أقليدس واجلرب
بقلم نقوال فارس)ٕٓٔٛ-ٔ-ٕٕ( nfares55@hotmail.com :
"فريق الدراسة والبحث يف التقليد العلمي العريب"
(اجلمعيّة اللبنانيّة لتاريخ العلوم العربيّة)

األول من كتاب" :رسالة أيب جعفر اخلازن يف تفسري الكتاب العاشر
ىذه الدراسة مقتطعة من الفصل ّ

وتطوره يف التقليد
من أصول أقليدس" ،منشورات اجلامعة اللبنانيّة ،بريوت ،6102 ،وكتاب" :اجلرب -والدتو ّ
الرايضي العريب" ،دار الفارايب ،بريوت ،6102 ،لكاتب ىذا املقال.

 .0حملة عن مؤلَّف "األصول" ألقليدس.
 .0-0مق ّدمة.
داع للتذكري أبعليّة كتاب "األصول"
أي ٍ
قد ال غلد ادلتعاملون مع الرايضيّات ّ
ٔ
ألقليدس (حواىل العام ٖٓٓ ق.م) ،فهي ابلنسبة إليهم أمر بديهي ،قيل فيها الكثري
يدل على تلك األعليّة الطبعات اليت أجريت لو
ويبقى القول مهما بلغ ،دون وصفهاّ .
واليت ال تضاىيو يف عددىا سوى الكتب العائدة لألداين األكثر انتشاراً يف األرض.
للمؤرخني ،لتدريس
ىذا ادلؤلّف الضخم ،الذي ُو ِضع ،حبسب الرأي الغالب
ّ
الرايضيّات يف "مدرسة اإلسكندريّة" يف بداية القرن الثالث ق .م ،بقي يستخدم ذلذه
وحّت منتصف القرن العشرين ،مش ّكالً الركن األساسي يف
الغاية منذ ذلك الزمن ّ
تكوين العلميني والرايضيني ،كبارىم وصغارىم .ومل تُ ِ
دخل الرايضيّات "العصريّة" سوى
ّ
ّ
تعديالت ،يف الشكل فقط ،على حتديداتو ومربىناتو .وال تزال إىل اآلن أقسام أساسيّة
ادلدرسني يف ادلرحلة الثانويّة يف كافّة بلدان العامل .ومل
منو ُمعتمدة يف مناىج إعداد ّ
ٔ ينقل الغالف الداخلي لكتاب السري توماس ىيث [ ،]Heath, 1956رأي ادلوسوعة الربيطانيّةEncyclopaedia ،
زلل كتاب أقليدس ولن يُكتب ،على األرجح".
" :Britannicaمل يُكتب بعد ّ
النص الذي إبمكانو احللول ّ
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اكتشاف اذلندسات الالأقليديّة يف القرن التاسع عشر ،وىو
ينتقص من أعليّتو
ُ
األول منو
اكتشاف يعود الفضل األساس يف حدوثو دلناقشة حتديدات الكتاب ّ
ومصادراتو ،وابلذات ادلصادرة اخلامسةٕ.
حدثت الرترتة األوىل (ادلعروفة) لـ"األصول" ،إىل العربية ،منذ بداية النشاط
يسمى ابلـ"العصر العريب" .قام بتلك الرترتة يف عهد ىرون الرشيد
العلمي يف ما ّ
( ،)ٜٛٓ-ٚٚٛاحلجاج بن يوسف بن مطر (ٖٖٛ – ٜٚٛ؟) ،زميل اخلوارزمي يف
مؤسسة "بيت احلكمة" يف بغداد .توالت بعد ذلك وتع ّددت الرترتات والشروح
ّ
والصيغ اجلزئيّة والكليّة ،ابلعربيّة ،لذلك ادلؤلّف الضخم ح ّّت منتصف القرن الثالث
ٖ
وحّت السادس عشر،
عشر للميالد  .وبقي مؤلّف "األصول" منذ القرن الثاين عشرّ ،
ينتقل إىل الالتينيّة ومنها إىل اللغات األوروبيّة ،عرب الرترتات والصيغ العربيّة لألصل
اليوانين .ىذا ال يعين أ ّن طبعاتو اليت تستند إىل الصيغ العربيّة قد توقّفت بعد اكتشاف
النصوص اليواننيّة وحتقيقها بدءاً من ذلك العصرٗ.

 .6-0شكل ُكتُب "األصول" ومواضيعها.
ػلتوي مؤلف "األصول" على ٖٔ كتاابً (أو "مقالة" ،حبسب مصطلحات
االرايضيّني من التقليد العريب) ،وليس على ٘ٔ كما كان يُعتقد٘.

ٕ ؽلكن عرض ادلصادرة أبشكال متع ّددة (متكافئة) ،منها التايل :من نقطة معيّنة خارج خ ّط مستقيم ؽلكن مد خ ّط آخر وحيد موا ٍز لو.
فإّنما سيلتقيان من اجلهة اليت يقيمان مع ذلك اخلط زاويتني
ّأما األصل فهو التايل :إذا قطع خطّان مستقيمان خطّاً مستقيماً اثلثاً ّ

أقل من رلموع زاويتني قائمتني.
رلموعهما ّ

ٖ يق ّدم كتاب نقوال فارس [فارس ،ٕٓٔٙ ،ص ]ٕٓ-ٔٔ .الئحة (غري ّنائيّة) بتلك الرترتات والصيغ.

ٗ راجع الئحة طبعات "األصول " يف عصر النهضة ]Kouteynikoff, loget et Moyon, 2013[ :و[فارس،
 ،ٕٓٔٙص.]ٕٓ-ٕٔ .

٘ أحلق الكتاابن بـ"األصول" منذ العهود القدؽلة .الكتاب ٗٔ  ،الذي يعاجل مسائل يف متعددات السطوح ادلنتظمة ،يعود إىل ىيبسبكليس
( )Hypsiclèsمن القرن الثاين ق.م .أما الكتاب ٘ٔ فيعود إىل القرن السادس ادليالدي ألحد تالمذة إيزويدور ( Isidore de
 )Miletمهندس كنيسة آاي صوفيا يف القسطنطينيّة.
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أتخذ كتب "األصول" عامة الشـكل نفسـو؛ فباسـتثناء بعـ الكتـب ،تتصـدر
كل كتاب رلموعة من التحديدات؛ ّأما الكتاب العاشر فيحتوي ثالث رلموعـات مـن

التحديــدات ،كــل منهــا معطــاة يف بدايــة جــزء مــن أجزائــو الثالثــة ،إضــافة إىل حتديــدات
أخرى .الكتاب األول ػلوي ،إضـافة إىل التحديـدات رلموعـة مـن ادلصـادرات ورلموعـة
مــن ادلســلمات .وق ـدؽلاً كــان يــتم التفريــق بــني ادلصــادرة ( )exigence, demandeوبــني
ادلسـ ــلمة ( .)notion commune ou axiomeو"التحدي ـ ــدات" و"ادلص ـ ــادرات"
و"ادلسلمات" كانت تؤلـف حسـب أرسـطو ،ادلفـاىيم األساسـية أو ادلبـادئ األوليـة ألي
عل ــم برى ــاين .بع ــد "التحدي ــدات األولي ــة" أت" "القض ــااي" ( )Propositionsوى ــي عل ــى
نــوعني :مربىنــات ( )théorèmesومســائل بنــاء ( .)constructionؼلتلــف عــدد القضــااي
أخرى.

من كتاب إىل آخر ،ويف كل كتاب ؼلتلف عدد القضااي من نسخة زلققة إىل
بقيـت طريقـة التقـدا وادلعاجلـة للقضـااي يف كتـاب "األصـول" النمـوذج الرايضــي
الــذي ػلتــذى أبســلوبو إىل اآلن .فمــن ادلؤّكــد أ ّن البــورابكيّينن سّـوا رلمــوعتهم الشــهرية "
 "LES ÉLÉMENTS de mathématiquesتيمناً بعنوان كتاب أقليدس ىذا.
الكتــب ٔ ٙ-تعــاجل اذلندســة ادلســطحة ،الكتــب ٔٔ ٖٔ-تعــاجل اذلندســة يف

الفـ ـرا  ،الكت ــب  ٜ-ٚتع ــاجل عل ــم احلس ــاب ونظري ــة األع ــداد ،الكت ــاب العاش ــر يع ــاجل
ادلقــادير غ ــري ادلنطّق ــة .ولك ــي ال نُ ِرى ــق ى ــذه ادلق ّدمــة ،س ــنحاول ،يف م ــا يل ــي م ــن ى ــذه
الفقرة ،عرض عناوين مواضيع ىذه الكتب ابختصار.

