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Əbu Abdullah Məhəmməd İBN MUSA ƏL-XORAZMİ 

 

 
 

Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Musa əl-Xorazmi (Abdullahın atası, 

Məhəmməd, Musanın oğlu, Xorazm əsilli) (c. 783 - s. 850) - Xorazm, Orta 

Asiya riyaziyyatçısı, astronom və coğrafiyaşünas, klassik cəbrin 

qurucusudur. 

 
783-cü ildə Xorazmda anadan olub. Damacılığa görə, sonradan İslamı qəbul 

edən Zərdüşt kahinlərindən bir qəbilədən gəldi. Ömrünün əhəmiyyətli bir 

müddətini Bağdadda xəlifə əl-Mamun (813–833) '' Hikmət Evi '' 

kitabxanasının rəhbərliyi altında keçirdi. Eyni zamanda əl-Mərvazi, əl- 

Fargani, İbn Türk, əl-Kindi və digər görkəmli elm adamları orada çalışdılar. 

http://www.ejsr.org/


110 Dahi alimləri tanıyaq 

| www.ejsr.org 

 

 

 

827-ci ildə əl-Xorazmi Sinjar düzənliyində yer meridianının dərəcəsini 

ölçməkdə iştirak etdi. Təxminən 830-cu illərdə Məhəmməd ibn Musa əl- 

Xorazmi cəbr haqqında ilk məlum ərəb traktatını yaratdı. Xəlifə əl-Vasikin 

(842–847) rəhbərliyi altında əl-Xorəzmi xəzərlərə ekspedisiya etdi. Sonuncu 

qeyd 847-ci ilə aiddir. 

 
Həyatı 

 
O, riyaziyyatçı alim, cəbrin və riyaziyyatda bəzi sahələrin əsasını 

qoyan, arifmetika üzrə ilk dərsliyin müəllifidir. O, cəbr və təqvim haqqında 

elmi əsər, həmçinin, xətti və kvadrat tənliklərin həllinə həsr edilən "Kitab əl- 

Cəbr vəl-Muqabələ" - "Yenidənqurma və qarşıdurma" adlı məşhur kitabını 

yazmışdı. Cəbr sözü də məhz, bu kitabın adından götürülmüşdür. Cəbr 

haqqında elmi əsərə, həmçinin, həndəsə haqqında, triqonometrik cədvəllər 

və şəhərlərin coğrafi uzunluq və enlikləri haqqında fəsillər də daxil edilmişdi. 

Bəzi təhqiqatçıların rəyinə görə əl-Xorezmi bütün zamanların ən böyük 

riyaziyyatçısı hesab olunur. 

 
Cəbrin yaradıcısının 786-cı il təvəllüdlü Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Musa əl-

Xorəzmi olması ümumiyyətlə qəbul olunur. Bəzi tarixçilər onun adının 

Araldan cənubda Orta Asiyada yerləşən Xorazm bölgəsindən gəldiyini 

göstərə biləcəyini iddia edirlər. Əl-Xarəzmi İslam dünyasında böyük mədəni 

və elmi yüksəliş dövründə doğulub. 14 sentyabr 786-cı ildə Abbasilər 

sülaləsinin beşinci xəlifəsi Harun ər-Rəşid (təxminən eyni zamanda Əl- 

Xorazmi anadan olmuşdur) idi. Əl-Rəşid imperiyası Aralıq dənizindən 

Hindistana qədər uzanırdı. Oğlu Əl-Mamun atalarının ənənələrini davam 

etdirir, elmin inkişafına himayədarlıq edir və "Hikmət Evi" olaraq bilinən 

akademiyanı qurdu. Onunla birlikdə əlyazmalar kitabxanası da açıldı - 

məşhur İsgəndəriyyə Kitabxanasının dövründən bəri tikilən ilk əlamətdar 

kitabxana - həm Bizans imperatorluğunun torpaqlarında, həm də 

hüdudlarından kənarda dəyərli elmi risalələr toplanmışdır. Hikmət Evini 

qurmaqla yanaşı, Əl-Mamun, müsəlman astronomlarının əvvəlki 

sivilizasiyaların nailiyyətlərini çoxaltma imkanına sahib olan rəsədxanalar 

qurdu.Əl-Xorazminin həmkarları Banu Musa, Bağdaddakı Hikmət Evinin 

alimlərindən idi. Bu akademiyada, cəbr, həndəsə və astronomiya mövzusunda 

əsərlər oxudular və əsərlər yazdılar.Əl-Mamun tərəfindən maliyyələşdirilən 

Əl-Xorazmiy iki əsərini Xəlifəyə həsr etdi. 

