
 خوارزمی

 چٌذاى خَاسصهی صًذگی اص. باؿذ هی ایشاًی ؿٌاع ػتاسُ ٍ سیاضی بضسگ داًـوٌذاى اص خَاسصهی هَػای بي هحوذ ابَجؼفش

 آى دس کِ( کًٌَی اصبکؼتاى) خَاسصم دس هیالدی ۰۸0 ػال حذٍد دس ٍی ایٌکِ جض ًیؼت دػت دس اػتوادی قابل اعالع

 سیاضیات دس کِ اػت کاسّایی بِ هشبَط ٍی ػلوی ؿْشت. ؿذ صادُ بَد، خَاسصهـاّیاى حکَهت قلوشٍ اص بخـی صهاى،

 تأثیش سیاضی فکش دس ٍی هاًٌذ هیاًِ ّای ػذُ سیاضیذاًاى اص ّیچیک کِ عَسی بِ دادُ اًجام جبش سؿتِ دس ٍیظُ بِ

 کتاب. اػت بَدُ دٍم دسجِ ٍ خغی ّای هؼادلِ حل دس ٍی دػتی چیشُ بیـتشیي. اًذ ًاهیذُ جبش پذس سا ٍی. اًذ ًذاؿتِ

Algoritmi de numero Indorum ِباػث اػت التیي بِ اٍ ٌّذی ػذدّای با تفشیق ٍ جوغ کتاب تشجوِ ک 

 ًقاط دیگش ٍ اسٍپا دس ًیض ٌَّص کِ یابذ تغییش ٌّذی اػذاد دػتگاُ بِ التیي اػذاد دػتگاُ اص اسٍپا دس ػذدی دػتگاُ تا ؿذ

 .اػت فشاگیش جْاى

 گشدیذ بَد، هاهَى ػشپشػتی بِ بغذاد دس داًـوٌذاى اص هجوؼی کِ داسالحکوِ ػضَ ٍی هاهَى خالفت ٌّگام بِ

 .ًَؿت سؿتِ ایي دس کتابی ًیض خَد پشداخت آى بؼظ بِ ٍ کشد دًبال جبش سؿتِ دس سا دیَفاًت کاسّای خَاسصهی

 خَاسصهی تألیفات

 یکی. ًَؿت سؿتِ ایي دس کتابی ًیض خَد پشداخت آى بؼظ بِ ٍ کشد دًبال جبش سؿتِ دس سا دیًَاًتَع کاسّای خَاسصهی

 باسُ دس کتاب ایي. ؿذ تشجوِ التیي بِ هیالدی 12 ػذُ دس کِ اػت هقابلِ ٍ جبش اسٍپا دس ٍی ّای کتاب هـَْستشیي اص

 .اػت هقذهاتی سیاضیات

 ًظش اختالف اػت ؿذُ گشفتِ ػبشی ٍ ٌّذی ٍ یًَاًی هٌابغ اص کتاب هحتَای اص هقذاس چِ کِ ایي ػش بش پظٍّاى داًؾ

 ٍاسدػاختي بِ ساُ ایي اص ٍ کشد تذٍیي ٍ تٌقیح سا دٍ ایي خَاسصهی اػت هؼوَل ػول دٍ هؼادالت حل دس هؼوَالٌ. داسًذ

 اػت ای سػالِ ؿذ ًَؿتِ جبش اص پغ چٌذی کِ دیگشی سیاضی اثش. داد اًجام ؿایاًی کوک ػلوی هشحلِ بِ جبش

 اسصؽ ًظام کِ بَد کتابی ًخؼتیي ٍ بَد سفتِ کاس بِ آى دس( ػشبی اسقام غلظ بِ یا) ٌّذی اسقام کِ حؼاب دس هقذهاتی

 الؼٌذ صیج ؿذ تقذین هاهَى بِ کِ دیگشی اثش. داد هی ؿشح هٌظن ٍ اصَلی ًحَی بِ( بَد ٌّذ اص ًیض آى کِ)سا هکاًی

 جذاٍل اص آى جذاٍل ؿکل ٍ هاًذُ جای بش کاهل صَست بِ کِ اػت ػشبی صباى بِ اختشؿٌاػی اثش ًخؼتیي کِ بَد ٌّذ

 .اػت پزیشفتِ تأثیش بغلویَع

 تقشیباٌ ٍ اػت ؿذُ ًَؿتِ 1۹۱ – 1۹۱ ػال اص بؼذ صهاًی اًذک گیتاؿٌاػی صهیٌِ دس اػت اثشی کِ صَسٓاالسض کتاب

 ًقـِ بش هبتٌی احتواالٌ کِ اثش ایي. ؿَد هی ؿاهل سا اهاکي ٍ بضسگ ؿْشّای ّوِ ّای ػشض ٍ ّا عَل فْشػت

 جغشافیای بش هبتٌی خَد ًَبِ بِ ،(باؿذ بَدُ کشدُ کاس آى تْیِ دس ّن خَاسصهی خَد ؿایذ کِ) اػت هاهَى ًوای جْاى

