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  االنسانية و الدراسات الثقافيةالعلوم اكاديمية الحضارة االسالمية،  آفاق 
  8ـ  1صص  ق، . هـ1432 صيفو  ربيع ،االولالعدد عشرة،  الرابعةالسنة 


  ك و األسطرالب للخوارزمي طود الجبر و الفا
  * قيس آل قيس


  المستخلص
و رفرف بيـرقُ  ) ص(اءعندما شملت األرض رحمة السماء، و سادت رسالة خاتم األنبي


ـ   سـم ال تهرجاء المعمورة بشريعأ ىسالم علاإل قـارة  لاألنـدلس و ا  ىحاء، مـن الصـين ال
سالمية اعتبارها لغة القرآن و الدين في كافة البالد اإل ىالسوداء، انتشرت اللغة العربية عل


و استعمل المسلمون العربية في جلّ ما دونوه من مصـنفات و مؤلفـات و اكتشـافات و    
الدين الجديد حيـث اعتنـق    ىرْعان ما استوعب معنسأما الشعب االيراني ف. ختراعاتا


م الحضاري و اندمجوا فيه و استطاعوا أن يكونوا ثهااليرانيون االسالم الذي تفاعل مع ترا
  :أكبر و أعظم غصون شجرة علومه اليانعة، و منهم


  . الد فارسأبو عبد اهللا محمد بن موسي الخورازمي، من أهل خورازم بب
بنظام  األوروبيينله فضل في تعريف العرب و . كان عالماً بالرياضيات فلكياً جغرافياً


 لاألعداد الهندي، وضع كتابا في الحساب يعتبر األول من نوعه و كان أول كتـاب دخـ  
  . اوروبا و بقي زمنا طويالً مرجع العلماء و التجار و الحاسبين


يعتبر مؤسـس  . الخورازمي يلإالغورتمي نسبة رف علم الحساب عدة قرون باسم ع
علم الجبر علما مستقالً عن الحساب، و قد قام بحل معـادالت الدرجـة الثانيـة بطـرق     


و نشـر أول جـداول عربيـة عـن المثلثـات      . ذا كانا موجبينإهندسية و أوجد جذريها 
اشترك فـي   و يعتقد أنه. الميالدي 12األتينية في القرن  ىلإترجمت . للجيوب و الظالل


جغرافية بطلميوس، و نشر  ىقياس محيط األرض أيام المأمون كما أدخل تحسينات عل
  . »صورة األرض«كتاب 


سـالم و  اإل ،علـم الجبـر   ،الرياضيات و الفلـك ،ايران و العرب ،الخورازمي :الكلمات الرئيسة
   .المسلمون
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  ةالمقدم
اتي أنّني أدخل غُرفة المكتبـة فـي   من ديدني و طبيعتي التي أصبحت من سجيتي و سنَّة حي
جع مادونتة في ما مضي و سلف مـن  امنزلي المتواضع صباح كُلّ جمعة أو عطلة رسمية و أر
المدونه صورتها أدناه والتي » فتوكپي«األيام؛ وذات يوم وجدت في طيات أحد الكتب ورقة 


  . 4/11/1998تاريخ بالصادرة بطهران، » آفتاب«يدة رنشرتها ج


  2514 ةشمار            آفتاب                          1387آذر  13به چهارشن
  


  »خوارزمي«وسط در عرب ناميدن األ اعتراض سفارت ايران به الشرق
دوشـنبه   ةسفارت جمهوري اسالمي ايران در لندن، به چاپ يـك آگهـي در شـمار   


رياضـيدان   االوسط كه در آن محمد خـوارزمي دانشـمند و   زبان الشرق عرب ةروزنام
بـه گـزارش ايرنـا،    . بنام ايراني، يك دانشمند عرب معرفي شده بود، اعتـراض كـرد  


بخش مطبوعاتي سفارت ايران در لندن با ارسال توضيحي براي سردبير اين روزنامه 
 ةاين دانشـمند اصـيل ايرانـي، از روزنامـ      نامه ضمن تشريح سوابق تاريخي و زندگي


شدن افكار عمومي در اين رابطه، اين توضيح را  اي روشنراالوسط خواست ب الشرق
محمـد  : در توضـيح سـفارت ايـران آمـده اسـت     . خود درج نمايـد  ةدر اولين شمار


