
ریاضی دان، مهندس و 

آب شناس قرن چهارم و

 اوایل قرن پنج هجری قمری

ریاضی دان، مهندس و آب شناس معروف ایرانی، محمد بن 
حاسب الکرجی، در سال 342 هجری قمری در شهر كرج 
ابودلف )شهر آستانة فعلی واقع در استان مركزی( متولد شد. این 
ریاضی دان پرآوازه ایرانی كه در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 
قمری زندگی می كرد، هم عصر با ابوریحان بیرونی، زكریای 
رازی و ابن سینا بود. الکرجی به تحصيل مقدمات علوم، علوم 
حساب، جبر و هندسه پرداخت. همچنين از مطالعات ميدانی 
دربارة علوم تجربی نظير مهندســی آب نيز غافل نشد. كرجی 
گرچه ریاضی دان بود و در بســياری از آثار خود توجه ویژه ای 
به علم حســاب، جبر و به ویژه جذرها داشت- كتاب »الفخری 
فی صناعه الجبر و المقابله« در این زمينه است اما نمی توان از 
كتابی چون »انباط المياء الخفيه«- )استخراج آب های پنهانی( 

و شــيوه های هندســی و فيزیکی مندرج در آن برای محاسبه 
شيب زمين و چگونگی استخراج آب غافل شد. در تاریخ ریاضی 
و از نظر ریاضی دانان بــزرگ جهان، فعاليت های كرجی از آن 
جهت اهميت دارد كه منحصراً نشان دهنده نظریه های مربوط 

به محاسبات جبری است ]پيرهادی ،1392[.
كتاب الفخری او دارای دو بخش اســت: بخش اول آن به 
قواعد محاســبات جبری و كلياتی در حــل معادالت معين و 
ســياله اختصاص دارد. بخش دوم نيز شامل حل 254 مسئله 
است كه در پنج سطح طبقه بندی شده اند. كرجی در این كتاب 
به برخی از مسائل كتاب »حساب« دیوفانتوس پرداخته است 

كه نمونه ای از آن ها به شرح زیر است: 
»اگر گفته شــود چهار مرد هستند كه اگر اولی یک درهم 
از دومی بگيرد، دو برابر آنچه برای دومی باقی می ماند، خواهد 
داشــت، و اگر دومی دو درهم از سومی بگيرد، سه برابر آنچه 
برای سومی باقی می ماند، خواهد داشت، و اگر سومی سه درهم 
از چهارمی بگيرد، چهار برابر آنچه برای چهارمی باقی می ماند، 
خواهد داشــت، و اگر چهارمی، چهار درهم از اولی بگيرد، پنج 
برابر آنچه برای اولی باقی می ماند خواهد داشت، هر كدام چه 

مبلغی دارند؟« ]ترجمه قربانی، 1357[.

 این ریاضی دان پرآوازه ایرانی كه در 

قرن چهارم و اوایل قرن پنجم قمری 

زندگی می كرد، هم عصر با ابوریحان 

بیرونی، زكریای رازی و ابن سینا بود.

مجید حق وردی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اراك
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فرشاد )1366( در كتاب »تاریخ علم در ایران« می نویسد: 
»در ریاضيات و هندسه، كرجی پيش از آنکه مرتبط با سنت های 
هندسی یونانی باشد، بيشتر با ریاضيات شرق ميانه كه خوارزمی 
نيز بدان گرایش داشته، ارتباط داشته است. در جبر، كرجی پا را 
از خوارزمی نيز فراتر نهاده اســت و به معادالت با درجات  باالتر 

می پردازد. 
n را  nax bx c+ =2 نخســتين جواب های معادلــه از نوع
كرجی تعيين كرده است. در حل این معادالت وی به اعداد اصم 
)گنگ ( برخورد كرده و نوآوری اندیشه او بار دیگر به عرصه ظهور 

رسيده است« )فرشاد، 1366 ص 538(.
فيبوناچی، ریاضی دان بزرگ اروپا كه در قرن ســيزدهم در 
ایتاليا می زیســت، در بيشــتر كارهای خود از آثار ریاضی دانان  
مســلمان، به خصــوص خوارزمی و كرجی تأثير گرفته اســت. 
فيبوناچی كتابی در حســاب و جبر دارد كــه بخش عمدة آن 
به ویژه »معادله های سياله« از كتاب الفخری برداشته شده است. 
البته برخی معادله هایی كه از كتاب الفخری نقل كرده، نســبت 
به راه حل هایی كه در كتاب مذكور آمده، اندكی متفاوت اســت 
اما این نکته محرز است كه فيبوناچی تحت تأثير كتاب الفخری، 

كتاب خود را نوشته است.

عددها را به راحتی انجام داد، بلکه به همان آســانی به بررســی 
ریشه های سوم عددها نيز پرداخت:

,+ = − =3 3 38 18 50 54 2 16

é كرجی در رســالة جبر خود، توان های مقدارهای مجهول 
كسری تا توان ششم  

x , x , x , x , x , x− − − − − −6 5 4 2 2 1

را بدست آورد.

é كرجی به حل معادلة درجة دوم و اثبات درستی روش های 
مورد استفاده به روش هندسی پرداخت. 

به  py x= را با متغير جدید      p pax bx c+ =2 وی معادله
تبدیل كرد و ســپس آن را حل  ay by c+ =2 معادله درجه دوم

كرد ]كرامتی،104:1380[.
é مجموع جمــالت دنباله های زیر را محاســبه و به روش 

هندسی اثبات كرد ]كرامتی،1380[:
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كرجی با اســتفاده از روش هندســی به اثبات روابط زیر 
پرداخت ]آرام، 1359[
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پی نوشت
1. Adolf Hochheim
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»الکافی فی الحساب« كتاب دیگر كرجی به زبان عربی و با 
موضوع جبر، حساب و هندسه است و 75 بخش متنوع ریاضی 
دارد؛ نســخه ای از آن در ســال 1880ميالدی توســط ادولف 
هوفهایم1  بررســی و در سه جلد به زبان آلمانی منتشر شد. در 
این كتاب كرجی به بررسی روش های محاسبة عددهای صحيح 
و كســرها )مبناهای 10و 6 (، استخراج ریشه های دوم و تعيين 
مساحت و حجم پرداخت. وی در این كتاب از هيچ رقمی استفاده 
نکرده و تمامی اسامی عددها را با حرف  های كامل ثبت كرده است. 
كتاب »البدیع فی الحساب« شــامل مسائلی بدیع در علم 
حساب است كه نشان دهندة پيشرفت دانش جبر در اوایل قرن 
پنجم هجری اســت. این كتاب یک مقدمه و ســه مقاله به این 
شرح دارد: المقاله االولی فی االصول، المقاله الثانی العقول علی 

المجهوالت و المقاله الثالث فی ذكر االستقراء.
از دیگر كتاب های او می توان به »علل الحساب و الجبر و المقابله 
و شرحها«، »العقود و االبنيه فی الحساب« »االجذار«، »المسائل و 
االجوبه فی الحساب«، »مختصر فی الحساب والمساحه«، »نوادر 
االشکال«،  »فی حساب الهند« و »فی االستقراء« اشاره كرد. در 
پایان به برخی دیگر از فعاليت های ریاضی این دانشمند  به نقل 

از پیرهادی )1392( اشاره می شود:
é كرجی نه تنها عمليات محاســباتی مربوط به ریشة دوم 

كرجی در رسالة جبر خود، توان های  
مقدارهای مجهول كسری تا توان ششم را به 

دست آورد.  
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