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  الرتاث الرياضي العربي
 حماضرة أعدت جملمع اللغة العربيَّة

 5891أبريل  72يف 

 سيداتي وسادتي

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 ثي إليكم في التراث الرياضي العربي؛حدي

وفي الناس من بطبعهم ال يرتاحون إلى الحديث في الرياضيات وما لفَّ لفَّهاا  
فإلى هؤالء أقول اطمئنوا فلن أضرب ولن أطرح، وسنخرج كلنا مان ها ا العاعاة، إن 

 شاء اهلل، كما دخلناها، بسالم آمنين 

عان التاراث العرباي العلماي لماا  وفي الناس من صاروا يضيعون  رعًا بالتحادثث
اسث تااريخي  يسمعون مان ادعااءات ومبالتاات،  لا  أن نفارًا ممان لام يتسالَّحوا باار حي

هاااا ا التااااراث، فيحملونااااه مااااا ال يحتماااال، وينط عااااون  علااااى أو أمانااااة علميااااة يتطفلااااون
رجاالته بما لم تسطثرا أقالمهم، ولم يدر في خلدهم، وفي عصر اإلحبااط ها ا الا ر 

ساانا ويساارر فااي مسااارب ضاامائرنا، تباادو ادعاااءات هاا ا النفاار ه اا أ ، حتااى يتماار نفو 
سااادتي أننااي لاان أكياال الماادح لنجااد ماان يكاااد يكفاار بااالتراث وصااانعيه  فاؤكااد لكاام يااا 

الخالصاااة  بحلوهاااا ومرثهاااا، الحعيعاااة الحعيعاااةسااااتحرثل الحعيعاااة وأقااايم الااادليل، و  ج افاااًا؛
ااا يهاادف ماان ال يعلمااون  فماان كااان المخلَّصااة، البريئااة المباارَّأ ، أبلااب وأرو  بي انااًا ممث

 يكفر بال يف الكا ب ال ينبتي له أن يكفر بالحق الصراح 
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وماان صااميم الحعيعااة الحلااو  البريئااة أ جماال اإلنجااا ات الرياضااية التااي ساااتحدث عنهااا 
 بثالثة فتوحات:

 أولها: أن أول كتاب وضع في الحساب منظمًا مفصاًل هو كتاب عربي 

 أول كتاب أرسى قواعد علم الجبر وأصوله هو كتاب عربي وثانيهما: أن 

 وثالثهما: أن حساب المثلثات البسيطة والكروية هو صنع عربي 

الفكاار اإليريعااي طااوال عصاارية الهلينااي والهلينسااتي، مناا  العاارن السااادس قباال 
الماااايالد، حتااااى العاااارن الرابااااع الماااايالدر، فااااي ماااادل عشاااار  قاااارون، بنااااى فااااي صاااارح 

 لهندسة المستوية والفرايية والعطو  المخروطية الرياضيات علوم ا

والفكاار اإلسااالمي، ماان منتصااف العاارن السااابع الماايالدر إلااى منتصااف العاارن 
األكثر، بنى في ه ا الصرح علوم الحساب  على الرابع عشر، في مدل سبعة قرون

 والجبر والمثلثات 

مي، ولكنهاا لست به ا ال ر أقول أععاد معارناة باين الفكارين، اإليريعاي واإلساال
حعائق أصد ر بها دعول ال ترضي الباحثين التاربيين، هاي أن منابات علماي الجبار 
والحساب، كما نعرفهما كانت في تربة عربية  أما أن علم المثلثات صنع عربي فال 
ن لام يكان يتصادَّ  ينكرا ال ين يدرسون الرياضيات الفلكية في العصاور اإلساالمية، وا 

لتحعيااق كتااب المثلثااات، المساامَّا  بالشااكل العطااا ، تحعيعااًا  مااا نعلاام،علااى  أحااد بعااد، 
 مدل العصور اإلسالمية السبعة  على علميًا معارنًا يتبدل به تطوثر ه ا العلم
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ولكااان كياااف نااا عم أن أول كتااااب وضاااع فاااي الحسااااب عرباااي، وأن أول كتااااب 
وضع فاي الجبار عرباي، ومان قبال اإلساالم كاان هنالا  كتااب نيعومااخس الجرشاي، 

تاااب ديوفااانتس اإلسااكندرر، باال أن كتاااب إقلياادس نفسااه يضاام كثياارًا ماان مباااد  وك
الحساااب والجباار فااي إطااار هندسااي، وقااد كاناات هاا ا الكتااب الثالثااة، وكتااب أخاارل 
ايريعيااة ييرهااا، عنااد المساالمين، مصااادر رئيسااية للمعرفااة الرياضااية   ثاام مااا ا عاان 

ن أرقامنااا هنديااة، وقااد  الرياضايات الهنديااة  ألساانا نعااول إن حسااابنا حسااب هناادر، وا 
 كان ثمة كتب هندية رياضية من قبل اإلسالم 

جوابي عن  لا  أن ثماة فرقاًا باين مان ينثار أفكاارًا مفرَّقاة، وباين مان يعايم بنياناًا 
فكريااًا متماسااكًا متالحعااًا آخاا ًا بعضااه برقاااب بعااي  فاارق بااين ماان ياا ر  نبتااة هنااا 

ولئا  الا ين فاي كال واد يهيماون، وهنا ، وبين مان ينشاب بساتانًا  ا أشاجار، صانع أ
يعولااون مااا ال يفعلااون، وبااين ملحمااة تاارور قصااة، تصااف أوضاااعًا، تطاارح قضااايا، 

 ترسي مباد  وأخالقًا 

َكتَااَب نيعوماااخس الجرشااي كتابااًا عاان األعااداد  أنااه متاارجم إلااى العربيااة، مطبااو  
منشااااور معااااروي فااااي األسااااواق  لاااايس فااااي الحساااااب، ولكاااان مااااا فيااااه مباااااد  فااااي 

عاااداد، ال تبناااي نظرياااة، بااال ال تعااايم بنياااة رياضاااية  ات هوياااة مميااا    خصاااائل األ
وَكَتَب ديوفانتس كتابًا يطارح مساائل، ويطارح لهاا حلاواًل ينشاب فاي أكثرهاا معاادالت، 
ثاام يحلاهااا بطاارق تجريبيااة حدسااية  ومعااادالت ديوفااانتس  ات هويااة ممياا  ، مااا تاا ال 

امش حعاال الجباار، هنااا  مكانهااا إلااى اليااوم تحماال اساامه، ومااا تاا ال إلااى اليااوم إ ا هاا
نساخة ساعيمة مان كتااب ديوفاانتس فنعلوهاا هنا  مكانتها  وقديمًا عثر العرب علاى و 

نساااخة أخااارل علاااى إلاااى العربياااة، وفاااي مطلاااع النهضاااة األوروبياااة عثااار اإليطااااليون 
فتنادوا فرحين باان أصاول الجبار ييار عربياة، ثام عاادوا ففعادوا النساخة، ولماا عثاروا 
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ل، كانات تحمال كثيارًا مان الماداخالت والتعليعاات، حتاى عثار صاديق عليها مر  أخر 
نسخة عربية للكتااب، فاإ ا بينهاا وباين ماا فاي النساخة  على عربي قبل بضع سنوات

اإليريعية فروق ج رية  األمانة العلمية يا سادتي أخالقياات حديثاة العهاد فاي العاالم 
 التربي 

سااخًا للصاارح الرياضااي،  ا هويااة وكتااب إقلياادس كتابااًا كااان ومااا ياا ال أساسااًا را
مباااد  كثياار  هامااة فااي الحساااب علااى ممياا  ، وبنيااة رياضااية رائعااة، وكتابااه يحتااور 

والجباار  إال أنااه، مهمااا تت لنااا بااه، يبعااى كتاااب هندسااة، يطاارح ماان منظااور هندسااي 
حعائق رياضية مترابطة، من بينها ما صرنا، بعد ابتكار الحساب والجبر، نعادا مان 

 لجبر حعل الحساب وا

ومن قبال اإلساالم كتاب الهناود كتباًا رياضاية، وفيماا كتباوا ماا يعادا مان أجالي ماا 
أفاااااار ا الفكاااااار اإلنساااااااني العااااااديم  وفيمااااااا كتبااااااوا مااااااا يحماااااال اساااااام حساااااااب التخاااااات 

Patiganita ،إال أن كتبهم كانت أراجي  شعرية ت ك ر العارف، وال تعر ف الجاهال  
لتختلاف فاي تفسايرها اءراء  أن الكتاب  بل هاي تجانإ إلاى التضامين والتلمايإ، حتاى

العربية عرفت الهنود عن حسابهم العديم ما لم يكونوا يعرفاون  ولكان لماا ا ال نارور 
 العصة من أولهاَ! ولنبدأ بالحساب:

عناادما انتشاار اإلسااالم، كااان فااي العااالم نظامااان حسااابيان همااا حساااب السااتين 
 وحساب اليد 

لعربية حساب الادرج والادقائق أو حسااب أما حساب الستين فيسمى في الكتب ا
: فهااو حساااب السااتين ألنااه كوحاادات   وكاال هاا ا األسااماء موفعااة وموافعااةالمنجمااين

