عُمر اخليّام

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

ى ذ ه الدراسذذة ترتكذذإ ى الفصذذا اخل ذامس م ذ كتذذا " "اجلذذرب -والدتذذو وتّذ ّذوره يف التقليذذد الر ذذي

العريب" ،دار الفارايب ،بريوت ،7117 ،لكاتب ى ا ادلقال ([فارس.)]7117 ،

 .1حياة اخليّام وثقافتو وأعمالو.
 .1-1حياتو.

ُولد الرايضي والفيلسوف عمر اخليّامٔ ،أو اخليّامي ،يف نيشابور ،يف مشال شرق
إيران عام ٓٗٗ للهجرة ( ٔٓٗٛم) وتُ ُو ّّف عام ٕ٘ٙى ٖٔٔٔ/م يف مسقط رأسو.
اخلاصة ابمسو ،وبتارخيي والدتو وشلاتو ومكاهنما مؤَّكدة ،وكذلك تلك
ادلعلومات ّ
تدل بوضوح على أنّو كان رايضيّاً وفيلسوفاً شليّزاً ،كما
ادلتعلّقة بعناوين مؤلّفاتو اليت ّ
عمل وكتب يف علم الفلك .من ادلؤّكد أيضاً أ ّن اخليّام كان أحد فلكيّي السلطان
السلجوقي ملكشاه (الذي حكم ما بٌن ٘ٗٙهٕٔٓٚ/م و٘ٗٛهٜٕٔٓ/م)
لكن ادلعلومات التارخييّة ادلؤَّكدة
[راشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص .]ٖٚ-ٖٖ .و ّ
ادلدعمة اليت
ادلتفرقة غًن ّ
األقل إذا ما قيست ابلرواايت ّ
حول حياتو تبقى ضئيلة ،على ّ
تناولتها ،والقريبة من اخليالٕ.

ٔ غيّاث الدين أبو الفتح عُمر بن ابراىيم اخليّامي النيشابوري (حبسب عنوان إحدى نُ َسخ رسالتو يف اجلرب).
ٕ من أمجل تلك الرواايت ىي رائعة "مسرقند" ( )ٜٔٛٛلألديب الللبناين-الفرنسي أمٌن معلوف ،واليت أصدرهتا ع ّدة دور نشر.
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رلرد اسم اخليّام يقود إىل التفكًن ابلشاعر الفارسي ،مؤلّف "الرابعيّات"
ّ
الشهًن .لكن ال توجد أدلّة اترخييّة دامغة على كون ادلوىبة الشعريّة والعبقريّة الرايضيّة

تعودان للشخص عينو ،ابلرغم من أ ّن ابن القفطي (٘ٙٛى ٕٔٔٚ /م – ٙٗٙه/
ٕٔٗٛم) يذكر أ ّن الرايضي والفيلسوف والفلكي عمر اخليّام كتب شعراً .وال توجد
أيضاً أدلّة تؤّكِد على وجود شخصٌن سلتلفٌن حيمالن االسم نفسو.
يُعيد ف .وبكو [ ،]Wœpcke, 1851, p. 52, ar.ويرتجم (إىل الفرنسيّة) كامل
خيصصو ابن القفطي للخيّام ،والذي ينتهي أبربعة أبيات من الشعر.
ادلقطع الذي ّ
ويرد يف ذلك ادلقطع" :إمام خراسان وعالّمة الزمان ،يعلم ِعلم يوانن وحيث على
الداين بتطهًن احلركات البدنيّة لتنزيو النفس اإلنسانيّة وأيمر ابلتزام
طلب الواحد ّ
متأخرو الصوفيّة مع شيء من
السياسة ادلدنيّة حسب القواعد اليواننيّة .وقد وقف ّ
ظواىر شعره فنقلوىا إىل طريقتهم ورباضروا هبا يف رلالساهتم وخلواهتم ،وبواطنها
اسع ورلامع لألغالل جوامع .ودلا قدح أىل زمانو يف دينو ،وأظهروا
حيّات للشريعة لو ُ
ّ
وحج متاقاة ال
أسره من مكنونو ،خشي على دمو وأمسك من عنان لسانو وقلموّ ،
ما ّ
تقية وأبدى أسراراً من السرار غًن نقيّة .ودلا حصل ببغداد سعى إليو أىل طريقتو يف
ّ
حجو إىل بلده يروح
من
ورجع
الندمي
د
س
العلم القدمي فس ّد دوهنم الباب س ّد النادم ال ّ
ّ
زلل العبادة ويغدو ويكتم أسراره وال ب ّد أن تبدو .وكان عدمي القرين يف علم
إىل ّ
ضرب ادلثل يف ىذه األنواع لو ُرِزق العِصمة ولو شعر طائر تظهر
النجوم واحلكمة وبو يُ َ
خفيّاتو على خوافيو ويكدر عرق قصده كدر خافيو" ويلي ذلك أربعة أبيات من
الشعرٖ:
ٖ عن كتاب وبكو ،ص ٕ٘ .من قسمو العريب .ىذا ادلقطع الذي يذكره ف .وبكيو استناداً إىل إحدى ادلخطوطات ،ويذكر ر .راشد

أجزاء منو ،موجودة يف كتاب" :اتريخ احلكماء" ،البن القفطيEd. Julius Lippert. Leipzig, 1903, p. 243-،
.244.
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حيصلها ابلك ّد ك ّفي وساعدي
ّ
فكن أبزماين يدي أو مواعدي
ّ

"إذا رضيت نفسي دبيسور بلغة
أمنت تصاريف احلوادث كلّها

أليس قضى األفالك يف مرورىا ربيد إىل ضلس مجيع ادلساعد
زبر ذراه ابنقباض القواعد".
فيا نفس صرباً يف مقيلك إّّنا ّ
ىذه الرواية اليت يظهر فيها اخليّام قادحاً يف دينو ومنافقاً ،يناقضها كما نقرأ يف

[راشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص ]ٖٚ .كاتب معاصر للخيّام ىو البيهقي الذي
سوي الطّبع ال ديكن أن يتصف ابلرايء.
يق ّدمو كرايضي وفيلسوف ّ
(ادلتوّف يف
وىناك رواية اثنية حول شخصيّة اخليّام ،أوردىا رشيد الدين اذلمذاين
ّ
القرن الثامن اذلجري ،أي بعد حوايل قرنٌن من وفاة اخليّام) يف مؤلّفو الشهًن "جامع
ٗ
مؤسس طائفة احل ّشاشٌن،
التواريخ" ،يبدو فيها اخليّام معاصراً حلسن الصبّاح ّ ،
وصديقاً لو .ويالحظ ر .راشد "أ ّن التدقيق التارخيي النقدي يف ىذه الرواية يُظ ِهر عدم
عمر مائة وعشرين عاما ،وىو أمر م
ّ
صحتها ،إذ ّإهنا تستدعي التسليم أب ّن اخليّام قد ّ
ِ
يكن ليخفى على أحد وم يورده أحد" [راشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص]ٖٚ .

 .7-1ثقافتو.

ال تُعرف ىويّة أستاذ أو أساتذة اخليّام يف الرايضيّات .لكن من ادلؤّكد ،استناداً
إىل ما ذكره ،ىو نفسو ،أنّو كان مطّلعاً على األحباث ادلتق ّدمة ألسالفو ادلباشرين.
(ادلتوّف بعد عام ٓٗٓٔ م) ،وىو نفسو
فلقد درس اخليّام بعض كتاابت ابن اذليثم
ّ
ربل ابلقطوع ادلخروطيّة٘ .وكان
حيل فيها ىذا األخًن مسألة ّ
رلسمة ال ّ
يذكر ،رسالة ّ
يعرف ابلتفصيل كتاابت أبو اجلود بن الليث .وقد أتى اخليّام على ذكر عدد من كبار

ٗ
وحيتمل أن يكون أمٌن معلوف قد استند إليها يف "مسرقند".
وقد استند ف .وبكيو [ ]pp. iv-vإىل ىذه الروايةُ ،

٘ىي مسألة جياد أربعة خطوط بٌن خطٌّن مفروض ٌن ،حبيث تتواىل اخلطوط الستة متناسبة [راشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص.]ٕٕٗ .
ويذكر ر .راشد أب ّن ىذه الرسالة مفقودة (ادلرجع نفسو ،ص.)ٖٔٙ .
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الرايضيٌّن ،إضافة إىل ىذين االمسٌن ،استفاد من أعماذلم ،مثل ادلاىاين والصاغاين
وأيب الوفاء البوزجاين والقوىي واخلازن وابن عراق .ٙوكان فهم أعمال ىؤالء يتطلّب

وخاصة يف اذلندسة .ولذلك يقول اخليّام عن
ثقافة عالية يف الرايضيّات اليواننيّة
ّ
رسالتو يف اجلرب "إ ّن ىذه الرسالة ال يفهمها إالّ من يكون متقناً لكتاب أقليدس يف
األصول وكتابو يف ادلعطيات ومقالتٌن من كتاب أبلونيوس يف ادلخروطات ،وإ ّن من
ش ّذ عنو معرفة واحد من ىذه الثالثة فال سبيل لو إىل رب ّققها" .وعند حديثو عن
ط،
"الكميّة ادلتصلة" ،يذكر مؤلّف أرسطو حيث يقول إ ّن أقسامها "ىي أربعة  :اخل ّ
والسطح ،واجلسم ،والزمان ،على ما ىو مذكور رلمالً يف قاطيغورايس ومفصالً يف
وقوم يع ّدون ادلكان نوعاً قسيماً للسطح ربت جنس ادلتصل؛
احلكمة األوىلٌ .

