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 أال وىو المغة ،طمب مني أن أتكمم اليوم عن موضوع يكاد البحث لم يبدأ بعد فيو
 والحديث قد يطول ويتشعب ليعرج بنا ؟ كيف نشأت وكيف تطورت،العربية العممية

 القرون الثالثة األولى لى أنعمى العديد من جوانب الثقافة بل الحضارة العربية إ
 ،وىذا ما ال أستطيعو لضيق الوقت ولقمة الباع في كثير من الفنون والعموم

 وىي ،سأقصر الحديث إذن عمى قميل من المسائل التي لي  فييا وجية نظر
 ومسألة التطور التاريخي لمنقل وأخيرًا بعض خصائص ،مسألة البحث والنقل

 ويمزم قبل ىذا لفت النظر إلى بعض مالبسات النقل القديم ،العربية العممية
 وتمك التي تشير ،"مدينة العمماء" أو "المدينة العممية"وخاصة تمك المتعمقة بتكون 

إلى دور العموم اإلنسانية أو االجتماعية في تييئة النيضة العممية في الرياضيات 
 وىنا أرجو السماح لي  بالتذكير ببعض الحقائق التي ،والفمك وغيرىما من العموم

 .يعرفيا الجميع

من المعروف أن نقل عموم األوائل وخاصة تمك التي ترعرعت في أحضان 
 فيذه العموم نمت ونضجت ،الحضارة اليميستينية لم يكن نقال جغرافيًا بل لغويًا فقط

 أعني تمك البقعة من األرض التي قامت عمييا الخالفة "اليونان الكبرى"في 
 فقد كانت توجد في اإلسكندرية دوائر عممية يذاكر فييا الطب وبعض ،اإلسالمية
 وكانت ىناك أيضا عمى أرض الخالفة مدارس الرىا ونصبين وقنسرين ،ىذه العموم

 فنقل العموم لم يكن استيراد ،ة العديدة ومدارسياريشابور وحران عدا األدي وجند
 ومن المعروف أيضًا وجود اىتمامات ،اليابل ترجمة ليا من لغة إلى أخرى

 ،ونشاطات تعميمية وعممية في أواخر القرن اليجري األول وأوائل القرن الثاني
 فمن خاللو نممح ،ويدل عمى ذلك ما روي عن خالد بن يزيد وغيره في ىذه الفترة

 ولكنو لألسف لم يصمنا الكثير من أنباء ىذا النشاط حتى ،آثار ىذا النشاط العممي
 وىذا النشاط التعميمي والعممي الذي لم يدرس بعد دراسة كافية ،تشكك البعض فيو
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 أي تقميدًا متصاًل  ،حركة عممية- كما يبدو - عمى الرغم من أىميتو لم ينشئ 
 وعمينا أن ننتظر بداية الدولة العباسية لنرى كيف بدأ ىذا التقميد ،واعيًا بما يفعل

 وال يمكن فيم ىذه النيضة العممية إال ،دون استثناء ةالذي سيعم كل فروع المعرف
 أوليا ىو تشجيع السمطة ،بالرجوع إلى عوامل عدة سنذكر منيا ثالثة فقط

 وىذا يستفاد مما يروي عن خمفاء العباسيين وعن إنشاء ،السياسية واالجتماعية
 ولم يقف األمر عمى الخمفاء فمقد قمدىم في ىذا األمراء ،الحكمة والمراصد  بيوت

 ، ونذكر جميعًا ما قام بو بنو المنجم وابن المدبر عمى سبيل المثال،والوزراء
 ولكن ال يفوت عمى من ينظر في تاريخ الحركة ،والمقام ىنا ليس مقام تفصيل

 ،العممية مالحظة دور السمطة السياسية في تييئة الوسائل المادية وتييئة الباحثين
 التي معيا تعددت ،واستمر ىذا النيج بعد تمزق الخالفة وقيام الدويالت المتنافسة

 فمو أخذنا بغداد في منتصف القرن ، بفرقيا المتعددة والمتنافسة"المراكز العممية
 الكندي ،بنو موسى وأعوانيم: الثالث لرأينا إحدى صور ىذه المدينة العممية بفرقيا

 ...معشر وتالميذه ي أب،وحمفاؤه

أما ثاني ىذه العوامل فمقد انبثق من حاجات المجتمع الجديد من مادية 
 المتعددة الحضارات ، فمقد اقتضت الدولة الجديدة الشاسعة األنحاء،وثقافية

 ، فإنباط المياه الجوفية،مما ألزم االستعانة بالعمم  من تعمير وتوحيد،واألنظمة
نشاء المدن ومد الطرق وتنظيم الدوواين  وجباية الخراج ومسح ،وشق القنوات وا 

األرضين وغير ذلك أدى إلى توحيد النظم الحسابية واالستعانة بالجبر وبفروع 
 ، كما أدت الفرائض الدينية،أعني االستعانة بالعموم لحل مسائل عممية... اليندسة 

األثر في رقي عمم  إلى أبحاث فمكية كان ليا جل... من صوم وصالة وحج 
- أي وظيفة المؤقت -  وأدى عمم الميقات والوظيفة االجتماعية الجديدة ،الييئة

