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 أقليدس واجلرب
 

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

 )اجلمعّية اللبنانّية لتاريخ العلوم العربّية(
 

يب جعفر اخلازن يف تفسري الكتاب العاشر "رسالة أ :كتابمن   األّولالفصل  ىذه الدراسة مقتطعة من  
والدتو وتطّوره يف التقليد  -كتاب: "اجلرب، و6102من أصول أقليدس"، منشورات اجلامعة اللبنانّية، بريوت، 

 .لكاتب ىذا املقال ، 6102الرايضي العريب"، دار الفارايب، بريوت، 
 

 حملة عن مؤلَّف "األصول" ألقليدس. .0
 . مقّدمة.0-0

للتذكري أبعلّية كتاب "األصول"  داعٍ  غلد ادلتعاملون مع الرايضّيات أيّ قد ال 
 ٔقيل فيها الكثري ،، فهي ابلنسبة إليهم أمر بديهيق.م( ٖٓٓ)حواىل العام  ألقليدس

الطبعات اليت أجريت لو يدّل على تلك األعلّية  يبقى القول مهما بلغ، دون وصفها.و 
العائدة لألداين األكثر انتشارًا يف األرض.  ضاىيو يف عددىا سوى الكتبواليت ال ت

ىذا ادلؤّلف الضخم، الذي ُوِضع، حبسب الرأي الغالب للمؤّرخني، لتدريس 
الرايضّيات يف "مدرسة اإلسكندريّة" يف بداية القرن الثالث ق. م، بقي يستخدم ذلذه 

ي يف القرن العشرين، مشّكاًل الركن األساسمنتصف الغاية منذ ذلك الزمن وحّّت 
تكوين العلمّيني والرايضّيني، كبارىم وصغارىم. ومل ُتدِخل الرايضّيات "العصريّة" سوى 
تعديالت، يف الشكل فقط، على حتديداتو ومربىناتو. وال تزال إىل اآلن أقسام أساسّية 
منو ُمعتمدة يف مناىج إعداد ادلدّرسني يف ادلرحلة الثانويّة يف كاّفة بلدان العامل. ومل 

                                                           
 Encyclopaedia الربيطانّية، [، رأي ادلوسوعةHeath, 1956ينقل الغالف الداخلي لكتاب السري توماس ىيث ] ٔ

Britannica."مل ُيكتب بعد النّص الذي إبمكانو احللول زلّل كتاب أقليدس ولن ُيكتب، على األرجح" : 

mailto:nfares55@hotmail.com
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عشر، وىو  تاسعمن أعلّيتو اكتشاُف اذلندسات الالأقليديّة يف القرن ال ينتقص
الفضل األساس يف حدوثو دلناقشة حتديدات الكتاب األّول منو  يعوداكتشاف 

 .ٕومصادراتو، وابلذات ادلصادرة اخلامسة
، منذ بداية النشاط العربية)ادلعروفة( لـ"األصول"، إىل  رترتة األوىلحدثت ال

يف عهد ىرون الرشيد  تلك الرترتةقام ب ما يسّمى ابلـ"العصر العريب".العلمي يف 
زميل اخلوارزمي يف  ،؟(ٖٖٛ – ٜٛٚاحلجاج بن يوسف بن مطر )، (ٜٓٛ-ٛٚٚ)

 الرترتات والشروح وتعّددت مؤّسسة "بيت احلكمة" يف بغداد. توالت بعد ذلك
ّّت منتصف القرن الثالث ح لذلك ادلؤّلف الضخم، ابلعربّية، اجلزئّية والكلّية والصيغ

وبقي مؤّلف "األصول" منذ القرن الثاين عشر، وحّّت السادس عشر، . ٖعشر للميالد
ينتقل إىل الالتينّية ومنها إىل اللغات األوروبّية، عرب الرترتات والصيغ العربّية لألصل 

عد اكتشاف اليوانين. ىذا ال يعين أّن طبعاتو اليت تستند إىل الصيغ العربّية قد توقّفت ب
 .ٗالنصوص اليواننّية وحتقيقها بدءاً من ذلك العصر

 

 .هامواضيع"األصول" و ُكُتب شكل    .0-6
أو "مقالة"، حبسب مصطلحات كتااًب )  ٖٔعلى "األصول" ػلتوي مؤلف 

 .٘كما كان يُعتقد  ٘ٔوليس على االرايضّيني من التقليد العريب(، 
                                                           

مواٍز لو. ؽلكن عرض ادلصادرة أبشكال متعّددة )متكافئة(، منها التايل: من نقطة معّينة خارج خّط مستقيم ؽلكن مد خّط آخر وحيد  ٕ
 أّما األصل فهو التايل: إذا قطع خطّان مستقيمان خطًّا مستقيمًا اثلثًا فإّّنما سيلتقيان من اجلهة اليت يقيمان مع ذلك اخلط زاويتني

 رلموعهما أقّل من رلموع زاويتني قائمتني.
 والصيغ.   الرترتاتالئحة )غري ّنائّية( بتلك [ ٕٓ-ٔٔ، ص. ٕٙٔٓيقّدم كتاب نقوال فارس ]فارس،  ٖ
]فارس، و [Kouteynikoff, loget et Moyon, 2013] طبعات "األصول " يف عصر النهضة: راجع الئحة ٗ

 .[ٕٓ-ٕٔ، ص. ٕٙٔٓ

، الذي يعاجل مسائل يف متعددات السطوح ادلنتظمة، يعود إىل ىيبسبكليس ٗٔالكتاب  .أحلق الكتاابن بـ"األصول" منذ العهود القدؽلة ٘
(Hypsiclèsمن ال ) فيعود إىل القرن السادس ادليالدي ألحد تالمذة إيزويدور )  ٘ٔقرن الثاين ق.م. أما الكتابIsidore de 

Milet.مهندس كنيسة آاي صوفيا يف القسطنطينّية ) 
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تتصـدر  ثناء بعـ  الكتـب، ؛ فباسـتعامة الشـكل نفسـو"األصول" أتخذ كتب 
رلموعـات مـن  ثالث حتويالكتاب العاشر في ؛ أّماكل كتاب رلموعة من التحديدات
إضــافة إىل حتديــدات ، أجزائــو الثالثــة جــزء مــنبدايــة التحديــدات، كــل منهــا معطــاة يف 

الكتاب األول ػلوي، إضـافة إىل التحديـدات رلموعـة مـن ادلصـادرات ورلموعـة أخرى. 
( وبـــني exigence, demandeدؽلاً كــان يـــتم التفريـــق بـــني ادلصــادرة )مــن ادلســـلمات. وقـــ

ـــــدات" و"ادلصـــــادرات"  .(notion commune ou axiomeادلســـــلمة ) و"التحدي
و"ادلسلمات" كانت تؤلـف حسـب أرسـطو، ادلفـاىيم األساسـية أو ادلبـادئ األوليـة ألي 

وىـــي علـــى ( Propositions)بعـــد "التحديـــدات األوليـــة" أت" "القضـــااي" . علـــم برىـــاين
ؼلتلــف عــدد القضــااي  .(constructionومســائل بنــاء ) (théorèmes) مربىنــات :نــوعني

 .ويف كل كتاب ؼلتلف عدد القضااي من نسخة زلققة إىل أخرى ،من كتاب إىل آخر
النمـوذج الرايضــي  "األصـول"بقيـت طريقـة التقـدا وادلعاجلـة للقضـااي يف كتـاب 

رلمــوعتهم الشــهرية "  وان سّــينالبــورابكيّ أّن  فمــن ادلؤّكــد .الــذي ػلتــذى أبســلوبو إىل اآلن
LES ÉLÉMENTS de mathématiquesأقليدس ىذا. كتابعنوان  " تيمناً ب 

تعـــاجل اذلندســـة يف  ٖٔ-ٔٔالكتـــب  ،تعـــاجل اذلندســـة ادلســـطحة ٙ-ٔالكتـــب 
الكتــــاب العاشــــر يعــــاجل ، تعــــاجل علــــم احلســــاب ونظريــــة األعــــداد ٜ-ٚالكتــــب ، الفــــرا 
ـــة.ادلقـــا ولكـــي ال نُرِىـــق ىـــذه ادلقّدمـــة، ســـنحاول، يف مـــا يلـــي مـــن ىـــذه  دير غـــري ادلنطّق

 ابختصار.ىذه الكتب  الفقرة، عرض عناوين مواضيع
وعـدد ، ٘عـدد ادلصـادرات  ٘، عدد ادلسّلمات ٖٕعدد التحديدات ) :الكتاب األول

 حتديـــدات الكتـــاب األول ومصـــادراتو ىـــي (.ٛٗويف بعـــص التحقيقـــات  ،ٜٗالقضـــااي 
ادلســـــائل الكتـــــاب يتنـــــاول  .الكتلـــــة األىـــــم يف أســـــس اذلندســـــة ادلعروفـــــة اآلن ابألقليديـــــة

مقارنة األضـلع يف و زوااي ادلثلثات، و الزوااي، و  طوط )ادلستقيمة(،: اخلاألساسية ادلتعلقة بـ
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تبعــــــاً تســــــاوي ادلثلثــــــات )التطــــــابق( وتســــــاوي ادلثلثــــــات و  ادلثلــــــث تبعــــــاً دلقارنــــــة الــــــزوااي،
وينتهــي الكتــاب  متــوازايت األضــالع وتســاويها تبعــاً للمســاحة،تنــاول كمــا ي  لمســاحة،ل
 ..Théorème de Pythagore, C.N.S)اغورس )الشرط الضروري والكايف ثربىنة فيمب