http://www.ejsr.org/


Əbu Abdullah Məhəmməd İBN MUSA ƏL-XORAZMİ 111 

| www.ejsr.org 

 

 

Əl-Xorəzmi Ərəb xilafətinin paytaxtı Bağdada işə gətirilən Orta Asiya 

alimlərinə aid idi. Belə elm adamları çox idi. Bağdadda yaşayan əl- 

Xoraziminin müasirləri arasında, məsələn, məşhur astronomlar Əbu Əl- 

Abbas Əhməd Əl-Fərqani və Khabash Əl-Xasib kimi tanınan Əhməd ibn 

Abdallah Əl-Mərvazinin adını çəkmək olar. Bunlardan birincisi Fərqanədən, 

digəri Mərvdən gəldi. 

 
Bağdad 60-cı illərdə qurulmuşdur. VIII əsr 754-dən 775-ə qədər hökm sürən 

Abbasilər sülaləsinin xəlifəsi Əl-Mənsur, o dövrdə geniş bir ərazini işğal edən 

dövlətin, tez bir zamanda ticarət, elm və mədəniyyətin əhəmiyyətli bir 

mərkəzinə çevrildi. 

 
Nəhəng bir dövləti idarə etmək asan deyildi. Xilafət hökmdarları fəth olunan 

xalqların sahib olduğu biliklərə yiyələnməyincə, onların iqtisadi və hərbi 

planlarının həyata keçirilə bilməyəcəyini başa düşdülər. Buna görə, aşırımlar 

elmin inkişafına hər cür töhfə verdi. Bağdadda müxtəlif ölkələrin görkəmli 

elm adamlarını cəlb edən böyük bir elmi məktəb yarandı. Kitabxana 

yaradılmış, dəyərli elmi əsərlərlə doldurulmuşdur. 

 
Bu dövrdə qədim yunan və ellinist elmin nailiyyətlərinə xüsusi diqqət 

yetirildi. Antik dövr klassiklərinin əsərləri toplanaraq ərəb dilinə tərcümə 

edildi. Əlyazmalar almaq üçün xüsusi ekspedisiyalar təchiz olunmuşdur. 

Dəqiq elmlər - riyaziyyat, astronomiya, geodeziya, riyazi coğrafiya xüsusi 

maraq doğurdu. Evklidin başlanğıcı, Ptolemeyin Almagesti, Menelaus sferası 

və digərləri tərcümə edildi.Hind astronomik əsərləri də araşdırıldı. Ancaq 8-

9-cu əsrlərə aid Bağdad alimləri təkcə tərcüməçi və şərhçi deyildi. Həm də 

müstəqil tədqiqatlarla məşğul olmuş və müxtəlif bilik sahələrində əlamətdar 

nəticələr əldə etmişlər. 

 
Xəlifə Əl-Mənsurun varisləri elmi qorumağa davam etdilər. 786-cı ilə 809- 

cu illər arasında hökm sürən nəvəsi Harun Ar-Rəşid "Min bir gecə" 

nağıllarına görə tanınır (çox idealizə edilmiş bir formada olsa da). Bağdadda 

elm 813-dən 833-cü ilə qədər idarə olunan xəlifə Əl-Mamun Harun Ar- 

Rəşidin oğlu olaraq inkişaf etdi. Elmlər Akademiyası olaraq xidmət edən bir 

qurum olan Hikmət Evi (bayt əl-hikma) quruldu. "Hikmət Evində" qədim 

əlyazmaların zəngin bir kitabxanası və astronomik rəsədxana var 

idi.Bağdadda, bu akademiyanın digər alimləri arasında Əl-Xorazmi uzun illər 

çalışmışdır. 10-cu əsrin məşhur tarixçisi Ən-Nadim bildirir ki, Xorazm əsilli 

Məhəmməd ibn Musa xəlifə Əl-Mamun tərəfindən "Hikmət Evi" nə cəlb 

edilmişdir. 
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813-cü ilə qədər Əl-Mamun şərq əyalətlərinin valisi idi və Mərvdə yaşayırdı. 

Mümkündür ki, burada Əl-Xorazmi ilə görüşdü və sonradan onu Bağdada 

dəvət etdi.Yazılarından birində Əl-Xorazmi Əl-Məmunu təriflədi. O qeyd 

etdi: "Elmə olan məhəbbət və elm adamlarını özlərinə yaxınlaşdırmaq istəyi, 

onların qorumalarının qanadlarını uzatmaq və onlara bəlli olmayan şeyləri 

aydınlaşdırmaq və onlara çətin olanı asanlaşdırmaqda kömək etmək." 

