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وتطوره يف التقليد الرايضي
ىذه الدراسة مقتطعة من الفصل الرابع من كتاب نقوال فارس" :اجلرب -والدتو ّ
العريب" ،دار الفارايب ،بريوت.7102 ،

 .0حياتو وأعمالو.

أبو كامل ،شجاع بن أسلم اغباسب اؼبصرم ،كاف مهندسان لبناء السفن
البحريّة ،عاش يف مصر كعمل ىناؾ ربت حكم أضبد بن طولوف (519-868ـ).
مؤرخي العلوـ احملدثني الغربيّني أ ّف حياتو تقع يف الفرتة (-891
كقد ق ّدر بعض ّ
لكن الباحث ر .راشد قاـ بتعديل تلك الفرتة لتصبح (511-831ـ)،
531ـ) ،ك ّ
كىي فرتة تقريبيّة أيضان .ككاف أبو كامل رايضيّان المعان ألّف العديد من الكتب يف
ؾباالت ـبتلفة ،كمنها اعبرب.
نُشر ِ
ت منذ بداية القرف العشرين دراسات عديدة حوؿ جرب أيب كامل ،1كلكنّنا

نعتمد ىنا على ثالث منها .قاـ ابلدراستني اوأكليني أ .ب .يوشكيفتش

 1يذكر كتاب ر .راشد [ ]Rashed, 2012, pp. 812-819منها تلك العائدة لػ :ىػ .سوتر ( )H. Suterعاـ ،1518
ككاربنسكي ( )L. C. Karpinskyعامي  1511ك ،1511كج .كاينربغ ( :)J. Weinbergكتاب نُ ِشر عامي 1531

1

[ ]Youschkevitch, 1976, pp. 52-61كعادؿ أنبواب [.]Anbouba, 1978, pp. 78-88
ال ترتكز الدراسة اوأكىل على الكتاب مباشرة ،إّّنا على ترصبتني لو ،إحدامها ابلالتينيّة
كأخرل ابلعِربيّة القدديةّ .أما دراسة ع .أنبواب فرتتكز إىل النص العريب اؼبخطوط

للكتاب ،كىو اؼبخطوط الوحيد منو الذم بقي إىل عصران .كحديثان ،عاـ ،1111
نشر ر .راشد كتاابن ضخمان ابلفرنسيّة بعنواف "أبو كامل كالتحليل الديوفنطسي" ،قاـ
نقدم لرسالة يف التحليل العددم وأيب كامل
فيو بتحقيق لذلك اؼبخطوط كبتحقيق ّ
1
لكل من العملني كترصبة ؽبما
ربمل عنواف "كتاب الطري"  ،مع دراسة اترخييّة كرايضيّة ّ

كخاصة منها ىذا الكتاب،
إىل اللغة الفرنسيّة [ .]Rashed, 2012الدراسات اؼبذكورة،
ّ
كانت عواننكبريان لنا يف كتابة ىذه الفقرة.

كصل إىل عصران  11عنواانن لكتب أك رسائل ألّفها أبو كامل .تسعة من تلك
العناكين أكردىا ابن الندمي كىي )1 :كتاب الفالح )1 ،كتاب مفتاح الفالح)3 ،

كتاب اعبرب كاؼبقابلة )1 ،كتاب العصري )9 ،كتاب الطري )6 ،كتاب اعبمع كالتفريق،
 )2كتاب اػبطأين )8 ،كتاب اؼبساحة كاؽبندسة )5 ،كتاب الكفايةّ .أما اؼبفهرس
ُ
اؼبتأخر حاجي خليفة (1162-1112ق = 1692 -1615ـ) ،فيضيف إىل
ّ
ك ،1539كـ .ليفي ( )M. Leveyعاـ  ،1521ك ج .سيزاينو ( )J. Sésianoعاـ  ،1553كأ .ب .يوشكيفيتش ( A. P.
نسية ،كع .أنبواب عاـ .1528
 )Youschkevitchعاـ  1561ابلركسيّة كعاـ  1526ابلفر ّ
1
مؤرخو العلوـ ّأّنا فقدت ،إىل أف أثبت ر .راشد ّأّنا ىي نفسها
كظن ّ
كرد عنواف ىذه الرسالة مع العناكين اليت أكردىا ابن الندمي ّ
تسبب يف ذلك
النساخ قد يكوف ّ
الرسالة ذات العنواف "طرائف اغبساب" كىو عنواف مل يرد يف اؼبراجع القددية ،فاستنتج أ ّف أحد قدماء ّ
التغيري لعنواف "كتاب الطري" .ككاف سبق أف نشر سامي شلهوب (ؾبلّة اتريخ العلوـ العر ّبية-معهد الرتاث العلمي-جامعة حلب،