والتحقيق يُبطل عليهم ىذا الرأي  ."...ويذكر كذلك كتاب "اجملسطي" يف رلرى
حديثو عن احلساابت التقريبيّة .ٚ ...
معرفتنا بتكوين الثقافة الفلسفيّة للخيّام ،أفضل من تلك العائدة لتكوين ثقافتو
الرايضيّة .فهو يُصنّف نفسو ضمن التقليد الفلسفي البن سينا حيث نقرأ يف أحد
ادلتأخرين الشيخ الرئيس أاب احلسٌن بن عبد هللا بن سينا
كتاابتو …" :ومعلّمي أفضل ّ
ٛ
حّت ولو م أنخذ ،عبارة "معلّمي" دبعناىا احلريف ،فإنّنا
…"  .والحظ ر .راشد أنّو " ّ
نعلم من مصدر اترخيي آخر أ ّن اخليّام كان ابلفعل تلميذاً لرجل امسو هبمنيار ،تتلمذ
مباشرة على يد ابن سينا" ،ويثبت ذلك عن طريق نقل أحد ادلقاطع من كتاب "الوايف
ابلوفيّات" للصفدي [راشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص.]ٖ٘ .
 ٙراجع [فارس ،ٕٓٔٚ ،ص ]ٕٕٛ-ٕٕٗ .أو [راشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص ٕٔٗ-ٔٗٔ .ؤ ]ٕٔٚ-ٔٚأو [ Wœpcke,
.]1851, pp. 1-2
[ ٚراشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص ٖٔٚ .وٗ ،ٔٚو.]ٕٗٙ

 ٛيرجع ر .راشد إىل رسالة اخليّام ذات العنوان" :الكون والتكليف" (ص ،)ٖٛ .نشرىا زليي الدين صربي الكردي ،ضمن رلموعة
ادلسماة "جامع البدائع" دبطبعة السعادة ابلقاىرة ،سنة .ٜٔٔٚ
الرسائل ّ
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 .3-1أعمالو.
ال ت ِرد يف مؤلّفات قدامى كتّاب ال ِّس ًَن ،لوائح دبا كتبو اخليّام .وىذا النقص
جيعل من ادلستحيل اإلحصاء الدقيق لكامل مؤلّفاتو كما أنّو ال يساعد على حسم
التساؤل الشائك حول ما إذا كان الشاعر والفيلسوف ىو نفسو الرايضي اخليّام.
الالئحة اليت نق ّدمها يف ما يلي واليت ربوي ٖٔ عنواانً وردت يف كتاب ر .راشد وب.

وىاب زاده ادلذكور أعاله (ص .)ٖٛ-ٖٚ .نضيف فقط بعض الشروح ادلختصرة

لرسائلو الرايضيّة اليت ال نعرف منها سوى أربعة ،وصل منها ثالثة فقط إىل عصران:

حيل فيها مسألة ىندسيّة عن طريق ربويلها إىل
ٔ) "رسالة يف قسمة ربع الدائرة"ّ ،
معادلة تكعيبيّة رابعيّة احلدود ،حيلّها بتقاطع قطع زائد مع دائرة .ذلذه الرسالة أمهيّة

كبًنة من الناحية التارخييّة .فاخليّام ،يعرض فيها لوضع البحث يف ادلسائل اذلندسيّة
اجملسمة يف عصره ،وحي ّدد فيها مشروعو يف اجلرب ،الذي يَعِد بتنفيذه يف رسالة
ّ
ٜ
حل مجيع أصناف معادالت الدرجة الثالثة وما دون ،ويُع ّدد
مستقلّة  ،وىو مشروع ّ
تتعرض ىذه الرسالة إىل أمور تتعلّق بفلسفة
تلك األصناف .ومن انحية أخرىّ ،
ٓٔ
مهمة
الرايضيّات مثل أسس اجلرب والعالقة بٌن اجلرب واذلندسة  ،وتعطي قراءهتا فكرة ّ

عن الصياغة الرايضيّة وعن طرائق التحليل والرتكيب يف ذلك العصر.

ٕ) "مقالة يف اجلرب وادلقابلة" ،وىي رسالتو الرئيسيّة يف اجلرب ،اليت وعد بكتابتها يف
الرسالة السابقة .وستكون مرجعنا الرئيسي يف احلديث عن جرب اخليّام .ىذا اجلرب
الذي يتألّف عمليّاً منها ومن الرسالة السابقة.

 ٜرسالتو األساسيّة يف اجلرب" :مقالة يف اجلرب وادلقابلة".
ٓٔ أنظر دفارس ،ٕٓٔٚ ،ص ]ٕٕٛ .أو [راشد ووىاب زادة ،ٕٓٓ٘ ،ص.]ٕٖٛ-ٕٖٚ.
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ٖ ) رسالة "يف شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس"؛ وىي تعاجل مسائل
تتعلّق أبسس الرايضيّات وفيها ثالث "مقاالت" ديكن وضعها يف فصلٌن:
األول يهدف إىل "برىان" ما يعرف ب "مصادرة أقليدس اخلامسة" .وزلاولة
 الفصل ّالربىان ىذه ىي مشروع شغل كبار الرايضيٌن على امتداد أكثر من عشرين قرانً و ّأدى
العمل الذي بذل فيو إىل والدة اذلندسات الالأقليديّة ،يف القرن التاسع عشر للميالد،

 والفصل الثاين حيوي "مقالتٌن" حول النسبة والتناسب ،تظهران صعوابتالتحديدات األقليديّة الواردة يف الكتابٌن اخلامس والسادس من "األصول"
خاص،
وإشكاالهتا ،وتتص ّداين ذلا .وتُظهر قراءة الرسالة ،والقسم الثاين ىذا بشكل
ّ
أ ّن نصوصو يف غاية األمهيّة ابلنسبة إىل الباحثٌن يف فلسفة الرايضيّات.

أي
ٗ) العمل الرايضي الرابع للخيّام ،ىو كتابو حول استخراج اجلذر "النوين" (من ّ
مرتبة كانت) لعدد ما .أييت اخليّام نفسو على ذكره يف رسالتو اجلربيّة ،وي ّدعي أسبقيّة
توصل إليها وأصالتها هبذا الصدد حيث يقول" :وللهند طرق يف استخراج
النتائج اليت ّ
الص َور
أضالع ادلربّعات وادلكعبات مبنيّة على استقراء قليل ،وىو معرفة مربّعات ُ
صحة
التسعة ... ،وكذلك مضروب بعضها ببعض  ...ولنا كتاب يف الربىان على ّ
عززان أنواعها ،أعين من استخراج أضالع
تلك الطرق وأتديتها إىل ادلطلوابت .وقد ّ
مال ادلال ومال الكعب وكعب الكعب ،ابلغاً ما بلغ ،وم نُسبق إليو"ٔٔ.

