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 مقدمه

سی  بن محمد شته  و میالدی 780 سال  حدود زاده) خوارزمی مو ضیدان، ( میالدی 850 درگذ  شناس، ستاره  ریا

 185 از قبل) میالدی 780 سال  حدود در وی. است  عباسیان  دوره در ایرانی شهیر  مورخ و جغرافیدان فیلسوف، 

 شددهر به اشدداره معموالً وی لقب. دانندمی خوارزم از را او اصددالت قفطی و ندیم ابن. شددد زاده خوارزم ر (قمری

 کنونی ازبکسددتان جمهوری از بخشددی و مرکزی آرال دریاچه جنوب در واقع کنونی خیوه همان که دارد خوارزم

ست  ست  کارهایی به مربوط وی علمی شهرت  .ا ضیات،  در که ا شته  در ویژهبه ریا  هکطوریبه داده انجام جبر، ر

 .اندنامیده «جبر پدر» را وی و اندنداشددته تأثیر ریاضددی فکر در وی مانند میانه هایسددده ریاضددیدانان از یکهیچ

 را میالدی نهم سددده علم تاریخ بر ایمقدمه خود کتاب ایسددده بندیطبقه در علم، مشددهور مورخ سددارتن، جرج

 .نامدمی «خوارزمی عصر»

ضی  و چیزدانهمه خوارزمی سطی  قرون بنام دانریا ست  و صل  که ا ستفاده  مورد هنوز او تألیفات و تحقیقات حا  ا

 بیشدددترین. اند کرده ترجمه  وسدددطی قرون مشدددهور مترجمان  از بسدددیاری  را او مقابله   و جبر کتاب  و باشدددد می

ستی چیره ست بوده دوم درجه و خطی هایمعادله حل در وی د  که Algoritmi de numero Indorum کتاب. ا

 عددنویسی  از اروپا در عددی دستگاه  تا شد  باعث است  التین به او هندی عددهای با تفریق و جمع ابتک ترجمه

سی  به رومی ست  فراگیر جهان نقاط دیگر و اروپا در نیز هنوز که چیزی یابد؛ تغییر عربی-هندی عددنوی   واژه .ا

یان   را جبر  خوارزمی نام  از( Algorithmus) تمالگوری امروزی اصدددطال  و خوارزمی کتاب  از کلی طوربه  اروپائ

شمندان  از مجمعی که دارالحکمه عضو  وی مأمون، خالفت هنگام به. است شده  گرفته  سرپرستی   به بغداد در دان

 .پرداخت آن بحث به و کرد دنبال جبر رشته در را دیوفانت کارهای خوارزمی. گردید بود، مأمون
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 زمیزندگی خوار

 زندگانی شر  از وجود این با ولی است، علمی گوناگون هایزمینه در فراوان و متعدد آثار صاحب خوارزمی اگرچه

 به توجه بیشتر و وی علمی زندگی براساس مطالعات عمده و شودمی یافت اعتمادی قابل هایآگاهی کمتر وی

 184 تا قمری هجری 164 حدود از را وی تولد. استبوده معطوف مؤلف شخص گرفتن نظر در بدون او آثار

 طورهمان. است اعتمادتر قابل قمری هجری 232 سال به وی مرگ و اندکرده ذکر – اختالف به – قمری هجری

 موسی محمدبن نام پسوند در که طبری گفته به اما باشد، آمده دنیا به خوارزم شهر در باید آید،می بر وی نام از که

 واسطه به و باشد شده زاده فرات و دجله میان جایی در نیست بعید افزوده، نیز را بُلّی قُطرُ عنوان الخوارزمی

 به را او نسبت که دهدمی «المجوسی» لقب وی به طبری همچنین. است منتسب خوارزم به خویش اجداد و پدران

 با. باشند بوده آیین و دین این بر مدتی تا باید خودش، حتی و او پدران رودمی گمان و رساندمی زرتشتی مغان

 مردی تصویر خویش از جبرش کتاب مقدمه در که چرا شده حاصل یقین هم خوارزمی آوردن اسالم از حال این

 :استآورده خود المقابله و جبر رساله در وی. کندمی معرفی را اسالم دین به متعصب و معتقد

 

 حق و شد گسسته پیامبران با مردم پیوند که فرستاد پیامبری به روزگاری را( ص) محمد که خدایی »