وين والوظيفة االجتماعية ا وساعدت الدو،إلى تمثل الثقافة التقميدية لمبحث العممي
 ويمكن أن نعدد أمثمة أخرى ،عمى تقدم الحساب والجبر- أعني الكاتب - الجديدة 
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 فالعمم أصبح بتطبيقاتو جزءًا من الممارسة ،الحيل من الطب والكيمياء وعمم
 . كما كان جزءًا من تمك الممارسة عن طريق التدريس والبحث،االجتماعية

أما العامل الثالث الذي أسيم في النيضة العممية فيو نيضة أخرى سبقتيا 
 أعني عمم الكالم وعموم المغة والتاريخ والفقو ،في العموم اإلنسانية واالجتماعية

 فثمة مالبسات ليا وزنيا اكتنفت نشأة ىذه العموم التي أعدت ،والتفسير وغيرىا
 "العين"كتاب   فمنذكر؛، ولضرب مثل عمى ىذا،وحثت عمى االىتمام بعموم األوائل
ي معرفة متقنة بعمم ض كان ىذا العمل يقت،لمخميل وظيور أول عمل معجمي

 ىذا ما أخذ ،ب التوافيق والتباديل لحصر ألفاظ المغةااألصوات وكذلك بمبادئ حس
 وباختصار ،بو الخميل وما تعذر فيمو عمى الكثيرين ومنيم الميث بن المظفر نفسو
حميا ب شديد أثارت ىذه العموم العربية اإلسالمية العديد من المسائل التي تطل

- مثل التباديل والتوافيق -  أو ابتكار عموم جديدة ،األخذ بعموم األوائل وتطويرىا
 وىيأت ىذه العموم الوسائل المغوية مما أعد المغة العربية ،لم يعرفيا األوائل

  .الستقبال ىذه المعارف الجديدة

فمنقف اآلن قميال عمى ظاىرة الترجمة وذلك لبيان ارتباطيا باإلبداع ولموقوف عمى 
 .الفترات التي تتقاسم تاريخيا

 وظنوا ،سادت بين جميرة المؤرخين نظرة حول تاريخ العمم في فترتو العربية
قبيا ثالثة عاألولى لمترجمة والثانية لمتمثل واالكتساب ت: أنو تتوزعو ثالث مراحل

 فإن تأممنا حركة الترجمة ، وأظن أن ىذا االعتقاد قد جانب الصواب،لإلبداع
 فسنرى أن ىذه الترجمة مرتبطة بالبحث ، من فمكية ورياضية عمى األخص،العممية

 اليدف منيا ؛ مكتبة عمميةإنشاءالعممي وباإلبداع فمم يكن القصد من الترجمة 
ذا لم نعي ىذه ، بل لتمبية حاجات البحث العمميء واألمراء،إثراء خزائن الخمفا  وا 
 ويكفي أن نذكر ، فمن ندرك شيئًا من حركة الترجمة العممية،الظاىرة حق الوعي

لعمماء ا  بل إن بعضيم من، من قادة الحركة العمميةابأن المترجمين أنفسيم كانو
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وثابت بن قرة وقسطا  الحجاج بن مطر:  فمن بينيم،الخالدين عمى مر  العصور
- وكذلك توقيت ىذا االختيار -  واألخرى أن اختيار الكتب ، ىذه واحدة،بن لوقا

 .كانا وثيقي الصمة بما يعرض لمبحث

عندما ترجم ثابت بن قرة عدة كتب من مخروطات : ولنأخذ بعض األمثمة
كان ذلك لحاجتو إلييا في أبحاثو - وىي أرقى ما كتب في اليونانية - أبمونيوس 
 وىنا تجدر اإلشارة ، وخاصة تمك المتعمقة بحساب المساحات والحجوم،الرياضية

 وذلك عندما بحث الحسن بن ،إلى أن أبمونيوس لم يترجم حتى دعت الحاجة إليو
 ولنوضح ىذه ، في حساب مساحة القطع الناقص، أستاذ ثابت بن قرة،موسى

 فمقد ترجم ، وىو كتاب المسائل العددية لدي وفنطس اإلسكندراني،الفكرة بمثل آخر
 أي في وقت متأخر ،الميالدي ىذا الكتاب في الثمث األخير من القرن التاسع

 ولقد ، ويعالج مؤلف ىذا الكتاب المسائل الديوفنطيسية أو التحميل الالمحدود،نسبياً 
اىتم الرياضيون العرب بيذه المسائل وتعمقوا فييا مما دعا إلى ترجمة ذلك الكتاب 

 فارتباط الترجمة العممية بالبحث ليس حقيقة تاريخية ، لمواصمة البحثاليونانيةمن 
 بل ىو يفسر لنا في مجال الفمك والرياضيات سر  نشاط الترجمة عمى نفحسب

 .ويةغ كما يبين لنا بعض خصائص الترجمة الل،أيدي أعمى الباحثين طبقة

ال مجال لمشك إذا في أن نشأة المغة العربية العممية تبعت التقاء تيارين 
 واآلخر ىو تيار البحث ، أحدىما في العموم اإلنسانية وخاصة المغوية منيا،لمبحث

ترجمة المرتبطة بالبحث واإلبداع ال أعني ،العممي نفسو الذي سمك نيجين متزامنين
 .أو ابتكار عموم جديدة لم يعرفيا القدماء

سيام كل منيما في نشأة وتطور العربية  عمينا اآلن تتبع ىذين التيارين وا 
 فيناك العموم ، وىنا يجب التمييز بين أحوال متعددة سنعرض لبعضيا فقط،العممية

