ثؾش اٌش٠بػ١بد

إػذاد

عؼبد طبٌؼ اٌج١طبس
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اٌؼٕبطش
* اٌّمذِخ .
*رٛاس٠خ ِّٙخ ف ٟػٍُ اٌش٠بػ١بد .
*ػٍّبء أثذػٛا ف ٟػٍُ اٌش٠بػ١بد .
*اٌؾغبة .
*اٌغجش.
*ؽغبة اٌّضٍضبد .
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اٌّمذِخ
اٌؾّذ هلل سة اٌؼبٌّ ٚ ٓ١اٌظالح  ٚاٌغالَ ػٍ ٝأششف األٔج١بء  ٚاٌّشعٍ ٓ١ع١ذٔب دمحم ٚ
ػٍ ٝآٌٗ  ٚطؾجٗ أعّؼ، ٓ١
 ٚثؼذ :
رطٛس اٌجؾش ف ٟاٌش٠بػ١بد ػٕذ اٌؼشة  ٚال عّب ػٍُ اٌغجش  ٚ ،إٌ٠ ُٙ١ؼض ٜاوزشبفٗ ،
غ١ش أْ أط ٌٗٛوبٔذ ِؼشٚفخ ِٕز صِٓ عؾ١ك ِ ٚ ،غ رٌه فمذ ؽٛي اٌؼشة ػٍُ اٌغجش
رؾ٠ٛالا ربِب ا  ٚ ،إٌ٠ ُٙ١شعغ اٌفؼً ف ٟرطج١مٗ ػٍ ٝإٌٙذعخ .
 ٚلذ أخز اٌؼشة ِجبدا ػٍُ اٌش٠بػ١بد ػٓ أٌٛ١بٔ ٚ ٓ١١إٌٛٙد ِ ٚ ،بٌ ٛإٌ ٝأخز ػٍُ
األػذاد راد اٌؾغُ اٌىج١ش اٌز٠ ٞفٛق ػٍُ اٌفٍه ػظّخا  ٚارغبػب ا ِ ٛ٘ ٚ ،ب رّزغ ثٗ
اٌؾغٓ ثٓ ِٛع ٝثٓ شبوش  ،فجفؼٍٗ اعزطبع اٌؼشة أْ ٠ىزشفٛا فشٚػب ا عذ٠ذح ف ٟاٌؼٍُ
ؽٛس٘ٚب ِغ غ١ش٘ب ٚ ٚطٍٛا ثٙب إٌ ٝرسٚح عبِ١خ  ،ؽز ٝأطجؾٛا ِؼٍّ ٟاٌش٠بػ١بد
ف ٟػظش إٌٙؼخ .
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تواريخ مهمة في الرياضيات :

احلدث

التاريخ

أطلق العرب على علم اجلرب ىذا االسم ألول مرة وظل معروفا بو
حىت اآلن

512هـ  038 -م

استخدم اخلوارزمي  ،وألول مرة مصطلح األصم لإلشارة للعدد
الذي الجذر لو

كان اثبت بن قرة أول من اشتغل برايضيات التسلية عند العرب
استعان الرايضيون العرب ابذلندسة حلل ادلعادالت اجلربية ووضعوا
بذلك أوىل لبنات اهلندية التحليلية

مهد اثبت بن قرة إلجياد حساب التكامل والتفاضل
استعمل البتاين اجليب بدال من وتر ضعف القوس يف قياس الزوااي
ألول مرة

استنبط الرايضيون العرب الظل يف قياس الزاوية ادلفروضة ابلضلع
ادلقابل ذلا مقسوما على الضلع اجملاور
استغل الرايضيون العرب اذلندسة ادلستوية واجملسمة يف حبوث الضوء
ألول مرة يف التاريخ
لفت نصري الدين الطوسي األنظار ألول مرة ألخطاء إقليدس يف
ادلتوازايت
اخًتع غياث الدين الكاشي الكسور العشرية
وضع القلصادي أبو احلسن القرشي الرموز لعلم اجلرب بدال من
الكلمات ألول مرة يف اتريخ ىذا العلم

4

 558هـ  032 -م
 578هـ  003 -م
572هـ  000 -م
502هـ  090 -م
 388هـ  915 -م
 378هـ  908 -م
 058هـ  1859م
 028هـ  1525 -م
 088هـ  1397 -م
 078هـ  1002 -م

احلدث

التاريخ

استخدم قدماء ادلصريني النظام العشري  .وطوروا كذلك اذلندسة وتقنيات
الرايضيات

 3888ق.م

عرف ايود كسس الكندوسي طريقة
اال ستنفاد  ،اليت مهدت حلسلب التكامل

 378ق.م

أدخل نظام األعداد اذلندية_ العربية اىل أورواب نتيجة لًتمجة كتاب
اخلوارزمي يف احلساب

