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 اخلوارزمي
 حياته وأعماله وكتابه اجلربي

 

 (َُِٕ-ُِ-ُ) بقلم نقوال فارس
 الدراسة والبحث يف التقليد العلمي العريب"فريق "

 )اجلمعّية اللبنانّية لتاريخ العلوم العربّية(
و"دتذذه وتطذذّور  يف التقليذذد الرعرذذي العذذريب"   -مقتطعذذة مذذا كتذذا  نقذذو" فذذارس  "اجلذذرب دراسذذةال هذذ   

 . 7102دار الفارايب  بريوت  
 

 نب ة عا حياة اخلوارزمي وأعماله. .0
 إمسه. .0-0

العلم دكف ذكر اخلوارزمي كأحد أبرز العلماء على مٌر ال ديكن أف يكتب اتريخ  
كبكلمة  ُالعصور. شهرة اخلوارزمي تعود بشكل خاٌص إىل ارتباط امسو بًعلم اجلرب

كمن مثٌ الغريب ابلنظاـ الًتقيمي  ،ؼ اجملتمع الًعلمي العريبكإىل أنٌو أٌكؿ من عر   ِألغوريتم
من أمهٌية إصلازات اخلوارزمي يف حقوؿ . قولنا ىذا ال يعٍت التقليل ّالوضعي العشرم

                                                 
ُ
كلمة "جرب" يف القاموس الرايضي، ألٌكؿ مرٌة يف التاريخ، يف "كتاب اجلرب كادلقابلة" الذم أٌلفو اخلوارزمي يف بداية القرف التاسع دخلت   

 "، تدٌؿ على الًعلم الذم يعاجل حٌل ادلعادالت )اجلربيٌة(Algebra, Algèbreصارت ىذا الكلمة " ،كإىل اآلف ،ـ. كمنذ ذلك احلُت
 ، ز، أدانه(.ِ-ِكيف رلرل الكتاب دٌلت ىذه الكلمة على عملٌية جربيٌة )أنظر ملحوظات الفقرة  كالعملٌيات على كثَتات احلدكد.

ِ
يىغ الالتينٌية لكتاب )أك كتايبىٍ   ( اخلوارزمي يف علم احلساب، كأمٌهها انتشاران، الحتمل عنواانن، كال ييعرىؼ من قاـ هبا. كىذه إحدل أقدـ الصو
= علماءشر أخذ كمنذ القرف الثاين ع ؛"، اليت ظٌن الؤٌرخوف أٌّنا عنواف للكتاب الالتيٍتDixit Algorismiلصيغة تبدأ بعبارة "ا
يف نظاـ الًتقيم الوضعي  احلساب كالعملٌيات احلسابٌيةتول ضمن ىذا الكتاب )احملًعلم الالغرب يعتربكف كلمة ألغوريسمي ىذه تدٌؿ على =

 Liber Algorithmos،  Livreىذا النوع من الًعلم عناكين مثل اليت يؤٌلفوّنا يف الكتب يعطوف ا ، كصارك (العشرم

d’algorisme ـُٗ... إخل... كظٌن عدده منهم أٌف أصل ىذا التعبَت يوانين )دمج لكلمتُت يواننٌيتُت(، كبقي ىذا الظن حىت القرف 
 Dixit( أٌف عبارة "J. Toussaint Reinaud, 1795-1867برىن العامل الفرنسي رينو )أف ـ( إىل ُْٖٓ)

Algorismi" "كنٌبو إىل ذلك. ،تعٍت "قاؿ اخلوارزمي 
ّ
 ، أدانه.ّ-ُـ( إىل الالتينٌية. أنظر ادلقطع ُِبفضل كتابيو يف علم احلساب كنقلهما )يف القرف   
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، كاألدكات الفلكٌية  ْاألزايجأتليف علمٌية أخرل غَت اجلرب كاحلساب: )
 .، كعلم ادليقات كالتقومي كاجلغرافيا(ٓكاالسطرالب

ادلعلومات ادلتعٌلقة بسَتة اخلوارزمي الشخصٌية اندرة؛ ىذا ما تؤكًٌده ادلراجع اليت  
ادلؤٌرًخوف على أٌف امسو ىو "زلٌمد بن موسى اخلوارزمي"،  . جيمعٔتناكلت ىذا ادلوضوع

كعلى أٌف كنيتو تدٌؿ على أٌف أصلو من خوارـز كىي اسم دلقاطعة قددية من شرقي 
ـ، كال ييعرؼ مكاف كالدتو. عاش يف بداية احلكم العٌباسي ََٖإيراف. كيًلد قبل العاـ 

-ُّٖمن اخلليفة ادلأموف )كقاـ أبغلب نشاطاتو العلمٌية يف مدينة بغداد، يف ز 
ـ. فهم ْٕٖـ(، كبقي على قيد احلياة إىل ما بعد كفاة اخلليفة "الواثق"، عاـ ّّٖ

، استنادان إىل مقطع كحيد كرد يف  بعض ادلؤٌرًخُت، أنٌو كاف ينتمي إىل الطائفة الزرادشتٌية
"...  :أمساءاسم اخلوارزمي بُت عٌدة  فيو رًديكادللوؾ" للطربم  األممكتاب "اتريخ 

م، ص.  لي ك..."موسى اخلوارزمي اجملوسي القطربي  كزلٌمد بن كلكٌن . [َُٖٗ]الطىربى
 أفٌ  ارأتلذلك االستنتاج ك  عدـ دقٌة [ إىلAnbouba, 1978, p. 66نٌبو ]ع. أنبواب 

كاسم اجملوسي القطربيلي اخلوارزمي سمحرؼ العطف، "ك"، سقط سهوان بُت ا
فبداي  ٕ

مٌث تبٌٌت ر. راشد رأم ع. إىلً شخص كاحد.  افككأٌّنما يعود، يف فقرة الطربم ادلذكورة
كمؤٌخران، بٌُت  [.ْٕ، ص.ََُِك ُٗ ، ص.ُٖٗٗراشد، ] ويف كتابىيأنبواب ىذا 

، يف "فريق الدراسة كالبحث يف الًتاث العلمي العريب"الباحث علي عيسى من 
                                                 

ْ
 مقٌدمااها رسومان ختطيطٌية تسم  بًتكيب ىذه األزايج )مجع زيج( ىي كتب تتكٌوف من رلموعات جداكؿ حلركات الكواكب، حتوم يف  

 اجلداكؿ.
ٓ
 آلة فلكٌية قددية، يواننٌية األصل، طويرت كثَتان يف العصر العريب، ذلا استخدامات حسابٌية شىٌت يف الفلك كالتوقيت كاجلغرافيا.  
[ Anbouba, 1978]دؿ أنبواب [ كعاToomer, 2008كل خاٌص يف ىذه الفقرة: ج. تومر]كمنها تلك اليت نستند إليها بش ٔ

 [.ََُِ=راشد، Rashed, 2007[ كرشدم راشد ]vitch, 1976éYouschkكأ. ب. يوشكيفيتش ]
 صفة تقاؿ للشخص ادلتحٌدر من مدينة قطربل )القريبة من بغداد(. ٕ
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ال  "اجملوسي"صفة  ، أفٌ حوؿ ادلقطع ادلذكور من كتاب الطربم ملحوظة مل تينًشر بعد
خطأ يف النسخ   ىناؾ كأٌف من احملتمل أاٌل يكوف ،ٖتعود إىل داينة بل إىل موقع جغرايف

 .أنبواب كما قٌدر ع.
 

