
How modern mathematics emerged from a lost Islamic 

library 

 

The House of Wisdom sounds a bit like make believe: no trace remains of this ancient library, destroyed in 

the 13th Century, so we cannot be sure exactly where it was located or what it looked like. 

 

But this prestigious academy was in fact a major intellectual powerhouse in Baghdad during the Islamic 

Golden Age, and the birthplace of mathematical concepts as transformative as the common zero and our 

modern-day “Arabic” numerals. 

 

Founded as a private collection for caliph Harun Al-Rashid in the late 8th Century then converted to a 

public academy some 30 years later, the House of Wisdom appears to have pulled scientists from all over 

the world towards Baghdad, drawn as they were by the city’s vibrant intellectual curiosity and freedom of 

expression (Muslim, Jewish and Christian scholars were all allowed to study there). 

 

An archive as formidable in size as the present-day British Library in London or the Bibliothèque Nationale 

of Paris, the House of Wisdom eventually became an unrivalled centre for the study of humanities and 

sciences, including mathematics, astronomy, medicine, chemistry, geography, philosophy, literature and 

the arts – as well as some more dubious subjects such as alchemy and astrology. 

 

To conjure this great monument thus requires a leap of imagination (think the Citadel in Westeros, or the 

library at Hogwarts), but one thing is certain: the academy ushered in a cultural Renaissance that would 

entirely alter the course of mathematics. 

 

The House of Wisdom was destroyed in the Mongol Siege of Baghdad in 1258 (according to legend, so 

many manuscripts were tossed into the River Tigris that its waters turned black from ink), but the 

discoveries made there introduced a powerful, abstract mathematical language that would later be adopted 

by the Islamic empire, Europe, and ultimately, the entire world. 

 

***** 

 

“What should matter to us is not the precise details of where or when the House of Wisdom was created,” 

says Jim Al-Khalili, a professor of physics at the University of Surrey. “Far more interesting is the history of 

the scientific ideas themselves, and how they developed as a result of it.” 

 

 

 

 



Tracing the House of Wisdom’s mathematical legacy involves a bit of time travel back to the future, as it 

were. For hundreds of years until the ebb of the Italian Renaissance, one name was synonymous with 

mathematics in Europe: Leonardo da Pisa, known posthumously as Fibonacci. Born in Pisa in 1170, the 

Italian mathematician received his primary instruction in Bugia, a trading enclave located on the Barbary 

coast of Africa (coastal North Africa). In his early 20s, Fibonacci traveled to the Middle East, captivated by 

ideas that had come west from India through Persia. When he returned to Italy, Fibonacci published Liber 

Abbaci, one of the first Western works to describe the Hindu-Arabic numeric system. 

 

When Liber Abbaci first appeared in 1202, Hindu-Arabic numerals were known to only a few intellectuals; 

European tradesmen and scholars were still clinging to Roman numerals, which made multiplication and 

division extremely cumbersome (try multiplying MXCI by LVII!). Fibonacci’s book demonstrated numerals’ 

use in arithmetic operations – techniques which could be applied to practical problems like profit margin, 

money changing, weight conversion, barter and interest.  

 

“Those who wish to know the art of calculating, its subtleties and ingenuities, must know computing with 

hand figures,” Fibonacci wrote in the first chapter of his encyclopedic work, referring to the digits that 

children now learn in school. “With these nine figures and the sign 0, called zephyr, any number 

whatsoever is written.” Suddenly, mathematics was available to all in a useable form. 

 

Fibonacci’s great genius was not just his creativity as a mathematician, however, but his keen 

understanding of the advantages known to Muslim scientists for centuries: their calculating formulas, their 

decimal place system, their algebra. In fact, Liber Abbaci relied almost exclusively on the algorithms of 9th-

Century mathematician Al-Khwarizmi. His revolutionary treatise presented, for the first time, a systematic 

way of solving quadratic equations. Because of his discoveries in the field, Al-Khwarizmi is often referred to 

as the father of algebra – a word we owe to him, from the Arabic al-jabr, “the restoring of broken parts”—

and in 821 he was appointed astronomer and head librarian of the House of Wisdom. 

 

Al-Khwarizmi’s treatise introduced the Muslim world to the decimal number system,” explains Al-Khalili. 

