ال َك َرجي

حممد بن حسن)
(أبو بكر ّ

حياتو وأعمالو وجربه  -نضوج اجلرب يف منحاه احلسايب
بقلم نقوال فارس (ٔ)ٕٓٔٚ-ٕٔ-
"فريق الدراسة والبحث يف التقليد العلمي العريب"
(اجلمعيّة اللبنانيّة لتاريخ العلوم العربيّة)
وتطوره يف التقليد
ىذه الدراسة مقتطعة من الفصل الرابع من كتاب نقوال فارس" :اجلرب -والدتو ّ
الرايضي العريب" ،دار الفارايب ،بريوت.7102 ،

 .0حياتو وأعمالو.

أىم أعمالو
أبو بكر ّ
زلمد بن حسن الكرجي مهندس ورايضي عاش وأنتج ّ
الرايضيّة يف بغداد ،ما بني هناية القرن العاشر وبداية القرن احلادي عشر للميالد ،مثّ
ترك تلك ادلدينة ليعيش يف ما مسّاه "أرض اجلبل"ٔ ،وىناك ألّف كتابو ذا العنوان:
"كتاب إنباط ادلياه اخلفيّة".
تعرفت أورواب إىل ىذا الرايضي منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر،
ّ
مؤرخ الرايضيّات األدلاين فرانتز وبكيو ( )F. Woepkeعام
بفضل الكتاب الذي ألّفو ّ
ٖ٘ ،ٔٛوالذي حيمل عنوان" :مقتطفات من الفخري" ()Extrait d’al-Fakhrī
] ،]Wœpcke, 1853ومن مثّ بفضل ترمجة كتاب "الكايف" إىل األدلانيّة اليت قام هبا أ.
ٔ
تضم ادلدن الواقعة بني أذربيجان والعراق العريب وخوزستان وإيران وبالد الديلم ابلقرب من حبر
"أرض اجلبل" أو "بالد اجلبل" ىي بالد ّ
قزوين ].[Rashed, 1984 (1), p. 32

ٔ

ىوكهامي ( )A. Hochheimبني عامي  ٔٛٚٛوٓ .ٕٔٛٛوكانت ُكنية ذلك الرايضي
ادلؤرخ
ابلنسبة إىل ىذين الرايضيّني ىي "ال َك ْرخي" .ويف عام ٖٖ ،ٜٔاعرتض ّ
جيورجيو ديالّ فيدا ( )Giorgio della Vidaعلى تلك الكنية وق ّدم أدلّة على أ ّهنا يف
الواقِع "ال َكَرجي"ٖ.
وعلى ح ّد علمنا ،كان ّأول من لفت االنتباه إىل رايضيّات الكرجي يف العا ََل
العريب كان الباحث عادل أنبواب ،يف مقال نشره عام .]Anbouba, 1959[ٜٜٔ٘
وعام ٗ ٜٔٙنشر الباحث نفسو حتقيقاً لكتاب الكرجي ذي العنوان "البديع يف
احلساب" ،مصحوابً بدراسة رايضيّة للكتاب وبدراسة اترخييّة عميقة تناول فيها حياة
الكرجي ومؤلّفاتو .يف دراستو تلك ،أ ّكد ع .أنبواب ما ذىب إليو ديالّ فيدا حول اسم
عام ًة،
ذلك الرايضي مق ّدماً أدلّة إضافيّة على ذلك .4وحاليّاً ّ
مؤرخو الرايضيّاتّ ،
يتبّن ّ
حّت أولئك الذين َل تقنعهم احلجج اليت ق ّدمها ع .أنبواب.
تسميَة "الكرجي"ّ ،
وعام ٔ ٜٔٚأشار ر .راشد إىل أعمال الكرجي يف مقال حول "حسبنة
اجلرب"٘ ،كما أشار إىل تلك األعمال يف كتاب حول جرب "السموأل" ألّفو ابالشرتاك
ٕ
لنص ىذا الكتاب يف كتاب حيمل العنوان نفسو ويؤّكد
"الكايف يف احلساب" أو أيضاً "كايف احلساب" .يق ّدم سامي شلهوب حتقيقاً ّ
فيو ما كان قد كتبو عادل أنبواب حول حياة الكرجي وامسو وأعمالو [شلهوب.]ٜٔٛٙ ،

ٖ "ال َك ْرخ" اسم إلحدى مناطق مدينة بغدادّ .أما "ال َكَرج" فيقول عادل أنبواب استناداً إىل "معجم البلدان" لياقوت بن عبدهللا احلموي،
الكرج ىو اسم للبالد اليت تعرف اليوم
إنّو "اسم ألربع نو ٍاح من بالد اجلبل يف إيران" [أنبواب ،ٜٔٙٗ ،ص ]ٚ .وتذكر بعض ادلراجع أ ّن َ
ابسم جورجيا ،وذلك زلتمل لتقارب اللفظتني ولقرب تلك البالد شلّا مسّي بـ أرض اجلبل".
ٗ أحد األدلّة اليت ق ّدمها أنبواب يستند إىل ما كتبو الكرجي نفسو يف "كتاب إنباط ادلياه اخلفيّة"حول أنّو َل يكن يف األصل يف العراق وأنّو

"رجع" من ىذا البلد بعد أن أقام فيو م ّدة من الزمن" :دلا دخلت العراق ورأيت أىلها من الصغار والكبار حيبّون العلم ويعظّمون قدره
ّ
كل م ّدة تصنيفاً يف احلساب واذلندسة إىل أن رجعت إىل أرض اجلبل وعدمت فيها ما صنّفتو من حال العراق"
ويكرمون أىلو ،صنّفت يف ّ

[أنبواب ،ٜٔٙٗ ،ص.]ٕٔ .

٘ راجعRashed, R. 1971. “L’arithmétisation de l’algèbre au XI siècle ». Actes du :
CIHS, Moscou..
e

ٕ

مع صالح أمحد [أمحد وراشد]ٜٕٔٚ ،؛ مثّ ق ّدم دراسة حول الكرجي ضمن كتابو
"اتريخ الرايضيّات العربيّة بني اجلرب واحلساب" ،الذي ألّفو ابلفرنسيّة عام ٜٗٔٛ
وتُ ِرجم إىل العربيّة عام .]Rashed, 1984 (1), pp. 31-42[ ٜٜٔٛ
يذكر عادل أنبواب ٔٔ عنواانً لكتب أو رسائل ألّفها الكرجي يف رلاالت علميّة
سلتلفة :الرايضيّات ،والفلك واذلندسةَ ،ل يصل إىل عصران منها سوى مخسة .تلك

العناوين ىي" )ٔ :كتاب يف احلساب اذلندي"" )ٕ ،كتاب يف االستقراء")ٖ ،
"كتاب نوادر األشكال"" )٘ ،ال َفخري"" )ٙ ،البديع"" )ٚ ،الكايف يف احلساب"،
ِ )ٛ
"علل حساب اجلرب وادلقابلة"" )ٜ ،كتاب إنباط ادلياه اخلفيّة"" )ٔٓ ،كتاب
عقود األبنية"" )ٔٔ ،ادلدخل إىل علم النجوم" [أنبواب ،ٜٔٙٗ ،ص.]19-31 .
ويُذ ّكِر أنبواب أب ّن للكرجي كتاابً آ َخر ذكر السموأل (القرن ٕٔم ).أنّو أخذ عنو توسيع
 ، a  b nدون أن يُعطي عنوانو .نشري أخرياً إىل أ ّن الكرجي يرجع يف كتابو
يسميو "كتاب الكفاية" (يوحي سياق النص أنّو من
"الفخري" إىل كتاب يف احلساب ّ
أتليفو) ،يقول إنّو يعاجل ،من بني أمور أخرى ،مسألة اجلذور الرتبيعية لألعداد[الكرجي
ظ ٙ
و
أي من لوائح
(ٕ) ،الورقة  . ] ٔٙ- ٔٙوعلى ح ّد علمناَ ،ل يُذكر ذلك العنوان يف ّ
عناوين أعمال الكرجي اليت توردىا ادلراجع اليت ذكرانىا وادلتعلّقة هبذا الرايضي.
يوجد العمل اجلربي األساسي للكرجي يف ثالثة كتب لو وصلت إىل عصران
ىي ،حبسب الرتتيب الزمين ،التالية:

ٔ) "كتاب الفخري يف اجلرب وادلقابلة " السابق ذكره ،وىو عملو الرئيسي يف اجلرب،
 ٙيبدو أ ّن ىذا الكتاب ىو نفسو الكتاب الذي رجع إليو الكرجي يف كتابو "البديع" ومسّاه "كتابنا ادلصنّف يف حساب اذلند" [أنبواب،
ٗ ،ٜٔٙص ،]ٕ٘ .وورد يف الئحة ع .أنبواب حتت عنوان "كتاب يف احلساب اذلندي".

