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.III الجبر  
فيه من العجائب ما بقي      مما تركه األجداد وورثناه عن األباء تاريخ حضاري حافل،                

من العلوم   و  وحدائق بابل العراقية،   بقيت أهرامات الحضارة الفرعونية،    شاهدا على ذلك،  

 ومما وجدوه علوم فلكية،    ن في تاريخ العلوم،   وما اكتشف من خالل دراسات يقوم بها باحث       

الهندسة بقيت تدرس حتى اليوم ثم        الهندسة،و الجبروعلوم رياضية ك   أخرى طبية، و

 هذا ما نود    ؟كيف بدأ ؟ من أوجده ؟ هل تطور        هل هذا هو حال الجبر أيضا ؟        تفرعت،

  .معرفته

III.1 .الجبر قبل الخوارزمي  

    في الحضارة المصرية.1

-م. ق 2700(لمملكة العتيقة   أهم مرحلة عرفتها الحضارة المصرية هي مرحلة ا                

ثم  .رياضيالنشاط  الر  ووظه ، حيث شهدت هذه المرحلة بناء األهرامات،       )م.ق  2200

       التي تركت وثائق رياضية كبردية ريند     )  م. ق 1600-م.ق  2200(مرحلة المملكة الوسطية    

(Papurs Rind)      أحمس   ام، واسم كاتبه  . ق 1650التي كتبت حوالي (Ahmès).  هاترجمو 

1898 بلندن في    )Wallis Budge(ونشرها ولس بدج      (Eisenlohr)إلى األلمانية إيزنلور  

  .53م

 من  التمعادو  ،54"كومة" يسمونها   -  كحال اليوم   - للكمية رمز خاص      أيضا نجدو      

   كجملة المعادلتين اآلتية ائل مختلفة ومس ،والتي تحل بطريقة الخطأ الواحد الدرجة األولى

100²² =+ yx  وyx
4
3

معنى هذا وجود معادالت من       ،   y, 6=x=8 وحلولها هي    ،=

المسألة موجودة في بردية      - )وهذه الحلول تحقق الثالثية الفيثاغورسية      (الدرجة الثانية 

  – 6619 رقم برلين

  الحضارة البابلية .2

مصادر  ).م.ق  1600  -م. ق 2000(هذه الحضارة هي المرحلة البابلية      مراحل   أهم       

 300دراسة األفكار البابلية هي ألواح من طين، كتب عليها بالخط المسماري، توجد منها               

                                                 
  .2 .المرجع السابق، صمصطفى مشرفة، محمد مرسي أحمد، كتاب الجبر والمقابلة لمحمد بن موسى الخوارزمي،  علي  53
  .110 .، ص1986منشورات عويدات، الطبعة األولى باريس،  -بيروت رنيه تاتون، تاريخ الحساب، ترجمة موريس شربل،  54
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ومن الجداول نجد جداول لمقلوبات      .  55لوحة رياضية معظمها جداول وأخرى مسائل      

cbaوأخرى تضم أعداد 3  وقوى2 األعداد وجداول بقوى 222 حيث ,, cba =+ 56   .  

 ذات  وعن المسائل فقد تمكن البابلي من حل المعادالت الخطية والمعادالت التربيعية                  

 وبعض من المعادالت اآلنية، وعالج المتتاليات         المجهول الواحد، وذات عدة مجاهيل     

  .57العددية والهندسية

  . ند اليونانالمساحات واألطوال والحجوم مع استحالة ذلك ع يجمع هكذلك أننجد  و

  الحضارة اليونانية. 3

ونظريته   )م. ق 546  –م  . ق 640  ((Thalès)  سيلطابذكر الحضارة اليونانية فقط           

الذي كذلك أفالطون      العالقات المثلثية،  فيثاغورس ونظريته في  والشهيرة في الهندسة،    

واضع كتاب    ، واقليدس "يكن مهندسا فال يدخلن منزلنا    من لم   "كتب على باب مدرسته     

  في هذا الوسط الهندسي هل كان هناك جبر أم ال ؟فألصول، ا

بالعمل )  م. ق 250.  ق  ((Diophantus)وسط هذه الزحمة الهندسية جاء ديوفنطس              

  يضم مسائل  ،صناعة الجبر  باسم    العرب ترجمهو  ثماتيك  رالجبري في كتاب سماه األ    

  .من درجة أعلى وأبعض هذه المسائل يفضي إلى معادلة خطية أو تربيعية  ،حسابية

nmس صراحة أنه بصدد حل معادالت من النوع           طقد ذكر ديوفن  و       bxax وأنه =

  .58، لكن ال يوجد شيءمعادالت من الدرجة الثانيةفي اللبحث لينوي تخصيص مؤلف 
  ندفي اله .4

عرف حلول  (Aryabhata)   بعد ديوفنطس بحوالي قرنين، رياضي اسمه أريابهاتا             

معادالت من الدرجة الثانية، وعدد حدود متتالية حسابية عرف منها الحد األول واألساس             

 ،Gupta)  (Brahme  ثم ظهر بعده في القرن السابع ميالدية براهماجوبتا       .  ومجموع الحدود 

 (Mahavicarya)   ا، وبعد ذلك جاء ماهافيرا كاري     ax²+bx=c  لةحل المعاد   والذي أعطى 

 قواعد لحل معادالت من الدرجة الثانية، لكنه استعمل المجهول وجذره بدل                ووضع

                                                 
 الجزء األول، الطبعة  الكويت،سليم سعيدان، تاريخ الجبر في العالم العربي، دراسة مقارنة مع تحقيق ألهم كتب الجبر العربية، أحمد  55

  . 36. ، ص1985 ، األولى
  . 36.  المرجع السابق، ص 56
  .37 .صالمرجع السابق،   57
  .6.  صالسابق، المرجع  علي مصطفى مشرفة، محمد مرسي أحمد، كتاب الجبر والمقابلة، 58
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25045²المعادلة  "  بهاسكارا"وكذلك حل الرياضي الهندي      .  59المجهول ومربعه  =− xx 

502وأوجد  =x51 و −=x60.  

، ولكنهم لم   إذن الجبر الهندي لم يعالج سوى األعداد بعيدا عن كل تمثيل هندسي                   

  سالبة أو   موجبة كانت   نيهتموا في التعرف إلى الكميات التي أجروا عليها العمليات إ           

61ققوا مسبقا في هذا المفهوم الجديددون أن يد.  

III.2. م1600  إلىم 800  مندامت:  الحضارة العربية اإلسالمية .  

  : عرفت الرياضيات العربية أربعة مراحل       

أخذ عن  (االكتساب تم بطريقة مباشرة     )  م  10م إلى     8  من القرن :  (  مرحلة االكتساب  .1

  ).عن طريق الترجمة(، وغير مباشرة )العلماء

  .وهي مرحلة االبتكار واإلبداع) م 13م إلى  9من القرن : ( مرحلة اإلبداع .2

هي مرحلة نقل االكتشافات العربية والكتب اليونانية المعربة        :    )النقل(مرحلة التصدير    .3

  .إلى أوربا

  .وهي مرحلة توقف أنشطة البحث. م 13ابتداء من القرن :  مرحلة االنحطاط .4

 فوا فيه بطريقة علمية منظمة، حتى أن كاجوري قال        اشتغل العرب في الجبر وألّ    لقد        

ف الخوارزمي كتابا في    ، فألّ 62"قل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب في الجبر        إن الع ":  

  أبو كاملثم إلى ستة أقسام،      من الدرجة األولى والثانية    المعادالت فيه   مقس،  والمقابلة  الجبر

وأوجدوا قانون لجمع األعداد الطبيعية وعنوا بالجذور          . والخيام وآخرون  ) م 930.  ت(