الكتاب األول( :عدد التحديدات ٖٕ ،عدد ادلسلّمات ٘ عـدد ادلصـادرات ٘ ،وعـدد
القضــااي  ،ٜٗويف بعــص التحقيقــات  .)ٗٛحتديــدات الكتــاب األول ومصــادراتو ىــي
الكتلـ ــة األىـ ــم يف أسـ ــس اذلندسـ ــة ادلعروفـ ــة اآلن ابألقليديـ ــة .يتنـ ــاول الكتـ ــاب ادلسـ ــائل
األساسية ادلتعلقة بـ :اخلطوط (ادلستقيمة) ،والزوااي ،وزوااي ادلثلثات ،ومقارنة األضـلع يف
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ادلثل ـ ــث تبعـ ـ ـاً دلقارن ـ ــة ال ـ ــزوااي ،وتس ـ ــاوي ادلثلث ـ ــات (التط ـ ــابق) وتس ـ ــاوي ادلثلث ـ ــات تبعـ ـ ـاً
للمســاحة ،كمــا يتنــاول متـوازايت األضــالع وتســاويها تبعـاً للمســاحة ،وينتهــي الكتــاب
مبربىنة فيثاغورس (الشرط الضروري والكايف .(Théorème de Pythagore, C.N.S.
الكت ــاب الث ــاين( :ع ــدد القض ــااي ٗٔ ،ع ــدد التحدي ــدات ٕ) .يع ــرف بكت ــاب "اجل ــرب

اذلندسـ ــي" ٙيف رلموعـ ــة أقليـ ــدس .فهـ ــو يعـ ــاجل عـ ــدداً مـ ــن التطابقـ ــات العائـ ــدة دلقارنـ ــة

مســاحات ادلســتطيالت وادلربعــات ادلبنيــة علــى أقســام مــن خــط مســتقيم أو علــى أحــد

ـربايً،
أضــلع ادلثلــث .ينتهــي ىــذا الكتــاب ابلقضــية الشــهرية ( )II.14الــيت إذا فُ ّســرت جـ ّ
تعـ ــود إىل حـ ــل ادلعادلـ ــة  x 2  bىندسـ ــياً( .نـُــذ ّكِر أب ّن اخل ـ ـوارزمي مل يعـ ــط ح ـ ـ ّل ىـ ــذه
ادلعادل ــة ىندس ــياً ،وأ ّن ديك ــارت يعطي ــو دون ذك ــر أقلي ــدسّ ،أم ــا عم ــر اخلي ــام فيعطي ــو
استناداً إىل  II.14ويذكر أقليدس).

الكتاب الثالث :يتناول القضااي ادلتعلقة ابلدائرة ،األواتر ،األقواس والزوااي والتماس بـني
ال ــدائرة وادلس ــتقيم والتم ــاس ب ــني دائ ـرتني .يف ى ــذا الكت ــاب ٔٔ حتدي ــداً (حتدي ــد ال ــدائرة
موج ـ ــود يف الكت ـ ــاب األول) و ٖٚقض ـ ــية .القض ـ ــية األوىل :إغل ـ ــاد مرك ـ ــز دائ ـ ــرة معط ـ ــاة.
القضية  :ٖٚقدرة نقطة خارجة عن الدائرة ابلنسبة إىل

الدائرة.

الكت ــاب الراب ــع ٚ( :حتدي ــدات و ٔٙقض ــية) .يتن ــاول ى ــذا الكت ــاب بن ــاءات ىندس ــية

دلتع ــددي األض ــلع ادلنتظم ــة ا اط ــة ابل ــدائرة وا يط ــة ــا ،ال ــيت ؽلك ــن بناؤى ــا ابدلس ــطرة
والربكــار ،ٚمــن ادلثلــث إىل سداســي األضــالع مــروراً عماســي األضــالع ومــن ذي ال ـ

٘ٔ ضلعاً.

ٙ
ِ
لكن ىذا
بعد إدخال علم اجلرب (اخلوارزمي القرن التاسع) أصبح من السهل ج ّداً تفسري ىذه ادلتطابقات واعتبارىا حساابت جربيّة .و ّ

االعتبار مناق للواقع وللتاريخ.
 ٚادلسبع ادلنتظم ،مثالً ،ال ؽلكن بناؤه ابلوسائل ادلسطحة (ادلسطرة والربكار) ،لذا الصلد بناءه ىنا.
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الكتـ ــاب اخل ـ ــامس ٔٛ( :حتدي ـ ــداً وٕ٘ قض ـ ــية) .يعـ ــاجل مفه ـ ــوم النس ـ ــبة ب ـ ــني ِعظم ـ ــني
( )grandeursمتجانسني .وىو ،بنظر ج .إيتارد ،أبرز الكتب الـ ٖٔ وأصـعبها [ Itard,
 .]1984, p. 92صـعوبتو كانــت السـبب يف أن يكــون لـو ،علــى مـدى العصــور ،العديــد
مــن الشــروحات الــيت توضــح معــاين حتديداتــو وأبعادىــا .أســهمت تلــك الدراس ـات يف
تطــوير الرايضــيّات بشــكل عــام ،وأذلمــت رايضــيّي القــرن التاســع عشــر يف زلــاوال م بنــاء

رلموعة األعداد ادلنطَقة ّ احلقيقيّة .يتصـ ّدر ىـذا الكتـاب  ٔٛحتديـداً .وفيـو ٕ٘ قضـية
مقدمة أبانقة وبرتاتبيّة منطقيّة مثاليتني (أيضاً حبسب تعبري إيتارد).
الكتاب السادس ٘( :حتديدات و ٖٖ قضية) .يف ىذا الكتاب يطبق أقليدس النتائج
النظرية للكتاب اخلامس على اذلندسة ادلسطحة ،أي على األطوال ومساحات
األشكال ادلؤلّفة من خطوط مستقيمة يف السطح ادلستوي .صلد فيو دراسة حلاالت
تشابو ادلثلثات و"مربىنة طاليس" ( )Th. de Thalèsودراسة تناسب الزوااي واألقواس.
وتوجد فيو القضااي ادلعروفة بـ "قضااي تطبيق ادلساحات" واليت نوقِشت بشكل خاص
من قِبل العديد من اجلربيني من التقليد العريب وأذلمتهم يف سياق التربير اذلندسي
حل أصناف معادالت الدرجة الثانية اليت أدخلها اخلوارزمي.
خلوارزميّات ّ

الكتــاب الســابع ٕٖ( :حتديــداً ىــي التحديــدات األساســية لعلــم احلســاب و ٖٜقضــية)

(التحديـد البـديهي للواحــد وحتديـد العــدد انطالقـاً مـن الواحــد ،وحتديـد األعــداد األوىل،
واألوىل فيمــا بينهــا ،وحتديــد ضــرب األعــداد ادلشــاركة بــني األعــداد ،)… ،إض ــافة إىل

ابســمة (وادلكعبــة) واألعــداد ادلتشــا ة واألعــداد
حتديــد األعــداد ادلســطحة (وادلربعــة) و ّ
التام ــة ( .)parfaitsوب ــني ى ــذه التحدي ــدات كث ــري شل ــا أ ِ
ُعل ــل حاليّ ـاً ،مث ــل الع ـدد الف ــردي
ـردايً وزوجيّـ ـاً ... ،القض ــية ٔ
ـردايً وزوجيّـ ـاً والزوج ــي ف ـ ّ
والزوج ــي (الش ــفعي) ،الف ــردي ف ـ ّ
تعرض طريقة الطروح ادلتتالية ادلتبادلـة ال ـ ( )Anthyphérèseالختبـار كـون عـددين ّأولـني
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فيمــا بينهمــا ،والقضــية ٕتعــرض مــا يُعــرف ب ـ"خوارزمية أقليــدس" إلغلــاد القاســم ادلشــرتك

األوليّــة فيمــا بينهــا
األوليّــة و ّ
األكــرب لعــددين .تعــاجل قضــااي الكتــاب خصــائص األعــداد ّ

والقاسـ ــم ادلشـ ــرتك األكـ ــرب وادلضـ ــاعف ادلشـ ــرتك األصـ ــغر والعالقـ ــة بينهم ـ ــا وخص ـ ــائص
التناســب (يســتنتج أقليــدس خاصــيّة التبــادل لضــرب األعــداد مــن خصــائص التناســب:
القضيّة .)VII. 16

الكت ــاب الث ــامن( :ال ػلت ـ ـوي أي حتدي ــد وفي ــو  ٕٚقض ــيّة) .يع ــاجل ادلوس ــط يف النس ــبة
واألعـ ــداد ادلسـ ــطحة ادلتشـ ــا ة واألعـ ــداد ابسـ ــمة ادلتشـ ــا ة ،واألعـ ــداد الـ ــيت تت ـ ـواىل يف

تناس ـ ــب متواص ـ ــل أي ال ـ ــيت تؤلّـ ــف متتالي ـ ــة ىندس ـ ــيّة .ن ـ ــذكر ،كمث ـ ــل القض ـ ــيّتني ٗٔ:

( b 2  a div b

 ) a 2 divو٘ٔ(:

b 3  a div b

.) a3 div

الكتـ ــاب التاسـ ــع( :ال ػلت ـ ـوي أي حتديـ ــد وفيـ ــو  ٖٙقضـ ــيّة) .يواصـ ــل دراسـ ــة األعـ ــداد
ادلتشــا ة ادلســطحة وابســمة والتناســب ادلتواصــل بــني عــددين معطيــني واألعــداد ادلربعــة
وادلكعبــة كمــا يتنــاول األعــداد الفرديــة والشــفعية ،ويعــود ليتنــاول األعــداد الــيت تت ـواىل يف
األوليّــة ال ّنايــة ذلــا،
تناســب .وفيــو يق ـ ّدم أقليــدس الربىــان ابخلُلــف علــى كــون األعــداد ّ

وىو الربىان الذي مازال مستخدماً يف ادلدارس إىل عصران.
الكتاب العاشر.