ص ىذه الرسالة بعنواف "كتاب الطرائف يف اغبساب" [Rashed, 2012, pp. 27-
العدد ،1-1 ،11ص )161-132 .ن ّ
.]30

1

الئحة ابن الندمي ،العنوانني التاليني )11 :حساب الدكر كالوصااي ،ك )11كتاب
الوصااي ابعبذكر .ىذه العناكين ،ال ّ
تدؿ على اوأرجح سول على تسعة كتب ،نظران

لتشابو عنوانني منها مع آخرين .كيعطي ر .راشد حملة اترخييّة حوؿ "الكتب الثالثة
اليت توجد نصوصها العربيّة :كتااب أيب كامل اللذاف ح ّققهما كدرسهما يف كتابو (كمها
"كتاب اعبرب كاؼبقابلة" ،يف اعبرب كالتحليل العددم غري احمل ّدد ،3ك"كتاب الطري" ،يف

التحليل العددم غري احمل ّدد من الدرجة  1ابوأعداد الصحيحة ،)1ك"كتاب اؼبساحة
يتوجو إىل اؼببتدئني لتعليمهم أساليب قياس اوأراضي بواسطة اعبرب
كاؽبندسة" الذم ّ
[.]Rashed, 2012, pp. 1-31
 .7نظرة سريعة إىل جرب أيب كامل.
اوأكؿ من القرف التاسع
طور أبو كامل بشكل ملحوظ جرب اػبوارزمي (الثلث ّ
ّ
بكل فصولو النظريّة ،كأكضح العديد من تلك الفصوؿ .كيشعر قارئ كتابو
ـّ ).
اعبربم ،منذ الصفحات اوأكىل ،أب ّف ذلك الرايضي قصد أف يبين جرب اػبوارزمي على
القاعدة الصلبة اليت ديثّلها كتاب "اوأصوؿ" وأقليدس (القرف  3-1ؽ .ـ .).فقد ق ّدـ
تربيرات ىندسيّة ػبوارزميّات حلوؿ معادالت الدرجة الثانية ،ثالثيّة اغبدكد ،تستند
بشكل صريح إىل القضيّتني  II. 5ك II. 6من ذلك الكتاب كأضاؼ إليها خوارزميّات
تستخرج "اؼباؿ" ( )x2يف تلك اؼبعادالت دكف اؼبركر ابستخراج "اعبذر" ( ،)xمع

3
كيسميها بعض
أك اؼبسائل العدديّة "غري احملدكدة" ،حبسب تعبري أيب كامل" :كإ ّان ّ
نبني اآلف كثريان من اؼبسائل اليت ىي غري ؿبدكدة ّ
ِ
اغبساب ابوأبواب بال علّة قائمة
اغبساب سيّالة ،أعين هبا أف خنرج بصواابت كثرية بقياس ُمقنع كمذىب كاضح ،منها ما يدكر بني ّ
ّ
يعملوف عليها،كمنها ما استخرجتو أبصل صحيح كحيلة سهلة كثرية اؼبنفعة".

 1حيث اوأعداد الصحيحة تشري إىل أعداد الطيور ـبتلفة اوأجناس ،يف اؼبسائل اليت يطرحها كحيلّها يف رسالتو ىذه؛ كسنذكر إحدل
تلك اؼبسائل يف حواشي الفقرة  ،3أدانه.