منتصف القرن
الثاين عشر
امليالدي

استخدم عامل الرايضيات اذلولندي فاندر ىوكي اشاريت اجلمع (  ) +والطرح
( ) -ألول مرة يف الصيغ اجلربية
أسس عامل الرايضيات األدلاين رجييو مونتانوس  ،حساب ادلثلثات كفرع
مستقل عن الفلك
ألف جريو المو كاردانو أول كتاب يف الرايضيات احلديثة
أدخل روبورت ركورد إشارة ادلساوة (=) يف الرايضيات معتقدا انو اليوجد
شيء ميكن أن يكــون أكثر مساواة من زوج من اخليوط ادلتوازية
نشر جون انيري يف اللوغاريتميات اليت تساعد يف تبسيط احلساابت
نشر رينيو ديكارت اكتشافو يف اذلندسة التحليلية  ،مقررا أن الرايضيات
ىي النموذج األمثل يف التعليل
نشر كل من السري اسحق نيوتن وجو تفريد وذللم ليبنتز بصورة مستقلة
اكتشافاهتما يف يف حساب التكامل والتفاضل
قام أبراىام شارب حبساب قيمة النسبة التقريبية حىت  27منزلة عشرية
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 1210م
 1233م
 1205م
 1227م
 1010م
 1037م
منتصف العقد التاسع
للقرن السابع عشر
امليالدي

 1717م
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بدأ تشارلز بياج يف تطوير اآلالت احلاسبة

بداية العقد الثالث من
القرن التاشع عشر

طور جورج كانتور نظرايت اجملموعات والنظرية الرايضية للماال هناية

أواخر القرن التاسع عشر
امليالدي

طور ارنست زير ميلو طريقة ادلسلمات لنظرية اجملموعات مستخدما
عبارتني غري معروفتني وسبع مسلمات

 1980م

نشر الفرد نورث وايتهيد وبرتراند رسل كتاهبما مبادئ الرايضات وجادال فيو
أن كل الفرضيات الرايضية ميكن استنباطها من عدد قليل من ادلسلمات

 1913-1918م

نيثر اميي نوذر طريقة ادلسلمات للجرب

 1951م

أثبت كورت جودل أن أي نظام من ادلسلمات حيوي مجال الميكن إثباهتا

بداية الثالثينات من
القرن العشرين امليالدي

طور روجر بنروز تبليطة مكونة من نوعني من ادلعينات غري متكررة األمناط
 .واكتشف فيما بعد أن ىذه التبليطات اليت تدعى تبليطات بنروز تعكس
بنية نوع جديد من ادلادة ادلتبلورة وشبو ادلتبلورة

 1970م

ظهرت احلواسيب ادلبنية على أسس رايضية  ،واستخدمت يف التجارة
والصناعة والعلوم

سبعينيات القرن
العشرين

حبث عدد من علماء الرايضيات ادلنحنيات الفراكتلية وىي بنية ميكن
استخدامها لتمثيل الظاىر اذليولية