ٖ

مهم يتناول مواضيع يف علم احلساب واجلرب
ٕ) "البديع يف احلساب" وىو كتاب ّ
ونظريّة ادلقادير غري ادلنطَقة والتحليل العددي،
ُ
يتوجو
ال
و
ن
أل
"الفخري"،
من
ة
أمهي
أقل
جربي
كتاب
وىو
احلساب"
ٖ) "الكايف يف
ّ
ّ
ّ ّ ّ
يتضمن ادلوظّفني والكتبة
(كالكتابني السابقني) إىل الرايضيّني ،بل إىل مجهور أوسع ّ
ادلساحني.
و ّ

ٗ) الرسالة يف اجلرب ذات العنوان" :علل حساب اجلرب وادلقابلة والربىان عليها" .يف
جربايً دلعادالت الدرجة الثانية ثالثيّة احلدود ،مع
ىذه الرسالة يعرض الكرجي حالًّ ّ
احلل [الكرجي (ٔ)].
ادلق ّدمات الضروريّة لذلك ّ
إىل تلك األعمال اجلربيّة اليت ذكرانىا ووصلت إىل عصران ،يضاف مقطع من
كتاب رلهول العنوان مفقود ،يبدو أ ّن الكرجي ألّفو بعد "البديع" .يف ىذا ادلقطع
الذي ينقلو َخلَ ُفو ،السموأل ،يف كتابو "الباىر يف اجلرب" ،يعطي الكرجي توسيع

n
حّت  ، n  12يف جدول مثلّث ويشرح
 a  b ويق ّدم معامالت ىذا التوسيع ّ
خوارزميّة بناء ذلك اجلدول ،الذي ليس سوى "ادلثلّث احلسايب" ادلنسوب إىل ابسكال

) (Pascal : 1623-1662أو إىل اتراتغليا ).ٚ(Tartaglia : 1499-1557

 .7جرب ال َك َرجي.
"طور ال َكرجي إىل أبعد ح ّد أحباث أيب كامل (حواىل ٖٜٓٓٓ-ٛم) ٛيف
ّ
اجلرب ويف التحليل الديوفنطسي  "...و"بفضل العمل اجلربي أليب كامل وكتاب
 ٚأنظر [أمحد وراشد ،ٜٕٔٚ ،ص ]ٔٔٔ-ٔٔٓ .وانظر الصورة يف هناية ىذا ادلقال.

 8راجع [ ]Rashed, 2012و[فارس ،ٕٓٔٚ ،الفصل ٗ.]Farès, 2017, ch. IV ،
ٗ

تصور منهج جديد،
"احلساب" لديوفنطس (حواىل القرن ٖ م ،).مت ّكن الكرجي من ّ
طبع مصري اجلرب ،ديكننا تسميتو منهج "حسبنة اجلرب" [ .]Rashed, 2012, p. 11وكأ ّن

يفسر عبارة "حسبنة اجلرب" ىذه إذ يقول
خليفة الكرجي ،السموأل بن حيي ادلغريبّ ،
"التصرف يف اجملهوالت جبميع األدوات احلسابيّة كما
إ ّن العمل يف اجلرب يعود إىل
ّ
النص العريب].
يتصرف احلاسب يف ادلعلومات" [أمحد وراشد ،ص ٜ .من ّ
ّ

ومن بني األسباب اليت جعلت مشروع "حسبنة اجلرب" يرتبط ابسم الكرجي،

جربي من خلفاء اخلوارزمي (...ٖٖٛ-ٖٛٔ-...م ).يقلب ترتيب
كونو أ ّول
ّ
الفصول اجلربيّة كما وضعو ىذا األخري ،وكما سار عليو خلفاؤه (أبو كامل وسنان بن
الفصل
الفتح (القرن ٓٔم) )... ،يف كتاابهتم اجلربيّة .فخالفاً لرتتيب ىؤالء ،يسبق
ُ
حل
ادلخصص للحساابت اجلربيّة ،يف رسائل الكرجي اجلربيّة،
ّ
الفصل الذي يعاجل ّ
َ
ادلعادالت .وىذا الرتتيب اجلديد مؤ ّشر على نيّة الكرجي يف استخدام قواعد احلساب

اجلربي يف الرباىني اليت تلي إدخال تلك القواعد( ،وىذا ما يقوم بو يف الواقع) شلّا
ِ
حلل
ّ
يدعم أسس اجلرب .يُضاف إىل ذلك ،أ ّن كتاب "البديع" والرسالة اليت ّ
خصصها ّ

أي استدالل ىندسي أو
معادالت الدرجة الثانية ّ
جربايً (اليت سبق ذكرىا) ال حيواين ّ

حّت أي شكل ىندسي .ىذا األسلوب يف ترتيب الفصول اجلربيّة ويف غياب
ّ
ٜ
االستدالل اذلندسي َل ينقطع من بعد الكرجي .
هتدف النظرة السريعة اليت سنلقيها يف ما يلي ،على جرب الكرجي ،إىل إبراز
ادلنحى احلسايب يف عملو وإىل ابتعاده يف ىذا العمل عن اذلندسة قياساً على أساليب
ٜ

راجع ادللحوظة اإلضافيّة ٕ-أ ،يف الفقرة ٖ ،من الفصل الثالث (ص )ٔٓٗ-ٕٔٓ .من كتاب [فارس.]ٕٓٔٚ ،

٘

من سبقو من اجلربيّني .فلن تكون ىذه اللمحة كافية إلعطاء فكرة وافية عن إسهام
الكرجي يف اجلرب .لذا ننصح القارئ الذي يرغب مبزيد من التفصيل حول ادلوضوع،
ابلعودة إىل ادلراجع اليت ذكرانىا يف بداية ىذه الفقرة .ومبا أ ّن كتاب "الكايف" ال يق ّدم
أي جديد على ادلستوى النظري ،ابلنسبة إىل "الفخري" و"البديع" ،سنكتفي إبلقاء
ّ
نظرة سريعة إىل زلتوى ىذين الكتابني .وسبق أن ألقينا نظرة إىل مقطع من رسالتو

جربايًٓٔ.
حل معادالت الدرجة الثانية ّ
حول ّ
" .0-7الفخري".

نظري ويعاجل ثالثة
قسم ىذا الكتاب إىل قسمني أساسيّني .القسم ّ
األول ّ
يُ َ
مواضيع :احلساب اجلربي ،ونظريّة ادلعادالت احمل ّددة ،ونظريّة ادلعادالت غري احمل ّددة.
ويتألّف القسم الثاين من رلموعة من ادلسائل اجلربيّة التطبيقيّة.

النظري من مخسة عشر فصالً أو فقرةٔٔ .الفصول األحد عشر
يتألّف القسم
ّ

حلل ادلعادالت
مكرسة للحساب
ّ
األوىل ّ
اجلربي والفصلني الثاين عشر والثالث عشر ّ
احملددة من الدرجتني األوىل والثانية .ونبدأ إبلقاء نظرة إىل ىذه الفصول الثالثة عشر.
األولني عرضاً مسهباُ حي ّدد فيو "اجلذر" أو
يق ّدم الكرجي يف الفصلني ّ
1
"الشيء" ،x ،وقواه ، x n ،و"أجزاءىا" (أي الـ ]Wœpke, 1853, pp. 48-49[ ) n
x

و ظ
القوة الثانية من
و[الكرجي (ٕ) ،الورقات ٕ  .] ٗ-وبينما يتوقف اخلوارزمي عند ّ
ٓٔ راجع ادللحوظة اإلضافيّة ٕ-ب ،يف الفقرة ٖ ،من الفصل الثالث ( ،ص )ٔٓٙ-ٔٓ٘.من كتاب [فارس.]ٕٓٔٚ ،
ٔٔ "ابابً" حسب تعبري ال َكرجي.

ٙ

القوة الثالثة ،وأبو كامل عند الثامنة ،حي ّدد الكرجي
"الشيء" ،ويقف بنو موسى عند ّ

حّت التاسعة استقرائيّاً (
ىذه القوى ّ

 ،) x nويقول إ ّن "ىذه ادلراتب تتزايد

 x n 1. x

على ىذا التناسب إىل غري النهاية" .ويلفت النظر ،عن طريق مقارنة تلك القوى

العشرة (  ،) 10nإىل أ ّهنا تتواىل على النسبة ذاهتا ،أي أ ّن:
بقوى َ
1: x  x : x 2  x 2 : x 3  ...

وحي ّدد ضرب تلك القوى ونِ َسبَها وذلك عن طريق الربط بني مفهومي الضرب

والنسبةٕٔ ويعطي القاعدة التالية:
 ...