 بر خدا ؛…فتندای رهایی هالکت از گمراهان و شدند بینا کوردالن آمدنش با که پیامبری ؛…ماند ناشناخته

 « فرستد درود خاندانش و محمد

 به پایبند سخت وی طبری نظر بنابه. استبوده مسلمان کتاب این تألیف هنگام وی که آیدمی بر کالم این از

 از خوارزمی رسدمی نظر به.استبوده بغداد دارالحکمه عضو نیز مأمون خالفت ایام در و بوده تسنن مذهب

 آنجا در عباسی خلیفهمنصور دست به بغداد شهر بنای هنگام که باشد بوده خراسانی و نهریماوراءال هایخانواده

 قرن طبیبمجوسی، عباس بن علی وطن) دیرالمجوس روستای به شاید و قطربل نواحی به و افکنده اقامت رحل

 .دشومی خوانده هم مجوسی و قطربلی خوارزمی، نسب بر عالوه که استشده منسوب( هجری چهارم
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 یط دوران خوارزمیشرا

 آمدن کار روی و قمری هجری 132 در امویان سقوط از پس

 برای داشتند را اصلی نقش عباسیان پیروزی در که نایرانیا عباسیان،

 دست به خالفت دستگاه در را حساسی و مهم مناصب بار نخستین

 و فلسفه پزشکی، نجوم، ریاضیات، به ایرانیان خاص توجه. گرفتند

 تحت نیز عباسی خلفای که شد موجب عقلی علوم هایشاخه دیگر

 از حمایت به اندک اندک خود، ایرانی کارگزاران و وزیران نفوذ

 خوارزمی، شدن زاده از پیش سالی چند. گردند مندعالقه دانشمندان

 خالفت به عباسی مقتدر خلیفه الرشید، هارون قمری، 160 سال در و

 در کهن ایسابقه که برمکیان، ایرانی خاندان هارون زمان در. رسید

 اعتباری و قدرت به داشتند، دانشمندان از حمایت و علوم به پرداختن

 آثار ترجمه برای خود امکانات همه از برمکیان. یافتند دست نظیرکم

 از پیش که زبانی) میانه فارسی همان یا پهلوی هایزبان از علمی

 ،(داشت رواج ایران در هجری دوم سده تا کم دست دَری فارسی

 هایپژوهش پیشبرد و( سوریه مردم کهن زبان) سریانی و یونانی

 .بردند بهره یفلسف و علمی

 

 در را بلندی هایگام مسلمانان شد موجب برمکیان هایکوشش

 بزرگان دیگر و هارون نگرانی برمکیان، قدرت و شهرت روز به روز افزایش اما. بردارند مختلف علوم زمینه

 این دافرا برخی( قمری 187 سال) خود خالفت دوره اواخر در هارون نتیجه در و برانگیخت را عباسی خاندان

 کوتاه دوران. رسید خالفت به امین فرزندش و درگذشت هارون بعد سال 6. کرد زندانی را بقیه و کشت را خاندان

 خالفت دوره هایناآرامی و هارون مرگ برمکیان، نابودی. گذشت ریزیخون و جنگ به سراسر نیز امین خالفت

 که مأمون رسیدن خالفت به با قمری، 1۹8 سال در اما. کرد ایجاد مسلمین علمی پیشرفت روند در کوتاه توقفی

 به علمی هایپژِوهش به توجه بود، گذارده او بر بسیاری تأثیر ایرانی فرهنگ و بود کرده رشد ایرانی محیطی در

 .شد هارون روزگار از بیش مراتب
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 دنیای و دین به که بود هاییزمینه همه در تحقیقی و علمی هایفعالیت رشد شاهد عباسیان، دوران کلی طوربه

 گرفت اساس و نشأت اموی عهد از واقع در کالم به مربوط مباحث یا علم با مسلمین آشنایی. گشتبرمی مسلمانان

 آشنایی ایران و هند و یونان فلسفه و علم با که کسانی مصر، و شام و عراق در آن، طی در که بود عهد این و

 132 -عباسی خلیفه نخستین سفّا  چه اگر.درآمدند مسلمان حکام و خلفا خدمت به یا گرویدند اسالم به داشتند

 منصور خالفت زمان از واقع در عباس بنی حکومت در علمی هایفعالیت اما و تنداش علوم به توجهی ق.ه 136 تا