  ادلناخ ا"جتماعي ال ي عاش فيه. .0-7
ـ(، انتقلت عاصمة َٕٓبعد أف انتقل احلكم من األمويُت إىل العٌباسيُت ) 

ـ( بُت ٕٕٓ-ْٕٓد اليت أٌسسها اخلليفة ادلنصور )الدكلة العربٌية من دمشق إىل بغدا
، مل تكن بغداد العاصمة السياسٌية أك مركز الًتؼ بنائهاكمنذ  .ٕٓٔك ٖٕٓعامي 

ـ( َٖٗ-ٖٕٔأٌسس فيها ىركف الرشيد ) أيضان عاصمة الًعلم؛كالبذخ فحسب، بل 
بيزنطية.  مكتبة ضخمة غنٌية ابدلخطوطات العلمٌية اليت استقدـ قسمان مهٌمان منها من

ـ(، أضحت بغداد أتكم عشرات ادلكتبات ّّٖ-ُّٖكيف عهد كلده ادلأموف )
العاٌمة كالعديد من مراكز بيع الكتب كمئات النٌساخ كادلًتمًجُت كصانعي األدكات 

كىو العلمٌية كالفلكٌية. كأىٌم ادلؤٌسسات اليت ازدىرت يف عهد ادلأموف "بيت احلكمة" 
تلك  اجتذبت ٌيان.كمرصدان فلكضخمة مكتبة  لاحتو  ة،نوع من األكادديٌيات العالي

من كٌل أرجاء ك عصر، ذلك الإليها العلماء يف كافة أنواع العلـو ادلعركفة يف  ادلؤٌسسة
، مركران بشماؿ الدكلة العربٌية اليت كانت دتتٌد من إسبانيا غرابن إىل حدكد الصُت شرقان 

زمي كعمل. ككاف، بشهادة معاصريو . يف ىذا اجلو العلمي عاش اخلوار إفريقيا كمصر
كادلؤٌرخُت، من أىٌم كجوه "بيت احلكمة" حيث كاف يقـو ابلدراسة كالبحث العلمي،  
 كما كاف من الذين عملوا يف مرصد الشماسٌية الفلكي الذم بناه ادلأموف يف بغداد.

                                                 
 "درب اجملوس"، كىو اسم حٌي أك ضاحية من بغداد القددية.  ٖ
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 مؤلّفاته. .0-3
اليت اهتٌم   الكتب القدديةخوف يف إحصاء أعماؿ اخلوارزمي إىليستند ادلؤرٌ  

ىل ذكر تلك األعماؿ يف الرسائل كالكتب اليت أٌلفها إأبخبار العلماء كاحلكماء، كما 
ىػ، َّٖمعاصركه كخلفاؤه من أىل العلم. نقرأ يف الفهرست البن الندمي )توٌّف عاـ 

ـ(: "ككاف الناس قبل الرصد يعٌولوف على زجييو األٌكؿ كالثاين، كيعرفاف َٗٗ
الكتب، كتاب الزيج نسختُت، أكلو كاثنيو. كتاب الرخامة. كتاب ابلسندىند. كلو من 

]ابن الندمي، ص.  العمل ابالسطرالب. كتاب عمل االسطرالب. كتاب التاريخ"
ـ( الفقرة نفسها تقريبان ُِْٖ-ُُِٕىػ، ْٔٔ-ٖٔٓ. كيعيد الًقفطي )[ّّّ

ارزمي( د بن علي )كىو معاصر للخو نى [. كينسب ابن الندمي لسى ِٖٔص. الًقفطي، ]
ابن "كتاب احلساب اذلندم" ك"كتاب اجلمع كالتفريق" ك"كتاب اجلرب ادلقابلة" ]

ًمعوف على أٌف ذلك خطأ كأٌف تلك الكتب ّّْص. الندمي،  [. إاٌل أٌف ادلؤٌرًخُت جيي
الثالثة ال تعود إىل سند بن علي بل إىل اخلوارزمي، كيقٌدركف أٌف ىذا اخلطأ قد يكوف 

قد فرست نتيجة لتجاكر الفقرتُت ادلتعٌلقتُت هبذين الرايضٌيُت. سٌببو انسخ كتاب الفه
ثبت كجود األعماؿ اليت حتمل العناكين ادلذكورة يف الفهرست، كانتماؤىا إىل اخلوارزمي  
 كما ثبت أيضان كجود أخرل تنتمي لو. كضلاكؿ يف ما يلي إدراج الئحة هبذه العناكين:

ال حيمل ىذا الكتاب عنواانن بشكل ظاىر.  يف الواقع، ".كتا  اجلرب وادلقابلة" -ُ
يعيد عادؿ أنبواب ذلك الغياب إىل شلارسة درج عليها كٌتاب ذلك العصر. أٌما ر. راشد  

ال "الكتاب ادلختصر يف  كادلقابلة"،فيربىن أٌف عنواف الكتاب ىو "كتاب اجلرب 
ان ألٌف تصويب العنواف أمر مهمٌّ، نظر  [.ََُِ]راشد،  حساب اجلرب كادلقابلة"

استخداـ صفة "ادلختصر" قد توحي أٌف ىناؾ صيغة غَت سلتصرة سابقة لكتاب 
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اخلوارزمي أك أٌف ىناؾ جربان سابقان لكتابو، شلٌا ييضيًٌع فًتة بداية اجلرب أك يلٌفها ابلضباب 
لكتاب إىل عصران يف عٌدة بقي ىذا ا .كيزيد البلبلة حوؿ موضوع مصادر اخلوارزمي

 .ث عنو مبزيد من التفصيل يف الفقرة التاليةكسنتحدٌ  سلطوطات،
 

". مفقود يف صيغتو العربٌية، كيوجد بصيغ متعٌددة كتا  احلسا  اذلندي" -ِ
، على األرج  يف القرف De numero Indorumابلالتينٌية، اليت تيرًجم إليها حتت عنواف 

