ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و آﺛﺎر ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪنﻫﺎ

در ﻗﺮن  9ﻣﯿﻼدی ،داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺮون و ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﺮدآوری و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺧﻪای ﺟﺪﯾﺪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺟﺒﺮ« ،اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .روشﻫﺎی ﺟﺒﺮی او ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎم اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﻬﯿﺮ» ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  780و  850ﻣﯿﻼدی ﻣﯽزﯾﺴﺖ و ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ او را ﺑﺎ ﻧﺎم »اﻟﺨﻮارزﻣﯽ«
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺧﻮارزﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻨﺪی-ﻋﺮﺑﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮه ﻏﺎﻟﺐ
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ دو واژه
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ از ﻧﺎم اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و وارد دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،دورهای ﮐﻪ آن را »ﻗﺮون وﺳﻄﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﯾﻮﻧﺎن و روم را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد ،ﺣﺎل آنﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی  8ﺗﺎ  14ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ،ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻃﯽ دورهای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪﺳﺎﻟﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻫﻨﺮ و
ادب را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ دوره درﺧﺸﺎن» ،ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ اﺳﻼم« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن و ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان را در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻐﺪاد
ﮔﺮدﻫﻢ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  .1ﺗﻤﺒﺮ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺰار و دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ

ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در ﻗﺮن  7ﻣﯿﻼدی در ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﺑﻐﺪاد
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺑﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻐﺪاد ﮔﻮاه ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻐﺪاد ﮐﻪ ﻣﯿﺮاثدار آﺗﻦ و اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺷﺪه و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻏﻨﯽ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮد ﮔﺮد آورده ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻣﺤﺘﻮای آن ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت آﮔﺎه
ﺷﻮد .ﺧﻮارزﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﭼﻮن داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻮﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ  .2ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﯿﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻐﺪاد

ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ را ارﺗﻘﺎ داد
ﺧﻮارزﻣﯽ در رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت او ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ ﮐﻪ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ذیﻧﻔﻊ ﺷﺪﻧﺪ .واژه »ﺟﺒﺮ« ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرات
آن اﺷﺎره دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﯾﮏﺳﻮی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺬف و ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل در آن
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ  5x2-40x+7=15از ﻧﻈﺮ ﺟﺒﺮی ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  5x2+7=40x15ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت
»ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از درﺟﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ  5x2+7=40x+15ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  5x2=40x+8ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺧﻮارزﻣﯽ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دارد :ﺑﺨﺶ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﻪ اول و درﺟﻪ دو ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻﺗﯽ درﺑﺎره وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ و ارث ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ .3ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﮐﺘﺎب »ﺟﺒﺮ« ﺑﺎ راهﺣﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﻪ دو) .ﻋﮑﺲ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎدﻟﯿﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد(

در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،رﺳﺎﻟﻪ ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮی )ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهای در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اروﭘﺎ
ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،آﻧﺪورا و ﺟﺒﻞاﻟﻄﺎرق اﻣﺮوزی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن واژه »اﻟﺠﺒﺮ«
ﺑﻪ »آﻟﮕﺒﺮا« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻋﺒﺎرات ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺒﻼ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ و ﻣﺜﻼ ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ ﺳﺮواﻧﺘﺲ در ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد» ،دن ﮐﯿﺸﻮت« ،از داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﺒﺮداﻧﯽ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮدی را درﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ در اﺛﺮ ﺳﻘﻮط ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او درﺑﺎره ﺟﺒﺮ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺧﻮارزﻣﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﯾﺪی در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

ﺧﻮارزﻣﯽ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻨﺪی ﻋﺮﺑﯽ )اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ(
ﺧﻮارزﻣﯽ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ آن »ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻨﺪی« ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ )در ﮐﻨﺎر ﺗﻼشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ( ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه
ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ دهدﻫﯽ ﯾﺎ دﺳﯿﻤﺎل آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﺪاد ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  9ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻋﺪدی ،ﻫﺮ ﻗﺪر
ﺑﺰرگ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ،ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﻮه ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ روﻣﯽ را ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪاﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮕﺎرش آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻋﺪد  8888در روﻣﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
 VMMMDCCCLXXXVIIIﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ) .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺷﯿﻮه ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ آن را ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ را ﭼﻨﺎن ﺳﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺨﻪ ﻻﺗﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن  12ﻣﯿﻼدی از روی
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Algoritmi on the numbers of the Indiansﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮارزﻣﯽ در آن
ﮐﺘﺎب ،ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﻫﻨﺪی را ﭼﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻞ

ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﻣﺮوزه ﻋﺪهای آن را ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دو واژه
»اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ« و »اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻧﺎم ﺧﻮارزﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﮕﻮرﯾﺴﻢ ،ﻫﻤﺎن
ﺷﯿﻮه ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ دهدﻫﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭼﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪه .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ اﻋﺪاد ،ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .واژه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،وﻗﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد آن را ﺣﻞ ﮐﺮد ،ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ،
»ﮔﻮارﯾﺴﻤﻮ« ﻧﯿﺰ ﮐﻪ واژهای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻧﺎم اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪد
ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻋﺪدی اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .4دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺳﻤﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎه )ﻋﮑﺲ از ﻧﺎﺳﺎ(

ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺧﻮارزﻣﯽ ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  70ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت آﺳﻤﺎنﺑﯿﻨﯽ در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺳﯿﻪ
ﺑﻐﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛﺎر ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻫﻨﺪی رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﯿﺎرهﻫﺎ ﺑﻮد .ﻧﻈﺮات ﺧﻮارزﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺎ دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ دوام ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ
اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪﻣﺮﮐﺰی ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از
اﺟﺮام ﺳﻤﺎوی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  13498روی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎرﮐﯽ» ،ﺧﻮارزﻣﯽ« ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻼشﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪی ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل را در رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﭘﺎس داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
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