من ادلصنّفات العلميّة األخرى للخيّام:
٘) الزيج ادللكشاىي )ٙ ،كتاب يف صنعة ميزان احلكمة )ٚ ،نوروز انمو (كتاب
النوروز) )ٛ ،شرح ادلشكل من كتاب ادلوسيقى.
ومن مصنّفاتو الفلسفيّة:
ٔٔ أنظر نص اخليّام [راشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص.]ٔٚٛ-ٔٚٚ .
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تتمة الرسالة السابقة )ٔٔ ،الرسالة األوىل
 )ٜرسالة "يف الكون والتكليف"ّ ) ٔٓ ،
يف الوجود ،اليت مسّاىا انشرىا فيما بعد" :الضياء العقلي يف موضوع العلم الكلّي"،
ٕٔ) رسالة يف الوجود )ٖٔ ،رسالة ابلفارسيّة يف كليّة الوجود.
تّور اجلرب يف االجتاه اذلندسي قبا اخليّام.
ّ .7

كل العلوم والنظرّايت الرايضيّة اليت بدأت قبل القرن التاسع عشر ،م
مثلو مثل ّ
األول من القرن التاسع م -
ديتلك علم اجلرب عند والدتو (مع اخلوارزمي يف الثلث ّ
اخلاص بو ،والذي يكفي للسماح أبن تُ َربَى َن كل
الثالث ه)ٕٔ النظام ادلصادرايت
ّ
الطبيعي أن يلجأ معاصرو اخلوارزمي،
قضاايه استناداً إىل ذلك النظام .فكان من
ّ

وكذلك خلفاؤه ادلباشرون ،إىل اذلندسة وإىل علم احلساب ،لدعم "براىينهم" يف اجلرب،
مزوداً بشكل
يف رلرى تطويرىم ذلذه ّ
كل من ىذين العلمٌن ّ
ادلادة العلميّة .فقد كان ّ
من أشكال األسس ادلصادراتيّة ادلتماسكة ،يف كتاب "األصول" ألقليدس ،الذي تُ ِرجم

يتطور اجلرب يف اذباىٌن ،واحد
إىل العربيّة يف عصر اخلوارزمي .لذا كان من
الطبيعي أن ّ
ّ
ذبسد ىذان االذباىان
يطغى فيو أتثًن اذلندسة ،واآلخر يطغى فيو أتثًن علم احلسابّ .
يف تيّارين من من األحباث اجلربيّة" :التيّار اذلندسي" ،الذي طغى فيو تطوير اجلرب
بواسطة اذلندسة ،و"التيّار احلسايب" وىو التيّار طغى فيو تطوير اجلرب بواسطة علم
ٖٔ
تعرض يف ما يلي من ىذه الفقرة سوى إىل "التيّار اذلندسي".
احلساب  .ولن ن ّ

ٕٔ راجع [ ]Farès, 2015أو [راشد.]ٕٓٔٓ ،

ٖٔ
للمرة األوىل ،يف كتاابت رشدي راشد يف اتريخ اجلرب :أنظر الئحة ادلراجع:
وعلى ح ّد علمنا ،ظهر التمييز الصريح بٌن ىذين التيّارينّ ،

[راشد( ]Rashed, 1997[ = ]ٜٜٔٚ ،مج ،ٕ .الفصل الثاين) ،و[راشد ]Rashed, 1984[ = ]ٜٜٔٛ ،لالذباه احلسايب،
نسية والعربيّة .التمييز بٌن التيارين
و [ر .راشدّ ]Rashed, 1986[ = ]ٜٜٔٛ ،
لالذباه اذلندسي؛ ىذه الكتب متوفّرة ابللغتٌن الفر ّ

ادلذكورين م يكن شلكناً (بشكل صريح) قبل العقود األخًنة من القرن العشرين ،أي قبل أن يتوفّر ما يكفي من أحباث ومعلومات حول
اجلرب ادلكتوب ابلعربيّة بٌن القرنٌن التاسع والثالث عشر .هبذا اخلصوص ،نذكر أ ّن أ .ب .يوشكيفتش يشًن إىل َميل أحباث أيب= =كامل
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حّت هناية
اعتمدت االستدالالت اذلندسيّة للخوارزمي وخللفائو ادلباشرينّ ،
القرن التاسع للميالد ،بدءاً من ابن ترك واثبت بن ّقرة وأيب كامل ،على سبثيل ادلقادير
اجلربيّة ىندسيّاً (أي سبثيل "الشيء" ،x ،بقطعة من خط مستقيم ،و"ادلال"، x ،
ابدلربّع الذي ضلعو  ،xو  a.xابدلستطيل ذي الضلعٌن  aو  .)... ،xساعدىم ذلك
2

التمثيل على ترمجة ادلسائل واحلساابت اجلربيّة من الدرجة الثانية ىندسيّاً أي ربويلها
إىل مسألة ىندسيّة تتعلّق ابدلساحات واألطوال وابلتايل على حلّها بواسطة اذلندسة،
وم ّكنهم من التربير اذلندسي لبعض قواعد احلساب اجلربي وخلوارزميّات حلول
معادالت الدرجة الثانية .وابدلقابل است ِ
خدم ذلك التمثيل أيضاً لتحويل عدد من
ُ
ادلسائل اذلندسيّة ادلتعلّقة ابألطوال وادلساحات إىل معادالت جربيّة من الدرجة الثانية
وحلّها بواسطة اجلرب.
ويف مرحلة الحقة بدأت منذ النصف الثاين من القرن التاسع للميالد ،كان
كل الرايضيات اليواننيّة على ضوء اجلرب .وىذا ما
إبمكان خلفاء اخلوارزمي أن يقرأوا ّ
قام بو عدد كبًن منهمِ ،
زلدثٌن تيّاراً نشيطاً من البحث ،غ ّذى ترمجة ابالذباه
ٌ
ادلعاكس :من اذلندسة إىل اجلرب .ش ّكلت تلك القراءات اجلربيّة مؤ ّشراً على بداية
تدخلو يف اذلندسة ليسهم ،بدوره ،يف تطوير ىذا العلم .فقد
نضوج اجلرب وبداية ّ

م ّكنت الرايضيٌّن من التعبًن عن مسائل ىندسيّة مع ّقدة بواسطة عالقات جربيّة .وال
وخاصة
رلال ىنا لّتلحديث عن أمهيّة القراءات اجلربيّة لكتاب "األصول" ألقليدس،
ّ
غًنت وجو نظريّة ادلقادير غًن ادلنطَقة ،وش ّكلت ميداانً
للكتاب العاشر منو ،اليت ّ
ُ
اجلربيّة إىل "االذباه احلسايب" [ ،]Youschkevitch, 1976, p. 56وسبق أن أشار ع .أنبواب إىل "تيّار اجلرب اذلندسي الذي
تطور اجلرب [.]Anbouba, 1978, p. 82
يتنافس مع التيّار العددي  "...خالل مسًنة ّ
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مهماً للتمارين اجلربيّةٗٔ .إالّ أ ّن علينا أن نشًن إىل القراءات اجلربيّة لكتاب
ّ
"سلروطات" أبولونيوس (القرن الثاين ق .م) الذي تُ ِرج َم إىل العربيّة منذ القرن التاسع

تدخل اجلرب
للميالد؛ ذلك أل ّن القراءات اجلربيّة ذلذا الكتاب أنتجت نوعاً جديداً من ّ
يف اذلندسة ،كما أدخلت نوعاً جديداً من االستدالل اذلندسي يف اجلرب .ذلك
االستدالل ال يرتكز على سبثيل ادلقادير اجلربيّة ىندسيّاً (مثل سبثيل  x2دبربّع ،وx3

جربايً عن خصائص بعض ادلنجنيات اذلندسيّة.
دبكعب )... ،بل على التعبًن ّ
التطور يف هناية فرتة طويلة من النشاط البحثي عولِج
متّ الوصول إىل ذلك ّ
خالذلا عدد من ادلسائل اذلندسية "اجلِرميّة" ادلوروثة من الرايضيّات اليواننيّة٘ٔ ومسائل
أخرى طَرحتها البحوث يف الرايضيات ،ٔٙأو يف رلاالت علميّة أخرى .ٔٚقام
حبل تلك ادلسائل بطرائق ىندسيّة تستخدم تقنيّة تقاطع القطوع ادلخروطيّة
اذلندسيّون ّ
(الدائرة ،والقطوع الثالثة األخرى :الناقص ،والزائد وادلكافئ) ،وىي تقنيّة ورثوىا عن
أسالفهم اليواننيٌّنّ .أما اجلربيّون فقد عاجل قسم منهم تلك ادلسائل عن طريق ترمجتها
إىل معادالت جربيّة ،كانت ابلطبع من درجة أعلى من الثانية ،وغالباً من الدرجة