“Others, such as Leonardo da Pisa, helped transmit it across Europe.” 

 

Fibonacci’s transformative influence on modern maths was thus a legacy owed in great part to Al-

Khwarizmi. And so two men separated by nearly four centuries were connected by an ancient library: the 

most celebrated mathematician of the Middle Ages stood on the shoulder of another pioneering thinker, 

one whose breakthroughs were made at an iconic institution of the Islamic Golden Age. 

 

 

 

 

 

 



Perhaps because so little is known about the House of Wisdom, historians are occasionally tempted to 

exaggerate its scope and purpose, giving it an mythic status somewhat at odds with the scant historical 

records left to us. “Some argue that the House of Wisdom was nothing like as grand as it became in the 

eyes of many,” says Al-Khalili. “But its association with men such as Al-Khwarizmi, with his work in 

mathematics, astronomy and geography, is for me strong evidence that the House of Wisdom was closer to 

a true academy, not just a repository of translated books.” 

 

Scholars and translators at the library also took great pains to ensure that their work was accessible to the 

reading public. “The House of Wisdom is fundamentally important, as it’s through translations there – 

Arabic scholars who translated Greek ideas into the vernacular – that we formed the bedrock of our 

mathematical understanding” says June Barrow-Green, professor of history of mathematics at the Open 

University in the UK. The palace library was as much a window into numerical ideas from the past as it was 

a site of scientific innovation. 

 

Long before our current decimal system, the binary number system that programs our computers, before 

Roman numerals, before the system used by ancient Mesopotamians, humans were using early tally 

systems to record calculations. While we might find each of these imponderable or antiquated, differing 

numerical representations can actually teach us something valuable about structure, relationships, and the 

historical and cultural contexts from which they emerged. 

 

They reinforce the idea of place value and abstraction, helping us to better understand how numbers work. 

They show that “the Western way wasn’t the only way”, says Barrow-Green. “There is a real value in 

understanding different numbers systems.” 

 

When an ancient trader wanted to write “two sheep”, for example, she could inscribe in clay a picture of two 

sheep. But this would be impractical if she wanted to write “20 sheep.” Sign-value notation is a system in 

which numeric symbols add together signify a value; in this case, drawing two sheep to represent the actual 

quantity. 

 

A vestige of sign-value notation, Roman numerals somehow persisted despite the introduction of Al-

Khwarizmi’s system, which relied on the position of digits to represent quantities. Like the towering 

monuments on which they were inscribed, Roman numerals outlived the empire that gave birth to them – 

whether by accident, sentiment or purpose, none can say for sure. 

 

This year marks the 850th anniversary of Fibonacci’s birth. It could also be the moment which threatens to 

undo the journeywork of Roman numerals. In the UK, traditional time-pieces have been replaced with 

easier-to-read digital clocks in school classrooms, for fear students can no longer tell analogue time 

properly. In some regions of the world, governments have dropped them from road signs and official 

documents, while Hollywood has moved away from using Roman numerals in sequel titles. The Superbowl 

famously ditched them for its 50th game, worried it was confusing fans. 



But a global shift away from Roman numerals underscores a creeping innumeracy in other aspects of life. 

Perhaps more important, the disappearance of Roman numerals reveals the politics that govern any wider 

discussion about mathematics. 

 

“The question of whose stories we tell, whose culture we privilege, and which forms of knowledge we 

immortalise into formal learning are inevitably influenced by our Western colonial heritage” says Lucy 

Rycroft-Smith, editor and developer at Cambridge Mathematics. A former maths teacher, Rycroft-Smith is 

now a leading voice in mathematics education, and studies differences across global curricula. While 

Wales, Scotland and Ireland do not include Roman numerals in their learning objectives, and the US has 

no standard requirements, England explicitly states that students must be able to read Roman numerals up 

to 100. 

 

Many of us will find nothing special about the figure MMXX (that’s 2020, if you’re unaware). We may dimly 

recognise Fibonacci for the famous pattern named after him: a recursive sequence that starts with 1 and is 

thereafter the sum of the two previous numbers. 