: الدرجاااة ساااتون دقيعاااة، والدقيعاااة ساااتون ثانياااة، علاااى أسااااس ساااتينيالااا من وال واياااا، 
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 علاىدرجاة هاي وحاد  مان مرتباة أ 78: كال على ه ا األسااس وهك ا  والمضاعفات
مرفااااو  أول وحااااد  ماااان المرفااااو  الثاااااني، وهكاااا ا  78األول  وكاااال  سااااموها المرفااااو 

االَّم يصااعد ويناا ل  هاا ا الساالم فااي علااى وحااد ؛ ثاام ا هااب  78كاال خطااو   –دوالياا ؛ س 
األري أو فااي السااماء كمااا تشاااء  وهااو نظااام متكاماال، اعتنعااه المنجمااون وارتاااحوا 

 هم عن التحويالت إليه، ألنه مدَّ لهم حبال المضاعفات واألج اء، بال حدود، وأينا

علاى حتى أن الباحثين في الرياضايات الفلكياة فاي أيامناا ها ا يجادون لاه م اياا 
 نظامنا العشرر الدارج 

علااى ييار أنااه لاايس لرجاال الشااار ، لاايس لشاؤون الحيااا  اليوميااة، كااان الحاسااب 
، 78x78إلااى   1x1ها ا النظاام يحمال جاادواًل للضارب وجدولاه بسااتين صافحة مان 

  فمااا 130 راعااًا، وعااري  078عااول : لااي قيااراط فااي حعاال طولااه ياتيااه الفااالح في
ها ا المعطياات لحعل، فاول ما يبدأ به الحاسب هو ترجماة امساحة ما يخصني من 

  ثاااام يشاااار  0170تعااااادل  130؛ 7118 راعااااًا تعااااادل  078: إلااااى النظااااام السااااتيني
ب فاإ ا فارم مان  لا  حساب كام يبلا 1117717جدولاه الجاواب  علاىبالضرب معتمدًا 

قيااراط واحااد ماان هاا ا المساااحة، ثاام يعااود فيتاارجم الجااواب إلااى لتااة الحيااا  اليوميااة، 
نااا الاا راعيين ال يدرسااون بلتااة أجنبيااة، إال أن علمائكشاان م ارعااي هاا ا األيااام الاا ين 

 أو يحسبون أنهم يعلمون  -يعرفون أن يترجموا للفالح ما يعلمون

طياااون فاااي وماااان والبي نوحسااااب الساااتين باااابلي األصااال، اقتبساااه اإليرياااق والر 
لفارس والهناود فااي الشارق وورثاه عانهم العاالم اإلسااالمي  او التارب، واقتبساه الساريان 

مراتاااب التخصااال، يتوارثاااه المنجماااون  علاااىولكااان ظااال العمااال باااه تخصصاااًا مااان أ
ليومية والمعامالت، ويستعملونه في حساباتهم الفلكية  ظل يريبًا عن شؤون الحيا  ا

أنهاام علااى عااامالتهم  حتااى البااابليون نجااد فااي ألااواحهم دالئاال تجااار فااي ملاام يتعبلااه ال
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نتااائجهم إلااى نظااام العااد الطبيعااي  ولاام كااانوا يحساابون بالنظااام السااتيني ثاام يترجمااون 
يوضع كتاب يعلام ها ا النظاام خالصاة العاول أن النظاام الساتيني لام يكان يصالإ لحياا  

 الناس اليومية من بيع وشراء ومعامالت 

ومية من بيع وشراء ومعاامالت كاان هناا  نظاام حساابي آخار ولحيا  الناس الي
شااا  فااي الحيااا  اليوميااة، واسااتعمله التجااار فااي اسااواقهم، وفااي حلثهاام وترحااالهم، هااو 

 حساب اليد 

، وساامثاا finger reckningوحساااب اليااد سااماا التربيااون حساااب األصااابع: 
والعارب  ولكال  العرب حساب اليد وحساب الععود والحساب الهوائي، وحسااب الاروم

 واحد من ه ا األسماء سبب يبررا:

فهو حساب الروم والعرب ألن البي نطيين والعارب كاانوا يساتعملونه فاي مباادالتهم 
التجارية، وهو الحساب الهوائي ألن العمليات الحساابية فياه كاان تجارل ععلياًا، كماا لاو 

ن النتاااائ  الهاااواء  وهاااو حسااااب األصااابع وحسااااب الياااد وحسااااب الععاااود أل علاااى كاناات
الحساااابية كاااان يشاااار إليهاااا بععاااد األصاااابع فاااي أوضاااا  معيناااة، متفاااق عليهاااا، يتناقااال 

 مبادئها كابرًا عن كابر في أراجي  ه ا نمو ج منها:

 : أبساااااااااااااااط يااااااااااااااادي  واخصااااااااااااااارفواحاااااااااااااااد
 وك ااااااااااافَّ فاااااااااااي اإلثناااااااااااين مااااااااااان كليهماااااااااااا
 وك اااااااااااااااااااااااااااااااااااااافَّ إن أردت أن تثلثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 واعماااااااد إلاااااااى الخنصااااااار حساااااااب  فاااااااارفع

 لخااااااااامسثاااااااام اكفااااااااف الوسااااااااطى لععااااااااد ا
 ثكاااااااااااااااا ل  الخنصاااااااااااااااار فااااااااااااااااي التتااااااااااااااااابع

 ركااااااااااااب الخنصاااااااااااار فااااااااااااوق البنصاااااااااااار
 منتيااااااااااااااار تتييااااااااااااااار لااااااااااااااا ا  فاعلماااااااااااااااا
 وسااااااااااااطا  مااااااااااااع كليهمااااااااااااا أن مكثااااااااااااا
 فمااااااااااااا تبعااااااااااااى فهااااااااااااو ععااااااااااااد األربااااااااااااع
 فاااااااردًا، كااااااا ا البنصااااااار ععاااااااد الساااااااادس
 فاكففااااااااااه فااااااااااردًا عنااااااااااد ععااااااااااد السااااااااااابع
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 واكفاااااااف لااااااادل الثاااااااامن ععاااااااد الخنصااااااار
 هااااااااااا ا، وفاااااااااااي التاسااااااااااااع ألحاااااااااااق بهمااااااااااااا

 

 البنصاااااااروا وجاااااااه فاااااااي الععاااااااد بكاااااااف 
 وسااااااطا   فاااااااعرف مااااااا أقااااااول وافهمااااااا

 

 

ثالثة أركان، ععد األصاابع واحاد منهاا، واءخاران هماا  على وحساب اليد يعوم 
التااارقيم والعملياااات الحساااابية  أماااا العملياااات الحساااابية فتجااارل ععلياااًا، وأماااا النتاااائ  
فتكتاااب باااالترقيم األبجااادرز أبجاااد هاااو     الاااو  األحااارف التساااعة األولاااى ترمااا  إلاااى 
األعداد من الواحد إلاى التساعة، تليهاا تساعة أحارف أخارل للعشارات فتساعة للمئاات، 

 ويبعى حرف التين رم ًا لأللف 

  77في  07فما يصنع الحاسب إ ا أراد ان يضرب 

فااي  08يكتااب العااددين بترقيمااه الاا ر يعرفااه: كااد فااي لااا هااا  والضاارب يتضاامن 
 71في  7، 78، 7، 7في  08، 78

؛ فيعااااادل ععاااااد 388، المبلاااااب 788وا  ا أصاااااابعه ، 188يحصااااال  7فاااااي  08
  388على  أصابعه لتدل

، فيعاااادل الععااااد 708، المبلااااب 388أصااااابعه  علااااىو  108يحصاااال  78فااااي  7
  708على ليدل 

  وها ا هاو الجاواب  778، المبلاب 708أصاابعه  علاى، و 08يحصل  7في  7
 فكيتبه:
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 : ضم ثمانمئة ل، واألربعون م، فالجوابال

X  x x 

 ادتيسيداتي وس

علااى الضااح   ولكنهااا تطاارح علااى  قااد نجااد فااي هاا ا الاا ر أصاافه بدائيااة تبعااث
الباحاااث المااادقق ساااؤااًل ال بااادث مااان التصاااد ر لاااه: كياااف حصااال أن الفكااار اإليريعاااي 

 األعجوبة لم يفر  نظامًا حسابيًا أرقى وأنسب 

  الجاااواب ضااام  ولكااان أيااان خطاااوات الحااال  77فاااي  07حسااااب الياااد ضااارب 
عود األصابع ما ا لو جاء صديق يصافإ الحاساب وهاو يحمال  هبت حالما حلَّت ع

أم رأساه علاى ت حطايديه  ماا ا لاو دس لال يدياه فاي جيباه  ماا ا لاو على نتائجه 
 اطالقه عمل حضارر جاد على نحلة  ثم هل اللعب باألصابع 

سااؤال كااان جوابنااا نفيااًا أو إيجابااًا فعااد كااان فااي مطلااع الحضااار  اإلسااالمية نفيااًا 
شيو شايو  الشاعراء الا ر كاان يمشاي وفاي جعبتاه ساتة عشار بحارًا، ال راح ضحيته 
 بحر   على يبتي بحر