يعــــرف بكتــــاب "اجلــــرب (. ٕ، عــــدد التحديــــدات ٗٔعــــدد القضــــااي : )الكتــــاب الثــــاين
 قارنـــــةت العائـــــدة دليعـــــاجل عـــــدداً مـــــن التطابقـــــافهـــــو  .يف رلموعـــــة أقليـــــدس ٙاذلندســـــي"

مســاحات ادلســتطيالت وادلربعــات ادلبنيــة علــى أقســام مــن خــط مســتقيم أو علــى أحــد 
إذا ُفّســـرت جـــرباّيً، ( الـــيت II.14أضـــلع ادلثلـــث. ينتهـــي ىـــذا الكتـــاب ابلقضـــية الشـــهرية )

2x إىل حـــــل ادلعادلــــة تعــــود b  ًه ىـــــذ لّ اخلـــــوارزمي مل يعــــط حـــــ)نُــــذكِّر أبّن  .ىندســـــيا
 يعطيــــوفعمــــر اخليــــام ، أّمــــا ديكــــارت يعطيــــو دون ذكــــر أقليــــدس وأنّ ىندســــياً،  ادلعادلــــة

 ويذكر أقليدس(.  II.14 استناداً إىل
يتناول القضااي ادلتعلقة ابلدائرة، األواتر، األقواس والزوااي والتماس بـني : الكتاب الثالث

ـــدائرة  ٔٔ يف ىـــذا الكتـــاب .الـــدائرة وادلســـتقيم والتمـــاس بـــني دائـــرتني ـــداً )حتديـــد ال حتدي
 .إغلـــــاد مركـــــز دائـــــرة معطـــــاة :القضـــــية األوىل .قضـــــية ٖٚموجـــــود يف الكتـــــاب األول( و

 .قدرة نقطة خارجة عن الدائرة ابلنسبة إىل الدائرة :ٖٚالقضية 
يتنــــاول ىــــذا الكتــــاب بنــــاءات ىندســــية  .(قضــــية ٙٔحتديــــدات و ٚ) :الكتــــاب الرابــــع

دلســــطرة ، الــــيت ؽلكـــن بناؤىــــا ابطــــة ابلـــدائرة وا يطــــة  ـــادلتعـــددي األضــــلع ادلنتظمـــة ا ا
مــن ادلثلــث إىل سداســي األضــالع مــروراً عماســي األضــالع ومــن   ذي الـــ ، ٚوالربكــار
 .ضلعاً  ٘ٔ

                                                           
ولكّن ىذا بعد إدخال ِعلم اجلرب )اخلوارزمي القرن التاسع( أصبح من السهل جّدًا تفسري ىذه ادلتطابقات واعتبارىا حساابت جربيّة.  ٙ

 االعتبار مناق  للواقع وللتاريخ.
 ادلسبع ادلنتظم، مثاًل، ال ؽلكن بناؤه ابلوسائل ادلسطحة )ادلسطرة والربكار(، لذا الصلد بناءه ىنا. ٚ
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ـــــداً  ٛٔ): الكتـــــاب اخلـــــامس يعـــــاجل مفهـــــوم النســـــبة بـــــني ِعظمـــــني (. قضـــــية ٕ٘وحتدي
(grandeursمتجانسني ). وأصـعبها ٖٔتب الـ ، أبرز الكإيتارد ج. وىو، بنظر [Itard, 

1984, p. 92]كانــت السـبب يف أن يكــون لـو، علــى مـدى العصــور، العديــد تو  . صـعوب
ات يف أســـهمت تلـــك الدراســـ مــن الشـــروحات الـــيت توضـــح معـــاين  حتديداتـــو وأبعادىـــا.

وأذلمــت رايضــّيي القــرن التاســع عشــر يف زلــاوال م بنــاء  تطــوير الرايضــّيات بشــكل عــام،
قضـية  ٕ٘وفيـو  .حتديـداً  ٛٔيتصـّدر ىـذا الكتـاب  احلقيقّية.ادلنطَقة  ّ د رلموعة األعدا

 .(إيتارد سب تعبريأيضاً حبني )تمقدمة أبانقة وبرتاتبّية منطقّية مثالي
يف ىذا الكتاب يطبق أقليدس النتائج  .(قضية ٖٖحتديدات و  ٘: )الكتاب السادس

لى األطوال ومساحات ، أي عالنظرية للكتاب اخلامس على اذلندسة ادلسطحة
االت حلدراسة  وصلد في .األشكال ادلؤلّفة من خطوط مستقيمة يف السطح ادلستوي

( ودراسة تناسب الزوااي واألقواس. Th. de Thalèsدلثلثات و"مربىنة طاليس" )اتشابو 
وتوجد فيو القضااي ادلعروفة بـ "قضااي تطبيق ادلساحات" واليت نوِقشت بشكل خاص 

يد من اجلربيني من التقليد العريب وأذلمتهم يف سياق التربير اذلندسي من ِقبل العد
 .اليت أدخلها اخلوارزمي معادالت الدرجة الثانيةأصناف خلوارزمّيات حّل 
 (قضــية ٜٖوحتديــداً ىــي التحديــدات األساســية لعلــم احلســاب  ٖٕ) :الكتــاب الســابع

األعــداد األوىل، واحــد، وحتديـد التحديـد البـديهي للواحــد وحتديـد العــدد انطالقـاً مـن ال)
، إضـــافة إىل …(ادلشـــاركة بـــني األعـــداد، ضـــرب األعـــداد وحتديـــد  ،األوىل فيمـــا بينهـــاو 

حتديـــد األعـــداد ادلســـطحة )وادلربعـــة( وابّســـمة )وادلكعبـــة( واألعـــداد ادلتشـــا ة واألعـــداد 
ـــاً، مثـــل العـــوبـــني ىـــذه التحديـــدات كثـــري شلـــا  .(parfaitsالتامـــة ) دد الفـــردي أعُِلـــل حالّي

ــــاً، ... ــــاً والزوجــــي فــــرداّيً وزوجّي  ٔالقضــــية  والزوجــــي )الشــــفعي(، الفــــردي فــــرداّيً وزوجّي
الختبـار كـون عـددين أّولـني ( Anthyphérèseالــ ) الطروح ادلتتالية ادلتبادلـة طريقةتعرض 
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ادلشــرتك "خوارزمية أقليــدس" إلغلــاد القاســم تعــرض مــا يُعــرف بـــٕالقضــية فيمــا بينهمــا، و 
فيمـــا بينهـــا  ليّـــةواألوّ  ليّـــةخصـــائص األعـــداد األوّ تعـــاجل قضـــااي الكتـــاب   لعـــددين.األكـــرب

خصـــــائص األصـــــغر والعالقـــــة بينهمـــــا و ادلشـــــرتك األكـــــرب وادلضـــــاعف ادلشـــــرتك والقاســـــم 
)يســتنتج أقليــدس خاصــّية التبــادل لضــرب األعــداد مــن خصــائص التناســب: التناســب 
 (.VII. 16القضّية 

يعــــاجل ادلوســــط يف النســــبة قضــــّية(.  ٕٚفيــــو أي حتديــــد و  ويتــــال ػل: )الكتــــاب الثــــامن
واألعــــداد ادلســـــطحة ادلتشـــــا ة واألعـــــداد ابســـــمة ادلتشـــــا ة، واألعـــــداد الـــــيت تتـــــواىل يف 

: ٗٔنــــــذكر، كمثــــــل القضــــــّيتني  .متواصــــــل أي الــــــيت تؤلّــــــف متتاليـــــة ىندســــــّيةتناســـــب 
(2 2a div b a div b) 3):٘ٔو 3a div b a div b). 

يواصـــــل دراســـــة األعـــــداد  قضـــــّية(. ٖٙفيـــــو وي أي حتديـــــد و تـــــال ػل: )الكتـــــاب التاســـــع
ادلتشــا ة ادلســطحة وابســمة والتناســب ادلتواصــل بــني عــددين معطيــني واألعــداد ادلربعــة 
وادلكعبــة كمــا يتنــاول األعــداد الفرديــة والشــفعية، ويعــود ليتنــاول األعــداد الــيت تتــواىل يف 

ــةليــدس الربىــان ابخلُلــف علــى كــون األعــداد األوّ . وفيــو يقــّدم أقتناســب ال ّنايــة ذلــا،  لّي
 وىو الربىان الذي مازال مستخدماً يف ادلدارس إىل عصران.

 .الكتاب العاشر
)مـا الثالثة عشر من حيث احلجم "األصول" أكرب كتب  ،الكتاب العاشر ىو
لكتـــاب ويف ا .قضـــية( ٘ٔٔ) ومـــن حيـــث عـــدد القضـــااييقـــارب ربـــع حجـــم ابموعـــة( 

: أربعـة العاشر ثـالث رلموعـات مـن التحديـدات، كـل منهـا تتصـدر قسـماً مـن الكتـاب
ـــاين وســـّتة تتصـــّدر القســـم الثالـــث. ولكـــّن ىـــذه  تتصـــّدر القســـم األّول وســـّتة القســـم الث
التحديــدات الســتة عشــرة ليســت الوحيــدة، فعنــد ّنايــة القســم األّول ىنــاك رلموعــة مــن 
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الثـاين رلموعـة سداسـّية أخـرى، وورد حتديـدان آخـران  سّتة حتديدات وعنـد ّنايـة القسـم
 يف رلرى الكتاب.