 

The Fibonacci sequence is certainly remarkable, showing up with astonishing frequency in the natural 

world – in seashells and plant tendrils, in the spirals of sunflower heads, in pine cones, animal horns and 

the arrangement of leaf buds on a stem, as well as the digital realm (in computer science and sequencing). 

His patterns often make their way into popular culture, too: in literature, film and visual arts; as a refrain in 

song lyrics or orchestral scores; even in architecture.   

 

But Leonardo da Pisa’s most enduring mathematical contribution is something rarely taught in schools. 

That story begins in a palace library nearly a thousand years ago, at a time when most of Western 

Christendom lay in intellectual darkness. It is a tale that should dismantle our Eurocentric view of 

mathematics, shine a spotlight on the Islamic world’s scientific achievements and argue for the continued 

importance of numerical treasures from long ago.  



Como a matemática moderna emergiu de uma 
biblioteca islâmica perdida

A  Casa da Sabedoria soa um pouco como um faz de conta:  nada sobre esta antiga
biblioteca que foi destruída no século 13 ainda existe; então não podemos ter certeza
exatamente onde ela estava localizada ou como era.

Mas  na realidade,  essa prestigiosa academia  foi  uma grande potência  intelectual  em
Bagdá  durante  a  Idade  de  Ouro  islâmica,  e  o  berço  de  conceitos  matemáticos  tão
transformadores como o zero comum e nossos numerais “árabes” modernos.

Fundada como uma coleção particular do califa Harun Al-Rashid no final do século VIII, e
convertida em uma academia pública cerca de 30 anos depois, a Casa da Sabedoria
parece  ter  atraído  cientistas  de  todo  o  mundo  para  Bagdá.  Eles  foram atraídos pela
vibrante  curiosidade  intelectual  e  liberdade  de  expressão  da  cidade  (estudiosos
muçulmanos, judeus e cristãos foram autorizados a estudar lá).

Um  arquivo  tão  impressionantemente  grande  quanto  a  atual  Biblioteca  Britânica  em
Londres, ou a Biblioteca Nacional de Paris, a Casa da Sabedoria acabou se tornando um
centro incomparável para os estudos humanísticos e das ciências, incluindo matemática,
astronomia, medicina, química, geografia, filosofia, literatura e artes—bem como alguns
assuntos mais questionáveis, como alquimia e astrologia.

Portanto, para conjurar este grande monumento é necessário usar a imaginação (pense
na Cidadela em Westeros ou na biblioteca em Hogwarts).  Mas uma coisa  é  certa:  a
academia  inaugurou  uma  Renascença  cultural  que  alteraria  inteiramente  o  curso  da
matemática.

A Casa da Sabedoria foi destruída no Cerco Mongol de Bagdá em 1258 (de acordo com a
lenda, tantos manuscritos foram jogados no rio Tigre que suas águas ficaram pretas de
tinta), mas as descobertas feitas lá introduziram uma linguagem matemática poderosa e
abstrata  que  mais  tarde  seria  adotado  pelo  império  islâmico,  a  Europa  e,  em última
instância, o mundo inteiro.

*****

“O que deveria importar para nós não são os detalhes precisos de onde ou quando a
Casa da Sabedoria foi criada”, diz Jim Al-Khalili, professor de física da Universidade de
Surrey. “Muito mais interessante é a história das próprias ideias científicas e como elas se
desenvolveram como resultado disso.”

Traçar  o  legado matemático da Casa da Sabedoria  envolve um pouco de viagem no
tempo  para  o  futuro,  por  assim  dizer.  Por  centenas  de  anos,  até  o  refluxo  do
Renascimento italiano, um nome foi  sinônimo de matemática na Europa: Leonardo de
Pisa, conhecido postumamente como Fibonacci. Nascido em Pisa em 1170, o matemático
italiano recebeu sua instrução primária  na Bugia,  um enclave comercial  localizado na
costa da Barbária, na África (litoral norte da África). Com 20 e poucos anos, Fibonacci
viajou para o Oriente Médio, cativado por ideias que vieram do oeste da Índia através da
Pérsia. Quando voltou à Itália, Fibonacci publicou Liber Abbaci, uma das primeiras obras
ocidentais a descrever o sistema numérico hindu-arábico.



