 tot 1300 waren de wetenschappers in Christelijk
Europa leerlingen van Islamitische wetenschappers.

Moeilijkere wiskunde (trigonometrie b.v.) werd vaak in de context
van sterrenkunde en astrologie gedaan.



Invloed op Europa: Tekeningen van een astrolabium,
Noordwest Europa I (ca. 1000)



Tekeningen van een astrolabium II (ca. 1000)



Astrolabium tekeningen III (ca. 1000)



Astrolabium tekeningen 4 (ca. 1000): Detail



Personen die uit het Arabisch in het Latijn vertaalden:
1100-1200 n.Chr

Gerard van Cremona (ca. 1114-1187), Italiaan, werkte in Toledo
(in de kathedraal).

Adelard van Bath (ca. 1080-1152), Engels, reisde naar Arabische
landen.

Leonardo Fibonacci (ca. 1170-1240), Italiaans, handel met Algerije.



Astrologie in Engeland: horoscoop uit ca. 1150



Astrologie in England: horoscoop uit ca. 1150
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Wat betekent dit?
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De hemel op 1 augustus 1123, in the morgen (ca. 9 uur)



De horoscoop met een andere uit 1151, met politiek advies.



De horoscoop met een andere uit 1151: Detail.



Stelling van Pythagoras: Euclides en Adelard van Bath

In een rechthoekige driehoek is het vierkant op de schuine zijde de
som van de vierkanten op de rechthoekszijden.
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Stelling van Pythagoras: Adelard (ca. 1120 AD)

(kleuren zijn toegevoegd)
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Stelling van Pythagoras: Adelard (ca. 1120 AD)
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Stelling van Pythagoras: Latijns handschrift



Adelard, Dodecaeder

Elementen, constructie van een regelmatig twaalfvlak, vertaald
door Adelard of Bath uit het Arabisch.
Nunc demonstrandum est quomodo fiat figura solida xii alkaidarum
contenta in alkoram assignatam . . .

Nu moet worden aangetoond hoe een figuur van 12 alkaidas wordt
gemaakt, die is bevat in een gegeven alkora, en dat de zijde van de
figuur een irrationale rechte lijn is die elmunfascel genoemd wordt.
Stel ab, ag zijn de twee zijvlakken van een elmukaab die bevat is in
de gegeven alkora, and stel dat de zijde van de elmukaab rationaal
zijn . . .
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Leidse Arabische handschriften, verzameld in 17e eeuw



Pauze in Teheran



Pauze in Isfahan