3

غبل اؼبعادلة  ، ax  bxاليت أعطى
تربيراهتا اؽبندسيّة؛ كما أضاؼ تربيران ىندسيّان ّ
اػبوارزمي حلّها دكف تربير .كق ّدـ كذلك تربيرات ىندسية لقو ِ
اعد ضرب ذكات اغب ّدين
ّ
2

كلقواعد أخرل يف اغبساب اعبربم ،مستخدمان فيها استدالالت ىندسيّة من الكتاب
الثاين من "اوأصوؿ".
كابلرغم من كثافة االستدالالت اؽبندسيّة يف كتاب أيب كامل ،كأمهيّتها ،إالّ أ ّف

عملو اعبربم يف ىذا الكتاب كاف أيضان مطبوعان ابالذباه اغبسايب بشكل كاضح .فقد
كسع عمليّة القسمة من ؾباؿ اوأعداد إىل ؾباؿ اؼبقادير اعبربيّة كذلك بربطو ىذه
ّ
العمليّة بعمليّة الضرب بواسطة نظريّة التناسب اوأقليديّة .كاستخدـ لتربير بعض قواعد

(خاص ة تلك اليت تدخل فيها القسمة) استدالالت بواسطة قضااي
اغبساب اعبربم
ّ
حسابيّة (من الكتاب السابع) إضافة إىل نتائج أخرل يف نظريّة التناسب (من
الكتابني اػبامس كالسادس من "اوأصوؿ").9
ِ
يردىا إىل اػبوارزمي ،كىي
يف بداية كتابو ،يُدخل أبو كامل اؼبقادير الثالثة اليت ّ
"اعبذر" (أك "الشيء") ك"اؼباؿ" ك"العدد" .كيبدأ ،على غرار ما فعل اػبوارزمي،
اؼبخصص لنظريّة اؼبعادالت من الدرجتني اوأكىل كالثانية ،كيُتبِع ذلك الفصل
ابلفصل
ّ
اوأكؿ منهما يعاجل اغبساب اعبربم ،كالثاين حيتوم على سبارين عمليّة
بفصلني آخرينّ :
ِ
يوسع ِعرب كتابو قول اجملهوؿ كصوالن إىل
تطبيقان للفصلني النظريّني السابقني .كلكنّو ّ
القوة الثامنة ،كيستخدـ ،لتحديد تلك القول ،التشكيل اعبمعي لألسوس ،6على
ّ
 9أنظر بعض اوأمثلة يف اؼبلحوظات اإلضافيّة ،3 :أدانه.

 6أس  x nىو العدد  .nابإلضافة إىل "الشيء" (  ) xك"اؼباؿ" (  ،) x 2استخدـ أبو كامل الػ"كعب" (  ) x 3كالػ"ماؿ ماؿ"
(  ،) x 4كالػ"ماؿ ماؿ شيء" (  ،) x 5كالػ"كعب كعب" (  ،) x 6كالػ"ماؿ ماؿ ماؿ ماؿ" (  .) x 8نُذ ّكِر ىنا أبنّو مل يكن يعلم بوجود

1

القوة
غرار ما فعل ديوفنطس (حواىل القرف الثالث ـ)ُ ،مغفالن (كما فعل ىذااوأخري) ّ
السابعة .اؼبعادالت اليت ظهرت فيها تلك القول كانت غالبان من الشكل
2n  p
 bx n  p  cx p
تتحوؿ إىل معادالت من الدرجة الثانية( 2كىو
 axاليت ّ
شكل قبده عند رايضيّني معاصرين وأيب كامل مثل سناف بن الفتح) .إضافة إىل
ذلك ،كبينما ال يستخدـ اػبوارزمي سول ؾبهوؿ كاحد ،يتعامل أبو كامل مع ع ّدة
8
كحيوؿ اؼبسائل اليت يضعها إىل معادالت (أك إىل أنظمة معادالت) حيلّها
.
ؾباىيل
ّ
مستخدمان يف بعض اوأحياف ع ّدة طرائقِّ ،
منوعان يف حلّها التقنيّات اعبربيّة (اغبذؼ،
االستبداؿ ،إدخاؿ ؾبهوؿ مساعد ،تغيري اجملهوؿ للحصوؿ على معادلة من نوع
اغبل).5
معركؼ ّ
ككاف أبو كامل أحد أكائل اللذين استخدموا اؼبقادير الرتبيعيّة غري اؼبنطقة يف
ِ
كمعامالت للمعادالت .11كجيب أف نشري
اعبرب ،كمجاىيل ،ككاف ّأكؿ من أدخلها
كتاب ديوفنطس اغبسايب ] ،[Rashed, 2012, p. 53كأ ّف تسمياتو لقول اجملهوؿ اختلفت عن تلك اليت اعتمدىا ديوفنطس
الذم ،على سبيل اؼبثاؿ ،ظبّى " x 5ماؿ كعب" أك "مربّع كعب" ...
x 2  y 2  z 2 