ت فيو. ىذه الًتمجة الثاين عشر ـ، كال ييعرىؼ من قاـ هبذه الًتمجة كال ادلكاف الذم دتٌ 
فيًقدت أيضان، إاٌل أٌف ًصيىغان عديدة كيًتبت انطالقان منها ما زالت ابقية إىل يومنا، تيعرىؼ 

. يصف ىذ الكتاب أشكاؿ أرقاـ النظاـ النظاـ Algorismes Latinsحتت اسم 
طرائق القياـ ابلعملٌيات احلسابٌية كتابة أٌم عدد كاف يف ىذا النظاـ ك العشرم ك 

 . وسٌية فياألسا
 

 بعض يف)الكتاب احلسايب الثاين، كقد يرًد عنوانو  "كتا  اجلمع والتفريق" -ّ
يف حساب اذلند"(. ىو مفقود أيضان يف صيغتو  كتاب اجلمع كالتفريق" :ادلراجع
أم  ،Liber augmenti et diminutionisكتيرًجم إىل الالتينٌية، حتت عنواف العربٌية. 

. يقٌدـ أندريو آالرد دراسة كافية للصيغ الالتينٌية األكىل ٗ"كتاب الزايدة كاإلنقاص"
 ،معان  ،لعلم احلساب العريب كييفهم من دراستو أٌف كتايب اخلوارزمي ادلذكورين شٌكال

كًعرب الًتمجة الالتينٌية ادلذكورة لعمل اخلوارزمي  [.ُٕٗٗآالرد، مصدر ىذه الًصيىغ ]
 .َُاـ العشرم الوضعي كعلى أرقامواحلسايب، تعٌرؼ الغرب كالعامل على النظ

                                                 
 موجزان عن زلتول الكتابُت احلسابٌيُت. [ََُِ، راشد]كتاب المن  ُٓك َٓصلد يف الصفحتُت  ٗ
، يف ادلشرؽ العريب ٗ، ٖ، ٕ، ٔ، ٓ، ْ، ّ، ِ، ُ، َتطٌور شكل األرقاـ الًعشريٌة )اذلنديٌة األصل( كثَتان لتصب  على ىذا الشكل:  َُ

 ،.... يف ادلغرب كأكركاب.3، 2، 1، 0كعلى الشكل:   )األرقاـ اذلنديٌة(،
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يف عصر  (يف علم الفلكىذا )أٌلف اخلوارزمي كتابو . ُُ"زيج السندهند" -ْ
حبسب رجييس  بكاملو ،ادلأموف. فيًقد النٌص العريب ذلذا الكتاب، كلكٌنو، كصل إلينا

ة أصلزىا يف القرف الثاين ًعرب ترمجة التينيٌ  [،َٓ-ْٖ، ص. ُٕٗٗمورلوف ]مورلوف، 
 ،، ميستندان إىل مراجعة لكتاب اخلوارزمي(Adelard de Bath) الرد دك ابثأدعشر 

وٌّف يف األندلس سنة ادلت (أجراىا أبو القاسم مسلىمة اجملريطي )نسبة إىل مدريد
 .G. J). ال يذكر ر. مورلوف زجيُت للخوارزمي. كيقٌدر ج. تومر ـََُٕىػ/ّٖٗ

Toomer )ذكرمها، ديرًلا يف التنقي  الذم أجراه  أٌف ىذين الزجيُت اللذين أتينا على
 .ُِاجملريطي كتيرًجم إىل الالتينٌية

 

الرايضٌية، بقي إىل عصران يف يف اجلغرافية ىو كتاب  ".كتا  صورة األرض" -ٓ
يف ىذا الكتاب حيٌدد اخلوارزمي مواقع  ُّ .ُِٔٗسلطوطة حٌققت يف اليبزغ عاـ 

                                                 
ُُ

-يج السند ىند الكبَت" الذم نقلو إىل العربٌية عن أصلو اذلندم، الفلكي زلٌمد بن ابراىيم الفزارم )..."ز كتاب ىو غَت    
 يتطٌلبو التغٌَت الزمٍت كاجلغرايف. تًبعان دلا ـ(، قبل عصر ادلأموف؛ كىو تنقي  لػ"زيج السند ىند الكبَت"،ٕٔٗىػ/َُٖ
ُِ

 تنقي  اجملريطي زلٌقق يف ادلراجع التالية:  

- O. Neugebauer, The astronomical tables of al-Khwārizmi [Texte imprimé] : 

translation with commentaries of the Latin version edited by H. Suter, supplemented 

by Corpus Christi College MS 283 / by O. Neugebauer / København : I kommission 

hos E. Munksgaard , 1962 ; Heinrich Suter,  

-      u  mm   i     sā   -  wārizm       i    str   mis h                s 

 u  mm   i     sā   -Khwārizm  ; hrsg. u   k mm  t. von Heinrich Suter / 

Frankfurt am Main : Institute for the history of Arabic-Islamic Science , 1997, 

- Millas Vendrell, Eduardo 1963. El Comentario de Ibn al-Muthanna a las tablas 

astronomicas de al-Kwarizmi : estudio y edicion critica del texto latino, en la 

version de Hugo Islamic Science. Leiden : Brill/London : Al-Furqan Islamic 

Heritage Foundation. 
ُّ

 رًجع إىل:[ اليت يي ِٕٗص. ، ُٕٗٗع ]أ. كٌنيدم، راج  
  s Kitā  S r t   -Arḍ   s A   G ‛  r  u  mm   I     sā     uwārizm ,éd. 

Hans Von Mžik. Bibliothek arabischer historikerund geographen; 3 Bd (Leipzig: 

Otto Harrassowitz 1926). 
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خطوط العرض كالطوؿ، كيرسم إىل سبة العديد من البلداف على الكرة األرضٌية ابلن
دتثيالن لألرض )ادلعمورة( مع البحار. ييعتقد أٌف دتثيل األرض يف ىذا الكتاب ىو 
حتسُت للتمثيل الذم حواه الكتاب اجلغرايف الذم أمر ادلأموف رلموعة من علماء بيت 

كرمسوا  احلكمة بتأليفو. اعتمد ىؤالء على كتاب بطلميوس اجلغرايف )القرف الثاين ـ(
مل يبق من كتاهبم أٌم نسخة إىل لكن وس، ك يميطة بطلخارطة لألرض ىي، حتسُت خلر 

 عصران.
 