 1908م

التطورات في القرن الثامه عشر الميالدي
خالي أٚاخش اٌمشْ اٌغبثغ ػشش ِ ٚطٍغ اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش لذِذ ػبئٍخ ثشٔ ٌٟٛـ  ٟ٘ٚػبئٍخ
ع٠ٛغش٠خ ش١ٙشح ـ إعٙبِبد ػذ٠ذح ف ٟاٌش٠بػ١بد  .فمذ لذَ عبوٛة ثشٔ ٌٟٛػّال سائذا ف ٟإٌٙذعخ
اٌزؾٍ١ٍ١خ  ٚ ،وزت وزٌه ؽٛي ٔظش٠خ االؽزّبالد  ٚ .ػًّ أخ ٖٛع٘ٛبْ وزٌه ف ٟإٌٙذعخ اٌزؾٍ١ٍ١خ ،
 ٚاٌفٍه اٌش٠بػ ٚ ٟاٌف١ض٠بء  ٚ .عبُ٘ ٔمٛال ثٓ ٘ٛ٠بْ ف ٟرمذَ ٔظش٠خ االؽزّبالد  ٚ ،اعزخذَ دأ١بي
ثٓ ٘ٛ٠بْ اٌش٠بػ١بد ٌذساعخ ؽشوخ اٌّٛائغ  ٚخٛاص ا٘زضاص األٚربس .
 ٚخالي ِٕزظف اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش ؽٛس اٌش٠بػ ٟاٌغ٠ٛغشٛ١ٌ ٞسٔبد أٍ٠ٚش ؽغبة اٌزفبػً ٚ
اٌزىبًِ  ٚث ٓ١أْ ػٍّ١ز ٟاالشزمبق  ٚاٌزىبًِ ػىغ١زبْ  ٚ .ثذأ ػبٌُ اٌش٠بػ١بد اٌفشٔغ ٟعٛص٠ف
العشأظ فٙٔ ٟب٠خ اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش اٌؼًّ ٌزط٠ٛش ؽغبة اٌزفبػً  ٚاٌزىبًِ ػٍ ٝأعظ صبثزخ ،
فطٛس ؽغبة اٌزفبػً  ٚاٌزىبًِ ِغزخذِب رٌه ٌغخ اٌغجش ثذال ِٓ االػزّبد ػٍ ٝاٌفشػ١بد إٌٙذع١خ
اٌز ٟوبٔذ رغبٚسٖ اٌشىٛن ؽٌٙٛب .
ف ٟاٌمشْ اٌزبعغ ػشش .
ارغغ ٔطبق اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ثغشػخ وج١شح  ٚأطجؾذ اٌش٠بػ١بد عضءا أع١بع١ب ف ٟاٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼٚ . ٟ
ٔششد ِؼظُ األػّبي اٌّّٙخ ٌش٠بػ١بد اٌمشْ اٌزبعغ ػشش وّشاعغ  ٚ .وزت اٌش٠بػ ٟاٌفشٔغٟ
أدس٠بْ ِبس١ٌ ٞغٕذس فٙٔ ٟب٠خ اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش  ٚثذا٠خ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ػذح ِشاعغ ِّٙخ ٚ ،
ثؾش ف ٟؽغبة اٌزفبػً  ٚاٌزىبًِ  ٚإٌٙذعخ ٔ ٚظش٠خ األػذاد ٔ ٚ .ششد ف ٟاٌضالص١ٕ١بد ِٓ اٌمشْ
اٌزبعغ ػشش ِشاعغ ِّٙخ ف ٟؽغبة اٌزفبػً  ٚاٌزىبًِ ٌؼبٌُ اٌش٠بػ١بد اٌفشٔغ ٟأٚعغز٠ٌٛ ٓ١ظ
وٛش ٚ ، ٟأؽشص وٛشٚ ٟػبٌُ اٌش٠بػ١بد اٌفشٔغ ٟع ٓ١ثجز١غذ فٛس ٗ١٠رمذِب ٘بِب ف ٟاٌف١ض٠بء
اٌش٠بػ١خ ٚ .أصجذ ػبٌُ اٌش٠بػ١بد األٌّبٔ ٟوبسي فش٠ذس٠ه عبٚط إٌظش٠خ األعبع١خ ف ٟاٌغجشٚ ،
ٔظٙب  :أْ ٌىً ِؼبدٌخ عزسا ٚاؽذا ف ٟاأللً  ٚ .أدد أػّبٌٗ ف ٟاألػذاد اٌّشوجخ إٌ ٝاصد٠بد رمجٍٙب ٚ .
ؽٛس عبٚط ف ٟاٌؼشش١ٕ٠بد ِٓ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ٕ٘ذعخ ال إلٍ١ذ٠خ ٌ ٚىٕٗ ٌُ ٕ٠شش اوزشبفبرٗ ٘زٖ ،
وّب ؽٛس إٌٙغبس٠ ٞبٔٛط ث١ٌٛب ٚ ، ٞاٌشٚع١ٔ ٟىٛالٌٛ ٞثبشف١غى ٚ ٟثشىً ِغزمً ـ ٕ٘ذعبد ال
إلٍ١ذ٠خ ٔ ٚ .ششا اوزشبفبرّٙب ٘زٖ ٔؾ ٛػبَ  ٚ َ 0381ؽٛس األٌّبٔ ٟعٛسط فش٠ذس٠ه سّ٠بْ فٟ
ِٕزظف اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ٕ٘ذعخ ال إلٍ١ذ٠خ أخش. ٜ
ِ ٚغ ِطٍغ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش عبّ٘ذ أػّبي ػبٌُ اٌش٠بػ١بد األٌّبٔ ٟأٚعغذ فشدٕ٠بٔذ ِ١جظ فٟ
رط٠ٛش دساعخ إٌٙذعخ  ٚ ،عّ١ذ فّ١ب ثؼذ اٌطٛثٌٛٛع١ب اٌز ٟرؼٕ ٝثذساعخ خٛاص األشىبي إٌٙذع١خ
اٌز ٟال رزغ١ش ثبٌضٕ ٟأ ٚاٌّذ  .أظش  :اٌطٛثٌٛٛع١ب ..
 ٚف ٟأٚاخش اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ػًّ ػبٌُ اٌش٠بػ١بد األٌّبٔ ٟوبسي صٛ١دٚس ف١غزشاط ػٍٚ ٝػغ
أعظ ٔظش٠خ ِزٕ١خ ٌؾغبة اٌزفبػً  ٚاٌزىبًِ  ٚ .ؽٛس رٍّ١زٖ عٛسط وبٔزٛس ف ٟاٌؼمذ ٓ٠اٌضبِٓ ٚ