  . الدرجة الثالثة والرابعة منمعادالتالحل إلى  واتوصلثم بعد هذا  .الصماء

III.3. مفهوم الجبر  
ر بجبر عظم الكسير أي أصلحه، ج     .  جبر، يجبر، جبرا  .  هو مشتق من فعل جبر      :  لغة

   . 63الفقير أي أعانه، جبر اليتيم أي كفله

                                                 
    .7.بق، صالمرجع السا  59

.142. ، ص1961 المطبعة الجديدة،دمشق،  محمد هالل اليوسفي، رفاة قسوات، دروس الرياضيات العامة،  60 
 .122. رنيه تاتون، تاريخ الحساب، المرجع السابق، ص  61
   .89 .، ص1980 ،لمعارف دار ا تونس،عبد الحليم منتصر، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، 62

 .  1979علي بن هادية، لحسن بلبيش، الجيالني بن الحاج يحي، تقديم مسعود المسعدي، القاموس الجديد للطالب، الطبعة األولى، جويلية 63 



    30

ذلك الفرع من الرياضيات       يعرف بأنه  حسب معجم الرياضيات المعاصرة     :  اصطالحا

ذي يهتم بدراسة البنى الجبرية بشكل مستقل عن مفهوم النهاية، وأنه وإلى غاية القرن               ال

  .64 تعميم للحساب17

فرع من فروع الرياضيات      : هو (Algèbre)الجبر    (Larousse)وفي قاموس الروس          

في المعادلة    xيسمح بإيجاد قيم مجهولة مرمزة بحرف، أي بالجبر نستطيع إيجاد قيمة            

52 =+x  .        ويشيرون إلى أن اسم الجبر مشتق من الكلمة العربية الجبر التي تعني التقليص

  .65والتقليل

ن تجبر طرف المعادلة بما نقص من أموال        هو أ أما مفهوم الجبر عند الخوارزمي ف           

السالبة، والمقابلة هي أن    أي حذف الحدود     أو جذور أوأعداد تزيد ذلك على الطرف اآلخر       

 xإذن ما نشير إليه حاليا ب        الجذرف  .تقابل بين الحدود المتشابهة من طرفي المعادلة       

  .²xوالمال ب

ووجدت "  :ف في الجبر، فقد قال    هذه هي الوسائل التي استعملها الخوارزمي عندما ألّ             

اج إليها في حساب الجبر والمقابلة على ثالثة ضروب وهي جذور              األعداد التي يحت  

فالجذر منها كل شيء مضروب في      .  وأموال وعدد مفرد ال ينسب إلى جذر وال إلى مال         

والمال كل ما اجتمع من     .  نفسه من الواحد وما فوقه من األعداد  وما دونه من الكسور            

د بال نسبة إلى جذور وال      من العد والعدد المفرد كل ملفوظ به      .  الجذر مضروب في نفسه   

  ".إلى مال

12163²ومثال ذلك معادلة من الشكل             +=+− xxx،     في حلها يقول الخوارزمي  : 

     "فأجبر ذلك وزد الثالثة أشياء على الشيء واالثني عشر درهما"

12316331216 22 ++=++−⇔+=+ xxxxxxx.  

  أي "راهم دأربعابل به وألقي اثني عشر يبقى وق ": ثم يكمل فيقول 

xxxx 4441216 22 =+⇔=−+.  

حمد بن موسى   م  :هو  إن أول من استعمل كلمة جبر للعلم الذي يحمل هذا االسم،                 

  فمن هو؟. الخوارزمي
  

                                                 
  .76 .، ص1983.  الطبعة األولىمؤسسة الرسالة، ،بيروت، المعاصرصالح أحمد، موفق دعبول، إلهام حمصي، معجم الرياضيات  64

65 Larousse, dictionnaire super Major, la série 18481-320133 B, Avril  1995.   
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III.4. محمد بن موسى الخوارزمي   
البعض أبو بكر ويعتقد أن هذه        هو أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، يكنيه              

 يكنيهو.  66  الخوارزمي  إلى لبس مع أحد األطباء وهو محمد بن العباس          الكنية تعود   

يظن أن هذه الكنية تعود إلى التباس وقع، حيث اختلط اسمه             و أبا عبد اهللا  اآلخر  البعض  

. 67باسم معاصر له هو محمد بن شاكر، عمل  أيضا في الرياضيات وعاش في بغداد                

هي مدينة خيوة حاليا      -ن  أصله من خوارزم، وخوارزم عاصمة من عواصم خراسا        

  .- على مقربة من بغداد- ومقامه بقطربل -جنوب بحيرة آرال

 فترة   في ، كل ما نعرفه أنه عاش     68أما عن تاريخ ميالده ووفاته فهو غير مضبوط             

   .، وقد امتد بعد المأمون) م833 - م 813 (الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد

هو من  و  ،العلم واألدب في  شتغل  ، فا قطعا إلى خزانة المأمون   نمي م قد كان الخوارز  و      

  .كان الناس يعولون على زيجيه األول والثاني قبل الرصدف أصحاب علوم الهيئة،

       ن أنه قال    ز فرضية أنه عاش فترة المأمو     وما يعز"  :   ل اهللا به   وقد شجعني ما فض

 تهان بزي  حاز له إرثها وأكرمه بلباسها وحاله      اإلمام المأمون أمير المؤمنين مع الخالفة التي      

  ."من الرغبة في األدب وتقريب أهله وإدنائهم وبسط كنفه لهم ومعونته إياهم

 من   أساسي إن كثيرا من المؤلفين والمفكرين يعترفون للخوارزمي صراحة كمرجع               

لكتاب الجبر  هو أول من توصل     "  :  لوقيإذ    أبو كامل  و ،عمر الخيام مراجعهم، من بينهم    

ابن خلدون في   ذكر  ، وكذلك   69"والمقابلة وهو من بدأه واخترع جميع ما فيه من أسس          

مقدمته أن أول من كتب في الجبر هو محمد بن موسى الخوارزمي، وزكريا بن محمد بن                

  . 70الخوارزمي أول من ترجم علم الجبر للمسلمين محمود القزويني ذكر أن

اع صيته وزادت شهرته فبلغت مشارق األرض         هذا هو الخوارزمي الذي ذ           

ففي اإلنجليزية نجد كلمة ألجورزم       ومغاربها، اسمه يتردد في لغات كثيرة محرفا أو مقنعا،        

(Algorithme)          إلى   9.....1بقيت األعداد    معناها الطريقة الوضعية في حل المسائل، و

، وفي اللغة اإلسبانية    (Algorismus) م تسمى بالالتينية ألجورزمس      18غاية أوائل القرن    

                                                 
  . 23.  صعلي إسحاق عبد اللطيف، عالم الهندسة الرياضية ابن الهيثم، المرجع السابق، 66 
  .17 .، صالمرجع السابقأحمد سليم سعيدان، تاريخ علم الجبر في العالم العربي،    67
  .  47.  على رأي نيللنو، لغة الرياضيات في العربية، المرجع السابق، ص232/846زمي حوالي   توفي الخوار 68
 .20 .، ص1989طبعة األولى، أفريل ، بيروت، الترجمة ،حسين زين الدين ،تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب رشدي راشد،  69

.13. بلة، المرجع السابق، ص أحمد، كتاب الجبر والمقاي علي مصطفى مشرقة، محمد مرس 70  
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التي تعني األعداد واألرقام، وقد جاء في الجزء األول           (Guarismo)نجد كلمة جوارزمو    

كان مفهوم ألغورتم في القرن     "  (Littré)من معجم اللغة الفرنسية لمؤلفه الفرنسي ليتري         

  .71"الثالث عشر يعني العمل الحسابي بواسطة األرقام العربية

التي استخدمها    الجبر  ه اسم علم الجبر مشتق من الكلمة العربية       فضال عن هذا كل     

 وباأللمانية ، Algebraوباإلنجليزية ،Algèbreفهو بالفرنسية    الخوارزمي اسما لكتابه،  

algebra Die.   
   نـارمـك ابـوارزمي كتـاب الخـيت على كتـربية التي بنـن الكتب الغـمو      

  فالجارس سـورزمـتاب ألجــوك ،Algorismo)72 de (Carmenورزمـألج  دي  
73(Algorismus vulgarise).   