2
2
 ، x .z  yحيث
حيوؿ أبو كامل نظاـ اؼبعادالت التايل :
على سبيل اؼبثاؿّ ،
x . y  10




 ،  x  y  z إىل اؼبعادلة

التالية ، x 8  100x 4  10000 :كيعطي حلّها.[Rashed, 2012, pp. 99-100] x  4 12500  50 :
نص أيب كامل ،اؼبسألة رقم  ،69يف "ابب اؼبسائل اؼبختلِفة" ص.)181-125 .
(راجع ،يف ّ
8
اوأكؿ ك"الدينار" للثاين ،ك"الفلس" للمجهوؿ الثالث،
يعطي أحياانن أظباء ّ
خاصة ؽبذه اجملاىيل مثل "اعبذر" أك "الشيء" للمجهوؿ ّ
ك"اػبامت للرابع".
 5اغبذؼ ىو عمليّة االستغناء عن أحد اجملاىيل (أك بعضها) عندما يسمح شكل نظاـ اؼبعادالت بذلك.

 11أنظر اؼبلحوظة اإلضافيّة  ،1-3أدانه .ككاف اؼباىاين ( )881-...قد استخدـ اؼبقادير غري اؼبنطقة كمجاىيل يف معادالت جربيّة
[ ،]Ben Miled, 2005, pp. 9-10راجع أيضان ] [Farès, 2009ك[فارس ،1116 ،الفصل .]1§ ،1
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إىل أ ّف التعامل مع اؼبقادير غري اؼبنطقة كأعداد ىو أمر يف غاية اوأمهّية وأنّو يؤ ِّشر إىل
ُ
تطور خالؿ ع ّدة أجياؿ .ىذا التقليد استخدـ اعبرب لقراءة
ضي كاملّ ،
بداية تقليد راي ّ
كشرح كتطوير نظريّة اؼبقادير غري اؼبنطقة (الكتاب العاشر من "أصوؿ" أقليدس).
ُ
يضم ىذا
،
ـ).
11
(القرف
أؿ
و
السم
إىل
ال
كصو
فبدءان من اؼباىاين ( )883-819ك
ن
ّ
التقليد أظباء تش ّكل الئحة طويلة من كبار الرايضيّني .11أسهمت أعماؿ ىؤالء

غين ج ّدان
بتطوير العلم اعبديد الذم ىو اعبرب عن طريق إدخالو يف دراسة حقل إضايف ّ
11
اوأىم ىو أ ّف تلك
ابلتمارين اعبربيّة ىو حقل اؼبقادير غري اؼبُنطقة  .ك ّ
لكن اوأمر ّ
اوأعماؿ ّأدت إىل تغيري كجو نظريّة اؼبقادير غري اؼبنطقة؛ فلم تعد تلك اؼبقادير أدكات
ُ
ىندسيّة فحسب ،كما أدخلها أقليدس ،بل أضحت كائنات جربيّة ديكن أف تُطبّق
كل اغبساابت اؼبستخدمة يف اعبرب.
عليها ّ

