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ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﱪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺮﯾﻢ روژاﻧﺴ ﺎﯾﺎ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻞ ﻣﮋده

١
٢

ﭘﯿــﺪاﯾﺶ ﺟﺒــﺮ در دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ )ﺟﺒــﺮ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ و
ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪای از رﯾﺎﺿﯿﺎت( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ
ﺧــﻮارزﻣﯽ )ح  ۷۸۰ﺗــﺎ ۸۵۰م/ح  ۲۴۰-۱۶۰ق( ﻧﺴــﺒﺖ
داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺮ ﺧـﻼف رﺳـﺎﻟﮥ ﺣﺴـﺎب او ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ در
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ وی اﻣـﺮوزه در ﻫـﺮ
ارد
اﺑــﺮت ﭼﺴــﺘﺮی و ﮔــﺮ ِ
دو ﺻــﻮرت ﻻﺗﯿﻨــﯽ )ﺗﺮﺟﻤــﮥ ر ِ
ﮐ ِﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ در ﻗﺮن ۱۲م۶/ق( و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .رﺳـﺎﻟﮥ
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ آن ﺑﻪ ﺟﺒـﺮ اﺧﺘﺼـﺎص دارد.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺒـﺮ در ﺗـﺎرﯾﺦ
رﯾﺎﺿﯿﺎت داﻧﺴﺖ ﮐـﻪ در آن ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺧﻄـﯽ و
درﺟﮥ دوم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﺣﺴﺎب ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﺧـﻮارزﻣﯽ در اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ از
ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮهای از ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﺟﺰای ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﻣـﯽﺗـﻮان از
ﺳﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﯽ و درﺟﮥ دوم در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ
از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ واﺣﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮارزﻣﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻬﻮل ﯾﺎ ﺷﯽء ﯾﺎ رﯾﺸﻪ ،ﻣﺠﺬور ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻬﻮل ﯾﺎ ﻣﺎل ،ﻋﺒﺎرت آزاد ﯾﺎ ﻋﺪد ﯾﺎ درﻫـﻢ .ﺻـﻮرت
ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ در ﻃـﺮﻓﯿﻦ
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ﺑﺮای اﻃﻼع از زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﯾﺎدی از ﻣﺮﯾﻢ روژاﻧﺴﮑﺎﯾﺎ« ،س .دﻣﯿﺪوف و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣـﺮﯾﻢ زﻣـﺎﻧﯽ ،در ﻣﯿـﺮاث
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ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﻌﺪی ﺷﺶ ﻧﻮع ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ ﻣﻔﺮدات )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ( و ﻣﻘﺘﺮﻧـﺎت
)آن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ( ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن اﻣﺮوزی ﻣﻌﺎدﻟـﮥ دوﺟﻤﻠـﻪای و ﻣﻌﺎدﻟـﮥ ﺳـﻪ
ﺟﻤﻠﻪای ،ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در دﺳﺘﮥ اول ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﯽ دارﻧﺪ؛ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺠﺬور آن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺴﺌﻠﻪ
ً
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﮥ درﺟﮥ دوم از دﺳﺘﮥ اول ،رﯾﺸﮥ ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎ
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻬﻮل ،رﯾﺸﮥ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑـﻊ آن ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻬﻮل ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﻤﻮاره ﺟﺬر آن ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
در ﻫﻤﮥ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮی رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی
ً
ﮔﺮوه اول را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﻔﻈﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن در ﺷﮑﻞ رﯾﺸﻪ و رادﯾﮑﺎل ،ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ و روشﻫﺎی ﺟﺒﺮی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴـﺎب
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺪی ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از دﺳـﺘﻮرﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺒﺮی ﮐـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﮥ ﮐـﺎر ﺧـﻮارزﻣﯽ اﺳـﺖ ،دﯾـﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در آﺛﺎر ﺟﺒﺮی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺛﺮی از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﯽﺷـﻮد ١.در ﻫﻨﺪﺳـﮥ
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺟﺒـﺮی
ً
ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﻼ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﻗﻠﯿﺪس ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﻫـﻢ ﻓـﺮض ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺧـﻮارزﻣﯽ از ﺟﺒـﺮ
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮری آن را ﺑﺴﯿﺎر اﺻﻼح ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺮای ﺣـﻞ
ﻋﺪدی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﺒﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻬﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺧﻮارزﻣﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺛـﺎر دﯾﻮﻓـﺎﻧﺘﻮس داﻧﺴـﺖ .ﻫـﺮ دوی آﻧـﺎن ﻣﻌـﺎدﻻت
درﺟﮥ دوم را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻋﺮﺑـﯽ از
آﺛﺎر دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺪن رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ،اﺣﺘﻤـﺎل ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .١اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎﺑﺶ اﺻﻄﻼح »دﯾﻦ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪﻫﯽ( را ﺑﺮای ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ )ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺨﺎن ،ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ،اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۷۱ ،ص  .(۲۱۰ـ م.ع.
