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 واجلرب ديوفنطس
 

 (ٕٛٔٓ-ٔ-ٕٕ) nfares55@hotmail.com :بقلم نقوال فارس
 "فريق الدراسة والبحث يف التقليد العلمي العريب"

 )اجلمعّية اللبنانّية لتاريخ العلوم العربّية(
 

والدتو وتطّوره يف التقليد الرايضي العريب"، دار  -"اجلرب :كتابمن   ثاينلالفصل ا ىذه الدراسة مقتطعة من 
 .0([7102]فارس، ) كاتب ىذا املقال، ل7102الفارايب، بريوت، 

 

 . مقّدمة.0
هو علم احلساابت على   ،أتسيسه مع اخلوارزمي، وإىل يومنابداية ما زال اجلرب، منذ  

ت اجلربيّة هي لل  ات ي يوون ادلعادالو (. تهاحّل ادلعادالت "اجلربيّة" )أو أنظمو  كثريات احلدود
 (ٓ٘ٙٔ-ٜٙ٘ٔ) كثريي حدود. ومنذ اتقرن اتسادس عشر، ومع ديوارتلعةريين  طرفاها 

لعةري  بشول خاّص، واستخدام األعداد اتساتةة على نطاق واسع، أخذت ادلعادتة اجلربيّة شوَل 
 .ٕكثري حدود يعادل صفرا  

يف )اتَنِورة( وارزمي ذلذ  اتولمة وقد ُوِتد اجلرب مع كلمة "شيء" أي مع إدخال اخل 
اتقاموس اترايضي، وقيامه إبجراء عملّيات علم احلساب، أي اجلمع )واتطرح( واتضرب، على 

. إّن نقل أو مّد لل  اتعملّيات من رلال األعداد إىل رلال أوسع ٖد"األشياء" وعلى كثريات احلدو 
 ّتد علم اجلرب.هو مومن عةقريّة اخلوارزمي وهو ما و  )رلال "األشياء"(

                                                           
 الئحة ادلراجع يف هناية ادلقال. أنظر ٔ

(، أخذت اتشول: xأي أهّنا )يف حال معادتة دبجهول واحد،  ٕ
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 حيث لنتمي ادلعاِمالت ،
i

a  إىل أحد احلقول

 اتعدديّة.
اترايضي تلمّرة األوىل يف اتتاريخ يف كتابه "كتاب اجلرب وادلقابلة" اتذي أّتفه  أدَخل اخلوارزمي )زلّمد بن موسى( كلمة شيء إىل اتقاموس ٖ

ومنذ اتقرن اتسادس عشر  )غاتةا ( كلمة "شيء"، اتنِورة، نوتةها اآلنم(.  ٖٖٛ-ٖٔٛيف بغداد أاّيم حوم اخلليفة اتعّةاسي، ادلأمون" )
x ّاجملهول يف ادلعادتة واتوائن اتالزلّدد يف كثرية احلدود،  )غاتةا ( تعشرين، ؽلّثلهذا احلرف اتالليين، منذ ذت  احلني وحّّت اتقرن ا . استمر
 .، تتمييز  عن اجملهول، اتصورة ادلورّبة تذت  احلرفXصار يشار إىل اتالزلّدد يف كثرية احلدود بـ  ثّ 
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أن نةنّي أّن وصف كتاب "علم احلساب" تديوفنطس  قالمن هذا ادل يلي ضلاول يف ما 
أبنّه عمل جربي هو ذباوز يُلِصق ابتفور اترايضي تديوفنطس أمورا  ال لنتمي إتيه. وكّنا قمنا يف 

[( بدراسة شلاثلة حول طةيعة بعض قضااي كتاب ٛ٘-ٓ٘، ص. ٕٚٔٓموان آخر )]فارس، 
ر. راشد كان قد نفى، يف دراسة حديثة،  وكان ألصول" ات ي وصفت بدون حّق أبهّنا جربيّة."ا

 احتمال كون اترايضّيات اذلنديّة ربتوي عمال  جرباّي  أو حّت كوهنا من مراجع جرب اخلوارزمي
  .[ٛٗٔ-ٕٛٔ، ص. ٕٓٔٓراشد، ]

 
 ري واِضحة.مسألة شائكة ورؤى غ :مصادر كتاب اخلوارزمي -"بداية اجلرب" . 7

بقيت نقاشات مؤّرخي اترايضّيات لعُوس، على األقّل حـّّت هنايـة اتقـرن اتعشـرين، نوعـا   
من احلرية، بل من اخلالف بني آرائهم، حول مسأتة مصادر جرب اخلوارزمي ومسأتة "بدايـة اجلـرب"، 

 وعلا مسأتتان مرتابطتان.
: "مـن موقعنـا ات اتقـرن اتعشـرينعـن للـ  احلـرية عنـدما كتـا يف شبانينيّـ عادل أنةـوابعرّب  

غـري  ،مفاجئ أّن هذا اتتاريخ يةدأ حبدث صِلد ،عند اتعرب اتيوم، كمشاهدين عن بعد تتاريخ اجلرب
. وكتـا ر. راشـد [Anbouba, 1978, p. 66])قاصـدا  كتـاب اخلـوارزمي اجلـربي(  ..."متوقّـع

 دون جـواب: دلـاذا يةـدو علــم عنـد هنايـة ذتـ  اتقـرن مـا يوضـا ذتـ  اتقـول: "ويةقـى اتسـؤال اتتـاي
اتذي لوحي -اجلرب ابتغ اتنضج بطرائقه رغم أنّه موتود جديد؟ وما هو اتسةا يف أّن هذا اإلسهام 

، ٜٜٛٔيظهـر، مـع ذتـ ، كةدايـة أصـيلة" ]راشـد،  -مظاهر عديدة منه أبنّـه لتـويج تنشـاط سـابق
 [.ٕٔص. 

مـؤّرخي اترايضـّيات عنـدما اعتـرب  ونعتقد أّن أ. ب. يوشويفيتش كان يـَُعـربِّ عـن رأي كـلّ  
يف اتستينّيات من اتقرن ادلاضي أّن "مسأتة مصادر اخلوارزمي مل لزل مسأتة مفتوحة ابتوامل". ويف 
ّــــة، يتــــابع: "وتوــــّن جــــرب  )أي جــــرب  زلاوتــــة تــــتلّمس مصــــادري جلــــرب اخلــــوارزمي يف اترايضــــّيات اذلندي

اجلــرب اذلنــدّي أّي شــرح هندســّي تقواعــد حــّل  اخلــوارزمي( ػلتــوي سلســلة مــن ادلميّــزات. فــال صلــد يف
معــادالت اتدرجــة اتثانيــة، وال تلعمليّــات اتــ ي لســتخدم ادلقــادير اجلربيّــة، بينمــا ربتــّل هــذ  اتقواعــد 
واتعمليّــــات )وشــــرحها اذلندســــي( موــــاا  ابرزا  عنــــد اخلــــوارزمي". وبعــــد مقارنــــة أســــلوب اخلــــوارزمي 
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بــــه اتثــــات(، يســــتنتج يوشــــويفيتش حبــــّق أّن "أســــلوَ  أبســــلوب "أصــــول" أقليــــدس )وخباّصــــة يف كتا
اتتفســري واتربهــان سلتلفــان بشـــول أساســّي عنــد هـــذين ادلــؤّتفني. فــلذا كــان هنـــاك مــن أتثــري تلجـــرب 
اذلندسي عند اتقدماء، على اخلـوارزمي، فـلّن هـذا اتتـأثري مل يوـن مـن ادلموـن أن ػلصـل إالّ بشـول 

رب اتعددي". ويضيف، من أجل اتتذكري أبّن مسأتة مصادر متحوِّل بعمق ويتالءم مع متطّلةات اجل
جــرب اخلــوارزمي مل رُبســم بعــد: "وتوــّن مــا نقوتــه، تــيس ســوّت فرضــّية ال لســتند حــّّت اآلن علــى أّي 
لربيــر خيرؼلـــي". ومـــن جهـــة أخــرّت ال يعتقـــد يوشـــويفيتش أبّي أتثـــري زلتمــل تـــديوفنطس علـــى جـــرب 

ــة تــديوفنطس سبّــت يف بغــداد علــى يــد اخلــوارزمي معتــربا  أّن "علــى حــّد علمنــا ، أّول اترتصبــات اتعربّي
 ٕٜٔاتعامل ادلسيحي قسطا بن توقا اتةعلةوي، نسـةة إىل مدينـة بعلةـ  يف تةنـان، واتـذي لـويف عـام 

 [.Youschkévitch, 1976, pp. 42 - 43يف أرمينيا، ومن بعد، على يد أ  اتوفاء" ]