اٌزبعغ ِٓ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ٔظش٠خ اٌّغّٛػبد ٔ ٚظش٠خ س٠بػ١خ ٌٍّبالٔٙب٠خ ُ .أ ُ ْٔ ِغضَ ِؼظُ اٌؼًّ
ف ٟاٌش٠بػ١بد اٌزطج١م١خ ف ٟاٌمشْ اٌزبعغ ػشش  ،ف ٟثش٠طبٔ١ب ؽ١ش ؽٛس رشبسٌض ثب٠جظ اٌ٢خ اٌؾبعجخ
اٌجذائ١خ ٚ ٚ .ػغ عٛسط ثٔ ٌٟٛظبِب ف ٟإٌّطك اٌشِض ٚ . ٞلذَ ػبٌُ اٌش٠بػ١بد اٌفشٔغ ٟعٛي
ٕ٘ش ٞثٛأىبس ٗ٠خالي ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش إعٙبِبد فٔ ٟظش٠خ األػذاد  ٚاٌّ١ىبٔ١ىب اٌغّب٠ٚخ ٚ
اٌطٛثٌٛٛع١ب  ٚدساعخ اٌّٛعبد اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ .
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فٍغفبد اٌش٠بػ١بد ف ٟاٌمشْ اٌؼششٓ٠
أظٙش اٌؼذ٠ذ ِٓ ػٍّبء اٌش٠بػ١بد ف ٟاٌمشْ اٌؼشش ٓ٠ا٘زّبِبر ُٙثبألعبع١بد اٌفٍغف١خ ٌٍش٠بػ١بد .
 ٚاعزخذَ ثؼغ ػٍّبء اٌش٠بػ١بد إٌّطك ٌٍزخٍض ِٓ اٌزٕبلؼبد ٌ ٚ ،زط٠ٛش اٌش٠بػ١بد ِٓ
ِغّٛػخ ِٓ اٌّغٍّبد (  ٖ ٚعًّ أعبع١خ رؼذ طبئجخ ) .
أٔشأ اٌفٍ١غٛفبْ  ٚػبٌّب اٌش٠بػ١بد اٌجش٠طبٔ١بْ أٌفشد ٔٛسس ٚا٠زٙذ  ٚ ،ثشرشأذ ساعً فٍغفخ
ٌٍش٠بػ١بد رذػ ٝإٌّطم١خ  ٚ .ف ٟػٍّّٙب اٌّشزشن ِجبدا اٌش٠بػ١بد
(  0101ـ  ، ) َ 0108اٌّى ِٓ ْٛصالصخ أعضاء  ،سأٚا أْ فشػ١بد عًّ اٌش٠بػ١بد ّ٠ىٓ
اعزٕجبؽٙب ِٓ ػذد لٍ ِٓ ً١اٌّغٍَّبد  ٚ .وبْ ػبٌُ اٌش٠بػ١بد األٌّبٔ ٟد٠ف١ذ ٍ٘جشد اٌز ٞػبػ فٟ
ثذا٠خ اٌمشْ اٌؼششِٕٙ ٓ٠غ١ب ٠ ٚ .ؼزجش إٌّٙغ ْٛ١اٌش٠بػ١بد ٔظبِب ِٕٙغ١ب ثؾزب ِٓ اٌمٛأ ٚ . ٓ١لبد
ػًّ ٍ٘جشد إٌ ٝدساعخ اٌفؼبءاد اٌّشوجخ راد األثؼبد غ١ش إٌّز١ٙخ .
 ٚلبد ػبٌُ اٌش٠بػ١بد إٌٌٛٙذٛ١ٌ ٞرغٓ ثشاٚس ـ ف ٟثذا٠خ اٌمشْ اٌؼشش ٓ٠ـ ِز٘ت اٌؾذع١خ ٚ ،
اػزمذ أْ إٌبط ّ٠ىٕ ُٙف ُٙلٛأ ٓ١اٌش٠بػ١بد ثبٌؾذط ( اٌّؼشفخ اٌز ٟال ٠ؾظً ػٍٙ١ب ثبٌزؼٍ ً١أٚ
اٌزغشثخ ) .
 ٚف ٟاألسثؼ١ٕ١بد ِٓ اٌمشْ اٌؼشش ٓ٠ثش٘ٓ ػبٌُ اٌش٠بػ١بد إٌّغب ٞٚوٛسد عٛدي أٔٗ ٛ٠عذ فٟ
أٔ ٞظبَ ِٕطمٔ ٟظش٠بد ال ّ٠ىٓ إصجبد أٔٙب طبئجخ أ ٚخبؽئخ ثّغٍّبد رٌه إٌظبَ فمؾ ٚ ٚ .عذ أْ
٘زا طؾ١ؼ ؽز ٝفِ ٟفب٘ ُ١اٌؾغبة األعبع١خ .
صُ خطب ػٍّبء اٌش٠بػ١بد خالي اٌمشْ اٌؼشش ٓ٠خطٛاد سئ١غ١خ ف ٟدساعخ اٌجٕ ٝاٌش٠بػ١خ
اٌزغش٠ذ٠خ  ٚ .إؽذ٘ ٜزٖ اٌجٕ ٝاٌضِشح  ،اٌز ٟ٘ ٟدَ ََ َع ُّّغ ٌؼٕبطش  ،لذ رى ْٛأػذادا  ٚ ،لٛاػذ
ٌؼٍّ١خ ِب ػٍ٘ ٝزٖ اٌؼٕبطش  ،وبٌغّغ أ ٚاٌؼشة ٔ ٚ .ظش٠خ اٌضِشح ِف١ذح فِٕ ٟبؽك ػذح فٟ
اٌش٠بػ١بد ِ ٚغبالد ِضً  :ف١ض٠بء اٌغغّ١بد اٌظغ١شح .
ِٕ ٚز ػبَ  َ 0181لبِذ ِغّٛػخ ِٓ ػٍّبء اٌش٠بػ١بد أغٍجٙب ِٓ اٌفشٔغ ٓ١١ثٕشش عٍغٍخ ِٓ
اٌىزت اٌمّ١خ رؾذ اعُ ٔمٛال ثٛسثبو ٚ . ٟأخزد ٘زٖ اٌغٍغخ إٌّؾ ٝاٌزغش٠ذ ٞثبعزخذاِٙب ٔظبَ
اٌّغ ًَََّ ِبد ٔ ٚظش٠خ اٌّغّٛػبد .
 ٚخالي اٌمشْ اٌؼشش ٓ٠ثشصد ِغبالد س٠بػ١خ رخظظ١خ عذ٠ذح شٍّذ إٌظُ اٌزؾٍ١ٍ١خ ٚ ،ػٍُ
اٌؾبعٛة  ٚ ،وبْ رمذَ ػٍُ إٌّطك أعبعب ٌزمذَ اٌؾبعجبد اٌىٙشثبئ١خ .
 ٚف ٟاٌّمبثً  ...رّىٓ ػٍّبء اٌش٠بػ١بد ثفؼً هللا ػض  ٚعً صُ ثفؼً اٌؾبعٛة ِٓ اعزىّبي
اٌؾغبثبد اٌّؼمذح ثغشػخ فبئمخ ِٕ ٚ .ز اٌضّبٔ١ٕ١بد ِٓ اٌمشْ اٌؼشش ٓ٠شبع اعزخذاَ اٌؾٛاع١ت اٌّجٕ١خ
ػٍ ٝإٌّبرط اٌش٠بػ١خ ٌذساعخ ؽبٌخ اٌطمظ  ٚاٌؼاللبد االلزظبد٠خ ٔ ٚظُ ػذ٠ذح أخش.. ٜ
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ػٍّبء أثذػٛا ف ٟػٍُ اٌش٠بػ١بد