الكتاب العاشر ىو ،أكرب كتب "األصول" الثالثة عشر من حيث احلجم (مـا
يقــارب رب ــع حج ــم ابموع ــة) وم ــن حيــث ع ــدد القضــااي (٘ٔٔ قض ــية) .ويف الكت ــاب
العاشر ثـالث رلموعـات مـن التحديـدات ،كـل منهـا تتصـدر قسـماً مـن الكتـاب :أربعـة

األول وس ــتّة القس ــم الث ــاين وس ــتّة تتص ـ ّدر القس ــم الثال ــث .ولك ـ ّـن ى ــذه
تتص ـ ّدر القس ــم ّ
األول ىنــاك رلموعــة مــن
التحديــدات الســتة عشــرة ليســت الوحيــدة ،فعنــد ّنايــة القســم ّ
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ستّة حتديدات وعنـد ّنايـة القسـم الثـاين رلموعـة سداسـيّة أخـرى ،وورد حتديـدان آخـران
يف رلرى الكتاب.

ّأما من انحية ادلضمون ،فالكتاب العاشر يعاجل أمرين أساسيّني:
ـاص علــى
ٔ) يــدرس "ادلشــاركة" و"الالمشــاركة" بــني ادلقــادير ،ويُطبِّــق ذلــك بشــكل خـ ّ
اخلطوط ادلستقيمة وادلستطيالت ،ٛوػل ّدد "النطق" و"الالنطق" على ىذين النوعني مـن
ادلقادير ويدرس عدداً من اخلصائص العائدة ذلذين ادلفهومني.

ٕ) يقوم بتصنيف اخلطـوط غـري ادلنطقـة ادلركبـة تركيبـاً ابلوصـل
) juxtapositionأو ابلفصــل

)retranchement

تلك اخلطوط إىل فئات أو طبقات (.)classes

(adjonction, addition,

 ،(soustraction,وىــذا يعــين أنـّـو ي َق ِّســم

وعندما يتح ّدث أقليدس عـن ادلقـادير ،إن يف الكتـاب اخلـامس أو يف الكتـاب

شك ادلقادير ادلتّصلة (اليت نسـبة إىل مقـدار
العاشر (من "األصول") ،فإنّو يقصد بدون ّ

عرب عنها دائماً أبعداد صحيحة) ،ولو مل يقل ذلك بشكل صـريح .ىـذا مـا
معطى ،ال يُ ّ
ً
يؤّك ــده بي ــان القض ــيّة األوىل م ــن كتاب ــو ،وى ــي م ــن القض ــااي األساس ــيّة يف التفري ــق ب ــني
ادلقــادير ادلتّصــلة واألعــداد (الصــحيحة) ،ومــن ّ القضــيّة الثانيــة الــيت تُشــبو نظـرياً ذلــا يف

رلال األعداد يف كتابو السابع (القضيّة.)VII. 1 :

إ ّن تقــدا ــة مــوجزة عــن قضــااي الكتــاب وحتديداتــو أمـ ٌـر صــعب .وىــو كتــاب

صـعب الفهـم جـ ّداً .ىـذا علــى ك ّـل حــال رأي عـدد مـن أىـ ّـم قارئيـو عــرب التـاريخ .ٜنقــول
 ٛننبّو أنّنا ،نتبع ،ىنا ويف ما يلي من ىذا ادلقال ادلصطلحات اليت استخدمها أقليدس يف الكتاب العاشر ،حيث يقصد ابخلط ادلستقيم
قطعة من خط مستقيم (القطعة كمقدار أي كطول) وابدلستطيل مساحتو.
 ٜيقول ف .بريارد "الكتاب العاشر غري معروف تقريباً يف أوساط الرايضيني الفرنسيني .فهؤالء ،بشكل عام ،غلدونو غري ٍ
رلد ومستعصٍ
ّ
ّ
ّ

ج ّداً على الفهم" [ .]Peyrard, 1814, p. i.ويصف جان إيتار ىذه الصعوبة بقولو" :تتطلّب قراءة ىذا الكتاب من الرايضي
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كل واحدة على حـدة ،سـهلة الفهـم ابلنسـبة إىل
ذلك رغم أ ّن حتديداتو وبراىني قضاايه ّ

ادللم مبا سبقو من كتب "األصول"ٓٔ.
القارئ ّ

الكت ــاب ٕٔٔٛ( :حتدي ــداً و ٖٜقض ــية) .م ــع ى ــذا الكت ــاب تب ــدأ دراس ــة اذلندس ــة يف

الف ـرا (الفضــاء الثالثــي األبعــاد)

(dans l’espace

 .)géométrieالتحديــدات تتعلّــق

بتوازي اخلطوط ادلستقيمة والسطوح وتعامدىا ،وزاوية (اضلناء) السطحني ،واضلنـاء خـط
ابسـ ــمة ادلتس ـ ــاوية وادلتشـ ــا ة ،والزاوي ـ ــة ابس ـ ــمة،
مسـ ــتقيم عل ـ ــى سـ ــطح ،واألش ـ ــكال ّ

وادلنشـ ــور ،وادلخـ ــروط الـ ــدائري ،والكـ ــرة ،واألسـ ــطوانة (الدائريـ ــة) وادلخـ ــروط وزلاورىـ ــا،
"رلسـمات أفالاطـون":
ومتع ّددات السطوح ادلنتظمة ا ّدبـة (ا اطـة ابلكـرة) ادلعروفـة ب ـ ّ
واذل ــرم (ذي األربع ــة س ــطوح وى ــي مثلث ــات متس ــاوية األض ــلع) ،وادلكع ــب (ذي الس ــتة
سطوح وىـي مربّعـات) ،ومـثمن السـطوح (وىـي مثلثـات متسـاوية األضـلع) وذي اإلثـين

عشــر ســطحاً (مــن سلمســات منتظمــة) وذي العشـرين ســطحاً (وىــي مثلثــات متســاوية

األض ــلع) .وى ــذه التحدي ــدات ال ــيت تتصـ ـ ّدر الكت ــاب ٔٔ خت ــص الكت ــب ٔٔ ؤٕ و

ٖٔ ،لـ ــذا فـ ــإ ّن الكتـ ــب ٕٔ و ٖٔ ال حتـ ــوي حتديـ ــدات (أو مصـ ــادرات) .يتبـ ــع ىـ ــذه

التحديــدات  ٖٜقضــية تشــكل أســس نظريــة اذلندســة يف الفضــاء الثالثــي األبعــاد ،يف

أسلوب أنيق شلاثل ألسلوب الكتاب األول.
الكتــاب ٕٔ :ػلــوي ىــذا الكتــاب  ٔٛقضــية ويتــابع الدراســة الــيت بــدأت يف الكتــاب
ٔٔ فيعــاجل قضــااي ادلســاحات واحلجــوم .يســتنتج مســاحة القــرص الــدائري مــن مســاحة
ويعرب عن ذلك سيمون ستيفن (Simon ٕٔٙٓ-ٔ٘ٗٛ
احلديث حتضرياً قاسياً وشجاعة مؤّكدة" [ّ .]Itard, 1984, p. 10
 )Stevin,بقولو" :أضحت قراءة كتاب أقليدس العاشر ابلنسبة للكثريين دتثّل الرعب إىل ح ّد وصفها بصليب الرايضيّني؛ ...
مادة شديدة الصعوبة على االستيعاب ،ال يرون فيها أيّة فائدة .]Heath, 1956, vol. III, p. 9[ "...
ويعتربوّنا ّ
ٓٔ للمزيد حول صعوبة الكتاب العاشر وأسبا ا و لالطالع على موجز لو ،راجع [فارس ،ٕٓٔٙ ،ص.]ٗٓ-ٕ٘ .
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ادلضلّع ادلنتظم ادلبين داخل الـدائرة .يسـتخدم أقليـدس يف براىينـو الطريقـة ادلس ّـماة "إفنـاء
الفرق" ( ،)méthode d'exhaustionالـيت بقيـت تسـتخدم يف ىـذه ابـاالت ح ّـّت ابتـداع
احلسـ ــاب التكـ ــاملي بشـ ــكلو احلـ ــديث وػلصـ ــل علـ ــى حجـ ــم مت ـ ـوازي السـ ــطوح واذلـ ــرم
وادلخروط ويربىن أ ّن حجم الكرة يتناسب مع مكعب قطرىا.
الكتــاب ٖٔ ٔٛ( :قضــية) .يبــين أقليــدس يف ىــذا الكتــاب األشــكال ابســمة اخلمســة
ادلنتظمة السطوح ا اطة ابلكرة ،وادلذكورة يف مـوجز الكتـاب ٔٔ ،أعـاله  :ذا السـطوح
األربعة (اذلرم) ،وادلكعب ،وذا السطوح الثمانية ،وذا اإلثين عشر سـطحاً ،وذا العشـرين
ســطحاً؛ ويق ـ ّدم بع ـ ادلربىنــات الــيت تعطــي نســبة أقطــار كـ ّـل مــن ىــذه األشــكال إىل
قطر الكرة ا يطة ا .وينهـي الكتـاب بربىـان أن ىـذه األشـكال ىـي الوحيـدة ادلنتظمـة
اليت حتيط ا الكرة.