 يعاجل أمرين أساسّيني: الكتاب العاشر ف من انحية ادلضمون،أّما 
يُطبِّــق ذلــك بشـــكل خــاّص علـــى و  ،دلقـــاديربــني ا "الالمشـــاركة""ادلشــاركة" و يــدرس( ٔ
على ىذين النوعني مـن " الالنطق""النطق" و، وػلّدد ٛتتطيالدلساادلستقيمة و  طوطخلا

 .  عدداً من اخلصائص العائدة ذلذين ادلفهومني ادلقادير ويدرس
 ,adjonction, addition) وصـلاخلطـوط غـري ادلنطقـة ادلركبـة تركيبـاً ابل( يقوم بتصنيف ٕ

juxtaposition) فصــلأو ابل (soustraction, retranchement)،  ــم وىــذا يعــين أنّــو يَقسِّ
 .(classesأو طبقات ) فئات تلك اخلطوط إىل

وعندما يتحّدث أقليدس عـن ادلقـادير، إن يف الكتـاب اخلـامس أو يف الكتـاب 
العاشر )من "األصول"(، فإنّو يقصد بدون شّك ادلقادير ادلّتصلة )اليت نسـبة إىل مقـدار 
معطًى، ال يُعرّب عنها دائماً أبعداد صحيحة(، ولو مل يقل ذلك بشكل صـريح. ىـذا مـا 

ن القضــــّية األوىل مــــن كتابــــو، وىــــي مــــن القضــــااي األساســــّية يف التفريــــق بــــني يؤّكــــده بيــــا
ادلقــادير ادلّتصــلة واألعــداد )الصــحيحة(، ومــن  ّ القضــّية الثانيــة الــيت ُتشــبو نظــرياً ذلــا يف 

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

صــعب. وىــو كتــاب إّن تقــدا  ــة مــوجزة عــن قضــااي الكتــاب وحتديداتــو أمــٌر 
. نقــول ٜعــرب التـاريخ صـعب الفهـم جــّداً. ىـذا علــى كـّل حــال رأي عـدد مـن أىــّم قارئيـو

                                                           
ستقيم ننّبو أنّنا، نتبع، ىنا ويف ما يلي من ىذا ادلقال ادلصطلحات اليت استخدمها أقليدس يف الكتاب العاشر، حيث يقصد ابخلط ادل ٛ

 قطعة من خط مستقيم )القطعة كمقدار أي كطول( وابدلستطيل مساحتو.
"الكتاب العاشر غري معروف تقريبًا يف أوساط الرايضّيني الفرنسّيني. فهؤالء، بشكل عاّم، غلدونو غري رلٍد ومستعٍص يقول ف. بريارد  ٜ

عوبة بقولو: "تتطّلب قراءة ىذا الكتاب من الرايضي إيتار ىذه الص انيصف ج[. و .Peyrard, 1814, p. iجّدًا على الفهم" ]
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ذلك رغم أّن حتديداتو وبراىني قضاايه كّل واحدة على حـدة، سـهلة الفهـم ابلنسـبة إىل 
 .ٓٔالقارئ ادللّم مبا سبقو من كتب "األصول"

بــــدأ دراســــة اذلندســــة يف مــــع ىــــذا الكتــــاب ت(. قضــــية ٜٖوحتديــــداً ٕٛ): ٔٔالكتــــاب 
علّـــق تت تحديــداتال (.géométrie dans l’espace)ثالثــي األبعــاد( ال)الفضــاء الفــرا  
اضلنـاء خـط و زاوية )اضلناء( السطحني، و ، وتعامدىا والسطوحادلستقيمة اخلطوط بتوازي 
ـــــة ابســـــمة، و  ،ادلتســـــاوية وادلتشـــــا ةابّســـــمة األشـــــكال و ســـــطح، علـــــى مســـــتقيم  الزاوي

، ( وادلخـــــروط وزلاورىـــــااألســـــطوانة )الدائريـــــةو الكـــــرة، و  ،ادلخـــــروط الـــــدائريو ر، ادلنشـــــو و 
لكـرة( ادلعروفـة بــ "رلّسـمات أفالاطـون": اب ا اطـةمتعّددات السطوح ادلنتظمة ا ّدبـة )و 
)ذي الســــتة  ادلكعــــبو  ،مثلثــــات متســــاوية األضــــلع(وىــــي  ذي األربعــــة ســــطوح) اذلــــرمو 

وذي اإلثـين  )وىـي مثلثـات متسـاوية األضـلع(مـثمن السـطوح و  ،(وىـي مربّعـات سطوح
وذي العشــرين ســطحاً )وىــي مثلثــات متســاوية  عشــر ســطحاً )مــن سلمســات منتظمــة(

و  ٕٔو ٔٔختــــص الكتــــب  ٔٔالــــيت تتصــــّدر الكتــــاب  وىــــذه التحديــــدات .األضــــلع(
يتبـــــع ىـــــذه  ال حتـــــوي حتديـــــدات )أو مصـــــادرات(. ٖٔو  ٕٔ، لـــــذا فـــــإّن الكتـــــب ٖٔ

يف ، يف الفضـــاء الثالثـــي األبعـــاداذلندســـة شـــكل أســـس نظريـــة قضـــية ت ٜٖالتحديـــدات 
 شلاثل ألسلوب الكتاب األول.أنيق أسلوب 

 

يتـــابع الدراســـة الـــيت بـــدأت يف الكتـــاب ة و قضـــي ٛٔػلـــوي ىـــذا الكتـــاب : ٕٔالكتـــاب 
يســتنتج مســاحة القــرص الــدائري مــن مســاحة يعــاجل قضــااي ادلســاحات واحلجــوم. ف ٔٔ

                                                                                                                                        
 Simonٕٓٙٔ-ٛٗ٘ٔ[. ويعرّب عن ذلك سيمون ستيفن )Itard, 1984, p. 10احلديث حتضريًا قاسيًا وشجاعة مؤّكدة" ]

Stevin,؛ ...( بقولو: "أضحت قراءة كتاب أقليدس العاشر  ابلنسبة للكثريين دتّثل الرعب إىل حّد وصفها بصليب الرايضّيني 
 [. Heath, 1956, vol. III, p. 9ويعتربوّنا ماّدة شديدة الصعوبة على االستيعاب، ال يرون فيها أيّة فائدة ..." ]

 [.ٓٗ-ٕ٘، ص. ٕٙٔٓراجع ]فارس، و لالطالع على موجز لو، للمزيد حول صعوبة الكتاب العاشر وأسبا ا  ٓٔ
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خل الـدائرة. يسـتخدم أقليـدس يف براىينـو الطريقـة ادلسـّماة "إفنـاء ادلضّلع ادلنتظم ادلبين دا
ع ، الـيت بقيـت تسـتخدم يف ىـذه ابـاالت حـّّت ابتـدا (méthode d'exhaustionالفرق" )

وػلصـــــل علـــــى حجـــــم متـــــوازي الســـــطوح واذلـــــرم  احلـــــديثاحلســـــاب التكـــــاملي بشـــــكلو 
 وادلخروط ويربىن أّن حجم الكرة يتناسب مع مكعب قطرىا. 

يبــين أقليــدس يف ىــذا الكتــاب األشــكال ابســمة اخلمســة  .(قضــية ٛٔ) :ٖٔالكتــاب 
السـطوح  اذ : ، أعـالهٔٔمـوجز الكتـاب وادلذكورة يف ، ادلنتظمة السطوح ا اطة ابلكرة

العشـرين  اذو  ،اإلثين عشر سـطحاً  اذو  ،السطوح الثمانية اذو  ،وادلكعب ،رم(األربعة )اذل
كــّل مــن ىــذه األشــكال إىل   ويقــّدم بعــ  ادلربىنــات الــيت تعطــي نســبة أقطــار ؛ ســطحاً 
وينهـي الكتـاب بربىـان أن ىـذه األشـكال ىـي الوحيـدة ادلنتظمـة رة ا يطة  ا. قطر الك

 .كرةاليت حتيط  ا ال
 
 مسألة شائكة ورؤى غري واِضحة. :مصادر كتاب اخلوارزمي -رب" "بداية اجل. 6

بقيـــت نقاشـــات مـــؤّرخي الرايضـــّيات تعُكـــس، علـــى األقـــّل حـــّّت ّنايـــة القـــرن  
العشـــرين، نوعـــاً مـــن احلـــرية، بـــل مـــن اخلـــالف بـــني آرائهـــم، حـــول مســـ لة مصـــادر جـــرب 

 اخلوارزمي ومس لة "بداية اجلرب"، وعلا مس لتان مرتابطتان.
: عــن تلــك احلــرية عنــدما كتــب يف ذتانينيّــات القــرن العشــرين عــادل أنبــوابعــرّب  

أّن ىـذا التـاريخ  صِلـد ،عنـد العـرب "من موقعنـا اليـوم، كمشـاىدين عـن بعـد لتـاريخ اجلـرب
 ,Anbouba])قاصــداً كتــاب اخلــوارزمي اجلــربي(  ..."غــري متوقّــع ،مفــاج  يبــدأ حبــدث