 با مشورت بدون که جایی تا داشت عالقه کیمیا و طب نجوم، به منصور. یافت گسترش و شروع بغداد شهر بنای و

 ایرانی اثری ماشاءاهلل و ایرانی اخترشناس نوبخت ابوسهل که بود گونه بدین. زدنمی دست کاری به شناسانستاره

 که نشست خالفت به موقعی هارون. کردند طراحی را شهر نقشه شدهو نزدیک بغداد به منصور وزیر همراه به

 در گوناگون هایرشته در را بسیاری مترجمان و بودند شده آشنا ایرانیان و یونانیان آثار و اندیشه با مسلمانان

 برای خوارزمی موسی بن محمد که بود هنگام این در. بودند کرده کتب ترجمه مأمور الحکمه بیت نام به محلی

 و تألیف ترجمه، مرکز هم و کتابخانه هم آنجا چون آمدمی الحکمه بیت به تحقیق و مطالعه کتب، از استفاده

 شاپور جندی دارالعلم از تقلید به الحکمه خزانه یا الحکمه بیت که شود ذکر است الزم.بود شده علمی تحقیقات

 .شد ایجاد( ساسانیان دوره در)

 

 آن در و شد اندازی راه برمکیان ایرانی خاندان توسط( حکمت خانه) الحکمهبیت الرشید هارون حکومت زمان در

 به یونانی  و سریانی, هندی از بعد درجه در و پهلوی یا میانه فارسی زبان از عمدتا علمی منابع از زیادی تعداد

 .  شد ترجمه عربی

 

 ترجمه به عمدتا ترجمه نهضت'' مینویسد ترجمه نهضت باره در خویش کتاب در گوتاس دمیتری که همانطور

 در که یونانی اثر تنها میدهد نشان موجود شواهد و پرداخت پهلوی یا میانه زبانفارسی به موجود ایرانی هایکتاب

 به هم یونانی کتب و مقاالت از تعدادی سپس. ''استبوده المجسطی شد ترجمه عربی به یونانی از هارون زمان

 .شد ترجمه عربی
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 دستاوردهای خوارزمی

 حساب تا فرستادند هند سرزمین به را او شود مستقر دارالحکمه در خوارزمی سیمو بن محمد اینکه از قبل گویند

. نگاشت را «المقابله و الجبر» دیگری و «الهند حساب» اثر دو هند از بازگشت از پس خوارزمی بیاموزد را هندی

 از ایمجموعه قالانت سبب ترتیب بدین و کرد تلفیق را بودند آورده بدست هندیان و یونانیان که را نتایجی وی

 .گذاشت عمیقی تأثیر وسطی قرون ریاضیات در که شد حسابی جبری معلومات

 

 و منجمین از و دربار ریاضیدان بزرگترین وی داشته، قرار توجه مورد بسیار عباسی مأمون دربار در خوارزمی

 واگذار بدو را هند به مربوط هایبخش مأمون گویند. آمدهمی حساب به عباسی الحکمهبیت رصدهای مشاورین

 از اطلسی تهیه مسئول همچنین وی .دارد هند هایسرزمین و علوم به وی آشنایی از نشان این که بود کرده

 در زمین کره النهار نصف طول گیریاندازه در که بوده کسانی جمله از وی شاید. بود زمین و آسمان هاینقشه

 .استداشته شرکت سنجار دشت

 

 منجم خوارزمی موسی بن محمد کنجکاوی، ذوق تأثیر تحت کندمی حکایت خردادبه ابن که قراری از خلیفه واثق

 تحقیق اندشده مدفون آنجا در کهف اصحاب گویندمی که غاری محل درباره تا فرستاد بیزانس به ایعده با را

 .کند
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 پایه گذاری علم جبر و مقاله

 نخستین برای را علمی هجری، سوم قرن در خوارزمی موسی بن محمد

 نامید، «المقابله و الجبر» را آن خود که کرد تدوین و صورتبندی بار

 که همان یعنی داشت، را واقعی دانش یک شرایط تمام هک علمی

 با توانست دانریاضی این. کنندمی تعبیر «ساینس» به آن از اروپاییان

 حل برای را راه و راحل خود زمان دوم درجه معادالت تمام دانش این

 .کند هموار باالتر درجه معادالت

 که است این آن و کرد انکار تواننمی امروزه را تاریخی موضوع یک ”