 
Əl-Mamunun elmi işlərdə şəxsən nə qədər fəal iştirak etdiyi məlum deyil, 

lakin "Hikmət Evində" işləyən elm adamlarının riyaziyyat, astronomiya və 

digər elmlərə böyük töhfə verdiyinə şübhə yoxdur. Məsələn, antik dövrdə 

tapılmış Yer kürəsinin böyüklüyünü aydınlaşdırmaq üçün meridianın bir 

dərəcəsinin uzunluğunu ölçmə apardılar. 1 ° bir qövs dəyəri tapıldı, bu 

həqiqətə yaxındır (111 km). Tarixçilər hesab edirlər ki, bu işdə Əl-Xorəzmi 

də iştirak etmişdir. 

 
Ömrünün Bağdad dövrü haqqında ətraflı məlumat da saxlanılmadı. Onun iki 

səfər etdiyinə dair məlumatlar var: biri Xəzər ölkəsinə, digəri Bizansa. Ancaq 

bu məlumatın etibarlı olduğunu iddia etmək çətindir. 

 
Əl-Xarəzminin adı ilə əlaqəli olan son tarix 847-dir. Bu il xəlifə Əl-Vasik 

vəfat etdi və onun ölümündə iştirak edənlər arasında Əl-Xorazmiy də 

xatırlandı. 

 
Beləliklə, böyük Orta Asiya aliminin həyatından çox az faktın olduğunu 

görürük. Buna görə elm tarixçiləri əsasən əsərlərinin öyrənilməsinə 

əsaslanmalıdırlar. Əl-Xorəzminin müxtəlif elmi maraqları riyaziyyat, nəzəri 

və praktik astronomiya, coğrafiya və tarixə aiddir. Əl-Xarəzminin yazdığı 

əsərlərin heç də hamısı sağ qalmamışdır. Orta əsr yazıçılarının bəhs etdikləri 

bəziləri sonradan itdi. 

 
Və nəhayət, Əl-Xorazi coğrafiya sahəsində əhəmiyyətli işlərin müəllifi idi, 

burada dünyanın 2.402 yaşayış məntəqəsinin enini və uzunluğunu dünya 

xəritəsinin əsasını təyin etdi. Əl-Xorəzmi, həmçinin astrolabe, xronologiya və 

sundiallar kimi mövzularda daha az tanınan bir sıra əsərlər yazmışdır. Bu 

əsərlərlə yanaşı məşhur şəxslərin ulduz falılarının təqdim olunduğu bir siyasi 

tarix də tərtib etdi.Əl-Xorazmi 850-ci ildə Bağdadda vəfat etmişdir. 
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Cəbrin yaradıcısı kimi 

 
Təxminən 830-cu illərdə Məhəmməd ibn Musaal-Xorazmi, cəbr 

haqqında ilk məlum ərəb traktatını tərtib etmiş, bununla da əsrlər boyu 

mövcud olan ərəb dünyasında riyazi ənənənin əsasını qoymuşdur. "Hisab al- 

jabroi-l-mukabal" elmi əsəri Əl-Xorazmiyin bütün əsərlərindən ən məşhur və 

əhəmiyyətlisi idi. Əl-Xoraziminin bu risaləsinin bu bilik sahəsindəki ilk ciddi 

elmi araşdırması olduğu qəbul edilir. Bu mövzuya müraciət etməsinin səbəbi 

sadə idi - öyrətməyi planlaşdırdı: 

 
"Arifmetikada ən asan və faydalı şey, məsələn, miras, miras, əmlak bölgüsü, 

məhkəmə çəkişmələri, ticarət əlaqələri və ya torpaq ölçü edərkən, kanallar 

qazarkən, həndəsi hesablamalar apararkən, habelə digər hallarda insanın daim 

ehtiyac duyduğu şeydir. " 

 
Praktik riyaziyyatın ilkin bələdçisi olaraq qəbul edilən "Əl-Cabrual- 

Mukabal" birinci hissəsində birinci və ikinci dərəcəli tənliklərin nəzərə 

alınması ilə başlayır, sonra iki son hissədə ölçü və miras məsələlərində cəbrin 

praktik tətbiqinə davam olunur. 