 فالمناظر ىي ،ثل عمم المناظرم  وىذا،اليونانية الصرفة التي نقمت إلى العربية
 وىناك العمم الذي ابتكر في العربية ،يونانية األصل وال نعرف ليا أصواًل أخرى
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 ىذا مثل التحميل الالمحدود أو التحميل ،وساعد عمى تقدمو الترجمة من اليونانية
 ، وىناك العمم الذي ابتكر في العربية وتطور فييا،الديوفنطسي كما يسمى اآلن

 سآخذ إذا ىذه األحوال الثالثة لبيان كيف تطورت العربية العممية بين ،مثل الجبر
 . وسأبدأ بالمناظر،الترجمة والبحث

وخالفًا لما - في ىذا الميدان كما ىو الحال في الميادين العممية األخرى 
 بل عمى أنيا ، يجب عمينا النظر إلى الترجمة ال عمى أنيا واقعة تاريخية،يكتب

 وبعبارة أخرى إذا اعتبرنا ، أعني ذات فترات ومراحل وتطور داخمي،حركة تاريخية
 أما إذا ؛ فسيغيب عنا أشكال ىامة من تكون وتطور المغة العممية،الترجمة واقعة

 وسنعرف أين ومتى ،اعتبرناىا حركة ذات فترات فسندرك حينئذ  تطور ىذه المغة
ذا رجعنا إلى عمم المناظر ،عجم كل عمم من العمومم  تكو ن الجزء األساسي من  وا 

 غمب عمى األولى منيا ،سنرى بوضوح أن حركة الترجمة فيو مرت بمراحل عدة
النقل الحرفي والمجوء إلى صيغ تركيبية واشتقاقية ليست كما يقال عربية األصل 

 ولوصف ىذه المرحمة يمكننا استعارة عبارة الكندي ،واألخذ بالتعريب أحياناً 
دون اعتبار  ةإن ىؤالء المترجمين كانوا ينقمون كممة كمم: المشيورة في قولو
ىا الناقل إال التخمص في وتمت ىذه المرحمة مرحمة أخرى سعى ،التركيبات العربية

 وتمت ، وأراد تصحيح األسموب حتى يتسق مع العربية،من أغمب ىذه التركيبات
أحيانًا ىذه المرحمة الثانية مرحمة أخرى أراد فييا المترجم أن يصل بالنص إلى 

 ولبيان خصائص ىذه المراحل سأرجع إلى ،وي معاً غاإلتقان العممي واإلتقان الل
 وىذه الدراسة ذات ،دراسة االنعكاس عمى المرايا في القرن التاسع الميالدي

 ولنبدأ ،األول ىو المرايا المحرقة واآلخر ىو المرايا لدراسة اإلبصار بيا: وجيين
ترجع الترجمة األولى .  وبكتاب العالم البيزنطي أنثاميوس الترالي،بالمرايا المحرقة

 ولقد حالفنا الحظ في العثور عمى ،ليذا الكتاب إلى ما قبل نصف القرن الثالث
في "ي بيذه الترجمة في كتابو د واستشيد الكن،جزء منيا في السنوات السابقة
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 ومن ثم يبدو أن البحث في المرايا المحرقة قد تبع أو تزامن مع ىذه ،"الشعاعات
 والنشاط البحثي في ىذا الميدان سيحث عمى ترجمة كل ما كتب عمماء ،الترجمة

وأغمب ىذه النصوص لم تصمنا ... يس ودترومس وديدموسل مثل ديوق،اليونان فيو
 ىذه ىي البيئة التي ترجم فييا كتاب ، فمقد فقدت أصوليا اليونانية،إال بالعربية

وعند الفحص المتأني ليذه الترجمة ومقابمتيا بالنص اليوناني ، أنثاميوس ألول مرة
 فيي حرفية وركيكة يصعب أحيانًا ، سنجد أنيا ترجمة الكممة بالكممة،الذي وصمنا

  .فيميا وإليضاح الفكرة فمنأخذ بعض األمثمة

 :ينقل المترجم 

 126صور سكنر ص 

 وىو ،"فعل"- ب`$ "ا1|57 فيو إذ ا يترجم ،"وليفعل عالمة ح"بالعبارة التالية 
   أو"جعل"- لماذا  إذ ا لم يأخذ ب؟  » ىل أراد المترجم تجنب ؛وىم. ركيك

 .، وىو أقل اإليمان"كان"- ب 

 126 صورة سكنر ص

  :ولنقرأ كل الجممة في الترجمة

 فمتى ما نحن توىمنا مرآة ذات سطح مستٍو في موضع خط ح ز المستقيم موقع "
الشعاع الذي دالئمو ب ز ه عمى مرآة ز ح ط، أزعم أنو يعطف راجعًا إلى 

". موضعاً 
 كان ،وقراءة ىذه العبارة تبين لنا بوضوح بعض خصائص ىذا النقل القديم

فمتى ما نحن " عوضًا عن"فإذا توىنا " أو "فمتى ما توىمنا"األفصح أن يقول 
في موضع "من   بدالً "عمى موضع خط"، كما كان من األفصح أن يقول "توىمنا
وكانت مرآة ز ح ط موقعًا لشعاع دالئمو بزه، :  كان عميو أيضًا أن يقول،"خط
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 بداًل من موقع ا لمشعاع الذي دالئمو ب ز ه عمى "فأقول إنو ينعكس إلى موضع ا
 .”مرآة ز ح ط، أزعم أنو ي عطف راجعًا إلى موضعاً 
سيختفي  λεΫω لترجمة  "أزعم"ومما يجب أن نمتفت إليو أن المجوء إلى كممة 
ليحل محميا   λεΫω  لترجمة"تمامًا بعد ذلك، وستختفي أيضًا عبارة عطف راجعاً 