 جبر علم در جدید اروپایی ملل واقعی معلم خوارزمی، موسی بن محمد

 “ استبوده

 فرانسوی برجسته پژوهشگر مار آریستید -

 حاالت حل به هند و بابل مردمان باستان، عهد در هندی گرانمحاسبه از ماندهبرجای آثار و بابلی الوا  اساس بر

 کردند؛ ارائه دستور صورت به فقط را خود هایحل راه هاآن اما بودند، شده موفق دوم درجه معادالت از خاصی

 دانش گسترش منظور به نه و بودند شده ارائه آنان روزمره زندگی نیازهای رفع برای که ها،حل راه این یعنی

 شدهشناخته دوم درجه معادالت همه نخست وی که است آن در خوارزمی ابتکار. بودند علمی براهین فاقد ریاضی،

 این سوم، مرحله در سرانجام دهد؛می ارائه را هاآن از هریک حل روش دوم مرحله در کند؛می بررسی را زمانش

 تشکیل را «جبر» نام به جدیدی علم درمجموع که هاییمؤلفه کند؛می اثبات هندسه علم کمک با را هاروش

 قرون در هم یافت، راه اروپا به وسطی قرون در خوارزمی بکتا التینی هایترجمه طریق از که علم، این. دهندمی

 میالدی شانزدهم قرن در کهچنان شد، موجب را ریاضیات علم در بزرگی تحول رنسانس عصر در هم و وسطی

 دانریاضی این روش بودند آشنا مقابله، و جبر التینی ترجمه با که ایتالیایی دانانریاضیکاردان، و تارتالیا نیکولو

 .برداشتند ریاضیات گسترش در دیگری گام ترتیببدین و دادند تعمیم سوم درجه معادله حل برای را نیراای

 بزرگ ابداع این به توجه با پرداخت آن بسط به و کرد دنبال را جبر رشته در را دیوفانتوس کارهای خوارزمی

  تالش عرصه این در که است فکریتم هایانسان ذهن محصول و شناسدنمی فرهنگ و نژاد علم که کردند ثابت
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 و یافت شهرت اسالم جهان در «بلهالمقا و الجبر حساب فی المختصر» وی کتاب طریق از علم این .کنندیم

 .شد ترجمه التین به میالدی 12 سده در که داد قرار تأثیر تحت بشدت را خود از بعد ریاضیدانان

 کار به جبر علم در که را اصطالحاتی سپس کند،می توصیف واحدها از ترکیبی صورت به را عدد نخست خوارزمی

 بندیتقسیم به سپس. «درهم» یا «عدد» ،«مال» ،«شیئ» از تندارعب اصطالحات این. کندمی تعریف را روندمی

 دسته شش ترتیب این به. شوندمی ایجاد یکدیگر با اصطالحات این مختلف هایترکیب از که پردازدمی معادالتی

 :آیدمی بدست دوم و اول درجات از معادله

 

 ax=b است عددی با مساوی هاییشیئ 1

 x^2=b است عددی با مساوی مالی 2

 x^2=ax است هاییشیئ با مساوی مالی 3

 x^2+ax=b است عددی مساوی هایی،شیئ اضافه به مالی 4

 x^2+a=bx است هاییشیئ مساوی عددی، اضافه به مالی 5

 x^2=bx+a است عددی اضافه به هاییشیئ با مساوی مالی 6

 

 مردم استکه چیزی آوردن فراهم وی هگفت بنابه آن هدف که است ریاضیات در مقدماتی کتابی خوارزمی جبر

 دادن انجام در و بازرگانی و حقوقی هایرسیدگی و امالک و اموال تقسیم و وصیت و ارث مسائل درباره پیوسته

 هندسی محاسبات و آب مجاری حفر و زمین کردن تقسیم پای که هنگام آن در یا یکدیگر با گوناگون معامالت

 معنی به مقابله و جبر به مربوط توانمی را کتاب این اول قسمت فقط واقع در. دارند نیاز بدان آیدمی میان غیره و

 به آن سوم قسمت و است علمی هایگیریاندازه درباره کتاب دوم قسمت. دانست علمی اصطال  این کنونی

 .دارد اختصاص ارث تقسیم و وصیت مسائل
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 حل برای علمی اینظریه او است، دوم درجه الخصوصعلی و اول درجه معادالت همان خوارزمی نگاه در برج