صابعه بحساباته، فمضى بائعًا يتشث الجارية وهو يلع ب أرأل الخليل بن أحمد 
أن يتباادل لااه هاا ا  متضاابًا يفكاار فااي نظااام حسااابي ال يتااش وال يخاااد   ولكاان قباال

ااه فعتلااه، النظااام اصااطدم رأ ماان  فكااان الفراهياادر رحمااه اهلل أول شااهيدسااه بعمااود فجَّ
 رخميسد شهيد الهندسة شهداء الحساب  ومن قبله قضى أ
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كاان الا ر تصادل لألمار ونجاإ هاو أباو عباداهلل محماد بان موساى الخاوار مي  
ولكن قبل  ل  ما الجواب عان الساؤال الا ر طرحنااا  كياف حصال الفكار اإليريعاي 

جسمة والعطو  المخروطية لم يضع نظامًا العظيم ال ر صنع الهندسة المستوية والم
 حسابيًا أنسب للحيا  وأكثر تمشيًا مع علم الهندسة الرفيع 

المسااؤول عاان  لاا  هااو الفكاار اإليريعااي نفسااه  كلمااة قلتهااا فااي مااؤتمر فثااارات 
 ثائر  الباحثين التربيين، كما لو كنت كفرت  وأوردها اءن ومعي الحق:

يين وحوي الرافدين، فوجد ركامًا هاائاًل ورث الفكر اإليريعي حضارات المصر 
ماان قواعااد رياضااية اخااتلط حتااى صااار ال باادث ماان وضااع معيااار صااارم دقيااق يمياا  

أول  الصااحيإ ماان يياارا، فكاناات األعجوبااة اإليريعيااة أن وضااعت هاا ا المعيااار وهااو
: ماا يعاوم علياه دليال نعبلاه فاي حظيار  العلام، وماا ال ركن مان أركاان المانه  العلماي

 دليل نستبعدا  يعوم عليه

 علاى  وكانت المشاكل  العائمة، حاجات  المجتمع البدائي المحدود، تكااد تعتصار
أمور تو يع األراضي وتعيين حدود األمال  فكان طبيعيًا أن يتجه التفكير اإليريعي 
فااي اتجاااا هندسااي  وفااي تحديااد شااروط البرهااان، أر إقامااة الاادليل وضااعوا مساالمات 

: كاال مااا يسااتنت  منهااا اسااتنتاجًا منطعيااًا مجااردًا ع  وقااالواامااة وأخاارل هندسااية الطااابع
 فهو صحيإ  وا  ا ه ا األساس مضوا، حتى األعداد اعتبروها أطوال خطوط 

علاااى وباالساااتنتاج المنطعاااي الصاااارم، باااال هاااواد، أقااااموا صااارح العلااام الرياضاااي 
أرضاااية هندساااية صااالبة ضااامت الهندساااة المساااتوية والمجسااامة والعطاااو  المخروطياااة 

 كثيرًا من خصائل األعداد باعتبارها أطوااًل   وضمت
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بنياااان فكااارر عبعااارر بااادليل أن كتااااب إقليااادس ظااالث ألفاااي سااانة يدرساااه كااال مااان 
 يدرس الرياضيات، ال نستثني من هؤالء أرخميدس وال نيوتن 

ولكاان هاا ا الاانه  الفكاارر يفاار  مفاااهم مجاارَّد  وعلومااًا نظريااة مجاارثد ، وال يخاادم 
ماي التجريبية  أنه يتعرثي للعمليات الحسابيثة، وتار  أمرهاا لمعلكثيرًا الحيا  العلمية 

: الطبعاااة العلياااا مااان مفكرياااة منجماااون ارتااااحوا إلاااى الصااابيان، فبعاااي العاااالم المااااهول
النظااام الحسااابي البااابلي، وسااائر الناااس يشااعون مااع حساااب هااوائي يساامونه حساااب 

 اليد 

لفتااايا المتفاااتإ  ومااان وكاااان طبيعياااًا أال يرضاااى بهااا ا الوضاااع الفكااار اإلساااالمي ا
عجب أن روَّاد ه ا الفكر جااءوا وكاانهم يشاعرون باان علايهم واجاب توحياد األنظماة 
الفكرياة المتباعااد   فماان أول العهااد العباسااي أماار أبااو جعفاار المنصااور منجمااين بااان 
يضاااعوا نظاماااًا فلكياااًا يضااام أحسااان ماااا عناااد الهناااود والفااارس واليوناااان  ولكااان عملياااة 

في يوم وليلة، وال تاتي كلثها موفعة كل التوفيق، وال بدث فاي أمرهاا التوحيد ه ا ال تتم 
ماان تجربااة تلااو أخاارل  وقااد امتاادت التجااارب حتااى تجمثعاات عنااد محمااد باان موسااى 

 الخوار مي 

ر حساااباتهم تسااعة أرقااام يكتبااون بهااا أعاارف الخااوار مي أن تجااار الهنااود فااي 
يجارون يها صفرًا، وأنهام عدد يشاؤون، في منا ل إ ا خلت أحداها من رقم وضعوا ف

: يرشون عليها الرمل، ويخطون فاي الرمال باإلصابع عملياتهم على تخت، أر لوحة
أو بالميل  فوضع كتاباًا سامثاا زالحسااب الهنادرز وصاف فياه األرقاام الهندياة، مفكار  
المنا ل، والحساب على التخت وقد فعد ه ا الكتاب، ولكن وصل إلينا مناه ترجماات 

ون يير دقيعة، وقد تكاون ناقصاة، ولكنثهاا تطاابق أقادم ماا وصال إليناا التينية، قد تك
من كتب في الحساب الهندر، ومنها كتاب أصول حسااب الهناد الكوتياار بان لباان، 
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فصاول فاي الحسااب الهنادر والمعنع في الحساب الهندر لعلي بن أحمد النساور، وال
اباع الهجارر، فاي حاين أن باراهيم، االقليدساي، وكلهاا ترجاع إلاى العارن الر ألحمد بن إ

الخااوار مي عاااش فااي العاارن الثالااث  وهاا ا الكتااب جميعااًا فيهااا مشااابه ممااا نجاادا فااي 
فه شارر دهاارا كارياا الا ر عاشار فاي العارن الثاامن المايالدر، لكتاب الباتيجانيتا لمؤ 

أر قبل الخوار ر بمئة سنة، لوال أن الكتاب الهندر فاي اراجيا  تلم اإ إلاى العملياات 
 لها وال تفص

إ ن فعاااد اكتشاااف العاااالم اإلساااالمي نظاماااًا حساااابيًا جديااادًا، لااام يضاااعه ولكناااه  
، علااى مااا يباادو، يجرونااه جاااروكااان الت الخااوار مي إليااه  اكتشاافه  كااان متمااورًا فنبثااه

علاى اساتحياء، فعدماه الخاوار مي للعاالم، وتلعفاه مناه رياضايو الشاام فطفعاوا يعدلوناه 
وناااا النظاااام الحساااابي الااا ر ماااا  لناااا نجااارر حتاااى اساااتتنوا عااان التخااات والمحاااو وأعط

 عليه 

الحساب الهندر ه ا سمثاا العرب حساب التخت، وكثيرًا ماا أخطاا النساا  بها ا 
االسم فكتبوا حسااب البحاث  وسامثاا العارب أيضاًا حسااب التباار، كماا سامثوا أرقاماه 

منهاا  ة الشارقيةارياة ها ا هاي أصاول األرقاام الدارجاالحروف التبارية  والحروف التب
 والتربية، إال أن األرقام التربية فيها تطوير جعلها أنسب للطباعة 

ومن الطريف أن الهنود عرفوا من المسلمين قيمة نظامهم الشعبي ه ا، فاخا وا 
إال أهال الساند،  –التاي أخا ها العارب  ييار به، ولكنهم اختاروا مجموعة من األرقام

شاكال قريباة مان األشاكال العربياة األولاى وهم باكستانيو اليوم، فما ي الون يرقماون با
 لألرقام 
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اار، كلعايط متماور، فان لنااا من لاة  حسابنا هندر األصال  أخا ناا مان أفاواا التجث
يعياة مان العلم، وأضفنا إليه خير ما فاي حسااب الياد، وكال ماا فاي الرياضايات اإلير 

اج الجا ور ا إلياه إساتخر : خلصناا من الرمال والمحاو  أضافننظرية األعداد؛ وطوثرناا
ب اا إلاااى صااارح الرياضااايات ركناااًا متكااااماًل مفيااادًا، بكتاااالتكعيبياااة وماااا فوقهاااا، وأسااالمن
 بن موسى الخوار مي بكتابه الحساب الهندر متتالية، متكاملة، بدأها محمد 

X  x  x 

 وحديث الجبر طريف كحديث الحساب

ل كتااااب وضاااع فاااي علااام الجبااار هاااو أوثل كتاااب صااااحبنا الخاااوار مي، سااامثاا  أوث
كتاااب الجبااار والمعابلاااة وتعااادم بااه إلاااى الخليفاااة الماااامون  كاام فاااي الكتااااب مااان صااانع 
الخااااااوار مي، وكاااااام فيااااااه معتاااااابس ماااااان مصاااااادر آخاااااار، ال ناااااادرر  ولكنااااااا نعاااااارف أن 
ر فاي  المصطلحات التي وضعها الخاوار مي، حتاى واألمثلاة التاي حلهاا، ظلثات تتكارث