كىو  كامالن؛إىل عصران   ىذا الكتاب كصل ".كتا  استخراج أتريخ اليهود" -ٔ
نيشرت الرسالة  [Toomer, 2008] رسالة يقٌدـ فيها اخلوارزمي كصفان للتقومي العربم

 .ُْمؤٌخران يف بَتكت
 

ىذه اآللة  -أم صناعة- يبٌُت كيفٌية بناء كتاب) ."كتا  عمل ا"سطر" " -ٕ
بينما بقي الكتاب الثاين: "كتاب العمل  ،يبدك أنٌو مفقود إىل اآلف الفلكٌية(؛

مقاطعو. زلفوظان، كإف ببعض  ،ابالسطرالب" )الذم يبٌُت كيفٌية استعماؿ ىذه اآللة(
ىػ# ِْٕ-)...ضي كالفلكي "الفرغاين" من كتاب للراي ان طعأٌف مق ٌكدادلؤ  فمن
أخرل يف آاي صوفيا يف ك يف سلطوطة يف برلُت،  يف ادلوضوع نفسو، موجودـ( ُٖٔ

[. ىذا ادلقطع Toomer, 2008استنادان إىل كتاب اخلوارزمي ىذا ] قد كتببوؿ( اسطن)
 ُٓ .ََِْعاـ  وم صوران بيانٌية قد حيٌققالذم حي

                                                 
رسالة "كيليو للمؤلف ، امحد يسر دمحم معلي مصطفى مشرفة ككترمجة حتقيق  ،ارزمي بن موسى اخلو دمحم أتليف "،كتاب اجلرب كادلقابلة"  ُْ

راجع  .ََِٖ، لبناف ،(Byblion) دار كمكتبة بيبليوف ،دلستشرؽ الباركف كارا دكفوادراسة ، حتقيق ك "ريخ اليهوديف استخراج أت
راابد الدكن : مطبعة حيد ،ُالطبعة  ،يف أيب جعفر دمحم ابن موسى اخلوارزميأتل"، أعيادىممقالة يف استخراج أتريخ اليهود ك " أيضان:

 .ُْٕٗ، مجعية دائرة ادلعارؼ العثمانية
ُٓ

 = نشر ىذا العمل يف ادلقاؿ التايل:  
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إىل عصران، كلكٌننا نعلم أنٌو من بُت الكتاب  ىذامل يصل  ."خكتا  التاري" -ٖ
 الكتب اليت رجع إليها، عدد من الكٌتاب من معاصرم اخلوارزمي كخلفائو.

كىذا العنواف  إىل عصران سول عنواف ىذا الكتاب؛ ". مل يصلكتا  الرخامة" -ٗ
 يدٌؿ على أنٌو كتاب يف علم بناء الساعات الشمسٌية كاستخدامها يف مكاف زلٌدد من

 األرض.
 

 .  طبعاته وحمتوا  اجلربيكتا  اخلوارزمي اجلربي. 7
يكاد ال خيلو كتاب يف اتريػخ الرايضػٌيات، مػن حػديث حػوؿ "جػرب اخلػوارزمي"،  

يف دراسػػات تتفػػاكت مػػن كتػػاب إىل آخػػر، مػػن حيػػث العمػػق كاالتسػػاع. كعلػػى امتػػداد 
ىػذا ادلوضػوع  حػوؿ تبدءان من مخسػينٌيات القػرف العشػرين، أقيمػ ،أكثر من نصف قرف

كنيًشرت حولو عشرات ادلقػاالت يف كتػب كيف رلػاٌلت  عديدة علمٌيةكنقاشات  مؤدترات
صػػة،  .يػػة علػػم اجلػػرببدا مسػػألةحػػوؿ  تسػػاؤؿالاللغػػط ك الكثػػَت مػػن  تأزالػػ علميٌػػة متخصًٌ

ادلنشػػورات، مػػن تلػك  ااسػتقيناى الػػيت ادلعلومػات جتميػػع كترتيػب بعػػضمػػا يلػي  يف اكؿضلػ
 اجلػػرب بدايػػةادلػػذكور كعػػن موقعػػو مػػن كتػػاب اخلػػوارزمي اضػػحة عػػن  فكػػرة ك إعطػػاء  هبػػدؼ

اتريػػػخ يف  المعػػػة ةجديػػػد نتػػػائج علميٌػػػة تقػػػدمي عينػػػدٌ  ىػػػذا يعػػػٍت أنٌنػػػا ال .ومػػػن أتسيسػػػك 
عػػػػددان مػػػػن االسػػػػتنتاجات كادلالحظػػػػات غػػػػَت سػػػػنقٌدـ  نػػػػا، ابلػػػػرغم مػػػػن أنٌ أتسػػػػيس اجلػػػػرب

ارزمي اجلػػػربم يف بدايػػػة دكر كتػػػاب اخلػػػو كمػػػن أجػػػل مزيػػػد مػػػن التفصػػيل حػػػوؿ  .البديهيٌػػة

                                                                                                                   
= François Charette and Petra G. Schmidl, “Al-Khwâzimî and Practical Astronomy 

in Ninth Century Baghdad”, SCIAMVS – Sources and Commentaries in Exact 

Sciences, No.5, 2004, pp. 101-198. 
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[ Farès, N. 2015كأتسػػيس اجلػػرب، ديكػػن االطٌػػالع علػػى ادلقػػاؿ كالكتػػاب التػػاليُت: ]
 [.َُِٕ، فارس، ف. Farès, N. 2017ك]

  

 .احلديثةكتا  ال. طبعات 7-0
، َُّٖتعرٌفت األكساط العلمٌية على كتاب اخلوارزمي اجلربٌم منذ العاـ  

سو كترمجو إىل رى كدى  ،حتقيقان للكتاب ادلخطوطبفضل فريديريك ركزف الذم قٌدـ 
 دراسة، قاـ علي مصطفى مشرٌفة بُّٕٗ. كعاـ [Rosen, F. 1830]اإلنكليزيٌة 

؛ إاٌل أٌف التحقيقُت ادلذكورين استندا إىل سلطوط ُٔ، ابللغة العربٌية، كبتحقيق آخرةشلاثل
لت كاليت . كمن بُت العديد من الدراسات اليت تُٕكاحد، ىو سلطوط أككسفورد

تناكلت جرب اخلوارزمي، نذكر بشكل خاٌص مقاؿ عادؿ أنبواب: "اجلرب العريب بُت 
، الغٌٍت ابدلعلومات ُٖ[Anbouba, A. 1978]نظرة عاٌمة"  –القرنُت التاسع كالعاشر 

"اتريخ الرايضيٌات التارخيٌية، كدراسة رشدم راشد اليت حتتٌل الفصل األٌكؿ من كتابو: 
 .[Rashed, 1984 (1)] ،[ُٖٗٗ]راشد،   كاحلساب"العربيٌة بُت اجلرب