نسختان   –كتاب الزيج    :  كتبا للخوارزمي منها    ذكر ابن النديم في كتاب الفهرست           

و لم يذكر كتبا     .وكتاب التاريخ  كتاب عمل اإلسطرالب،    و كتاب الرخامة،  ،-  أولى وثانية 

في هذا الشأن يقول نيللنو      ،هو كتاب الجبر والمقابلة   منها أهم كتاب ألفه الخوارزمي و     ،  عدة

وينسب له من     "أن ترجمة سند بن علي تأتي مباشرة بعد ترجمة الخوارزمي تنتهي بعبارة             

ح أن   ورج ،"كتاب الجبر والمقابلة     كتاب الجمع والتفريق،   الكتب كتاب الحساب الهندي،   

م للخوارزمي فوقعت خطأ من نصيب      تكون هذه العبارة كلها أو بعضها أرادها ابن الندي         

يذكر مصطفى بن عبد اهللا حاجي خليفة استشهادا من كتاب أبو كامل            وكذلك    .سند بن علي  

لقد أتيت في كتابي الثاني     :  "يتحدث فيه عن كتاب غير كتابه، ويكتب       "   بالجبر االوصاي"

ت الحجة على أن السطوة األسبقية في الجبر هي لمحمد بن موسى الخوارزمي وورد              

  .74"طيش المدعو ابن برزة الذي ينسبه لعبد الحميد والذي يدعي بأنه جده 

  : إذن كتب الخوارزمي هي

  .كتاب الزيج *

  .كتاب الرخامة *

  .كتاب عمل اإلسطرالب *

                                                 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق  المؤسسة الوطنية للكتاب، الدار التونسية للنشر، تونس، لغة الرياضيات العربية،  محمد السويسي، 71

  .48 .، ص1989جانفي  والدراسات،

   Rara Mathematica  في مجموعة (Alliwell)، نشره آليوال 1220 حوالي  (Alexander de villa die)وضعه اسكندر فيالدي  72 

  .1739بلندن سنة 
  .1250  حوالي(John of Halifax) مؤلفه جون هاليفاكس  73

 .20. رشدي راشد، تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب، المرجع السابق، ص74 
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  .كتاب التاريخ *

       أطلقها العرب على كتب الفلك       والزيج تعني الجدول أو الجداول،     :  زيج السند هند    *

  .75 سند هند تحريف لكلمة سدهانتا الهنديةوال والتنجيم،

 .هو أول كتاب أدخل األرقام الهندية إلى العالم اإلسالمي : كتاب الحساب الهندي *

هناك  .ولكن وصلت ترجمات التينية    إلينا هذا الكتاب،   لم يصل  :  كتاب الجمع والتفريق    *

  .كلكن البحوث بينت عكس ذل من يعتقد أنه نفسه كتاب الحساب الهندي،

  76.كتاب صورة األرض *

  .كتاب اإلسطرالب *

  .185277 سنة Lelevelنشره : ركتاب رسم الربع المعمو *

 . 78وله رسالة باسم تاريخ اليهود

.5.III  الجبر والمقابلةالمختصر في حساب  
لنعلم ما    ":  (1763-1880) (Chasles)     شال  عنه يقول .أول كتاب وضع في الجبر    هو       

حمد بن موسى الخوارزمي حسبنا أن نذكر أننا اقتبسنا من كتابه أولى             نحن مدينون به لم   

معلوماتنا في الجبر، وأنه هو معلمنا األول في هذه الشعبة األساسية من شعب العلوم                 

 ألن كتابا في الجبر     ،الرياضية، وقبل أن نبدي رأينا في عمله العلمي يجب أن نفكر مليا            

 قد صار بعد ذلك بسبعة      ،د كتابا ألف قصد المبتدئين    اعتبره صاحبه في القرن التاسع للميال     

 في  لهماأعمه اهتدوا، ومنه انطلقوا الكتشاف عظيم        فبألوربيين،  لقرون المسار األعلى    

  .79"العلوم

 حتى في حياة الخوارزمي      األهمية، إذ لم يتأخر الرياضيون     وقد كان الحدث بالغ         

  : من بين الذين أتوا مباشرة بعده نذكر و.ابهوأولئك الذين جاءوا بعده في شرح وتفسير كت

  .  البوزجانيءوأبو الوفا عبد الحميد بن ترك، سنان بن الفتح، أبو كامل

                                                 
 . الوسطىعظم رياضي هندي في العصور  على كتاب براهما جبتا أنيبم  زيج السند هند 75

 . 1962، وأعيد طبعه سنة 1926 طبع هذا الكتاب في فينا سنة 76 
 .50 .لغة الرياضيات العربية، المرجع السابق، ص  محمد السويسي،77
 كتاب تاريخ علم الجبر في العالم العربي : للمزيد أنظر .  في جملة رسائل متفرقة1948طبعت ونشرت في مطبوعات في حيدر آباد سنة  78

 . 24 .ليم سعيدان، المرجع السابق، صألحمد س
 .49 .محمد السويسي، لغة الرياضيات العربية، المرجع السابق، ص 79
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م من طرف فردريك      1831 نشرت نسخة عربية في      ،نشر هذا الكتاب بعدة لغات          

  .(Marre)روزن وترجمة فرنسية للجزء الذي يبحث في المساحات نشرها مار

  م نشرت ترجمة عن نسخة التينية ذات األصل العربي، ونشر أيضا سنة 1915في و

   .  م بالعربية في القاهرة مع تعليقات علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي أحمد1939 

  : ثمانية أبواب هي  علىكتاب الجبر والمقابلة حتوييو      

  مقدمة .1

  وهي ست : أصناف المعادالت .2

      *bxax a فيكون ²=
bx=  

      *cax a فيكون²=
cx=  

      *cbx=فيكون b
cx=  

      *cbxx 2 فيكون²+=
²

2
bcbx ++−=    

      *bxcx 2 فيكون²+=
²

2
bcbx ++=   

      *cbxx cbbx فيكون ²=+ ++= 4
²

2  

  باب الضرب .3

  باب الجمع والنقصان  .4

  ب المسائل الستبا .5

  باب المسائل المختلفة  .6

  باب المعامالت .7

  باب المساحة  .8

  ياالوصااب كت .9

.6.III ميالد علم الجبر  
لم يكن مبلورا بطريقة تجعل       أنه الحظخالل دراستنا للجبر قبل الخوارزمي ن       من      

كان لمحمد بن   و .فردا، فقد كان الجبر طرقا متفرقة     منه فرعا وال حتى فصال رياضيا من      

املة ق والمفاهيم والمسائل كقواعد عامة متك     ائم الطر موسى الخوارزمي الفضل في أن نظّ     

 وإن لم   ، له الفضل في إرساء أسس هذا العلم        ما، وك "علم الجبر والمقابلة  "في علم سماه    
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 إلى ستة    من الدرجة األولى و الثانية      الخوارزمي المعادالت   قسم ف .يخلقه من العدم  

  .األعداد الموجبة تماما فقط ستعمالمأصناف، 

  :والمعادالت هي 
  موال تعدل جذورأ. 1

  ".خمسة أجذاره، فجذر المال خمسة والمال خمسة وعشرونمثل قولك مال يعدل "

bxaxإذن الصنف األول هو من الشكل  والمثال الذي اقترحه الخوارزمي في كتابه هو  ²=

xx 52 252و x=5، فيكون = =x.  ²(يذكر الخوارزمي دائما المالx(بعدما يجد الجذر )

x(.  