 الكتب العربية التي تلته حتى آخر العصور اإلسالمية 

إليها الحسَّاب لحل أكثر المساائل التاي  ف أنه كانت هنا  ثالث طرق يلجانعر 
تطرحها المعامالت في الحيا  اليومياة  إحادل ها ا الطارق يونانياة األصال، ماا تا ال 
تعااااايش معناااااا، نساااااميثها النسااااابة والتناساااااب: النسااااابة باااااين المشاااااتريات كالنسااااابة باااااين 

وتساامثى فااي الكتااب اإلنكلي يااة الماادفوعات، والثانيااة ساامثاا العاارب حساااب الخطاااين، 
double false position 3  ونجدها فيما سميناا االستكمال الخطي  تريد ج ر  

  7بمعااادار  3  وهااا ا هاااو الخطاااا األول: المرباااع يااانعل عااان 7ومربعهاااا  0إفاااري 
  0بمعادار  3  فه ا هو الخطا الثاني: المرباع ي ياد عان 7؛ مربعها 7إفري الح ر 
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  أردنا الثالثة  ف دنا الفاري واحادًا 7قل من المطلوب بمعدار وجدنا الفري األول أ
 تعريبًا  0 7/7، فيكون الج ر المطلوب 7/7  إ ن ن يد الفري 7فجاءت ال ياد  

والطريعة الثالثة للحل هي تكوين معادلة  فالظاهر أن الخوار مي تنبه إلى ه ا 
فكاااان كتاباااه الااا ر ى الحااادس، الطريعاااة فااااراد أن يااانظم أصاااولها وينتشااالها مااان فوضااا

أصاًل، فهاو الا ر تنباه لعيمتهاا فجعال منهاا  احب الطريعةن لم يكن هو صوضعه  إ
علمًا  ا أصول وقواعد، ووضع لها كتابًا عربيًا مبيناًا، هاو أول ركان فاي صارح علام 

 الجبر ال ر نعرفه 

أمااا الجباار عناادا فهااو إضااافة مثاال الحااد السااالب حتااى ياا ول هاا ا الحاادث، وهاا ا 
المعابلاة هور الحاد نفساه موجباًا فاي الجاناب اءخار مان المعادلاة، وأماا يفضي إلى ظ

بااالطرح  وبعدئاا  تبعااى  ن كااان فيهمااا حاادود متشااابهة عااد لتفهاي معابلااة الجااانبين، فااإ
بسط صيتة، خالصاة مان الحادود الساالبة ومان التكارار  وها ا يفضاي فاي المعادلة با

ة عالجهاااا كلهاااا الخاااوار مي، المعااادالت البسااايطة والتربيعياااة إلااى سااات صااايب معيارياا
 وأعطى حلولها الموجبة 

ن فااي كتاااب ديوفااانتس والكتااب الهنديااة مباااد  جبريااة أعلااى قااالوا إ نااه باادائي، وا 
ممااا فيااه ؛ باال إنااه يعاادم لحلولااه بااراهين هندسااية سااا جة، فااي حااين أن  مااالء لااه فااي 

وها ا كلاه دار الحكمة في بتداد قد ترجموا كتااب افليادس، وعرفاوا براهيناه الرصاينة  
نماا كاان يطاوثر  صحيإ  ولكن الرجل لم يكان يجارر بحثاًا يتحادثل فياه الرياضايين، وا 

 قاعد  حسابية رأل لها مي   على ييرها، فهو يعدمها للح سَّاب مع اصول وقوانين 

لعد نظَّر الخوار مي علم الجبر كما نظَّار علام الحسااب  وقاد تلعثاف الرياضايون 
تلميا ا أباو كامال، شاجا  بان أسالم عادَّل براهيناه علاى علم الجبر من بعدا فطوثروا  
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نحاو يرضااى بااه الهندساايون، وأضااف إليااه، وتااوالى تطااوير العلام حتااى جاااء الكرجااي 
أوفاااى وأكثااار رصاااانة، وضااارب  ومحماااد بااان الحساااين فعاااري علااام الجبااار علاااى نحااا

ضااربة المعلاام إ  أخاا  مسااائل ديوفااانتس فاخضااعها علااى قااد مااا اسااتطا  إلااى قواعااد 
، وضاااااعها فاااااي مكانهاااااا لجبرياااااة، وجعلهاااااا تمريناااااات علاااااى العلااااام الجديااااادالخاااااو مي ا

 ى تطوير علم الجبر، حتى ابتكر العرب حل المعادالت التكعيبية الصحيإ  وتوال

: قاااالوا أن الحااالث العرباااي لهاااا هاااو حااالا عمااار ولحااالث المعاااادالت التكعيبياااة قصاااة
ألوروبيااااين الخياااام الاااا ر يعتماااد علااااى تعااااطع قطااااو  مخروطياااة، وأن باااااكور  عمااال ا

يكااان لااادينا ماااا يثبااات  الرياضااي هاااو وضاااع حااال حساااابي للمعادلاااة التكعيبييااة  وا   لااام
: علاام الرياضايات لفاات انتبااهي حادثااةوما  باادأت أهاتم بتطاوثر  عكاس  لا  صاادَّقناا،

قالوا االمبراطور فردري  الثااني ملا  صاعلية رأر أن نجام المسالمين آخا  فاي األفاول 
يراءهم منهم، من علمااء وعماال مهار  ومفكارين، فاجت ب إلى مملكته من استطا  ا

وقاالوا  هاارتهم وتفكيارهم إلاى أبنااء صاعلية،واستن ف قدراتهم في سبيل نعل علمهم وم
عه،أناه  وقيال لااه  ات مار  أن هناا  شااابًا مان أهاال  كاان إ ا ساامع بااوروبي ناابب شااجَّ

وكاان امتحاناه  ،ضيات  فاستدعاا وععد له امتحانااً بي ا اسمه ليوناردو نابتة في الريا
ثالثااة أساائلة رياضااية أعطااى ليوناااردو جوابهااا فااي الحااال فاانجإ فااي االمتحااان، ونااال 

 جائ   تعديرية، والتاريو ي كر ه ا المسائل الثالث:

أوالها من طرا  يتكارر فاي كتاب الحسااب العربياة، وثانيتهاا مساالة صاعبة حعاًا 
اب عنهااااا ليوناااااردو بانهااااا ال يعطاااى جوابهااااا فااااي التثااااو، والثالثااااة معادلاااة تكعيبيااااة أجاااا

مسااتحيلة الحاال؛ ثاام ضاامى، وبعااد أيااام كتااب عاان المسااائل الااثالث وأعطااى حلولهااا 
 كاملة، مع حلٍّ تعريبي للمعادلة التكعيبية 
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ما لفت انتباهي أن المل  فردري  لم يكن هو نفسه رياضايًا، وال كاان الشاخل 
ن عادث فاي الريا ضايين  فاال رياب فاي أناه ال ر أوكال إلياه امتحاان ليونااردو المعاًا، وا 

اختااار هاا ا المسااائل ماان كتاااب أو كتااب مااا، فمااا هااو هاا ا الكتاااب أو مااا هااي هاا ا 
 الكتب 

صااارت  كلثماااا رأيااات مخطوطاااة حساااابية أبحاااث فيهاااا عااان هااا ا المساااائل، حتاااى 
وجدت المسالتين األوليين بال ات في كتاب العبد العاهر بن طااهر البتادادر يسامى 

ابااه وأشاارت ناا  عشاارين سانة كتباات عاان البتادادر وكتكتااب التكملااة فااي الحسااب  فم
ثاام أتاايإ لااي فااي العااام المنصاارم تحعيااق الكتاااب كاااماًل، وهااو يطبااع  إلااى المسااالتين،

 اءن 

ولكن بعيت المسالة الثالثاة، هال أخا ها المماتحن، كساابعيتها مان كتااب عرباي  
يبحثااون عاان  قسَّاام العاارب المعااادالت التكعيبيااة إلااى ثالثااة عشاار نوعااًا  وألنهاام كااانوا

فجاواب ليونااردو  وا بعي ه ا األنوا  مساتحيلة الحال،الحلول الموجبة فعط، فعد عد
جاااواب ينساااجم ماااع التفكيااار  –اسااامه الشاااائع فاااي تااااريو الرياضااايات : فيبوناتشاااي –

 العربي في المعادالتت التكعيبية 

: هاال المسااالة ماان كتاااب عربااي  ولااه ثمااة ولكاان العصااة لاام تبلااب نهايتهااا عناادر
عربااي يعااال  حاال المسااائل التكعيبيااة حسااابيًا  عاادت إلااى تفاصاايلي اكتشاااف كتاااب 

: قااااالوا كااااان فااااي رومااااا رجاااال عيااااي  وأواء سااااموا االيطاااااليين لحاااال المعادلااااة حسااااابياً 
عادلااة ترتاجليااا  ظهاار يومااًا فااي األسااواق يعااول إنااه يعاارف الحاال لنااو  ماان أنااوا  الم