ٗٔ توجد أمثلة عن القراءات اجلربيّة لبعض قضااي ورباديد الكتابٌن ٕ و٘ يف الفقرة ٔ من الفصل الثاين من [فارس .]ٕٓٔٚ ،لالطّالع
على القراءات اجلربيّة للكتاب العاشر من "األصول""،ربسن مراجعة [ ]Ben Miled, 2005أو [راشد  ،ٜٜٔٚ ،الفصل الثاين]،
و[ ،]Farès, 2009أو [.]Farès, 2016
٘ٔ
ِ
ادلتوسطَ ٌْن ،ومسألة تثليث الزاوية (أي تقسيمها إىل ثالثة أقسام
ربل بواسطة ادلسطرة والربكار مثل مسألة ّ
نعين بذلك ،ادلسائل اليت ال ّ
متساوية) ومسألة تسبيع الدائرة ومسائل بناء بعض ادلضلّعات ادلنتظمة ...
ٔٙ
حوذلا ادلاىاين (–...
مثل ادلسألة اليت طرحها أرمشيدس يف القضيّة الرابعة من الكتاب الثاين من مؤلّفو "يف الكرة واالسطوانة" واليت ّ
ٓٛٛم) إىل معادلة من الدرجة الثالثة .وتلك ادلسألة ىي التالية :قسمة الكرة بواسطة سطح ِ
قاطع ،إىل قسمٌن حبيث تكون نسبة حجم

حول ادلاىاين (ٛٛٓ–...م) ىذه ادلسألة إىل ادلعادلة ، x 3  b  ax 2 :اليت عرفت فيما بعد
أحدمها إىل حجم اآلخر معلومةّ .
سلروطية ،حسب رواية عمر اخليّام [راشد ،ٕٓٓ٘ ،ص.]ٔٚٔ .
ابمسو ،وحلّها أبو جعفر اخلازن (القرن العاشر م ).بواسطة قطوع
ّ
 ٔٚمثل "مسألة ابن اذليثم" اليت عُ ِرفت يف الغرب الالتيين ابسم " ،"Problème d'al-Hazenوىي إجياد نقطة على الدائرة يقع

عليها الضوء ،انطالقاً من نقطة معيّنة ،لينعكس على نقطة أخرى معيّنة ( النقطتان والدائرة يف السطح نفسو) .ىذه ادلسألة اليت طرحها
تؤدي إىل معادلة من الدرجة الرابعة.
ابن اذليثم وحلّها بواسطة دائرة وقطع زائدّ ،
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التطور ما يسمح لو
الثالثة .وم يكن احلساب اجلربي يف تلك ادلرحلة قد بلغ من ّ
بتقدمي حلول جربيّة (أي عن طريق حساب اجلذور) ،لذلك الصنف من ادلعادالت.

لذلك جلأ ىؤالء اجلربيّون إىل حلّها ،بواسطة تقاطع خطوط منحنية سلروطيّة،
مستعينٌن برتمجة خصائص تلك اخلطوط إىل عالقات جربيّة مكافئة دلعادالهتا ابلنسبة
إىل عدد من أنظمة احملاور.
مهمة يف تق ّدم اجلرب من جهة ،ويف إغناء
ش ّكلت تلك احلركة البحثيّة خطوة ّ
نظريّة أبولونيوس وتطويرىا من جهة أخرى .فخالذلا نشهد يف معاجلة ادلسألة ادلطروحة
ذاهتا ترمجة ابالذباىٌن :من اذلندسة إىل اجلرب وابلعكس .فالرتمجة اجلربيّة للمسألة
حيوذلا اجلربي إىل
حل تلك ادلعادلةّ ،
اذلندسيّة ّ
ربوذلا إىل معادلة جربيّة؛ مثّ ،من أجل ّ
حل
كل منهما ّ
يعرب عن منح ٍن ىندسي (سلروطي) ،فينتج ّ
مساواة بٌن تعبًنين جربيٌَّن ّ

اجلديل الثنائي بٌن اجلرب واذلندسة،
ادلعادلة من التقاء ىذين ادلنحنيٌَن .ذلك التفاعل
ّ
يسمى اآلن ب "اذلندسة اجلربيّة" ،ٔٛيُعاجل
أ ّشر إىل بداية فرع أساسي من الرايضيّات ّ
تعرف إىل ادلنحنيات
حل ادلعادالت اجلربيّة عن طريق تقاطع منحنيات ىندسيّة ،وي ّ
ّ
اذلندسيّة ال عرب أشكاذلا اذلندسيّة فحسب ،بل عن طريق عالقات جربيّة.

 .3دراسات حول جرب اخليّام.
نسب إىل أعمال
ظلّت والدة اذلندسة اجلربيّة ،خالل فرتة طويلة من الزمن ،تُ َ
استمر
الرايضي والفيلسوف الفرنسي ديكارت ( .)René Descartes, 1596-1650و ّ
جربايً ،نظريّة أبولونيوس (القرن ٖٕ-
طورّ ،
اعتبار ديكارت ّ
ايضي يف التاريخ ي ّ
كأول ر ّ
وحيَ ِّدد ادلنحنيات اذلندسيّة بواسطة ادلعادالت
ق .م) (اذلندسيّة) يف القطوع ادلخروطيّة ُ
 ٔٛراجع [.]Houzel, 2002
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لكن تلك النظرة بدأت تتب ّدل بعد منتصف القرن التاسع عشر حيث نشر
اجلربيّة .و ّ
مؤرخ الرايضيات األدلاين فرانتز ِ
وبكو كتاابً بعنوان "جرب عمر اخليّامي" [ Wœpcke,
ّ
ّ

 .]1851نشر وبكو ،يف ذلك الكتاب ،رسالة عمر اخليّام ذات العنوان "مقالة يف اجلرب
وادلقابلة" ،وح ّققها استناداً إىل ثالث سلطوطات ،وترمجها إىل الفرنسيّة وعلّق عليها
مهم من وجهة نظر اتريخ الرايضيّات ،يشًن فيو
رايضيّاً واترخييّاً .وأتبع ذلك دبلحق ّ

إىل أعمال رايضيٌّن من التقليد العريب ،من أسالف اخليّام ،أتى ىذا األخًن على
ذكرىم يف رسالتو اجلربيّة.
بيّنت دراسة ف .وبكو ىذه ،أ ّن أعمال العام الفرنسي ،ديكارت ،اليت
أحدثت ثورة يف الرايضيّات ،يف القرن السابع عشر ،ذبد بدايتها ابلفعل يف جرب
مرة عن أ ّن
اخليّام ،يف أوائل القرن الثاين عشر .فقد كشف وبكو النقاب ّ
ألول ّ
عامة) ،وبٌن ديكارت ،م تكن
الفسحة الزمنيّة بٌن أبولونيوس (أو العلوم اليواننيّة ّ
فارغة ،ولكنّها ربتوي الئحة طويلة من أمساء لعلماء كبار من التقليد الرايضي العريب.
من بٌن ىؤالء ،يذكر ِ
وبكو أاب عبد هللا ادلاىاين ،واثبت بن ّقرة (من القرن التاسع م)،
وأاب احلسن الشمسي اذلََروي ،وأاب حامد الصاغاين (من القرن العاشر م) ،وأاب سهل
القوىي (القرن ٓٔٔٔ-م) ،وأاب اجلود بن الليث ،واحلسن بن اذليثم ،وأاب الرحيان
البًنوين ،وأمحد بن عبداجلليل السجزي (من القرن ٔٔم) .وقد أتى اخليّام على ذكر
ىؤالء (ابستثناء اذلروي والسجزي) ،وأضاف إليهم أمساء أيب الوفاء البوزجاين وأيب
جعفر اخلازن (القرن العاشر م) ،وأيب نصر بن عراق (القرن ٔٔم) .ىؤالء العلماء
اجملسمة (منها تلك اليت ورثوىا عن
حل عدد من ادلسائل ّ
قادهتم أحباثهم من أجل ّ
التقليد الرايضي اليوانينّ) إىل استخدام تقنيّة تقاطع اخلطوط ادلخروطيّة .واستعان عدد

فحولوا عدداً من تلك ادلسائل إىل معادالت جربيّة من الدرجة الثالثة اليت
منهم ابجلرب ّ
11