(إن الرياضيات هي أعظم منجزات الحضارة العربية للتطورر الحوثيا الوال ب يبوثر
فيووأ أ وور محلووا لل لافووة اولو ميةك رلووي هنوواو مووا هوور أعووث رضوورحا موون أن العلووم
الطبيعي رالررح العلمية هما اللرة الثافعة التي تعول وورة ثاةموة مميوزة فوي العوالم
الحوووثيا رمًوووثرا عظيموووا بتلاةوووأف (رربووورت بري رلوووتف The Making of
Humanity
تعتبوور العلوورم الرياضووية العربيووة فووي الحلوواه رالجبوور رالتنثلووة رالم ل وواتك إحووث
الرلوواةز التووي الووتنثت عليتووا نتضووة أررربووا العلميووةك عنووثما ترجمووت إلوو الل ووة
ال تينية أعتر مًن ات العلماء العره في هالا المضمار رالالين وطعرا عورطا بعيوثا
في ابرتلاء بالعلرم الرياضية إل الثرجة التي وربت معتا من مرتبة اللما .
ف ي الحلاه أ ر العره في أررربا بما عُرف عنثهم فيما بعث بالم األروام العربيوةك
رهي األروام التي أخالها العره عن النظام التنث في علم الحلاهك إضوافة إلو موا
أرجووثرم موون تتمووة متمووة لتووالم األروووام بوواختراعتم نظووام (الًوو رفك رلوواللو يلوور
الملتعوور( (ثمبيوورفف (رفووي اللوورن التالووإ أيضوواك فوودن األروووام التنثيووة وووث التملووت
برالطة ابختراع العربي لع مة الً رك رحلت مح األروام الررمانية اللومجة فوي
أرررباف.
لقد قدم تراث العرب ىالمسلمين للعالم فيضيين ظييميين مين اازاياااب الة؛يري
أال ىهمييا ل ي اديييدل ميين ال؛ييرلر ىأيييىم الرياضييياب ميين ال ييربر ىسييىا زسييب
اكت؛يياا اقرقييام الييو الوزييىد أى الييو المسييلمين فميين المسييلّم ةيين ظلييو ىايين اليقييين أن
رياضييييل المسيييلمين هيييم الييي ين اسيييتمدمىا هييي ا اقرقيييامر ىأدمليييىا الزييييام الع؛ييير ر
ىظلّمىها للعالم أامع.
ان زيام الترقيم العرةل ال يقىم ظلو فكرل مزاام اقظداد يعد ىاحيداا مين أك ير
زتييا ا الركيير الة؛يير ظيييا ر ىيسييتحا أظلييو درايياب ااظاييابر ان ةسيياي التييرقيم
تعتةيير ىاحييدل ميين أظيييم مزاييااب العقييم اازسييازلر فييالترقيم فييل يييد المحلييم المحزّ ي
ييير أدال فعال (الستمراج الحقا ا المري ىالقيىازين ال امضي مين ةياين اليةيعي .
ىل ل يقىم (لل اميرسىن ةىير ( :ازين ةيدىن اقرقيام ليم يكين لزيا أةيداا أن زحليم ةك يير
من الرزىنر ىلكازب الرياضيياب ال تياام فيل مويدهار ىةاقرقيام يييةء المير مسيل احا
ةقىل كقىل الرسيمر كميا يقيىم العيالم الرياضيل الم؛يوىر (م .تىدسيتين فيل مقالي
(اقظييداد العرةي ي ( :ان ىيييىم الرياضييياب لمييا هييل ظلييين اتن يراييع الييو اةتكييار
المسيييلمين لعمليييياتوم الحسييياةي العييمييي  .ان االكت؛يييافاب العلميييي للرياضيييياب فيييل
تييىر ظليم الاةير اليو ميا
العيىر الىسيو ظلو يد المسلمين هل التل ساظدب ظلو ّ
هى ظلين اتنر ىكان لعلما الرياضياب المسلمين فضم كةيير الةتكياراتوم فيل الاةيرر
ماي ي لعلمييا ميين أم ييام أةييل مىسييو المييىاراملر ىأةييل كامييم ةيين أسييلم الحاسييب
المير ر ىسزان الحرازلر ى اةيب ةين قيرلر ىان كيان الميىارامل أ؛يورهم ةرسيالتن
دىرا كةيي ايرا فييل الحضييارل ااس ي مي
الوام ي (حسيياب الاةيير ىالمقاةل ي ىالتييل لعةييب ا
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ىالييىظل العييالمل الرياضييلر فقييد كازييب مييزو ا زوييم مزيين العلمييا ىاظتمييدىا ظلييين فييل
ةحييى ومر ىأمي ىا ظزيين ك يي ايرا ميين الزيريييابر ىلي ل يعتةيير المسييلمىن هييم الم سسييىن
لعلم الاةر ىالمةدظىن فل أةحا ن ىزيرياتن.
كما يزة ل أن يزسب ظلم حساب الم ل اب الو ظلما العرب ىالمسلمينر كما هى
الحام ةالزسة لعلم الوزدس ىزسةتوا لعلما اليىزان .ىمن ا؛ور ه ال العلما :