فتاااب ترتاجليااا أيامااًا ثاام نااادل أنااه  التكعيبيااة، فعااام لااه ماان قااال: وأنااا أيضااًا أعرفااه،
يعرف الحل لنوعين من أنواعها، فلم يجد من يباريه في  ل   إال أن كرداناو، وكاان 
صديعًا لترتاجليا، وضع بعدها كتابًا في الحسااب، وفياه حلاول المعاادالت التكعيبياة  
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هااو، أر فثااارت ثااار  ترتاجليااا، قااد أساارَّ بهااا إليااه، وأنكاار كردانااو ساارق طريعتااه، وأنااه 
ترتاجليااااا، ووقااااف فااااي األسااااواق ينااااادر بااااان كردانااااو ساااارق طريعتااااه، وأنااااه هااااو، أر 
ترتاجليااا، قااد أساار  بااه إليااه، وأنكاار كردانااو  لاا   ولفاات انتباااهي أن العصااة تعااول أن 
أحااد الحاضاارين صاااح بهمااا : إليكمااا عنااي فكالكمااا أخاا ها عاان األتاارا   لاام ياا هب 

لساااالح هااا م فيهاااا الاااواواء  ولكااان مالناااا المتخاصااامان، ولكنهماااا دخاااال فاااي مباااار   با
ولهماااا  ماااا حكاياااة األتااارا  هااا ا كثيااارًا ماااا كاااان االيطااااليون فاااي العصاااور الوساااطى 
يطلعون اسم األترا  على جميع ديار اإلسالم  فهل جاء حل المعادلة التكعيبياة مان 
العالم اإلسالمي  هي صحيإ أنهما أخ ا من كتااب عرباي فرياد ثام أتلعااا، ولكان أال 

كن أن نجد حاًل حسابيًا للمعادلة التكعيبية في كتاب عربي  كان ه ا األمل يراود يم
 خيالي كلما عثرت على مخطوطة عربية حسابية 

عشاارون عامااًا وأكثاار وأنااا أفااتش كلمااا ساانحت لااي الفرصااة، إلااى أن عثاارت قباال 
ساااتة أشاااهر فعاااط علاااى الكتااااب المنشاااود فاااي مكتاااب الهناااد فاااي لنااادن، كتااااب بعراباااة 

صاافحة عاان المعااادالت التكعيبيااة، ينطااور علااى معظاام مااا كنااا حتااى وقاات  ثالثمئااة
قريب ندرسه في الجامعات باسم نظرية المعادالت  كتاب لاو فهماه رياضايو إيطالياا 
حق الفهم، لكان لتاريو منحى آخر، ولو اكتشف في النصاف األول مان قرنناا ها ا، 

تعاادالت يتعضاايها ماارا  قباال موجااة الرياضاايات المحديثااة، لاادر س فااي الجامعااات، بعااد
 العرون  ل  هو كتاب المعادالت لشرف الدين، المظفر، الطوسي 

 إنه يحل المعادالت التكعيبية بطرق حسابية 

 إ ن فرياضيو اإلسالم قد سبعوا إلى وضع حلول حسابية للمعادالت التكعيبية 



 -70- 

وكتاااب الطوسااي قااد حعااق وطبااع مااع ترجمااة وشااروح باللتااة الفرنسااية، وساايكون 
م فاي يبًا في األسواق، ما اكتشفت ه قبل ستة أشاهر سابعني إلاى اكتشاافه صاديق يعاقري

يااا منا  وقاد أخبرناي أناه يشاتتل فاي الكتااب إباريس مديرًا لمركا  للدراساات العربياة، 
 عشر سنوات 

أترون إيها الساد ! تراثنا كحديثة  رعها صاحبها وتعهدها بسخاء وحنان، حتى 
م إ  حااان قطافهااا، وقااع صاااحبها فااي ييبوبااة  وراح نماات واشااتد عودهااا وأينعاات، ثاا

ثمرهاااا نهباااًا وضاااياعًا  وقااادرر أن أكاااون واحااادًا مااان جماعاااة أخااا وا علاااى عااااتعهم أن 
 يستردوا ما نهب، ويتفشوا عما ضا  

ولنااا، أو علينااا، الساااعة  ومااا الفائااد    مااا مضااى فااات وانعضااي،فعااد تعولااون: 
 التي نحن فيها 

وال أرياد أن أكارر ماا  العول فياه ومجاال الحاوار، يتسع مجال كالم قديم حديث،
 ما قلت في الرد  عليه ولكني أودث أن أ كركم بحادثة تتني عن الرد قيل و 

فاي أوائاال هاا ا العاارن وضااع باحااث إنكليا ر كتابااًا عااري فيااه قصااة فااتإ العاارب 
لمصااار، اساااتنادًا إلاااى مصاااادر عربياااة أخااارل التينياااة  وفاااي يضاااون  لااا  تعاااارثي 

ألفرد بتلر، إلى قصة مكتبة اإلسكندرية، وما يعال من أن عمرو بن  الباحث، واسمه
العاال قاد و   محتوياتهاا علاى حماماات اإلساكندرية  خصال بتلار حاوالي ثالثااين 
صاافحة ماان كتابااه لهاا ا الاا عم، مبينااًا أواًل أن مكتبااة اإلسااكندرية تعرثضاات إلااى ثماااني 

ة، منااا  أوائااال العااارن الراباااع يااار ، وأناااه لااام يعاااد لهاااا  كااار فاااي الكتاااب الالتينيااابنكباااات ك
المااايالدر، عنااادما هجااام أهااال اإلساااكندرية علاااى هيباشااايا، آخااار قيماااة علاااى المكتباااة، 
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ثاام تااابع بتلاار التهمااة  قتلااة، وأحرقااوا الهيكاال ودكثااوا كاال أثاار للوثنيااة فيااه،فعتلوهااا شاار 
 الموجهة إلى عمرو بن العال في الكتب العربية ففندهما 

ولكان فاي الخمساينات مان ها ا العارن، ظهار  وكدنا نعاول أن العصاة قاد انتهات،
كتااااب إنكليااا ر آخااار أكبااار مااان كتااااب بتلااار، باسااام مكتباااة اإلساااكندرية، وقاااف مؤلفاااه 

حتى وقع  رب، ويؤيد كل بارقة يجدها تدينهم،محاميًا يفند كل نل التيني يبر  الع
ن اقي سااااخيف، ولمااااا أعيتااااه الحيلااااة قااااال: ولمااااا ا نعماااال علااااى تباااارئتهم، أفااااي تناااا

 فليبرئوا هم أنفسهم استطاعوا 

برئة علمائنا فحساب، بال نعمال علاى إحعااق حاق تي ال نعمل على تادننا يا سإ
 هااااق باطااال  وهااال الحياااا  الااادنيا إال كفااااح ألحعااااق حاااق وا  هااااق باطااال  تنوعااات وا  

األسباب يا سادتي، والكفاح واحد، والموت واحد  أن نمت نحن بال أمجاد، فاال أقال 
 ن تاريخهم أمانة في أعناقنا من سبعونا  أ دمن أن ننفي التبار عن أمجا

 تي إلى حساب المثلثات نا

ولااان أطيااال الحاااديث  فحسااااب المثلثاااات وضاااعه فلكياااو اإلساااالم، بااادءًا بحااابس 
الحاسااب، وانتهاااء بتياااث الاادين باان مسااعود الكاشااي، ساااقهم إليااه تطااوثر الحسااابات 

س بمئاة عاام، علاى الفكلية علاى أياديهم،  لا  التطاوثر الا ر وضاعهم، قبال كوبرنيكاو 
 عتبات ما يسمى  ظام كوبرنيكوس الفلكي  

وقد بعي حساب المثلثات فاي العاالم اإلساالمي قاصارًا علاى الحساابات الفلكياة، 
ن يكاان قاد وضااعت فيااه كتاب مسااتعلة، مثاال ال سايث  ما فيمااا يتعلااق بالمثلاث الكاارور؛ وا 

 دائر  للبيروني كتاب الشكل العطا  الثابت بن قر ، وكتاب استخراج األوتار في ال
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والعااارب لااام يضاااعوا لحسااااب المثلثاااات اسااامًا خاصاااًا  وعنااادما نعلاااه األوروبياااون 
( وكااان أولااى أن trigonometryعاانهم، ساامثوا جهاااًل أو خطااا: العياساايات المثلثااة  

يساامثى حساااب النسااب ال اويثضااة  فهااو يعااوم علااى أن لكاال  اويااة ثااالث نسااب ثابتااة 
ر متممتهااا، هااي هااا لتمااام تلاا  ال اويااة، أثلتخصااها، هااي الجيااب الظاال والعاااطع، وم

سااماء لنسااب، ال اطع التمااام  وهاا ا األسااماء السااتة أجيااب التمااام، وظاال التمااام، وقاا
 عالقة لها بالمعاني اللتوية لأللفاظ 

والعالقات بين نسب ال اوية، ونسب أج ائها، ومضاعفاتها، وال وايا التي تارتبط 
بينب أضاال  المثلاث المساتور وباين نساب بها، هي قوام ه ا الحساب  وأما النسب 