Quando Liber Abbaci apareceu pela primeira vez em 1202, os numerais hindu-arábicos
eram  conhecidos  apenas  por  alguns  intelectuais.  Os  comerciantes  e  acadêmicos
europeus ainda se apegavam aos algarismos romanos, o que tornava a multiplicação e a
divisão extremamente  complicada (experimente  multiplicar  MXCI  por  LVII).  O  livro  de
Fibonacci  demonstrou  o  uso  de  numerais  em operações  aritméticas  — técnicas  que
poderiam ser aplicadas a problemas práticos como margem de lucro, câmbio monetário,
conversão de peso, troca e juros.

“Quem deseja conhecer a arte do cálculo,  suas sutilezas e ingenuidades, deve saber
computar com figuras manuais”,  escreveu Fibonacci  no primeiro capítulo  de sua obra
enciclopédica, referindo-se aos dígitos que as crianças agora aprendem na escola. “Com
esses nove algarismos e o sinal 0, chamado zéfiro, qualquer número pode ser escrito.” De
repente, a matemática estava disponível para todos em uma forma utilizável.

A grande  genialidade  de  Fibonacci  não  se  limita  apenas  a  sua  criatividade  como
matemático, mas também a seu profundo entendimento do conhecimento acumulado por
cientistas muçulmanos durante séculos: suas fórmulas de cálculo, seu sistema de casas
decimais,  sua  álgebra.  Na  verdade,  Liber  Abbaci  confiou  quase  exclusivamente  nos
algoritmos  do  matemático  do  século  IX,  Al-Khwarizmi.  Seu  revolucionário  trabalho
apresentou, pela primeira vez, uma forma sistemática de resolver equações quadráticas.
Por causa de suas descobertas no campo, Al-Khwarizmi é frequentemente referido como
o pai da álgebra — uma palavra que devemos a ele, do árabe al-jabr, “a restauração de
peças quebradas” — e em 821 foi nomeado astrônomo e bibliotecário-chefe da Casa da
Sabedoria.

“O tratado de Al-Khwarizmi introduziu o mundo muçulmano no sistema de numeração
decimal”, explica Al-Khalili. “Outros, como Leonardo de Pisa, ajudaram a transmiti-lo pela
Europa.”

A influência transformadora de Fibonacci na matemática moderna foi, portanto, um legado
devido em grande parte  a Al-Khwarizmi.  E assim, dois  homens separados por  quase
quatro séculos estavam conectados por uma antiga biblioteca: o matemático mais famoso
da Idade Média se apoiou em um outro pensador pioneiro, cujas descobertas foram feitas
em uma instituição icônica da Idade de Ouro islâmica.

Talvez  porque  tão  pouco  se  saiba  sobre  a  Casa  da  Sabedoria,  os  historiadores  são
ocasionalmente tentados a exagerar seu escopo e propósito, dando-lhe um status mítico
um tanto em desacordo com os escassos registros históricos que nos restam. “Alguns
argumentam que a Casa da Sabedoria não era tão grande quanto se tornou aos olhos de
muitos”, diz Al-Khalili.  “Mas sua associação com homens como Al-Khwarizmi, com seu
trabalho em matemática, astronomia e geografia, é para mim uma forte evidência de que
a Casa da Sabedoria estava mais perto de uma verdadeira academia, não apenas um
repositório de livros traduzidos.”

Os acadêmicos e tradutores da biblioteca também se esforçaram para garantir que seu
trabalho fosse acessível  ao público leitor.  “A Casa da Sabedoria  é fundamentalmente
importante,  pois foi  por meio de traduções de lá (estudiosos árabes traduziram ideias
gregas para o vernáculo) que formamos a base de nosso entendimento matemático”, diz
June Barrow-Green, professora de história da matemática na Open University no Reino
Unido. A biblioteca do palácio era tanto uma janela para ideias numéricas do passado
quanto um local de inovação científica.



Muito antes de nosso sistema decimal atual, do sistema de número binário que programa
nossos computadores,  antes  dos algarismos romanos,  antes  do sistema usado pelos
antigos mesopotâmicos, os humanos usavam os primeiros sistemas de contagem para
registrar cálculos. Embora possamos achar cada uma dessas formas imponderáveis ou
antiquadas, as diferentes representações numéricas podem, na verdade, nos ensinar algo
valioso sobre a estrutura, os relacionamentos e os contextos históricos e culturais dos
quais surgiram.