مده آدنيا  خوارزمي رياضيدان بزرگ ايراني در منطقه خوارزم در شمال شرق ايران به
 در گذشـته بسـياري از  . تعلـق داشـت   ايـران قاجار به  ةكه اين منطقه تا اواسط دور


نوشـتند كـه ايـن بـه معنـاي       دانشمندان ايراني آثار خود را به زبـان عربـي نيـز مـي    
خـوارزمي بـراي    ةسـاليان  ةها است كه جشنوار همچنين سال. بودن آنان نيست عرب


. شـود  بزرگداشت وي و تجليل از دانشمندان و مخترعان جوان ايرانـي برگـزار مـي   
اي را در مورد ابتكار صلح  يز آگهيگذشته ن ةاالوسط هفت الشرق ةگفتني است روزنام


اين اگهي پرچم كشورمان در كنار پـرچم   عربي در خاورميانه چاپ كرده بود كه در
  .خورد چشم مي بهكشورهاي عربي حامي اين طرح 


  


 ىو خالصة مفادها أنَّ سفارة الجمهورية االسالمية في لندن قدمت اعتراضاً شديد اللحن عل
عالم » محمد بن موسي الخورازمي«و ذكرت فيه أن » األوسطالشرق « اعالن نشرتة جديدة


الرياضيات و الفلك المشهور عالم ي بي أحد طالل ، و هنا تذكرت أنّ هذه القصاصة قد جلبهاعربي
دعاء و انت مؤلف يا استاذ ما تقول في هذا اال: الماجستير و قال لي بالحرف الواحد مرحلةفي 
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ة و العلمية و كثرة األعمال غيبت يلكن المسؤوليات الدراس ؟»عربيااليرانيون و األدب ال«موسوعة 
عاء جواباً لطالبي و إرضاء دجابة عن هذا االعن خاطري فكرة المقال الذي وعدت تدوينه في اإل


  . اهللا التـُكـْالن ىلمعتقدي في بيان الحقيقة إن كانت لك أوعليك؛ لذا دونت مقالتي هذه و عل
  


  ؟انيهل الخورازمي اير
الفارسي ألن المصادر العربية و األجنبية » الخوارزمي«ض اليم بحثاً عن أصل وخُلم أجهد نفسي و أَ


الظـاهر كـالقمر فـي غياهـب     » الخوارزمي«عن لقبه  كناهي يحصية المؤيدة أكثر من أن تُسو الفار
» الفهرسـت «هـو كتـاب    القديمـ  عالم قديماً و حديثاًالظالم، و اكتفي بمصدرين من أهم مصادر األ


  :حيث ذكره في الفن الثاني من المقالة السابعة و قال
، )382ص  :ق. هـ 1348ابن النديم، (صله من خوارزم أ، وىواسمه محمد بن موس» الخوارزمي«


محمد بن موسي الخوارزمي، أبو عبداهللا، رياضي : ، حيث قال»األعالم«و المصدر الحديث هو كتاب 
كمـا يعـرف القاصـي و    » خـوارزم «و ). 337ص  :م1969ي، لالزرك( وارزمخ من أهل خفلكي مؤر


  . »ايرانـ  بالد فارس«الداني أنها من مدن 
  


  ؟من هو الخوارزمي
  . »ايران«الخوارزمي، من أهل خوارزم ببالد فارس ىأبو عبداهللا محمد بن موسهو 


  . الثالث الهجري ي فلكي في العالم خالل القرنضكان ينعت باألستاذ ألنه اكبر عالم ريا
ليه جمع الكتب اليونانيـة و  إكتب القصر الخالفي، و عهد  ةماً علي خزانأقامه المأمون العباسي قي


السـند  «و سماه  هفاختصر) ptolémèe( تأليف بطليموس» المجسطي« باختصار أمرَهترجمتها، كما 
  ). 337ص  :م1969ي، لالزرك( »الجبر و المقابلة«و هو أول من كتب في الجبر كتاباً سماه » هند


متبحراً بعلم الرياضيات، و خصوصاً علم األنواء و معارف جامعـة جنـدي سـابور التـي     كان كما 
أوانه، حيث لفق بينها و بين علم الحساب الهندي، و دون أول كتاب بالعربية  ىكانت عالقة باألذهان ال