  وايا، فتاتي امتدادًا أو تطبيعًا لحساب النسب ال اوية 

والعرب ال ين وضعوا حساب المثلثات لام يبادأوا مان فارام  فإنناا نجاد آثاار ها ا 
وال نريد أن نعيد قصاة الفارق باين مان  حتى في الحسابات المصرية العديمة،النسب 

 عد  أو نظرية أو علمًا ورها مبدأ أو قابليحوم حول فكر  وبين من ي

ومن الطريف أن ن كر أن لفظة الجيب في حساب المثلثات ليسات عربياة، بال 
الهنديااااة، ولكاااان األوربيااااين الاااا ين ترجمااااوا العلااااوم  jyaأو  Jivaهااااي تعريااااب لكلمااااة 

العربية إلى الالتينية، في مطالع النهضة األوروبياة، حسابوها تعناي الجياب العربياة، 
يااب التااي ال تفتااا ال وجااة تاادس ياادها فيهااا بحثااًا عاان     عاان المتاعااب، فساامثوها الج

Sinus ولاام يفهمااوا أيضااًا معنااى جيااب التمااام، فساامثوا  Cosinusطلااع مااا ، وفااي م
 بعضها فيه المصطلإ فسمثوا تمام الجيب  نسميه النهضة العربية أخطا

X x x 
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كبيارًا: هاو  ربياة إهتمامااً ينعلنا ه ا إلى موضاو  آخار نولياه فاي مجماع اللتاة الع
موضاااااع المصاااااطلحات العلمياااااة وتعريبهاااااا، والموضاااااو  واساااااع متشاااااعب،  و شاااااؤون 

عتااب النادوات والماؤتمرات، لحديث فيه حتى ضاعت الحعيعاة علاى أوشجون؛ كثر ا
فكيال نضيع معها، ونترق في الضيا ، اسمحوا لي يا سادتي أن أتعرثي في نهاية 

 ات محدود  محدد  هي التالية:إلى موضوع -بإيجا –حديثي ه ا 

لماااااا ا ال نصااااانع ماااااا صااااانع آباؤناااااا فتتبناااااى األلفااااااظ وجااااادنا فياااااه مااااان  -1
يناء للتتنا   مصطلحات راحة لنا وا 

لمااا ا ال نجاارثد كتااب التااراث العربااي، فمااا وجاادنا فيااه ماان مصااطلحات  -0
 أحييناا، وكفى اهلل المؤمنين العتال 

لمتاااااارجمين لمااااااا ا ال نباااااادأ بترجمااااااة قاااااااموس علمااااااي يتخاااااا  مرجعااااااًا ل -7
 وللمعربين 

نطلاق واسمحو لي، قبل أن أشر  بمناقشة ه ا العضايا الثالث، أن أؤكد أنناي أ
ماا أخالفاه  فق به كليًا مع ه ا المجمع الكاريم، ومنهاامن آراء شخصية، منها ما ال أ

ا إن شائتم برأساي، ال بارأس ن تستنكروا شيئًا مماا أقاول، فطاالبو فيه تمام المخالفة  فإ
ت لكم علاى المجماع، أماا أناا فكام ن تستحسنوا شيئًا مما أقول، فلينصب  تالمجمع؛ وا  

تمنااى أن نسااعط ماان تراثنااا قصااائد المااديإ وقصااائد الهجاااء، علااى السااواء، فكالهمااا أ
 يطمس الحعائق، ويبهرج الرياء 

فالعضية األولى نردث بها على فئة تعول: ه ا ما وجدنا عليه ىباءنا، ونحن على 
 نااان حااال آباءنااا ماان شااتى الوجااوا، آباءنعااول أن حالنااا يختلااف عااآثااارهم معتاادون  ف



 -77- 

ناااا مااان شاااتى فنعاااول إن حالناااا يختلاااف عااان حاااال آبائونحااان علاااى آثاااارهم معتااادون، 
جابهوا الفكر اإليريعي والفكر الفارسي  أما الفكار اإليريعاي فعاد كاان  ، آباؤناالوجوا

خرجوا دهااالي  ؛ فااااديق وخا ائن و ميتاًا مطمااورًا فاي كتااب محاادود ، محبوساة فااي صاان
للنور، ونفحاوا الحياا ، إ  نعلاوا إلاى العربياة  هام عاالجوا معالجاة ع يا  معتادر  وأماا 
األلفاااظ الحضااارية الفارسااية، فخطااا أن نعااول أن آباءنااا اسااتعاروها أو اقتبسااوها، هاام 
وضعوا اليد على فارس وكل ما يتعلاق بهاا، هام اساتوعبوا الشاعب ولتتاه وحضاارته، 

كاني بالعالم اإلسالمي، كان نتاجها عنصارًا جديادًا عرباي اللساان  في عملية م ج س
لااوال  لاا ، لاا هب اباان المعفااع، وساايبويه، والنسااور، والبخااارر، وعشاارات يياارهم، كمااا 

تايإ لفاارس أن بهام أحاد، وال يا كرهم أحاد  قلثماا أ هب الماليين من قبلهم، لم يشاعر 
بياد عربياة، ولساانها لساان عرباي   تطا أقدامها محراب العبعريات الخالاد ، إال ويادها

 ت عن العرب دقلما وطئت  ل  المحراب قبل اإلسالم، وهي ابتعدت عنه من  ابتع

  ل  حال آبائنا 

: نستيعظ من يفو  امتدت من  العرن الرابع عشر ، قرونًا حن، فاهل الكهفأما ن
ي صاااول الفكااار العلماااصاااناعية، وحااالث االساااتعمار، وو ضاااعت أفيهاااا حاااديث الثاااور  ال

نناااا، مااان منطلاااق متخلاااف، نواجاااه حااادث التفجااار العلماااي والتكنولاااوجي  أالحاااديث، و 
ساتوعبنا مان قبال التساسانة ، يفتر فاا ليستوعبنا، ال كما اعالمًا ع ي ًا معتدرًا متطوراً 

والمنااا ر  وفااارس، وساارنا معهاام ياادًا بيااد، ولكاان كمااا اسااتوعب االسااتعمار العربااي ماان 
ا عنهم، أين هم  شتان بين وضع اليد بدافع روحاني، لعيهم في العالم الجديد  ابحثو 

 وبين وضعها بدافع استعمارر عدواني 

في ه ا الوضع، المنال لنا مان التمسا  بهويتناا، والتمسا  بلتتناا  وأر عمال 
يتي م على هويتنا أو ي ع   لتتنا، هو، من ه ا المنطلق جريمة كبرل يحاسبنا عليها 
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اريو   فانحن حياال  لا  نتصادثل، أو عليناا أن نتصادثل، اهلل والتاريو، أن يبعي لنا ت
لاااواجبين كبيااارين متناقضاااين أولهماااا الحفااااظ علاااى طابعناااا العرباااي العاااام، فاااي البيااات 

، فاي أر بلاد عرباي والشار  والسوق والمحكمة، والمدرسة والجامعاة، وفاي كال مكاان
 ي يريب الوجه واليد واللسان ربلفتى العنابي أن يكون ا

األباااااواب مشااااارثعة للعلااااام والتكنولوجياااااا، كاااااي نساااااتوعبهما كلهماااااا،  ثانيهماااااا فاااااتإ
اساااتيعاب سااايد يساااار  ليسااااهم ماااع المسااااهمين فاااي صااانع فكااار الياااوم، وفكااار التاااد، 

نسانيًا، وروحانيًا، وعلميًا، وتكنولوجيًا   حضاريًا، وا 

حصاائية بتياة   قبل عشر سانوات، أجارل اليونساكو إوحجم المشكلة كبير كبير
ر  األلفاظ العلمية في اللتة اإلنكلي ية  قالات اإلحصاائية أن ألفااظ الوقوف على تسا

ألاااف  17اللتاااة اإلنكلي ياااة كانااات فاااي العااارن الساااادس عشااار، قبااال الثاااور  الصاااناعية 
كلمة، بدليل أن األلفااظ التاي اساتعملها شكسابير فاي رواياتاه كلهاا، ال ت ياد عان ها ا 

ات ماان العاارن العشاارين، ففااي العاادد  هاا ا فااي العاارن السااادس عشاار  أمااا فااي الساابعين
ألاف كلماة، ناهيا  بالفي يااء والكيميااء  37 -وحادا –قاموس الطب العاام اإلنكليا ر 

كولوجيااا، وعشاارات اللوجيااات األخاار  والبيولوجيااا، والف يولوجيااا واالر  وااللكترونيااات،
أن األلفااااظ العلمياااة والتكنولوجياااة تياااار جاااار. يتااادفق ويتااادافع  ونحااان فاااي محاوالتناااا 

واضعة في التعريب، نعلم أننا كمن بكيل البحر بطاسة مخروقة  ولكننا ماضون المت
نحان واثعاون ة وجاودًا شارعيًا باين ظهرانيناا  و في عملنا، كيال نعطاي األلفااظ األجنبيا

أن ال وق العربي العام السليم  سيعبل المعبول ويرفي المرفوي  ونحان علاى يعاين 
البياات والشااار ، حتااى ومضااارب الخاايم، ال  بااان كاال مااتعلثم يريااد أن يناا ل بعلمااه إلااى