 بقيـت حـّّت هنايـة اتقـرن اتعشـرين قيـد اتتـداول ويلّخص عادل أنةواب بوضوح األفوار ات ي 
حول أتثري اتتقليَدين اترايضيـَّنْي اتيوات واذلندي يف جرب اخلوارزمي: "منذ بداية اتقرن اتتاسع عشر، 
لضُع ادلناقشاُت اتذين يعتقدون بوجـود َنَسـا يـواّت يف مواجهـة أوتلـ  اتـذين يـرون أصـال  هنـداّي ، 

[. فللن كان أسلوب اخلوارزمي يُذّكر Anbouba, 1978, p. 73قِنعة" ]وال لتوّصل إىل نتيجة مُ 
ابألعمـــال اذلنديّـــة، يف مـــا يتعلّـــق ابتطرائـــق احلســـابّية تلحلـــول، فـــلّن لربيـــر  ذلـــذ  اتطرائـــق، بواســـطة 

 اذلندسة، ينتمي إىل أسلوب اتوتاب اتثات من "أصول" أقليدس.
يســت ادلصــادر اتوحيــدة اجلتملــة جلــرب اخلــوارزمي. وتوــّن اترايضــّيات اتيوانيّــة أو اذلنديـّـة، ت 

فهذا اترايضي عاش يف جزء من اتعامل ال بّد أن يوون إلرث بالد اببل ولقاتيدها اتعلمّية حظ وافر 
يف االســتمرار فيـــه، بشـــول أو  خــر. تـــذا غلـــا أاّل ُيســـتةعد أتثــري إرث ادلنطقـــة ولقاتيـــدها. و  ـــذا 

لةــدأ أصــول اجلــرب اتعــر  )وأيضــا  أصــول اذلندســة اتيوانيّـــة(  اخلصــوص يقــول ن. أنةــواب نفســه: "مل
، مـــع اتفـــ  اتواســـع ترمـــوز اتلوحـــات ٖٜٓٔبتلّقـــي اإليضـــاحات األكثـــر إقناعـــا ، إالّ حـــواي اتعـــام 

اتةابليّــة". ويــذها إىل أبعــد مــن ذتــ ، فيشــري إىل احتمــال أتثــري اببلــي علــى "حســاب" ديــوفنطس 
وكـذت  علـى وهـور جـرب اخلـوارزمي ويقـول: "إّن قضـااي اجلـرب  وعلى اتوتاب اتثات من "األصول"،

اذلندســــي اتــــ ي يتضــــّمنها كتــــاب "األصــــول" ألقليــــدس، واتــــ ي لةتعــــد بطةيعتهــــا و ــــدفها عــــن ادلِثــــال 
اترايضـي اتيــوات وعــن أهــداف اتوتــاب، أتخــذ علـى ضــوء ذتــ  معناهــا احلقيقــي كمنجــزات غريةــة 
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اتصورة ادلسَتغَربة ترايضّيات أَيـُْرن اإلسوندري وترايضّيات  )عن اتتقليد اتيوات(. وستتوّضا كذت 
ديــوفنطس. ولةعــا  تــذت  يوــون جــرب اخلــوارزمي نوعــا  مــن االنةعــاث ذلــذا اتتيّــار اتةــابلي اتــذي مل لــزل 

 [.Anbouba, 1978, pp. 73- 74اتظلمة اتوثيفة للّف مسأتة لطّور  وانتقاته عرب اتعصور" ]
تعــدم اتيقـــني هــذا حــول مســـأتة مصــادر جـــرب اخلــوارزمي، هـــو  نظــّن أّن اتســةا اترئيســـي 

اتنقص يف ادلعطيات اتتارؼلّية. فاخلوارزمي نفسه، ال ُيشـري إىل أّي مـن مصـادر كتابـه اجلـربي، بينمـا 
. هذا اتنقص لرك ٗنرا  يُعرّب يف عمله احلسا  بصراحة أنّه يرلوز يف ذت  اتوتاب إىل ظلاذج هنديّة

عـــدد مــن االفرتاضـــات واتتخمينــات اتـــ ي لـََرسَّــَخت َفشـــاَ ت ادلســّلمات بســـةا اجملــال واســـعا  أمــام 
ادلوانة اتعلمّية دلطلقيها، ولرديد لالمذهتم وخلفائهم ذلا دون نقاش. وكان من اتطةيعـي أن لتنـاقض 
هذ  اتتخمينات فيما بينها، بسةا غياب إسـنادها بشـول دقيـق، وأن ػلصـل نـون مـن اخللـ  بـني 

خلوارزمي وبني "أصول اجلرب". كان من ادلسـّلمات، مـثال ، اعتةـار كتـاب "ادلسـائل "مصادر" كتاب ا
أو، علــى األقــّل، اعتةــارُ  أحــد أصــول اجلــرب، أو اعتةــار اتوتــاب  ٘اتعدديـّـة" تــديوفنطس عمــال  جــرباّي  

ت . وقيل اتوثري عن األعمال اجلربيّة يف اترايضّياٙاتثات من "أصول" أقليدس بداية تلجرب اذلندسي
؛ ومنــذ بدايــة اتقــرن اتعشــرين انتشــرت أفوــار لــرّت يف بعــض األعمــال اذلنديّــة مــن اتقــرنني ٚاتةابلّيــة

 اتسادس واتسابع تلميالد مصادر توتاب اخلوارزمي. 

                                                           
اللينّية ما معنا : "... قّررا أن نعُرض طريقة اتعّد مل يصل عمل اخلوارزمي احلسا  إىل عصرا ابتعربّية. نقرأ يف مستهّل إحدّت ِصَيغه ات ٗ

[. ولشري كتاابت أخرّت تلخوارزمي، بشول أو  خر، Youschkévitch, 1976, p. 16عند اذلنود بواسطة اترموز اتتسعة..." ]
 إىل اذلند.

ةّّن هذا ادلوقف. ونقرأ ته يف كتاب آخر، [، عددا  من اتوتا احلديثة ادلهّمة ات ي لتٖٕٔ، ص. ٕٓٔٓيذكر ر. راشد يف كتابه ]راشد،  5
( يعترب أّن اجلرب اتعر  "مل يتجاوز ادلستوّت اتذي بلغه Paul Tannery[، أّن  بول خينّري )ٗٙ-ٖٙ، ص. ٜٜٛٔ]راشد، 

 Laمن كتاب بول خينّري:  ٙ[، ات ي لعود إىل اتصفحة Bellosta, 2010ديوفنطس"؛ راجع أيضا  مقال هـ. بّلوستا ]

géométrie grecque[  أنظر أيضا .Taton, 1957, pp. 116.] 
-Dahan](، يف Paul Tanneryراجع ما ورد حول اعتةار هذا اتوتاب كتااب  يف اجلرب اذلندسي بدءا  من بول خينّري ) ٙ

Delmico et Peiffer, 1986, p. 76.] 
أنظر، على سةيل ادلثال، اتفصل اتثات من اتوتاب: رب"؛ وذها بعض كةار مؤّرخي اتعلوم إىل اعتةار أّن اتةابلّيني "هم سلرتعو اجل ٚ
[Taton, 1957, p. 116.]  وُلسِهم عناوين بعض ادلقاالت أو اتوتا إبتقاء اتضةاب حول بداية هذا اتعلم. ومن هذ  اتعناوين
 عام من اجلرب" : ٓٓٓٗ"
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كتــاب حــول جــرب اخلــوارزمي رشــدي راشــد ابتفرنســّية  لةاحــث ، صــدر تٕٚٓٓويف عــام  
ــة عــام  إىل حســم  ٛدو مــن خــالل عنوانــه وزلتــوا (، يهــدف )كمــا يةــٕٓٔٓقمنــا برتصبتــه إىل اتعربّي

"قــراءات طويلــة بعنــوان  فقــرةرب يف ذتــ  اجلــمســأتة مصــادر ادلؤتِّــف  يــدرس .مســأتة بدايــة علــم اجلــرب
 اطّــالن اخلــوارزمياتدراســة للــ  أثةتــت [. ٛٗٔ-ٔٛ، ص. ٕٓٔٓاخلــوارزمي اترايضــّية" ]راشــد، 

هــذا ادلؤتّــف، كمــا أثةتــت اّطالعــه  األكيــد علــى "أصــول أقليــدس" ومــن ضــمنها اتوتــاب اتثــات مــن
علــى أعمــال هــريون اإلســوندري اذلندســّية واســتخدامه تــةعض مســائلها. وتوّنهــا مــن جهــة أخــرّت، 
دحضـــت أو اســــتةعدت نظــــراّيت ســـابقة حــــول كــــون كتـــاب ديــــوفنطس ادلعــــروف ابتـــــ"حساب" أو 

سـابقا  توتابـه اجلـربي.  ابتـ"مسائل اتعدديّة"، أحد مصادر اخلـوارزمي أو، حـول اعتةـار  عمـال  جـرباّي  
واســتةعدت كــذت  اعتةــار أعمــال اترايضــّيني اذلنــود )وبشــول خــاّص، بَرعَلغوبتــا وأريةَهطــا( مــن بــني 
مصادر جرب اخلوارزمي. ارلوز رشدي راشد  يف استنتاجاله هذ  إىل دراسة كّل من هذ  األعمال، 