ككاف أبو كامل أيضان أكؿ رايضي ي ِ
دخل التحليل غري احمل ّدد من الدرجتني
ُ
ّ
خصص ؽبذا اجملاؿ
اوأكىل كالثانية ،كفصل
مستقل من فصوؿ الكتب اعبربيّة .فقد ّ
ّ
يضم ىذا القسم  13مسألة تعود إىل أنظمة
الرايضي قسمان ّ
مهمان من كتابو اعبربمّ .
معادالت ذات حلوؿ ُمنطقة (إذا ما ُكِجدت) .كنعيد ىنا ما يالحظو ر .راشد الذم
يتطرؽ اػبوارزمي إىل مثل ىذه الدراسة يف كتابوّ .أما ديوفنطس ،الذم
كتب" :مل ّ
11
تتضمن ىذه الالئحة أظباء منها :اؼباىاين ،سليماف بن ِعصمة ،كأبو جعفر اػبازف ،كاوأىوازم (القرف العاشر) ،كابن البغدادم
ّ
كالكرجي (القرف  ،)11كالفرضي كالسموأؿ (القرف  ،]Ben Miled, 2005, pp. 9-10[ )11راجع أيضان [فارس.]1116 ،

 11استخدـ الرايضيّوف من التقليد العريب ،منذ اؼباىاين ،معادالت من الدرجة الثانية غبساب اعبذكر الرتبيعيّة لذكات اغب ّدين
كللمنفصالت (أم للمقادير غري اؼبنطقة  xمن الشكل  ، x  a  bأك  ، a  bأك  ،...حيث  aك ،bىي أعداد
ُمنطقة) راجع [.]Ben Miled, 2005

6

اسي
سبقهما بقركف ،كعلى الرغم من أنّو درس يف كتاب "اغبساب" ،كبشكل أس ّ
مسائل غري ؿب ّددة ،إالّ أنّو مل ُدييِّز ،ال بني اؼبسائل احمل ّددة كاؼبسائل غري احمل ّددة ،كال
لكن التمييز رب ّقق مع أيب كامل بشكل صارـ؛
بني اؼبسائل اؼبمكنة كتلك اؼبستحيلة .ك ّ
اوأىم من ذلك ،نستطيع القوؿ إ ّف أاب كامل حبث عن تشكيل "جرب للمسائل غري
ك ّ
ايضي جديد ىو فصل التحليل غري احمل ّدد .كقد أسهم
احمل ّددة" أم عن أتسيس فصل ر ّ
اعبربم كإغنائو
البحث يف ىذا الفصل بعد أيب كامل ،يف توسيع ؾباؿ اغبساب
ّ
خبوارزميّات جديدة ككذلك بطرؽ برىاف جديدة مثل طريقة اغبذؼ .لذا ديكننا أف
نرل يف ىذا اغبدث بداية مسرية طويلة يف ؾباؿ التحليل غري احمل ّدد كما يف ؾباؿ
عرب أبو كامل بوضوح عن نيّتو
اجملردة" [ .]Rashed, 2012, p. 145كيُ ّ
اغبساابت اعبربيّة ّ
خصصو للمسائل غري
يف أتسيس ىذا الفصل الرايضي .ففي مق ّدمة الفصل الذم ّ
نبني اآلف كثريان من اؼبسائل
احمل ّددة أك "غري احملدكدة" ،حبسب تعبريه ،يقوؿ" :كإ ّان ّ
اغبساب سيّالة -أعين هبا أف زبرج بصواابت
اليت ىي غري ؿبدكدة ّ
كيسميها بعض ّ
ِ
اغبساب ابوأبواب بال علّة
كثرية -بقياس ُمقنع كمذىب كاضح ،منها ما يدكر بني ّ
قائمة يعملوف عليها ،كمنها ما استخرجتو أبصل صحيح كحيلة سهلة كثرية اؼبنفعة".
"إين رأيت صنفان كاحدان من أصناؼ
كيف مق ّدمتو الطويلة لػ"كتاب الطري" يقوؿّ :
اػباص كالعاـ كالعامل كاعباىل ،كيتالىوف بو كيستحسنونو
اغبساب يدكر بني
ّ
ابلظن كاغبدس كال
كيستظرفونو ،كيسألوف بعضهم بعضان فيجيب من أجاب منهم
ّ
سهل
يرجعوف فيو إىل أصل كال قياس  ...فرأيت أف أؤلّف كتاابن يف ىذا الصنف كأ ّ
أدؿ على استخراج الصواب يف اؼبسألة اليت ديكن فيها
أقرب مأخذه ك ّ
العمل فيو ك ّ
أبني ما كاف ال ديكن فيو إالّ جواب كاحد كأشرح ما ال ديكن فيو جواب البتّة
ذلك ،ك ّ
2