بدأوا حيلّوهنا بواسطة القطوع ادلخروطيّة مستخدمٌن الرتمجة اجلربيّة خلصائص تلك
ادلنحنيات.
وهبدف لفت النظر إىل ذلك النوع من النشاطات ،ق ّدم وبكو يف هناية كتابو
بعد دراستو لرسالة اخليّام اجلربيّة ،ادللحق الذي أتينا على ذكره والذي حيوي مخس
فقرات يسميها "إضافات" ،يف كل منها ِ
يرتجم إىل الفرنسيّة ،ويشرح ويدرس مقطعاً
ّ
ّ

من سلطوط عريب رايضي قدمي [.]wœpcke,1851, pp. 91-126
مؤرخي العلوم إىل األعمال العلميّة لعمر اخليّام
لفت كتاب ف .وبكو انتباه ّ
األول من القرن العشرين
وش ّكل دافعاً للبحث فيها وحوذلا ،فتوالت منذ الثلث ّ
ربقيقات عدد من رسائلو ودراساهتا وترمجاهتا إىل عدد من اللغات (اإلصلليزيّة واإليرانيّة
ٜٔ
مؤرخا العلوم الشهًنان بوريس أ .روزنفيلد ()B. A. Rosenfeld
كرس ّ
والروسيّة)  .و ّ
ِ
يوشكيفتش ( )A. P. Youschkévitchكتاابً ضخماً ألعمال اخليّام صدر
وأدولف ب.
(ابلروسيّة) عام ٔ .ٜٔٙووضع يوشكيفتش يف كتابو حول اتريخ الرايضيّات العربيّة
[ ]Youschkévitch, 1976ع ّدة مقاطع حول أعمال اخليّام يف اجلرب واذلندسة.
ويف العام ٔ ،ٜٔٛنشر الباحثان ر .راشد وأمحد جبّار كتاابً حول جرب
اخليّامٕٓ ،استعادا فيو الرسالة اليت ح ّققها ودرسها ف .وبكو ("مقالة يف اجلرب
ٍ
مستند إىل ست سلطوطات وإىل معرفة
وادلقابلة") ،وقاما بتحقيق جديد ذلا ،نقدي،

وضم كتاهبما ىذا ربقيقاً لرسالة جربيّة أخرى
أفضل بتاريخ النصوص ،وابللغة العربيّةّ .
ضم ترمجة إىل الفرنسيّة وتعليقاً اترخييّاً وشرحاً
للخيّام ("يف قسمة ربع الدائرة") ،كما ّ
لكل من الرسالتٌن.
رايضيّاً ّ
 ٜٔدلزيد من التفصيل حول تلك ادلنشورات ،راجع [راشد و وىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص ، ٔٙ٘ .وص ]ٔٙٙ .و[ Vahabzadeh,
.]2014
ٕٓ بعنوان "رسائل اخليّام اجلربيّة" [راشد وجبّار.]ٜٔٛٔ ،
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وعام  ،ٜٜٜٔنشر ر .راشد وبيجان وىاب زاده كتاابً ابلفرنسيّة بعنوان "اخليّام
ٕٔ
وضما إىل
ايضي" ،أعادا فيو نشر ودراسة القسم األساسي من الكتاب السابق ّ ،
الر ّ

الرسالتٌن اجلربيّتٌن ادلذكورتٌن ،ربقيقاً ودراسة لكتاب اخليّام ذي العنوان" :يف شرح ما
وضم الكتاب دراسة لرشدي راشد ربط فيها
أشكل من مصادرات كتاب أقليدس"ّ .
بداية اذلندسة اجلربيّة جبرب اخليّام عرب التقييم التارخيي ألعمال ديكارت يف اجلرب .متّ
نقل ىذا الكتاب إىل العربيّة ربت عنوان "رايضيّات عمر اخليّام" ونُ ِشر عام ٕ٘ٓٓ،
ُ
ٕٕ
مع مق ّدمة حول اتريخ اجلرب أضافها ادل َرتجم .
ُ
 .4جرب اخليّام.
 .1-4مشروع اخليّام اجلربي.

عرب عنو ىو نفسو
يتميّز عمل اخليّام اجلربي بكونو ربقيقاً دلشروع واضحَّ ،
يتصوره أو يطرحو أحد من قبلو .فقد الحظ ذلك
بصريح العبارةّ ،
وبٌن أنّو مشروع م ّ

اجملسمة اليت كانت موضوع حبث من سبقو من أسالفو
الرايضي أ ّن عدداً من ادلسائل ّ
العرب أو اليواننيٌّن ،كانت ُربَ ّل ىندسيّاً بواسطة تقاطع قطوع سلروطيّة .والحظ أ ّن
حل بعضها ّأدى إىل ربويلها
سعي بعض أسالفو ومعاصريو من الرايضيٌّن العرب إىل ّ

حل
احلل وأ ّن ّ
إىل معادالت جربيّة تكعيبيّة ،وأ ّن بعضاً من ىذه ادلعادالت عصي على ّ
حل ىذا النوع من
القليل منها قد جرى يف حاالت ّ
خاصة ،دون ّ
التعرض دلوضوع ّ
احلل أو استحالتو .فكان
ادلعادالت بشكلو العام ،أو دلناقشة مسألة إمكانيّة وجود ّ
ٕٔ
حل اخليّام للمعادالت من الدرجة الثانية وما دون.
يغيب عن ىذا الكتاب التعليق على ّ
ٕٕ
وصوب عدداً
وسنعتمد يف عرضنا جلرب اخليّام على الكتاب األخًن ىذاّ ،
خاصة لكونو أخذ ابالعتبار كافّة الدراسات السابقة ون ّقح ّ

يضم ،ابإلضافة لرسالة اخليّام اجلربيّة،
منها .إالّ أ ّن قراءتو لن تغين الراغب يف البحث ،عن قراءة كتاب ف .وبكيو ادلذكور أعاله ،والذي ّ
مهمة.
معطيات وتعليقات رايضيّة واترخييّة ّ

13

حل مجيع أصناف ادلعادالت اجلربيّة من الدرجة
مشروعو نتيجةً دلالحظاتو تلكّ :
احلل .أعلن اخليّام عن مشروعو
الثالثة وما دون ،مع مناقشة األوضاع ّ
اخلاصة بوجود ّ
ٖٕ
ىذا يف َع َملَْيو اجلربيٌَّن  ،كما أعلن أ ّن حلّو ذلذه األصناف سيكون حالًّ ىندسيّاً
خاص على تقاطع قطوع سلروطيّة .والحظ أنّو ال ىو نفسو ،وال من
يعتمد بشكل
ّ
جربايً ،بواسطة اجلذور ،وأعرب عن أملو أبن
حل تلك ادلعادالت ّ
سبقو سب ّكن من ّ

حيلّها من سيأيت بعدهٕٗ .كما ح ّذر من أ ّن فهم حلولو اذلندسيّة يتطلّب من القارئ
األول والثاين من
إدلاماً جيّداً ب َ
كتايب أقليدس" ،ادلعطيات" و"األصول" ،وابلكتابنب ّ
"سلروطات" أبولونيوسٕ٘.

 .7-4وصف حملتوى رسالة اخليّام اجلربيّة.
كتب اخليّام رسالتو ذات العنوان "مقالة يف اجلرب وادلقابلة" هبدف تنفيذ
مشروعو الذي سبق أن أعلن عنو يف رسالتو حول "قسمة ربع الدائرة".
ديكن تقسيم ىذه الرسالة إىل أربعة أقسام )ٔ :مق ّدمة اترخييّة ورايضيّة)ٕ ،
حلول ادلعادالت اجلربيّة من الدرجة الثالثة وما دون )ٖ ،ادلعادالت اليت ربوي عكس
اجملهول )ٗ ،تعليق على أصالة عملو.
يهمنا يف ىذه الفقرة ،بشكل أساسي ،ىو القسم الثاين منها .ولكن ال ب ّد
ما ّ
من بعض ادلالحطات حول بقيّة األقسام.

ٖٕ ادلذكورين أعاله "رسالة يف قسمة ربع الدائرة" و "مقالة يف اجلرب وادلقابلة".