1978, p. 66]ك القـرن مـا يوضـح ذلـك القـول: "ويبقـى . وكتب ر. راشـد عنـد ّنايـة ذلـ
الســؤال التــايل دون جــواب: دلــاذا يبــدو علــم اجلــرب ابلــغ النضــج بطرائقــو رغــم أنّــو مولــود 

الــذي تـــوحي مظــاىر عديــدة منــو أبنـّــو -جديــد؟ ومــا ىــو الســـبب يف أّن ىــذا اإلســهام 
 [.ٕٔ، ص. ٜٜٛٔيظهر، مع ذلك، كبداية أصيلة" ]راشد،  -تتويج لنشاط سابق

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_d%27exhaustion
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قـــد أّن أ. ب. يوشـــكيفيتي كـــان يـَُعـــربِّ عـــن رأي كـــّل مـــؤّرخي الرايضـــّيات ونعت 
عنــــدما اعتــــرب يف الســــتينّيات مــــن القــــرن ادلاضــــي أّن "مســــ لة مصــــادر اخلــــوارزمي مل تــــزل 
مســـ لة مفتوحـــة ابلكامـــل". ويف زلاولـــة لـــتلّمس مصـــادٍر جلـــرب اخلـــوارزمي يف الرايضـــّيات 

خلوارزمي( ػلتوي سلسلة من ادلمّيزات. فـال صلـد اذلنديّة، يتابع: "ولكّن جربه )أي جرب ا
يف اجلرب اذلندّي أّي شرح ىندسّي لقواعد حـّل معـادالت الدرجـة الثانيـة، وال للعمليّـات 
اليت تستخدم ادلقادير اجلربيّة، بينما حتتـّل ىـذه القواعـد والعمليّـات )وشـرحها اذلندسـي( 

اخلوارزمي أبسـلوب "أصـول" أقليـدس مكاانً ابرزاً عند اخلوارزمي". وبعد مقارنة أسلوب 
)وعاّصـــة يف كتابـــو الثـــاين(، يســـتنتج يوشـــكيفيتي حبـــّق أّن "أســـلويَب التفســـري والربىـــان 
سلتلفان بشكل أساسـّي عنـد ىـذين ادلـؤلّفني. فـإذا كـان ىنـاك مـن أتثـري للجـرب اذلندسـي 
إالّ  عنــــد القــــدماء، علــــى اخلــــوارزمي، فــــإّن ىــــذا التــــ ثري مل يكــــن مــــن ادلمكــــن أن ػلصــــل

بشــــكل متحــــوِّل بعمــــق ويــــتالءم مــــع متطّلبــــات اجلــــرب العــــددي". ويضــــيف، مــــن أجــــل 
التذكري أبّن مس لة مصادر جـرب اخلـوارزمي مل حُتسـم بعـد: "ولكـّن مـا نقولـو، لـيس سـوى 
فرضـــــّية ال تســـــتند حـــــّّت اآلن علـــــى أّي تربيـــــر اترؼلـــــي". ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ال يعتقـــــد 

س علـــى جـــرب اخلـــوارزمي معتـــرباً أّن "علـــى حـــّد يوشـــكيفيتي أبّي أتثـــري زلتمـــل لـــديوفنط
علمنا، أّول الرترتـات العربيّـة لـديوفنطس دتّـت يف بغـداد علـى يـد العـامل ادلسـيحي قسـطا 

يف أرمينيـا،  ٕٜٔبن لوقا البعلبكي، نسبة إىل مدينة بعلبك يف لبنـان، والـذي تـويف عـام 
 [.Youschkévitch, 1976, pp. 42 - 43ومن بعد، على يد أيب الوفاء" ]

ويلّخــص عــادل أنبــواب بوضــوح األفكــار الــيت بقيــت حــّّت ّنايــة القــرن العشــرين  
قيد التداول حـول أتثـري التقليـَدين الرايضـيـانْي اليـوانين واذلنـدي يف جـرب اخلـوارزمي: "منـذ 
بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، تضـــُع ادلناقشـــاُت الـــذين يعتقـــدون بوجـــود َنَســـب يـــوانيّن يف 

 ,Anboubaذين يــرون أصــالً ىنــداّيً، وال تتوّصــل إىل نتيجــة ُمقِنعــة" ]مواجهــة أولئــك الــ
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1978, p. 73 ــق [. فلــئن كــان أســلوب اخلــوارزمي يُــذّكر ابألعمــال اذلنديّــة، يف مــا يتعّل
ابلطرائــــق احلســــابّية للحلــــول، فــــإّن تربيــــره ذلــــذه الطرائــــق، بواســــطة اذلندســــة، ينتمــــي إىل 

 س.أسلوب الكتاب الثاين من "أصول" أقليد
ــة أو اذلنديّــة، ليســت ادلصــادر الوحيــدة ا تملــة جلــرب   ولكــّن الرايضــّيات اليواننّي

اخلـــوارزمي. فهـــذا الرايضـــي عـــاش يف جـــزء مـــن العـــامل ال بـــّد أن يكـــون إلرث بـــالد اببـــل 
وتقاليدىا العلمّية حـ  وافـر يف االسـتمرار فيـو، بشـكل أو لخـر. لـذا غلـب أاّل ُيسـتبعد 

اليـدىا. و  ـذا اخلصـوص يقـول ع. أنبـواب نفسـو: "مل تبـدأ أصـول أتثـري إرث ادلنطقـة وتق
اجلـــرب العـــريب )وأيضـــاً أصـــول اذلندســـة اليواننيّـــة( بتلّقـــي اإليضـــاحات األكثـــر إقناعـــاً، إالّ 

، مع الفك الواسع لرمـوز اللوحـات البابليّـة". ويـذىب إىل أبعـد مـن ٖٜٓٔحوايل العام 
"حســاب" ديـوفنطس وعلــى الكتــاب الثــاين ذلـك، فيشــري إىل احتمــال أتثـري اببلــي علــى 

من "األصـول"، وكـذلك علـى رهـور جـرب اخلـوارزمي ويقـول: "إّن قضـااي اجلـرب اذلندسـي 
ـــال  الـــيت يتضـــّمنها كتـــاب "األصـــول" ألقليـــدس، والـــيت تبتعـــد بطبيعتهـــا و ـــدفها عـــن ادلِث
الرايضــــي اليــــوانين وعــــن أىــــداف الكتــــاب، أتخــــذ علــــى ضــــوء ذلــــك معناىــــا احلقيقــــي  

زات غريبة )عن التقليد اليوانين(. وستتوّضح كـذلك الصـورة ادلسـَتغَربة لرايضـّيات كمنج
أَيـْــُرن اإلســكندري ولرايضــّيات ديــوفنطس. وتبعــاً لــذلك يكــون جــرب اخلــوارزمي نوعــاً مــن 
ــار البــابلي الــذي مل تــزل الظلمــة الكثيفــة تلــّف مســ لة تطــّوره وانتقالــو  االنبعــاث ذلــذا التّي

 [.Anbouba, 1978, pp. 73- 74عرب العصور" ]
نظـــــّن أّن الســـــبب الرئيســـــي لعـــــدم اليقـــــني ىـــــذا حـــــول مســـــ لة مصـــــادر جـــــرب  

اخلــوارزمي، ىــو الــنقص يف ادلعطيــات التارؼلّيــة. فــاخلوارزمي نفســو، ال ُيشــري إىل أّي مــن 
مصــادر كتابـــو اجلــربي، بينمـــا نــراه يُعـــرّب يف عملــو احلســـايب بصــراحة أنـّــو يرتكــز يف ذلـــك 
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. ىـذا الـنقص تـرك ابـال واسـعاً أمـام عـدد مـن االفرتاضـات ٔٔاذج ىنديّـةالكتـاب إىل ظلـ
والتخمينات اليت تـََرساَخت َفشاَ ت ادلسّلمات بسبب ادلكانة العلميّـة دلطلقيهـا، وترديـد 
تالمـــذ م وخلفـــائهم ذلـــا دون نقـــاش. وكـــان مـــن الطبيعـــي أن تتنـــاق  ىـــذه التخمينـــات 

دقيـــق، وأن ػلصـــل نـــوع مـــن اخللـــط بـــني فيمـــا بينهـــا، بســـبب غيـــاب إســـنادىا بشـــكل 
"مصـــادر" كتـــاب اخلـــوارزمي وبـــني "أصـــول اجلـــرب". كـــان مـــن ادلســـّلمات، مـــثاًل، اعتبـــار  

ّـــة" لـــديوفنطس عمـــالً جـــربايًّ  ـــارُه أحـــد  ٕٔكتـــاب "ادلســـائل العددي أو، علـــى األقـــّل، اعتب
. ٖٔأصــول اجلــرب، أو اعتبــار الكتــاب الثــاين مــن "أصــول" أقليــدس بدايــة للجــرب اذلندســي

؛ ومنــذ بدايــة القــرن العشــرين ٗٔوقيــل الكثــري عــن األعمــال اجلربيّــة يف الرايضــّيات البابليّــة
انتشــرت أفكــار تــرى يف بعــ  األعمــال اذلنديّــة مــن القــرنني الســادس والســابع للمــيالد 

 مصادر لكتاب اخلوارزمي. 
                                                           

ة. نقرأ يف مستهّل إحدى ِصَيغو الالتينّية ما معناه: "... قّرران مل يصل عمل اخلوارزمي احلسايب إىل عصران ابلعربيّ  ٔٔ
[. وتشري  Youschkévitch, 1976, p. 16أن نعُرض طريقة العّد عند اذلنود بواسطة الرموز التسعة..." ]

 كتاابت أخرى للخوارزمي، بشكل أو لخر، إىل اذلند.
من الكتب احلديثة ادلهّمة اليت تتبّّن ىذا ادلوقف. ونقرأ لو يف كتاب [، عددًا ٖٕٔص. ، ٕٓٔٓراشد، يذكر ر. راشد يف كتابو ] 12

( يعترب أّن اجلرب العريب "مل يتجاوز ادلستوى الذي بلغو Paul Tannery[، أّن  بول اتنّري )ٗٙ-ٖٙ، ص. ٜٜٛٔآخر، ]راشد، 
 Laمن كتاب بول اتنّري:  ٙ[، اليت تعود إىل الصفحة Bellosta, 2010ديوفنطس"؛ راجع أيضًا مقال ىـ. بّلوستا ]

géométrie grecque[ ًأنظر أيضا .Taton, 1957, pp. 116.] 