حّت آيت على اؼبسألة اليت أعلمتك أ ّف فيها ألفني كستمائة
بعمل صحيح كقوؿ برىاين ّ
كستّة كسبعني جواابن صواابن.]Rashed, 2012, p. 579, et p. 733[ "...
استمر ؼب ّدة طويلة معركفان ربت عنواف "كتاب
يف الكتاب اوأخري ىذا ،الذم
ّ
مؤخران أبنّو ىو يف الواقع "كتاب الطري"،
الطرائف يف اغبساب" كالذم برىن ر .راشد ّ

يق ّدـ أبو كامل دراسة "يفتتح فيها ؾباؿ التحليل الديوفنطسي من الدرجة  1ابوأعداد
الصحيحة ،كىو كما يقوؿ ب .اتنِّرم ( ،)P. Tanneryؾباؿ غريب عن ديوفنطس"

[ .]Rashed, 2012, p. 219اؼبسائل الست اليت يق ّدمها أبو كامل يف ىذا الكتاب
كل كاحدة من تلك اؼبسائل
اختارىا لتكوف أمثلة من العمل يف ىذا اجملاؿ .كىو يرتجم ّ

إىل نظاـ من اؼبعادالت من الدرجة  ،1متع ّددة اجملاىيل ،كيفرض أف يكوف حلّها
13
حل كحيد ،كالثانية ؽبا ستّة حلوؿ،
ابوأعداد الصحيحة  .اؼبسألة اوأكىل منها ؽبا ّ
كالثالثة ؽبا  58حالًّ (أعطى منها أبو كامل  )56كالرابعة ؽبا  311حلوؿ كاػبامسة

مستحيلة كالسادسة ؽبا  1628حالًّ ،أعطى منها  1626حالًّ.
مهمة يف مسرية استقالؿ اعبرب عن اؽبندسة،
كظهرت عند أيب كامل فبارسة ّ
يكررىا كثريان ،كىي عدـ احرتاـ التجانس .فهو اترة يتعامل مع مساحة تساكم
كإف مل ّ
13
نص اؼبسألة الثالثة" :فإف ُدفِغ إليك مائة درىم ،فقيل لك ابتع هبا مائة طائر من أربعة أصناؼ ،ب ّط
نق ّدـ ىنا ،على سبيل اؼبثاؿّ ،
ِ
كل إثنني بدرىم كالدجاج بدرىم ( "...مع العلم أب ّف أاب كامل
كدجاج كضباـ كعصافري ،البط أبربعة دراىم كالعصافري بعشر درىم كاغبماـ ّ
قاؿ يف بداية رسالتو إنّو ال يقبل شراء طري غري كامل).

 x  y  z  t  100

حيوؿ أبو كامل ىذه اؼبسألة إىل نظاـ من معادلتني ىو التايل:
1
1
ّ
4x  10 y  2 z  t  100

 كيعطي  56حالًّ لو (من أصل

.)58
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غبل اؼبعادلة
جذر مساحة أخرل ("فسطح اه جذر سطح اج") لدل تربيره اؽبندسي ّ
 ، ax 2  bxكطوران ديثّل مساحة بقطعة من خط مستقيم (يف الصورة اؽبندسيّة

نفسها اليت ديثّل فيها مساحة أخرل دبستطيل)  ،لدل استداللو اؽبندسي على إجياد
 x 2دكف اؼبركر بػ  xعند حل اؼبعادالت الرتبيعيّة ثالثيّة اغبدكد [ Rashed, 2012, pp.
ّ
]247, 257؛ كالتمثي ل اوأخري قبده فيما بعد عند خليفتو من القرف اغبادم عشر ،أيب
بكر الكرجي ([ ]Woepcke, 1853, pp. 68-71ك[الكرجي ( ،)1الفخرم" ،ابب
اؼبسائل الست]") .نشري إىل أ ّف عدـ احرتاـ التجانس كاف لو فيما بعد ،ابتداءن من
مهم يف تطوير اعبرب كاؽبندسة اعبربيّة.
ديكارت ،دكر ّ
 .3ملحوظات إضافيّة.
 .0-3أمثلة على تربير إحدى قواعد احلساب (يف اجلرب).
 )1يعطي أبو كامل القاعدة التالية