 
Kitab natural ədədlərin tətbiqi ilə başlayır, sonra kitabın birinci hissəsinin əsas 

mövzusunun - tənliklərin həlli təqdimatı gəlir. Təqdim olunan bütün tənliklər 

xətti və ya kvadratdır və nömrələrdən, onların kvadratlarından və köklərindən 

ibarətdir. Maraqlıdır ki, Əl-Xorəzminin bütün kitablarında riyazi 

hesablamalar yalnız sözlərin köməyi ilə sabitlənir - ona görə də bir simvol 

istifadə edilməyib. 

O, tənlikləri (xətti və kvadrat) altı standart formadan birinə endirir: 

 
a) kvadratlar köklərə bərabərdir; 

b) kvadratlar ədədlərə bərabərdir; 

c) kökləri ədədlərə bərabərdir; 

d) kvadratlar və köklər ədədlərə bərabərdir, məsələn, x2 + 10x \u003d 39; 

e) kvadratlar və ədədlər köklərə bərabərdir, məsələn, x2 + 21 \u003d 10x; 

f) kökləri və nömrələri kvadratdır, məsələn, 3x + 4 \u003d x2. 

 
Dönüşüm iki əməliyyat - əl-Cəbr və əl-mukabal (kontrast) yolu ilə 

həyata keçirilir. "Əl-Cəbr" Əl-Xorazmi mənfi bir ədədin tənliyin bir 

hissəsindən digərinə ötürülməsi prosesini ifadə etmək üçün "tamamlama" 

ifadəsini işlədir. Beləliklə, Əl-Xoraziminin özünün nümunələrindən birini 

istifadə edərək "əl-cəbr" vasitəsilə x2 \u003d 40x - 4x2 tənliyi 5x2 \u003d 40x 

şəklinə endirilir. "Əl-mukabal" termini "müxalifət" mənasını verir və 
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Əl-Xorazmi tərəfindən tənliyin hər iki hissəsində bərabər üzvlərin azaldılması 

prosesinə istinad edilir. Məsələn, əl-mukabal əməliyyatını iki dəfə tətbiq 

edərək 50 + 3x + x2 \u003d 29 + 10x tənliyini 21 + x2 \u003d 7x formasına 

gətiririk. 

 
Əl-Xorazi “Cəbhə qanunlarının tətbiqi cəbr cisimlərinin arifmetik həllərinə 

qədər necə genişləndirilə biləcəyini” “Hisab əl-Cəbr əl-Mukabal” da cəbr 

sahəsində növbəti tədqiqatlarını davam etdirir. Məsələn, formanın (a + b x) (c 

+ d x) ifadələrini necə çoxaltmağı göstərir. 

 
Əl-Xorazmiy hind-ərəb rəqəmləri ilə bağlı bir risalə də yazmışdır. Ərəb mətni 

itib. Latın dilindən tərcüməsi Algoritmi de numero Indorum və İngilis həmkarı 

"Hind-hesablama sənətinə dair Əl-Kharizmi" riyazi "alqoritm" termini 

(kitabın başlığında Əl-Xorazmi adından) verdi. 

 
Və nəhayət, Əl-Xorazi coğrafiya sahəsində əhəmiyyətli işlərin müəllifi idi, 

burada dünyanın 2.402 yaşayış məntəqəsinin enini və uzunluğunu dünya 

xəritəsinin əsasını təyin etdi. Əl-Xorazmiy də astrolabe, xronologiya və 

sundiallar kimi mövzularda daha az tanınan bir sıra əsərlər yazmışdır. Bu 

əsərlərlə yanaşı bir siyasi tarix də tərtib etdi. 

 
Məlumdur ki, o, indiki Özbəkistan ərazisində Xorazmda (indiki Xiva), 

təxminən e.ə. 800 Məhəmməd bin Musa ömrünün əhəmiyyətli bir hissəsini 

böyük elmlər xadimi olan Bağdad xəlifəsi əl-Mamun məhkəməsində keçirdi. 

Bağdaddakı bir növ Bağdad Akademiyasının Hikmət Evinin kitabxanasına 

rəhbərlik etmişdir.Hikmət Evinin kitabxanasında Məhəmməd astronomiya və 

riyaziyyat mövzusunda çoxsaylı əsərlər yazmışdır.Dünya elmində 

Məhəmməd bin Musa riyaziyyat mövzusunda traktatı ilə məşhurdur. « 

Rəqəmlər və onlarla olan hərəkətlər haqqında. " 

 
Bu oçerkdə ilk dəfə bir onluq mövqedə hesablama sisteminə əsaslanan 

arifmetikanın sistematik bir təqdimatı verilmişdir. Orijinal ərəb mətni itirilsə 

də, XII əsrdə ərəb dilindən latın dilinə tərcüməsi sayəsində, Avropa alimləri 

ilk dəfə hind-ərəb sayma metodu ilə tanış oldular. Bu gündən etibarən 

"Ərəb"Nömrələr əbədi olaraq Avropa və dünya riyaziyyatına daxil edilmişdir. 