 .اػالم قلوشٍ دس ٍیظُ بِ بَد بغلویَع اثش اص تش دقیق جْات بشخی اص کتاب ایي. بَد بغلویَػی

 



 اػغشالب باسُ دس ًیض کتاب دٍ خَاسصهی. یَْد تقَین باسُ دس اػت کَتاّی سػالِ اػت هاًذُ جای بش کِ دیگشی اثش تٌْا

 .ًَؿت

 

 فشاّن ٌّذی ٍ یًَاًی ػلَم بش هذخلی کِ صیشا بشخَسداسًذ ًظیش کن ًفَر اص ٍلی کن تؼذاد حیث اص خَاسصهی ػلوی آثاس

. داؿت ٍػغایی قشٍى جبش بش ػوذُ ًفَری ٍ ؿذ تشجوِ التیٌی بِ دٍاصدّن/ؿـن  ػذُ دس دٍباس جبش اص بخـی. اًذ آٍسدُ

 سا تأثیش تشیي بضسگ ؿذ هٌتـش ٍ تشجوِ التیٌی بِ دٍاصدّن  ػذُ دس آًکِ اص پغ ٌّذی اسقام باسُ دس خَاسصهی سػالِ

( جذیذ اصغالح اػت ایٌجا اص ٍ) ؿذ هی ًَؿتِ جذیذ حؼاب باسُ دس کِ کتابی ّش با ؿذ هتشادف خَاسصهی ًام. بخـیذ

 .هحاػبِ قاػذُ هؼٌی بِ الگَسیتن

 اسٍپایی صباًْای دس کلوِ ّویي کِ ؿذ باػث گشدیذ تشجوِ التیٌی بِ آلجبشا ػٌَاى بِ کِ خَاسصهی هقابلِ ٍ جبش کتاب

 الفاػ ٍ گشدیذ تصٌیف الگَسیتوی صَست بِ الخَاسصهی جای بِ تشجوِ دس ّن خَاسصهی ًام سٍد کاس بِ جبش هؼٌای بِ

 .باؿذ هی آى اص هـتق اػت دیگش ػالهات یا اسقام هحاػبِ في هؼٌی بِ کِ اسٍپایی ّای صباى دس آًْا ًظایش ٍ آلگَسیؼن

 گشدیذ ٍاسد اسٍپا بِ فیبًَاتچی آثاس عشیق اص ؿَد هی ًاهیذُ ػشبی اسقام غلظ بِ اسٍپایی ّای صباى دس کِ ٌّذی اسقام

 خَاسصهی جبش کتاب باسی. ػاخت هقذٍس سا هحاػباتی اػوال گًَِ ّش ٍ آٍسد ٍجَد بِ سیاضیات دس اًقالبی اسقام ّویي

 سابشت ٍ کشهًٌَؼیغ گشاسدٍع ٍ ّیؼپالٌؼیغ یَّاًغ ٍ بَدُ پظٌٍّذگاى ٍ داًـوٌذاى هشجغ ٍ هأخز اسٍپا دس ّا ػذُ

 اها ًبَد صیاد چٌذاى الؼٌذ صیج کتاب ًفَر. کشدًذ تشجوِ التیٌی صباى بِ سا آى اص یک ّش دٍاصدّن قشى دس چؼتشی

 جذاٍل. سػیذ غشب بِ دٍاصدّن  ػذُ دس آدالسدباثی ّوت بِ التیٌی تشجوِ صَست بِ کِ بَد گًَِ ایي اص اثش ًخؼتیي

 هقبَلیت اص ؿذًذ، تشجوِ التیٌی بِ یاصدّن قشى اٍاخش دس کشهًَایی طساس تَػظ بِ ٍ گشفتٌذ قشاس یکجا( تَلذٍیی) علیغلی

 اعلؼی تْیِ خَاسصهی دیگش کاسّای اص. بَدًذ هتذاٍل بؼیاس ػال یکصذ کن دػت ٍ ؿذًذ بشخَسداس غشب دس تشی گؼتشدُ

 دس ًَصدّن قشى اٍاخش تا ٍی جغشافیای. بَد بغلویَع جغشافیایی ّای ًقـِ اصالح ّوچٌیي ٍ صهیي ٍ آػواى ًقـِ اص

 .هاًذ ًاؿٌاختِ اسٍپا

 ۹۰۱ بشابش ّجشی 3۱۱ ػال حذٍد دس کِ خَاسصهی هحوذ ابَػبذاهلل ّوَعٌؾ با سا ایشاًی داًـوٌذ ایي ًبایذۺ تَجِ

 .کشد اؿتباُ ًَؿتِ الؼلَم هفاتیح ًام بِ کتابی هیالدی

 .گزؿت دس قوشی ّجشی 23۱ با هغابق هیالدی ۸۱0 ػال حذٍد دس خَاسصهی