المىارامل
هى دمحم ةن مىسو المىارامل (أةى اعرر مرج من قيرةم ىهل زاحي ةالقرب من
ة داد تىفل سز 646مر 232هـ ظاير الملير المأمىنر ىكان احد مزامينر ىكان
مزقيعا ا فل ةيب الحكم ر كان ظييم المىهة حاد ال كا ر زةغ ةعلىم الرل ىالحساب
ىالا رافيار لن م لراب ظلمي أ؛ورها ىأهموا ”كتاب ايا السزد ىالوزد” ىأهم كتب
المىارامل الرياضي ىهى الكتاب المعرىا ةالاةر "حساب الاةر ىالمقاةل  ".ىهى فل
رأ رسكا " ظملياب فل حساب التراضم ىالتكامم" ىالكتاب ليس فل الاةر كما ييور
من ظزىازن ر ىازما هى مقدم فل الحساب العملل القا م ظلو مسا م ظدل محلىل ىمادل
الكتاب فل الىقب زرسن متةايز .
آ ارا :أزتاب ظةقري ه ا العا ِلم مساهماب اليل فل تاريخ الحضارل اازسازي ىتقدم
العلىم:
*فوى أىم من فيم ةين ظلمل الحساب ىالاةرر ىهى أىم من استعمم لري (اةر
للدالل ظلو العلم المعرىا اليىم ةو ا االسم)  ( Algebreر ىاستياع أن ياعم الاةر
اىدا ةمييلحاب اديدل لروم
ظلما ا يتمتع ةاستق لي تام ةأيىلن ىقىاظدا ةعدما ّ
العملياب الرياضي ىالحساةي .
*هى من ىضع أسس حساب ظلم اللىغاريتمر ىزسة لن سمل ه ا العلم ةو ا االسم.
*المىارامل أىم من أيلا تسمي ”سوم” ظلو المي الزاام من مزتيا القىس ظلو
الىترر ىتىيم الو حساب يىم الىتر ةىاسي القير ىالسوم.
*ىضع يرقا ا تيةيقي لمعرف مساح المسيحاب ىمساح الدا رل ىمساح قيع
الدا رل ىمساح الم ل ابر ىتىيم الو حساب حام الورم ال ل ىحام الورم الرةاظل
ىحام الممرىير ىىضع يريق لضرب الا ىر ىيريق لقسمتوا ةل العلم الحديث.
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*المىارامل هى من أيلا تسمي ”اقظداد اليما ” ظلو ةعض اقظدادر ىتُرام ه ا
التعةير حرفيا ا الو الل اب العالمي .
*ىضع المىارامل مييلحاب لمعادالب من الدرا اقىلو ىالدرا ال ازي ىأىاد
حلىالا لوا.
أس= ب س ر أس= ج ر ب س = ج .
*هى أىم من أةدم ظ م الحد ( -أى  +ظزد زقلوا من أحد اازةل المعادل الو الاازب
اتمرر ىأىاد يريق الضربر ى؛رح ظملي ضرب اققىاس ىتىيم الو معرف
حايم ضرب ظ ماب الامع ىاليرح) (- ´ + = -ر )(- ´ - = +ر (+ ´ + = +).
*أيور المىارامل مقدرل فا ق فل فوم ىاستيعاب امكازياب الاةر الىاسع ىاستياع
حم المسا م الوزدسي ةيرل اةري ر ىتزةن للحال التل يستحيم فيوا ايااد قيم حقيقي
للماوىم ىسماها ”المسا م المستحيل ”ر ىةقل ه ا المييلء متداىالا فل أىرىةا حتو
أىامر القرن ال امن ظ؛رر الو أن استةدم ”ةالا ىر التميلي ”.
*ةرع ة؛رح كيري ادمام اقظداد تحب ظ م ( √ ىكيري استمرااوا من تحتوا.
*حدد قيم الزسة التقريةي  Лىاعلوا 7/22ر ىأىاد يرقا ا ظديدل لم تكن معرىف فل
ظيرا لمعالا المعام ب ةين الزاس (كالةيع ىال؛را ىالتأاير ىاارث ىمسء
اقراضل..).
*أسومب م لراب المىارامل اسواما ا فعاالا فل تيىر الحضارل العلمي العالمي ماي
كتاةن“ الاةر ى المقاةل ” ال لن أهمي ماي فل تاريخ الرياضيابر حيث تُرام ه ا
الكتاب الو معيم الل اب العالمي ىكان المراع اقساسل لدارسل الرياضياب فل
الاامعاب ال رةي م م القرزين المامس ىالسادس ظ؛ر.
أبر الرفاء البرزجاني
عالم الرياضيات رال للي المرلرعي