(، يف Paul Tanneryراجع ما ورد حول اعتبار ىذا الكتاب كتااًب يف اجلرب اذلندسي بدءًا من بول اتنّري ) ٖٔ
[Dahan-Delmico et Peiffer, 1986, p. 76.] 
أنظر، على سبيل ادلثال، الفصل ار أّن البابلّيني "ىم سلرتعو اجلرب"؛ وذىب بع  كبار مؤّرخي العلوم إىل اعتب ٗٔ

وُتسِهم عناوين بع  ادلقاالت أو الكتب إبلقاء الضباب حول  [.Taton, 1957, p. 116]الثاين من الكتاب: 
 عام من اجلرب" : ٓٓٓٗبداية ىذا العلم. ومن ىذه العناوين "

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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كتــاب حــول جـــرب رشــدي راشــد ابلفرنســـّية  لباحـــث ، صــدر لٕٚٓٓويف عــام  
، يهــدف )كمــا يبــدو مــن خــالل عنوانــو ٕٓٔٓنــا برترتتــو إىل العربيّــة عــام اخلــوارزمي قم

رب ذلـك اجلـمسـ لة مصـادر ادلؤلِّـف  يـدرس .إىل حسم مس لة بداية علـم اجلـرب ٘ٔوزلتواه(
-ٔٛ، ص. ٕٓٔٓ"قـــــراءات اخلـــــوارزمي الرايضـــــّية" ]راشـــــد، طويلـــــة بعنـــــوان  فقـــــرةيف 

د علـــى "أصـــول أقليـــدس" ومـــن األكيـــ اطّـــالع اخلـــوارزميالدراســـة تلـــك أثبتـــت [. ٛٗٔ
ضــــمنها الكتــــاب الثــــاين مــــن ىــــذا ادلؤلّــــف، كمــــا أثبتــــت اّطالعــــو علــــى أعمــــال ىــــريون 
اإلسكندري اذلندسّية واسـتخدامو لـبع  مسـائلها. ولكّنهـا مـن جهـة أخـرى، دحضـت 
أو اســـتبعدت نظـــراّيت ســـابقة حـــول كـــون كتـــاب ديـــوفنطس ادلعـــروف ابلــــ"حساب" أو 

ّـــة"، أحـــ ــــ"مسائل العددي ـــاره عمـــالً جـــرباّيً ســـابقاً ابل د مصـــادر اخلـــوارزمي أو، حـــول اعتب
لكتابــو اجلـــربي. واســـتبعدت كــذلك اعتبـــار أعمـــال الرايضــّيني اذلنـــود )وبشـــكل خـــاّص، 
بَرعَلغوبتــــــا وأريبَهطــــــا( مــــــن بــــــني مصــــــادر جــــــرب اخلــــــوارزمي. ارتكــــــز رشــــــدي راشــــــد  يف 

إىل ىــــــذه  اســــــتنتاجاتو ىــــــذه إىل دراســــــة كــــــّل مــــــن ىــــــذه األعمــــــال، وكــــــان قــــــد أشــــــار
 ,Rashed, 1984 (2), 1984 (3)االسـتنتاجات أبشـكال سلتلفـة يف مقـاالت سـابقة )]

عرضـو يف الفقـرة  وال شّك أبنّو قصد مـن وراء [( ويف مداخالت غري منشورة.… ,1994
اخلـوارزمي ىـو "عمـل  ادلذكورة من كتابو أن يُثِبت ما أّكده يف بدايـة كتابـو وىـوأّن كتـاب

[( تؤّكــد الفصــول الثالثــة ّٕٚٔٓخراً صــدر لنــا كتــاب )]فــارس، ومــؤ  أتسيســي للجــرب".
ـــة مســـتقّلة عـــن اذلندســـة و ،األوىل منـــو والدة اجلـــرب  يف   ،علـــم احلســـابعـــن كمـــاّدة علمّي

كنّـا قـد و كتاب اخلوارزمي اجلـربي وتنفـي وجـود اجلـرب كمـاّدة علميّـة قبـل ذلـك الكتـاب. 
ػلـوي الشـكل ادلصـادرا" وارزمي أّن كتـاب اخلـ ([ٕٓ٘ٔ]فـارس، يف مقـال سـابق )بيّـّنا 

    األّول لعلم اجلرب.
                                                           

 ,Rashed)أنظر ادلراجع ] ”Al-Khwarizmi-Le commencement de l’algèbre“عنوانو ابلفرنسّية:  ٘ٔ

 [.ٕٓٔٓعنوان: "اخلوارزمي وأتسيس علم اجلرب ]راشد،  [( ونقلناه إىل العربّية حتت2007
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 .قليدسأو"أصول"  اجلرب. 3

ىو علم  ،أتسيسو مع اخلوارزمي، وإىل يومنابداية ما زال اجلرب، منذ  
ادلعادالت و . (تها)أو أنظم"اجلربيّة" حّل ادلعادالت و  احلساابت على كثريات احلدود

كثريي حدود. ومنذ القرن السادس عشر، ين  تعبري اجلربيّة ىي تلك اليت يكون طرفاىا 
بشكل خاّص، واستخدام األعداد السالبة على  (ٓ٘ٙٔ-ٜٙ٘ٔ) ومع ديكارت

 .ٙٔكثري حدود يعادل صفراً تعبري  نطاق واسع، أخذت ادلعادلة اجلربيّة شكَل 
وقد ُوِلد اجلرب مع كلمة "شيء" أي مع إدخال اخلوارزمي ذلذه الكلمة  
س الرايضي، وقيامو إبجراء عملّيات علم احلساب، أي اجلمع يف القامو )الَنِكرة( 

إّن نقل أو مّد تلك  .ٚٔدوعلى كثريات احلدو  )والطرح( والضرب، على "األشياء"
ىو مكمن عبقريّة  العملّيات من رلال األعداد إىل رلال أوسع )رلال "األشياء"(

 اخلوارزمي وىو ما وّلد علم اجلرب.
أن نبنّي أّن وصف بع  قضااي كتاب  قالدلمن ىذا ا يلي ضلاول يف ما 
 .أبّّنا جربية ىو جتاوز يُلِصق ابلفكر الرايضي األقليدي أموراً ال تنتمي إليو"األصول" 

حول شلاثلة بدراسة  ([ٚٚ-ٜ٘، ص. ٕٚٔٓ]فارس، ) مكان آخريف  قمناوكّنا 
ر.  أنّ وقد ذكران يف ّناية الفقرة السابقة  .تاب "علم احلساب" لديوفنطسك طبيعة
عماًل  حتتوي ان قد نفى، يف دراسة حديثة، احتمال كون الرايضّيات اذلنديّةراشد ك

 .جرباّيً أو حّت كوّنا من مراجع جرب اخلوارزمي
                                                           

(، أخذت الشكل: xأي أّّنا )يف حال معادلة مبجهول واحد،  ٙٔ
0

. 0
i n

i

i

i

a x




 حيث تنتمي ادلعاِمالت ،

i
a .إىل أحد احلقول العدديّة 
ىذا احلرف الالتيين، منذ ذلك احلني وحّّت القرن  . استمرّ xالقرن السادس عشر  ومنذ )غالباً( كلمة "شيء"، النِكرة، نكتبها اآلن ٚٔ

، الصورة Xصار يشار إىل الالزلّدد يف كثرية احلدود بـ   ّ ابهول يف ادلعادلة والكائن الالزلّدد يف كثرية احلدود،  )غالباً( العشرين، ؽلّثل
 .، لتمييزه عن ابهولادلكرّبة لذلك احلرف
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ق.م( أدخل كلمة شبيهة إىل حّد ما  ٖٓٓحواىل صحيح أّن أقليدس ) 
ّددىا بكلمة "شيء" ىي كلمة "ادلقدار". ورغم أنّو استخدم ىذه الكلمة دون أن ػل

، السادس، و اخلامس، إاّل أّن سياق عملو يف الكتب بشكل صريح أو يشرحها
. ومنذ ما ، يُظهر أنّو يعترب "ادلقدار" تعبرياً عن "الكمّية ادلّتصلة"من "األصول" العاشرو 