" .6بداية اجلرب"  -مصادر كتاب اخلوارزمي :مسألة شائكة ورؤى غري ِ
واضحة.
ـؤرخي الرايض ــيّات تع ُك ــس ،عل ــى األق ـ ّـل ح ـ ّـّت ّناي ــة الق ــرن
بقي ــت نقاش ــات م ـ ّ
العش ـرين ،نوع ـاً مــن احلــرية ،بــل مــن اخلــالف بــني آرائهــم ،حــول مس ـ لة مصــادر جــرب
اخلوارزمي ومس لة "بداية اجلرب" ،وعلا مس لتان مرتابطتان.
عـ ّـرب عــادل أنبــواب عــن تلــك احلــرية عنــدما كتــب يف ذتانينيّــات القــرن العش ـرين:
"من موقعنـا اليـوم ،كمشـاىدين عـن بعـد لتـاريخ اجلـرب عنـد العـربِ ،صلـد أ ّن ىـذا التـاريخ
يبــدأ حبــدث مفــاج  ،غــري متوقّــع( "...قاصــداً كتــاب اخلـوارزمي اجلــربي) [ Anbouba,
 .]1978, p. 66وكتب ر .راشـد عنـد ّنايـة ذلـك القـرن مـا يوضـح ذلـك القـول" :ويبقـى
الس ـؤال التــايل دون ج ـواب :دلــاذا يبــدو علــم اجلــرب ابلــغ النضــج بطرائقــو رغــم أنـّـو مولــود
جديــد؟ ومــا ىــو الســبب يف أ ّن ىــذا اإلســهام -الــذي تــوحي مظــاىر عديــدة منــو أبنـّـو
تتويج لنشاط سابق -يظهر ،مع ذلك ،كبداية أصيلة" [راشد ،ٜٜٔٛ ،ص.]ٕٔ .
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ِ
ـؤرخي الرايضــيّات
ونعتقــد أ ّن أ .ب .يوشــكيفيتي كــان يـُ َعـ ّـرب عــن رأي كـ ّـل مـ ّ
عن ــدما اعت ــرب يف الس ــتينيّات م ــن الق ــرن ادلاض ــي أ ّن "مسـ ـ لة مص ــادر اخلـ ـوارزمي مل ت ــزل
ـتلمس مصــاد ٍر جلــرب اخل ـوارزمي يف الرايض ــيّات
مس ـ لة مفتوحــة ابلكامــل" .ويف زلاولــة لـ ّ
لكن جربه (أي جرب اخلوارزمي) ػلتوي سلسلة من ادلميّزات .فـال صلـد
اذلنديّة ،يتابع" :و ّ
ىندسي لقواعد ح ّـل معـادالت الدرجـة الثانيـة ،وال للعمليّـات
أي شرح
يف اجلرب
اذلندي ّ
ّ
ّ

اليت تستخدم ادلقادير اجلربيّة ،بينما حتت ّـل ىـذه القواعـد والعمليّـات (وشـرحها اذلندسـي)
مكاانً ابرزاً عند اخلوارزمي" .وبعد مقارنة أسلوب اخلوارزمي أبسـلوب "أصـول" أقليـدس
ـلويب التفس ــري والربى ــان
ّ
(وعاص ــة يف كتاب ــو الث ــاين) ،يس ــتنتج يوش ــكيفيتي حب ـ ّـق أ ّن "أس ـ َ
سلتلفان بشكل أساس ّـي عنـد ىـذين ادلـؤلّفني .فـإذا كـان ىنـاك مـن أتثـري للجـرب اذلندسـي

عن ــد الق ــدماء ،عل ــى اخلـ ـوارزمي ،ف ــإ ّن ى ــذا التـ ـ ثري مل يك ــن م ــن ادلمك ــن أن ػلص ــل إالّ
بش ــكل متح ـ ِّـول بعم ــق وي ــتالءم م ــع متطلّب ــات اجل ــرب الع ــددي" .ويض ــيف ،م ــن أج ــل
التذكري أب ّن مس لة مصادر جـرب اخلـوارزمي مل ُحتسـم بعـد" :ولك ّـن مـا نقولـو ،لـيس سـوى
أي تربيـ ــر اترؼلـ ــي" .ومـ ــن جهـ ــة أخـ ــرى ال يعتق ـ ــد
فرضـ ــيّة ال تسـ ــتند حـ ـ ّـّت اآلن علـ ــى ّ

أبي أتثــري زلتمــل لــديوفنطس علــى جــرب اخل ـوارزمي معت ـرباً أ ّن "علــى ح ـ ّد
يوشــكيفيتي ّ
علمناّ ،أول الرترتـات العربيّـة لـديوفنطس دتّـت يف بغـداد علـى يـد العـامل ادلسـيحي قسـطا
بن لوقا البعلبكي ،نسبة إىل مدينة بعلبك يف لبنـان ،والـذي تـويف عـام ٕٔ ٜيف أرمينيـا،
ومن بعد ،على يد أيب الوفاء" [.]Youschkévitch, 1976, pp. 42 - 43
ويلخــص عــادل أنبــواب بوضــوح األفكــار الــيت بقيــت حـ ّـّت ّنايــة القــرن العش ـرين
ّ

قيد التداول حـول أتثـري التقلي َـدين الرايضـياـ ْني اليـوانين واذلنـدي يف جـرب اخلـوارزمي" :منـذ

ـات الــذين يعتقــدون بوجــود نَ َســب يــوانينّ يف
بدايــة القــرن التاســع عشــر ،تضـ ُـع ادلناقشـ ُ
تتوصــل إىل نتيجــة ُمقنِعــة" [ Anbouba,
ـدايً ،وال ّ
مواجهــة أولئــك الـذين يــرون أصـالً ىنـ ّ
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 .]1978,فلــئن كــان أســلوب اخل ـوارزمي يـُـذ ّكر ابألعمــال اذلنديـّـة ،يف مــا يتعلّــق

ابلطرائ ــق احلس ــابيّة للحل ــول ،ف ــإ ّن تربي ــره ذل ــذه الطرائ ــق ،بواس ــطة اذلندس ــة ،ينتم ــي إىل
أسلوب الكتاب الثاين من "أصول" أقليدس.

ولكـ ّـن الرايضــيّات اليواننيّــة أو اذلنديـّـة ،ليســت ادلصــادر الوحيــدة ا تملــة جلــرب

اخل ـوارزمي .فهــذا الرايضــي عــاش يف جــزء مــن العــامل ال ب ـ ّد أن يكــون إلرث بــالد اببــل

وتقاليدىا العلميّة حـ وافـر يف االسـتمرار فيـو ،بشـكل أو لخـر .لـذا غلـب ّأال يُسـتبعد
أتثـري إرث ادلنطقـة وتقاليـدىا .و ـذا اخلصـوص يقـول ع .أنبـواب نفسـو" :مل تبـدأ أصـول
اجلــرب العــريب (وأيض ـاً أصــول اذلندســة اليواننيّــة) بتل ّقــي اإليضــاحات األكثــر إقناع ـاً ،إالّ
حوايل العام ٖٓ ،ٜٔمع الفك الواسع لرمـوز اللوحـات البابليّـة" .ويـذىب إىل أبعـد مـن

ذلـك ،فيشــري إىل احتمــال أتثـري اببلــي علــى "حســاب" ديـوفنطس وعلــى الكتــاب الثــاين