مع القاعدة:

1
x4

:

1
3

x



1
3

 x n 1 : x n

مثّ يعطي القاعدة:

x

:

1
2

1
n 1

x

1



x

:

،1:

2

1
n

x

x x

،

، 1 : 1  b :a
a b

بعموميّتها .وبعد ذلك يُعطي القاعدة التالية:
والقاعدة:

1 1
1
1 1
1
1 1
1
.  2 , 2 .  3 , ..., n . m  n m
x x x
x x x
x x
x
1
a.b

،1.1 
a b

ٕٔ ابدلقارنة مع األعداد ،من دون أن يذكر بشكل صريح القضيّة  VII.19من "أصول" أقليدس اليت تُكتب مبصطلحات عصريّة على

الشكل ( .) a : b  c : d  a.d  b .c

ٚ

بعموميّتها ،مثّ القاعدة:

1 2 x2 1 3 x3
1
xm
.x 
, .x 
, ..., n . x m  n
x
x x
x
x
x

وأخرياً ،يعطي القاعدة:

1
b
.b 
a
a

بعموميّتها.

األولني ،ابلرتتيب ،الضرب والقسمة
تعاجل الفصول الستّة اليت تلي الفصلني ّ
والنسبة واستخراج اجلذر الرتبيعي واجلمع والطرح للتعابري اجلربيّة كثرية احلدود ،من

خيص توسيع قوى ذي احل ّدين يتوقّف الكرجي عند
األبسط إىل األكثر تعقيداً .وفيما ّ

القوة الثالثة فيعطي [ a  b 3الكرجي (ٕ) ،الورقة ٕٗو] اتركاً إىل كتابو" ،البديع"،
ّ

توسيع  a  b 3و [ a  b 4أنبواب ٜٔٙٗ ،ص ،]ٖٗ-ٖٖ .وإىل الكتاب ادلفقود

n
بكل عموميّتو.
سابق الذكر (الذي أشار إليو السموأل) توسيع ّ ، a  b 
ي ِ
دخل الكرجي ضرب كثريات احلدود ،بدءاً من ضرب ذوات احل ّد الواحد
ُ
ادلفردة") ،مثّ بضرب ذي احلد الواحد بكثرية حدود أو
(اليت ّ
يسميها "األعداد َ
بعكسها ،وصوالً إىل ضرب كثرييت حدود بشكل عام .ويعطي القواعد احلسابيّة اليت
اإلشارتني"ٖٔ وقاعدة االشرتاك ادلختلط
مت ّكنو من مثل ذلك الضرب مثل "قاعدة
َ
(  .) ax n . bx m  ab . x m nويلفت االنتباه إىل أنّو يتوقّف يف ضرب كثرييت حدود
 pو qعند احلالة اليت ال تتجاوز درجة أي منهما الثالثة ،وذلك ،كما يقول ،أل ّن
القارئ الذي فهم ما سبق من شرحو يصبح قادراً على معرفة ضرب كثرييت حدود من
ٖٔ
إشارة اجلم ٍع ،وىي أيضاً إشارة اإلجياب ابلنسبة إىل األعداد اإلجياب (اليت نشري إليها يف عصران بـ " )"+وإشارة الطرح وىي أيضاً
إشارة السلب ألعداد ("" :)"-ضرب الزائد يف الزائد زائد ،والناقص يف الزائد انقص ،والناقص يف الناقص زائد."... ،

ٛ

أي درجة كانتاٗٔ .مثّ يقوم بضرب التعابري اجلربيّة اليت حتتوي كثريات حدود وكسور
ّ
٘ٔ
كثريات احلدود عن طريق تقدمي العديد من األمثلة على ذلك.
بعد ذلك حي ّدد الكرجي عمليّة القسمة على ّأهنا "عكس" عمليّة الضرب .مثّ
يعطي قواعد احلساب العائدة لقسمة ذوات احل ّد الواحد ويقول إ ّن قسمة كثريات
احلدود بذوات احلد الواحد شلكنة ،بينما ال ديكن قِسمة ذي احلد الواحد بذي
كل حال ،التعبري عن "كميّة ما خيرج" من
احل ّدين ،ولكنّو يقول أيضاً إ ّن إبمكاننا ،يف ّ
النوع األخري من القسمة ،ابللفظ .مثّ يذ ّكر أب ّن القوى
تؤلّفان متتاليتني الهنائيّتني تقع إحدامها من إحدى جهيت الواحد ،وتقع الثانية من
اجلهة األخرى وأ ّن الـ  1nإبمكاهنا أن تكون  ٔٙ. 1 وينهي الفقرة ادلتعلّقة ابلقسمة
x
إبعطاء القاعدة التالية:
xn

a
a.c

b  b
 
c 

وعكوسها (الـ

1

n

x

)،

.

ٗٔ"وَل أجتاوز يف أمثلة الضرب ح ّد ادلكعب ألنّك قيما تعملو من ادلسائل ادلعروفة ،ادلألوفة ،ادلتداولة ،تستغين عن ضرب ما يتجاوز ىذا
احل ّد .فإن احتجت إىل ضرب شيء كثري من ىذا اجلنس ،أحسنت عملو ،مبعرفة ما ذكرتُو" [الكرجي (ٕ) الورقة ٔٔو].

5x 2 
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٘ٔ مثل 
[   3x  2  .  20 الكرجي (ٕ) الورقة ٔٔؤٔ-ظ].


x
x

2



قسم .أال ترى أ ّن األموال إذا قسمتها
ي
أن
ديكن
فيما
ذلك
بيان
عكس
فالقسمة
د،
مفر
عدد
كل
يف
مفرد
عدد
كل
ضرب
فت
" ٔٙقدعر
َ
ُ َ
ّ
ّ
كل شيء إذا ما قُ ِسم عل جنسو كان ما خيرج من ذلك
على األشياء خرج أشياء وإذا قسمت األشياء على العدد خرج أشياء  ...و ّ
عدداً ،كقسمة األموال على األموال  ...وإذا قسمت غري ذلك على شيء ليس من جنسو فإ ّن اخلارج من الفسمة ىو الذي إذا ضربتو

تعرب عن كميّة ما خيرج من
يف ادلقسوم عليو يعود ادلقسوم .وال ديكن أن يُقسم جنس على مقدار يشتمل على جنسني ،فإذا أردت أن ّ
القسمة ،قلت كذا مقسوم على كذا  ...إعلم أ ّن الواحد كما خيرج يف التضعيف إىل ح ّد الشيء وادلال والكعب وغري ذلك كذلك خيرج

يف ح ّد التجزئة على ح ّد جزء الشيء ،وجزء ادلال وجزء الكعب مثّ يف الطرفني مجيعاً إىل ما ال هناية .وليس بواجب أن يكون جزء الشيء
أقل من الواحد [ "...الكرجي (ٕ) الورقة ٖٔو].
ّ

ٜ

وفيما يتعلّق ابلنسبة ،خيلط الكرجي "يف ىذا ادلوضع" (حبسب تعبريه ،أي يف اجلرب)
كل مقدار إىل مقدار
بني مفهومي النسبة والقسمة ،فهو يكتب" :واعلم أ ّن نسبة ّ
ض ِرب يف ادلنسوب إليو عاد ادلنسوب" ( " ،) (a : b ).b  aوىذا
آخر ىو شيء إذا ُ

احلكم ىو ما تق ّدم ذكره يف ابب النسبة ،أل ّن القسمة والنسبة يف ىذا ادلوضع سواء
و"كل ما جاز يف ادلقسوم جاز يف ادلنسوب [ "...الكرجي (ٕ) ،الورقة ٘ٔو-
."...
ّ

٘ٔظ].

مثّ حي ّدد يف فقرة اتلية (ابب "استخراج اجلذور") مفهوم اجلذر (الرتبيعي) لعبارة

كثرية احلدود ،استناداً إىل منوذج اجلذر الرتبيعي للعدد .ويقول إ ّن ّقوة من مرتبة فرديّة
ال جذر ذلا معطياً العديد من األمثلة على ذلك .ويقول أن ابإلمكان استخراج اجلذر
الرتبيعي لكثريات احلدود ذات الثالثة أو اخلمسة أو السبعة حدود (اليت تكون
اتمة) ويق ّدم طريقة عا ّمة دلثل ذلك االستخراج ،يبنيها على مثالني عن
مربّعات ّ

p

،

حيث  p  x 2  4x  4و . p  x4 4 x3 1 0 x2  1 2x  9نشري إىل أنّو
ِ
يسميو "كتاب الكفاية" ،يقول إنّو
مرات إىل كتاب لو ّ
يف ىذه الفقرة يُرجع ثالث ّ
كتاب يف احلساب يعاجل فيو مسألة اجلذور الرتبيعية لألعداد.