 چراکه نیست بار اولین برای دو درجه معادله یک حل علمی ریهظن از مراد البته. کندمی ارائه دوم درجه معادالت

 .بودند داده معادالت از بعضی حل برای دستورهایی خوارزمی از پیش هندیان و بابلیان

 

 سر بر پژوهان دانش. اندنبوده علمی نظریه صرفاً و بوده زمین تقسیمات مثل روزمره مسائل برای محاسبات این

 در معموالً. دارند نظر اختالف استشده گرفته عبری و هندی و یونانی منابع از کتاب توایحم از مقدار چه که این

 به جبر واردساختن به راه این از و کرد تدوین و تنقیح را دو این خوارزمی است معمول عمل دو معادالت حل

 به شیئ کلمه از( X) یعنی اول درجه مجهول جای به خود کتاب در خوارزمی. داد انجام شایانی کمک علمی مرحله

 ترجمه خود زبان به را مسلمانان هایکتاب که هنگامی اسپانیا در اروپا عیسویان. کندمی استفاده نامعلوم چیز معنی

 صورت به معادالت نوشتن آنکه از پس و برگرداندند« Xei» تلفظ با تحریف اندکی با را «شیئ» عربی کلمه کردند،

 اختیار اول درجه مجهول جای به واژه آن اول حرف عنوان به را« X» اروپاییان( 16 قرن) شد معمول نمادگذاری

 .کردند
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 ر در تاریخجب

 از برخی حل مورد در آنجا در که گرددبرمی بابل و مصر در پیش سال 3000 از بیش به علم این تاریخچه

 هندسی هایروش از میالد از پیش قرن یک حدود نیز، باستان یونان و هند در. استشده بحث خطی معادالت

 از برخی مورد در بحث نیز میالدی اول قرن در. استگردیدهمی استفاده جبری معادالت از برخی حل برای

 خوارزمی، المقابله و جبر کتاب. شودمی دیده هندی برهماگوپتای و یونانی دیوفانتوس آثار در جبری معادالت

 شهیر دانریاضی دیگر خیام. استآمده آن از Algebra یا جبر کلمه که که باشدمی جبر در کالسیک اثر اولین

. برداشت علم این پیشرفت و تجرید در را بزرگ گامی و داد تمییز حساب از را جبر خود رآثا در که است ایرانی

 کشف فراری توسط چهارم درجه معادالت و فرودل توسط سوم درجه معادالت حل روش میالدی، 16 درقرن

 .گردید

 

 جهان ملل تمام ریاضیات در امروزه که «الگوریتم» و «جبر» واژه دو

 اولی که خوارزمی کتاب التینی ترجمه از برگرفته عواق در یافته راه

 واژه. است الگوریتمی یعنی «الخوارزمی» اسم دومی و کتاب نام از

 کار به وی کتاب عنوان در بار نخستین( «جبر»: فارسی در) «الجبر»

 تغییراتی مختصر با کتاب این با اروپاییان آشنایی از پس و رفته

 به( فرانسه در algbre و گلیسیان در algebra صورت به مثالً)

 عربی در جَبَرَ ریشه از واژه این. استیافته راه دیگر هایزبان

 خوارزمی اما است، جُبران و بندی شکسته معنای به که شده گرفته

 معادله، یک سوی دو بر مساوی هایجمله افزودن عملِ بر را آن

 هم آن که ،«مقابله» واژه. کندمی اطالق منفی، هایجمله حذف برای

 مقادیر حذف معنای به شود،می دیده خوارزمی کتاب عنوان در

 دوم نیمه) اسلم بن شجاع ابوکامل. است معادله طرف دو از مساوی

 .بردمی کار به معنی همین به را جبر واژه مشتقات نیز( سوم قرن
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 .کن جمع هشتاد با را آن و کن جبر شیء بیست با را درهم صد»: گویدمی x 20–100=  80 معادله حل برای مثالً

 خواجه کندمی تشبیه آن تعادل حفظ برای ازوتر کفه دو به مساوی مقادیر افزودن به را جبر عمل بیرونی ابوریحان

 تعریف صورت همین به را مقابله و جبر نیز مکناسی غازی ابن و کاشانی جمشید الدین غیاث طوسی، نصیرالدین