 Rashed, 1984ابقة )]وكـان قـد أشـار إىل هـذ  االسـتنتاجات أبشـوال سلتلفـة يف مقـاالت سـ

عرضه  وال شّ  أبنّه قصد من وراء [( ويف مداخالت غري منشورة.… ,1994 ,(3) 1984 ,(2)
اخلـوارزمي هـو "عمــل  يف اتفقـرة ادلـذكورة مـن كتابــه أن يُثةِـت مـا أّكــد  يف بدايـة كتابـه وهـوأّن كتــاب

اتثالثــة األوىل منــه  [( لؤّكــد اتفصــولٕٚٔٓومــؤّخرا  صــدر تنــا كتــاب )]فــارس،  أتسيســي تلجــرب".
يف كتــاب اخلــوارزمي اجلــربي  ،علــم احلســابعــن كمــاّدة علميّــة مســتقّلة عــن اذلندســة و ،والدة اجلــرب 

]فــــارس، يف مقـــال ســـابق )بيّـنّــــا كنّـــا قـــد و ولنفـــي وجـــود اجلـــرب كمــــاّدة علميّـــة قةـــل ذتــــ  اتوتـــاب. 
  .ػلوي اتشول ادلصادرايت األّول تعلم اجلربأّن كتاب اخلوارزمي  ([ٕ٘ٔٓ

 
 . ديوفنطس واجلرب.3

"أصول أقليدس" أمرا  ال كتا قضااي بعض   عدد منتلن كان إعطاء اتصفة اجلربيّة ت 
، إاّل أّن األمر ؼلتلف ابتنسةة إىل كتاب ٜيصمد طويال  أمام اتتحليل اترايضي واتتارؼلي اتدقيق

                                                                                                                                        
4000 Jahre Algebra, Geschichte, Kulturen, Menschen. H. W .Alen; A. Djafari Naini; 

M. Folkerts; H. Schlosser; K. H. Schlote; H.Wussing. Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2003. 
 ,Rashed)أنظر ادلراجع ] ”Al-Khwarizmi-Le commencement de l’algèbre“عنوانه ابتفرنسّية:  ٛ

 [.ٕٓٔٓرب ]راشد، [( ونقلنا  إىل اتعربّية ربت عنوان: "اخلوارزمي وأتسيس علم اجل2007
 ، اتفصل اتثات[.ٕٚٔٓراجع ]فارس،  ٜ
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فما زاتت، إىل . يّة"وادلعروف أيضا  بـ"ادلسائل اتعدد ديوفنطس اتذي ػلمل عنوان "علم احلساب"
يومنا، نسةٌة مرلفعة من ادلقاالت ادلخّصصة تلتدريس واتثقافة اتعاّمة وادلتعّلقة بديوفنطس، لصف 
هذا اتعامل االسوندري أبنّه "أبو اجلرب". ولل  ادلقاالت ال لستند إىل فراغ، بل إىل آراءي سةق أن 

دها عدد من مؤّرخي اترايضيّات حّّت دّ عشر ور  سادسعدد من اترايضّيني منذ اتقرن ات أعلن عنها
 يومنا هذا.

 

 . إختالف اآلراء حول رايضّيات كتاب ديوفنطس.3-0
لعليقات اترايضّيني ومؤّرخي اترايضّيات على هذا اتوتاب، ولقييماهتم ختلفت ا 

وصيغت أبسلوب مسها يتحاشى احلسم.  اتدقّة دلوضوعه. وهي لقييمات السمت غاتةا  بعدم
 اب  يف علم احلساب ابدلفهوم اإلقليدي اتذي هو مفهومنا اتعصري تعلم احلسابفهو تيس كتا

من "األصول"(. كما أنّه تيس  ٜو ٛو ٚ)اتذي يتناول خصائص اتعدد واتذي يوجد يف اتوتا 
كتااب  يف علم احلساب اتعملي اتذي يتناول اتعملّيات احلسابّية على األعداد. وهو أيضا  تيس كتااب  

زلتوّت اتوتاب أبشوال سلتلفة،  من ادلمون قراءة سنرّت فيما سيتةع. واحلّق يقال، إنّ  جرباّي  كما
شلّا مسا تلرايضّيني ومؤّرخي اترايضّيات بقراءله، كّل من وجهة نظر ، أو من موقعه اخلاص فنظر 

  بعض آخر ذا طابع جربّي وذهةت بعض اتتعليقات احلديثة آإتيه بعضهم كوتاب حسا  ور 
 [.Rashed et Houzel, 2013, p. 20جربيّة ]-ةار  ذا صفة هندسّيةاعتموان إل

وما من رلال هنا تلخوض يف األسةاب األخرّت ات ي دعت إىل لل  االختالفات، وات ي  
أمام اتعدد اذلائل من   من هذ  األسةاب، أنّه مل لتوفّر .ال لتعّلق كّلها دبحتوّت كتاب ديوفنطس

حول اتنشاط اترايضي يف ادلعلومات اتوافية  ،ضيّات اتذين درسو كةار اترايضّيني أو مؤّرِخي اتراي
 ادلرحلة اتعربّية. وهذا اتنقص استمّر حّّت ما بعد منتصف اتقرن اتعشرين. 

اخلوارزمي اجلربي ولطّور اجلرب من بعد ، ال بّد من أن  إصلازإاّل أنّنا، وضلن بصدد لقييم  
تووين فورة، واضحة إىل ب يسما تنا أيضا  ذت  ف ،نُلقي نظرة على بعض جوانا عمل ديوفنطس

من بداية اجلرب كعلم. وتعّل من األفضل أن نةدأ ابخلالصة ات ي  ذت  اتوتاب حّد ما، عن موقع
 إتيها، بعد قراءات يف كتاب ديوفنطس وحوته، وهي اتتاتية: انتهينا
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و من ادلراجع كتاب ديوفنطس تيس بداية تعلم اجلرب، وال موضوعه هو علم اجلرب وال ه" 
ات ي استند إتيها اخلوارزمي يف أتسيس ذت  اتعلم. وتوّنه ابدلقابل، ػلتوي عددا  كةريا  من األدوات 

مت منذ اتقرن اتتاسع )بدءا  من خدِ استُ  ألهّناجربيّة ات ي ؽلون وصفها أبهّنا واتقواعد واتوسائل 
 ."اجلرب ويف لطوير بناء اخلوارزمي( يف 

ئل، هو برأينا ما دعا إىل اعتةار كتاب "احلساب" عمال  جرباّي . وهو إّن وجود لل  اتوسا 
، ٓٔما جعل من غري ادلستغَرب أبدا  كون هذا اتوتاب قد لُرِجم إىل اتعربّية )يف هناية اتقرن اتتاسع

أي بعد أتتيف كتاب اخلوارزمي حبواي نصف قرن( ربت عنوان "صناعة اجلرب". وهو أيضا  ما 
غَرب أّن مسائله لُرصِبَت بلغة اجلرب ات ي أدخلها اخلوارزمي، شلّا جعل هذا جعل من غري ادلستَ 

رغم كونه سلفا   ،اترايضي )اتذي يرّجا أن يوون من اتقرن اتثاتث تلميالد( يةدو َخلفا  تلخوارزمي
على كّل حال غُلِمع ادلؤّرخون على أّن كتاب .ٔٔته دبقياس اتزمن على حّد لعةري ر. راشد

، وػُلِمعون حّّت على أّن ال شيء يدّل على أنّه  ٕٔيون مصدرا  من مصادر اخلوارزميديوفنطس مل 
كان من مصادر أ  كامل، رغم أّن هذا األخري وضع يف كتابه اتعديد من ادلسائل غري اجلّددة ات ي 

 ,Anbouba, 1979, p. 135, Rashed, 2003 et Sésianoُلذَكِّر أبسلوب ديوفنطس ]

1982, p. 9لوجد إذن أدتّة على دوري ملموسي تذت  اتوتاب يف اجلرب اتعر ، قةل لرصبته  [. فال
 -إىل اتعربّية؛ أّما بعد لرصبته فقد كان أتثري  واضحا  يف بعض أعمال أ  اتوفاء اتةوزجات )...