 
Ben Musa'nın ikinci risaləsi "başlığı altında nəşr olunan bir riyaziyyat 

dərsliyidir. Kitab əl-Cəbr val mukabala " 830-cu illər, əsasən birinci və ikinci 

dərəcəli tənliklərin həllinə həsr olunmuşdur. Ben Musa, kitabının 
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insanlara gündəlik həyatda olan problemlərini həll etməyə kömək etmək üçün 

yazdığını vurğuladı. O dövrdə miras bölgüsü, tacir hesabları, məhkəmə işləri, 

ticarət əməliyyatları və s. Kimi vacib məsələlərə baxırdı. 

 
Alim ədədi xətti və kvadratik tənliklərin təsnifatını və onların həlli üsulunu 

verdi.Məhəmməd bin Musanın istifadə etdiyi üsul iki əməliyyatdan ibarətdir. 

"Əl-Cəbr", yəni bərpası adlandırdığı ilk əməliyyat, bu mənfi dəyərlərə zidd 

olan tənliyin hər iki tərəfinə ifadələr əlavə etməklə tənlikdən mənfi miqdarları 

aradan qaldırmaqdır. İkinci əməliyyat "val-mukabala", yəni müxalifət 

adlanır.Əslində, əl-Cəbr və almukabala'nın hərəkətləri, tənliyin şərtlərinin 

bərabərliyin bir hissəsindən digərinə köçürülməsi və indi istifadə olunan bu 

cür üzvlərin azalmasıdır.Bu iki əməliyyat əl-Xorazmiyə birinci və ikinci 

dərəcəli hər hansı bir cəbr tənliyini altı kanonik forma gətirməyə imkan 

verdi.Bu tənlikləri şifahi şəkildə yazdı; əl-Xorəzmi də bu tənliklərin həllini 

şifahi qaydalar şəklində ifadə etdi. 

 
Yunanlar kvadratik tənlikləri sırf həndəsi bir şəkildə həll etdilərsə, əl- 

Kharizmi metodu demək olar ki, cəbrdir. Hər hansı bir kvadrat tənliyi ümumi 

qaydaya görə həll edə bilər (müsbət kökləri tapın) və rəsmini yalnız ritorik 

qərarının etibarlılığını izah etmək üçün istifadə edir. Və bu, yunanların 

həndəsi cəbri ilə müqayisədə irəliyə doğru böyük bir addımdır. 

 
Əl-Xorazmi tərəfindən verilən altı növ xətti və kvadrat tənliklərin həlli üçün 

müasir riyazi dilimizi təsvir metodlarına çevirsək, tənliklərin kökünü tapa 

bilən məşhur formulları əldə edirik.Xorazmi adı, Latınlaşmış Al-Xorazizmi 

şəklində, hamıya məlum olan riyazi termin alqoritmində əbədiləşdirilir. 

Alqoritm, "Arithmos" - bir sıra yunan sözünün təsiri altında Alxorezmi adının 

bir qədər dəyişdirilmiş formasıdır.Xorəzmi bin Musa adı başqa bir vacib 

riyazi konsepsiya - cəbr ilə əlaqələndirilir. Cəbr - Xorazmi Məhəmməd bin 

Musanın tənliklərin həllində istifadə etdiyi "əl-Cəbr" əməliyyatının Latınca 

adlandırılmış adı. Riyazi əsərlərində Xorəzmi bin Musa riyaziyyatın yeni bir 

qolunu - cəbri yaratdı.Xorəzminin elmi irsi riyaziyyatın və digər elmlərin 

inkişafına böyük təsir göstərmiş və bəşər mədəniyyətinin xəzinəsinə möhkəm 

daxil olmuşdur. 
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Digər elmi sahələrə verdiyi töhfələr 

 
O dövrün astronomiyası üçün böyük əhəmiyyət daşıyan kitabı astrolabe 

(genişliyi müəyyənləşdirən cihaz) kitabı idi. Astronomik və trigonometrik 

cədvəllərdən ibarət tərtibatı Çin və Avropa dillərinə tərcümə edilmişdir. 