ٕٗ
لعل غًنان
"و ّأما الربىان على ىذه األصناف –إذا كان موضوع ادلسألة عدداً مطلقاً -فال ديكننا ،وال لواحد من أصحاب الصناعة ،و ّ
شلّن أييت بعدان يعرفو ،إالّ يف الثالث ادلراتب األوىل وىي العدد والشيء وادلال ... .واعلم أ ّن الربىان على ىذه الطرق ابذلندسة ،الجيزي

عن الربىان عليها ابلعدد إذا كان ادلوضوع عدداً ال مقداراً شلسوحاً [ "...راشد ووىاب زاده ،ص .]ٔٚ٘ .يقصد اخليّام ب "الثالث
ادلراتب األوىل وىي العدد والشيء وادلال" معادالت الدرجة الثانية (اليت يدخل فيها الشيء ،x ،وادلال  ،x2والعدد).
ٕ٘ يكتب اخليام يف مق ّدمة رسالتو "مقالة يف اجلرب وادلقابلة"" :وجيب أن يتحقَّق أ ّن ىذه الرسالة اليفهمها إالّ من يكون ِ
متقناً لكتاب
ّ
ُ
أقليدس يف األصول وكتابو يف ادلعطيات ،ومقالتٌن من كتاب أبلونيوس يف ادلخروطات ،وأ ّن من ش ّذ عن معرفة واحد من ىذه الثالثة فال
سبيل لو إىل رب ّققها [ "...راشد ووىاب زاده ،ص.]ٔٚ٘ .
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لكل من يرغب يف االطّالع على اتريخ الرايضيّات.
قراءة ادلق ّدمة ضروريّة ّ
حّت عصران
فهي ،من حيث أسلوهباّ ،نوذج يف صياغة ادلقاالت البحثيّة ،ما زال متّبعاً ّ

(حل ادلعادالت من الدرجة الثالثة
ىذا .يف الفقرة األوىل منها ،يعرض موضوع البحث ّ
تصور ادلوضوع والدواعي العلميّة للبحث فيو ،كما يعرض ما سبق
وما دون) ،وأسباب ّ
أن أصلزه أسالفو من األحباث على جوانب ىذا ادلوضوع أو يف بعض أجزائو،
والصعوابت اليت واجهوىا واليت ما زالت موجودة وينبغي تذليلها من أجل إصلاز
اجع األساسيّة اليت استند إليها
ادلشروع ابلكمال ادلرجو .وتعرض ادلق ّدمةُ أيضاً ادلر َ
وادلعلومات اليت على القارئ اإلدلام هبا ليتم ّكن من فهم حبثو.
يبدأ اخليّام الفقرة الثانية من ادلق ّدمة ابلقول إ ّن موضوع علم اجلرب ىو "العدد

ادلطلق" أو "ادلقادير ادلمسوحة" (اخلط والسطح اجلسم) ،وأب ّن من "عادة اجلربيٌّن أن
يسموا اجملهول شيئاً  ."...مثّ يتح ّدث عن قوى الشيء وتناسب تلك القوى إبجياز
ّ
شديد ،تفادايً لإلطالة ،معترباً (ابلتأكيد) أ ّن ذلك احلديث من البديهيّات اليت
مهم
أصبحت معروفة يف عصره .ويعكس مستوى الرايضيات يف عصره ،يف حديث ّ
عن األبعاد إذ إنّو يُنبّو إىل أ ّن ال وجود يف اذلندسة إالّ لألبعاد الثالثة األوىل ،فهو
يقول" :وإذا استعمل اجلربي مال ادلال يف ادلساحات ،فإ ّن ذلك على سبيل اجملاز ال
على سبيل التحقي ق .إذ زلال ان يكون يف ادلقادير مال ادلال ،والذي يقع يف ادلقادير

ىو البعد الواحد ،وىو اجلذر أو الضلع إذا أضيف إىل مربّعو ،مثّ البعدان وىو
السطح ،وادلال يف ادلقادير ىو السطح ادلربّع ،مثّ الثالثة األبعاد وىو اجلسم ،وادلكعب
عد آخر فال يقع فيها مال
اجملسم الذي حييط بو ستّة مربّعات ،وإذ ال بُ َ
يف ادلقادير ىو ّ
عما فوقو .ٕٙ"...
ادلال فضالً ّ

[ 76راشد ووىاب زاده ،ص ]ٔٚٗ .و[.]Wœpcke,1851, p. 7-8
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مثّ يع ّدد ادلعادالت اليت ديكن أن تتش ّكل من مراتب ادلقادير األربع اليت ذكرىا:
مقسما ّإايىا إىل
"العدد ،والشيء وادلال والكعب" ،ويرتّبها حبسب عدد حدودىاّ ،

ومقسماً ادلقرتانت بدورىا إىل فئتٌن" :ثالثيّة" و"رابعيّة".
فئتٌنُ :
"مفردات ومقرتانت" ّ
وديكننا إعطاء الئحة تلك ادلعادالت يف اجلداول التالية:
ادلعادالت ذات احل ّدي ("ادلفردات")
(1) x  c
(" )4ج ور تعدل
(" )1عدد يعدل
ج راً"
(" )7عدد يعدل
ماالً"
(" )3عدد يعدل

2
(2) x  c

3
(3) x  c

كعباً"

ماالً"
(" )5أموال تعدل
كعباً"
(" )6ج ور تعدل

2
(4) x  bx

3
2
(5) x  ax

3
(6) x  bx

كعباً"
"ادلقرتانت الثالثيّة"
ّأوالً" معادالت الدرجة الثانية ،ومعادالت الدرجة الثالثة ادلكافئة ذلا.

(" )ٚمال وجذر يعدل عدداً"
(" )ٛمال وعدد يعدل جذراً"

2
(7) x  bx  c
2
(8) x  c  bx

(" )ٜجذر وعدد يعدل ماالً"
(ٓٔ) "كعب ومال يعدل جذراً"

2
(9) x  bx  c
3
2
(10) x  ax  bx

(ٔٔ) "كعب وجذر يعدل ماالً"
(ٕٔ) "كعب يعدل جذراً وماالً"

3
2
(11) x  bx  ax
3
2
(12) x  ax  bx
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اثنياً" معادالت الدرجة الثالثة ،ثالثيّة احلدود.
(ٖٔ) "كعب وجذر يعدل عدداً"

3
(13) x  bx  c

(ٗٔ) "كعب وعدد يعدل جذراً"

3
(14) x  c  bx

(٘ٔ) "عدد وجذر يعدل كعباً"

3
(15) x  bx  c

(" )ٔٙكعب ومال يعدل عدداً"

3
2
(16) x  ax  c

(" )ٔٚكعب وعدد يعدل ماالً"

3
2
(17) x  c  ax

(" )ٔٛعدد ومال يعدل كعباً"

3
2
(18) x  ax  c

"ادلقرتانت الرابعيّة" (معادالت الدرجة الثالثة ،رابعيّة احلدود)
ّأوالً" حيث "ثالث مراتب معادلة لواحدة"

(" )ٜٔكعب ومال وجذر يعدل عدداً"
(ٕٓ) "كعب ومال وعدد يعدل جذراً"

(ٕٔ) "كعب وجذر وعدد يعدل ماالً"
(ٕٕ) "كعب يعدل جذراً وماالً وعدداً"

3
2
(19) x  ax  bx  c
3
2
(20) x  ax  c  bx
3
2
(21) x  bx  c  ax

3
2
(22) x  ax  bx  c

اثنياً" حيث "مرتبتان معادلتان الثنتني"

(ٖٕ) "كعب ومال يعدل جذراً وعدداً"
(ٕٗ) "كعب وجذر يعدل ماالً وعدداً"
(ٕ٘) "كعب وعدد يعدل جذراً وماالً"
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3
2
(23) x  ax  bx  c
3
2
(24) x  bx  ax  c

3
2
(25) x  c  ax  bx

مالحظات.
ٔ -م ِ
يعط اخليّام الئحة ادلعادالت يف جدول وم يرقّمها؛ ولكنّنا تبنّينا ىذا الرتقيم
أي واحدة منها ،وىو ترقيم يطابق الرتتيب الذي اعتمده اخليّام يف
لتسهيل الرجوع إىل ّ
اإلعالن عنها ،ويف معاجلتها .وترتيبو ىذا خيتلف عن ذلك الذي سبق أن أعطاه يف

رسالتو حول تقسيم ربع الدائرة.
ٕ -أعطى اخليّام الئحة ادلعادالت ابلتعابًن اليت ذكرانىا ولكنّو ع ّدل تلك التعابًن
حبل ادلعادالت الواحدة تلك األخرى ،فأصبحت أكثر دقّة :على سبيل
عندما بدأ ّ

عرب عن ادلعادلة (ٖٔ) كما يلي" :مكعب وأضالع يعدل عدداً" ،... ،وعن
ادلثالّ ،
ادلعادلة (ٕ٘) كما يلي" :مكعب وأعداد تعدل أضالعاً وأمواالً".
ٖ -بدأ معاجلتو للمعادلة (ٖ) ،بعد ادلعادلتٌن (ٔ) و(ٕ) مباشرًة ،فالحظ أ ّهنا مسألة

احلل حبيث جعلها أوىل ادلعادالت
رلسمة ،حيتاج حلّها إىل قطوع سلروطيّة ّ
ّ
فأجل ذلك ّ
التكعيبيّة الفعليّة (اليت ال تعود إىل معادالت من الدرجة الثانية).