ل التعبير حرفيًا عما و ويالحظ أيضًا أن ىذه الترجمة الركيكة تحا،"عكس"كممة 
أو   to throw back - باإلنجميزيةتتضمنو الكممة اليونانية التي يمكن أن تنقل إلى 

 ..zurckwerfen إلى األلمانية

وكأنا صيرنا ": والمثال األخير الذي نقدمو من ىذه الترجمة ىو العبارة التالية
 وىذه العبارة ىي نقل حرفي لمنص ،"ا مركزًا وبعد الدائرة خططنا عميو ح وخط ح

 : وكان عمى الناقل أن يقول،المقصود اليوناني، وليذا ال يمكن بحال إدراك المعنى
من الواضح إذا أن . "وكأنا صيرنا ح مركزًا وخططنا عميو ببعد خط ح ا دائرة

ن كانت  العربية العممية في ىذه المرحمة ىي يونانية الصورة عربية المفردات، وا 
 .تعبر أحيانًا عن المعنى المقصود ىذه المفردات ال

فمم يكن من الممكن بل من المتصور مع الشغف واالىتمام بالمغة العربية أن 
مثل ىذه الترجمات، وخاصة بعد تعارف عمماء المغة عمى قواعدىا وأحكاميا،  تقبل

 فيؤالء كميم لم يكن ليم أن ،بل بعد أن تعارف أصحاب العموم المختمفة عمى ىذا
يقبموا أن يطرأ عمى المغة العربية االستحالة والفساد فمزم إذا ترجمة جديدة، وىذا ما 

 فمقد ترجم نص أنثاميوس مرة ثانية سعى فييا الناقل إلى الرجوع إلى أحكام ،تم
 . ولنأخذ من ىذه الترجمة الثانية ثالثة أمثمة،عدىااالعربية وقو

 موضع حينما  آي:ζήψ δζθέύζιترجم صاحب النقل األول العبارة اليونانية 
ال محل لو ىنا وليذا سيختفي »  ومن الواضح أن ظرف الزمان حينما،"طمب منا

 .من الترجمة الثانية
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 إلى آكالخط اآلخذ من عالمة " :ونقرأ أيضًا في الترجمة األولى العبارة التالية
 ىنا ال "اآلخذ" إلى نقطة ب، فكممة آ، يعني الخط الخارج من نقطة "عالمة ب

ادى األمر، فكتب كييئة خط ا فعن المعنى، وليذا حاول الناقل الثاني أن يت تعبر
 .»ب

 :أما المثل الثالث، فيو ىذا الذي نقرأه في الترجمة األولى

فمنضع رسم ا ليذا الخط لكيما إذا ىيئ األمبولوس الذي يواجو بو الرسم، تمت “
 .”صنعة المرآة

وىذه العبارة ال تكاد تكون عربية وال أظن أن المترجم األول أدرك المعنى 
 ζήψوىي من الكممات اليونانية النادرة  emboleus   وتعريب كمم،المقصود
δζθέύζι |يحبذ ذلك . 

 :ونقرأ في الترجمة الثانية ىذه العبارة 

فمنضع رسم ا ليذا الخط، إذا ىيئ عميو وامتثل عمى ىذا األمبولوس، تمت صنعة “
 ".ىذه المرايا

حالل "لكيما"والجدير بالذكر ىنا ىو تعديل العبارة وذلك بحذف   "     إذا" وا 
دخال كممة"  وىذه األخيرة بجوار الكممة المعربة تبين أن المترجم ،"امتثل""الشرطية وا 

 بمعنى نموذج أو "مسطرة"تعني ىنا  قد اقترب من معنى الكممة اليونانية والتي
 .قالب

ربما كان لمبحث الذي قام بو كل من الكندي وقسطا بن لوقا وغيرىم  في ىذا  
تقانيا لغويًا وعممياً  فمنذ منتصف القرن الثالث . الميدان أثر في إعادة الترجمة وا 

ال يمكن إنكاره إذا فحصنا الترجمة  ر وىذا األث،والبحث في ىذا الميدان عمى أشده
الثالثة لكتاب أنثاميوس التي ضمنيا أحمد بن عيسى من عمماء أواخر القرن 
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 والنقل الثالث ىو نقل دقيق في أسموب عربي ،الثالث أو أوائل القرن الرابع كتابو
 .سمس، وىو أقرب نقل إلى النص اليوناني الذي بين أيدينا

تقانيا  . يبدو إذا أن البحث لم يالزم الترجمة فحسب بل ساعد عمى تقدميا وا 
فمقد ذكرنا أن الكندي وقسطا أسيما في تطوير دراسات المرايا المحرقة، وألف 

 ففي ىذا الكتاب لم يتردد ،"في الشعاعات"الكندي عدة رسائل ىامة منيا كتابو 
 ففي ،الكندي في أن ينتقد أنثاميوس الذي استميمو في بحثو ليذىب بعيدًا عنو

 :صدر كتابو ىذا يقول الكندي
وقد كان يجب عمى أنثاميوس أال  يقبل خبرًا بغير برىان في التعاليم وفي " 