من "األصـول" ،وكـذلك علـى رهـور جـرب اخلـوارزمي ويقـول" :إ ّن قضـااي اجلـرب اذلندسـي
الــيت يتضـ ّـمنها كتــاب "األصــول" ألقليــدس ،والــيت تبتعــد بطبيعتهــا و ــدفها عــن ادلِثــال
الرايض ــي الي ــوانين وع ــن أى ــداف الكت ــاب ،أتخ ــذ عل ــى ض ــوء ذل ــك معناى ــا احلقيق ــي
غربة لرايضـيّات
كمنجزات غريبة (عن التقليد اليوانين).
ّ
وستتوضح كـذلك الصـورة ادلسـتَ َ
أَيْـ ُـرن اإلســكندري ولرايضــيّات ديــوفنطس .وتبعـاً لــذلك يكــون جــرب اخلـوارزمي نوعـاً مــن
ـف مس ـ لة تطـ ّـوره وانتقالــو
االنبعــاث ذلــذا التيّــار البــابلي الــذي مل تــزل الظلمــة الكثيفــة تلـ ّ

عرب العصور" [.]Anbouba, 1978, pp. 73- 74

نظ ـ ـ ّـن أ ّن الس ـ ــبب الرئيس ـ ــي لع ـ ــدم اليق ـ ــني ى ـ ــذا ح ـ ــول مس ـ ـ لة مص ـ ــادر ج ـ ــرب

أي مــن
اخلـوارزمي ،ىــو الــنقص يف ادلعطيــات التارؼليّــة .فــاخلوارزمي نفســو ،ال يُشــري إىل ّ

مصــادر كتابــو اجلــربي ،بينمــا ن ـراه يُعـ ّـرب يف عملــو احلســايب بص ـراحة أنـّـو يرتكــز يف ذلــك
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الكتـاب إىل ظلـاذج ىنديّـةٔٔ .ىـذا الـنقص تـرك ابـال واسـعاً أمـام عـدد مـن االفرتاضـات
والتخمينات اليت تَـَر اس َخت فَشا َ ت ادلسلّمات بسبب ادلكانة العلميّـة دلطلقيهـا ،وترديـد
تالمــذ م وخلفــائهم ذلــا دون نقــاش .وكــان مــن الطبيعــي أن تتنــاق

ىــذه التخمينــات

فيم ــا بينه ــا ،بس ــبب غي ــاب إس ــنادىا بش ــكل دقي ــق ،وأن ػلص ــل ن ــوع م ــن اخلل ــط ب ــني
"مصــادر" كتــاب اخل ـوارزمي وبــني "أصــول اجلــرب" .كــان مــن ادلس ـلّمات ،مــثالً ،اعتبــار

ٕٔ
ـاره أح ــد
ـ
ب
اعت
،
ـل
ـ
ق
األ
ـى
ـ
ل
ع
أو،
ـربايً
كت ــاب "ادلس ــائل العدديّــة" ل ــديوفنطس عم ـالً ج ـ ّ
ُ
ّ

أصــول اجلــرب ،أو اعتبــار الكتــاب الثــاين مــن "أصــول" أقليــدس بدايــة للجــرب اذلندســئٖ.

وقيــل الكثــري عــن األعمــال اجلربيـّـة يف الرايضــيّات البابليّــةٗٔ؛ ومنــذ بدايــة القــرن العشـرين
انتشــرت أفكــار تــرى يف بع ـ

مصادر لكتاب اخلوارزمي.

األعمــال اذلنديـّـة مــن الق ـرنني الســادس والســابع للمــيالد

مستهل إحدى ِصيَغو الالتينيّة ما معناهّ ..." :قرران
ٔٔ مل يصل عمل اخلوارزمي احلسايب إىل عصران ابلعربيّة .نقرأ يف
ّ
نعرض طريقة الع ّد عند اذلنود بواسطة الرموز التسعة .]Youschkévitch, 1976, p. 16[ "...وتشري
أن ُ
كتاابت أخرى للخوارزمي ،بشكل أو لخر ،إىل اذلند.
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تتبّن ىذا ادلوقف .ونقرأ لو يف كتاب
ادلهمة اليت ّ
يذكر ر .راشد يف كتابو [راشد ،ٕٓٔٓ ،ص ،]ٕٖٔ .عدداً من الكتب احلديثة ّ
آخر[ ،راشد ،ٜٜٔٛ ،ص ،]ٙٗ-ٖٙ .أ ّن بول اتنّري ( )Paul Tanneryيعترب أ ّن اجلرب العريب "مل يتجاوز ادلستوى الذي بلغو
ديوفنطس"؛ راجع أيضاً مقال ىـ .بلّوستا [ ،]Bellosta, 2010اليت تعود إىل الصفحة  ٙمن كتاب بول اتنّريLa :
 .géométrie grecqueأنظر أيضاً [.]Taton, 1957, pp. 116

ٖٔ راجع ما ورد حول اعتبار ىذا الكتاب كتاابً يف اجلرب اذلندسي بدءاً من بول اتنّري ( ،)Paul Tanneryيف
[.]Dahan-Delmico et Peiffer, 1986, p. 76
ٗٔ
مؤرخي العلوم إىل اعتبار أ ّن البابليّني "ىم سلرتعو اجلرب"؛ أنظر ،على سبيل ادلثال ،الفصل
وذىب بع كبار ّ
الثاين من الكتاب .]Taton, 1957, p. 116[ :وتُس ِهم عناوين بع ادلقاالت أو الكتب إبلقاء الضباب حول
بداية ىذا العلم .ومن ىذه العناوين "ٓٓٓٗ عام من اجلرب" :
;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.
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ويف عــام  ،ٕٓٓٚصــدر للباحــث رشــدي راشــد ابلفرنســيّة كتــاب حــول جــرب
اخلـوارزمي قمنــا برترتتــو إىل العربيّــة عــام ٕٓٔٓ ،يهــدف (كمــا يبــدو مــن خــالل عنوانــو
وزلتواه)٘ٔ إىل حسم مس لة بداية علـم اجلـرب .يـدرس ادلؤلِّـف مسـ لة مصـادر ذلـك اجلـرب
يف فقـ ــرة طويلـ ــة بعن ـ ـوان "ق ـ ـراءات اخل ـ ـوارزمي الرايضـ ــيّة" [راش ـ ــد ،ٕٓٔٓ ،ص-ٛٔ .
 .]ٔٗٛأثبتــت تلــك الدراســة اطّــالع اخل ـوارزمي األكي ـد علــى "أصــول أقليــدس" ومــن
ض ــمنها الكت ــاب الث ــاين م ــن ى ــذا ادلؤلّ ــف ،كم ــا أثبت ــت اطّالع ــو عل ــى أعم ــال ى ــريون
اإلسكندري اذلندسيّة واسـتخدامو لـبع مسـائلها .ولكنّهـا مـن جهـة أخـرى ،دحضـت
أو اســتبعدت نظ ـرّايت ســابقة حــول كــون كتــاب ديــوفنطس ادلعــروف ابل ــ"حساب" أو
ـربايً س ــابقاً
ابل ــ"مسائل العدديّــة" ،أحـ ـد مص ــادر اخلـ ـوارزمي أو ،ح ــول اعتب ــاره عمـ ـالً ج ـ ّ
ـاص،
لكتابــو اجلــربي .واســتبعدت كــذلك اعتبــار أعمــال الرايضــيّني اذلنــود (وبشــكل خـ ّ
يبهط ـ ــا) م ـ ــن ب ـ ــني مص ـ ــادر ج ـ ــرب اخلـ ـ ـوارزمي .ارتك ـ ــز رش ـ ــدي راش ـ ــد يف
َبرعلَغوبت ـ ــا وأر َ
اس ـ ــتنتاجاتو ى ـ ــذه إىل دراس ـ ــة ك ـ ـ ّـل م ـ ــن ى ـ ــذه األعم ـ ــال ،وك ـ ــان ق ـ ــد أش ـ ــار إىل ى ـ ــذه
االسـتنتاجات أبشـكال سلتلفـة يف مقـاالت سـابقة ([ Rashed, 1984 (2), 1984 (3),
شك أبنّو قصد مـن وراء عرضـو يف الفقـرة
…  )]1994,ويف مداخالت غري منشورة .وال ّ
ادلذكورة من كتابو أن يُثبِت ما أ ّكده يف بدايـة كتابـو وىـوأ ّن كتـاب اخلـوارزمي ىـو "عمـل
أتسيســي للجــرب" .ومــؤ ّخراً صــدر لنــا كتــاب ([فــارس )]ٕٓٔٚ ،تؤّكــد الفصــول الثالثــة
ـادة علميّــة مســتقلّة عــن اذلندســة وعــن عل ــم احلســاب ،يف
األوىل منــو والدة اجلــرب ،كمـ ّ
ـادة علميّـة قبـل ذلـك الكتـاب .وكنّـا قـد
كتاب اخلوارزمي اجلـربي وتنفـي وجـود اجلـرب كم ّ
بيّـنّا يف مقـال سـابق ([فـارس )]ٕٓٔ٘ ،أ ّن كتـاب اخلـوارزمي ػلـوي الشـكل ادلصـادرا"
األول لعلم اجلرب.
ّ
٘ٔ عنوانو ابلفرنسيّة( “Al-Khwarizmi-Le commencement de l’algèbre” :أنظر ادلراجع [ Rashed,