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﻠﻤﮥ »ﺟﺒﺮ« در ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕﺬاری داﻧﺶ ﻣﻌﺎدﻻت
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ .از واژۀ »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻣﺘﻌـﺎرﻓﯽ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟـﻪ ﺑـﻪ
واﺣﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎدﻻت ،ﭼﻪ ﺧﻄﯽ ،ﭼﻪ درﺟﮥ دوم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ ﻧﻮع ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
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ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮﯾﺘﺮ ،رﺳﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮ ﺧـﻮارزﻣﯽ رﯾﺸـﻪ در ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و رﯾﺎﺿـﯽ ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ و
ً
ﺑﺎﺑﻞ و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﺗﻤﺪن ﻫﻠﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ِ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ وﻟﯽ ﻣﯽداﻧـﯿﻢ ﮐـﻪ در
زﻣﺮۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ از ادوار ﻫﻠﻨﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻪ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺒﺮی و ﻣﻌﺮف ﺟﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﯾـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ ﺟﺰﺋﯿـﺎت آنﻫـﺎ ﭘـﯽ ﺑﺒـﺮﯾﻢ؟ در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻌﻠﻮم و ﯾﮏ ﻣﺠﻬﻮل در رﯾﺎﺿﯿﺎت رواج زﯾـﺎدی
ً
داﺷﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻬﻢ اﻻرث ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮع اﺳﻼم راﯾﺞ ﺑـﻮد .ﺷـﺎﯾﺪ در
دوران ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ و ﯾﮋهای از ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪای ﻣﻮﺳﻮم ﺑـﻪ »ﻗﺎﻋـﺪه ﺧﻄـﺄﯾﻦ«
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺣﻞ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺣـﻞ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» .ﻗﺎﻋﺪۀ ﺧﻄﺄﯾﻦ« در واﻗﻊ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ درآﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺳـﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ،
در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ.