 -، "اخلػػػوارزميابلفرنسػػػٌية كتػػػاابن بعنػػػوافالباحػػػث ر. راشػػػد ، نشػػػر ََِٕكعػػػاـ  
حتقيقػان نقػداٌين لػنٌص كتػاب  ىذا الكتػاب، يفادلؤلًٌف . يقٌدـ [Rashed, 2007] بداية اجلرب"

كإىل ترمجتػو الالتينيٌػة  ،الػنصٌ  ذلكاخلوارزمي، يستند فيػو إىل مخسػة سلطوطػات إضػافٌية لػ
، كالػػيت تيعتىػػرب (Gérard de Crémone : 1114-1187)الػػيت قػػاـ هبػػا جػػَتار دك كرديػػوف 

                                                 
 .[ُِٔ]ص.  ركزف يصفو ر. راشد أبنٌو أفضل من حتقيق ُٔ
 .أنظر ادلراجع ُٕ
جلامعة "منشورات ا ،"درس لكتاب اخلوارزمي يف "اجلرب كادلقابلة  - "إحياء اجلربقبل ذلك بعشر سنوات، نشر أنبواب كيتيبان بعنواف:  ُٖ

 اللبنانٌية"، أصب  يف عصران غَت ذم أمهٌية تيذكىر.
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. إضػػػػافة إىل ذلػػػػك يقػػػػٌدـ ادلؤلٌػػػػف الًتمجػػػػة ُٗاألفضػػػػل بػػػػُت الًتمجػػػػات الالتينيٌػػػػة األخػػػػرل
الفرنسػػػػٌية األكىل لكتػػػػاب اخلػػػػوارزمي، كدراسػػػػة اترخييٌػػػػة كرايضػػػػٌية لػػػػو، اسػػػػتفاد فيهػػػػا مػػػػن 

علومات يف اتريخ العلـو اليت تراكمت خالؿ العقود اخلمسة الػيت سػبقت نشػر كتابػو. ادل
توضػػػ  ىػػػػذه الدراسػػػة عػػػػددان مػػػػن النقػػػاط ادلتعٌلقػػػػة بكتػػػػاب اخلػػػوارزمي، كمػػػػا تبحػػػػث يف 

كخلػػػص ر. راشػػػد إىل تقيػػػيم ادلسػػػألتُت ادلًتابطتػػػُت: أصػػػالة عمػػػل اخلػػػوارزمي كمصػػػادره. 
ءا للبعد الرايضي لكتاب اخلوارزمي، ال فتان إىل نوعُت من الربىاف اسػتيخًدما يف اجلػرب، بىػدى

يف ىػػذا الكتػػاب، كتطػػٌورا يف اجلػػرب العػػريب الحقػػان، مهػػا، حبسػػب تعبػػَته: "الربىػػاف ابلعلٌػػة" 
، قمنػا ََُِعػاـ )أم الربىاف اذلندسػي(، ك"الربىػاف ابللفػ)" )أم الربىػاف اجلػربم(. ك 

أتسػػيس ًعلػػم  -ف: "رايضػػٌيات اخلػػوارزميبًتمجػػة الكتػػاب ادلػػذكور إىل العربيٌػػة حتػػت عنػػوا
كلمػػة "أتسػػيس" زلػػٌل كلمػػة   اجلػػرب"، كمػػا قمنػػا بكتابػػة مقٌدمػػة صػػيغتو العربيٌػػة. إٌف إحػػالؿ

فكتػػػاب اخلػػػوارزمي، كمػػػا "بدايػػػة" يف عنػػػواف الصػػػيغة العربيٌػػػة للكتػػػاب، أمػػػر لػػػو داللتػػػو. 
م الشػكل األٌكؿ [، حيتػو Farès, 2015سنرل، ككما بيٌػٌنا يف مقاؿ الحق لتلك الًتمجة، ]

لألسػػس ادلصػػادراتٌية ذلػػذا الًعلػػم، ىػػذه األسػػس الػػيت كانػػت تتػػدٌعم ابسػػتمرار مػػع خلفػػاء 
كمبػا أٌف رجوعنػا  اخلوارزمي كاليت مل يكن مػن ادلمكػن اكتماذلػا قبػل بدايػة القػرف العشػرين.

إىل ىذا الكتاب سػيًتٌدد، سػوؼ لػن نػذكر يف الرجػوع إليػو، سػول، رقػم الصػفحة، دكف 
 .َِادلؤلًٌف أك عاـ التأليفذكر اسم 

                                                 
، كالثانية لغٌيـو ُُْٓ(، عاـ Robert de Chesterكصلت إىل عصران ترمجتاف أخرايف إىل الالتينٌية: األكىل لركبَت دك شسًت ) ُٗ

 .(Guillaume de Luna 1110-1180)دك لوان 
 [.ٖ، ص. ََُِؿ ]راشد، دى [ بى ٖكأف نكتب ]ص.  َِ
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 لكتا .ل نظريوصف احملتوى ال. 7-7
حيػػث  القسػػم األٌكؿ منػػو، يف اخلػػوارزمي اجلػػربم كتػػابمػػن   تقػػع الفصػػوؿ النظريٌػػة 

، أف تيقسػػم إىل ثالثػػة ا. كديكػػن للفصػػوؿ الباقيػػة، الػػيت تلتهػػُِحتتػػٌل مسػػاحة مهمػػةن نسػػبٌيان 
 أقساـ:

صو اخلوارزمي للتطبيقػات العم - صًٌ ليٌػة )العدديٌػة( الػيت توًضػ  النظريٌػة ادلعركضػة فصل خيي
يف القسػػم األٌكؿ مػػن الكتػػاب، حيػػٌل فيػػو عػػددان مػػن ادلسػػائل بعػػد حتويلهػػا إىل معػػادالت 

 ،ِِجربيٌة
قسػػػػم ىندسػػػػي، يعػػػػاجل مسػػػػائل مسػػػػاحات بعػػػػض األشػػػػكاؿ ادلسػػػػٌطحة إضػػػػافة إىل  - 

ىػػػو حجػػػم  ) احلجػػػم الوحيػػػد الػػػذم يعطيػػػو مسػػػائل تتعلٌػػػق ابلقيػػػاس يف ىػػػذه األشػػػكاؿ
. يقـو اخلوارزمي بتحويل عدد مػن ىػذه ادلسػائل إىل معػادالت جربيٌػة. كيىػذكير ادلخركط(

π :22يف ىػػػذا القسػػػم ثػػػالث قًػػػيم تقريبيٌػػػة لػػػػ 

7
ذاكػػػران أٌف القيمتػػػُت   3,1416 ك 10ك  

 ،ِّاألخَتتُت تعوداف إىل التقليد اذلندم
مسػػػػائل يف الوصػػػػااي تػػػػوم عنػػػػواف "كتػػػػاب الوصػػػػااي"، حيحيمػػػػل طويػػػػل نسػػػػبٌيان،  قسػػػػم -