    أموال تعدل عدد.2

   ." فمثل قولك مال يعدل تسعة فهو المال وجذره ثالثة "

baxمعنى هذا أن الصنف الثاني من المعادالت هو من الشكل  a والتي تقبل 2=
bx= 

92 عن المثال المعطى فهو كحل لها، أما =x 3 الذي يقبل الحل=x)  األعداد السالبة لم

  .)تكن بعد موجودة

   جذور تعدل أعداد .3
أما الجذور التي تعدل عدد فكقولك جذر يعدل ثالثة من العدد فالجذر ثالثة والمال الذي "

  ".يكون منه تسعة

cbxالمعادالت هو ما يعبر عنه حاليا بالصنف الثالث من   الذي يقبل =
b
cx   . كحل=

هذه األصناف الثالثة األولى من المعادالت التي اختارها الخوارزمي تجمع بين حدين فقط             

، أما عن الثالثة المتبقية فهي تجمع بين الحدود          )مال، جذر، عدد  (من بين ثالثة حدود   

   .ثالثةال

   أموال وجذور تعدل عدد .4
  ".فمثل قولك مال وعشرة أجذاره يعدل تسعة وثالثين درهما"

cbxaxوهذا الصنف من المعادالت من الشكل      39102 فيقترح الخوارزمي كمثال     ²+= =+ xx 

بها في مثلها   فبابه أن تنصف األجذار وهي في هذه المسألة خمسة فتضر         :  "  وفي حله يقول  

فتكون خمسة وعشرين فتزيدها على التسعة والثالثين فتكون أربعة وستين فتأخذ جذرها             
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وهو ثمانية فتنقص منه األجذار وهو خمسة فيبقى ثالثة وهو الجذر والمال الذي تريده                

  ".تسعة

مقارنة طريقة حل الخوارزمي مع الطريقة التي نستعملها حاليا  نرى تطابق في                     

  .ة الحل، والجدول اآلتي يبين ذلككيفي
  

3910² =+ xx 
52ننصف األجذار 

10= 

25²5ا في نفسها نضربه = 

643925نزيد عليها التسعة والثالثين  =+ 

358: 5 ننقص منها=864نأخذ  =−   

3=xوهو الحل   

 0≠a      
a
cx

a
bxcbxax =+⇔=+ ²²   

  
a

b
2

2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

a
b

a
c

a
b

+=∆
4

²

²4
4²

2 a
acb

a
bx +
+

−
=

  
  :لتاليوبعد ذلك يقدم التبرير الهندسي على النحو ا     

فأما علة مال وعشرة أجذاره تعدل تسعة وثالثين درهما فصورة ذلك سطح مربع مجهول              "

 وكل ضلع من    ABاألضالع وهو المال الذي تريد أن تعرفه وتعرف جذره وهو سطح             

أضالعه فهو جذره وكل ضلع من أضالعه إذا ضربته في عدد من األعداد فما بلغت                 

 أعداد جذر وكل جذر مثل جذر ذلك السطح فلما قيل إن مع المال عشرة                 األعداد فهي 

ع العشرة وهو اثنان ونصف وصيرنا كل ربع منها مع ضلع من أضالع             بأجذاره أخذنا ر  

أربعة سطوح متساوية الطول كل     ABالسطح فصار مع السطح األول الذي هو سطح          

 H،K ، T ، G وعرضه اثنان ونصف وهي سطوح        ABسطح منها مثل جذر سطح       

فحدث سطح متساوي األضالع مجهول أيضا ناقص من زوياه األربع في كل زاوية من               

اج إليه من الزيادة حتى يتربع      النقصان اثنان ونصف في اثنين ونصف فصار الذي يحت         

السطح اثنان ونصف في مثله أربع مرات ومبلغ ذلك جميعه خمسة وعشرين وقد علمنا أن               

السطح األول الذي هو سطح المال واألربعة سطوح التي حوله وهي عشرة أجذاره وهي              

ع فإذا زدنا عليها الخمسة والعشرين التي هي المربعات األرب          تسعة وثالثون من العدد،   

 وقد علمنا أن ذلك كله      DC ثم السطح األعظم وهو سطح       ABالتي هي على زوايا سطح      

ربعة وستون وأحد أضالعه جذره وهو ثمانية فإذا نقصنا من الثمانية مثل ربع العشرة               أ
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 وهو خمسة بقي من ضلعه      DCمرتين من طرفي ضلع السطح األعظم الذي هو سطح         

  .ثالثة وهو جذر ذلك المال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  14  الشكل                                          

  :وهناك تبرير هندسي آخر وهو

، ننصف العشرة فتصير    )xأي طول ضلع هذا المربع    ( وهو المال    ABنضع سطح مربع    

، فينتج بعد اإلكمال مستطيلين طول أحد        ABخمسة، نضيف خمسة على جنبي السطح        

 ، وبجمع المساحتين نحصل    x5، إذن مساحة كل منهما        5وطول اآلخر   xالضلعين

 .25مساحته   و 5رسم المربع الذي طول ضلعه    ، فن  بعد هذا نكمل المربع األعظم     .x10على

39102ألنه لدينا  ،64حة المربع األعظم هيمسا =+ xx 642539و =+.  

   x=3 هو ABومنه طول ضلع المربع ، 8ضلع المربع األعظم هو إذن طول 

385 :ألن =⇒=+ xx  
 
 
 
  

             
                                    

  15الشكل 
  مال وعدد تعدل جذور .5

  " .ون من العدد يعدل عشرة أجذارهفنحو قولك مال وأحد وعشر"

A  

B  

5x 

5x 25 

  المال

 ستة وربعستة وربع

 ستة وربعستة وربع

المال  

D 

A 

B 

C 

H

G

T

K
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bxcaxإذن الصنف الخامس هو ما نعبر عنه حاليا ب              ح، وعن المثال المقتر    ²+=

xxفهو 1021² وأما األموال والعدد التي تعدل الجذور فمثل       :  "، في حله يقول الخوارزمي    +=

أن تنصف األجذار فتكون خمسة     قولك مال وأحد وعشرون من العدد يعدل عشرة، فبابه          

فتضربها في مثلها تكون خمسة وعشرين فتنقص منها الواحد والعشرين التي ذكرناها مع             

المال فيبقى أربعة فخذ جذرها وهو اثنان فانقصها من نصف األجذار وهو خمسة فيبقى               

ر ثالثة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة، وإن شئت فزد الجذر على نصف األجذا              

  ".فيكون سبعة وهو جذر المال الذي تريده  والمال تسعة وأربعين

يمكن التأكد من أنه الصنف الوحيد الذي يمكنه أن يقبل             هذا هو الصنف الخامس،        

وهذا الباب يعمل بالزيادة    :  "...، وقد تفطن الخوارزمي لذلك لذا أكمل قائال       نحلين موجبي 

. اب الثالثة التي يحتاج فيها إلى تصنيف األجذار    والنقصان جميعا وليس في غيره من األبو      

واعلم أنك إذا نصفت األجذار في هذا الباب وضربتها في مثلها فكان مبلغ ذلك أقل من                  

الدراهم التي مع المال فالمسألة مستحيلة وإن كانت مثل الدراهم بعينها فجذر المال مثل               

  ...." .نصف األجذار سواء ال زيادة وال نقصان 

 جدول نقارن فيه عمل الخوارزمي مع العمليات التي تستعمل حاليا لحل هذا النوع              بإجراء

  .ق الطريقتينبمن المعادالت، نالحظ تطا
xx 1021² =+  

2=5ننصف األجذار 
10  

)نضربها في مثلها  ) ( ) 252
10

2
10 =×  

42125ننقص منها الواحد والعشرين  =−  

  =24خذ جذرها وهو اثنان 

7252 =+=x،  3251 =−=x       

x
a
b

a
cxbxcax =+⇔=+ ²²       0≠a 

a
b
2  

2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

a
b  

a
c

a
b −=∆ ²4

²  

a
c

a
b −=∆ ²4

²  

∆±= a
bx 2  

  

 
a فيكون الحل    ∆=0:  وكما رأينا يشير الخوارزمي إلى الحالتين     

bx أين )  ∆≠0  (∆≥0، و =2

  .ال يوجد حل

  :    هندسيا كيفية الحل التي قدمها على النحو التالييبرر الخوارزمي
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وأما علة مال واحد وعشرون درهما تعدل عشرة أجذاره فإننا نجعل المال سطحا مربعا               "