م علـم الرياضـيات فـي    اته أثر عظيم في تقدو كان لمؤلف). الزّيج (= حول الحساب و الجبر و النجوم
  ). 238ص  :ش. هـ1365قرباني، (» العالم اإلسالمي ثم في أوروبا بعد النهضة العلمية فيها


ـ  543ص  /1، ج»مدخل تاريخ العـالم «في كتابه ) George Sarton(ذكره المستشرق  و  582 ـ
لـو  : »545«، ثم قال في الصفحة )ميعصر الخوارز( 1ول من القرن التاسع الميالديي النصف األسم


  . علماء الرياضيات في كافة العصور ىبحثنا الموضوع من كافة جوانبه لظهر لنا أن الخوارزمي أسم
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، )ولي بالفرنسيةالطبعة األ( سالميةفي دائرة المعارف اإل) E.Wiedemann( و قال المستشرقُ
  . الممتازة تهشخصي نبوغه و سمو لوإنَّ من يبحث في آثار الخوارزمي يتبين له ع: 965ص /2ج


إنَّ الخوارزمي : 170ص  /1، ج»تاريخ الرياضيات«في كتابه ) H.Smith( و قال المستشرق
  . مون بن هارون الرشيدأأعظم علماء الرياضيات في بالط الخليفة العباسي الم


جلة م في م1846في مقالة نشرها سنة ) Aristide Maree( و قال المستشرق الفرنسي
)Nouvelles Annales de Mathématiques (الفرنسية )،هناك ): 570ـ  557ص   المجلد الخامس


  . بر للشعوب األروبيةجموضوع تاريخي ال يمكن اليوم أن ننكره و هو أن الخوارزمي كان معلم علم ال
تابه في الذي ابتكر تسميته بذلك، و ك )الجبر(نعم لم يكتسب الخوارزمي شهرة اال بكتابه في 


لي الالتينية في زمن مبكر، و ظال في أروبا أساساً لعلم الحساب حتي إرجما و قد تُ. الحساب
  ).162ص  :م1977بروكلمن، . (عصر النهضة
  . ، و الظاهر أنه دفن فيهاق. هـ232توفي ببغداد سنة  :وفاته


ف للمكتبة االسالمية و العربية مؤلفات مهمةً، منهاخلّ :مصنفاته:  
 قال الجغرافي المشهور. أي الدهر الداهر  ،»السند هند« ىلبطليموس المسم» يطالمجس« صارأخت. 1
]Malte Bran :[اً لعلم الفلك بعد اإلسالمأس هيعتبر كتاب . 


) Algoritmi(» لگوريتم«و » لگوريسم« فظةو إن ل) Algorsim( تينية بعنوانوطبع كتابه هذا بالال
  . سماضية قد اقتبست من هذا االالمستعملة في العلوم الري


  :قال ابن النديم في الفهرست
ة، و أصحاب علوم الهيأالحكمة للمأمون، و هو من  ةخزان ىأصله من خوارزم، و كان منقطعاً ال


  ... يعولون علي زيجيه األول و الثاني و يعرفان بالسند هند هكان الناس قبل الرَّصد و بعد


  :الم عن علم الجبر و المقابلةكشف الظنون عند الك صاحبو قال 
الخوارزمي، و كتابه فيه معروف  ىبو عبداهللا محمد بن موسأأول من صنف فيه األستاذ : قيل


579ص / 1حاجي خليفة، ج(. مشهور(  


   :و قال سليم و اكيم في كتابه ايران و العرب
مل في هو الذي اقتبس كتاب بطليموس في صورة األرض، و هو الذي وضع اول كتاب مستع


  . و هو ما نسميه اليوم األرقام العربية» الجبر و المقابلة«الجبر بعنوان 


  :ب العربيدتاريخ األ صاحبو قال 
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بن مثني بن عبدالكريم علي طريقة ) أحمد(علي هذا الكتاب شرح لمحمد : مختصر السند هند
 »Ta’ame Luhat al- Hw« لينا منه إلّا الترجمة العبرية، بعنوانإالسؤال و الجواب، و لم يصل 