النظريٌػػة الػػيت قػػدًٌمها يف  مسػػتخدمان  اخلػػوارزميحيٌلهػػا كاإلرث حبسػػب الشػػريعة اإلسػػالمٌية، 
 .ِْإىل معادالت جربيٌة ادلسائل بداية كتابو، بعد حتويل

                                                 
al-Khwārizmī (Oxford), ff. 2] ، أك[ُٕٗ-ُٓٔ]ص. أنظر  ُِ

r
-8

r]،  أك[Rosen, 1831, pp. 3-23] أك ،
 .[ّْ-ُٔ، ص. ُّٕٗ]مشٌرفة، 

al-Khwārizmī (Oxford), ff. 8]أك  ،[ُِٗ -ُٕٗص. ] ِِ
r
-15

r]أك ، [Rosen, 1831, pp. 24-48 ،] أك
 .[َٓ-ّْ، ص. ُّٕٗ]مشٌرفة، 

al-Khwārizmī (Oxford), ff. 15] ، أك[ِّْ-َِِص. ] ِّ
r
-18

v ،] أك[Rosen, 1831, pp. 48-66] ،
 .[ٔٔ-ْٓ، ص. ُّٕٗ]مشٌرفة، أك 
al-Khwārizmī (Oxford), ff. 18] ، أك[ِْٖ-ِّٓص. ] ِْ

v
-34

r] أك ،[Rosen, 1831, pp. 65-122] ،
 .[106-67 ، ص. ُّٕٗمشٌرفة، ]أك 
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 يلي:ا قاـ اخلوارزمي، ابلًتتيب، مبالقسم النظرم من الكتاب،  يف
 :نظريٌتول  (Termes primitifs) "ةليٌ ك  التعابَت األى ما نيسٌميو اليـو "أدخل  (ُ
يف اصػػػػػػطالحاتنا العصػػػػػػريٌة، كيػػػػػػدٌؿ يف  x "اجلػػػػػػذر" أك "الشػػػػػػيء"، كىػػػػػػو مػػػػػػا ييكتػػػػػػب -

 اجملهوؿ، كيف كثَتات احلدكد على الكائن غَت احملٌدد؛ ادلعادالت على
x ) "ادلاؿ" -

 ؛ما اجتمع من اجلذر ادلضركب يف نفسو" أم "كلٌ ، يف اصطالحاتنا( 2
مػػن الدرجػػة صػػفر يف ادلعادلػػة أك يف كثػػَتة  "العػػدد ادلفػػرد" )كىػػو، بلغػػة عصػػران، احلػػدٌ  -

     .بق موجً مينطى عنده، مقدار ؛ كىو، (احلدكد
ادلعادالت اجلربيٌػة مػن الدرجػة األكىل  اليـويو نسمٌ إبدخالو ما أدخل مفهـو ادلعادلة ) (ِ

طبيعػػػػي" )أك "القػػػػانوين"( مػػػػا نسػػػػٌميو يف عصػػػػران الشػػػػكل "ال خػػػػل مفهػػػػوـى كأد كالثانيػػػػة(؛
)أك مػػػػػا يسػػػػػٌمى ابللغػػػػػة العصػػػػػريٌة "ألغوريتمػػػػػات" أك "خوارزميٌػػػػػات"(  غى يى للمعادلػػػػػة، كًصػػػػػ

 :ذلذه اخلوارزمٌيات، مٌتبعان ادلسار التايل اذلندسي   كالتربيرى  ،احللوؿً 
 

 : ِٓة أصناؼستٌ )كما دكف( إىل  معادالت الدرجة الثانية قٌسمى  -أ
(I) 

2
  ax bx      ,     (II) 

2
  ax c     ,      (III)    bx c  

(IV) 
2

    ax bx c          ,       (V)  
2

    ax c bx   , 

 (VI)  
2

 ax bx c  , 

,*حيث:  ,...a b . 
طبيعػػػػػػي ال هاإىل شػػػػػػكل (،III، ابسػػػػػػتثناء ادلعادلػػػػػػة )كػػػػػػالن مػػػػػػن ىػػػػػػذه ادلعػػػػػػادالت  رد   -ب
(canonique" أك )للمجهػػػػوؿ مسػػػػاكاين  لل القػػػػٌوة الكػػػػرب عاًمػػػػمي  حيػػػػث يكػػػػوف)قػػػػانوين" ال
 .(1 :واًحدػللً 

                                                 
؛ p(x)=0مفهـو العدد السالب شلٌا أٌدل إىل رفض كتابة ادلعادلة على الشكل  تعٌدد أنواع ادلعادالت أك أصنافها يعود إىل جهل ِٓ

 "ىذا الرفض استمٌر طيلة عٌدة قركف.
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الطريقػػة كىػػي أم "خوارزميٌػػة" احلػػٌل( أعلػػن عػػن الطريقػػة احلسػػابية إلجيػػاد اجلػػذكر ) -ج

 ادلسػػػتخدمة إىل اآلف
2

2 2

b b
x c

 
    

 
)عنػػػدما نكتػػػب ادلعادلػػػة علػػػى الشػػػكل  

2ادلسػػػتخدـ يف عصػػػران:  0x bx c   ،)احلقيقي"(شػػػرط كجػػػود اجلػػػذر كأعلػػػن"(ِٔ. 
خوارزميٌػات  غى يى إىل أٌف ًصػك  ،ِٕهبػا وأنٌو أمهل اجلذكر السالبة لعدـ اعًتافنشَت إىل  
رغبػة ة يعػود إىل م عدديٌػيى إدخالػو أحيػاانن لًقػ ككافغان عاٌمة. يى صً  تليت أعطاىا كاناحللوؿ ا

كعموميٌػة طرائقػو يف احلػل أك يف  صػرامة أسػلوبوعلى  ذلكيؤثٌر  دكف أف ،ِٖيف اإليضاح
 عرض ادلسألة. 