 ثم نضم إليه  سطحا متوازي األضالع عرضه مثل أحد           ADمجهول األضالع وهو سطح     

 GC فصار طول السطحين جميعا ضلع       CB والسطح   CNو ضلع    وه ADأضالع سطح   

ود علمنا أن طوله عشرة من العدد ألن كل سطح مربع متساوي األضالع والزوايا فإن                

واحد أحد أضالعه مضروبا في واحد جذر ذلك السطح وفي إثنين جذراه فلما قال مال                 

 جذر المال   GD عشرة أعداد ألن ضلع      GCوعشرون تعدل عشرة أجذاره علمنا أن طول        

 وقد تبين لنا    GH مثل خط    HC فيتبين لنا أن خط      H نصفين على نقطة     GCفقسمنا ضلع   

 TH على   GH على استقامة مثل فضل      TH فزدنا على خط     GD مثل خط    THأن خط   

 وحدث سطح مربع متساوي األضالع       KM مثل خط    TKليتربع السطح فصار خط      

 خمسة وأضالعه مثله فسطحه إذا       TK وقد تبين لنا أن خط        MTوالزوايا وهو سطح    

خمسة وعشرون وهو ما اجتمع من ضرب نصف األجذار في مثلها وهو خمسة في خمسة             

 هو الواحد والعشرون التي زيدت      BCا أن سطح    وقد كان تبين لن   .  يكون خمسة وعشرين  

 بقي سطح   MT الذي هو أحد أضالع سطح       TK بخط   CBعلى المال فقطعنا من سطح      

TA     وأخذنا من خط KM   خط KL   وهو مثل خط HK      فتبين لنا أن خط TH    مثل خط ML 

 TA مثل سطح    MZ فصار سطح    KH وهو مثل خط     LK خط   MKوفضل من خط    

 وهو واحد وعشرون وقد     CB مثل سطح    MZ مزيدا عليه سطح     CTفيتبين لنا أن سطح     

 اللذين MZ وسطح CTح   سط MT خمسة وعشرون فلما نقصنا من سطح        MTكان سطح   

 وهو فضل ما بين خمسة       KZهما واحد وعشرون بقي لنا سطح صغير وهو سطح            

 . وهو اثنان  HA وهو مثل خط     ZHوعشرين وواحد وعشرين وهو أربعة وجذرها خط        

 وهو ثالثة وهو جذر     AG الذي هو نصغ األجذار بقي خط         HGفإن نقصتهما من خط     

 ZGالذي هو نصف األجذار بلغ ذلك سبة وهو خط          GHفإن زدته على خط     .المال األول 

ل إذا زدت عليه واحدا وعشرين صار ذلك مثل عشرة          ويكون جذر مال أكثر من هذا الما      

  ."وذلك ما أردنا أن نبين أجذاره وهذه  صورته،

xxنلخص التبرير الذي قدمه الخوارزمي عند حله للمعادلة        1021² =+ :  

 .²xمساحته هي ،  ABDGنكمل المربع   ، ثم انطالقا من هذا الضلع       x طوله AGنرسم ضلع 

   فيكون طول الضلع x ونرسم مستطيل عرضهCنمد هذا الضلع إلى غاية النقطة 

10=GC)  ة لثاني للمعادلوهذا للحصول على الطرف ا(.  
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  21 هيACNB، ومنه تكون مساحة x10 هيGDNCفتكون بهذا مساحة المستطيل 

xxألنه لدينا  1021² =+ .  

]، ثم نرسم قطعة مستقيمة       )GC  )5==GHHC منتصف   Hنضع   ]HT   مثل [ ]GD  إذن ،

xHT )بعد ذلك نمد المستقيم       ،= )TH    حتى يكون GHTK=)  5إذن
2

10
==TK(  نكمل ،

2555، مساحته هي  TKMNالمربع    HK مثل خط     KL خط   KMنأخذ من الخط     .  ×=

)xKL −= xKHLKوكذلك    ،=HTMLفينتج    )5 −==  يساوي  MLZCفيكون السطح     ،5

42125 ومنه مساحة السطح ،ABTHالسطح  =−=KLHZ.  

  .2 وهو4 هوAHوطول  AH=KL إذن

25ونعلم أن  +== xGH 3 إذن=x.  

725( وهو نصف األجذار بلغ ذلك سبعة GHثم بعد ذلك يقول فإن زدنا على  =+.(  

  :والشكل المحصل عليه هو كاآلتي 
  
 
 
 

                                   
  
 
 
 
    

 16شكل   ال                                  
 ر وأعداد تعدل أموالو جذ.6
  ".فمثل قولك ثالثة أجذار وأربعة من العدد تعدل ماال "

²axcbxآخر صنف هو من الشكل  ²43والمثال المقدم هو  ،+= xx =+.  

موال فنحو قولك ثالثة    وأما الجذور والعدد التي تعدل األ     ...  "  :  في حله يقول الخوارزمي   

أجذار وأربعة من العدد يعدل ماال فبابه أن تنصف األجذار فتكون واحدا ونصفا فاضربها              

في مثلها فتكون اثنين وربعا فزدها على األربعة فتكون ستة وربعا وهو جذر المال والمال               

  ...."ستة عشر

G 

D B T 

A H

KM L 

N 

C Z 
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  بإجراء جدول مقارنة
   

²43 xx =+ 
5,12ننصف األجذار 

3=  

25.22اضربها في مثلها 
3

2
3 =×  

25.6425.2زدها على األربعة  =+  

5.225.6جذرها خذ  =  

45.15.2فزده على نصف األجذار  =+  

²² xa
cxa

baxcbx =+⇔=+       0≠a 
2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

a
b  

a
c

a
b +=∆ ²4

² 

a
c

a
b +=∆ ²4

² 

∆+= a
bx 2 

   
  :تبريره الهندسي جاء على الشكل اآلتي

وأما ثالثة أجذار وأربعة من العدد تعدل ماال فإننا نجعل المال سطحا مربعا مجهول                 "

فهذا السطح كله يجمع الثالثة        ADاألضالع متساوي األضالع والزوايا وهو سطح         

األجذار واألربعة التي ذكرنا وكل سطح مربع فإن أحد أضالعه في جذره، فقطعنا من                

 ثالثة التي هي عدد األجذار وهو       CG فجعلنا أحد أضالعه الذي هو       CD سطح   ADسطح  

 الذي  CG هو األربعة المزيدة على األجذار فقطعنا ضلع         CB فتبين لنا أن سطح      ZDمثل  

 وهو ما   CTثم جعلنا منه سطحا مربعا وهو سطح        Hهو ثالثة أجذار نصفين على نقطة       

جذار الذي هو واحد ونصف في مثله وهو اثنان وربع ثم زدنا            كان من ضرب نصف األ    

 مثل  KN وخط   AH مثل خط    HL فصار خط  TL وهو خط    AC مثل خط    HTفي خط   

 وقد تبين لنا أن     HMوحدث سطح مربع متساوي األضالع والزوايا وهو سطح         TLخط  

 MN وخط   NZ مثل خط    HG فبقي خط  HL مثل خط    AH وخط   ML مثل خط    AHخط  

 هو األربعة   AZ وقد علمنا أن سطح      KL مثل سطح    CB فيفصل من سطح     TLمثل خط   

 الذي هو األربعة    AZ مثل سطح    KL وسطح   ANالزائدة على الثالثة األجذار فصار سطح     

 هو نصف األجذار الذي هو واحد ونصف في مثله وهو            HMالعدد ،فتبين لنا أن سطح      

 وقد بقي لنا من ضلع المربعة       KL وسطح   ANاثنان وربع وزيادة األربعة التي هي سطح        

 وهو المال كله نصف األجذار وهو واحد ونصف وهو خط            ADاألوله التي هي سطح     

HG      فإذا زدناه على خط AH      الذي هو جذر سطح HM     اثنان ونصف وزدنا عليه خط  
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HG                  الذي هو نصف الثالثة األجذار وهو واحد ونصف فبلغ ذلك كله أربعة وهو 

  ." وهذه صورته ، وذلك ما أردنا أن نبين AD وهو جذر المال الذي هو سطح AGخط

  :ه الخوارزمي هو كما يليملخص التبرير الهندسي الذي قدم

  .²x مساحتهABDGنرسم مربع 

] على القطعة    Cنختار نقطة    ]AG   3 حيث=CG     فيكون مساحة السطح، CZDG هي x3، 

432ألنه لدينا 4إذن الجزء الباقي هو  += xx.  