حل
حل ادلعادالت التكعيبيّة .ويعاجل مسألة ّ
القسم الثالث من "ادلقالة" يلي ّ
ادلعادالت اليت ربوي عكس اجملهول .تذكًنه السريع ابلتحديدات واحلساابت اليت

يدخل فيها "الشيء" وقواه وعكوسها ،يوحي أبنّو يفرتض أب ّهنا معروفة من قبل قارئ

رسالتو الذي ال ب ّد أن يكون قد اطّلع على جرب سلفو الكرجي .وينطلق اخليّام من
معىن ىندسيّاً ل قوى اجملهىول اليت تفوق الثالثة،
نظرتو اذلندسيّة إىل اجلرب ،وأ ّن ال ً
ليحصر عملو ابدلعادالت اليت ال ربتوي سوى:
1
x3

َو

1
x2

َو

1
x

َو َ 1و َ xو
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x2

َو

x3

تؤدي إىل معادالت جربيّة من الدرجة
وينبّو إىل أ ّن بعض ادلعادالت من ىذا النوع ّ
اخلامسة أو السادسة اليت ال ديكن حلّها ابلقطوع ادلخروطيّة .لذا حيصر العمل يف ىذا
تتحول إىل ادلعادالت اجلربيّة من الدرجة الثالثة .إحدى
النوع من ادلعادالت بتلك اليت ّ
ادلعادالت اليت أوردىا اخليّام يف ىذا القسم ىي التالية:
10 20
 2
x
x

x 2 

اليت ترجع إىل ادلعادلة
x 3  2x 2  10x  20

ويعلّق ر .راشد على ذلك بقولو "وىذه ادلعادلةِ ،
ابدلعامالت نفسها ،صلدىا يف
مؤلّف " "Flosلفيبوانتشي وكان اخليّام قد حلّها بواسطة دائرة وقطع زائدّ .أما
فيبوانتشي فيعطي ذلذه ادلعادلة حالًّ حسابيّاً .وال نعلم كيف قامت ىذه ادلعادلة
كل حال ،فإ ّن مسألة االنتقال ىذه
برحلتها لتح ّ
ط رحاذلا يف ذلك الكتاب .وعلى ّ
(إىل الرايضيّات الالتينيّة) توحي ابلعديد من الفرضيّات اليت يصعب ترجيح الواحدة
منها على األخرى".ٕٚ

لكن ر .راشد وأمحد
القسم الرابع واألخًن من "مقالة" اخليّام ال حيمل عنواانً ،و ّ
جبّار أعطياه العنوان التايل" :مسالة أيب اجلود بن الليث" .ويبدو أ ّن اخليّام قصد ،من
يبٌن أصالة مشروعو وأصالة ربقيق ذلك ادلشروع .فهو يلفت النظر
وراء إضافتو ،أن ّ
حل ادلعادالت التكعيبيّة ،م
ّ
مرة اثنية إىل أ ّن ما رب ّقق قبلو من أحباث يف موضوع ّ
[ ٕٚراشد ووىاب زاده ،ص .]ٖٔٚ .يُرجع ر .راشد إىل الصفحة  ٜٔٗمن مقالو التايل:
R. Rashed – "Fibonacci et les mathématiques arabes”. Micrologues II, 1994, p. 145160.
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يتعرض ذلذا ادلوضوع بعموميّتو ،وأ ّن ذلك جرى يف إطار معاجلة بعض ادلسائل
ّ
حل معادالت تكعيبيّة .وي ّبٌن أ ّن زلاوالت أيب
اذلندسيّة اليت متّ ربويلها إىل مسائل ّ
اجلود ابلذات (اليت يبدو أنّو يعتربىا األكثر تق ّدماً يف ىذا اجملال) جرت "من غًن
أتدى بو النظر يف
استيفاء مجيع أنواعها وسبييز ادلمكن من ادلستحيل ،بل حبسب ما ّ
حل أيب اجلود دلعادلتٌن من صنفٌن من
ادلسائل اجلزئيّة إليها" .ويذكر أنّو اطّلع على ّ

أصنافها ،وىذان الصنفان مها" :مكعب وعدد يعدل أمواالً" و"مكعب وعدد
حل أيب اجلود للمعادلة الثانية يقول ":فلعمري إنّو
وأضالع تعدل أمواالً" .وعن ّ
لكن
أحسن يف الوقوف على ىذه ادلسألة بعدما أعيت مجاعة من ادلهندسٌن .و ّ
مسألتو جزئيّة ،وللصنف أنواع وشرائط؛ فإ ّن يف مسائلو ما يستحيل؛ فلم يستوفها حق
ِ
يستوف شرائطها مثّ أبطل
االستيفاء"ّ .أما عن ادلعادلة األوىل فيقول إ ّن أاب اجلود "م
أيضاً يف حكمو يف ىذا الصنف  ."...ويقول بعد ذلك "إ ّن واحداً من أصحابنا اقرتح
نبٌن خطأ أيب اجلود" فيها .ٕٛوابلفعل يعمد يف ما تب ّقى من ىذا القسم إىل
علينا أن ّ
يبٌن أحد األخطاء
احلل الذي سبق أن أعطاه سلفو ذلذه ادلعادلة كما ّ
تبيان نواقص ّ
اليت وقع فيها أثناء حلّها .وال ب ّد ىنا من أن نلحظ األسلوب ادله ّذب والبعيد عن
كرر
التباىي الذي يتّبعو اخليّام ذباه أسالفو
ّ
وخاصة يف نقد حلول أيب اجلود الذي ّ
وصفو ب "الفاضل".ٕٜ

 .3-4وصف حللول ادلعادالت.

عرب اخليّام بصراحة عن نيّتو ابعتماد اذلندسة يف حلولو للمعادالت .وىذا ما
ّ
لكن ترمجة ادلعادالت إىل لغة اذلندسة حيتاج إىل حساابت ىندسيّة.
قام بو ابلفعل .و ّ

[ ٕٛراشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص.]Wœpcke, 1851, p. 82[ ،]ٕٕٚ-ٕٕٙ .
 ٕٜراجع [فارس ،ٕٓٔٚ ،ص ]ٕٕٙ-ٕٕٗ .أو [راشد ووىاب زاده ،ٕٓٓ٘ ،ص.]ٕٗٔ-ٕٗٓ .
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كل من األبعاد
لذلك أدخل اخليّام إىل اجلرب مفهوم "الوحدة" أو (وحدة القياس) يف ّ
الثالثة (اخلط والسطح واجلسم) ،وىو مفهوم كان قد استخدمو الرايضيّون اذلندسيّون

من قبلو كبين موسى وابن اذليثم .وم ّكنو إدخال الوحدة اذلندسيّة يف احلساابت من
االنسجام مع اذباىو اذلندسي واحرتامو الصارم للتجانس يف ادلعادالت .وقد رأينا (يف
فقرة سابقة) كيف ربط ادلقادير اجلربيّة "الشيء" و"ادلال" و"الكعب" ابدلقادير

اجملسم ("ادلكعب") .ولكي تكون ادلعادلة
اذلندسيّة "اخلط" والسطح ("ادلربّع") و ّ
متجانسة ،يعترب اخليّام معامالهتا كمقادير ىندسيّة ،ينبغي أن زبضع أبعادىا لشرط
كون تلك ادلعادلة مساوا ًة بٌن مقادير متجانسة .وعلى سبيل ادلثال ينبغي ،يف
3
2
ادلعادلة( ، x  ax  bx  c :كما يف أي من ادلعادالت التكعيبيّة) ،أن يكون c
ّ