 ا انعلاب إلاى بيتاه عااد بنفساه إيرضى با دواجية يضع فيها علمه في برج عااجي، فا
ال ر لم يحصل علمًا، ولم يسات د فكارًا ورأياًا  ولكان ماا نهادف إلياه مان تعرياب العلام 
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اجيااة  فااإ ا ال ياتما فااي يااوم وليلااة، وال بااد ماان مرحلااة انتعاليااة، نتحماال فيهااا هاا ا اال دو 
 ناخ  فيه ونعطي، ونسهم في البنيان الفكرر العالمي، ال يبعى مجال نحن بلتنا حداً 

للخوف من أن يجرفنا التيار ال ر نحن نشار  في تحدياد مساارا  ال بادث مان الحفااظ 
علااى عروبااة حياتنااا، ومااع  لاا  ال بااد ماان أن يسااتمر تاادفق المصااطلحات األجنبيااة  

في حجب الشرعية عن ه ا المصاطلحات الدخيلاة إلاى وليبق عمل المجامع ماضيًا 
 أن يعضي اهلل أمرًا كان مفعواًل 

: َنْجارد تراثناا فيه ع وباة البسااطة ووضاوح الداللاةالعضية الثانية تتعلثق باقتراح 
بحثًا عن مصاطلحات ننفاث فيهاا الحياا   كاالم ماا أساهل أن يعاال، وماا أع باه علاى 

نااو  خااال ماان أنااوا  التااراث  ولكاان  مسااامع شااخل وقااف حياتااه علااى النظاار فااي
 العائل، في تعديرر، ال يعرف حجم ما يدعو إليه، وال طبيعته 

ألن األمااار يتعلاااق بالمصاااطلحات العلمياااة، فاااال شااا  أن المعصاااود باااالجرد هاااو 
لناا فاي التراث العلمي  ومهما قلناا وأشادنا بفتوحاتناا العلمياة، ينبتاي أال يتارب عان با

ن كل العلوم التاي مارساها رجاالتناا، كاان يكفاي لدراساتها ه ا الصدد أمران: أولهما أ
سااانتان، بعااادهما يصااابإ الااادارس طبيباااًا ومهندساااًا وفلكياااًا ورياضااايًا وفيلساااوفًا وعالماااًا 

ال أن يختااار ماان هاا ا األمااور كلثهااا واحاادًا أو اثنااين يمارسااهما عليااه إبااالمنطق، مااا 
الباااال، أن علاااوم  ر نشااااطه بهماااا  واألمااار الثااااني الااا ر أرل أال يتااارب عااانصاااويح

األماااس ييااار علاااوم الياااوم، صاااحيإ أنهاااا هاااي األسااااس الااا ر لاااو لااام يضاااعه الفكااار 
ال ينفاااي أن النظرياااات العلمياااة بااااألمس  اإلساااالمي لوضاااعه فكااار آخااار  ولكااان هااا ا

ن أشاير بإيجاا  تختلف اختالفات ج رية عان نظرياات الياوم  بعاد ها ا اسامحوا لاي أ
 للنعاش  -إ ا شئتم –ن أتر  أمر تفصيلها إلى أمور محدد ، وأ
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قاااد يكااااون هنالااا  ثاااارو  فاااي المصااااطلحات، فاااي حعااااول الفلااا ، والطااااب، وعلاااام  -1
النبااااات، أمااااا الرياضاااايات مااااثاًل، وأبنااااي حكمااااي عليهااااا ماااان دراسااااة قرابااااة مئااااة 

يير مستعر، وماا يصالإ مخطوطة، فمصطلحاتها ال تتجاو  الثمانين، وأكثرها 
ثال كلماة زشايءز بمعناى المجهاول ليوم مستعمل  وأما المهمل فهاو ممنها لعلم ا

، إنها ال تصلإ  هاي رماو  لفظياة، ورماو  الياوم 0س، وكلمة زمالز بمعنى س
 حرفية 

ن مااا فيهااا ال يتجاااو  عشاار  اإلنشاااء: إومثاال هاا ا يساارل علااى هندسااة البناااء و 
( باساام الحياال  تاارل Engineeringمصااطلحات، أولهااا تساامية علاام الهندسااة  

 نسمثي المهندس لو أخ نا به ا االسم، فما 

َجرد التراث  ثمة قرابة سبعة مالياين مخطوطاة، قاد تبلاب المخطوطاات العلمياة  -0
 والباقي    المئة،منها عشر  آالف، حعق منها حتى اءن ما ال يتجاو 

 سيداتي وسادتي!

مااان يختااار مااان العااارب طرياااق تحعياااق التاااراث، يماااْت وفاااي حلعاااة يصاااة،  لااا  أن 
وتفااتإ أبوابهااا إلااى األجانااب، ماان  ا الاا ر يصاال  المكتبااات العربيااة تتلااق فااي وجهااه

ياااران  ت مصااار ودمشاااق وبتاااداد، بلاااه تركياااا وا  إلاااى مخطوطاتناااا العلمياااة فاااي مكتباااا
صدقوني أني حصلت على بعاي المخطوطاات عان طرياق شااب أجنباي ال يعارف 

 ما حمله اليث 
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ناااا حتاااى التاااراث المطباااو  المنشاااور ال نعااارأ ا  لاااو تعرفناااا علاااى تراثناااا األدباااي أليني
اإل اعااة والتلف يااون عاان بااث باارام  ال تماات إلااى بيئتنااا بصاالة  فماان  ا الاا ر ساايجرد 

 التراث المخطوط المبعثر في شتى أرجاء األري  وما جدول  ل  

ة العضااية التااي اختاارت أن أجعلهااا خاتمااة المطاااف هااي قضااية الاادعو  إلااى ترجماا
العااول ياانم عاان  ًا للمصااطلحات  وأقااول أن هاا اباايقاااموس علمااي، باعتبااارا رصاايدًا ط

جهل بالطريعة التاي تنشاا بهاا المصاطلحات العلمياة، وعان جهال باالفرق باين ترجماة 
الكتب وبين تعريب العلام  عان أر لتاة نتارجم  عان اإلنكلي ياة طبعاًا  ها ا ماا نعنياه 
ضمنًا  ولكن اإلنكلي ية من أقل اللتات منطعية في وضاع المصاطلحات  ال أكاتمكم 

على ألم، كلماا رأيات نفارًا مان المثعفاين يتناقشاون  أني أسكت على مضي، وأنطور
فااااااي ترجمااااااة مصااااااطلإ إنكلياااااا ر، أو فااااااي بناااااااء منهجيااااااة للترجمااااااة، اسااااااتنادًا إلااااااى 

ما إ ا كااان الموضاو  ماان ييار اختصاصااهم، مثاال ال سايث  –المصاطلحات اإلنكلي يااة 
 هاااان المثعفاااين ن أن االساااتعمار الثعاااافي يعشاااش فاااي أهااا ا المنحاااى ينكشاااف لاااي عااا

ر   ما  لنا نصدق أن اإلنكلي  هام بناا  صاروح العلام العالياة، وماا  الات ويبيي ويف
لتااتهم عناادنا هااي عكااا  األعمااى المفااتإ العينااين  رياام أن المصااطلحات اإلنكلي يااة 
بمجملهااا بعيااد  عاان دالالتهااا اللتويااة  بهاا ا الصاادد أجااد أن العاماال العربااي البساايط 

لمفاا ث  ولااو عرضاات علينااا سااماها ا Screw driverسايد نفسااه أكثاار ماان المثعااف: 
نحاان المثعفاااين القتاااراح بعضااانا ترجمتهاااا إلاااى ساااواقة براياااي، واعتاااري بعضااانا باااان 

 البرايي يير عربية 

:  هباات ماار  إلااى ميكااانيكي سااادتي أن أنهياات حااديثي بنكااة طريفااة ال تتضاابوا يااا
ليصاالإ ساايارتي، قلاات لااه أنهااا تهتاا  ماان تحتااي، وتشااعرني باااني أخااف ماان بيضااتين 

الصنيبرصاااات خرباناااة  صنيبرصاااات  ثااام فحااال السااايار ، وقاااال ل: علاااى جمااال، قاااا
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: صانيبر  وصنيبرصاات! ماا ها ا  ماين ساليمة والتلاف فاي اليسارل  قلاتالصنيبر  الي
قاااال أناااا أكلمااا  بلتاااتكم أناااتم المثعفاااين  قلااات وماااا ا تساااميها أنااات  قاااال : حمااااالت 

ت   هال نساميها مصاصاات الصادماShock absorbersاألساية! كاان ياتكلم عان 
أم مصاصاااات الااادماء  صااادقوني أن حمااااالت األساااية الطاااف وأعااا ب وأصاااإ  إنهاااا 

 تحمل ونتحمل وال تمتل 

يعجبني في صديعي الميكانيكي أنه لم يعع في إسار اللفظ اإلنكلي ر ولم يتطاو ، 
بااهثلنااا نحاان المثعفااين، للحفاااظ عليااه أم بااه مسترشاادًا كثاار ماان أهلااه  فعناادما عرَّ ، عرَّ