] متصف القطعة    Hعين النقطة  ]CG أي   
2
3

=CH    نرسم مربع ،HTKC   مساحته هي 

5.15.1 ×=25.2 .  

، ويتشكل  =TLKN و =HLAH فيصبح   =ACTL حيث   HLإلى  HTبعد ذلك نمدد الخط     

NZCNCZHLCZAHAGHG ألنه=NZHG و=MLAH،ومنه AHLMمربع =−=−=−= .  

25.625.24 (25.6 مساوية لAHLMمساحة السطح  فيكون =+( .  

   .AH=25.6=5.2إذن

45.15.2فيكون، HG=5.1نضيف له =+== xAG16 والمال ،ر المالذ وهو ج. 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 17شكل                                     ال

 
ووجدنا كل ما   ":    كتابه المختصر في حساب الجبر والمقابلة     في     الخوارزمي  يقول     

ل به من حساب الجبر والمقابلة البد أن يخرجك إلى أحد األبواب الستة التي وصفت                يعم

إذن نستطيع رد أي معادلة إلى إحدى       .  "في كتابي هذا وقد أتيت على تفسيرها فاعرف ذلك        

  .هذه المعادالت

من شروط الجبر والمقابلة عند الخوارزمي رد األموال إلى مال واحد، إما عن                     

، فهو بعد حله ألي مسألة يعطي أمثلة لحاالت حيث ل أو القسمة، أو اإلكما  طريق الضرب، 

  . معامل الحد ذو أعلى درجة يختلف عن الواحد

A B 

H 

C Z 

D 

N

L T

K

G 



    43

3910²عندما انتهى من حل المعادلة       =+ xx وكذلك لو ذكر مالين أو ثالثة أو أقل أو         ":     قال

ار والعدد إلى مثل ما رددت إليه       أكثر فاردده إلى مال واحد واردد ما كان معه من األجذ          

  . "المال

xxوبعد حله للمعادلة     1021² وكل ما آتاك من مالين أو أكثر أو أقل فاردده إلى            ":     قال +=

  ."مال واحد كنحو ما بينت لك في الباب األول

43²وأيضا عندما حل المعادلة      += xx أو أقل فاردده إلى    وكل ما كان أكثر من مال       ":     قال

  ."مال واحد

والرد إلى مال واحد يكون بعدة طرق كما ذكرنا سابقا، حسب حاالت معامل الحد ذو أكبر                

  :نختار أمثلة منها. درجة، إما يكون أكبر من واحد أو أقل

ثلث مال يعدل أربعة أجذار  فالمال كله يعدل اثني عشر جذرا، أي                        *
xx 4²3

1 =⇔xx 12² =  

   تعدل ثمانين، فالمال الواحد خمس الثمانين وهو ستة عشر، أي               خمسة أموال   *

16
5

80²80²5 ==⇔= xx 4 إذن=x.  

وكذلك إذا قيل ثلث وثمن شيء يعدل ثالثة دراهم ونصف وربع، فخذ مخرجا يخرج                 *

ف تجده أربعة وعشرون ضربته في ثلث وثمن يكون أحد عشر           منه ثلث وثمن وربع ونص    

  وفي الثالثة ونصف وربع يكن تسعين والشيء الواحد هو تسعون جزءا من أحد عشر 

 هذه الحالة هي  
4
1

2
13

8
1

3
1

++=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + x        لحلها يبحث عن المضاعف المشترك األصغر لكل ،

)من  9011 ليحصل على 24، يضرب طرفي المعادلة ب24 وهو 2,8,4,3( =x⇔
11
90

=x.  

يذكر الخوارزمي في كتابه المختصر في حساب الجبر والمقابلة بعض من المسائل                  

  . يستخدم في حلها معادلة من المعادالت السابقةالهندسية،

  :  هي األولىالمسألة

  .نريد معرفة طول العمود ،15,14,13مثلث أطوال أضالعه هي 

وهو (  =xCD ويضع CB على القاعدة     AD، ويرسم العمود     ABCلحلها يرسم مثلث  

 .)إيجادهالمجهول الذي يريد 
 
 
 
 

A 

B C 
D
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 18 الشكل                                          

   : في المثلث القائم يكونس بتطبيق نظرية فيثاغور

 ²13²² =+xAD  في المثلثACD   

) ADBوفي المثلث ) ²1514² 2 =−+ xAD  

²²13² إذن xAD ) و=− )214²15² xAD   : ومنه=−−
( )214²15²²13 xx −−=−  

) إذن  )²28196225²169 xxx +−−=−  

408 ثم يبسط المعادلة األخيرة هذه باستعمال الجبر والمقابلة فيتحصل على المعادلة              =x 

  )جذور تعدل عدد: الصنف الثالث(

  x=5 فيكون 

²13²5² ومنه  =+AD  

  .AD=12ومنه ) أموال تعدل عدد: الصنف األول (AD=144² إذن 

122، ومساحة المثلث هي 12طول العمود المجهول هو
  . وحدة مربعة84=×14

 :المسألة الثانية

     أذرع والقاعدة اثنا عشر ذراعا في      قيل أرض مثلثة من جانبيها عشرة أذرع عشرة          فإن"

 ".جوفها أرض مربعة، كم كل جانب من المربعة ؟ 

  10,10,12طوال أضالعه أ، ABCلحلها نضع مثلث متساوي الساقين
  
  
  

 

  

  

 

 

 

  
  

A

C B
DE F 

GH
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 19الشكل                               

M)  ADBCMمساحته  ×=2
1 (  

   ADC نطبق نظرية فيثاغورس على المثلث ADلمعرفة طول  

²²² ACDCAD 10,6، حيث += == ACDC   
10036²ومنه  =+AD64² ، إذن=AD   

  AD=8طول العمود 

8122بهذا تكون 
1 ××=M  

  M=48إذن 

  .²x، إذن مساحته هيx هيEFGHنضع طول أحد أضالع المربع 

  ،EBH مساحة المثلث FCG ،2M مساحة المثلث 1Mونضع 

   3Mمساحة المثلث GHA ،4M المربع  مساحةEFGH.  

4321لدينا  MMMMM 21، مع العلم أن =+++ MM   ، و=

)6(1 xxM −= ،)8(2
13 xxM −=.  

²10321بهذا تكون  xxMMM −=++  

²²10ومنه  xxxM xM، أي =−+ 10=.  

  M=48وجدنا سابقا أن 

4810إذن  =x  

5ومنه 
44+=x.   45إذن كل جانب هو

4+.  