ادلعػػػادالت ثالثيٌػػػة أنػػػواع ق حسػػػاب اجلػػػذكر فيمػػػا خيػػػص ائػػػأعطػػػى تربيػػػران ىندسػػػٌيان لطر  -د
كمل يعػػػػػط أٌم تربيػػػػػر )ال ىندسػػػػػٌي كال  .بشػػػػػكلها القػػػػػانوين (VI)ك  (V)ك  (IV) احلػػػػػدكد

 تربيػػػػػرال(. III( ك)II( ك)I)حسػػػػػايٌب( حللػػػػػوؿ ادلعػػػػػادالت مػػػػػن األصػػػػػناؼ الثالثػػػػػة األكىل 
علػػػػى حسػػػػاب ادلسػػػػاحات للمربٌعػػػػات كادلسػػػػتطيالت كييػػػػذكًٌر ادلػػػػذكور يعتمػػػػد  ندسػػػػيٌ اذل

 .ِٗ"أبسلوب أيقليدس يف الكتاب الثاين من "األصوؿ
اجلربيٌػػػػة حلسػػػػاب كثػػػػَتات  غى الصػػػػيى  ، بشػػػػكل جتريػػػػدم،، أعطػػػػى، مباشػػػػرةن ذلػػػػكبعػػػػد  -ق

 :يةؿ التالاشكاأل أحد اليـو على ة ىذه الًصيىغديكن كتابك  .احلدكد

                                                 
 (.(V)عندما يتوٌجب إعطاء ىذا الشرط )أم، ىنا، يف حالة ادلعادلة من الصنف  ِٔ
؛ (Racines Fausses")" "جلذكر اخلاطئةا"أٌف ديكارت كاف يسٌميها  طواؿ قركف عديدة، حىٌت  استمٌر جتاىل اجلذكر السالبة  ِٕ

 Ch. Adam et P. Tannery, 1982, La Géométrie de Descartes, Discours de la)أنظر: 

méthode et essais, VI, Vrin, Paris, p. 445). 
 يف أسلوب مشابو لذلك الذم صلده يف ادلؤٌلف احلسايب لديوفنطس )القرف الثالث ـ(. ِٖ
2ففي ادلعادلة  ِٗ

x px q     ، ،دييىثًٌل اخلوارزمي  مثالنx 2بػ)طوؿ قطعة من( خط مستقيم، كx مبساحة مرٌبع ضلعوx، 
 .كمساحة مسٌطحة معلومة  qكأخَتان أيخذ ،pكعرضو xمبساحة مستطيل طولو pxك
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(1)  ( ).( )a bx c dx  
(2)     ( ) ( )ax b cx d   

(3)      2 2' ' 'ax bx c a x b x c      
,*حيث  , ', ',...a b a b .  
 قواعد حسابٌية للجذكر )الًتبيعٌية(: مثٌ أعطى 

(4  )2 2 2a x a x ،. .a b a b ،
2 2p ap a p a

bb b
 ،... 

 

كٌل "إىل  x يشَت قة موجبة كحيثنطى أعداد مي إىل  pك   bك aتشَت احلركؼ حيث 
م يى بقً  pك   bك aٌرابن ىذه القواعد عن طريق إعطاء ، مقَّ"أك أصمٌ  ـو معلو  ماؿو  جذرً 

 عدديٌة متعٌددة.
قػػػػول  مػػػػن الدرجػػػػة الثانيػػػػة، أٌف اخلػػػػوارزمي توقٌػػػػف عنػػػػد ييقػػػػٌدر ر. راشػػػػد، حبػػػػقٌ ك  

كمػع مسػتول معارفػو يف ىػذا  ،"انسجامان مع متطٌلبػات احلػل بواسػطة اجلػذكر"الشيء"، 
 يتعػػػػٌرض مل مػػػػا يبػػػػدك، لك، علػػػػى. لػػػػذ[ْْٔ، ص. ِمػػػػج. ، ُٕٗٗ، راشػػػػد]اجملػػػػاؿ" 

 .األمواؿضرب األشياء يف األمواؿ أك األمواؿ يف ب لقواعد حسابٌية تتعٌلق
أعطى  ؛ مثٌ (، أتبعو بعدد من األمثلة التطبيقٌية1أعطى تربيران حسابٌيان لػلقاعدة ) -ك

بًقطىع من خطوط مستقيمة؛  xك   dك cك   bك aشلثًٌالن  (،2) لقاعدةتربيران ىندسٌيان لػ
(، معرٌبان عن كوّنا "بديهٌية" 3)دتٌكنو من تقدمي تربير ىندسي لػ  عدـأعلن كبعد ذلك 

."  .[ُٖٗ]ص.  ابلقوؿ: "فأٌما اضطرارىا ابللف) فبُتًٌ
                                                 

al-Khāwrizmī (Oxford), f. 6]ك ،[ُْٖص. ]  إٌّنا ادلٌرة األكىل اليت ترد فيها كلمة "أصٌم" يف كتاب اخلوارزمي َّ
v
] ،

 ان أٌّنا من ادلرٌات األكىل اليت ترد فيها ىذه الكلمة يف األدب الرايضي العريب.نظٌن أيضكىي صفة تعود يف األصل إىل الرايضٌيات اليواننٌية. 
xبػ  (4يف الصيغة )، إىل كلمة "جذر" ال إىل كلمة ماؿ )اليت نشَت إليها كاللغوم الرايضي ُتتعود، حبسب السياقكىي 

. كقد كردت 2
 .[ُٖٓص. ] مرٌة أخرل كاحدة فقطالنص  يفىذه الكلمة 
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كًلميتىٍ "اجلرب" ك"ادلقابلة" للداللة على عملٌيتُت جربيٌتُتأدخل   -ز
ُّ. 

 ريػدم، التعػابَت األٌكليٌػة للجػػرب،، كبعػد أف أدخػػل، بشػكل جتأٌف اخلػوارزمي ،شلٌػا تقػٌدـنتبػٌُت  
 :وكىدف ىذا العلمس اسأ  يومنا،، إىل ييشىٌكالف الفصلُت اللذين ما زاالأرسى قواعد 

 ،احلدكد ةلمعادالت كثَت ل )أم ابجلذكر( احللوؿ اجلذكرية -
 حساابت كثَتات احلدكد. -

ا ىػػػػػػذ جلػػػػػػرب، أك كالدة، أك "بدايػػػػػػة"مػػػػػػس يف كتػػػػػػاب اخلػػػػػػوارزمي إذف تشػػػػػػك لى انل 
 .ِّالعلم

 

 . بداية اجلرب وبداية أتسيسه.3
أٌف التػػػاريخ مل يعػػػرؼ  ،بتػػػااتن  ،ال يعػػػٍت اجلػػػرب بػػػدأ مػػػع كتػػػاب اخلػػػوارزميؿ أبٌف و القػػػ 

، أبٌّنػا جربيٌػة، مػن حيػث ّّقبل ىذا الكتػاب شلارسػات أك عمليٌػات ديكػن كصػفها اآلف
ع األعػػػداد أك املهػػػا مػػػع ادلعػػػادالت كاجملاىيػػػل. فالعديػػػد مػػػن ادلسػػػائل الػػػيت تتعامػػػل مػػػعت