 )]2007ونقلناه إىل العربيّة حتت عنوان" :اخلوارزمي وأتسيس علم اجلرب [راشد.]ٕٓٔٓ ،
09

 .3اجلرب و"أصول" أقليدس.
ما زال اجلرب ،منذ بداية أتسيسو مع اخلوارزمي ،وإىل يومنا ،ىو علم
حل ادلعادالت "اجلربيّة" (أو أنظمتها) .وادلعادالت
احلساابت على كثريات احلدود و ّ
اجلربيّة ىي تلك اليت يكون طرفاىا تعبريين كثريي حدود .ومنذ القرن السادس عشر،
خاص ،واستخدام األعداد السالبة على
ومع ديكارت ( )ٔٙ٘ٓ-ٜٔ٘ٙبشكل
ّ
شكل تعبري كثري حدود يعادل صفراً.ٔٙ
نطاق واسع ،أخذت ادلعادلة اجلربيّة َ
وقد ُولِد اجلرب مع كلمة "شيء" أي مع إدخال اخلوارزمي ذلذه الكلمة
(النَ ِكرة) يف القاموس الرايضي ،وقيامو إبجراء عمليّات علم احلساب ،أي اجلمع
(والطرح) والضرب ،على "األشياء" وعلى كثريات احلدود .ٔٚإ ّن نقل أو م ّد تلك
العمليّات من رلال األعداد إىل رلال أوسع (رلال "األشياء") ىو مكمن عبقريّة
اخلوارزمي وىو ما ولّد علم اجلرب.
نبني أ ّن وصف بع قضااي كتاب
ضلاول يف ما يلي من ىذا ادلقال أن ّ
"األصول" أب ّّنا جربية ىو جتاوز ي ِ
لصق ابلفكر الرايضي األقليدي أموراً ال تنتمي إليو.
ُ
وكنّا قمنا يف مكان آخر ([فارس ،ٕٓٔٚ ،ص )]ٚٚ-ٜ٘ .بدراسة شلاثلة حول
طبيعة كتاب "علم احلساب" لديوفنطس .وقد ذكران يف ّناية الفقرة السابقة أ ّن ر.
راشد كان قد نفى ،يف دراسة حديثة ،احتمال كون الرايضيّات اذلنديّة حتتوي عمالً
جربايً أو حّت كوّنا من مراجع جرب اخلوارزمي.
ّ
ٔٙ

i n

أي ّأّنا (يف حال معادلة مبجهول واحد ،)x ،أخذت الشكل ،  a .x i  0 :حيث تنتمي ِ
ادلعامالت
i
i 0

 aiإىل أحد احلقول العدديّة.

ٔٚ
ِ
وحّت القرن
استمر ىذا احلرف الالتيين ،منذ ذلك احلني ّ
كلمة "شيء" ،النكرة ،نكتبها اآلن (غالباً) ومنذ القرن السادس عشر ّ .x
العشرين ،ؽلثّل (غالباً) ابهول يف ادلعادلة والكائن الالزل ّدد يف كثرية احلدود ّ ،صار يشار إىل الالزل ّدد يف كثرية احلدود بـ  ،Xالصورة

ادلكربة لذلك احلرف ،لتمييزه عن ابهول.
ّ

11

صحيح أ ّن أقليدس (حواىل ٖٓٓ ق.م) أدخل كلمة شبيهة إىل ح ّد ما
بكلمة "شيء" ىي كلمة "ادلقدار" .ورغم أنّو استخدم ىذه الكلمة دون أن ػل ّددىا

أو يشرحها بشكل صريح ،إالّ أ ّن سياق عملو يف الكتب اخلامس ،والسادس،
والعاشر من "األصول" ،يُظهر أنّو يعترب "ادلقدار" تعبرياً عن "الكميّة ادلتّصلة" .ومنذ ما
قبل أقليدس ،عرف الرايضيّون مفهوم الكميّة ادلتّصلة ٔٛكما عرفوا الفرق بني ادلقادير

ادلنطَقة (اليت ؽلكن التعبري عنها أبعداد صحيحة ،أو بكسور أعداد )ٜٔوادلقادير "غري
ُ
ٕٓ
خصص أقليدس الكتاب العاشر من "األصول" لدراسة بع أنواع
وقد
.
قة"
ط
ن
ادل
َ
ّ
ُ
ىذه ادلقادير ،ىو أطول كتب "األصول" وأحد أصعبها.
تتص ّدر الكتاب العاشر من "األصول" قضيّتان أساسيّتان يف التفريق بني
ادلقادير ادلتّصلة واألعدادٕٔ .وال ب ّد أ ّن يكون البدء اتني القضيّتني إشارة من أقليدس

إىل أ ّن من غري ادلمكن تطبيق علم احلساب (أو علم العدد الذي أدخلو يف كتابو
مهمة
السابع) على ادلقادير اليت ليست أعداداً .ولكن كان حبوزة أقليدس أداة برىانيّة ّ
يف ىذا ابال ىي اذلندسة ،وىي العلم الذي بناه على أسس رايضيّة صلبة يف الكتاب

كل براىني كتابو العاشر،
ّ
األول من األصول ،وأغناه يف الكتب ٕ .ٙ-وكانت ّ
ٕٕ
وأسلوبو ،ولغتو تنتمي إىل اذلندسة .
 ٔٛع ّدد أرسطو (ٗ ٖٕٕ-ٖٛق .م) أنواع الكميّة ادلتّصلة اخلمسة :اخلط (الطول) ،السطح (ادلساحة) ،اجلسم
(احلجم) ،الزمان وادلكان (قاطيغوراي.)ٙ ،
 ٜٔالعدد يف التقليد الرايضي اليوانين ىو العدد الصحيح الطبيعي (أي ادلوجب ،غري الصفر .ويف مصطلحا م مل
يكن الواحد أيضاً عدداً).
ٕٓ مثل قطر ادلربّع الذي ضلعو الوحدة ،أو طول الدائرة اليت شعاعها الوحدة.
ٕٔ
كل حال مل أتخذ ادلقادير ادلتّصلة صفة العدد قبل القرن التاسع عشر ،مع بناء رلموعة األعداد احلقيقيّة.
يف ّ
ٕٕ للمزيد حول طبيعة الكتاب العاشر ،راجع [فارس ،ٕٓٔٙ ،ص.]ٗٓ-ٕ٘ .
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ىذا القول ينطبق أيضاً على الكتاب الثاين من "األصول" .إ ّن تفسري
مؤرخي الرايضيّات،
"الكتاب الثاين" على أنّو كتاب يف اجلرب اذلندسي ،حبسب بع
ّ
ٖٕ
ادلادة
تربره حداثة ىذه ّ
ومنهم من لو ابع طويل يف اتريخ العلوم  ،ىو خط كانت ّ
وخاصة فيما يتعلّق ابألدبيّات الرايضيّة اليت ُكتبت ابلعربيّة.
العلميّة وندرة األحباث فيها
ّ

أي عمليّات حسابيّة على "ادلقادير" ،فبقي عنده علما
وال صلد عند أقليدس ّ

احلساب واذلندسة منفصلني ،وبقي التقليد اليوانين يف فصل أجناس العلم أحدىا عن
اآلخرُ ،متـابَعاً.
 .0-3مجع املقادير وضرب مقدار بعدد.
وصحيح أيضاً أ ّن أقليدس يتكلّم عن رلموع ادلقادير .إالّ أن اجلمع عنده
ط
كان الوصل اذلندسي ،مبعّن أ ّن رتع مقدارين ىو ادلقدار اذلندسي الذي ؽلثّلو اخل ّ
الناتج عن وصل اخلطّني ادلمثلني ذلذين ادلقدارين عند طرفيهما (على استقامة).