كما عرفوا الفرق بني ادلقادير   ٛٔقبل أقليدس، عرف الرايضّيون مفهوم الكمّية ادلّتصلة
نطَقة )اليت ؽل

ُ
( وادلقادير "غري ٜٔكن التعبري عنها أبعداد صحيحة، أو بكسور أعدادادل
 
ُ
لدراسة بع  أنواع  . وقد خّصص أقليدس الكتاب العاشر من "األصول"ٕٓقة"نطَ ادل

 وأحد أصعبها. "األصول" ىو أطول كتب، ىذه ادلقادير
قضّيتان أساسّيتان يف التفريق بني  تتصّدر الكتاب العاشر من "األصول" 
. وال بّد أّن يكون البدء  اتني القضّيتني إشارة من أقليدس ٕٔير ادلّتصلة واألعدادادلقاد

إىل أّن من غري ادلمكن تطبيق علم احلساب )أو علم العدد الذي أدخلو يف كتابو 
ولكن كان حبوزة أقليدس أداة برىانّية مهّمة  .اً السابع( على ادلقادير اليت ليست أعداد

 كتابالبناه على أسس رايضّية صلبة يف  وىي العلم الذي ة،سنداذليف ىذا ابال ىي 
كانت كّل براىني كتابو العاشر، و . ٙ-ٕوأغناه يف الكتب  ،من األصول األّول

 .ٕٕوأسلوبو، ولغتو تنتمي إىل اذلندسة
                                                           

ق. م( أنواع الكمّية ادلّتصلة اخلمسة: اخلط )الطول(، السطح )ادلساحة(، اجلسم  ٕٕٖ-ٖٗٛأرسطو ) عّدد ٛٔ
 (.ٙقاطيغوراي، )احلجم(، الزمان وادلكان )

. ويف مصطلحا م مل العدد يف التقليد الرايضي اليوانين ىو العدد الصحيح الطبيعي )أي ادلوجب، غري الصفر ٜٔ
 (.يكن الواحد أيضاً عدداً 

 مثل قطر ادلرّبع الذي ضلعو الوحدة، أو طول الدائرة اليت شعاعها الوحدة. ٕٓ
 . اء رلموعة األعداد احلقيقّية، مع بنيف كّل حال مل أتخذ ادلقادير ادلّتصلة صفة العدد قبل القرن التاسع عشر ٕٔ
 [.ٓٗ-ٕ٘، ص. ٕٙٔٓللمزيد حول طبيعة الكتاب العاشر، راجع ]فارس،  ٕٕ
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إّن تفسري ىذا القول ينطبق أيضًا على الكتاب الثاين من "األصول".  
 ،، حبسب بع  مؤّرخي الرايضّياتاذلندسي رباجل يفعلى أنّو كتاب  الثاين"الكتاب "

، ىو خط  كانت تربّره حداثة ىذه ادلاّدة ٖٕومنهم من لو ابع طويل يف اتريخ العلوم
 العلمّية وندرة األحباث فيها وخاّصة فيما يتعّلق ابألدبّيات الرايضّية اليت ُكتبت ابلعربّية.

، فبقي عنده علما "دلقاديرا"وال صلد عند أقليدس أّي عملّيات حسابّية على  
احلساب واذلندسة منفصلني، وبقي التقليد اليوانين يف فصل أجناس العلم أحدىا عن 

 تـاَبعاً.اآلخر، مُ 
 

 . مجع املقادير وضرب مقدار بعدد.3-0
أّن أقليدس يتكّلم عن رلموع ادلقادير. إاّل أن اجلمع عنده  أيضًا صحيح و  

الذي ؽلثّلو اخلّط كان الوصل اذلندسي، مبعّن أّن رتع مقدارين ىو ادلقدار اذلندسي 
الناتج عن وصل اخلّطني ادلمثلني ذلذين ادلقدارين عند طرفيهما )على استقامة(. 

األكرب، قسم اخلّط فَصل من والطرح ىو العملّية العكسّية أي "الفصل" )أي أن يُ 
ف تى )أي عن أضعاف مقدار ما( مساٍو لألصغر(. أّما كالمو عن مضاعفة ادلقادير 

من  يف سياق مقارنة مقدار لخر يف التحديدين األّولني من الكتاب اخلامس
 :"األصول"
يكون مقدار جزءًا من مقدار، األصغر من األكرب، عندما يقيس " :V.1 التحديد
 ؛ٕٗ [Peyrard, Vol. 1, p. 235] "ألكربَ ا األصغرُ 

                                                           
 . ، أعالهٕفقرة ملحورات الأنظر  ٖٕ
، يدّل الرقم الروماين على رقم كتاب أقليدس يف رلموعة "األصول"، أّما الرقم يف ترقيم التحديدات والقضااي ٕٗ

ىو، على سبيل ادلثال، التحديد  V.1"العريب" فيدّل على رقم التحديد أو القضّية من ىذا الكتاب. فالتحديد 



 

12 

 

يكون ادلقدار األكرب مضاَعفاً )مبعّن أضعافاً( من ادلقدار األصغر، إذا  " :V.2التحديد 
 .[Peyrard, Vol. 1, p. 235]" قاس ابألصغريُ  كان األكربُ 
، أنّو يضربو بعدد x لذا ال يُفهم من كالمو أبدًا أنّو يعين مبضاعفة مقدار ما، 

. وكان ابستطاعتو ذلك لو أراد، أو لو كان nxليحصل على مقدار آخر ىو  ،nما، 
أن و ، أحُدعلا ابآلخر التقليد الرايضّي اليوانيّن يسمح بضرب مقدارين غري عددّيني

فعل كما   ،يكون صرػلاً يف القول أّن ضرب عدد يف مقدار ىو مقدار من النوع نفسو
كان صرػلًا جّداً هو نفسو )أي أقليدس(   ف .ٕ٘ التقليد العريب فيما بعد الرايضّيون من

يف التحديدين  )أي ضرب عددين، أحدعلا ابآلَخر( عندما تكّلم عن ضرب األعداد
 : ، وعلامن الكتاب السابع ٚٔو  ٙٔ

 

: "يقال عن عدد أنّو يضاعف عدداً، عندما  يضاف )غُلَمع( العدد VII.16 التحديد
توجد فيها الوحدة )أي الواحد( يف العدد  ادلضاَعف )إىل نفسو( بعدد ادلرّات اليت

 ؛[Peyrard, Vol. 1, p. 383]، وػلصل من ذلك عدٌد" الذي يضاعفو
عندما يضاِعف عددان، أحدعلا اآلخر، يسّمى )العدد( احلاصل ": VII.17 التحديد

 ,Peyrard]" )عدداً( سطحّياً، ويسّمى العددان ادلضاعفان ضلعي )العدد( احلاصل

Vol. 1, p. 383]. 
 

والحقًا استخدمت يف اللغة العربّية عبارة "يضرب عدٌد عدداً" مبعّن  
 عددٍ لب ..." مبعّن "مضاعفة عدٍد رْ كلمة "ضَ اسُتخدمت   و ،"يضاعف عدٌد عدداً"

                                                                                                                                        

ين أقليدس بعبارة "يقيس األصغر األكرب"، أو "األكرب يقاس األّول من الكتاب اخلامس من "األصول". يع
 ابألصغر"، أّن ادلقدار األكرب يساوي األصغر عندما يضاف ىذا إىل نفسو عدداً من ادلرّات.

من الفصل  ٕ-ٖملحورات الفقرة  ، الفصل الرابعٕٚٔٓ]فارس،  بدءًا من أيب كامل ّ  الكرجي؛ راجع ٕ٘
 .[األّول



 

13 

 

؛ ىذا فيما يتعّلق بضرب األعداد. أّما "، أو أن يكون عدٌد أضعافاً من عدد آخرآخر
أمر غري شلكن  ذه الطريقة )مبعّن ادلضاَعفة(، حتديد ضرب "ادلقادير" )ادلتصلة(، فهو 

 .ٕٙ، السابقVII.16أي بواسطة حتديد مشابو للتحديد 
، جرى تفسريىا على أّّنا كتاب "األصول"  قضااي نصوص ونورد ىنا عّينة من 

، أو ضرب مقدارين غري عددّيني، أحدعلا ابآلخر. م ضرب األعداد ابدلقاديرستخدِ تَ 
القضااي جربيّة ابلفعل، ألّّنا تنقل عملّية الضرب من  ولو صّح ذلك لكانت ىذه

عملّية داخلّية يف رلال األعداد إىل رلال أوسع. إّن رلّرد قراءة ىذه النصوص بلغتها 
وابتعادىا  اجلربيّة مدى ادلبالغة يف تلك التفسريات األصلّية كما قّدمها أقليدس يُظهر

قوسني يف تررتة نص القضااي ىو إضافة د بني أّن ما سريِ ُنشري إىل  .عن نّص أقليدس
. ىذه من عندان، قمنا  ا ليتوّضح ادلعّن يف الرترتة، اليت أردانىا شبو حرفّية، لألمانة

الرترتة شبو احلرفّية تزيد يف صعوبة فهم القارئ للنص، وؽلكن االّطالع على الَنص 
من كتاب "األصول"  الفرنسي )ادلرتَجم مباشرة من اليواننّية( للتحديدات أو القضااي

 .[Farès, 2017, ch. II] اليت وردت أو سرتد ىنا، يف
 

V.1القضّية 
مع مقادير  ،ابلعدد ،إذا كان لدينا ما شئنا من ادلقادير، ادلتساوية" :62
)رلموعة ادلقادير( األوىل أضعافاً، ابدلضاعفة من  كون كّل واحديأخرى، حبيث 

                                                           
ِعلم اجلرب، مع اخلوارزمي، أصبح ضرب ادلقادير على اختالفها )"األشياء"( ببعضها، أمراً بعد أن أُدِخَل  ٕٙ

اعترب اجلربيّون األوائل أّن ضرب طول بطول يتمّثل ىندسّيًا مبساحة )مساحة ادلستطيل ا اط  ذين  .مشروعاً 
ادلقدار أو "الشيء" حّّت القّوة  الطولني(، وضرب مساحة بطول يتمّثل حبجم. ولكن سرعان ما مّت التعامل مع قوى

 الثامنة )بدءاً من أيب كامل(  ّ إىل ما ال ّناية، بدءاً من الكرجي. 
كتاابً( والرقم العريب   ٖٔىنا ويف ما يتبع يشري الرقم الروماين إىل رقم الكتاب من رلموعة كتب "األصول" )وىي  ٕٚ

إىل القضّية األوىل من الكتاب اخلامس من  V.1 الرتقيم يشري إىل رقم القضّية من الكتاب ادلذكور؛ ىنا مثاًل،
 "األصول". 