). derossi, 212( ، پارما)mich, 835(بودليانا ] منه مخطوطة في[  إلبراهام بن عزرا،
  )165ص / 4بروكلمن، ج(


 الجبر و المقابلة، ذكره له و «: ، و قال1كشف الظنون، ج صاحبكتاب معروف و هو كتاب
لي االنجليزية و إترجم «: عالمو قال الزركلي في األ). 579ص / 1حاجي خليفة، ج(، »مشهور


في تاريخ  و جاء) 337ص / 7الزركلي، ج(، »2منه» مختصرٌ«الالتينية و نشر بهما، و طبع بالعربية 
 :مخطوطاته ىنشره عن إحد«: األدب العربي


Fr. Rosen the Algebra of m.b Musa,ed. And transl, London 1831.  


  :لي الالتينية ترجمة جيدةإترجمه 
Gerhrd v. Cremona, ed. Gugl. Libri, histoire des sciences math. En italie, 


I, paris, 1838, 253-97.  


  : أنظر» Robert v.chester«كما ترجمه ترجمة حرَّةً 
L. Rodet, L’Algébra d’al-khw. Et les methods indienns et grecque, JA 


ser. VII, 1878.  


L.C. Karpinski, Robert of chester’s Translation of the Algebra of Al- Kh, 


Bibi Math. 3 Folge Bd. II (1910/I) S. 128.  


L.C. Karpinski, R.of. ch. Latin Transl. etc. with an introduction, crit. 


Notes and an English version, New York, 1915.  


K.Wieleitner, Die Erbteilangaufgaben bei M.b. Musa, Mitt. Z. Math. 


U.Nat. 53(1922), 57/67. )163، ص 4بروكلمن، كارل، ج(  


S.Gandz, Sources of al-Khowarizmi’s Algebra, Isis (1936) 272/4. 


)165، ص 4بروكلمن، كارل، ج(  


ل علي حركة الجدول الذي يد«: كتاب الزيج، و الزيج كلمة فارسية معربة و معناها. 3
و قال . »كتاب الزيج نسختان، أولي و ثانية«: ، قال ابن النديم في الفهرست»لسماويةالسيارات ا


  . »]التنبيه و االشراف: في كتابه[نقل عنه المسعودي «: عالمالزركلي في األ
التاريخُ، ذكره له ابن النديم في الفهرست، و الزركلي في االعالم، و بروكلمن في تاريخ . 4


  . رضتاريخ سني ملوك األ: عنه حمزة االصفهاني في كتابهاألدب العربي و قد نقل 
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  :الخ، قال بروكلمن في تاريخ األدب العربي...  صورة األرض من المدن و الجبال. 5
  : نشره«


. H.V.Mzik3 Bibi. Ar. Hist. u. Geogr. III, Leipzig 1926.» 


  . م في الفهرستكتاب عمل االسطرالب، ذكره له الزركلي في األعالم، و ابن الندي. 6
  :الجداول الفلكية، ذكرها له بروكلمن في تاريخ األدب العربي، و قال. 7
سنة » Athelhard V.Bath«لي الالتينية إو ترجمها  ،4أحمد المجريطي مسلمة بنراجعها «
   .»م1915في كوبنهاجن سنة » H.Suter«م، شرحها و نشرها 1120


  . أعاله 3لف المذكور في التسلسل و أغلب الظن أنّ هذا المؤلف هو نفس المؤ
و . 337ص  /7كلي في األعالم، جركتاب وصف افريقيا، و هو كتاب مطبوع ذكره له الز. 8


، منه مخطوطة )أدناه 9المذكور في التسلسل (رسم ربع المعمورة من البالد : بهاهو قطعة من كت
  ). 27و  18غرافيا، فهرس مكتبة االسكندرية بمصر، قسم الج: راجع(بمدينة االسكندرية 


ص  /4كتاب رسم ربع المعمورة من البالد، ذكره له بروكلمن في تاريخ األدب العربي، ج. 9
لي إليه المستشرقون من النصف الثاني من القرن التاسع عشر إ، و ذكر كلّ ما اشار 5، الرقم 164


  . ول من القرن العشرين الميالديواخر النصف األأ
، و الظاهر انـّه يبحث حول 383ن النديم في الفهرست، ص بره له اكتاب الرخامة، ذك. 10