ط األكرب ،قسم
فصل من اخل ّ
والطرح ىو العمليّة العكسيّة أي "الفصل" (أي أن يُ َ
مسا ٍو لألصغر)ّ .أما كالمو عن مضاعفة ادلقادير (أي عن أضعاف مقدار ما) ف تى
األولني من الكتاب اخلامس من
يف سياق مقارنة مقدار لخر يف التحديدين ّ
"األصول":
التحديد " :V.1يكون مقدار جزءاً من مقدار ،األصغر من األكرب ،عندما يقيس

ألكرب" [ٕٗ ]Peyrard, Vol. 1, p. 235؛
األصغر ا َ
ُ

ٖٕ أنظر ملحورات الفقرة ٕ ،أعاله.
يدل الرقم الروماين على رقم كتاب أقليدس يف رلموعة "األصول"ّ ،أما الرقم
ٕٗ يف ترقيم التحديدات والقضاايّ ،
فيدل على رقم التحديد أو القضيّة من ىذا الكتاب .فالتحديد  V.1ىو ،على سبيل ادلثال ،التحديد
"العريب" ّ
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مضاعفاً (مبعّن أضعافاً) من ادلقدار األصغر ،إذا
التحديد " :V.2يكون ادلقدار األكرب
َ

كان األكربُ يُقاس ابألصغر" [.]Peyrard, Vol. 1, p. 235

لذا ال يُفهم من كالمو أبداً أنّو يعين مبضاعفة مقدار ما ،x ،أنّو يضربو بعدد
ما ،n ،ليحصل على مقدار آخر ىو  .nxوكان ابستطاعتو ذلك لو أراد ،أو لو كان
أحدعلا ابآلخر ،وأن
ايضي اليوانينّ يسمح بضرب مقدارين غري عدديّني ُ
التقليد الر ّ

يكون صرػلاً يف القول أ ّن ضرب عدد يف مقدار ىو مقدار من النوع نفسو ،كما فعل
ٕ٘
الرايضيّون من التقليد العريب فيما بعد  .فهو نفسو (أي أقليدس) كان صرػلاً ج ّداً
ابآلخر) يف التحديدين
عندما تكلّم عن ضرب األعداد (أي ضرب عددين ،أحدعلا َ
 ٔٙو  ٔٚمن الكتاب السابع ،وعلا:
(غل َمع) العدد
التحديد " :VII.16يقال عن عدد أنّو يضاعف عدداً ،عندما يضاف ُ

ادلرات اليت توجد فيها الوحدة (أي الواحد) يف العدد
َ
ادلضاعف (إىل نفسو) بعدد ّ
عدد" []Peyrard, Vol. 1, p. 383؛
الذي يضاعفو ،وػلصل من ذلك ٌ
ِ
يسمى (العدد) احلاصل
التحديد " :VII.17عندما يضاعف عددان ،أحدعلا اآلخرّ ،
ويسمى العددان ادلضاعفان ضلعي (العدد) احلاصل" [ Peyrard,
(عدداً) سطحيّاًّ ،
.]Vol. 1, p. 383
عدد عدداً" مبعّن
والحقاً استخدمت يف اللغة العربيّة عبارة "يضرب ٌ
عدد ل ٍ
"يضاعف عدد عدداً" ،و استخدمت كلمة "ضرب  "...مبعّن "مضاعفة ٍ
عدد
ٌ
ُ
َْ
األول من الكتاب اخلامس من "األصول" .يعين أقليدس بعبارة "يقيس األصغر األكرب" ،أو "األكرب يقاس
ّ
ادلرات.
من
ا
عدد
نفسو
إىل
ىذا
يضاف
عندما
األصغر
يساوي
األكرب
ادلقدار
ن
أ
ابألصغر"،
ّ
ً
ّ
ٕ٘ بدءاً من أيب كامل ّ الكرجي؛ راجع [فارس ،ٕٓٔٚ ،الفصل الرابع ملحورات الفقرة ٖ ٕ-من الفصل
األول].
ّ
12

عدد أضعافاً من عدد آخر"؛ ىذا فيما يتعلّق بضرب األعدادّ .أما
آخر ،أو أن يكون ٌ
ادلضاعفة)،
حتديد ضرب "ادلقادير" (ادلتصلة) ،فهو أمر غري شلكن ذه الطريقة (مبعّن
َ
أي بواسطة حتديد مشابو للتحديد  ،VII.16السابق.ٕٙ
ونورد ىنا عيّنة من نصوص قضااي كتاب "األصول" ،جرى تفسريىا على ّأّنا
تَ ِ
ستخدم ضرب األعداد ابدلقادير ،أو ضرب مقدارين غري عدديّني ،أحدعلا ابآلخر.

صح ذلك لكانت ىذه القضااي جربيّة ابلفعل ،أل ّّنا تنقل عمليّة الضرب من
ولو ّ
رلرد قراءة ىذه النصوص بلغتها
عمليّة داخليّة يف رلال األعداد إىل رلال أوسع .إ ّن ّ
األصليّة كما ق ّدمها أقليدس يُظهر مدى ادلبالغة يف تلك التفسريات اجلربيّة وابتعادىا
نص أقليدس .نُشري إىل أ ّن ما س ِريد بني قوسني يف تررتة نص القضااي ىو إضافة
عن ّ
ليتوضح ادلعّن يف الرترتة ،اليت أردانىا شبو حرفيّة ،لألمانة .ىذه
من عندان ،قمنا ا ّ
الرترتة شبو احلرفيّة تزيد يف صعوبة فهم القارئ للنص ،وؽلكن االطّالع على النَص
(ادلرتجم مباشرة من اليواننيّة) للتحديدات أو القضااي من كتاب "األصول"
الفرنسي
َ
اليت وردت أو سرتد ىنا ،يف [.]Farès, 2017, ch. II
القضيّة " :62V.1إذا كان لدينا ما شئنا من ادلقادير ،ادلتساوية ،ابلعدد ،مع مقادير
كل واحد من (رلموعة ادلقادير) األوىل أضعافاً ،ابدلضاعفة
أخرى ،حبيث يكون ّ
 ٕٙبعد أن أ ِ
ُدخ َل ِعلم اجلرب ،مع اخلوارزمي ،أصبح ضرب ادلقادير على اختالفها ("األشياء") ببعضها ،أمراً
مشروعاً .اعترب اجلربيّون األوائل أ ّن ضرب طول بطول يتمثّل ىندسيّاً مبساحة (مساحة ادلستطيل ا اط ذين
القوة
الطولني) ،وضرب مساحة بطول يتمثّل حبجم .ولكن سرعان ما متّ التعامل مع قوى ادلقدار أو "الشيء" ّ
حّت ّ
الثامنة (بدءاً من أيب كامل) ّ إىل ما ال ّناية ،بدءاً من الكرجي.
 ٕٚىنا ويف ما يتبع يشري الرقم الروماين إىل رقم الكتاب من رلموعة كتب "األصول" (وىي ٖٔ كتاابً) والرقم العريب
إىل رقم القضيّة من الكتاب ادلذكور؛ ىنا مثالً ،يشري الرتقيم  V.1إىل القضيّة األوىل من الكتاب اخلامس من
"األصول".
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(أي) واحد من األوىل
كل واحد من (رلموعة ادلقادير) الثانية ،فسيكون ّ
نفسها ،من ّ
مضاعفة رلموع (ادلقادير) األوىل من رلموع
مضاعفاً من الواحد من األخرى ،بنفس
َ
َ
(ادلقادير) الثانية" [.]Peyrard, Vol. 1, p. 239
وقد جرى أتويلها (وغلري إىل اآلن يف عدد من ادلراجع البحثيّة وكتب التدريس)
كالتايل:
: m .(x 1  x 2  ...  x n )  m .x 1  m .x 2  ...  m .x n V.1

وىذا الت ويل يعين أ ّن ضرب ادلقادير ابألعداد توزيعي ابلنسبة إىل رتع ادلقادير( .ىنا،
وفيما يلي ،يرمز احلرفان  mو nإىل عددين وترمز احلروف  xiو xو yإىل مقادير).

القضيّة " :V.2إذا كان (ادلقدار) األول مضاعفاً من الثاين مثل مضاعفة الثالث من
الرابع ،وكان اخلامس مضاعفاً من الثاين مثل مضاعفة السادس من الرابع ،سيكون
رلموع األول واخلامس مضاعفاً من الثاين مثل مضاعفة رلموع الثالث والسادس من
الرابع" [.]Peyrard, Vol. 1, p. 241

وقد جرى أتويلها كالتايل:
:  m  n  . x  m .x  n .x V.2
وىذا الت ويل يعين أ ّن ضرب األعداد ابدلقادير توزيعي ابلنسبة إىل رتع األعداد.