م( اتذي استعار منه عددا  كةريا  من ادلسائل ٔٔ(  وخاّصة يف جرب اتورجي )اتقرن ٜٜٚحواىل 
من  هناتمّون نتن من اتطةيعي أنّنا و ّددة وعاجلها أبسلوب جربي يف كتابه "اتفخري". غري اجل

راجعة  دباتذي ننصحه، دلزيد من اتدقّة واتتوثيق حول كتاب ديوفنطس، ، إرضاء فضول اتقارئ
وكتاب بول فري إي   ٖٔ[Rashed et Houzel. 2013كتاب ر. راشد وكريستيان هوزيل ]

[Ver Eecke, 1926وك ،][ تا  ر. راشدRashed, R. 1984 ]وكتاب [ٜ٘ٚٔراشد، ]و ،
 وهي اتوتا ات ي ساعدلنا كثريا  يف كتابة هذ  اتفقرة. ،[Sésiano, 1982] جاك سيزاينو

                                                           
ٔٓ

 على يد اترايضي قسطا بن توقا )هناية اتقرن اتتاسع(.  
 [.Rashed et Houzel. 2013, p. 20أو   ،p. 61 ,2007= ٕٗٔ، ص. ٕٓٔٓ ،أنظر ]راشد ٔٔ
 [. ٕٚٔٓ، من اتفصل األّول من ]فارس، ٗراجع اتفقرة  ٕٔ
ٖٔ

 .ٙٗ-ٔص. وخاّصة ادلقّدمة، ،   
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اتدقّة. فهي قد لعين أّن   ر إىللفتقعةارة  ، نالحظ أهّناعةارة "أبّوة اجلرب" ويف عودة إىل 
ب يف اجلرب، أو أنّه أّسس تلجرب، أو أنّه كان مصدرا  ارلوز كتاب "ادلسائل اتعدديّة"، كان أّول كتا

عليه اخلوارزمي تتأسيس اجلرب، أو أنّه من أصول اجلرب دبعّن احتوائه دلمارسات جربيّة سابقة تلوتا 
تل  ات ي موضوعها اجلرب: حساب كثريات احلدود وعلم ادلعادالت  أي تاجلربيّة ابدلعّن اتدقيق )
يسّةا استخدام عةارة "أبّوة اجلرب"، من دون لوضيحها، مزيدا  من اتضةابّية كثرية احلدود(. تذا 

ات ي لل  األصول  ه"، أصوتهذا اتعلم وبني " بني "بداية" ؛ فهو ؼلل بداية اجلربمسأتة حول 
مع  إرجاعها إىل اتعلم اتةابلي أو إىل ادلصري اتقدمي، تووهنما عرفا لعامال  ، دبعّن  ما، ؽلون

ا وسائل جربيّة. ونظّن أّن ذت  ما دعى ر. راشد وك. هوزيل ماهيل واستخدمت فيهمعادالت ورل
( إىل اتقول أبّن عمل Kleinإىل كتابة ما يلي: "بعد ربليل تغوي وفلسفي متقن، ؼللص كالين )

ديوفانطس هو دبثابة "مرحلة بدائّية من اجلرب". وتوّن هذا االستنتاج اتذي يعترب مهّما  عندما 
الين )حّّت وإن أوهَر َنصُّه لقدؽلا  غري دقيق تتاريخ اترايضّيات(، هو استنتاج ُمِضرّّ يصدر عن ك

 [.Rashed et Houzel. 2013, p. 21عندما لتداوته أيد غري خةرية" ]
 .. نظرة إىل موضوع كتاب ديوفنطس واهلدف من أتليفو3-7

دري وكتا فيها، ال لُعَرف ابتتحديد اتفرتة ات ي نش  فيها هذا اترايضي االسون 
ابتيوانّية، مؤتَّفه اتشهري اتذي ػلمل عنوان "علم احلساب" )أو، ابختصار، "احلساب"(. وتوّن 
من ادلرّجا أن لقع لل  اتفرتة ما بني اتقرنني اتثاتث واترابع تلميالد. يقع هذا ادلؤتَّف، كما يقول 

سا ادلصطلحات اتعربّية اتقدؽلة(. ديوفنطس نفسه، يف ثالثة عَشر كتااب  )أو فصال  أو "مقاتة" حب
من هذا ادلؤّتف هو سّتة كتا فق ، صيغت بلغتها  ُحِفظَ وحّّت أمس قريا كان يُعتَـَقد أّن ما 

(. مل لتعّرف Régiomontus, 1436-1476األصلّية، اكتشفها اتفلوي ادلشهور رغليومنتوس )
 ,Raphaël Bombelli) أورواب على زلتوّت مؤّتف ديوفنطس قةل أن ينقل اترايضي بومةللي

 ٕٓٓٔ، أي بعد أكثر من ٕٚ٘ٔإىل اتاللينّية، عام  منه ( اتوتا اخلمسة األوىل1526-1572
. وبدءا  من اتقرن اتسابع عشر قام عدد من كةار اترايضّيني برتصبات أكثر دقّة، ٗٔسنة على أتتيفه

                                                           
مسأتة من اتوتا اخلمسة األوىل ادلذكورة يف لرصبة غري أمينة  ٖٗٔيشري بول فري إي  إىل أّن بومةللي وضع، يف كتابه اجلربي اتضخم،  ٗٔ

سباما  تلغة ديوفنطس اترايضّية. ويقول إّن أّول لسّرب تةعض ادلسائل من هذا ادلؤتَّف قد حصل من ضمن أعمال تيوارد دو بيز 
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ة لل  اتوتا د قام برتصب. وق٘ٔتلوتا اتستة إىل تغات أوروبّية، وبتحقيقات كلّية أو جزئّية ذلا
[ ونشرها Paul Ver Eeke, 1867-1959إىل اتفرنسّية وابتتعليق عليها بول فري إي  )اتسّتة 
 .ٕٜٙٔعام 

أربعة كتا أخرّت من هذا ادلؤّتف، يف مدينة ر. راشد  فاكتش ٜٔٚٔوتون، يف اتعام  
ا اترايضي قسطا بن توقا إىل اتعربّية، قام   ٚٔ. ولل  اتوتا هي قسم من لرصبة تهٙٔشهد إبيرانمَ 

)هناية اتقرن اتتاسع(. وقد قام بدراسة هذ  اتوتا األربعة وربقيقها ونقلها إىل اتفرنسّية اتةاحث 
. وقد ٕٜٛٔٛٔعام ( J. Sésiano)، ومن ّث جاك سيزاينو ٜٗٛٔوعام  ٜ٘ٚٔر. راشد عام 

خلامس عشر. فةقيت غرّي ذت  االكتشاف لرليا كتا ديوفنطس اتذي كان معتمدا  منذ اتقرن ا
على لرليةها اتسابق وألت بعدها اتوتا ادلوتشفة ابتلغة اتعربّية تتحتّل  ٖو ٕو ٔاتوتا اتيوانّية 

. ربوي اتوتا ٙ، ٘، ٗ، وأتيت بعد ذت  اتوتا اتيوانّية ات ي كان لرليةها ٚو ٙو ٘و ٗادلرالا 
اتةاقية يف كتا اتصيغة اتعربّية: و يف كتا اتصيغة اتيوانّية،  ٜٛٔمسأتة ) ٜٕٓاتعشرة ادلذكورة 

على لقييم اترايضّيني األربعة ادلذكورة )ابتصيغة اتعربّية( (. وقد أثّر اكتشاف اتوتا ٚ ،، ...ٗ
 ومؤّرخي اترايضّيات توتاب ديوفنطس وتتأثري  يف اترايضيات اتالحقة.  

ص امسه يف اتسطور األوىل من كتابه، يعلن ديوفنطس عن مشروعه، متوّجها  إىل شخ 
 ديونيسيوس:

، بدءا  من األساس اتذي بُِنَيت عليه األمور". ثّ طبيعة األعداد وقّوهتا "تقد اتتزمت أن أعرض
يتابع بعد أسطر: "لعلم، من بني ما لعلمه من أمور أخرّت، أّن األعداد ُمشّولة من وحدات، تذا 

                                                                                                                                        
 .Ver Eecke, 1926, p( اتذي أدخل اجلرب إىل إيطاتيا عرب اّطالعه على اترايضّيات اتعربّية ]ٕٕٛٔو ٕٕٓٔلشي، عامي )فيةوا

LIX إاّل أّن ر. راشد يوضا أّن ادلسائل احلسابّية )من األسلوب اتديوفنطسي( ادلوجودة عند فيةوالشي مأخوذة من كتاب أ  كامل .]
ىل أّن فيةوالشي أخذها من كتاب ديوفنطس، إن مةاشرة، أو غري مةاشرة، عرب كتاب اتورجي ذي اتعنوان يف اجلرب، وال يوجد ما يشري إ

 [.Rashed, 2003"اتفخري"، اتذي ػلوي اتعديد من ادلسائل ادلأخوذة من كتاب ديوفنطس ]
 [.Ver Eecke, 1926, pp. LXII-LXVIIدلزيد من اتتفصيل راجع ] ٘ٔ
 (.[Rashed, 1984 (2), p. v]ث ر. راشد )راجع: قام  ذا االكتشاف اتةاح ٙٔ
 .[Rashed, 1984 (2), p. v][ وٕٗٔ، ص. ٕٓٔٓوابتتحديد تسةعة كتا منه ]راشد  ٚٔ
 أنظر الئحة ادلراجع. ٛٔ
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بشول خاّص، )األعداد( ادلربّعة ات ي من اتواضا أّن لشّولها ؽلتّد إىل اتالهناية. وصلد بني األعداد، 
بنفسه، وهو اتعدد اتذي يسّمى ضلع ادلربّع؛ وهناك، من جهة  ٜٔلتشّول بواسطة عدد مضاَعف