 وقد مثل كيف يعمل ،صناعة اليندسة خاصة، وال يوجب أيضًا شيئًا بغير برىان
لم يبين كيف كون ومرآة تنعكس منيا أربعة وعشرون شعاعًا عمى نقطة واحدة، 

 .النقطة التي يجتمع عمييا الشعاع عمى أي بعد شئنا من وسط سطح المرآة

ونحن ممثمون ذلك عمى أوضح ما يمكننا وأقربو، ومبينوه بالبراىين اليندسية،  
والجية األخرى التي ذكر عمى أوضح ما تبمغو طاقتنا، ونتمم من ذلك ما كان 

ناقصًا، فإنو لم يذكر بعدًا مفروضًا، ونرتب ذلك بعد أن نأتي بموضع غايتنا نحن، 
 ".ليكون فيم ما قال سيال عمى من أحب فيمو من محبي التكثير في المعمومات

 التقدم بالمادة اقتضىأخذ الكندي عمى عاتقو تحقيق ىذا المشروع العممي الذي 
 فمع الكندي وقسطا أرسيت ،وبالمغة في فصل المرايا المحرقة من عمم المناظر

رايا المحرقة ىي نتاج لعالقة معقدة م وىكذا نرى أن عربية ال،قواعد المغة ليذا الفرع
 .بين الترجمة والبحث

لم يقف األمر عمى ىذه البداية، بل سيختمف فيما بعد عما كان عميو في  
 ىذا ما ، سيخبو بعد ىذا دور الترجمة لتترك المكان كامال  لمبحث،القرن الثالث

دراسة في التاريخ عن  عندما قدم أول- سيحققو في القرن الرابع العالء بن سيل 
 وما تم في ، ولكن ىذه قصة أخرى،النظرية اليندسية لممرايا والعدسات المحرقة
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 فمقد ترجم أيضًا كتاب أوقميدس، ،فصل المرايا المحرقة، تم نظيره في المناظر
قل، واستميمو في القرن الثالث كل  من قسطا األوأثبتنا أنو ترجم مرتين عمى 

والكندي وكانت ىذه الترجمات من أجل البحث، ومن ثم فقد نقدىا الكندي في سفر 
ظل مجيواًل حتى حالفنا الحظ مرة أخرى فعثرنا عميو، عنوانو دليل عمى ما 

في تقويم الخطأ والمشكالت التي ألوقميدس في ": يتضمنو من مشروع عممي وىو
 : ويبدأ الكندي كتابو بالكممات التالية،"كتابو الموسوم بالمناظر

سألت، وفقك اهلل لدرك الحق، رسم  كتاب في صناعة أوقميدس الموسومة "
يضاح  مشكالتيا  ."بالمناظر وتقويم ما رأينا فييا من الخطأ وا 

وىنا أيضًا من خالل ىذه العالقة المعقدة بين الترجمة والبحث أرسيت قواعد 
 سيظل األمر عمى ىذا حتى ،لغة ىذا الفصل من المناظر اليندسية ومصطمحاتو

ت تم فييا تطوير ايكتب ابن سيل ثم ابن الييثم خاصة فصواًل جديدة في المناظر
العمم والمغة في نفس الوقت، منيا فصل عن العدسات واالنكسار وفصل عن 

 .تكوين الخيالت، وفصل عن وسائل االعتبار والتجريب وغيرىما

 فعمى ،أما الحالة الثانية التي نريد أن نعرض ليا اآلن فيي الجبر ولغتو 
عكس المناظر لم يكن لمجبر أصول يونانية أو ىندية، بل ظير ألول مرة في 
التاريخ عممًا مستقاًل  لو موضوعاتو ومصطمحاتو في كتاب محمد بن موسى 

 وال أعني بذلك أن ،الخوارزمي قبل نياية الثمث األول من القرن التاسع الميالدي
ىذا أو ذاك الطور من أطوار  الخوارزمي لم يرجع إلى أصول كانت مستعممة في

 فقد كان ،الرياضيات، ولكن أقصد أنو ال يمكن رد مضمون كتابو إلى ما قبمو
ىدف الخوارزمي ىو صياغة نظرية لممعادالت الجبرية التي يمكن حميا بالمجوء 

ي بناء لغة يمكن التعبير بيا عن موضوعات عدة م فكان عمى الخوارز،إلى الجذور
 كان ،في نفس الوقت، أعني عن األعداد الحسابية والمقادير اليندسية عمى السواء
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عميو أيضًا تصور تركيبات لغوية جديدة ال تعرفيا لغة األدب بالمعنى القديم ليعبر 
 كيف الخوارزمي ،.بيا تعبيرًا دقيقًا عن ىذه الموضوعات وعن أسموب العمم الجديد

 ؟ حقق ىذا

 ، لنظريتو"الحدود األولية"يستيل الخوارزمي كتابو بتعريف ما نسميو اليوم  
، ثم مربع "الجذر" أو "الشيء"وىذه الحدود ىي المجيول الذي أطمق عميو اسم 

 تطمق عمى كل ما لو عامة  ىي كممة"الشيء" وكممة ،"المال"المجيول الذي ىو 
 أما "، كما سنرى مع الفارابي وابن سينا بعده"الموجود"ماىية وىي أعم من كممة 