رلسماً مكعباً (أو متوازي سطوح قائم الزوااي ،قاعدتو مربّع الواحد وارتفاعو  ،)cجيب
ّ
كذلك أن يكون  bسطحاً مربّعاً ،وأن يكون  aخطّاً (أي قطعة من خط مستقيم).
فهو يقول" :وكلّما قلنا :عدد يساوي سطحاً يف ىذه الرسالة ،فإ ّان نعين ابلعدد ىناك
ط مساو للعدد ادلفروض ."...
سطحاً قائم الزوااي ،أحد ضلعيو واحد ،والثاين خ ّ
رلسماً متوازي األضالع
رلسماً ،فإ ّان نعين ابلعدد ىناك ّ
"وكلّما قلنا :عدد يساوي ّ
ِ
مت ما
قائم الزوااي قاعدتو مربّع الواحد وارتفاعو مساو للعدد ادلفروض " ."...وقد َعل َ
رلسم يكون قاعدتو مربّع الواحد وارتفاعو مثل
اجملسم يف كالمنا ،وىو ّ
معىن العدد ّ

للعدد ادلفروض .ٖٓ"...
وحيرتم اخليّام يف سياق براىينو وحساابتو ،بصرامة ،مبدأ التجانس اذلندسي.
فعلى سبيل ادلثال ،يعترب (يف ادلعادلة السابقة)

c
a

سطحاً ىو السطح ادلستطيل،

قاعدةُ متوازي أضالع قائم الزوااي يكون مساوايً (يف احلجم) ل  cويكون ارتفاعو ، a
ٖٓ [ ]Wœpcke, 1851, pp. 14, 15 et 33و [راشد ووىاب زادة ،ٕٓٓ٘ ،ص ٔٚٛ .و ٜٔٚوٗ.]ٜٔ
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ويعترب

c
b

رلسم تكون قاعدتو  bويكون مساوايً ل  .cوىو م ينس أن
خطّاً ىو ارتفاع ّ

يعطي ادلق ّدمات أو القضااي اليت سب ّكنو من البناء اذلندسي لسطوح من الشكل

c
a

أو

خلطوط من الشكل  ، cأو من الشكل  . bوىو كذلك يعطي قضااي تَ َلزمو يف
a
b
كنو من بناء ( cضلغ ادلكعب ادلساوي ل  (cأو b
حساابتو مثل تلك اليت ُسب ّ
(ضلغ ادلربّع ادلساوي ل .(b
3

2

 .1-3-4ادلعادالت م الدرجة الثانية وما دون.

ىذه ادلعادالت ىي معادالت اخلوارزمئٖ ،وىي ذات األرقام،ٚ ،ٗ ،ٕ ،ٔ :
حل ىذه
 ٜ ،ٛيف الالئحة السابقة .يبدو من أسلوب اخليّام أنّو ال ّ
يتوسع كثًناً يف ّ
حل الصنفٌن ٔ وٗ) ،وال ب ّد أن يكون ذلك عائداً إىل
األصناف (وبشكل ّ
خاص يف ّ
كل من
حل ّ
اعتباره أ ّن حلّها أصبح معروفاً يف عصره .يعطي اخليّام خوارزميّة ّ
ادلعادالت ثالثيّة احلدود وي ّربر ىندسيّاً تلك اخلوارزميّات .ويستخدم ،يف تربير تلك
اخلوارزميّات ،الكتابٌن الثاين والسادس من "األصول" وكتاب "ادلعطيات" ألقليدسٕٖ.

مالحظة .ىناك ما ىو جديد جيب تسجيلو يف حلّو للصنف (ٕ). x 2  c :
فباإلضافة إىل ذكره لرسالة لو (ما زالت ضائعة) حول استخراج جذر العدد مهما
حيل ىذا الصنف ىندسيّاً بطريقة م نصدفها عند أسالفو .يعتمد
كانت مرتبة اجلذرّ ،
ٖٖ
يف ىذه الطريقة بشكل صريح على القضيّة  II.14من "األصول"  .فهو أيخذ خطاً
ٖٔ ٖٔ راجع [ ]Farès, 2015أو [راشد.]ٕٓٔٓ ،

ٕٖ كان اخليّام صرحياً يف استخدامو الكتاب السادس من "األصول" وكتاب "ادلعطيات" يف تربيره خلوارزميّة ادلعادلة  .ٚوكان كذلك
القضية ( )II. 6من "األصول" فيما خيص
خيص ادلعادلة  .ٛولكنّو استخدم
ّ
صرحياً يف استناده إىل الكتابٌن الثاين والسادس فيما ّ

ادلعادلتٌن  ٚو ،ٜبشكل ضمين.
ٖٖ انظر [ ]Heath, 1956أو [.]Vitrac, 1990-2001
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AB

ديثل العدد

c

(أي

c
1

 ،حيث

1

ط على
ىو الواحد اخلطّي) ،ودي ّد ىذا اخل ّ

استقامة إىل النقطة  ،Cمن جهة  ،Bحبيث يكون  BCمساوايً للواحد اخلطّي ،مثّ يبين
نصف الدائرة ذات القطرِ  .ACفالعمود على  ACيف النقطة  Bيلتقي نصف الدائرة
يف نقطة  ،Hويكون  . HB 2  BC .AB  1.AB  AB  cوىذه ىي الطريقة
نفسها اليت استخدمها ديكارت ،من بعد ،الستخراج اجلذر الرتبيعي.
 .7-3-4ادلعادالت التكعيبيّة ادلكافئة للمعادالت م الدرجة الثانية وما دون.

ىذه ادلعادالت ىي ادلعادالت (٘) )ٕٔ( ،)ٔٔ( ،)ٔٓ( ،)ٙ( ،يف الالئحة
السابقة .يربىن اخليّام تكافؤ تلك ادلعادالت ،على التوايل مع ادلعادالت الرتبيعيّة ذات
األرقام .)ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٗ ،ٕ( :تعتمد براىينو على نظريّة النسبة استناداً إىل "أصول"
كل واحدة من ىذه التكافؤأت اخلمسة مثّل اخليّام ادلعادلة ىندسيّاً،
أقليدس .يف ّ

حيث يتمثّل  xخبط مستقيم

وx 2

دبربّع ذلك اخلط

وx 3

دبكعبو.

 .3-3-4حلول ادلعادالت التكعيبيّة الفعليّة.
حي ّل اخليّ ام ك الًّ م ن ى ذه ادلع ادالت بتق اطع قطع ٌن سل روطيٌن م ن ب ٌن القط وع

التالي ة :ال دائرة والقط ع ادلك افئ والقط ع الزائ د (ادلتس اوي األض الع) .واجل دول الت ايل
يب ٌّن ترتيبه ا والثن ائي م ن القط وع ادلخروطيّ ة ال ذي يس تخدمو (أو خيت اره) يف ح ّل ك ّل
منها.
ترتيبها

القّعني يف حلّها

ادلعادلة

(ٖ)

مكافئ ومكافئ

x 3  bx  c

(ٖٔ)

مكافئ ودائرة

x 3  c  bx

(ٗٔ)

مكافئ وزائد

x3 c
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x 3  bx  c

(٘ٔ)

مكافئ وزائد

x 3  ax 2  c

()ٔٙ

مكافئ وزائد

x 3  c  ax 2

()ٔٚ

مكافئ وزائد

x 3  ax 2  c

()ٔٛ

مكافئ وزائد

x 3  ax 2  bx  c

()ٜٔ

دائرة وزائد

x 3  ax 2  c  bx

(ٕٓ)

زائد وزائد

x 3  bx  c  ax 2

(ٕٔ)

دائرة وزائد

x 3  ax 2  bx  c

(ٕٕ)

زائد وزائد

x 3  ax 2  bx  c

(ٖٕ)

زائد وزائد

x 3  bx  ax 2  c

(ٕٗ)

دائرة وزائد

x 3  c  ax 2  bx

(ٕ٘)

زائد وزائد

***
للمزيد من ادلعلومات حول:
 -1حلول ادلعادالت (لغة اخليّام الر يّة) وترمجة تلك احللول بلغة عصريّة،
احلا مع طرائق
 -7دوافع اختيار اخليّام دلنحنيات حا أنواع ادلعادالت التكعيبيّة ،ومقارننة طرائقو يف ّ
ديكارت.
 -3عالنو ع مشروعو اجلربي ،وع األعمال السابقة فيو،
 -4نظرتو ى العالقة بني اجلرب واذلندسة،
 -5مالمستو لّرائق احلساابت التقريبيّة،

ديكن مراجعة [فارس ،ٕٓٔٚ ،ص ]ٕٕٜ-ٜٜٔ .أو (إالّ فيما يتعلّق ب ٕ[ )-راشد

ووىاب زادة.]ٕٓٓ٘ ،
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