-أخرّت، اتوعوب ات ي لتشّول بواسطة ادلربّعات ادلضاَعفة بضلعها؛ بعد ذت  هناك ادلربّعات
كعوب، -عد ذت  أيضا  هناك ادلربّعاتمربّعات، ات ي لتشّول بواسطة ادلربّعات ادلضاَعفة بنفسها؛ ب

-ات ي لتشّول بواسطة ادلربّعات ادلضاَعفة ابتوعوب ات ي ذلا اتضلون نفسها؛ وأخريا  اتوعوب
)أو لوفيق( كعوب، ات ي لتشّول بواسطة اتوعوب ادلضاَعفة بنفسها؛ وتوّن اتواقع هو أّن أتتيف 

ب( لنتج إّما من صبع هذ  األعداد إّما من اتعديد من ادلسائل احلسابّية )أي اتعائدة تعلم احلسا
لفريقها، أو من مضاعفتها، أو من اتِنَسا ات ي ذلا فيما بينها، أو ات ي ذلا مع جذورها؛ وهذ  

 [.Ver Eecke, 1926, p. 1] ادلسائل سوف رُبَّل إذا الـَّةعَت اتطريق ات ي سُيشار إتيها الحقا "
احلساب. وػلّدد دىوفنطس هنا سّتة من  موضون اتوتاب هو إذن "اتعدد"، أساس علم 

، ويقول إّن مسائل علم احلساب هي عةارة عن لوفيق أعداد من هذ  ٕٓأنوان )أو أصناف( اتعدد
األصناف ابستخدام اتعمليّات احلسابّية من مضاعفة وصبع ولفريق وقسمة ... وعند مراجعة 

ا  صلد فيها اجملاهيل أعداد(، )وادلقّدمة كّلها على شول قضاايادلسائل ادلطروحة يف اتوتاب 
عاِمالت من لل  األصناف "ُمنطَقة "،

ُ
. وضلن مقتنعون دبا خلص إتيه ر. راشد ا  ُمنطَقة  أعداد، وادل

"إنطالقا  من مفهوم "األصناف" هذا، يصةا من غري ادلناسا احلديث عن   هوك. هوزيل وهو أنّ 
احلساب" ]تديوفنطس[ ابدلعّن اتذي  كثريات حدود وعن معادالت كثرية احلدود، يف كتاب "علم

 .[Rashed Houzel. 2013, p. 28] يفهمه اجلربيّون منذ اتورجي يف اتقرن اتعاشر"
ا يف معادالهت هي يف اتغاتا مسائل غري زلّددة، إالّ أّن ديوفنطس ػلّول وتابومسائل ات 

 مناسةة، تةعض اجملاهيلمرحلة ما من مراحل حّلها إىل مسائل زلّددة عن طريق إعطاء قَيم كيفّية 
عاِمالت

ُ
 .Ver Eecke, 1926, p]، حبيث ػلصل يف اتنتيجة على حّل مناسا تلمسأتة أو ادل

XXIII]. 
                                                           

 " ألّن ادلضاعفة واتَوثرة زبصّ multiplié parاستخدمنا تألمانة عةارة "مضاَعف بـ" بدل "مضروب بـ" تنقل اتعةارة اتفرنسّية " ٜٔ
 من  "أصول" أقليدس(. VII.16األعداد، أّما اتضرب فهو عملّية لتناول ادلقادير على أنواعها. أنظر ربديد مضاعفة األعداد )اتتحديد 

قوّت اتعدد ات ي حبسا هذ  اتفقرة لصل إىل اتسادسة، لةنّي أهّنا لصل ابتفعل )بعد اكتشاف كتا اتصيغة اتعربّية( إىل اتتاسعة  ٕٓ
 بعة(، فقد لعامل ديوفنطس فعلّيا  مع شبانية أصناف من اتعدد.)ابستثناء اتسا
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)كسري( موجا. ويف  ُمنَطقهو دائما  عدد صحيا أو  يف كتاب ديوفنطس واجملهول 
إىل اختيار  اإلصبال ربوي كّل من مسائل اتوتاب عّدة رلاهيل. ويعمد ديوفنطس، يف أّي مسأتة،

واحد من اجملاهيل كمجهول أساسي )أو يستعني دبجهول مساعد يعترب  اجملهول األساسي(، ثّ 
صبيع رلاهيل ادلسأتة بواسطة هذا اجملهول حّّت يصل يف عن تعةري اتيعمد أثناء حّله تلمسأتة، إىل 

ريف ادلعادتة، يف أحد ط يقع ٕٔإىل رلهول من صنف واحد( ،اتنتيجة إىل رلهول واحد )وربديدا  
 مستخدما  اتقواعد اتعاّمة ات ي أعطاها يف بداية كتابه وات ي سنأيت على ذكرها.

مل يواجه أبدا  حّل مسأتة كثرية احلدود، ربوي قوّت  سلتلفة من  ديوفنطس نقصد أنّ  
 اجملهول اتواحد. فهو على سةيل ادلثال، رغم أنّه قّدم حالِّ دلسائل لعود ابتفعل إىل معادالت من

هذا اتصنف من  ػلّوذلا إىل هذا اتنون، ومل يواجهمل إاّل أنّه ، ٕٕاتدرجة اتثانية، ثالثّية احلدود
، t،   جملهول مساعدخذِ أطريق ، فحّل لل  ادلسائل عن ادلعادالت ورباشى اتتعامل معه مةاشرة
2tوربويل كّل منها إىل معادتة من اتنون  m

ت اتدرجة األوىل ثنائّية احلدود، . وحّّت معادالٖٕ
صنف ك يهمل يعتربها صنفا  من ادلعادالت ته احلّل اخلاّص به، اتذي يطّةقه على ادلسائل ات ي لعود إت

بداية لعود إىل معادالت من اتدرجة األوىل يف ادلسائل ات ي  كثرةدّل على ذت   لمن ادلعادالت؛ 
 اتوتاب األّول.

معايري معيّنة اثبتة إظّلا لنتج عن اجتهاد ذكّي ؼلتلف من  أّما طرائق احللول فال لتةع 
مسأتة إىل أخرّت؛ نقصد أنّنا ال صلد صنفا  من ادلعادالت مع خوارزمّية اثبتة حلّله كصنف معنّي. 

عندما كتا: "ابستثناء اتقواعد ات ي أشار إتيها ديوفنطس  بول فري إي ونظّن أّن ذت  ما قصد  
 ,Ver Eecke]ف حلوته دلسائله أبدا  قواعد اثبتة، دبفهومنا اتعصري" يف مقّدمة كتابه، ال لعر 

1926, p. XXIV]. 
                                                           

ntأي أنّه يصل ابتنتيجة إىل معادتة ؽلون كتابتها عصراّي  على اتشول:  ٕٔ m ، حيثt  هو اجملهول اترئيسي وحيثn  عدد
 عدد )ُمنَطق( موجا.  mصحيا و 

ألّول، ات ي لوتا معادالهتا على اتتواي كما يلي: ، من اتوتاب آٖ، ٕٛ، ٕٚراجع ادلسائل  ٕٕ
  ,  .   x y a x y b   2؛ 2  ,  +   x y a x y b   ؛  ,  .   x y a x y b   أنظر .
 ، أدا .ٗ-ٖحّل إحداها يف هناية اتفقرة 

ntتنهاية إىل معادتة من اتشول وذت  انسجاما  مع طريقته اتعاّمة ات ي ذكراها قةل سطور واتقاضية ابتوصول يف ا ٖٕ m وال بّد .
  [.ٖ، اتفصل اتثاتث، اتفقرة ٕٚٔٓأن هذ  اتطريقة هي ات ي مّساها اتورجي طريق أو مذها ديوفنطس. راجع ]فارس، 
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ق طةَّ صياغة خوارزميّات، لُ  إىل فلم يون ديوفنطس يهدف من وراء أتتيف هذا اتوتاب، 
 Rashed et]ر. راشد وك. هوزيل  يالحظعلى هذا اتنون أو ذاك من ادلعادالت، بل، وكما 

Houzel. 2013, p. 22]،    دبسائل عدديّة  هو لزويد اتقارئذت  اذلدف  .كان هدفه لربواّي
ات ي قّدمها يف بداية كتابه. ويعترب أّن اتقواعد احلسابّية األساسّية عديدة، ػلّلها مستخدما  ادلةادئ و 

إذا ما لتةَّع حلوذلا ابنتةا ، أن ػلّل إذا ما استخدم لل  ادلسائل كتمارين، أي  ،يستطيع اتقارئ
اتقواعد األساسّية نفسها. فهو يقول يف ادلةادئ و  ابستخدام ،ا من ادلسائل ات ي قد ُلطرح عليهغريه