بعد ذلك يعطي الكرجي قاعديت مجع وطرح كثريات احلدود ابلشكل األكثر
كل واحدة منها من جنس واحد أو من
عموميّة" :فإذا قيل امجع بني مجلتني يكون ّ
كل جنس إىل جنسو ... ،فإن
جنسني أو من أجناس ،الباب يف ذلك أن تضيف ّ
كان يف أحد اجلانبني شيء ال يوجد يف اجلانب اآلخر ما يكون من جنسو ،تركتو
على حالو ... ،فإن كان يف أحد اجلانبني استثناء وَل يوجد يف اجلانب اآلخر شيء
ٓٔ

من جنسو ،تركتو على حالو ،وإن وجدت ما يكون من جنسو جربتو مبثلو من ادلقدار
اجملانس لو ... ،إذا أردت أن تُلقي مجلة من جنس أو من جنسني أو من أجناس ،من
كل مقدار شلّا جيانسو ،فإن َل يكن يف ادلسقط منو مايكون من
مجلة أخرى ،ألقيت ّ
جنس ادلسقط ،استثنيتو منو ."... ،ولكي يشرح قاعديت اجلمع والطرح ادلذكورتني،
يعطي أمثلة تغطّي احلاالت مجيعها [الكرجي (ٕ) ،الورقات ٔٚؤٜ-ظ].

ويف فقرة اتلية ،يعطي الكرجي ،معتمداً على مناذج عدديّة ،قواعد حسابيّة
(يسمي اجلذر من ادلرتبة ٕ (أي الرتبيعي)
على اجلذور من ادلراتب ٕ و ٖ وٗ ّ
"اجلذر" ،ومن ادلرتبة ٖ "ضلع كعب" ومن ادلرتبة ٗ "ضلع مال مال") .وتكتب تلك
القواعد عصرّايً على الشكل التايل:
،

a . b  a.b

a
a

b
b

،

a
b

3

3

،3a
b

 3 a.b

a
b

4

، 3 a .3 b

4

،4a

a .4 b  4 a.b

3

 a 3 .b

b

، a. 3 b

4

3

a
a
3 3
b
b

.

ويف هناية ىذه الفقرة يتح ّدث بسرعة عن نسبة جذر تربيعي إىل آخر" :فإن
قيل كم جذر أربعة من جذر تسعة فاقسم <أربعة> على تسعة وخذ جذره وعلى
ىذا القياس مجيع ما َل نذكره من ىذا اجلنس" [الكرجي (ٕ) ،الورقة ٕٔظ] .نالحظ

مفهومي النسبة والقسمةٔٚ؛ ونتيجة ذلذا اخللط
إذن أ ّن الكرجي خيلط ىنا أيضاً بني
َ
يعترب النسبة كعدد (عندما يكون ادلنسوب وادلنسوب إليو متجانسني) .وعلى ح ّد
مهم
علمنا كان الكرجي ّأول رايضي يقوم هبذا اخللط الصريح الذي ي ّ
ؤدي إىل تطوير ّ

لنظريّة النسبة كما أدخلها أقليدس (حوايل ٖٓٓ ق .م.).

ٔٚ
خصصها للنسبة.
وقد رأينا أن الكرجي قام هبذا اخللط بني النسبة والقسمة ،يف الفقرة السابقة اليت ّ

ٔٔ

وفيما يتعلّق جبمع وطرح اجلذور الرتبيعيّة والتكعيبيّة للتعابري اجلربيّة ،يعتمد
كل من  a  b 2و  a  b 2و  a  b 3و ، a  b 3
الكرجي على صيَغ توسيع ٍّ
ليعطي القواعد التالية:
 a  b  3 a 2 .b  3 a.b 2

،3a  3b

a  b  a  b  2 a.b

،

3

3

3

 a  b  3 a 2 .b  3 a.b 2

.3a 3b

a  b  a  b  2 a.b

،

3

3

3

ويف فقرتني اتليتني ،يعطي الكرجي ،مستخدماً أمثلة عدديّة ،الصيغ اليت
10

20

i 1

i 1

حتسب رلاميع عدد من ادلتتاليات العدديّة،  3  4(i  1) ،  i ( :
10

)2 )،  i .(i  1
i 1

2

10

، i
i 1

8

 ،)  i . (i  1). (i ويستنتج اجملموع األخري من العالقة التالية:
i 1

 ، (n  1).n .(n  1)  n 3  nحيث يشري  nإىل عدد صحيح.
ومن مثّ ينتفل إىل فقرة يعطي فيها متطابقات جربيّة من أجل أن يستخدمها

حل معادالت الدرجة الثانية .من تلك ادلتطابقات ما ديكننا كتابتو بشكل
الحقاً يف ّ
عصري كما يلي:
(ٔ)


y2
x y x

2 x  y

2

y
2
2
x y
x 



ٔٛ 1  x  y

2
2

 (x  y )   y


2 x  y




، 1  x

، x .y  x

y

y
2
2
x y
x 



،

، x .y  x

y

ٔٛ
يسميها ىنا "ادلساواة"
ولكن الكرجي ّ
عٌ ِرفت ىذه العالقة اترخييّاً حتت اسم "ادلساواة ادلثناة" (”ّ .)“l’égalité double
ويسميها ابمسها التقليدي.
فحسب ،مثّ يعود الحقاً ّ

ٕٔ

(ٕ)

2

2
، x .(b  x )   b  x   b
4
2

2

(ٖ)

2

2
، x .(b  x )  b   b  x 
4 2


ٜٔ

2

.  a  b   a.b   a  b 
 2 
 2 

حلل
ّ
وخيصص الكرجي الفقرة اليت تلت ،ذات العنوان "ذكر ادلسائل الست"ّ ،
معادالت الدرجة الثانية [الكرجي (ٕ) ،الورقات ٖ٘ ،]٘ٔ-ويبدأىا بشرح "موضوع
اجلرب وادلقابلة" ومعّن ىاتني الكلمتني .مث ِ
يعتمد التصنيف الذي ق ّدمو اخلوارزمي
ّ

ٕٓ
ويربر حلول ادلعادالت ثنائيّة احلدود مستخدماً القسمة
.
للمعادالت ادلذكورة
ّ
والنسبة .وخالفاً دلا فعل أبو كاملَ ،ل يق ّدم تربيراً ىندسيّاً خلوارزميّة حل ادلعادلة من
الصنف . ax  bx
2

يتصرف الكرجي إىل
وفيما يتعلّق ابدلعادالت الثالثيّة احلدود ،أبصنافها الثالثةّ ،
تصرف سلفو أبو كامل .فكما عند ىذا األخري ،تع ّددت عنده التربيرات
ح ّد ما ،كما ّ
اذلندسيّة خلوارزميّات احللول .وقد ارتكز يف ىذه التربيرات ،كما عند تربيرات سلفو،
على تساوي ادلساحات ادلستطيلة وعلى الرجوع إىل الكتاب الثاين من "أصول"
للقضيتني  II.5و II.6من "أصول" أقليدس ،ويق ّدمهما الكرجي
 ٜٔالعالقتان (ٕ) و(ٖ) مها على التوايل صيغتان أو ترمجتان جربيّتان
ّ

على الشكل التايل:

كل عدد يُقسم بنصفني مثّ بقسمني سلتلفني فإ ّن ضرب أحد القسمني ادلختلقني يف اآلخر مع مربّع الفضل بني أحد
(ٕ)" :واعلم أ ّن ّ
ىذين القسمني وبني نصف العدد ،ىو مثل نصف العدد يف نفسو".
كل عدد يُقسم بنصفني مثّ تزيد فيو زايدة فإ ّن الذي يرتفع من ضرب العدد كلّو مع الزايدة يف الزايدة مع مربّع نصف
(ٖ)" :واعلم أ ّن ّ
ظ
و
العدد مسا ٍو دلربّع نصف العدد مع الزايدة" [الكرجي (ٕ)،الورقة ٖٗ .] ٖٗ-
ٕٓ
ثنائية احلدود) ،عنده ىي ،على التوايل األصناف ٖ ،ؤ ،وٕ
أمهية ىو أ ّن األصناف ٔ ،وٕ ،وٖ (من ادلعادالت ّ
مع فارق غري ذي ّ
عند اخلوارزمي.