الحااائط باألصاال األجنبااي، حتااى عناادما  بر ، ضاااربًا عااري: صاانيبااالجرس العربااي
عارف وظيفاة األدا ، فاعطاااا  وضاع لاه معااباًل عربياًا: لام يتاارجم؛ ظال سايد الموقاف،

مان  كمثلاه كماا لاو ولادت ها ا األدا  علاى يدياه،اسمًا عربيًا نابعًا من ج ور عربية، 
ى هااتف  لام يترجماوا  لام التلتارام إلاى برقياة والتلفاون إلاحوثل األوتمبيل إلى سيار ، و 

ماته   يحرصوا على دالالت االسم اإلنكلي ر، كانهم ح 

: نحن ندرس لتات الترب ضرور   ييار أناا نعادها قال لي أستا  ياباني  ات مر 
دنساااًا، فاااإ ا اضاااطررننا إلاااى اساااتعمالها فاااي قاااراء  أو كتاباااة أو حاااديث، نساااار  إلاااى 

اطف عنادنا ماع راثنا  ويا ويل من يتعاتطهير نفوسنا بعراءات من كتبنا المعدسة أو ت
الصهم ليتنا يا سادتي نعيَّم المثعفينن والمثعفات فينا على قدر خ التربيين أو لتاتهم،

 بل ليتنا نتعلم من اليابان ولو مر  واحد   من ربعة االستعمار الثعافي،

ولكان أترونااي شااطحت  كاان الحااديث عاان الترجمااة والتعرياب  رفضاات  فكاار  جاارد 
ألنهااا عماال متعاا ر قلياال الجاادول، إال فااي حاااالت خاصااة، أظنهااا مسااتوفا ، التااراث 

ار الثعاافي  ومان ورفضت فكر  ترجمة معجم علمي ألن  ل  ينم عن وقو  فاي االسا
 : إ ن ما الطريعة المثلى في نظر  حعكم أن تسالوني
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بااادر إلااى العااول باااني ال أعتااري ماان حيااث المباادأ علااى مااا تعملااه وفااي جااوابي أ
دعاو إلاى بعائهاا للتوية ومكتاب تنسايق التعرياب، بال أسسات، كالمجامع ابعي المؤ 

اظ األجنبياة فاي عطااء الشارعية لوجاود األلفاستمرار عملها، بشرط أن تحول دون إوا
للتخصاال العلمااي  ليتنااا يااا سااادتي رل نتائجهااا مل مااة، الفتعارهااا لتتنااا  ولكنااي ال أ

وبتيارا قاد نشارب الشاار  ئًا مريئاًا،  ناكل هنيب ل ل الطبو للطبا  والخب  للخبا ،كن
 بالشوكة، ونخلط الملإ بالسكر 

ونحاااان نعاااايش فااااي عصاااار تخصصااااات ضاااايعة مويلااااة فااااي الضاااايق، تعاااادد فيااااه 
المهندسااااون، بااااين معمااااارر والكترونااااي ونااااوور وكهربااااائي وكيماااااور وعشاااارات يياااار 

خر  باااء هااؤالء؛ وتعاادد األطباااء والرياضاايون، فااي حعااول متباعااد ، ال يلتعااي أحاادها
نمااا هااو صااور  و  لكال تخصاال ماان هاا ا مصااطلحاته، والمصاطلإ لاايس أر كلمااة، وا 

وفكاار   ات داللااة، فااإن لاام يكاان طبعااًا فااي شااتى األشااكال، ماان تثنيااة وجمااع وتاا كير 
ة العائل، وتا ل منه السامع، مهما سندته حج  اللتويين   وتانيث، وم يدات، مجَّ

ي الخااطر فاي لحظاات يارد فاوالمصطلإ الموفق يا ساد ، كبيات الشاعر الموفاق، 
لهااام، إنااه نااو  ماان االبتكااار، ال ينفصاال عاان حعاال التخصاال وقلمااا يتااراء أشاابه باإل

 لتير المتخصل 

لدينا قاموس طبي رائع، وضعه على مهل مجموعة من األطباء، فجاء موفعًا كل 
التوفياق فاي مجالاه، ال يتحارج أر طبياب عاان األخا  بماا فياه  مثال ها ا التخصاايل 

فااي مااؤتمرات التعريااب، حيااث يحشااد مجموعااة ماان األفااراد، ينتاادبون  والتاااني ال نجاادا
م اجيًا، دون تعدير صائب للمهمة الموكولة إلايهم، فيععادون جلساات معادود  يعارون 

 بها مئات المصطلحات 
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أن يعتصر وضع المصطلحات علاى المتخصصاين، وأن يبارأ المتخصصاون مان 
تاااريو العربااي  هاا ا مااا أدعااو إليااه  إسااار العبوديااة الثعافيااة ويتطهااروا بدراسااات فااي ال

وأنا أنظر لألمر، واقعيًا، من ثالثة مستويات مختلفة، في مستول العمة أضع تفااهم 
يشااءون  : فليتراطناوا  ات بيانهم كماا تخصصين، بعضهم ماع بعاي  وهناا أقاولالم

بااراج ن يضااعوا علمهاام فااي أولكاان علاايهم واجبااين: واحاادًا تجاااا الناااس، فااال ينبتااي أ
ن ين لااوا بااه إلااى الناااس  وآخاار تجاااا اللتااة فعلاايهم أن يعملااوا علااى علاايهم أعاجيااة، 

إدخالهااا فااي أعلااى المسااتويات العلميااة، عاان طريااق دوريااات علميااة موثعااة محكمااة  
وربمااا كاناات هاا ا الاادوريات أشااد فعاااًل فااي توحيااد المصااطلحات العلميااة المتخصصااة 

عالمااااًا بااااالتحوثل عاااان  ماااان كاااال مااااا تفعلااااه مااااؤتمرات التعريااااب  ال نسااااتطيع أن نعنااااع
ليه، وفهمه أكثر منا، إال إ ا وضعنا في طريعه عالماًا مثلاه يحااورا، مصطلإ درج ع

يفهمانهاا، واألمار فياه تحرجاات وحساسايات ال ينبتاي  ةفعمال معًا علاى التحادث بلتا
يحاءات ال يظهرها تعريف المعاجم له،  تجاهلها  المصطلإ يا سادتي له شخصية وا 

 حابها وال يدركها إال أص

بعاااد مساااتول التخصااال يااااتي مساااتول الاااتعلثم والتعلااايم، فاااي جمياااع مراحلاااه، مااان 
ابتدائية وثانوية وجامعياة  أن مان ياتعلم فاي جامعاة عربياة ينبتاي أن يكاون تعليماه، 

ال فلنسام  األشاياء ضاراته وندواتاه، عربياًا خالصاًا ال بكتبه وأحاديثاه ومحا شاية فياه  وا 
ي جامعة بلد عربي تدرس بتير العربية  أن علينا أن باسمائها  باسمائها  ما ا نسمث 

نخلاال األجيااال المتالحعااة ماان ععااد  الاانعل، وماان تاليااه األجنبااي  ليتنااا ال نعطااي 
شارعية التااداول، فااي معاهاد الدراسااة العريااة، ألر لفااظ أجنباي، باسااتثناء ألفاااظ يمكاان 

فاااظ التااي تكاااد تحديااد أنواعهااا، كوحاادات العياااس، والعملااة  أنهااا بوجااه عااام تلاا  األل
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وفااي تعااديرر أن العااول الفصاال، فااي هاا ا المسااتول،  باادالالتها تكااون كاسااماء أعااالم،
ينبتي أن يكون للمربين العاملين، أصاحاب الخبار  الميدانياة، فهام يعرفاون أكثار مان 
ييرهم فعل ه ا المصطلحات في األ هان  ه ا ال يعني بالطبع التهاون في تدريس 

 اللتات األجنبية 

نظااااااار إلاااااااى األمااااااار مااااااان ثالثاااااااة مساااااااتويات  وقاااااااد  كااااااارت مساااااااتول ي أقلااااااات إنااااااا
المتخصصين، ومستول الطالب، ويبعى مستول العاماة فاي الشاار  والساوق وأمااكن 
التساالية، فااي المصاانع والمتجاار والحعاال، فااي كاال مكااان فااي العااالم العربااي، هنااا نجااد 

نااس تسارب أننا في سباق مع التكنولوجيا والمستوردات التاي تتسارب أساماؤها إلاى ال
ن ل ولكاان ينبتااي أال تنعطااع، وينبتااي أالماااء والهااواء والوباااء، معركتنااا معهااا قااد تطااو 

أعاااود إلاااى العاااول إن رجااال  تتضااافر فيهاااا جهاااود وساااائل اإلعاااالم جميعاااًا  علاااى أناااي
 ا أتااايإ لاااه، قاااادر، كااالمتعلم وربماااا أكثااار، علاااى التصاارف ماااع هااا ا التياااار الشااار ، إ

ماا يكان ماان أمار، فهناا مجااال واساع، فليتناافس فيااه الوافاد، محافظاًا علاى ساامته  ومه
 المتنافسون 

شااكرًا لحساان إصااتائكم، والسااالم علاايكم  ساايداتي وسااادتي، أظننااي أطلاات علاايكم،
 ورحمة اهلل 

 