ق "طةِّ مقّدمة كتابه، بعد أن يقّدم اتتحديدات واتقواعد األساسّية، وقةل أن يةدأ بعرض أيّة مسأتة: 
واي  تتعةري واحد ذت  برباعة على ادلعطيات واتقضااي، بقدر اإلموان، إىل أن يةقى لعةري واحد مسا

."... 
 ثّ يتابع: 
"اآلن وقد صبّعنا ماّدة وفرية خبصوص هذ  اتتعابري، تندخل يف طريق اتقضااي. ودبا أّن  

هذ  اتقضااي عديدة جّدا ، وعظيمة االلسان، شلّا غلعل استيعا ا بطيلا  دلن يةدأ  ا، حاوتت ذبزئة 
ات ي لل  ى أن يوون االنطالق يف اتةداية من اتعمل عل ،ما ؽلون ذبزئته منها، و)حاوتت( خاّصة

 زدادلتعّلق ابدلةادئ، وأن ألدرّج، كما ينةغي أن أفعل، من )اتقضااي( األسهل إىل األكثر لعقيدا . فت
 إموانّية فهمها من ِقَةِل ادلةتدئني ويثةت لوسيعها يف ذاكرهتم. وسيتّم إعدادها يف ثالثة عشر كتااب "

[Ver Eecke, 1926, p. 8-9].ثّ يةدأ بعرض مسائل اتوتا اتثالثة األوىل  . 
يعود ديوفنطس ويؤّكد على اتغاية اترتبويّة وسبرين اتقارئ ولدرّبه ولدّرجه من  بعد ذت  

 يف بداية اتوتاب اترابع )اتصيغة اتعربّية(:فيقول اتسهل إىل األصعا، 
ثري من ادلسائل ات ي انتهينا فيها "أّما إذ أليت فيما لقّدم من اتقول يف ادلسائل اتعدديّة على ك

إىل نون واحد يعادل نوعا  واحدا  ما كان منها من نوعي اتعدد اخلّطي  ٕٗ>بعد اجلرب وادلقابلة<
واتسطحي وأيضا  ما كان مزدوجا  منها، وجعلت ذت  على مرالا ؽلّون ادلتعّلمني حفُظها 

ون عمله من هذ  اتصناعة أن أكتا وربصيل معانيها، فلّت أرّت أيضا  تلاّل يفول  شيء شلّا ؽل
                                                           

 
صّرف على أساس أنّه كتاب يف اتعةارة ادلوضوعة بني قوسني هي، ابتتأكيد، من عند قسطا بن توقا اتذي لرجم كتاب ديوفنطس بت ٕٗ

 اجلرب إىل حّد إعطائه عنوان "صناعة اجلرب".
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ت  فيما يتلو أيضا  كثريا  من مسائل هذا اتفّن ما يوون منها من نون اتعدد ادلسّمى اجلرمي وأيضا  
ما كان منه مرّكةا  مع اتنوعني األّوتني، وأسل  فيه ذت  ادلسل  واجعل  لرقى فيه من درجة إىل 

فلّن  مّت عرفَت ما رمسُت امون  اجلواب يف   .دربة وعادةدرجة ومن فّن إىل فّن، تيوون ذت  
كثري من ادلسائل ات ي مل أرمسها إذ كنت قد رمست ت  كيف ادلسل  يف وجود أكثر ادلسائل 

 ,Rashed, 1982, vol. III, p. 1[ ،]Sésiano] ووصفت ت  من كّل نون منها مثاال "

1982, p. 1]. 
 ضخمةهو رلموعة  اتوتاب .دودتيس موضون اتوتاب إذن حّل ادلعادالت كثرية احل 

 ، كّل رلهول فيها هو عددإىل معادالت بعّدة رلاهيل ديوفنطس ومهّمة من ادلسائل ات ي ػلّوذلا
، مستخدما  اتوسائل ات ي نسّميها وإبداعّية ، وػلّلها بطرائق ذكّية("أصناف اتعدد" )ينتمي إىل أحد

وسائل جربيّة: حذف،  ،دخال كلمة "جرب"(، وإيف اتقرن اتتاسع )أي بعد إدخال علم اجلرب ،اآلن
 لعويض، إرجان ادلسأتة إىل مسأتة ُحّلت سابقا ، إخل ...

 رايضّيني، بدءا  مناتكةار   عددا  من إّن إدخال هذ  اتوسائل اجلربيّة هو اتذي جعل 
تقد كان دور هذا اتوتاب عظيما  يف لووين  قسطا بن توقا، يعتربون هذا اتوتاب جرباّي .

.  وتوّن كّل ذت  ال يغرّي من طةيعة ّٕ٘يني ويف إذلامهم ِعرب اتتاريخ وإىل يومنا هذااترايض
. فهو تيس كتااب  يف علم اجلرب، ومل يةدأ معه هذا اتعلم، رغم كونه قد استخدم اتعديد ٕٙاتوتاب

من اتوسائل ات ي يصفها اترايضيون بدءا  من اتقرن اتتاسع تلميالد، حبق، أبهّنا جربيّة، ورغم كون 
 ير اجلرب.  ادلسائل ادلطروحة وادلعاجلة فيه ساعدت اترايضينّي كثريا ، بدءا  من ذت  اتقرن، على لطو 

 .. الوسائل اجلربيّة يف كتاب ديوفنطس3-3
  :، يتابع ٕٚبعد أن يعرض ديوفنطس، يف مقّدمة كتابه، أصناف اتعدد 

                                                           
( أبن ينطق بـ"مربهنته" اتشهرية ات ي استعصت Pierre Fermat: 1601-1665نذكر، على سةيل ادلثال، أنّه أوحى تفريما ) ٕ٘

أنظر اتتعليق اتتقليد اتعر ، قةل فريما بعّدة قرون. (. وكان قد نطق ابدلربهنة ذاهتا عدد من اترايضّيني من ٜٜٗٔعلى احلّل حّّت اتعام 
 ، أدا .ٗ-ٖ، يف اتفقرة II.8على اتقضّية 

فهذان اتةاحثان يوتةان: "ما من رلال  .يةقى ذت  اتوتاب، حبسا آخر ربليل ترشدي راشد وكريستيان هوزيل، ضمن علم احلساب ٕٙ
نَطقة ادلوجةة" ]اته هو األتلشّ  يف أّن كتابه )أي كتاب ديوفنطس( هو كتاب حسا  رل

ُ
 .Rashed Houzel. 2013, pعداد ادل

29.] 
 ، أعال .ٕ-ٖمقّدمة اتوتاب األّول: األعداد ادلربّعة، ادلوعةة، ... أنظر اتفقرة  ٕٚ
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"ومن ادلّتفق عليه، أّن أاّي  من هذ  األعداد، بعد إعطائه رمزا  سلتصرا ، يشّول عنصرا  من  
يقّدم مصطلحات لشري إىل كّل  . ثّ ٕٛ[Ver Eecke, 1926, p. 2] عناصر اتنظريّة احلسابّية"

زبتصر اتولمة ات ي لعرّب  أجبدّي )أو عّدة حروف( نون من أنوان األعداد هذ ، هي إصباال  حرف
. o (Mo)، مؤشَّري حبرف M؛ كما يقّدم رمزا  تلوحدة )أو اتواحد( هو عةارة عن حرف ننو عن ات

ارات ال سبّثل رمزيّة جربيّة وال بداية وهنا غلا اإلشارة إىل إصبان اترايضّيني على أّن هذ  االختص
 .ٜٕيف اتقرن اتسادس عشرابتفعل ات ي بدأت  ، لل  اترمزيّةتلرمزيّة اجلربيّة

 

 arithme ٖٓكلمة لدّل على اتعدد اجملهول )اأَلريتمديوفنطس  ل بعد ذت  يُدخِ  
αριθμός, من اتوحدات" (، اتذي ػلّدد  على أنّه "اتعدد اتذي ػلتوي يف ذاله كمّية غري زلّددة

قياسا  على ، حّّت اتسادسةوعوس قوا ،  )اأَلريتم( اجملهولػلّدد عوس  ، . ثّ ςوؼلتصر  حبرف 
. وبعد ذت  يعطي قواعد ضرب قوّت عدد ما )أو اتعدد اجملهول( ٖٔظلوذج عوس األعداد

اآلخر، مشريا  أّن قوّت اتوحدة أو عوس لل  اتقوّت أو ضر ا هي  ةعضتبعضها اب وس قوا عوو 
. ُثّ، بَعد أسطر، ػلّدد اتقسمة، ابختصار وتون بشول يفهمه جّيدا  ادلتعامل ٕٖتوحدة، ال لتغريّ ا

مع علم احلساب: "بعدما شرحت ت  ضرب اتتعابري ات ي عرضُتها أعال ، لوون قسمتها واضحة" 
                                                           

ٕٛ
احلساب" (، أو "علم calculأي اتعائدة إىل "علم احلساب". كلمة "احلساب" أتخذ ابتلغة اتعربّية معنيان: اتعملّية احلسابّية )  
(arithmétique .) 