ٖٔ

أقليدس .وق ّدم طريقة أيب كامل نفسها الستخراج  xدون ادلرور بـ  ،xمستخدماً
األشكال والتمثيالت اذلندسيّة نفسها اليت ال حترتم التجانس (حيث ديثّل يف الشكل
2

اذلندسي نفسو الـ  xمبربعات وأيضاً بقطع من خطوط مستقيمة) .إالّ أنّو يضيف يف
حل ادلعادالت ثالثيّة احلدود طريقتني أصيلتني َل يسبقو إليهما أحد .يطبّق يف الطريقة
ّ
األوىل بشكل منهجي القضيّتني  II. 5و  II. 6من "األصول" ،وذلك دون أن يستعني
2

حيل ادلعادلة (من
بتمثيالت ىندسيّة تستخدم ادلساحات .فنراه على سبيل ادلثال ّ
الصنف اخلامس) التالية( x  bx  c :حيث  ) b  10, c  39بطريقة ديكن
التعبري عنها بلغة عصريّة كما يلي:
2

لدينا bx  c  x (b  x )  c :

(ٖ) أعاله) ،لدينا

2

2

 x؛ ولكن ،استناداً إىل

b

 x 
4 2

2

 ، x (b  x )  bفيكون:

II. 6
2

(أي إىل العالقة

b

 x 
4 2

2

،c  b

حل جربي يرتكز إىل
احلل هبذه الطريقة ىو يف الواقع ّ
والعالقة األخرية تعطينا  .xو ّ
الرتمجة اجلربيّة لقضااي أقليدس (اذلندسيّة).
احلل الثانية (وىي ليست يف الواقع سوى هتذيب للطريقة األوىل) ىي
طريقة ّ
مرة
احلل اجلربيّة نفسها اليت نستخدمها يف عصران ،وقد أدخلها الكرجي ّ
ألول ّ
طريقة ّ

يف التاريخ .أعطى ذلك الرايضي صيغة أوىل من ىذه الطريقة يف ىذا الفصل من كتابو
"الفخري" ،ومسّاىا "طريق ديوفنطس" أو أيضاً "هنج ديوفنطس"ٕٔ( .ونذ ّكر أب ّن
ٕٔ
مقدمة الفقرة ٕ ،ٕ-من الفصل الثالث وأيضاً الفقرة ٕ ٕ-وملحوظاهتا ،من الفصل الثاين من كتابنا [فارس ،]ٕٓٔٚ ،حيث
راجع ّ

نشرح أيضاً ما الذي دعا الكرجي لربط طريقتو ىذه ابسم ديوفنطس ،رغم أ ّن ىذا األخري َل يعاجل أبداً مسألة ادلعادالت الرتبيعيّة ثالثيّة
احلدود.

ٗٔ

احلل اجلربي دلعادالت الدرجة
الكرجي ّ
خصص رسالة مستقلّة لعرض طريقة ّ
الثانية)ٕٕ.
حل معادالت من
ويف هناية ىذا الفصل (أو الفقرة)ّ ،
يدل الكرجي على طريقة ّ
درجات أعلى من الثانية تعود كلّها يف النتيجة إىل معادالت من الدرجة الثانية (حيث
تتواىل احلدود كالتايل )  (ax ,bx ,cxأو ) . (ax ,bx ,c
m

m 1

m 2

m

2m

يف الفصلني األخريين (الرابع عشر واخلامس عشر) من الكتاب ،يعطي
حل رلموعة التمارين اليت حيويها القسم الثاين من
الكرجي مق ّدمات يستخدمها يف ّ
الكتاب .يف الفصل الرابع عشر ذي العنوان "ذكر االستقراء" يرمي الكاتب إىل إعطاء
للحل ابألعداد ادلنطقة للمعادالت مبجهول
األساس النظري
ّ
ُ
2
2
2
( ، ax  b .x  c  uأي إجياد مجيع قيم  xحبيث يكون  ax  b .x  cعدداً
مربّعاً) .ويف الفصل اخلامس عشر يبحث الكرجي عن عكوس ادلقادير غري ادلنطقة من
ُ
الشكل  a  bحيث يكون  aو bعددين ُمنطَقني موجبني ،ويفعل ذلك ،على ما
حل ادلعادالت ذات ادلعامالت غري ادلنطقة يف
يبدو ،الستخدام نتائج حساابتو يف ّ
x

من الشكل

التمارين اليت يعطيها يف القسم الثاين من الكتاب.

حيتوي القسم الثاين من كتاب "الفخري" رلموعة ضخمة من التمارينٕ٘ٗ :
التدرج فيها
متريناً .يقسم الكرجي ىذا القسم إىل مخس "طبقات" ّ
ويعرب عن نيّتو يف ّ
من األسهل إىل األصعب؛ لذلك نراه ال يتبع يف وضع الئحة ىذه التمارين ترتيباً

معيّناً (إن حبسب درجات ادلعادالت أو حبسب كوهنا زل ّددة أو غري زل ّددة) .ويق ّدم
ٕٕ أنظر [الكرجي (ٔ)] ،يف الئحة ادلراجع.

٘ٔ

مفصالً ذلذه التمارين كما يعيد ترتيبها مع ترمجة ذلا بلغة جربيّة
فرانتز وبكيو حتليالً ّ
عصريّة ] .[Woepcke, 1835, pp. 9-24 et pp. 75-137ويالحظ أ ّن ىذا القسم حيتوي
"أكثر من ستّني مسألة جربيّة غري زل ّددة ،غري تلك اليت اقتبسها الكرجي من
ديوفنطس ... ،وأ ّن ىذه ادلسائل ىي مبعظمها من الدرجات العالية اليت تصل إىل
التاسعة ،بينما َل أيخذ الكاتب (الكرجي) من ديوفنطس سوى مسائل من الدرجة

الثانية" ] .[Woepcke, 1835, p. 5نشري ىنا إىل أ ّن ف .وبكيو َل يكن على علم جبرب
أيب كامل .ويربىن ر .راشد أن الكتاب اجلربي ذلذا األخري كان يف متناول الكرجي،
ويعطي الئحة بـ ٖ٘ مسألة أخذىا ىذا األخري من أيب كامل ،بينها ٕٓ مسألة غري
زل ّددة ].[Rashed, 2012, pp. 12-13
" .7-7البديع".
ِ
نص "البديع"
نُذ ّكر أب ّن الباحث عادل أنبواب سبق أن ألّف كتاابً ح ّقق فيو ّ
وق ّدم موجزاً عن ىذا الكتاب ،مصحوابً بكتابة بلغة رايضيّة حديثة دلعظم القضااي اليت

ايضي واترخيي .ورغم أمهيّة ىذا ادلوجز واحتاللو دلساحة ال
حواىا ،مع شرح وتعليق ر ّ
أبس هبا من كتاب أنبواب ،[Anbouba, 1964, pp. 33-50] ،يبقى مكثّفاً حبيث أنّو
قراءتو ال تُغين عن قراءة نص "البديع" .وسنكتفي ،يف ىذه الفقرة ،ابلتص ّفح السريع
لكتاب ال َكرجي ىذا.
كتاب "البديع" ىو على ادلستوى النظري أرقى من كتاب "الفخري" .وىو
(خاصة
يعتمد على اجلرب ادلق ّدم يف "الفخري" ،وعلى علم احلساب ادلعروف يف عصره
ّ
ذلك الذي تق ّدمو الكتب  ،ٚو ،ٛو ٜمن "األصول")ِّ ،
ليطور أحبااثً حول أسئلة
ٔٙ

متنوعة :علم احلساب ،احلساب اجلربي ،نظريّة ادلقادير غري
تنتمي إىل رلاالت رايضيّة ّ
ادلنطَقة ،والتحليل غري احمل ّدد.
ُ
وىو ال يعيد إدخال التحديدات وقواعد احلساب اجلربي األساسيّة ادلدخلة يف
"الفخري" إالّ ابختصار ،معترباً أ ّهنا معروفة ،وال يعاجل نظريّة ادلعادالت حب ّد ذاهتا؛
جربايً ع ّدة قضااي من "األصول" وتغيب عنو متاماً االستدالالت والتمثيالت
ويرتجم ّ
ويعرب ال َكرجي نفسو ،يف
واألشكال اذلندسيّة ،شلّا ّ
يدل بوضوح على طابعو احلسايبّ .
مق ّدمة الكتاب ،عن طابعو ىذا؛ ففي حديثو عن مسألة "إخراج اجملهوالت من
<يتم> بثالثة أشياء أحدىا أصول اجلرب
التوصل إىل ذلك
ادلعلومات" يقول إ ّن
ّ
ّ
وادلقابلة "...؛ وحول "صناعة" اجلرب وادلقابلة يكتب" :وأان أرجو أن أكشف مستورىا
وأُ ِ
وضح ُمشكلَها  ...بعد أن أق ّدم على ذلك أصوالً حسابيّة التقطت بعضها من
كتاب أقليدس من األصول وبرىنت على ما بـَ ُع َد منها برباىني واضحة على طريق
احلساب  ...وينبغي دلن نظر يف ىذا الكتاب أن ُحي ِكم ىذه األصول بعد معرفة ما
ذكران يف الفخري من أركان صناعة اجلرب وادلقابلة" [أنبواب ،ٜٔٙٗ ،ص.]ٚ .
يقسم كتاب "البديع" إىل ثالثة أقسام.
األول من "البديع".
-7-7أ .القسم ّ