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/propV1.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/propV1.html
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من األوىل  كون )أّي( واحدينفسها، من كّل واحد من )رلموعة ادلقادير( الثانية، فس
من الواحد من األخرى، بنفس مضاَعفة رلموع )ادلقادير( األوىل من رلموع  اً مضاَعف

 .[Peyrard, Vol. 1, p. 239]" )ادلقادير( الثانية
وغلري إىل اآلن يف عدد من ادلراجع البحثّية وكتب التدريس(  ) لهاوقد جرى أتوي

 كالتايل:
V.1 : 1 2 1 2.( ... ) . . ... .n nm x x x m x m x m x       

ىنا، ) .اديرادلق توزيعي ابلنسبة إىل رتعألعداد اب دلقاديراوىذا الت ويل يعين أّن ضرب 
 إىل مقادير(. yو xو xiوترمز احلروف  عددينإىل  n و m اناحلرف يرمز وفيما يلي،

إذا كان )ادلقدار( األول مضاعفًا من الثاين مثل مضاعفة الثالث من " :V.2القضّية 
لثاين مثل مضاعفة السادس من الرابع، سيكون من ان اخلامس مضاعفًا الرابع، وكا

لثاين مثل مضاعفة رلموع الثالث والسادس من من ارلموع األول واخلامس مضاعفًا 
 .[Peyrard, Vol. 1, p. 241]" الرابع
 وقد جرى أتويلها كالتايل: 

V.2 :   . . .m n x m x n x   

 توزيعي ابلنسبة إىل رتع األعداد. وىذا الت ويل يعين أّن ضرب األعداد ابدلقادير
من الثاين مثل مضاعفة الثالث من  إذا كان )ادلقدار( األّول مضاعفاً " :V.3لقضّية ا

الرابع، وإذا أخذان مقدارًا مضاعفًا من األّول وآخر من الثالث، ابدلضاعفة نفسها، 
ف الثالث يكون مضاَعف األّول، ابدلساواة، مضاَعفًا من الثاين مثل مضاعفة مضاعَ 

 .[Peyrard, Vol. 1, p. 243]" من الرابع
  وقد جرى أتويلها كالتايل: 

V.3.     . . . .m n x m n x   

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/propV1.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/propV1.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/propV1.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/propV2.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/propV2.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/propV1.html
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ختلط" التجميع ادل"اصّية عع تمتّ ي وىذا الت ويل يعين أّن ضرب األعداد ابدلقادير
(Associativité mixte). 

لك الت ويالت ىو أّن مثل ت  ىناك عنصر مهّم يف إثبات خط ،يف كّل حال 
)أو ضر ا( اليت  اخلامس تسبق حتديد األعداد ومضاعفتها بني الثاين أوقضااي الكتا

 أعطاىا أقليدس يف كتابو السابع.
 . "ضرب املقادير".3-6

عن  ال، و )بعضها ابلبع  اآلخر( بتااتً عن ضرب ادلقاديرأقليدس مل يتحّدث  
أّما تفسري ما  ضرب "اخلطوط" )أي القطع من خطوط مستقيمة( اليت دتّثل ادلقادير.

تقيمني" ابعتبار أنّو ضرب ىذين سّاه "السطح ادلستطيل ا توى حتت خّطني مس
اخلّطني )أو ىاتني القطعتني ادلستقيمتني(، فهو تفسري جربي أتى بعد أقليدس بقرون. 

نصوص بع  قضااي الكتاب الثاين من عّينة من ونقّدم فيما يلي من ىذه الفقرة 
"األصول"، ونصحب ىذه النصوص بتفسريىا اجلربي الذي يظهر جلّيًا كونو تفسرياً 

 فاً لقواعد السياق الزمين.سلال
إذا كان لدينا خطّان وكان أحدعلا مقطّعًا إىل ما شئنا من أجزاء يكون ": II.1القضّية 

ادلستطيل ا توى حتت ىذين اخلّطني مساوايً للمستطيالت ا تواة حتت اخلّط الذي مل 
 .[Peyrard, Vol. 1, p. 84]" كّل واحد من ِقَطع اآلَخر  حتتأبداً و  َقّطعيُـ 

 وقد جرى أتويلها كالتايل:
II.1 :  1 2 1 2.( ... ) . . ... .n nx y y y x y x y x y        

 

 إىل خطوط. xحيث تشري األحرف ادلرّقمة و
حتت إذا ُقِطع خّط مستقيم كيفما شئنا يكون ادلستطيالن ا تواىن ": II.2القضّية 

" اخلط كّلو وحتت إحدى القطعتني و)حتت( األخرى، مساواًي دلربّع اخلّط بكاملو
[Peyrard, Vol. 1, p. 85]. 

 وقد جرى أتويلها كالتايل:

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookII/propII1.html
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II.2 : 
2.( ) .x x y x y x    

 حيث تشري األحرف إىل خطوط.
ستطيل ا صور إذا ُقِطع خّط مستقيم كيفما اتُِّفق، يكون )رلموع( ادل": II.8القضّية 

حتت اخلط كّلو وإحدى الِقطعتني، أربع مرّات، ومربّع القطعة الباقية، مساواًي للمربّع 
 ,Peyrard]" الذي يُرسم من اخلّط كّلو والِقطعة ادلذكورة إذا اعتربا خطّاً مستقيماً واحداً 

Vol. 1, p. 99]. 
 وقد جرى أتويلها كالتايل:

II. 8 :     
2 2

4 .x y x y x y    . 

. ونظّن حبتة ةىندسيّ ىي براىني أّن براىني أقليدس للقضااي ادلذكورة إىل نشري  
يزيد من طول ىذه أنّو أّن تبيان ذلك عن طريق إعادة عّينة من الرباىني غري ضروري و 

 ٕٛ.الفقرة
 .حّل أنواع معادالت الدرجة الثانية. 3-3

لثاين من "األصول" على من الكتاب اوالسادسة اخلامسة  تانالقضيّ إذا قُرئت  
 . ٜٕثالثية احلدود صناف معادالت الدرجة الثانيةألحالًّ  انضوء اجلرب تُعطي

: "إذا ُقِطع خّط مستقيم، إىل قطعتني متساويتني و)إىل قطعتني( غري II.5القضّية 
حتوى ابلقطعتني غري ادلتساويتني، م خوذًا مع ادلربّع 

ُ
متساويتني، يكون ادلستطيل ادل

                                                           
ب بريارد على كّل حال، براىني ىذه القضااي ورسم األشكال اذلندسّية العائدة ذلا سهل جّداً، وؽلكن، دلزيد من اإليضاح مراجعة كتإٛ
(F. Peyrard.إليكرتونّياً بسهولة، أو أاّيً من صيغ "األصول الواردة يف الئحة ادلراجع ) 

 :(2xوبعد القسمة على معامل  )حبسب ترتيب اخلوارزميالرابع، واخلامس والسادس  ىذه األصناف ىي ٜٕ
(IV) : 

2x bx c   ;  (V) : 
2x c bx  ;   (VI) : 

2x bx c   ; 

تعّدد أصناف معادلة الدرجة الثانية سببو عدم معرفة اخلوارزمي  .موجبني عددين ُمنطقني cو bحيث يكون 
 ورايضّيي عصره ابألعداد السالبة.
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( على اخلّط ا صور بني نُقطيت الَقطع، مساواًي للمربّع )ادلبين( على نصف )ادلبين
 [.Vitrac, 1990, p. 233، و][Peyrard, Vol. 1, p. 93]اخلط" 

 
ىو اخلّط ادلقسوم إىل  ABيستخدم أقليدس الصورة ادلقّدمة أعاله، حيث  

، منتصِفِو. Cقطة قسمني متساويني على النوإىل  Dقسمني غري متساويني على النقطة 
DBوأيخذ  DH وLH HG CD  . ،يربىن بطريقة ىندسّية ىذه القضّية  ّ

رلموعة مع  DBو AD، الذي ضلعاه علا اخلطّان ADHKأي أّن مساحة ادلستطيل ِ 
(، تساوي، مساحة ادلربّع LHGE)ادلساوي للمربّع  CDمساحة ادلربّع ادلبين على 