  . و دورها في تعين اوقات الصالة» الساعة الشمسية«
مقالة في استخراج تاريخ اليهود و أعيادهم، ذكرها له صاحب كتاب تذكرة النوادر، ص . 11


  . نسخة خطية في مكتبة بانكيپور: و قالَ 148
  


  النتيجة
يرانية مع العوامـل الحضـارية   سالمية الوافدة علي البيئة اإلالعناصر الروحية اإلفت تنعم لقد تكا


التي كانت في بالد فارس حيث عملت معها فـي كافـة مجـاالت العلـوم و اآلداب و سـجل      
سـماء علمـائهم   أالتاريخ للمسلمين االيرانين في هذا المضمار دورهم الفعال حيـث اجتاحـت   


ت لدي الباحثين و المحققين بسهم كبير يستأهل يو اآلداب وحظأغلب كتب العلوم و الحضارة 
حيـث  » الخـوارزمي «االحترام و التبجيل و التجليل و من هذه الكوكبة المنيرة العـالم الشـهير   


ي كبار علماء المعمورة رؤوسهم له تقديراً و احتراماً و اعترافاً بفضـله الكبيـر علـي العلـوم     حن
  .مورة في عالم اليوتطالم
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  امشاله
  


   .ث الهجريأي اواخر القرن الثاني و أوائل القرن الثال. 1
و . م با شراف علي مصطفي مشرفه و محمد موسي أحمد1939الظاهر أنه يشير الي طبعة القاهرة سنة . 2


قد قام االستاذ حسين خديوي جم بترجمة الطبعة العربية الي الفارسـية و طبعـت بطهـران مـن قبـل      
  . »شركت سهامي انتشارات خوارزمي«


  . ول صاحب الترجمةهان فون مزيك، حيث كتب مقدمه رائعة ح. 3
 في ترجمه مسلمة بن أحمد بن القاسـم المجريطـي  ) 121ص  /8ج( و قال خيرُ الدين الزركلي في األعالم. 4


، و عني بزيج محمد بن موسي الخوارزمي، فنقل تاريخه الفارسي الي التاريخ العربي، وزاد )هـ398 ـ 338(
  . و لم ينبه علي مواضع الغلط فيه خطاه ىاتبعه عل: نه كما يقول القفطيأال إفيه جداول حسنة، 


  


 المصادر
 . الرحمانية المطبعة، مصر الفهرست ).ق. هـ1348(أبي يعقوب اسحاق بن ابن النديم، محمد 
 .)نسخة مصورة(كاوياني  :، برلينتاريخ سني ملوك األرض ).ق. هـ1340(االصفهاني، حمزة 


، )و رمضان عبـدالتواب  ـ سيد يعقوب: بقلم ،440 :ترجمة العربيةال( ،تاريخ األدب العربي ).م1977(بروكلمن، كارل 
 .دارالمعارف :مصر ،1ط


 . اسالمية :، طهران2، جهدية العارفين ).ق. هـ1378(البغدادي، اسماعيل باشا 
 . ىمكتبة المثن :، بغداد1، جكشف الظنون ).م1941( ىي، مصطفلبحاجي خليفه چ


  .بيروت ،3ط، 7ج ،األعالم ).م1969(ي، خيرالدين كلزرال
 . دار الشعب و مؤسسة فرانكلين :القاهرة ،الموسوعة العربية الميسرة ).م1959( قغربال، محمد شفي


 . جهان :، طهران9، جدائرة المعارف االسالمية ).م1933() هبواصحا( الفندي، محمد ثابت
 . مركز نشر دانشگاهي :طهران) ارسيةبالف( زندگينامه رياضيدانان دوره اسالمي ).ش. هـ1365( قرباني، أبوالقاسم


 . جامعة طهران، ابناه الرواة ).ش. هـ1347( القفطي، علي بن يوسف
 . ة الترقيعمطب :، دمشق12، جمعجم المؤلفين ).م1957( عمر رضاكحاله، 


 . المكتبة العصرية :، بغدادالتنبيه و االشراف ).م1938( المسعودي، علي بن الحسين
  . الجامعة المصرية :، روماىعلم الفلك، تاريخه عند العرب في القرون الوسط ).م1911(رلو نالينو، البروفسور ك
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