األول من "البديع" ،ذي العنوان "يف األصول" [أنبواب،ٜٔٙٗ ،
يف القسم ّ
ص ،]ٖٗ-ٛ .يبدأ الكرجي إبدخال التحديدات األساسيّة لعلم احلساب كما وردت

يف الكتاب السابع من "أصول" أقليدس ،مثّ يعاجل مسائل يف علم احلساب ،مستنداً
بشكل رئيسي إىل ىذا الكتاب وإىل الكتاب الثامن ،معيداً العديد من قضاايمها ،دون
ٔٚ

براىينها أحياانً .بعد ذلك يعاجل مسائل تتعلّق ببعض ادلتتاليات العدديّة (بناء متتالييت

األعداد ادلربّعة وادلكعبة ،بواسطة اجلمع)ٖٕ ويعطي صيغاً جربيّة لعدد من قضااي
الكتاب الثاين من "األصول" ويصحبها غالباً برباىني تستخدم احلساابت اجلربيّة .بعد

حل ادلعادالت اجلربيّة ،يعطي العالقة ادلعروفة ابسم
تلك القضااي اليت تُستَ َ
خدم يف ّ
"ادلساواة ادلثنّاة" اليت سبق أن استخدمها ديوفنطس (أنظر الفقرة السابقة ٕ .)ٔ-من

(احلسايب) .بعد ذلك يق ّدم
مثّ يعيد معظم قضااي الكتاب التاسع من "األصول"
ّ
مقطعاً حول األعداد ادلتحابّة معتمداً ،على ما يبدو ،على رسالة يف ىذا اجملال لثابت
بن ّقرة ،دون الرجوع بشكل صريح إىل ىذا األخري.

ما تب ّقى من ىذا القسم (وىو من حيث احلجم أكرب من ثلثو) [أنبواب،
ٗ ،ٜٔٙص ،]ٖٗ-ٕٜ .ىو فصل طويل يعاج نظريّة ادلقادير غري ادلنطقة،
واحلساابت على ىذه ادلقادير اليت يع ّرب عنها الكرجي بواسطة األعداد.
يف ىذا الفصل ،يُ َذ ّكِر الكرجي بتصنيف اخلطوط "ادلفردة" و"ذوات احل ّدين"
و"ادلنفصالت" ،الذي ق ّدمو أقليدس يف الكتاب العاشر من "األصول" ،وينقل بلغة
اجلرب واألعداد ،حتديدات ىذا الكتاب اذلندسي ،والعديد من قضاايه .وينبّو إىل عدم
كفاية نظرية أقليدس يف اخلطوط غري ادلنطَقةٕٗ ،وي ِ
دخل أمثلة عن مقادير غري منطقة
ّ
ُ
ُ
ادلفردة (الـ  ، n aغري ادلنطقة) ويشري إىل الهنائيّة
من أصناف أخرى :يبدأ ابدلقادير َ
ٖٕ  ،على سبيل ادلثال ... ،ٚ+٘+ٖ+ٔ ،٘+ٖ+ٔ ،ٖ+ٔ ،ٔ :ىي متتالية األعداد ادلربّعةّ .أم متتالية األعداد ادلكعبة فهي،ٔ :
ٖ.... ،ٕٜ+ٕٚ+ٕ٘+ٕٖ+ٕٔ ،ٜٔ+ٔٚ+ٔ٘+ٖٔ ،ٔٔ+ٜ+ٚ ،٘+

ٕٗ فهو يكتب" :وأان أُريك نقل ىذه األلقاب* إىل العدد وأزيد فيها ألنّو ال يُكتَفى هبا يف احلساب" [أنبواب ،ٜٔٙٗ ،ص.]ٕٜ .
*يقصد الكرجي بـ"األلقاب" ،أصناف ادلقادير غري ادلنطقة اليت أدخلها أقليدس.

ٔٛ

أصناف ادلقادير غري ادلنطقة من ىذه األشكال ،وإىل أ ّن ابإلمكان بواسطة ىذه
األصناف من ادلقادير ادلفردة بناء أصناف الهنائيّة من ادلقادير غري ادلنطقة ادلرّكبة ،كثرية
احلدود.
ويف رلرى حسابو لـ  ، n a  n bيف احلاالت

 ، n  2 ,3, 4حيث يكون

a

n

و  n bمتشاركان ابلطول ،يعطي الكرجي الصيغتني العائدتني إىل توسيع a  b n
العامة التالية:
يف احلالتني  ، n  3, 4قبل أن يعطي الصيغة ّ


 a
 b

. n a  n b  n b .  n  1


مثّ يعطي عدداً من قواعد احلساب (من ضرب وقسمة ومجع وطرح) على مقادير غري

منطقة ،كثرية احلدود ،من أصناف سلتلفة ،ويواجو خالل ذلك العديد من احلاالت
اخلاصة اليت تتعلّق مبشاركة أو عدم مشاركة حدود ادلقادير تلك فيما بينها .فهو ،على
ّ
سبيل ادلثال ،يعطي القاعدة احلسابيّة العائدة لـ
تلك اليت تعود إىل حساب

a
a b c

a
b c

 ،ولكنّو ال ينجح إبعطاء

 .ويلفت عادل أنبواب النظر إىل أ ّن َخلَف

حل صعوبة ذلك احلساب ].[Anbouba, 1964, p. 37
الكرجي ،السموأل ،مت ّكن من ّ

بعد ذلك يق ّدم ال َكَرجي صيغاً جربيّة لقضااي الكتاب العاشر اليت تتعلّق
ابجلذور الرتبيعيّة للخطوط "ذات احل ّدين" ولـ "ادلنفصالت" ،وىي القضااي ٗ٘،ٜ٘-

ؤ ،ٜٙ-ٜمن الكتاب العاشر( .نُ َذ ّكر ىنا أب ّن "اجلذر الرتبيعي" مفهوم غريب عن
ط ما ،ىو عند أقليدس
رايضيّات الكتاب العاشر؛ وأ ّن ما يقول الكرجي إنّو جذر خ ّ
ٜٔ

القوي" على ادلستطيل الذي حي ّده ىذا اخلط من جهة ،واخلط ادلأخوذ ك ِوحدة،
"اخل ّ
ط ّ

من اجلهة األخرى) .بعد ذلك يق ّدم الكرجي طرائق جربيّة حلساب اجلذور الرتبيعيّة
دلقادير غري منطقة ،من تلك األصناف ومن أصناف أخرىٕ٘.
-7-7ب .القسم الثاين.
حيمل القسم الثاين من "البديع" عنوان "القول على اجملهوالت" [أنبواب،
سلصص ،بشكل ظاىر ،الستخراج اجلذر الرتبيعي
ٗ ،ٜٔٙص ،]ٙٔ-ٗٙ .وىو ّ
اتمة وتكون معامالهتا ُمنطقة.
لكثريات احلدود (من الزل ّدد واحد) اليت تكون مربّعات ّ
يبدأ الكرجي ىذا القسم مبق ّدمة من شأهنا أن هتم كثرياً مؤرخي وفالسفة
العلوم .ٕٙبعد ذلك يذ ّكر ،ابختصار ،ابلتحديدات األساسيّة للجرب" :الشي" وقواه
يسميها "مراتب" الشيء) وعكوس تلك القوى ،ويلفت النظر إىل أن تلك
(اليت ّ
التحديدات سبق أن أُعطيت ابلتفصيل يف كتابو "الفخري".
مفهوم "ادلراتب" قاد الكرجي إىل إدخال مفهوم "البُعد" ،ٕٚالذي درج
استخدامو (ابدلعّن نفسو) من بعده وبعد السموأل.