 فيي تدل عمى ما يمتمك وما يكتسب من الذىب أو الفضة، وليذا أخذ "المال"كممة 
 عرف الخوارزمي ،التي تعني قيمة العممة النقدية ζύϋαώξبيا لترجمة اليونانية 

كذلك العدد، وىو العدد المنطق الموجب، ثم القوانين الحسابية األولية، وأخيرًا 
 .عالقة التساوي

معادلة الدرجة :  المفاىيم التالية"الحدود األولية"أدخل الخوارزمي بعد ىذه 
األولى، معادلة الدرجة الثانية، ثنائيات الحدود وثالثيتيا المالزمة ليذه الضروب 

المعادلة إلى صورتيا القانونية، الحل   لرد"الجبر والمقابمة"من المعادالت، 
برىان صيغة الحل عن طريق اليندسة، أعني  ، algorithmiqueالخوارزمي لممعادلة

 . الحل"بعمل" وسمي الخوارزمي ىذه البراىين ،عن طريق تطابق المساحات

من الطبيعي، بل من المتوقع، أن تتضمن ىذه المغة الجديدة تراكيب وأساليب  
 ،لصياغة الخوارزميات وإلقامة عمميا، وأن ال تمجأ في اختيار مفرداتيا إلى التعريب

 التي كانت في ىذا الوقت "جنس"لمة كولعل الكممة المعربة الوحيدة في كتابو ىي  
 فالغالب عمى الخوارزمي عند اختيار مفرداتو ىو ،وما قبمو إحدى مفردات العربية

التخصيص، أعني األخذ بمعنى جديد لمفظ بتخصيصو كما رأينا مع الكممات 
 أما عن التراكيب واألساليب الجديدة التي لم تعرفيا لغة األدب فيي تنتيي ،السابقة

إلى لغة اتفاقية منتظمة، أعني إلى لغة في منزلة بين المنزلتين، الطبيعية من 
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تخالف   فالمغة الجديدة ىي لغة طبيعية ال،ناحية والصورية من ناحية أخرى
 ولكن "األصول الوضعية التي استقرت عمييا المغة الفصحى وال تتضمن أية رموز

 وركبت العبارات أيضًا بطريقة "التخصيص أعطى لكل كممة مضمونًا اتفاقيًا محدداً 
نصت إلى الخوارزمي ن ول،ي كل حالف…اتفاقية ومنتظمة عمينا أن نمجأ ليا نفسيا 

مال وعشرة أجذاره يعدل تسعة وثالثين "عند عرضة إلحدى خورزمياتو لحل معادلة 
 : يقول الخوارزمي،"درىماً 

أن تنصف األجذار، وىي في ىذه المسألة خمسة، فتضربيا في مثميا، : فبابو"
فتكون خمسة وعشرين، فتزيدىا عمى التسعة والثالثين، فتكون أربعة وستين، فتأخذ 

يبقى ثالثة، فيو فجذرىا، وىو ثمانية، فتنقص منيا نصف األجذار، وىو خمسة، 
 ."جذر المال الذي تريد، والمال تسعة

ذا تأممنا ىذه العبارة وأسقطنا منيا القيم العددية، ظيرت لنا بجالء الصورة   وا 
 .االتفاقية المنتظمة ليذه التراكيب

وأدخل الخوارزمي كذلك بعض العبارات المختزلة مخالفًا في ذلك األسموب   
 فعادة ما يبدأ المسألة بإحدى ،اليوناني األصل لصياغة المسائل واألمثمة والبراىين

 وعادة ما يمجأ إلى ،"مسألة"، "فإن قال قائل"، "فإن قيل"، "فإن قال": العبارات التالية
وكثيرًا ما يبدأ الحل بعبارة . "...إن أردت، اعمم أن، إن أحببت"صيغة المخاطب 

 كل ىذه العبارات وأمثاليا ال نجدىا في النصوص المترجمة "...قياس ذلك "مثل 
وال في كتب الرياضيين الذين تأثروا باإلرث اليوناني، وستكون لغة الخوارزمي ىذه 
ىي أصل لغة الجبر وفروعو عمى الرغم من التطور اليائل الذي سنذكر باختصار 

 .شديد ببعض سماتو

ا إلى نفس القواعد في أوأخذ خمفاء الخوارزمي المباشرون بمغة جبره، ولج
االشتقاق، إال أنيم استعاروا بعض العبارات من ىندسة أوقميدس في أثناء العرض، 

 وىذه االستعارة لم تغير كثيرًا ،وذلك لحرصيم عمى البرىان اليندسي لمخوارزميات
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 ولعل أىم ممثل لخمفاء الخوارزمي ىو الرياضي المبدع شجاع ،من المغة الجبرية
 فقد أضاف أبو كامل فصالً  جديدًا إلى الجبر وىو ،بن أسمم المعروف بأبي كاملا

أن تخرج "ما سماه بالمسائل السيالة أو المسائل الغير محدودة التي يعني بيا 
، وسيكون ىذا الفصل من أىم فصول "بصوابات كثيرة، بقياس مقنع ومذىب واضح

 ."الرياضيات فيما بعد، وىو الذي سيسميو الكرجي فيما بعد ؛في االستقراء

بدأ الجبر كما بينا بمغة ناضجة أصيمة ال أثر فييا لمعجمة، حرص فييا 
الخوارزمي عمى دقة التعريف وعمى صورتيا المنتظمة حتى ال يكون ىناك تقدير 