 .[Ver Eecke, 1926, p. 20بول فري إي  جلة مهّمة حول خيريخ اترتميز اجلربي يف ] يُعطي ٜٕ
 ,Ver Eecke, 1926، ات ي لعين علم اتعدد أو علم احلساب ](arithmétique"اتعدد" ابتيوانّية، ومنه كلمة َأريتميتي  ) ٖٓ

p. 2.] 
عددا  من األعداد، فلّن  n... كما يقول. هذا يعين أنّه إذا كان قياسا  على اتثلث واتربع،  ٖٔ

1

n
 ,Ver Eeckeهو عوسه ]

1926, p. 3.] 
يعطي كّل قواعد اتضرب ات ي يقتضيها لوفيق قوّت اتعدد اتسّتة وعووسها، بشرط أاّل لتعّدّت اتقوّت ادلستخدمة أو احلاصلة، اتقّوة  ٕٖ

iاتسادسة:  j i jn n n   حيث ،( 6)i j   ؛
1

1 1 1
i in n n 

 ،  حيث( 5)i ؛ 

1 1j

i i j
n

n n 
   إذا كانi j  1أو j j i

i
n n

n

  إذا كان ،i j [Ver Eecke, 1926, p. 4-

7.] 
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[Ver Eecke, 1926, pp. 7 إّن .])إضافة إىل إدخال هذا اتعدد اجملهول )أو غري اجلّدد ،
هو من أهّم اتوسائل ديد قوا  وعوسه، وعووس قوا ، وإجراء عملّي ي اتضرب واتقسمة عليها، رب

 اجلربيّة يف حساب ديوفنطس.
بعضها  )ادلوّونة ابجلمع أو ابتطرح( إىل ضرب اتتعابري اتعدديّةديوفنطس ّث ينتقل  
دبا ينقص يُعطي ما هو : "ما ينُقص مضاَعفا  "قاعدة اإلشاراتما نسّميه "ويعطي اآلَخر،  بةعضها

 ,Ver Eecke] زائد )إغلا (. إاّل أّن ما ينُقص مضاَعفا  دبا هو إغلا  يعطي ما ينُقص ..."

1926, p. 7] . وهنا غلا أن نلحظ أنّه ال أيخذ اتعدد اتسليب بذاله، إظّلا يتعامل مع اتتعابري
aذات اتشول  b   حيث يوونa  وb  موجةني( وعددين(a b. 
"فمن ادلفيد أن يوون من يةدأ بقراءة رساتتنا هذ ، متمّرا  على صبع اتتعابري  ويتابع: 

إىل لعابري أخرّت  ٖٗغري متطابقة ٖٖوطرحها ومضاعفتها، وعلى كيفّية صبع لعابري موجةة وساتةة
يفّية طرح لعابري موجةة وأخرّت ساتةة من هي نفسها موجةة أو حّّت موجةة وساتةة، وأخريا  إىل ك
 . ٖ٘لعابري أخرّت، لوون إّما موجةة أو أيضا  موجةة وساتةة"

 وبعد ذت  يقول: 
"ّث إذا نتج من مسأتة ما أّن لعابري معيّنة لساوي لعابري شلاثلة ذلا وتون غري مطابقة، غلا أن 

تةعض، إىل أن ضلصل على لعةري بعضها من ا تشا ة)اتعوامل( ادل ٖٙاجلهة ومن األخرّتنطرح من 
واحد مساوي تتعةري واحد. وإذا لواجدت، بشول ما، لعابري ساتةة، إن من احية )واحدة( أو من 
احية وأخرّت، غلا إضافة هذ  اتتعابري اتساتةة من اتناحية ومن األخرّت، حّّت لصةا اتتعابري 

، بعضها من اتةعض، إىل تشا ةمل( ادلموجةة من اتناحية ومن األخرّت، ومن ّث نطرح رلّددا  )اتعوا
"طّةق ذت  برباعة عيد: وي أن يةقى لعةري واحد مساواي  تتعةري واحد من اتناحية ومن األخرّت".

 بقدر اإلموان، إىل أن يةقى لعةري واحد مساواي  تتعةري واحد ...".و قضااي، اتعلى معطيات 
                                                           

 أي أهّنا ربوي حدودا  موجةة وأخرّت ساتةة. ٖٖ
 أي، حبسا بول فري إي ، أهّنا ربوي حدودا  موجةة وأخرّت ساتةة دبعامالت سلتلفة. ٖٗ
 أنظر ادللحووة ما قةل اتسابقة. ٖ٘
 أي، دبفهومنا اتعصري،  من كال طَريف ادلعادتة. ٖٙ
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 .. عّينة من مسائل كتاب ديوفنطس3-4
 

ي عيّنة من مسائل كتاب ديوفنطس، إبمواهنا إعطاء فورة، وتو غري  نقّدم يف ما يل 
كافية، عن طريقة طرحه تلمسائل وعن بعض أساتيةه يف حّلها. نُذّكر أّن ادلسائل مقّدمة على 

 شول قضااي.
 ."ُمعطى   اتفرق بينهماعددين يوون ا إىل قسم عددا  "ا: I.1القضّية 
 ."ةامعط اتنسةة بينهماون عددين لو إىل ا  قسم عدد"ا :I.2القضّية 
 Ver)أنظر ] ."ة، بفرق معطىامعط اتنسةة بينهماعددين لوون  إىل اقسم عددا": I.3 القضّية

Eecke, 1926, p. 9-10.)] 
 

، )أي أنّه ينطةق ماع ادلسأتةئل هو نفسه: نّص ادلساسلوب ديوفنطس يف حّل هذ  أ 
على سةيل  هو. ارهاى معطيات عدديّة ؼلتها علطةِّق. إاّل أّن ديوفنطس يعلى األعداد عاّمة(

، وأّن اتفرق بني اتقسمني a، إذا افرتضنا أّن اتعدد ادلطلوب قسمته هو  )ات يوىلألاادلسأتة  ،ادلثال
x، حبيث يوون yو x: إغلاد عددين لتحّول، بلغة عصريّة إىل ( bهو  y a  

xو y b ) 100ديوفنطس آخذا  . ػلّلهاa 
40bو ٖٚ   ونقّدم فيما يلي نّص حّلها .

 كما ورد يف كتابه:
عطى 

ُ
 ِوحدة. ِجد اتعددين. 40وتيون اتفرق  100"تيون اتعدد ادل

 ابتتاي رلمون ِوحدة. يصري 40نفِرض أّن )اتعدد( ااّلصغر أَريتم واِحد. فيوون األكرب أَريتما  زائدا  
 100ِوحدة ادلعطاة هي ذت  اجملمون. فتوون  100ِوحدة. وتوّن اتـ  40اتعددين أَريتمني زائدين 

ِوحدة من  40ِوحدة. نطرح ادلتشا ات من ادلتشا ات، أي  40ِوحدة لساوي أَريتمني زائدين 
ِوحدة  60ن يقُدران أَريتم اتةاقيا 2ِوحدة. فاتـ  40أَريتم زائد  2ِوحدة من  40، وأيضا 100

 ِوحدة. 30ويصري كّل أَريتم 
ِوحدة، واتتحّقق  70ِوحدة، بينما يوون األكرب  30وابترجون إىل ما َفرضنا، سيوون اتعدد األصغر

 من ذت  )أي من أّن هذين اتعددين ػلّققان شروط ادلسأتة( أمٌر بديهي".
                                                           

ٖٚ
 .وتوّننا نقلناها كما أوردها بول فري إي  يف اتتقليد اتيوات اتقدمي )أبحرف أجبديّة( األعداد موتوبة ابألرقام ات ي كانت معتمدة  
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 ".اقسم مربّعا معطى  إىل مربّعني: "II.8املسألة 
ِوحدة  16إىل مربّعني. نفِرض اتعدد األّول مربّع أَريتم. فيوون اتعدد اآلخر  16أنّنا نقسم "نفرِتض 

 ِوحدة إالّ مربّع أَريتم لساوي مربّعا. 16إالّ مربّع أَريتم. فيجا ان لوون 
 16ُنَشوِّل مربّع كّمية أاّي  كانت من اأَلريتمات اقصة اتعدد من اتوحدات ات ي ػلويها جذر 

 16مربّعات أَريتم زائدة  4ِوحدات. هذا ادلربّع هو  4أَريتم اقص  2ليون ذت  مربّع ِوحدة. ف
إاّل مربّع أَريتم. نزيد احلدود اتساتةة من هذ  اجلهة  16أَريتم. فلنساوِ   بـ  16ِوحدة، واقصة 

أَريتما ،  16مربّعات أَريتم لساوي  5ولل ، ونطرح ادلشا ات من ادلشا ات. فنحصل على 
16يصةا اأَلريتم ف

5
256فيوون احد اتعددين  ٖٛ.