األول مضاعفاً من الثاين مثل مضاعفة الثالث من
القضيّة " :V.3إذا كان (ادلقدار) ّ
األول وآخر من الثالث ،ابدلضاعفة نفسها،
الرابع ،وإذا أخذان مقداراً مضاعفاً من ّ

مضاعف الثالث
مضاعفاً من الثاين مثل مضاعفة
األول ،ابدلساواة،
يكون
َ
َ
َ
مضاعف ّ
من الرابع" [.]Peyrard, Vol. 1, p. 243
وقد جرى أتويلها كالتايل:

V.3. m .  n . x    m .n  .x
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وىذا الت ويل يعين أ ّن ضرب األعداد ابدلقادير يتمتّع عاصيّة "التجميع ادلختلط"
(.)Associativité mixte
مهم يف إثبات خط مثل تلك الت ويالت ىو أ ّن
كل حال ،ىناك عنصر ّ
يف ّ
قضااي الكتابني الثاين أو اخلامس تسبق حتديد األعداد ومضاعفتها (أو ضر ا) اليت
أعطاىا أقليدس يف كتابو السابع.
" .6-3ضرب املقادير".
مل يتح ّدث أقليدس بتااتً عن ضرب ادلقادير (بعضها ابلبع اآلخر) ،وال عن
ضرب "اخلطوط" (أي القطع من خطوط مستقيمة) اليت دتثّل ادلقاديرّ .أما تفسري ما
سّاه "السطح ادلستطيل ا توى حتت خطّني مستقيمني" ابعتبار أنّو ضرب ىذين
اخلطّني (أو ىاتني القطعتني ادلستقيمتني) ،فهو تفسري جربي أتى بعد أقليدس بقرون.
ونق ّدم فيما يلي من ىذه الفقرة عيّنة من نصوص بع قضااي الكتاب الثاين من
"األصول" ،ونصحب ىذه النصوص بتفسريىا اجلربي الذي يظهر جليّاً كونو تفسرياً
سلالفاً لقواعد السياق الزمين.
القضيّة " :II.1إذا كان لدينا خطّان وكان أحدعلا مقطّعاً إىل ما شئنا من أجزاء يكون
ط الذي مل
ادلستطيل ا توى حتت ىذين اخلطّني مساوايً للمستطيالت ا تواة حتت اخل ّ
ِ
اآلخر" [.]Peyrard, Vol. 1, p. 84
كل واحد من قطَع َ
يـُ َقطّع أبداً وحتت ّ
وقد جرى أتويلها كالتايل:
II.1 : x .( y 1  y 2  ...  y n )  x . y 1  x .y 2  ...  x . y n

حيث تشري األحرف ادلرقّمة و xإىل خطوط.
ط مستقيم كيفما شئنا يكون ادلستطيالن ا تواىن حتت
القضيّة " :II.2إذا قُ ِطع خ ّ
ط بكاملو"
اخلط كلّو وحتت إحدى القطعتني و(حتت) األخرى ،مساوايً دلربّع اخل ّ
[.]Peyrard, Vol. 1, p. 85
وقد جرى أتويلها كالتايل:
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II.2 : x .(x  y )  x . y  x 2

حيث تشري األحرف إىل خطوط.
ط مستقيم كيفما ات ُِّفق ،يكون (رلموع) ادلستطيل ا صور
القضيّة " :II.8إذا قُ ِطع خ ّ
ِ
مرات ،ومربّع القطعة الباقية ،مساوايً للمربّع
حتت اخلط كلّو وإحدى القطعتني ،أربع ّ
ط كلّو و ِ
القطعة ادلذكورة إذا اعتربا خطّاً مستقيماً واحداً" [ Peyrard,
الذي يُرسم من اخل ّ
.]Vol. 1, p. 99
وقد جرى أتويلها كالتايل:
II. 8 : 4x .y   x  y    x  y  .
2

2

ونظن
نشري إىل أ ّن براىني أقليدس للقضااي ادلذكورة ىي براىني ىندسيّة حبتةّ .
أ ّن تبيان ذلك عن طريق إعادة عيّنة من الرباىني غري ضروري وأنّو يزيد من طول ىذه
الفقرة.

ٕٛ

حل أنواع معادالت الدرجة الثانية.
ّ .3-3

إذا قُرئت القضيّتان اخلامسة والسادسة من الكتاب الثاين من "األصول" على
ضوء اجلرب تُعطيان حالًّ ألصناف معادالت الدرجة الثانية ثالثية احلدود.ٕٜ
ط مستقيم ،إىل قطعتني متساويتني و(إىل قطعتني) غري
القضيّة " :II.5إذا قُ ِطع خ ّ
متساويتني ،يكون ادلستطيل ادلحتوى ابلقطعتني غري ادلتساويتني ،م خوذاً مع ادلربّع
ُ

ٕٛ
اذلندسية العائدة ذلا سهل ج ّداً ،وؽلكن ،دلزيد من اإليضاح مراجعة كتاب بريارد
كل حال ،براىني ىذه القضااي ورسم األشكال
ّ
على ّ

( )F. Peyrardإليكرتونيّاً بسهولة ،أو ّأايً من صيغ "األصول الواردة يف الئحة ادلراجع.

 ٕٜىذه األصناف ىي الرابع ،واخلامس والسادس (حبسب ترتيب اخلوارزمي وبعد القسمة على معامل :) x
2

(IV) : x  bx  c ; (V) : x  c  bx

; ; (VI) : x 2  bx  c
حيث يكون  bو cعددين ُمنطقني موجبني .تع ّدد أصناف معادلة الدرجة الثانية سببو عدم معرفة اخلوارزمي
ورايضيّي عصره ابألعداد السالبة.
2

17

2

ط ا صور بني نُقطيت ال َقطع ،مساوايً للمربّع (ادلبين) على نصف
(ادلبين) على اخل ّ
اخلط" [ ،]Peyrard, Vol. 1, p. 93و[.]Vitrac, 1990, p. 233

ط ادلقسوم إىل
يستخدم أقليدس الصورة ادلق ّدمة أعاله ،حيث  ABىو اخل ّ
ِ
منتصف ِو.
قسمني غري متساويني على النقطة  Dوإىل قسمني متساويني على النقطة ،C
وأيخذ  DB  DHو  ّ . LH  HG  CDيربىن بطريقة ىندسيّة ىذه القضيّة،
أي أ ّن مساحة ادلستطيلِ  ،ADHKالذي ضلعاه علا اخلطّان  ADو DBرلموعة مع
مساحة ادلربّع ادلبين على ( CDادلساوي للمربّع  ،) LHGEتساوي ،مساحة ادلربّع
ادلبين على نصف  ،ABوىو ادلربّع . BCEF
وقد رأى بع ادلؤرخني يف ىذه القضية حالً ىندسياً للمعادلة من الدرجة
الثانية
x 2  b 2  ax

(وىي من الصنف اخلامس ،حبسب تصنيف اخلوارزمي) .فهذه ادلعادلة مكافئة لـ
x .(a  x )  b 2

)(E

فإذا أعتربان  AB  aو  BD  xيكون  AD  a  xوتكون مساحة ادلستطيل
 ADHKمساوية لـ  ، x .(a  x )  ax  x 2ومساحة ادلربّع  LHGEمساوية
2
لـ  .  a  x فيكون ،حبسب القضية  ،II.5إذا فُ ِ
جربايً:
رت
س
ّ
ّ
ّ
2

2

2

a
 a 
x .(a  x )    x    
2
 2
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فيكون
2

2

a  a

x .(a  x )       x 
2 2


كل من العالقتني:
فتكون ادلعادلة ) (Eمكافئة ل ّ
2

2

a  a

2
   x  b
2 2


(ومن ىنا أي" الشرط
2

a2
b 2  0
4

a 
2
  b
2

أي

و

2

b 2 

 ،  a  x  أو


2

2

2

a  a 
a
 
2
  x    x      b
2 2
2
 

2

 ،)  a ويكون
2

2

a 
2
  b
2

،  x  a  
2



2

. x  a   a   b 2
2
2

القضيّة

ط مستقيم،
ط مستقيم ،إىل قطعتني متساويتني وأضيف إليو ،على استقامة ،خ ّ
" :II.6إذا قُ ِطع خ ّ

يكون املستطيل املُحتوى حتت املستقيم الكامل مع املستقيم املُضاف ،وحتت اخلط املضاف ،مع مربّع
املرسوم على نصف املستقيم الكامل ،مساوايً للمربّع املرسوم على نصف املستقيم الكامل مع املستقيم

املضاف ،ابعتبارمها خطّاً واحداً" [.]Peyrard, Vol. 1, p. 93

جربايً وسّينا  bاخلط ،و xاخلط ادلضاف ،تُكتب ىذه
إذا قرأان ىذه القضيّة ّ
القضيّة على الشكل التايل:

2

2
 x .(b  x )  b   b  x ؛
4 2


عند ذلك من السهل

حل معادلة الدرجة الثانية من الصنف الرابع:
أن نرى أ ّّنا تُعطي ّ
(IV) : x .(b  x )  c

وكذلك ،إذا سّينا  bاخلط ،و xاخلط مع اخلط ادلضاف (أي
ادلضاف) ،تُكتب ىذه القضيّة على الشكل التايل:
19

2

x b

اخلط

2
 x .(x  b )  b   x  b ؛
4 
2

حل معادلة الدرجة الثانية من الصنف
عند ذلك من السهل أن نرى أ ّّنا تُعطي ّ
السادس:
(VI) : x .(x  b )  c

صحيح يف رايضيّات
شك أ ّن تفسريات من ىذا النوع (جربيّة) ىو
وال ّ
ٌ
شك أيضاً أبنّو غريب عن رايضيّات أقليدس ،وعن مشروعو ،الذي ىو
عصران ،إّظلا ال ّ
ىندسي يف األساس .وقولنا ىذا ال يتعارض أبداً مع كون اذلندسة األقليديّة قد بقيت
ّ
ٖٓ
الفعالة يف تربير خوارزميّات احللول
منذ عصر اخلوارزمي ،ودل ّدة طويلة األداة ّ
والقضااي اجلربيّة.
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