ٕ٘ يستخدم الكرجي توسيع مربّع كثرية احلدود ذات الشكل ، ( a  b  c  ...) :حيث تكون  ،aو bو... ، c
مقادير منطقة غري مربّعة ،ويكون  ، a  b  c  ...لكي حيسب اجلذر الرتبيعي لكثريات احلدود من الشكل
) ، (u  m  n  ...ابلتطابق ،أي أنّو أبخذ. (2 a.b  m , 2 a.c  n ,...) :
 ٕٙراجع الفقرة ٘ ،أدانه.
 ٕٚمبا أ ّن قوى  Xتتواىل ابتداءً من الـ ( 1أنظر فقرة "الفخري" أعاله ) ،يكون بُعد (أو مسافة)

n

 Xعن الـ  ،1مبفهوم الكرجي ،ىو

العدد  .nويقول الكرجي أيضاً أ ّن بُعد  X 2nعن  ، X nمسا ٍو لبعد  X nعن الـ  .1ويف اللغة الرايضيّة العر ّبية ادلعاصرة ،كلمة
"القوة" ،عائداً يف
"بُعد" (ج" .أبعاد") تقابل كلمة  ،dimensionلذا ال ب ّد أن يكون ىذا ادلصطلح الرايضي احلايل ،ادلرتبط مبفهوم ّ
كل حال نُشري إىل أ ّن عمر اخليّام استخدم كلمة "البُعد" مبفهومنا العصري يف كتابو
األصل إىل ذلك االستخدام اجلربي القدمي .على ّ
األول من الفصل اخلامس من كتابنا [فارس.)]ٕٓٔٚ ،
اجلربي( :راجع افقرة ٕ ٕ-من القسم ّ

ٕٓ

ِ
ويالحظ الكرجي أ ّن استخراج اجلذر الرتبيعي لذوات احل ّد الواحد أو لثالثيّات
اتمة .ومبا أ ّن
احلدود (ادلربّعة) مسألة بديهيّة ،وأ ّن ذوات احل ّدين ليست أبداً مربّعات ّ

ي ثالثيّة حدود يتألّف من مخسة أو من ستّة حدود ،يُعطي خوارزميّة
مربع أ ّ
الستخراج جذور كثريات احلدود من ىذين الصنفني (عندما يكون ذلك شلكناً أي
عامة،
اتماً) .اخلوارزميّة كما يعلنها الكرجي ّ
عندما تكون كثرية احلدود ادلأخوذة مربّعاً ّ

األقل يف كثريات احلدود  pاليت أيخذىا
وال يقلّل من عموميّتها كون احل ّد ذي الدرجة ّ
يف األمثلة التوضيحيّة ،عدداً (أي كونو من الدرجة ِصفر) ،ذلك يعين أ ّهنا تُكتَب على
الشكل:
ٕٛ
(ٔ) ، p  aX 2m  a1X m r  a2X m s  a3X m t  a4X m u  c
وعند ذلك ،حبسب اخلوارزميّة ،يكون جذرىا الرتبيعي من الشكل:
(ٕ) ، q  aX m  bX r  c
حيث يكون

a1
2 a

b

a4
2 c

أو أيضاً

(وىااتن القيمتان

b

a1
2 a

و

a4
2 c

النص
متساويتان عندما يكون  pمربّعاً ّ
اتماً) .ويبدو من خالل سياق ىذه الفقرة من ّ
أ ّن ىذه اخلوارزميّة تعتمد على توسيع مربّع ثالثيّات احلدود( :أنخذ  qمن الشكل:
 ، q  AX m  BX r  Cونضع  ، p  q 2عند ذلك ضلصل بواسطة التطابق

على:

A a

و

a1
a
 4
2 a 2 c

 ٕٛعندما يكون احل ّد ذو الدرجة الدنيا من الشكل:

B 

2u

و

 ، cXيكون

ٕٔ

 c

p
2u

X

 . Cيُطَبّق الكرجي ىذه اخلوارزميّة
من الشكل (ٔ) ،وجذره يعطينا جذر .p

على ع ّدة أمثلة ،ويالحظ ّأهنا تُطَبّق يف حالة كثريات احلدود ذات حدود طرحيّة (أي
معامالت سالبة).
بكل عموميّتها ،أي مهما كان عدد حدود
بعد ذلك يعطي الكرجي اخلوارزميّة ّ
توسع إىل
كثريات احلدود اليت ننوي استخراج جذرىا .وىذه اخلوارزميّة ىي امتداد أو ّ
كثريات احلدود ،خلوارزميّة استخراج جذور األعداد اليت كان يعرفها جيّداً معاصرو
حّت عصران لتالمذة ادلدارس يف ادلرحلة
الكرجي من احلُ ّساب واليت ما زلنا نل ّقنها ّ
االبتدائيّة .ٕٜويقول الكرجي يف وصفها" :وىذا الطريق ىو الذي يستعمل يف
استخراج جذور ادلعلومات حبساب اذلند وغريه" [أنبواب ،ٜٔٙٗ ،ص.]٘ٔ .
يسهل إجراء تلك اخلوارزميّة ،يقرتح متثيل أيّة كثرية حدود:
ولكي ّ
0

 ...  a0 X

n 1

 an 1X

n

p (X )  an X

ابدلتتالية العدديّة ادلؤلّفة من معامالهتا،
an , an 1, an 2 ,..., a0

تتوزع ىذه ادلعامالت على بيوت متحاذية ،مع ترك بيت احل ّد الغائب (من
ويقرتح أن ّ
مهم من الناحية التارخييّة ،وىو
حدود )  ) p (Xفارغاً .ىذا التمثيل ىو حدث ّ
التمثيل الذي ما زلنا نستخدمو يف عصران لتحديد كثريات احلدود وللقيام ابلعمليّات
احلسابيّة ادلتعلّقة هبا .وعلى ح ّد علمنا كان الكرجي ّأول رايضي يف التاريخ يُدخلو
طور َخلَفو ،السموأل ،ذلك التمثيل واستخدمو على نطاق واسع يف
ويستخدمو؛ وقد ّ
حساابتوٖٓ.
الصينية من القرن الثاين م.
 ٕٜيبدو أ ّن أصل ىذه اخلوارزميّة يعود إىل الرايضيّات
ّ
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ٕٕ

لكي حيسب الكرجي اجلذر الرتبيعي لـِ )  ، p (Xيقرتح تقسيم متتالية ِ
معامالتو
إىل شرائح ،بدءاً من معامل احل ّد ذي الدرجة الدنيا ، a0 ،حتوي كل منها م ِ
عاملَ ْني،
ُ
ّ
مقسمة إىل شرائح) متاماً كما جتري عمليّة استخراج اجلذر
وإجراء العمليّة عليها (وىي ّ
الرتبيعي على متتالية أرقام العدد عند استخراج جذره الرتبيعئِٖ .
ويوضح ىذه العمليّة
بتطبيقها على كثرية احلدود التالية:
6

p (X )  X 12  4X 11  10X 10  20X 9  35X 8  56X 7  84X
104X 5  115X 4  116X 3  106X 2  84X  49,

اليت ديثّلها ابدلتتالية

. 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 104, 115, 116, 106, 84, 49
ِ
ضلوذلا كلّها إىل سلرج
ويُالحظ أنّو إذا كانت معامالت َ pكسريّة ،يُستحسن أن ّ
اتماً.
مشرتك يكون مربّعاً ّ
َ
ابلرغم من عموميّة ىذه اخلوارزميّة ،من الالفت للنظر أ ّن الكرجي َل يطبّقها يف

فقدكرس
حالة كثريات احلدود اليت حتتوي حدوداً طَرحيّة (اي ذات معامالت سالبة)؛
ّ

دلثل كثريات احلدود ىذه فقرة طويلة [أنبواب ،ٜٔٙٗ ،ص ،]ٙٔ-٘ٗ .بدأىا
ابلتحذير من صعوبة ىذه احلالة .قراءة ىذه الفقرة صعبة ،ويزيد من صعوبتها تع ّدد

اخلاصة اليت أيخذىا الكرجي واليت تتعلّق بعدد حدود كثريات احلدود اليت
احلاالت
ّ

ٖٔ
عرفو على أنّو "كتابنا ادلصّنف يف حساب اذلند" (حبسب
الستخراج اجلذور الرتبيعيّة لألعدادُ ،حييل الكرجي القارئ إىل كتاب ألّفوّ ،
تعبريه) ،من دون أن يعطي عنوانو ابلضبط .ىذا الك تاب ىو ابلتأكيد ادلوجود حتت عنوان "كتاب يف احلساب اذلندي" يف الئحة

وحيتمل أن يكون الكتاب نفسو الذي أورده الكرجي حتت اسم "كتاب
مؤلّفات الكرجي اليت أعطاىا عادل أنبواب (الفقرة ٔ ،أعاله)ُ .
ظ
و
"الكفاية" ،يف كتابو "الفخري" يف الفصل ادلتعلّق ابستخراج اجلذور [الكرجي (ٕ) الورقة .] ٔٙ- ٔٙ

ٖٕ

ونظن أ ّن أحد عوامل تلك الصعوبة اليت واجهها الكرجي تكمن يف عدم
يعاجلهاّ .
تعاملو مع األعداد ادلنطَقة السالبة حب ّد ذاهتا .وقد استطاع خلفو ،السموأل ،جتاوز
ُ
تلك الصعوبة عن طريق استخدامو تلك األعداد واستفادتو من تقنيّة اللوحات وتقنيّة
متثيل كثرية احلدود مبتتالية معامالهتإٖ.
وعند هناية ىذا القسم من الكتاب ،يعاجل الكرجي ابختصار ،مسألة اجلذور
الرتبيعيّة لبعض التعابري من الشكل

) p (X
) q (X

 ،حيث تكون  pو qكثرييت حدود.