 .اندکرده
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 رساله حساب خوارزمی

 «التفریق و الجمع» نام به حساب در مقدماتی است ایرساله شد نوشته جبر از پس چندی که دیگری ریاضی راث

 نخستین و بود رفته کار به آن در( عربی ارقام یا) هندی ارقام که

 نحوی به( بود هند از نیز آن که) را مکانی ارزش نظام که ودب کتابی

 التینی ترجمه طریق از نهات کتاب این. دادمی شر  منظم و اصولی

 التینی زبان به ترجمه این فردمنحصربه نسخه و استرسیده ما به آن

 دانشگاه کتابخانه در Algorithmi numero indorum عنوان با و

 نشان خود حساب کتاب در خوارزمی .دشومی نگهداری کمبریج

 ندسیه رقم نه کمک به را دلخواه عدد هر توانمی چطور که دهدمی

 کردن، برابر دو تفریق، و جمع به مزبور اعمال سپس. نوشت صفر و

 همچنین و صحیح اعداد از گرفتن جذر و تقسیم ضرب، کردن، نصف

 شر  را شصتی شصت کسرهای به مربوط ایمحاسبه عملیات

 پنجم قرن منجم و ریاضیدان شیوه با را اعداد جذر خوارزمی. دهدمی

 قرار ایجمله دو یک مجذور براساس که گرفتمی« آریابهاتا» هندی

 الهند حساب» عنوان تحت آوچستر رابرت را خوارزمی رساله. داشت

 .استکرده ترجمه التینی زبان به «خوارزمی
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 نجوم

 نخستین برای اسالم جهان در که کاری. دانست هندی و یونانی علوم تلفیق در باید را خوارزمی مهم کارهای از یکی

 میان ایدهنده پیوند حلقه شکل به اسالم جهان و ایران سرزمین اینکه به نظر با و گرفت ورتص وی توسط بار

 ناهموار و سخت شرایط و بعید فواصل با و بوده ایستاده میانه در هندیان و اروپاییان دنیاهای و عالم غرب و شرق

 خدمت این اهمیت زمان هر داشت، وجود هادانش و هافرهنگ انتقال آن تبع به و هاانسان جابجایی برای که

 و علوم هایرشته سایر در خوارزمی. شودمی نمایان بیشتر امروزی بشر برای زمانی و عصر چنان در بزرگ

 و آسمان نقشه از اطلسی نوشت؛ اسطرالب در کتاب دو او داد؛ انجام سودمند و جالب کاری هم نجوم مخصوصاً

 السند زیج» خوارزمی نجومی کتاب عنوان .کرد اصال  را بطلمیوس اییجغرافی هاینقشه نیز و کرد؛ تهیه زمین

 به عباسی منصور عصر در سیاسی هیئت اعضای از یکی توسط که است سانسکریت زبان به آن اصل. است «هند

 کلمه از تحریفی نیز «هند السند» و بوده نجومی جداول از ایدسته معنی به «زیج». یافت انتقال اسالم جهان

 فزاری ابراهیم بن محمد که شد نجومی آثار مبنای ترجمه این .استبوده کتاب اصلی عنوان «سدهانته» سکریتسان

 نخستین که است این در امروز کتاب این اهمیت. کردند تصنیف هجری دوم قرن اواخر در طارق بن یعقوب و

 هند سند تابع تنها خود زیج تهیه در خوارزمی. استرسیده ما دست به کامل صورت به که است عربی نجومی اثر

. استکرده اختیار را مطالب خود رأی با مطابق و داشته نظر نیز ایرانی منجمان آثار به و نبوده بطلمیوس مجسطی یا

 وی حتی که است بیرونی ابوریحان همانا کرده، استفاده فراوان خوارزمی زیج از که علمی شخصیت ترینمهم

 مجریطی احمد بن مسلمة توسط زیج این هجری دهم سده در. استنوشته خوارزمی زیج علل تحلیلٔ  درباره کتابی

 این شناسیستاره و نجوم متخصصان. شد ترجه التینی زبان به آوباث آدالر توسط. م 1126 سال در و شد تهذیب

 اصل در جیا ای جیب. است نیز «ظل» بر مشتمل «جیب» بر عالوه خوارزمی جداول که کنندمی درک بهتر را بخش