 وتطور الجبر بعد ذلك ولغتو ، وظل األمر ىكذا مع خمفاء الخوارزمي،أو تأويل
معو، دون أن تفقد شيئًا من فصاحتيا عمى الرغم من تمقيحيا بمغة اليندسة، أعني 

لغة كتاب األصول ألوقميدس والمخروطات ألبمونيوس وكتاب المسائل العددية 
 .لديوفنطس

ذا أمعنا النظر في كتب الجبر بعد الخوارزمي تبين لنا أن الجبر طور  وا 
 "بيندسة" : الجبر والثاني"بحسبنة" ىو ما يمكننا تسميتو : أوليما،حسب نيجين

 فقد سعي الجبريون من التيار األول إلى تعميم العمميات الجبرية عمى ،الجبر
المقادير الصم مما أدى إلى تجديد المادة ظير ىذا المشروع بوضوح شديد مع 

 وىذا المشروع ىو الدراسة المنيجية لتطبيق ،الرياضي البغدادي أبي بكر الكرجي
قوانين عمم الحساب وبعض خورزميات ىذا العمم عمى العبارات الجبرية مفردة 

 وىنا ظيرت ،كانت أو مركبة حسب لغة العصر، أي وحيدة الحد أو كثيرة الحدود
 اقتضت ىذه الدراسة ،دراسة المقادير المركبة أو كما يقال اليوم كثيرات الحدود

 والزم ىذه ،بدورىا تطوير فصل آخر من الجبر أال وىو حساب التباديل والتوافيق
دراسة بعض أشكال المقادير المركبة التي - كما كان من المتوقع - الدراسة أيضًا 

يزيد فييا عدد المجاىيل عمى عدد المعادالت، أي ىذا الفصل الجديد الذي بدأه 
 .بالعربية أبو كامل أعني المسائل السيالة
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فمم تعد لغة جبر الخوارزمي قادرة عمى استيعاب ىذه الفصول الجديدة 
غناء ىذه المغة، وىذا ما ،والتعبير عنيا  وكان من الطبيعي إذن أن يتم تطوير وا 

 .تم

استعار الكرجي لغة الكتاب العاشر من أصول أوقميدس وعمميا، وكذلك 
 ، ولفيم ىذه االستعارة نأخذ مثاًل واحداً ،أوقميدس في بعض الكتب األخرى عبارات

األول ىو المنطق بالطول والثاني ىو : يقسم أوقميدس الخطوط المفردة ثالثة أقسام
ثالث وىو ما سماه الموسط لالمنطق بالقوة وىو الذي يتعرف بإضافتو إلى مربعو وا

 وإليضاح ،وىو الذي يتعرف بإضافتو إلى مال مال، وال يشارك بعضيا بعضاً 
موسط  a منطق بالطول،  a2  منطق بالقوة إن كان  a  ىو منطق بالطول،  a  الفكر

 ،ما يريد أن يذىب إليو الجبري e  ولكن ىذا ال يكفي بدور،منطق  a4  إن كان
فالكرجي يريد أن يبحث في الخطوط واألعداد عمى السواء وليس في الخطوط 

 : ليذا يكتب الكرجي، بيذا في الجبر لسعتويكتفيفقط، ىذه واحدة، واألخرى أنو ال 

فأقول إن المقادير المفردة بال نياية، فأوليا المنطق باإلطالق مثل خمسة، " 
والثاني المنطق بالقوة مثل جذر عشرة، والثالث المعروف بإضافتو إلى كعبو مثل 

إلى مال مالو   ، والرابع الموسط وىو المعروف بإضافتو(20/33)ضمع عشرين 
والخامس ضمع مال الكعب، ثم ضمع كعب الكعب،  (10/4)مثل جذر جذر عشرة 

 ."وعمى ىذا ينقسم إلى ما ال نياية

من البين إذا أن الكرجي ال يكتفي بما أخذه من أوقميدس، بمي عرف بصورة 
وسيقوم بنفس العمل فيما يخص  [... ،ak، k = 1، 2] عامة كل المقادير المفردة

جي، وطورىا في ر عمت ىذه المغة كل الجبر الحسابي بعد الك،المقادير المركبة
ل بن يحيى المغربي أومن بينيم السمو نفس االتجاه الجبريون الحسابيون من بعده،

 .الخ... وكمال الدين الفارسي وغياث الدين الكاشي ومحمد بن باقر اليزدي 
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ومن جية أخرى قام عمر الخيام ومن بعده شرف الدين الطوسي بتطوير لغة 
جبرية أخرى أال وىي لغة اليندسة الجبرية وذلك باألخذ بمغة الجبر الحسابي وبمغة 

يدة فرضيا البحث وخاصة داليندسة وخاصة لغة القطوع المخروطية وبصياغات ج
العدد "بعض العبارات التحميمية الالزمة لمبرىان عمى وجود الجذور، مثل عبارة 

 . وغيرىما"مقدار التفاوت"و ،maximum "األعظم

الخاصة - وتوضح لنا كل ىذه األمثمة كيف أخذ الجبريون بعبارات السمف 
- بالقوى الجبرية والعمميات الجبرية إلثرائيا بعبارات ىندسية فسرت تفسيرًا جبريًا 

كما ىو الحال مع الكرجي وتفسيره لمكتاب العاشر من أصول أوقميدس، والخيام 
أو المغات -  وكان تقنين ىذه المغة ،والطوسي وتفسير مخروطات أبمونيوس خاصة