-7-7ج .القسم الثالث.
حيمل القسم الثالث من "البديع" عنوان "ادلقالة يف ذكر االستقراء" [أنبواب،
سلصص بشكل أساسي للتحليل غري احمل ّدد ،ادلنطَق.
ٗ ،ٜٔٙص ،]ٛٗ-ٕٙ .وىو ّ
ُ
وىذا القسم ىو متابعة لدراسة كثريات احلدود اليت تكون مربّعات ،اليت بدأىا يف
ٖٖ
يعرب عنو الكرجي إذ يكتب يف ادلق ّدمة" :وأقول إ ّن ادلقادير
القسم السابق؛ ىذا ما ّ
ويدل على ذلك ...
ادلربّعة على ضربني :منها ما يكون مربّعاً وىو يف حيّز اجملهوالتّ ،

مثل مال وجذرين وواحد ،الذي جذره شيء وواحد ... ،ومنها ما يكون مربّعاً إذا
فأما إذا كان يف حيّز اجملهوالت فإ ّن لفظو ال ينطق أبنّو مربّع .وىذا
جعلتو معلوماً ّ
يتلخص مشروعو ىنا
القسم ىو الذي نريد أن نتكلّم على كيفيّة طلبو وطلب جذره"ّ .
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ٖٖ من سياق النص ،يفصد الكرجي بكلمة مقدار" ،كثرية حدود".

ٕٗ

إذن أبخذ كثرية حدود )  ، p  p (xوابلبحث عن قِيَم عدديّة منطقة لـ xجتعل من
حبل ادلعادالت اجلربيّة اليت
)  p (xعدداً منطقاً مربّعاً .وبتعبري آخر،
ّ
يتلخص ادلشروع ّ

كثري احلدود ويكون  uعدداً
تكتب على الشكل  ، p (x )  uحيث يكون  pتعبرياً َ
منطقاً كيفما اتُفق .ويف الواقع يعاجل ىذا القسم من الكتاب ،بشكل رئيسي ،أنظمة
2

معادالت غري زل ّددة ،من ذلك الشكل.

يبدأ الكرجي مبعاجلة احلالة اليت يكون فيها  pذا ح ٍّد واحدٖٗ ،أي ابدلعادالت
 . a أتيت بعدىا احلالة اليت يكون فيها  pذا
ذات الشكل  ، ax  uحيث
2

*

m



 . p  ax  bxبعد
 p  ax  bxأو الشكل
ح ّدين ،من الشكل
 ، p  ax  bxحيث يكون أحد ادلعاملني  aأو .b
ذلك يعاجل احلالة:
مربّ ً
عا ،مثّ ينتقل إىل احلالة اليت يكون فيها  pمن الشكلp  ax  bx  c :
 ) p  ax  bx  cxحيث يكون أحد ادل ِ
عاملَ ْني a
(وعموماً من الشكل
ُ
يتم عن طريق معادلة التعابري كثرية احلدود ادلذكورة
احلل الذي يُق ّدمو ّ
أو  cمربّعاًّ .
 ٖ٘. bxبعد ذلك
بتعابري كثرية حدود مربّعة مناسبة للتخلّص من  axأو من
حيل بطريقة "التجربة واخلطأ" ،معادالت من الشكل ، ax  b  u :حيث
2 m 1

2 m 1

2m

2 m 2

2m

2m

2

2 m 1

2 m 2

2m

2 m 1

2m

2

 ، a ومن الشكل
b

 bx  c  u 2

مربّعاً.

2

2

أي من  aأو  bأو
 ، axحيث ال يكون ّ

c

ٖٗ "ما يكون من مرتبة واحدة" ،حبسب تعبريه.
ٖ٘

ىو مثالً ،حيل

2

 ، 4x  10  uبوضع ، 4x  10  4x  4x  1 :و  x  10  uبوضع
2

2

... ، x  10  x  4x  4
2

2

ٕ٘

2

2

2

بقيّة القسم الثالث من الكتاب تتألّف من فصل طويل حيمل عنوان "ابب ذكر

سؤاالت السائل" ومن فصلني قصريين آخرين .تعاجل ىذه الفصول مسائل عمليّة
ديكن ترمجتها إىل أنظمة معادالت من رلهول واحد أو ع ّدة رلاىيل ،بعضها زلددد،
متنوعة مستخدمة يف الفقرات
وبعضها غري زلددد .حلول ىذه األنظمة تستخدم طرائق ّ

السابقة (وتستخدم أحياانً "ادلساواة ادلثناة") ،وبعض ىذه ادلسائل موجود يف
"حساب" ديوفنطس .نذكر من بني ادلسائل غري احمل ّددة ،األنظمة التالية:
x  4  u 2

،

4  x  u 2

،

x 2  5  u 2

،

x 2  10  u 2

2
2
5  x  v
x  5  v
 x 2  y  u 2  x 3  6x 2  u 2
، 2
، 3
2
2
2
y  x v
x  3x  v
 x 4  ax 3  u 2
، x 2  y 2  z 2  x  y  z  u 2 ،...،  4
3
2
 x  bx  v

حيث

, v  , a , b 

2
2
x  5  v
x 2  x  u 2
، 2
2
x  x  v

،

2
2
x  8  v
 x  2x 2  u 2
،
2
2
 y  3y  v

،...

.u 

 .3ملحوظة.

خاصة
ابإلضافة إىل النتائج اجلديدة العائدة إىل ع ّدة فصول رايضيّة ،منها ّ
فصل احلساب اجلربي ونظريّة ادلقادير غري ادلنطقة ،صلد يف "البديع" مقاطع من شأهنا

مؤرخي وفالسفة الرايضيّات ،وأن تساعد على تشكيل فكرة واضحة (إىل ح ّد
هتم ّ
أن ّ
تطور علم اجلرب (يف رلراه احلسايب) يف القرن احلادي عشر م .نذكر،
ما) عن مستوى ّ
وخاصة مق ّدمة القسم الثاين منو ،ذي العنوان:
يف ىذا اخلصوص ،مق ّدمة الكتاب،
ّ
أتمالت للكرجي حول طبيعة
"القول على اجملهوالت" .صلد يف ادلق ّدمة األخرية ىذه ّ
ٕٙ

يتأمل الكرجي
علم ّي اجلرب واذلندسة .مثّ ّ
كل من َ
"ادلعلوم" وطبيعة "اجملهول" ،وطبيعة ّ
ادلادتني الرايضيّتني وبني دور "الشيء" يف اجلرب ودور "اخلط" يف
يف التشابو بني ىاتني ّ

كل من ىذين العلمني وبني علم
اذلندسة .بعد ذلك يذكر الفرق اجلوىري بني ّ
احلساب ،ابعتبار أ ّن "الواحد" الذي ىو أساس علم احلساب ،ىو غري "الشيء"
ط" (أساس اذلندسة) .فهو يكتب" :ليس الواحد يف العدد
(أساس اجلرب) وغري "اخل ّ
ط يف ح ّده ،أل ّن الواحد ُوِجد معلوماً ال خيرج عن ح ّده،
مثل الشيء يف ح ّده واخل ّ
ط مها معلومان بوضعك ذلما كذلك" .وال ينسى الكرجي ذكر الفوارق
والشيء واخل ّ
كل منهما ،إذ يكتب هبذا اخلصوص" :والفرق
بني اذلندسة واجلرب ،وادلتعلّقة أبساس ّ
بينهما أ ّن أصل ذلك (أي أصل اذلندسة) اخلط ،وأصل ىذا (أي أصل اجلرب) الشيء،

متصورة يف النفس "...
درك ابلرؤية ،وذلذا صورةٌ معلومة ابلفطنة
ولذلك
ّ
شكل يُ َ
ٌ
يعرب الكرجي
[أنبواب ،ٜٔٙٗ ،ص .]ٗٚ-ٗٙ .يف الفقرة األخرية من ىذه اجلملةّ ،
عن واقِع غياب رمزيّة جربيّة كافية يف عصره ،وابلتايل عن إجراء احلساابت اجلربيّة
ذىين حبت .نُ َذ ّكِر أب ّن الرتميز الرايضي العصري بدأ يف القرن السادس عشر.ٖٙ
بشكل ّ

يتبني أ ّن اجلرب بلغ مع الكرجي مرحلة النضوج
شلّا ورد يف الفقرات السابقة ّ
ادلادتني اللتني
كمادة رايضيّة قائمة بذاهتا ،إىل جانب ّ
حيتل مكانو ّ
وأصبح ّ
مؤىالً ألن ّ
كانتا يف أساس وجوده :اذلندسة وعلم احلساب.
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ٕٚ

Le triangle arithmétique d’al-Karajī. Les deux photos sont prises du livre de S.
Ahmad et R. Rashed [p. 111].

ٕٛ

Ouvrages cites
*Dans ce qui suit, les références qui sont citées en français et en arabe, ont été
traduites et publiées en cette dernière langue. La liste des ouvrages cités est
extraite de celle du livre : [Farès, N. 2017] .
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