 .7.IIIالهندسة ب الجبرعالقة  
 كل ما في السماء     ، الظواهر الطبيعية من كل جانب      تحيط به  ،يعيش اإلنسان في بيئة         

 اضطره إلى استعمال الرياضيات ،ل ما في األرض من حيوان ونبات وجماد وك،من نجوم

  .ومن ثم إلى تطويرها

 فقد ذكر   لرياضياتلي  لعلى معرفة بالجانب العم      المصريون القدامى لقد كان         

  .80بمصر كان مخترعا لعلوم عدة منها الحساب والهندسة والفلك " توت "أفالطون أن اإلله

العلوم الرياضية من خالل ما كان يقوم به الكهنة من ضبط              بلي  الباأوجدت تجارة   و

واتصل اليونان عن طريق التجارة بحضارات الشرق فاطلعوا     .  لواردات المعابد وحساباتهم  
                                                 

  .   99. ، صلرياضيات العامة، المرجع السابق محمد هالل اليوسفي، دروس ا 80
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على ما وصلت إليه هذه األمم في ميدان العلم وبعد أن أدركوا المعارف التي نقلوها                  

.  العقلية والخطوات المنطقية   وأقاموا البراهين لهندسة   ا شتغلوا في اانطلقوا في ميدان العلم ف    

راح و طلب العلم    وعند العرب بعدما بعث النبي صلّى اهللا عليه وسلّم دعى الناس إلى             

  . يترجمون ما تركه األولون فأدركوه وطوروهالعرب

جاء الخوارزمي بكتابه المختصر في حساب الجبر        الميالدي  ففي القرن التاسع          

ر بهذا الجبر وكباقي العلوم سعى بعده الرياضيون إلى ترسيخ هذا العلم              والمقابلة وظه 

  .ويحاولون حل المعادالت من الدرجة الثالثة فما فوقفراحوا يبحثون . وتطويره

فتعرفوا على قضية لم يكن من الممكن تصورها قبل نشأة علن الجبر، هذه القضية هي                 

   :إمكانية المزاوجة بين الجبر والهندسة أي

   .ترجمة مسألة هندسية إلى مسألة دراسة وحل معادلة جبرية -

تحويل مسألة تتعلق بحل معادلة جبرية إلى مسألة بناء هندسي وذلك بواسطة                  -

   .المنحنيات

هذه  قبل القرن العاشر، ألنه حتى يتمكن الرياضي من إجراء مزاوجةإذن لم تكن هناك 

  .المزاوجة ال بد من أن يحيط بعلم الجبر

) م ببغداد9عاش في القرن ( هاني ا بداية ظهور هذه المزاوجة فكانت عندما حاول الموعن

 في سلمة م)م. ق212 -م. ق287 ( (Archimedes)تحليل المقدمة التي استعملها أرخميدس

الشكل الرابع من المقالة من كتابه الكرة واألسطوانة بالجبر التي تؤدي إلى معادلة من 

cbxaxالشكل =+    . حلهانملكنه لم يتمكن   23

 قام بحلها بواسطة القطوع المخروطية ثم الخيام الذي بنى نظرية  إال أن أبو جعفر الخازن

من الدرجة الثالثة والتي حلها بواسطة المنحنيات المخروطية والهدف المعادالت الجبرية 

  . لهاهو إيجاد الجذور الموجبة

ن الجبر والهندسة في القرن الحادي عشر الميالدي وبدأ وبهذا فقد بدأ ظهور العالقة بي

 . تشكل فصل جديد ساهم في تطوير الرياضيات
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IV. خالصة 
رع من فروع   يندرج عملنا هذا في إطار تاريخ الرياضيات، هذا العلم الذي يعتبر ف                 

نصيب كل أمة ومقدار ما     و   تطور األفكار وانتقالها وكذا       يسمح بدراسة   م،علوتاريخ ال 

  . أسهمت به في تقدمها

ما يهمنا هو التراث العلمي الرياضي، فدرسنا الهندسة األقليدية، التي بلغت أوجها                    

لميالد، والجبر الذي كانت بدايات ظهوره في       قبل ا في الحضارة اليونانية، في القرن الثالث       

  .ميالدالحضارة العربية اإلسالمية، في القرن التاسع لل

رهما قرون وقرون، وحاولنا    وتناولنا إذن فرعين رياضيين فارق الزمن بين ظه              

وجدنا أنه يمكن تجبير مسائل هندسية، برهانها الهندسي         .  إيجاد الربط بينهما، فوجدناه   

يحتاج إلى تفكير وتمحيص، وكتابته تحتاج إلى صفحات، بينما البرهان الجبري يقيمه              

  .سي، وكتابته ال تتعدى بضعة أسطرتلميذ في مستوى أسا
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كانت بمثابة السند والدعم له في بدايات       لقد  .  كذلك الهندسة الجبر، وال تزال    خدمت        

ظهوره، فقد استعملها الخوارزمي لتبرير حلول معادالت الدرجة الثانية، ثم استعمل              

  .رياضيون عرب أيضا الهندسة إليجاد جذور معادالت الدرجة الثالثة

ة ي عمل  في ساعدعامل م لذا نأمل أن ينظر بعين االعتبار لهذا الفرع الرياضي، ألنه                 

 فيه الدقة واالستدالل بدل الحفظ      وفتنم  ،تلميذدى ال المفاهيم الرياضية ل     ووضوح اكتساب

فهو بهذا عامل رئيسي      .وتصور أن هذه المفاهيم مجردة وجافة ال أساس لها من الواقع           

يات ألنه يمكن المعلم من إبراز مراحل نشأة المفاهيم الرياضية،          ومهم في تدريس الرياض   

والكم المعرفي الهائل رغم الوسائل الرياضية البسيطة الذي احتوته المخطوطات والتي ال            

  .يزال الفكر الحديث عاجزا عن تفسيرها وتوضيحها
   
  
  
  

            
 
 
 

                                  الصفحاتفهرس األعالم
   33  13                                      أبوالوفاء البوزجاني

   47  13                                        أبو جعفر الخازن

 7 6                                         ابن القفطي

  33  32  31  29                                                أبو كامل

  32  6                                               بن النديما

  13                                                 ابن الهيثم

   31                                            ابن خلدون

   12                                                    أجانيس

  46  6                                               أرخميدس  

  7  5                                                  أرسطو

  12                                    إسحاق بن حنين

  11                                         الكنديقإسحا

   46  28  5                                             أفالطون

   28  14  12  11  10  9  7  6  2  1                                                اقليدس  
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  13                                                 األنطاكي

  13                                              الجوهري

  14  12                           الحجاج بن يوسف بن مطر

  35  34  33  32  31  30  29 27  2  1                                               الخوارزمي

  13                                                 السمرقندي

    13  12                                                 الطوسي

  14                                           النسوي

   14  12                                         النيريزي

   46                                           المهاني

   12                                             بابس

    4                                     بروتاجوراس

   12  11                                          بروكلس

   12                                         بطليموس

   12                                       بوسدونيوس

  12                                      ثابت بن قرة

   11                                           ثياتوس

  12                                              ثيون

  28                                         ديوفنطس

    12ساكيري                                            

  33                                      سنان بن الفتح

  32                                        سند بن علي

  33                                 عبد الحميد بن ترك

   47  31  12                                          عمر الخيام

  12فلبونس                                             

  45  44  28  27  4                فيثاغورس                             

   13                  محي الدين بن أبي الشكر المغربي
   12هيرن                                               

  3هيرودوت                                          
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                           الصفحاتالمصطلحات العلمية

         3  4 Hauteur تفاع                        را  

        32  33  Astrolabe سطرالب                   ا  

          4  10  46 Cylindre                     اسطوانة  

         10  31 Irrationnel                       أصم 

         5  7  8  9  12    Axiome                          بديهية 

         1  2  4  5  10  11 Démonstration                    برهان  

         30 structure d'algèbre       بنية جبرية         

        3  4  8  17  18  22  24  24  26  36    Egalité                                  تساو                           

1  2  3  5  7  8  9  10  12  32           Définition                          تعريف 