 .BCEF، وىو ادلربّع ABادلبين على نصف 
بع  ادلؤرخني يف ىذه القضية حاًل ىندسيًا للمعادلة من الدرجة  وقد رأى 
 الثانية 

2 2x b ax  
 ة لـ)وىي من الصنف اخلامس، حبسب تصنيف اخلوارزمي(. فهذه ادلعادلة مكافئ

2.( )x a x b   (E) 
ABفإذا أعتربان  a وBD x  يكونAD a x    مساحة ادلستطيل وتكون

ADHK 2مساوية لـ.( )x a x ax x   ومساحة ادلربّع ،LHGE  مساوية

ـل
2

2

a
x

 
 

 
رت جرباّيً: II.5. فيكون، حبسب القضّية    ، إذا ُفسِّ

2 2

.( )
2 2

a a
x a x x
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 فيكون 
2 2

.( )
2 2

a a
x a x x

   
      

   
 

  كّل من العالقتني:ل مكافئة (E)ادلعادلة فتكون 
2 2

2

2 2

a a
x b

   
     

   
   و     

2 2 2

2

2 2 2

a a a
x x b

     
         

     
 

ىنا أي" الشرط  ومن)
2 2

2 2 0
2 4

a a
b b

 
    

 
 ويكون (،

2

2

2 2

a a
x b

   
     

   
، أو 

2

2

2 2

a a
x b
   

     
   
، 

أي  
2

2

2 2

a a
x b

 
   

 
. 

إذا ُقِطع خّط مستقيم، إىل قطعتني متساويتني وأضيف إليو، على استقامة، خّط مستقيم، : "II.6القضّية 
مع مربّع ملُحتوى حتت املستقيم الكامل مع املستقيم املُضاف، وحتت اخلط املضاف، يكون املستطيل ا

املرسوم على نصف املستقيم الكامل مع املستقيم لمرّبع املرسوم على نصف املستقيم الكامل، مساواًي ل

 .[Peyrard, Vol. 1, p. 93]" املضاف، ابعتبارمها خطّاً واحداً 
اخلط ادلضاف، ُتكتب ىذه  xاخلط، و b  وسّيناإذا قرأان ىذه القضّية جربايًّ  

القضّية على الشكل التايل:  
22

.( )
4 2

b b
x b x x

 
    

 
؛ عند ذلك من السهل 

 أن نرى أّّنا تُعطي حّل معادلة الدرجة الثانية من الصنف الرابع:
(IV) : .( )x b x c  

xادلضاف )أي اخلط مع اخلط  xاخلط، و b وكذلك، إذا سّينا  b  اخلط

ادلضاف(، ُتكتب ىذه القضّية على الشكل التايل:  
22

.( )
4 2

b b
x x b x

 
    

 
؛ 
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عند ذلك من السهل أن نرى أّّنا تُعطي حّل معادلة الدرجة الثانية من الصنف 
 السادس:

(VI) : .( )x x b c  
ىو صحيٌح يف رايضّيات )جربيّة( ا النوع من ىذ توال شّك أّن تفسريا 

عصران، إظّلا ال شّك أيضاً أبنّو غريب عن رايضّيات أقليدس، وعن مشروعو، الذي ىو 
ىندسّي يف األساس. وقولنا ىذا ال يتعارض أبداً مع كون اذلندسة األقليديّة قد بقيت 

زمّيات احللول األداة الفّعالة يف تربير خوار  ٖٓمنذ عصر اخلوارزمي، ودلّدة طويلة
 والقضااي اجلربيّة.

*** 

   املراجع
 *يف ما يلي، املراجع املذكورة ابلعربّية وبلغة أخرى، جرت ترمجتها إىل العربّية ومتوّفرة ابللغتني.

 
 

Anbouba, A. 1978. “L’algèbre arabe aux IX
e
 et X

e
 siècles – Aperçu général”. 

Journal for the history of Arabic science. Alep. Vol. 1, no. 2,  pp. 66 – 

100. 
Bellosta, H. 2010. “La réception de la science arabe en Europe”, dans 

Encyclopédie des relations sociales entre le monde islamique et 

l’Occident, supervisée par Samir Sleimane, (Téhéran  2010). Publié aussi 

sur le site de l'Equipe d'Etude et de Recherche sur la Tradition 

Scientifique Arabe: www. histosc.com. 

"موسوعة اتريخ العالقات بني ": ُنِشر يف العلم العريب يف أورواب. "استقبال ٕٓٔٓ، ىيلني، وستابلّ 
 ٜٛٔ، )يمانسري سلد.أتليف طلبة من األكادؽليني؛ إشراف  ،العامل اإلسالمي والغرب"
ابمع العادلي للتقريب بني ادلذاىب اإلسالمية، بريوت/ إصدار  صفحة من القطع الكبري(؛

وادلقال منشور أيضًا يف ادلوقع اإلليكرتوين للجمعّية اللبنانّية لتاريخ العلوم العربّية:  طهران.
www. histosc.com. 

                                                           
 .[ٕٚٔٓ]فارس، ، من الفصل الثالث من ٕراجع الفقرة  ٖٓ



 

20 

 

Dahan-Delmico, A. et Peiffer, J. 1986. Une histoire des mathématiques – Routes 

et dédales, Seuil, Paris. 

Farès, N. 2015. Al-Khwārizmī  et le fondement axiomatique de l'algèbre. 

Lebanese Science Journal, Vol. 16, No. 1. 

Farès, N. 2016. Commentaire du Livre X des Éléments d’Euclide, par Abū 

Ja‘far al-Khāzin. Éditions de l’Université Libanaise, Beyrouth. 

. رسالة أيب جعفر اخلازن يف تفسري الكتاب العاشر من أصول أقليدس. ٕٙٔٓفارس. ن. 
 بريوت.-منشورات اجلامعة اللبنانّية

Farès, N. 2017. Naissance et développement de l’algèbre dans la tradition 

mathématique arabe. Dār al-Fārābī, Beyrouth. 

 .والدتو وتطّوره يف التقليد الرايضي العريب"، دار الفارايب، بريوت -. "اجلربٕٚٔٓفارس، ن. 

Heath, T. 1956. (Sir Thomas L. Heath). The thirteen books of EUCLID’S  

ELEMENTS, 2
nd

 edition, 3 vol. Dover New York.  

Itard, J. 1984. Essais d’histoire des Mathématiques, introduites et réunis par 

R. Rashed. Librairie scientifique et technique Albert Blanchard, Paris. 

Kouteynikoff, O., Loget, F., Moyon, M. 2013. Corpus des Editions 

Renaissantes des Eléments d’Euclide (1482-1606), Responsables du 

corpus : Caractéristiques principales de l'édition : www.sphere.univ-paris-

diderot.fr/spip.php?article1066 
Peyrard, F. 1814, 1816, 1818. Les œuvres d’Euclide en grec, en latin et en 

français, 3 tomes : (vol. 1 : Livres I-VII, vol. 2 : Livres VIII-X, vol. 3 : 

Livres XI-XIII), Paris. On peut le retrouver sur internet 

(http ://books.google.com/). On peut consulter aussi le site de « l’Equipe 

d’Etudes et de Recherche sur la Tradition Scientifique Arabe » : 

www.histosc.com. 

Rashed, R. 1984 (1). Entre arithmétique et algèbre. Recherches sur l'histoire 

des mathématiques arabes. Les Belles Lettres, Paris. 

بني اجلرب واحلساب" مركز دراسات الوحدة العربّية  -"اتريخ الرايضيات العربية  .ٜٜٛٔ، ر. راشد
 .عن صيغتو الفرنسّية نقلو إىل العربّية د. حسني زين الدين  بريوت.-

Rashed, R. 1984 (2). Diophante : Les Arithmétiques, Tome III : Livre IV. 

“Collection des Universités de France”, Les Belles Lettres, Paris. 

Rashed, R. 1984 (3). Diophante : Les Arithmétiques,Tome IV : Livres V, VI, 

VII. “Collection des Universités de France”, Les Belles Lettres, Paris. 

Rashed, R. 2007. Al-Khwārizmī – Le commencement de l'algèbre, 

Blanchard, Paris. 

http://hdmmoyon.free.fr/
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1066
http://books.google.com/).%20On
http://www.histosc.com/


 

21 

 

فريق الدراسة أتسيس علم اجلرب"، تررتة نقوال فارس ) -. "رايضّيات اخلوارزميٕٓٔٓراشد، ر. 
، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربّية، بريوت، تررتة عن (والبحث يف الرتاث العلمي العريب

 [(.Rashed, 2007األصل الفرنسي ادلذكور )]
Rashed, R. et Houzel, C. 2013. Les arithmétiques de Diophante. Walter De 

Gruyter GmbH, Berlin/Boston. 

Taton, R. (sous la direction de),  1957. Histoire générale des sciences, vol. 1, 

"La science antique et médiévale", sous la direction de  P.U.F, Paris.. 

Vitrac, B. 1990-2001. Euclide d’Alexandrie. Les Éléments, vol. 1 : 1990, vol. 

2 : 1994, vol. 3 : 1998, vol. 4 : 2001. PUF, Paris. 

Youschkévitch, A. P. 1976. Les mathématiques arabes (VIIIe-XVe siècle), 

Vrin,  Paris. 

 

 

 