 قرن در هندی منجمان بار اولین که هاستسینوس جدول شامل واقع در خوارزمی نجوم رساله. است وتر همان

 شد، علمی ادبیات وارد عربی زبان از وقتی که بود جیا و جیب و وتر واژه همین و کردند ریاضی وارد میالدی پنجم

 کلیه پارامتر بنیادین مقادیر و ریاضی ساختار .شد ترجمه «سسینو» به التینی زبان به وسطی قرون مترجمان توسط

 آمده بدست که ریاضی اطالعات براساس و شده بررسی عمالً خوارزمی «هند السند زیج» التین ترجمه در هاجدول

 مشخص هنوز آن ریاضی ساختار که هاییجدول از یکی نمود، مشخص تحقیق به را جداول این منشأ و اصل توانمی

 .باشدمی خوارزمی زیج در «زمان تعدیل» به مربوط جدول ه،نشد
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 عمل» کتاب یکی: دارند هم به نزدیک تقریباً هاییاسم که اردد اسطرالب در کتاب دو همچنین موسی محمدبن

 و بردن کار به چگونگی در «باالصطرالب العمل» اثر دیگری و اسطرالب، ساختن چگونگی ٔ درباره «االصطرالب

 تهنوش باید زمینه این در دیگر هایکتاب از بسیاری مانند کتاب دو این. نجومی گیریاندازه وسیله این از استفاده

 اثر دو این مهم ویژگی تنها شاید که چرا دانیمنمی باشد شده مطر  هاآن در ایتازه مطلب هم اگر و باشد شده

 عربی متن از نه اثری هیچ که باشد این شده، نوشته افقی آفتابی ساعت درباره که خوارزمی «الرخامه» کتاب نیز و

 اند،داشته دسترسی هاکتاب اصل به که وی معاصران گهگاه قطف و نمانده باقی دیگر زبان به ایترجمه نه و هاآن

 پایه و اساس بعدها که شده نوشته نماز اوقات تعیین برای بیشتر کتاب این. زنندمی کتاب به گریزهایی و اشاراتی

 دارد «هماعیاد و الیهود تاریخ استخراج فی مقاله» نام با هم ایمقاله خوارزمی .گرفت قرار کروی مثلثات محاسبات

 در بودنش مورخ و دانجغرافی هم و بودن منجم وجه از هم وی که شویممی متوجه اثر این نام در دقت با که

 فهمید توانمی و است موجود بانکیپور کتابخانه در مقاله این از خطی اینسخه. استکرده استفاده مقاله این تنظیم

 آن است،داشته عالم باختر به هم نگاهینیم و نبوده فعال خاور مطالعات حوزه در تنها شناس،فن دانشمند این که

 وجود آیین و قوم این به نسبت اسالم جهان در همواره که هاییحساسیت همه آن با یهود مثل ایحوزه در هم

 .طلبدمی را عصرانش هم و وی کار در پیش از بیش تأمل جای حرکتی چنین و داشته
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 تاریخ و جغرافیا

 زنی دانجغرافی و مورخ عناوین با المجوسی الخوارزمی موسی محمدبن از نوشتار، این آغازین معرفی بخش در

 کتابی نیز و است «االرض صورة» عنوان تحت کتابی به ارجاع آن دلیل و نبوده دلیلبی موارد این ذکر که شد یاد

 از عبارت آن تمام صورةاالرض، عنوان با خوارزمی جغرافیای. «التاریخ» نام تحت خوارزمی به منتسب ولی نایافته

 «اقلیم هفت» حسب بر جاها بخش هر در و بود ونمسک ربع روی مختلف هایمحل و شهرها هایعرض و هاطول

 آمده، بطلمیوس کتاب در که هاجای بسیاری هاینام. داشت سابقه نیز پیشتر بندیتقسیم این که بود شده مرتب

 است متفاوت منظم روشی بنابر یا یکسان گاه آنها، بر شده ذکر مختصات و شودمی دیده هم خوارزمی کتاب در

 ریشه از کتاب و هانقشه ترتیب و باشد بوده بطلمیوس رساله از اقتباسی یا ترجمه که است آن از دور بسیار ولی

 دقیق نقشه را خوارزمی دسترس در نقشه اساس او و کرده ترجمه ایتالیایی به «نالینو» را کتاب این. است متفاوت