         35 Strictement                            ماما 

 9              Proportion                     تناسب 

          8  9 Parallélisme                    تواز 

          2  14  27  28  29  30  31  32  33  34 Algèbre                                 جبر 

          30  35 Solution                         جذر 

           30 Racine carré           جذر تربيعي 

          28  43 Terme                          حد     

          30 Elimination                 حذف    

          2  4  28  30  31  30  33  43  44  46 Arithmétique                 حساب 

          3  4  5  8  9  10  12  14  15  16 Ligne                             خط 

           34  5  8  9 Cercle                        دائرة    
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           4  5  8  10  14  24  25  Angle                          زاوية 

  Angle droit                     8  9  14زاوية قائمة      

          24  25 Angle obtus           زاوية منفرجة 

          3  4 Trapèze                شبه المنحرف 

9  34  43            Multiplication                  ضرب        

                   9  17  26  36  37  39  40 42 Côté                             ضلع 

          3  4  24  28  36  Longueur                       طول 

          10  30  35  36 Nombre                                 عدد 

          29 Nombre négatif          عدد سالب 

          29 Nombre positif         عدد موجب 

           3 Largeur                       عرض 

          8  22  25  44  45 Perpendiculaire           ود      مع

           4  44  45 Base                            قاعدة 

          10  29 Loi                             قانون   

          6  30 Fraction                         كسر 

          30  35  36  38  Bien                              مال 

          39 Parallélogramme متوازي األضالع 

          4 Parallélépiped  متوازي المستطيالت 

          10  28 Suite تالية                           مت    

          3  4  17 Triangle                        مثلث 

          44 Triangle rectangle مثلث قائم        

          10  11 Solide                          مجسم 

          28  29  30  36  41  44  45 Inconnue        مجهول               

          3  4  15  16  17 Carré                       مربع       

          3 4  9  17  26  Superficie                  مساحة    

          12  27  35  38  43  44  45  46 Problème                      مسألة 

38               Impossible       مستحيلة             

           3  4  14  15  16  17  18  19  37  40 Rectangle                   مستطيل 

           4  8  9  14  15  18  19  20  21  22 Droite                         مستقيم 

          4  7  12  45  46  Posulat ة                        مسلم   

           2  9  24  27  28  30  43  44  46  48 Equation                      معادلة 

           43 Coefficient                   معامل  

   3  6  48        Quantité                         مقدار 
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          28 Inverse                        مقلوب 

           4  10  Cube                      مكعب       

            4  9 Tangent                       مماس 

          4  10 Prisme                        موشور 

           3  4  8  9  15  16 Point                            نقطة 

          8  30 Limite      نهاية                      

           10 Pyramide                       هرم 

          1  2  3  4  5  6  7  10  12  27   Géométrie                    هندسة 

  
  
  

  عـالمراج
  .، بدون تاريخكتاب الفهرست، تحقيق رضا تجدد ابن النديم، -1

ميد  ابن سينا، كتاب الشفاء، مراجعة وتحرير، ابن بيومي مدكور، تحقيق، عبد الح              -2

  . 1976الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، القاهرةلطفي مظهر، عبد الحميد صبره، 

  .يخدار الكتب العلمية، بدون تاربيروت،  أبو عبد اهللا الخوارزمي، مفاتبح العلوم، -3

الدار التونسية    العلم الفلسفية، تونس،  ، الرياضيات القديمة ونظرية      أبو يعرب المرزقي   -4

  .1985للنشر، 

 أحمد سليم سعيدان، تاريخ علم الجبر في العالم العربي، دراسة مقارنة ألهم الكتب                -5

  .1985الطبعة األولى، الكويت، العربية، 

دار البشير، الطبعة   األردن،   أحمد سليم سعيدان، هندسة اقليدس في أيد عربية،            -6 

  .1991األولى، 

  .1992الجزء األول، موفم للنشر، الجزائر،  إخوان الصفاء وخالن الوفاء، -7

زين الدين،  حسين  رشدي راشد، تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب،             -8

  .1989الطبعة األولى،  بيروت، ترجمة،

،  رشدي راشد، الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر مؤلفات شرف الدين الطوسي             -9

   .1998نقوال فارس، ترجمة، بيروت، الطبعة األولى، 

منشورات   ،باريس-بيروت  ،ترجمة  ه تاتون، تاريخ الحساب، موريس شربل،       رني -10

  .1986عويدات، الطبعة األولى، 



    53

دار    تونس، ، عبد الحليم منتصر، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه             -11

  .1980 ،طبعة مزيدة، ، المعارف

اسة تحليلية وتحقيق،  علي إسحاق عبد اللطيف، عالم الهندسة الرياضية ابن الهيثم، در          -21

  .1993منشورات الجامعة األردنية، األردن، 

مسعود المسعدي،  :  علي بن هادية، لحسن بلبيش، الجيالني بن الحاج يحي، تقديم           -13

  .1979القاموس الجديد للطالب، الطبعة األولى، 

أ علي  .حميد وم .م.أ حجازي وح  .فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، الرياضيات، أ       -14

  .   2002 جامعة الملك سعود،  الرياض،،)ترجمة(

الدار التونسية للنشر، المؤسسة    تونس،  سي، لغة الرياضيات العالبية،     ي محمد السو  -15

الجزائر، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة،          الوطنية للكتاب، 

1989.  

  .  1972 هد التربوي الوطني،المع الجزائر، محمد بن قادة، معجم الرياضيات، -16

موسى الخوارزمي، كتاب الجبر والمقابلة، تقديم وتعليق، علي مصطفى          بن   محمد   -17

  .1968دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،  ،القاهرةمشرفة ومحمد مرسي أحمد، 

دروس الرياضيات العامة، المطبعة    سوريا،  محمد هالل اليوسفي، رفاه قسوات،         -18

  .1961الجديدة، 

 بيروت،   صالح أحمد، موفق دعبول، إلهام الحمصي، معجم الرياضيات المعاصرة،         -  19

  . 1983األولى، الطبعة ، مؤسسة الرسالة

مقدمة في تاريخ الرياضيات، بغداد،          ،ترجمةخالد أحمد السامرائي،       هوارد إيفز،  -20

  .1969الطبعة الثالثة، 

عادالت من الدرجة الثانية في كتاب الجبر        يوسف عتيق، التبرير الهندسي لحل الم      -21

 أفريل  14   إلى 11 الوطني لتعليمية الرياضيات، من     الملتقى سكيكدة،والمقابلة للخوارزمي،   

1998.  

ع من علم    يوسف قرقور، هندسة اإلنشاءات من خالل كل ما يحتاج إليه الصان              -22

1998تعليمية الرياضيات،  الملتقى الوطني حول  سكيكدة،وزجاني،  بالهندسة ألبي الوفاء ال   

. 



    54

 لقسطا بن لوقا، الملتقى المغاربي الثالث       ةيوسف قرقور، المدخل الي صناعة الهندس       -23

، في أعمال الملتقى الجمعية      3/12/1990-1 حول تاريخ الرياضيات العربية، الجزائر،     

  .1998، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )نشر(الجزائرية لتاريخ الرياضيات 

الملتقى أحمد جبار، بعض مظاهر الجبر في التقليد الرياضي بالغرب اإلسالمي،               -24

الجزائر، دار  ،  3/12/1986-1 المغاربي الثالث حول تاريخ الرياضيات العربية، الجزائر،      

  .4، وكراس حلقة ابن الهيثم رقم 1988) نشر(الكتاب 
25- Bernard  Vitrac, Les Eléments, Presses universitaires de France, volume 1-4, 1994-
2000. 
26- Euclide, Les œuvres d’Euclide, F. Peyrard (traduction), Paris, Blanchard (nouveau 
tirage), 1966.  
27- Ahmed Djebbar , Une histoire des Sciences arabe, Paris, le seuil, 2002.  
27- Pascale Cheminée & al., La rousse Dictionnaire super Major, Paris, 1995. 