Eles reforçam a ideia de valor posicional e abstração, ajudando-nos a entender melhor
como funcionam os números. Eles mostram que “o jeito ocidental não era o único”, diz
Barrow-Green. “Há um valor real em compreender diferentes sistemas de números.”

Quando um antigo comerciante queria escrever “duas ovelhas”, por exemplo, ela podia
inscrever  em  argila  a  gravura  de  duas  ovelhas.  Mas  isso  seria  impraticável  se  ela
quisesse escrever “20 ovelhas”. A notação de valor de sinal é um sistema no qual os
símbolos numéricos somados significam um valor; neste caso, desenhar duas ovelhas
para representar a quantidade real.

Um vestígio de notação de valor de sinal  são os algarismos romanos que de alguma
forma persistiram, apesar da introdução do sistema de Al-Khwarizmi, que dependia da
posição dos dígitos para representar as quantidades. Como os monumentos imponentes
em que foram inscritos,  os algarismos romanos sobreviveram ao império  que os deu
origem — seja por acidente, sentimento ou propósito, ninguém pode dizer com certeza.

Este ano marca o 850º  aniversário do nascimento de Fibonacci.  Também pode ser o
momento que ameaça desfazer a jornada dos algarismos romanos. No Reino Unido, os
relógios tradicionais foram substituídos por relógios digitais, que são mais fáceis de ler
nas salas de aula das escolas, por medo de que os alunos não consigam mais dizer a
hora analógica corretamente. Em algumas regiões do mundo, os governos os eliminaram
em  sinais  de  trânsito  e  documentos  oficiais,  enquanto  Hollywood  deixou  de  usar
algarismos romanos em títulos de sequências. O Superbowl notoriamente os dispensou
para seu 50º jogo, preocupado que eles estivessem confundindo os fãs.

Mas uma mudança global para longe dos algarismos romanos ressalta uma arrasadora
enumerabilidade em outros aspectos da vida. Talvez mais importante, o desaparecimento
dos algarismos romanos revela a política que rege qualquer discussão mais ampla sobre
a matemática.

“A questão de quais histórias contamos,  cuja  cultura privilegiamos e quais formas de
conhecimento imortalizamos na aprendizagem formal são inevitavelmente influenciadas
por nossa herança colonial ocidental”, diz Lucy Rycroft-Smith, editora e desenvolvedora
da Cambridge Mathematics. Um ex-professor de matemática, Rycroft-Smith é agora uma
voz de liderança na educação matemática e estuda as diferenças nos currículos globais.
Embora  País  de  Gales,  Escócia  e  Irlanda não incluam algarismos romanos em seus
objetivos de aprendizagem e os EUA não tenham requisitos padrões, a Inglaterra declara
explicitamente que os alunos devem ser capazes de ler algarismos romanos até 100.

Muitos de nós não encontraremos nada de especial sobre a figura MMXX (isso é 2020, se
você não sabe). Podemos vagamente reconhecer Fibonacci pelo famoso padrão que leva
seu nome: uma sequência recursiva que começa com 1 e é, a partir daí, a soma dos dois
números anteriores.



A  sequência  de  Fibonacci  é  certamente  notável,  aparecendo  com  frequência
surpreendente no mundo natural — em conchas e gavinhas de plantas, nas espirais em
cabeças de girassol, em pinhas, chifres de animais e no arranjo de botões de folhas em
um caule, bem como no meio digital (na ciência da computação e sequenciamento). Seus
padrões muitas vezes também fazem parte da cultura popular: na literatura, no cinema e
nas  artes  visuais;  como  um  refrão  nas  letras  das  músicas  ou  partituras  orquestrais;
mesmo na arquitetura.

Mas a contribuição matemática mais duradoura de Leonardo de Pisa é algo raramente
ensinado nas escolas. Essa história começa na biblioteca de um palácio há quase mil
anos, numa época em que a maior parte da cristandade ocidental  jazia na escuridão
intelectual. É um conto que deve desmantelar nossa visão eurocêntrica da matemática,
iluminar as realizações científicas do mundo islâmico e defender a importância contínua
dos tesouros numéricos de muito tempo atrás.
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