١٠٠

در ﻗﺮن ١٢م٦/ق »ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﻮازﻧﻪ« را ﻣﯽﺗﻮان ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﻗـﺮن ٦
ﻫﺠﺮی در ﻣﻐﺮب ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﺑﻮزﮐﺮﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺼﺎر ١اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وزن ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎ ﺗﺮازوی ﺷﺎﻫﯿﻦداری ﮐﻪ ﮐﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
دو ﻃﺮف ﺑﺎزوی آن آوﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دو وزﻧﮥ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻗـﺮاری ﺗـﻮازن ﺑـﺎ
اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ ﺑﺮای وزن ﻣﺠﻬـﻮل ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽآﯾـﺪ و اﯾـﻦ دو ﻣﻘـﺪار
»ﺧﻄﺎ« ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻮرد ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در روش ﺣﺼـﺎر از وزﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﺷﻮد و وزن اﺷﯿﺎء ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻦ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﻐﺮب ﻋﺮﺑﯽ در ﻗﺮن
ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،اﺑﻦﺑﻨﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ ٢ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺟﺰﺋﯿـﺎت روش و ﻃﺮﺣـﯽ ﻫﻨﺪﺳـﯽ از ﺗـﺮازوی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
ً
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ آن آﮔـﺎه ﺑـﻮده اﻣـﺎ آن را اﺛﺒـﺎت ﻧﮑـﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﺑﻦﺑﻨﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آﺛﺎر ﻫﻤﮥ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻗـﺮون  ٧ﺗـﺎ ٩ﻫ ﺑـﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮارد زﯾﺎدی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﺑﻦﺑﻨﺎ آن را ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی
ﻋﺪدی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮد .در واﻗﻊ ﺗﺮازوی ﮐﻔﻪای را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺪاﻗﯽ از اﺻﻞ ﺗﺴﺎوی ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻃـﺮﻓﯿﻦ و
وﺳﻄﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽدان ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۴۵۴- ۴۵۳
 .٢ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽدان ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۲۰- ۱۷

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﱪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ در ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮد .ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن »ﮐﻔـﻪﻫﺎی ﺗـﻮزﯾﻦ« ﺗـﺎ ﺣـﺪی در وزن ﮐـﺮدن ﻣﺤﻤﻮﻟـﻪﻫﺎی
ﻫﻢوزن ﺗﺠﺎری ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وزﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﯿﺎژﻫﺎ و ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﺎﺋﻞ و دﻋﺎوی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ً
ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ .اوﻻ ،ﻣﻔﻬـﻮم
اﻫﺮم و ﻣﻮازﻧﻪ و ﺷﮑﻞ اﺻﻼحﺷﺪۀ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت وزﻧﻪ و ﺗﺮازو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﭘـﻨﺞ
ﻣﺎﺷﯿﻦ )دﺳﺘﮕﺎه( ﺳﺎده ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺟﺒـﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ را ﻫـﻢ ﻣﯽﺗـﻮان ﺷـﮑﻠﯽ از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗـﻮزﯾﻦ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،وزﻧﮥ ﯾﮏ ﮐﻔﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤـﻮع وزﻧـﻪﻫﺎی ﮐﻔـﮥ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻣﺠﻤﻮع وزﻧﻪﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﺼـﻮل ﻣﻮازﻧـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ وزﻧـﻪﻫﺎ را
از ﯾﮏ ﮐﻔﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﮥ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑـﻪﺟﺎ ﮐـﺮد .در اﯾﻨﺠـﺎ »ﺟﺒـﺮ« ﻫﻤـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل وزﻧـﻪﻫﺎ و »ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ« ﻫﻤـﺎن
ﺣﺼﻮل وزن ﻫﻢ ارز اﺳﺖ.
ً
ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻌﺎدل و ﻣﻮازﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ )و ﻧﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ( ﻋﺎﻣـﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﺒﺮ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻦ و ﺗﺮازو ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑـﻮده و از اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ
ً
ً
ﺻﺮﻓﺎ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺧﻄﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﯽ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌـﺎدﻻت
ﺧﻄﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻬﻮل را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺎل )ﻣﺮﺑـﻊ
ﻣﺠﻬﻮل( درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮارزﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم و ﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ً
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﻇﺎﻫﺮا
ﺑﺎ ﺟﺒﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ روش ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ روش اﻗﻠﯿﺪس ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳـﺖ،
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد.
ً
روش اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﻋﺮﺿﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دو رﯾﺎﺿﯽدان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ از آن را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺒﺮ ﻋﺪدی ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﺑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿـﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﮔـﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ »ﺟﺒﺮ« ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﺗﻌـﺎدل و ﻣﻮازﻧـﻪ،
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﺷﯿﻦ )دﺳﺘﮕﺎه( ﺳﺎده و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻦ« و ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺟﺒﺮی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞ اﺻﻼح ﺷﺪۀ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
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