 هم خوارزمی خود نیست بعید و استهبود تردقیق بطلمیوس هاینقشه از حتی که داندمی مأمون امر به شده تهیه

 لحاظ چند از شودمی استخراج خوارزمی متن از که اینقشه حال هر به. باشد بوده اصلی نقشه اندرکاراندست جزو

 کوتاه آن عمده بهبود. داشتند قرار اسالم فرمان زیر که هاییسرزمین مخصوصاً است بطلمیوس نقشه از تردرست

 هم بطلمیوس از بیش اشتباهاتی گاه چند هر. است بطلمیوس هاینقشه در مدیترانه دریای گزاف درازی کردن

 :بود زیر بمطال شامل و داشت بخش شش کتاب این .دارد

 شهرها اسامی فهرست

 آنها استقرار طرف دو نقاط مختصات و هاکوه

 نهاآ اجمالی توصیف و ایکرانه خطهای بر واقع برجسته نقاط ذکر با مختصات و دریاها

 آنها عرض و طول و مرکز مختصات ذکر با هاجزیره

 جغرافیایی نواحی مرکزی نقاط

 آنها هایکرانه بر واقع شهرهای و برجسته نقاط ذکر با رودها

 اسالمی دوره حوادث برای «معتبر مرجعی» عنوان به او از مورخ چند ولی نیست، موجود خوارزمی التاریخ کتاب ولی

 بروز امر این به ایعالقه( بلخی ابومعشر معاصرش همچون) اثر آن در خوارزمی که اردد امکان. اندکرده نقل

 حتی و دهد قرار تعبیر و تفسیر مورد نجوم احکام اصول شدن عملی برای ایوسیله همچون را تاریخ که باشد داده

  نجومی احکام استنتاجات بنابر اهللرسول زایش زمان مورد در مثال عنوان به هااصفهانی حمزه مثل است ممکن

http://www.clasedars.ir/


16 
 

 ).clasedars.irwWw( سامانه کالس درس                                                     کار و فناوری نهم کتاب 6تحقیق صفحه 

 مروج در مشهور مورخ مسعودی. باشند کرده اعتماد و استناد خوارزمی قول به ایشان، زندگی حوادث از مستخرج

 .اندکرده استناد کتاب آن به مورخ چند و آورده مورخان زمره در را خوارزمی الذهب
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 بزرگداشت

 قرن نخست نیمه خود، علم تاریخ مدخل کتاب در سارتن جورج

 «خوارزمی عصر» را قمری هجری سوم قرن و میالدی نهم

 موضوع یک امروزه: استنوشته «ارم اریستید» و است،نامیده

 معلم خوارزمی موسی محمدبن که کرد انکار تواننمی را تاریخی

 جشنوراه .استبوده جبر علم در جدید اروپایی ملل واقعی

 ارج منظور به که است ایران در علمی جشنواره یک نام خوارزمی

 ددانشمن این نام به نوآور فناوران و پژوهان دانش مقام به نهادن

 «خوارزمی موسی بن محمد ابوجعفر» اسالمی ایرانی بزرگ

 مجزا فرایند دو در سال هر جشنواره این. استشده گذارینام

 که سال پنج و سی از کمتر فناوران و پژوهان دانش برای خوارزمی جوان جشنواره عنوان به یکی شودمی برگزار

 المللیبین جشنواره یکی و شودمی انجام ان برگزیدگان از تقدیر مراسم ماه آذر در و دارد نیز آموزی دانش بخش

 عالوه گرددومی برگزار ایران جمهوررئیس حضور با آن برگزیدگان از تقدیر مراسم ماه بهمن در که خوارزمی

 و مهندسی و فنی علوم هایزمینه در جهان سراسر از برگزیدگانی کشور، داخل از مهندسی و فنی هایطر  بر

 «خوارزمی موسی بن محمد ابوجعفر» بزرگداشت مناسبت به آبان چهارم تقویم در. کندمی معرفی را هپای علوم

  .استشده نامیده جبر روز

 

 هزار مناسبت به میالدی، 1۹83 برابر شمسی هجری 1362 سال در است گفتنی

 و صفحه 260 در روسی زبان به اییادنامه خوارزمی تولد سالگرد دویستمین و

 به و فارسی زبان به تهران در دیگری یادنامه و مسکو در مقاله 16 بر لمشتم

 .استشده منتشر یونسکو ملی کمیسیون همت
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