توجػد ك . األطواؿ أك ادلساحات أك غَتىا من األعظػاـ، تػؤٌدم إىل مثػل ىػذه ادلمارسػات
مسػػائل تعػػود إىل معػػادالت مػػن الدرجػػة  كمنهػػابصػػمات مهٌمػػة مػػن ادلمارسػػات اجلربيٌػػة )

قػػػٌدـ قػػػد سػػػبق أف ك . ّْمػػػع حلوذلػػػا( علػػػى عػػػدد مػػػن اللوحػػػات اخلزفيٌػػػة البابليٌػػػة ،الثانيػػػة

                                                 
يف الفصل األخَت من القسم  ،يف سياؽ شرحو لطرائق احللٌ هر مها فيظمعناا أمٌ  .يف بداية كتاب اخلوارزميف ف الكلمتاىاات دخلت ُّ

، "ابب ادلسائل الست". "اجلرب" أيخذ عنده معناه اللغوم )كًعالج لػ "الكىسر"(: ىو العملٌية اليت تتلٌخص إبزالة أٌم من الكتاب النظرم
كادلقابلة ىي إسقاط احلدكد ادلشًتكة بُت طريف حلٌد ادلوجب ادلقابل إىل طرفيها؛ عادلة عن طريق إضافة احد سالب من أحد طريف ادل

 ادلعادلة. كتتفق على ىذا ادلعٌت األدبٌيات اجلربيٌة ادلعاصرة للخوارزمي كتلك اليت أتت بعده.
 .)الفرنسٌية( كما يقوؿ عنواف كتاب ر. راشد يف صيغتو األصلٌية   ِّ
 أتليف اخلوارزمي لكتابو كإدخالو كلمة "اجلرب". أم بعد ّّ
 ,Rashed et Houzel, 2013]أك [Dahan-Dalmedico et Peiffer, 1986,  pp. 72-74]راجًع:  ّْ

pp. 9-13]. 
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ابػع ؽ.ـ( يف الكتػاب الثػاين مػن "األصػوؿ" متطابقػات علػى األطػواؿ أقليدس )القرف الر 
كادلسػػاحات ديكػػن تفسػػَتىا بسػػهولة جػػرباٌين، كيػػؤٌدم بعضػػها إىل اسػػتنتاج حػػٌل دلعػػادالت 

اجملهػػوؿ )العػػددم( مػػن قػػول مػػع  )القػػرف الثالػػث ـ( تعامػػل ديػػوفنطسالدرجػػة الثانيػػة. ك 
يٌػػػػػة متقٌدمػػػػػة يف سػػػػػياؽ حلٌػػػػػو تقنيٌػػػػػات جرب كاسػػػػػتخدـ  تاسػػػػػعة،الدرجػػػػػة الكصػػػػػلت حػػػػػىٌت 

للمسائل العدديٌػة يف كتابػو احلسػايب الضػخم، كحىػل  مسػائل ديكػن إعاداهػا إىل معػادالت 
. ّٓمن الدرجة الثانية مستخدمان تقنٌيات جربيٌة متقٌدمة كلو أٌّنػا تيػذٌكر بسػابقااها البابليٌػة

 َٓٓ-ْٕٔطػػا )آريىبه-كطيرًحػػت يف الرايضػػٌيات اذلنديٌػػة مػػن القػػرف السػػادس ادلػػيالدم 
قواعػػد علػػى اجلػػذكر الًتبيعيٌػػة كمػػا طيرًحػػت معػػادالت  -ـ( ٖٔٔ-ٖٗٓـ( كبرىمهىغوبتػػا )

 .ّٔمن الدرجة الثانية مع طرائق حلٌلها تيشبو تلك اليت أعطاىا اخلوارزمي
كلكٌن ادلعادالت كاجملاىيل ككثَتات احلػدكد مل تيعامػل، قبػل اخلػوارزمي، ككائنػات  
كػػػاف التعامػػػل معهػػػا يػػػتم يف سػػػياؽ حػػػٌل ىػػػذه ادلسػػػألة احملػػػٌددة   بػػػذااها، بػػػل قائمػػػةرايضػػػٌية 

أك ضػػػػػمن إطػػػػػار حقػػػػػل رايضػػػػػي معػػػػػٌُت كمجػػػػػاؿ اذلندسػػػػػة أك رلػػػػػاؿ  ،العرضػػػػػٌية أك تلػػػػػك
القػػػوانُت الػػػيت حتػػػٌدد مػػػع كائنػػػات رايضػػػٌية جديػػػدة بصػػػفتها   اهػػػا. كالداحلسػػػاابت العدديٌػػػة

 علػم اجلػرب. بدايػة حػٌددت اخلطوة النوعٌية اجلديدة الػيت شٌكلتتفاعلها كالتعامل معها، 
 ديكػن مراجعػةادلمارسػات اجلربيٌػة السػابقة للخػوارزمي،  حػوؿالتفصػيل كدلزيد مػن  

كحتسػػػػن مراجعػػػػة الفصػػػػل األٌكؿ مػػػػن  .[َُِٕ]فػػػػارس، ف. مػػػػن كتابنػػػػا  ثػػػػاينالفصػػػػل ال
كمصػػادر  لغػػة اخلػػوارزمي الرايضػػٌية، اادلعلومػػات حػػوؿ الكتػػاب نفسػػو مػػن أجػػل مزيػػد مػػن

العػػػػػريب كيف رايضػػػػػٌيات أكركاب   كتابػػػػػو اجلػػػػػربم يف التقليػػػػػد الرايضػػػػػيأتثػػػػػَت حػػػػػوؿ، ك جػػػػػربه
  الالتينٌية. 

                                                 
. [Farès, N. 2017من ] كللمزيد من التفصيل أنظر الفقرة ادلتعٌلقة بديوفنطس يف الفصل الثاين. َٖ-ٕٕادلرجع السابق، ص.  ّٓ
 ,Rashed et Houzel]ك [Ver Eecke, 1959, prop. I. 27, I. 28, I. 30, pp. 36-40]جع أيضان را

2013, pp. 170-171] . 
 .[Farès, N. 2017]، كالفصل الثاين من [ُْٖ-ُِٖ ، ص.ََُِراشد، ]من أجل مزيد من التفصيل، راجع  ّٔ
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 Ouvrages cités 
*Dans ce qui suit, les références qui sont citées en français et en arabe, ont été 

traduites et publiées en cette dernière langue.La liste des ouvrages cités est extraite 

de celle du livre [Farès, N. 2017] : N iss      t  év   pp m  t     ’  gè r     s    

tradition mathématique arabe. 

 ادل كورة ادلراجع
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2, pp.199-229. 
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