a
 c  a  b .c
b

( )1كما يلي" :إعلم أنّك مّت

ما ضربت ما خرج من القسمة يف اؼبقسوـ عليو ،عاد اؼبقسوـ ... .كأان كاضع ؽبذا
الباب شكالن جامعان  ."...كىو يعطي ىذه القاعدة لكي يستخدمها يف برىاف
القواعد اليت يعطيها بعدىا .كلكي يربرىا يستند إىل ّنوذج حسايب ،فيتعامل مع a
ّ
ك ،bك ،cكأعداد صحيحة ،كيستخدـ (بشكل ُمضمر) القضيّة  VII. 19من
"اوأصوؿ" اليت ديكن أف نكتبها على الشكل ،11 a : b  c : d  a.d  b .c :كيكوف
بذلك قد قاـ بتربير حسايب ؽبذه القاعدة اعبربيّة.
a
 11نذ ّكر أبنّنا نشري دائمان بػ  a : bإىل نسبة  aإىل  ،bكبػ
b

إىل قسمة  aعلى .b
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 )1ديكننا كتابة "برىاف" أيب كامل للقاعدة اعبربيّة التالية
عصريّة على الشكل التايل:
لدينا:


b. b b 


،
et

 b . a. a. b 



فيكوف:

a . b  a.b

 ،بلغة

()1

b : a  b : a. b

كمن جهة أخرل لدينا:
 a. b . a . b 

، 
et


a . a  a 


فيكوف لدينا:

كالعالقتاف ( )1ك( )3تعطياف:

فيكوف 
2

a. b



a .b 

()3

b : a  a. b :a

()1

b : a. b  a. b : a

( ،)9كىذا ما يكافئ:

a .b  a . b

.

مالحظة :عندما يكوف  aك bعددين ،تنتج العالقتاف ( )1ك( )3من القضيّتني
لكن أاب كامل
 17ك  VII. 18من "اوأصوؿ" كتنتج العالقة ( )9من القضيّة  .VII. 19ك ّ
VII.

مل يشر صراحة إىل ذلك.

 )3يعطي أبو كامل قاعدة اغبساب التالية:

a
a

b
b

"كل
 ،على الشكل التايلّ :

عددين يقسم أحدمها على اآلخر فإ ّف جذر ما خيرج من القسم مثل الذم خيرج من
11

قسمة جذر العدد اؼبقسوـ على جذر العدد اؼبقسوـ عليو" .مثّ يق ّدـ تربيران حسابيّان
لقاعدة اغبساب اعبربم ىذه ،مستندان بشكل مضمر إىل القضااي ،VII. 17 :ك VII.
 18ك  VII. 19ك  VI.22كإىل القاعدة ()1

a
 c  a  b.c
b

(يف اؼبثل ( )1أعاله)،

اليت تُكتب أيضان  . a  b . aكديكن اختصار استدالؿ أيب كامل كما يلي:19
b
لدينا:

 ، a  b . aمن ( ،)1فيكوف:


et b  b .1
b




a 

1: b  b : a 



كلدينا (بسبب العالقة ( )1أيضان):

(،)6


b  b .1


a
et
b

a  b.

فيكوف لدينا بسبب القضيّتني  VII. 17ك : VII. 18


a
: a
1: b 
b



(،)2

فيكوف ،استنادان إىل القضيّة :VI. 22



a a
.
: a. a 
1.1 : b . b 
b b



(،)8

أم:
2


 a
1: b  

:
a

 b







19
نص أيب كامل يف ].[Rashed, 2012, pp. 309-311
راجع ّ

11

(.)5



،


كيتبني من مقارنة العالقتني ( )6ك ( )5أ ّف
ّ





2







،  a   a
b  b


أم

2
a

 a
،  : a    : a 
b

 b



كمنها:



. a  a 
b
 b

 .7-3أمثلة على تنويع االستدالالت اجلربيّة وعلى معادالت ذات معامالت
وجذور غري منطقة.06
 )0إحدل اؼبسائل اليت يطرحها أبو كامل ىي التالية" :إذا قيل لك :عشرة قسمتها
اوأقل من اوأكثر ،فيبقى شبانوف" ،كىي
كل قسم يف نفسو ،كتلقي ّ
قسمني .فتضرب ّ
مسألة ديكن ربويلها إىل النظاـ التايل (من معادلتني):
x  y  10 
 x  y 
y 2  x 2  80 

،

كحيلّها أبو كامل بثالث طرؽ /1 :حيذؼ  yعن طريق أخذ  ، y  10  xككضع

y

بتلك القيمة يف اؼبعادلة الثانية؛  /1حيذؼ  xعن طريق أخذ  x  10  y؛  /3أيخذ
ؾبهوالن مساعدا ، tحيث يكوف:
 10 
 2 t 



 10 
x  5  t    t ; y  5  t
 2


مثّ يضع  xك yبقيمتهما (ابلسبة إىل  )tيف اؼبعادلة الثانية.
16اؼبسائل الثالث يف ىذه الفقرة ىي اؼبسائل ذات اوأرقاـ  ،2ك ،12ك  ،61على التوايل يفRashed, 2012, pp. 84-85, [ :
 . ]427-429, 95-97 et 459-461راجع أيضان [.]Youschkevitch, 1976, pp. 56-58

11

نُذ ّكِر أب ّف الطريقة اوأخرية ىي تلك اليت استخدمها ديوفنطس يف حلّو للمسائل
الثالث اليت ديكن إعادهتا إىل معادالت من الدرجة الثانية (كىي اؼبسائل  ،I. 27ك I.

 ،28ك ) I. 30كأ ّف ىذه الطريقة تعود إىل الرايضيّات البابليّة.12

كل
ّ )7
حيوؿ أبو كامل اؼبسألة التالية" :إذا قيل لك :عشرة قسمتها قسمني فقسمت ّ
كاحد من القسمني على اآلخر كصبعتهما ،فكاف جذر طبسة دراىم" ،إىل اؼبعادلة:
وسعها مباشرة إىل التالية:
اليت ي ّ

x
10  x

 5
10  x
x







5 x 2  100  20  500 x

، 2 

اليت حيلهاّ بتطبيق خوارزميّة اػبوارزمي اؼبناسبة لصنفها .مثّ يُق ّدـ طريقة أخرل ،حيث
x
لتتحوؿ اؼبعادلة إىل التالية:
غري اجملهوؿ بوضعو  y
يّ
ّ
10  x

y 2  1  5.y

اليت حيصل منها على  yمثّ على .x

 )3كيف مسألة أخرل حيصل أبو كامل على معادلة معامالهتا مقادير غري منطقة أكثر
تعقيدان ،ككذلك جذكرىا:
"ماؿ تزيد على جذر نصفو ثالثة دراىم كعلى جذر ثلثو درمهني مثّ تضرب أحدمها يف
اآلخر فيكوف عشرين درمهان":
17

راجع ،[Ver Eecke 1926, prop. I. 27, I. 28, I. 30, pp. 36-40] :أو [Farès, 2017, ch.2,
 ،§2].أو ] ،[Dahan-Dalmedico et Peiffer 1986, pp. 72-74أو [Rashed et Houzel, 2013,
]pp. 9-13
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يوسع اؼبعادلة فيحصل
ّ

 1
 1

x  3  .
x  2   20

 2
 3

1 2
3x  2x  14 
على x
6





مثّ على اؼبعادلة:

1
2

5x  24x 2  196  x 2  130   .x 2
6
3


اؼبكافئة لػ:



864  4704 x  x 2  1176

()1

30 

اغبل (بطريقة اػبوارزمي اؼبوافقة لصنفها) :
كحيصل على ّ
x  15  216  1176  1617  1058400  1016064  194400  1176

حل أسهل
كيالحظ أنّو إذا أخذ ،انطالقان من اؼبعادلة ( ، y  2x ،)1حيصل على ّ
من حيث الشكل:
x  15  2400  1449  2160000

مع اإلشارة إىل أنّو ال يستخدـ اوأرقاـ يف ىذه اؼبسألة بل يع ّرب عن اوأعداد
ابلكلمات.
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