 
Əl-Xorazi coğrafiyaya çox böyük töhfələr verdi. Riyazi coğrafiyaya dair ilk 

əsərin müəllifi hesab olunur. İlk dəfə ərəb dilində o dövrdə bilinən Yerin 

yaşayış yerini təsvir etdi və ən vacib yaşayış məntəqələrinin koordinatları, 

dənizlər və okeanlar, dağlar və çaylar olan bir xəritə verdi.Və bu Yer rəsm 

kitabı - yalnız sələflərin əsərlərinin tərcüməsi deyil, çox sayda yeni 

məlumatlar olan orijinal bir əsərdir. Bizansa, Xəzəryanı ölkələrə və 

Əfqanıstana elmi ekspedisiyalar təşkil etdi. Onun rəhbərliyi altında yer 

meridianının bir dərəcəsinin uzunluğu hesablandı.Lakin elmi maraqlarının 

geniş olmasına baxmayaraq, həyatının əsas elmi riyaziyyatdır. 

 
Möhtəşəm alim ilk dəfə hesablama sisteminə əsaslanan bir elm olaraq 

arifmetikanın sistematik bir təqdimatını verərək, cəbri xətti və kvadratik 

tənliklərin həlli üçün ümumi metodların elmi kimi əvvəlcə cəbri təqdim etdi.  

Məşhur elm tarixçisi George Sarton buna görə əl-Xorazizmi xarakterizə edir: 

"... dövrünün ən böyük riyaziyyatçısı , bütün şərtləri nəzərə alsanız və bütün 

dövrün ən böyük elm adamlarından birisiniz». 

 
Riyazi coğrafiya - ümumi coğrafiyanın bir hissəsi, son məqsədi: 

 
1) Yerin tipini və ölçüsünü təyin etmək; 

2) Yer kürəsindəki bir nöqtənin həndəsi əraziyə nisbətən məhdud yer 

səthi olaraq təyin edilməsi; 

3) müəyyən bir zamanda dünya məkanında yer kürəsinin vəziyyətinin 

müəyyənləşdirilməsi. 

 
Əl-Xorəzmi, Xilafət boyunca, İspaniyaya qədər, onluq mövqelər say 

sisteminin yayılmasına töhfə verən "Hind Hesabında" kitabını yazdı. XII 

əsrdə bu kitab Latın dilinə tərcümə edildi və Avropa arifmetikasının 

inkişafında və Hind-Ərəb rəqəmlərinin tətbiqində çox böyük rol oynadı. 

Latınlaşdırılmış formada müəllifin adı ( Alqorismus, Alqoritm), orta əsrlər 

Avropasında bütün arifmetik sistemini ifadə etməyə başladı; buna görə 

müasir termin yaranır alqoritmiilk olaraq Leibniz tərəfindən istifadə 
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edilmişdir. Əl-Xorəzmi tərəfindən yazılmış, "Yerin şəkli kitabı" - ərəb dilində 

ilk coğrafi əsər bu elmin inkişafına güclü təsir göstərmişdir. 

 
Əl-Xorəzminin astronomiya tarixindəki əsas xisləti həm Şərqdə, həm də 

Qərbi Avropada bu sahədə orta əsrlər tədqiqatlarına əsas verən trigonometrik 

və astronomik cədvəllərin ("Zij əl-Xorazmi") tərtib edilməsidir. Zij əl-

Xorazmi risaləsi əsasən Brahmagupta'nın Brahmaguphuta-siddhanta'nın 

müalicəsi olmasına baxmayaraq, bir çox məlumatlar Yazdigerd'in Fars 

dövrünün əvvəlində verilmişdir və planetlərin ərəb adları ilə yanaşı fars adları 

da bu zijin planetar tənliklərinin cədvəllərində verilmişdir. Bu işə bitişik eyni 

zamanda Yəhudi dövrünün hesablanmasına dair bir risalədir. Əl-Xoraziminin 

müxtəlif mənbələrdə bəhs etdiyi “salnamə kitabı” qorunub saxlanılmamışdır. 

 
"Astrolabe inşaatına dair kitab" ( astrolabe - açıların ölçülməsi üçün ən 

qədim astronomik alətlərdən biridir; ilk dəfə qədim Yunanıstanda meydana 

çıxmışdır) qorunmamış və yalnız digər mənbələrdə qeyd edilməklə 

tanınmışdır. 
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