25
144، واآلخر 

25
. وهذان اتعددان رلموعان 

 .39 [Ver Eecke, 1926, pp. 53-54ِوحدة، وكّل منهما مربّع". ] 16يعطيان 
2فيما ؼلّص هذ  )حّل ادلعادتة   2 2x y z   ابألعداد ادلوجةة اتصحيحة(، يلحظ

(، Pierre Fermat, 1601-1665بول فري إي  أهّنا َسةَّةت ادللحووة اتشهرية ات ي كتةها فريما )
على هامش نسخته من أّول ربقيق توتاب ديوفنطس، وهو اتتحقيق اتذي قام به ابشيه دو 

                                                           

16مل يستخدم ديوفنطس خّ  أو عصا اتِوسر، وتوّننا ننقل هنا اتوتابة اتوسريّة كما أوردها بول فري إي ؛ بدل  ٖٛ

5
، إقرأ "ستة عشر 

ً  وبدل  ُُخسا 
144

25
 إقرأ "ُخسا  وعشرين جزءا  من مءة وأربعة وأربعني". ،

ٖٜ
2لعود ادلسأتة، بلغة عصريّة، إىل حّل ادلعادتة    2 2x y a  نَطقة، حيث يوون

ُ
عددا  معطى . يضع ديوفنطس  a، ابألعداد ادل

2(: ٔادلعادتة على اتشول ) 2 2y a x   عادله، طريقة فّذة حلّلها إذ يفّتش عن احللول ذات اتشول ويستعمل، على
y bx a  2. ػلصل على 2 2 2 2y b x a abx  ( ما يلي: ٔ، فتعطيه ادلعادتة )

2 2 2 2 22b x a abx a x    22. ّث يضيفabx x  2إىل كال طريف ادلعادتة، ويطرح منهماa  فيحصل على

 2 21 2b x abx  ومنها على ،
2

2

1

ab
x

b



 . فيوون

 

2 2
2

2
2

4

1

a b
x

b





، و 
 

 

2
2

22

2
2 1

ab a
y bx a

b


  



2وهو أيخذ   . 16a  2، وعند احلل أيخذb  ،

2فيحصل على  256

25
x  2و 144

25
y . 
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. لل  ٕٔٙٔوانّية واتاللينّية عام ( ابتيBachet de Méziriac: 1581-1638ميزيرايك )
ادللحووة لُعطي ابتشول اتتاي نّص ما ابت يُعَرف منذ ذت  احلني بِـ "مربهنة فريما اتُوربّت": 
"وخالفا  تذت ، من ادلستحيل أن يُقَسم ُموَعا إىل ُموعةني أو مربّع مضاعف إىل مربّعني 

بّع إىل قّولني أخريني من اتدرجة نفسها. وقد ُمضاعفني، أو، عاّمة ، أيّة قّوة كانت غري قّوة ادلر 
 Verاكتشفُت برهاا  ذلذا األمر، رائعا  ابتفعل، وتوّن هذا اذلامش أصغر من أن ػلتويه" ]

Eecke, 1926, p. 53.] 
 

 "معادالت من الدرجة الثانية".
 ٕٛو ٕٚادلسائل ات ي ؽلون إعادهتا إىل حّل معادالت من اتدرجة اتثانية، هي اتقضااي  

، أعال ( أّن ديوفنطس حّلها دون أن ٕ-ٖمن اتوتاب األّول. وقد سةق وحلظنا )يف اتفقرة  ٖٓو
 ػلّول ادلسأتة ادلطروحة إىل أحد أشوال هذا اتنون من ادلعادالت.

 ."ينيُمعطَ وضر ما عددين  اهمرلموععددين يوون  ِجد" :I.27ة قضيّ ال
 ."ينيُمعطَ ن مربّعيهما عددين ورلمو  اهمرلموععددين يوون  ِجد" :I.28ة قضيّ ال
 ,Ver Eecke] .يني"ُمعطَ وضر ما عددين  اتفرق بينهماعددين يوون  "ِجد :I.30ة قضيّ ال

1926, pp. 36-40.] 
: "غلا يف كّل حال أن يوون I.27وهذا هو نّص احلّل اتذي يعطيه ديوفنطس تلقضّية  

 . ٔٗ؛ وهذا األمر قابل تلتشويلٓٗمربّع نصف رلمون اتعددين ادلطلوبني يفوق ضر ما دبربّع
ِوحدة. تيون اتفارق بني  ٜٙوِحدة وأّن ضر ما يشّول  ٕٓنفرتض أّن رلمون اتعددين  
ِوحدة، فلذا قسمنا  إىل قسمني متساويني، يوون   ٕٓأَريتم. ودبا أّن رلمون اتعددين  ٕاتعددين 

أَريتم، إىل أحد  ٔ ِوحدات. فلذا صبعنا نصف اتفارق، أي ٓٔكّل قسم نصف اجملمون ، أي 
ِوحدة واتفارق  ٕٓاتقسمني، وطرحنا  من اتقسم اآلخر، سيوون رلمون اتعددين )احلاصلني( 

                                                           
ٗٓ

نَطقة، أنظر هناية شرحنا تلحّل، أدا .  
ُ
 هذا اتشرط يعرّب عن أّن ديوفنطس ال يقةل احللول غري ادل

ه(. وهي من ِقَةل أحد شارحيه )أو قرّائيةدو كما يقول بول فري إي  أّن هذ  اجلملة غريةة عن نّص ديوفنطس وأهّنا قد أضيفت إتيه  ٔٗ
من "أصول"  II.5لعين أّن هذا اتشرط هو قضّية ؽلون لرصبتها هندسّيا  وسبثيلها بشول هندسي. وهو يف اتواقع شرط موافئ تلقضّية 

 أقليدس.
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ِوحدات ات ي  ٓٔأَريتم زائدا  اتـ  ٔأَريتم. تذا نفرض أّن )اتعدد( األكرب بني اتعددين هو  ٕبينهما 
كون رلمون اتعددين    أَريتم، فيتحّقق ِٔوحدات إاّل  ٓٔهي نصف اجملمون؛ فيوون األصغر 

 أَريتم. ِٕوحدة واتفارق بينهما  ٕٓيشّول 
 ِٔوحدة إاّل  ِٓٓٔوحدة. وتوّن ضر ما هو  ٜٙغلا أيضا  أن يوون ضرب اتعددين  

ِوحدة  ِٕٔوحدة، فيصةا اأَلريتم ِوحدلني. ابتتاي يوون األكرب  ٜٙمربّع أَريتم. نساويه بـ 
-Ver Eecke, 1926,  pp.36قان شروط اتقضّية" ]ِوحدات؛ وهذان اتعددان ػلقّ  ٛواألصغر 

38.] 
xحبيث يوون  yو  xإىل إغلاد عددين  I.27لعود ادلسأتة   y a  و.x y b ،

20aعددين ُمنطقني. يقّدم ديوفنطس احلّل يف حاتة كون  bو aحيث يوون    96وb  ،
2x، فيضع tويعود حّله إىل ما يلي: أيحذ رلهوال  مساعدا ،  y t  فيوون ،

10 ( )
2

a
x t t    10، و ( )

2

a
y t t    :فيوون ،

2
2.

4

a
x y t b   ؛

أي 
2

2

4

a
t b  ، فيوون(

2

2

2

a a
x b

 
  

 
  و

2

2

2

a a
y b

 
  

 
  ،) أي

2 100 96t    2وهوذا يوون 4t  ،2t  ،12x   8وy  اتعالقة .
2

2

4

2

2

a
t

a
b b

 
 
 

   طس )وهو أن يوون مربّع نصف لعين أّن اتشرط اتذي يطلةه ديوفن

رلمون اتعددين ادلطلوبني يفوق ضر ما دبربّع( زُلَقّّق. غلا االنتةا  إىل أّن ديوفنطس يقصد بولمة 
 ، عدَدين منطَقني.yو  x"مربّع" األخرية، "عددا  مربّعا ، تيوون ابتتاي 

اتطريقة ات ي استخدمها ديوفنطس هنا، واضعا  مالحظة. 
2

a
x t  و

2

a
y t  عندما( ،

xيوون  y a ( سةق أن اسُتخِدمت يف اترايضيات اتةابلّية )ٔٛٓٓم( من أجل ٖٓٓ-ق.م
-Dahan(، ]I.27, I.28, I.30)حّل نظم معادالت من اتنون اتذي لعّرض ته ديوفنطس 

Delmico et Peiffer, 1986, pp. 73-75]سُتخِدم يف اترايضيات اتةابلّية رلهول . وا
مساعد ابألسلوب نفسه: 

2

a
x s  و

2

a
y s  عندما يوون ،x y a  ؛ وذت  ما
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xوهي: ، I.30فعله أيضا  ديوفنطس يف حّله تلمسأتة  y a   و.x y b .)وأب وكان  
 .ٕٗم( استخدم اتتحويل نفسه يف وروف مشا ةٜٓٓ-ٖٓٛكامل )

*** 
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