الجديدة ىو الطريق الوحيد لتالفي العقبات التي تثيرىا المغة الطبيعية لمكالم عن - 
 فال يمكن بحال في الرياضيات خاصة عزل المعاني عن المغة ،المعاني الرياضية

التي بيا تصاغ، كما ال يمكن تطوير ىذه المغة بعيدًا عن ىذه المعاني التي يأتي 
 .بيا البحث الرياضي

 وفييا نرى ،وقبل أن أنيي كممتي ىذه أود أن لفت النظر إلى الحالة الثالثة
 فقد حدث مرارًا أن نقل إلى ،أثر البحث الواضح  والعميق عمى الترجمة ولغتيا

وطور في العربية قبل  العربية أحد النصوص األميات واستعمل في حقل ابتدع
 . وسآخذ عمى ىذا مثل نقل كتاب ديوفنطس اإلسكندراني،الترجمة

وسبق لي أن ذكرت ما قام بو خمفاء الخوارزمي من بعده من تطوير باب 
أبواب الجبر، أعني المسائل السيالة أو الغير محدودة، ورأينا ما وصل   جديد من

 ولقد أثار ىذا البحث الجبري وما وصل ،إليو ىذا البحث من رقي مع أبي كامل
 ،إليو من نتائج االىتمام بما يمكن االستفادة منو من التراث اليوناني في ىذا الحقل

 واليونان بل والعالم القديم بأسره لم يمكنيم اإلسكندريةولكننا نعرف أن رياضيي 
 واألخرى أن كتاب ديوفنطس ، ىذه واحدة،تصور ىذا العمم الذي بدأ مع الخوارزمي
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. بر، كما يصرح بذلك عنوانو ونيج البحث فيوجيخص نظرية األعداد ال ال
فديوفنطس ال يأخذ عمى عاتقو بناء نظرية عامة لممعادالت الجبرية من الدرجتين 

نريد أن نجد عددين مربعين يكون :  مثاًل، ولكنو يعالج مسائل عددية مثلناألوليتي
 أو نريد أن نجد عددين إذا ضربناىما في عدد مفروض "مجموعيما عددًا مربعاً 

كان الذي يجتمع من ضرب أحدىما فيو عدد مكعب ومن اآلخر ضمع ذلك 
الجبرية  ىذه المسائل العددية إن أولت تأوياًل جبريًا غدت من المسائل... "المكعب
 .السيالة

 وكان إذا ،ولم يكن لمثل ىذا الكتاب أن يغفمو من يبحث في المسائل السيالة
مع المتوقع أن ينقل إلى العربية، وىذا ما قام بو قسطا بن لوقا البعمبكي في الثمث 

ففي خالل العقد الذي كتب فيو أبو كامل كتابو في الجبر . األخير من القرن الثالث
 ولم ،في القاىرة، نقل قسطا في بغداد كتاب ديوفنطس من اليونانية إلى العربية

يتردد قسطا في نقل ىذا الكتاب بكممات وعبارات الخوارزمي، مما يعني أنو قرأه 
قراءة جبرية صرفة تتنافي مع نية ديوفنطس وقصده، بل إن قسطا عدل عنوان 

إلى صناعة  2c$ة 4$"ؤa `ة`7x3ç4أؤ»  من المسائل العدديةاً الكتاب أحيان
 .»الجبر

ب بمال و $4`5ح}، و »؛شيء- ب ب:4"$ؤa بe37z7 وىكذا تراجم قسطا
 ولم يتوان قسطا أن يترجم العمميات نفسيا ،"بجذر"التي تعني ضمعًا أحيانًا  a تؤ|3أ

 "زيادة  ما كان ناقصًا عمى كمتا الناحيتين" فعندما يقول ديوفنطس ،بكممات الجبر
إلقاء ما كان متساويًا من "وعندما يقول ديوفنطس  ... "نجبر"، "الجبر"يكتب قسطا 
 .الخ ... "قابل"، "المقابمة" يكتب قسطًا "كمتا الناحيتين

ويتضمن إذا مثل ىذا النقل الذي لحق باإلبداع وال يتزامن معو، التفسير  
 ولكن ىذا النقل المتأخر قد أغنى المادة والمغة أيضًا، فمقد أمد الرياضيين ،والتأويل

بمسائل جديدة وفتح أبوابًا ليس المجال ىنا مجال ذكرىا أما عن المغة فقد وفر ليذا 
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ب  $ا[ا(›  3أ$}الباب من الرياضيات تعبيرات جديدة أغنت مفرداتو مثل عبارة 
 . وستكون ىذه المغة ىي لغة الحقل في القرن الرابع وما بعده،"المساواة المثناة"

بينت لنا الحاالت السابقة وما صحبيا من أمثمة خطأ الدعوى التقميدية أعني 
، وأن اإلبداع ”ترجمة ثم تمثل ثم إبداع“ما يمكن تسميتو بقانون الحاالت الثالث 
منيا أحيانًا ويمحقيا أحيانًا أخرى، وىو اىو رفيق الترجمة أحيانًا يسبقيا أحيانًا ويز

 وكان ىذا عمى ،ال مفر منو لخمق لغة عممية في كل الحاالت الطريق الذي
 .النيج الذي تبعتو نشأة العربية العممية وتطورىا تصاريف األحوال ىو