ىقد ةرع فل ه ا العلم (أةى الىفا الةىااازل ر ماي ةعملن فل (حساب الم ل اب
الكرىيي فوييى أىم ميين اسييتمدم المماسيياب ىالقىايييع ىزيا رهييار فييل قييياس الم ل يياب
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ىالاىايا .ىلقد يرح (غىستاا لىةيىن (أن آالب الرييد التيل اسيتعملوا أةيى الىفيا
كازب ظلو اازب ظييم من الدق ىااتقان
الةىااازل حياتين ىم لراتين :فيذ ا تىقرزيا ظزيد ظيالم الييم ىفي ا؛يت م ةالرياضيياب
ىماي حساب الم ل اب اضاف الو ةراظتن فل اقرياد ىظلم الرلي ـ فذززيا زايد هي ا
س يداا فييل أةييل الىفييا دمحم ةيين يحيييو ةيين اسييماظيم ةيين العةيياس الةىااييازل الحاسييب
ُم َا ّ
ىال ي ظييان ةييين 366/326هييـ ( 049ـ 066م ىقييد ىلييد فييل ةىااييان ةييين هييرال
ىزسياةىر من أرض مراسانر ىتىفل فل ة داد حيث ظمم فل الريد ىالتأليا.
ىيعتةر أةى الىفا الةىااازل من أةرا ظلميا الرياضيياب ىالرلي ر ىقيد زيام ؛يورل
ظييمييي اقامتييين مرييييداا فيييل ة يييدادر ىل؛يييرىحن ىتعليقييين ظليييو م لرييياب اقلييييدس
ىديىفازتىس ىةيليمىس .ىمن الادير ةال كر مااىا العلما الرياضيين العيرب ةيين
الزيرياب اقكاديمي المالي ر ىتيةيقاتوا العملي المستمدم فل ظليىم الرلي ىالحييال
اليىمي ر ىقد كان أةى الىفا أةرا هي ال العلميا الي ين حققيىا هي ار مايي ىأزين أحيد
أظضا المرييد لي أز؛يأا (؛يرا الدىلي فيل سيراة ظيام 377هيـ067/م .ىلي ل
يقىم (قدر يىقان فل كتاةين (تيراث العيرب العلميل فيل الرياضيياب ىالرلي ( :ان
الةىااازل مين ألميع ظلميا العيربر الي ين كيان لةحيى وم ىم لرياتوم اق ير الكةيير فيل
تقدم العلىمر ىال سيما الرل ىالم ل اب ىأيىم الرسم .ىفىل ل كلن كان أةيى الىفيا
من ال ين مودىا السةيم ايااد الوزدس التحليلي  .ىليس غريةاا أن يةدع أةى الىفا فل
اميع فيرىع الرياضييابر حييث أدميم ظليم الوزدسي ظليو ظليم الاةيرر ىاةتكير حليىالا
اديييدل للقييياع المكيياف ر مميييا أدش الييو اكت؛يياا الوزدسييي التحليلييي ىظلييم التراضيييم
ىالتكامم.
ىقد ظكا أةى الىفا ظلو التأليا فل العليىم الرياضيي ىالرلكيي  .ىمين أ؛يور كتةين
ىرسا لن أهم ميزراتن اقمرش:
* كتيياب فييل ظمييم المسيييرل ىالةركييار ىالكىزيييا .ىقييد تييرام اقىرىةيييىن هي ا الكتيياب
ىسييمىا Geometrical Constructionر ىةرضييم ه ي ا الكتيياب تقييدم ظلييم أيييىم
الرسم تقد اما ىاسعاا.
* كتيياب مييا يحتيياج الييين الكتّيياب ىالع ّمييام ميين ظلييم الحسييابر ىيقييع فييل سييةع فيييىم
اقىلو مزويا فيل الرياضيياب الةحتي ر ىاقرةعي الةاقيي فيل المعيام ب اليىميي
ال
ةين الزاس فل المكاييم ىالمقاييس.
* كتاب فامر ةالحساب استعمم فين الحرىا اقةادي ةدالا من اقرقام العرةي .
* كتاب حساب اليد.
تيرل فين الو ظلم حساب الم ل اب الكرىي .
* كتاب ّ
* رسا م فل الرسم الوزدسل ىاستعمام آالب الرسم.
* كتاب فل اق؛كام الوزدسي ظمى اما.
* كتاب فسر فين زيرياب ديىفازتىس فل ظلم اقظداد.
* كتاب فسر فين كتاب أةرمس المعرىا ةاسم كتاب التعريراب.
12

* كتاب فسر فين كتاب الاةر ىالمقاةل للمىارامل.
* كتاب المدمم الو اقر ماييقل.
* ىرسييا م أمييرش ك يييرل م ييم( :رسييال العمييم ةالاييدىم السييتيزلر اسييتمراج اقىتييارر
الايا ال؛ياممر رسيال ظين الماسييلر اسيتمراج ضيلع المرةيعر رسيا م يي يرل فيل
الوزدس .
ازايياااب أةييل الىفييا الرياضييي ىالرلكييي  :يقييىم (كييااىر فييل كتاةيين (تيياريخ
الرياضياب ( :ان أةيا الىفيا أضياا اليو ةحيىث الميىارامل اضياف هامي ايدار ىال
سيما فيما يمص ظ ق الوزدس ةالاةرر ى ل ةحم ةعض المعيادالب الاةريي المومي
هزدسيييا م ييم س=4جر س+2ج س=3ب .كمييا اسييتياع أن ياييد حلييىالا ادي يدل للقيييع
المكاف ر فم ّود ة ل ليوىر الوزدس ىحسياب التراضيم ىالتكاميم  .ىحسياب التراضيم
ىالتكامييم هييى أرقييو ىأرىع االكت؛ييافاب التييل ىيييم اليوييا العقييم الة؛يير ر حيييث ازيين
الميدر اقىم للممترظاب ىالمكت؛راب الحدي .
ىقد قضو أةى الىفا ُام ىقتين فيل دراسي م لرياب الرياضيل الكةيير الةتيازل فيل ظليم
حساب الم ل ابر فعلا ظليوا ىفسر ال يامض مزويا .ىلي ل يقيىم المست؛يرل (سييديى
فل كتاةن (تاريخ العرب العام ( :ان أةا الىفا الةىااازل ل العالم ال يتردد اسمن
ك يي ايرا م ي م المزاق؛يياب اقكاديمي ي فييل أىرىةييا ـ قييد يييحء أميييا الرلكيييين ال ي ين
سةقىا .
ىقد اهتم أةى الىفا ةالكسيىر االظتياديي ر ىكيان الزياس قيد ألريىا الكسيىر اقساسيي
(التل ةسيوا الىحدل أ ظليو ؛يكم/1نر حييث (ن ظيدد ييحيء مىايب .ىلكين أةيا
الىفيا ظييالا الكسييىر ةاميييع أ؛يكالوا الةسيييي ر ىاةتكيير أةييى الىفيا يريقي اديييدل فييل
حسيياب اييداىم الايييبر ىفييل تل ي الاييداىم حسيياب ااىي ي  39درا ي ر ىك ي ل ايييب
ااىي  15درا ةيريق فا ق الدق ييحيح اليو مازيي مزياام ظ؛يري  .كميا ظيرا
قىم مرل الي ب فل ظلم حساب الم ل ابر ىهى ما يعرا اليىم ةالع قي ايا(أ+ب
ىغيرها من اليي ب ةيين الاييب ىالييم ىالقيايع .ىقيد ازتةين (ايىرج سيارتىن فيل
كتاةيين (المييدمم اليو تيياريخ العلييم الييو هي ا حييين قييام( :ان أةييا الىفييا أىم ميين ىضييع
الزسة الم ل ي (يا ر ىأىم من استعملوا فل حلىم المسا م الم ل ي  .كما أىايد يريقي
لحساب الايبر ىكازب اداىلن را ع ةدقتوار فحسب ااىي  39درا ر ىك ل ااىيي
 15درا ر ىكازب مقاديرا يحيح الو مازي أرقام ظ؛ري .
ك ل يرش (مىريس ك ين أزين مةتكير القيايع (معكيىس اييب التميام قيار ىقيايع
التمييام (معكييىس ايييب الااىيي = قتييا ر كمييا أىاييد اييداىم لايييب الااىيي (حييا ىيييم
الااىي (يا لكم ظ؛ر دقا ا .ىقد أىلو أةى الىفا المتياةقاب الم ل يي ظزايي كةييرلر
كةييرا
ىهل التل ما ازركب تلعب دى ارا هاما فل ظلم حساب الم ل ابر ىقد اةتكير ظيدداا
ا
مزويييار ان مكازيييي أةييييل الىفيييا فييييل ظلييييم حسيييياب الم ل ييياب ىاضييييح الييييي لمعيييييم
المتمييينر فقد ىضع يريق ظيري سول لحساب اداىم اليم ىاييب الااىيي ر
ىاةتكيير متياةقيياب م ل يي ال تيياام تييدرس فييل المييدارس ىالاامعيياب فييل اميييع أزحييا
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العيييالم .أميييا فيميييا يتعليييا ةعليييم الاةييير فيييذن العيييالم المسيييلم الم؛يييوىر دمحم ةييين مىسيييو
كيرس اويىدا فيل
المىارامل ىاضع ظلم الاةر ةكتاةن (حساب الاةر ىالمقاةلي ر قيد ّ
ييىرىا ظليم الاةير
ىضع المعادل اب الدرا ال ازي ر ىتةعن ظلما مسلمىن آمرىن ّ
حتييو يرييرىا ةزتييا ا مرضييي لل اييي للمعادليي اب الدرايي ال ال يي ر أمييا أةييى الىفييا
الةىااازل فكان يمى احا ىلم يقا ظزد ه ا الحدر ةم ىاييم العميم الاياد ىاةتكير حي
للمعادل اب الدرا الراةع .
ىقد ازتحم ك ير مين ظلميا ال يرب ةعيض اكت؛يافاتن ىزسيةىها قزرسيوم م يم( :رياييى
مىزتازىس الي زسيب لزرسين معييم زيريياب أةيل الىفيا فيل ظليم حسياب الم ل يابر
ىكتةوا فل كتاةن الم؛وىر ظزد ال رب ةعزىان (De Trianglis

انجازات العره في الحلاه
ث .برلات دمحم مراث
أستا الرلسر ااس مي  -قسم الرلسر ىاالاتماع  -كلي الترةي  -اامع ظين ؛مس

(إن الرياضيات هي أعظم منجزات الحضارة العربيوة للتطورر الحوثيا الوال ب يبوثر
فيووأ أ وور محلووا لل لافووة اول و ميةك رلووي هنوواو مووا هوور أعووث رضوورحا موون أن العلووم
الطبيعووي رالووررح العلميووة همووا اللوورة الثافعووة التووي تعوول ووورة ثاةمووة مميووزة فووي العووالم
The Making of Humanityالحثيا رمًثرا عظيما بتلاةأف (رربرت بري رلتف
تعتبر العلرم الرياضية العربية في الحلاه رالجبر رالتنثلة رالم ل اتك إحث الرلاةز
التي الوتنثت عليتوا نتضوة أررربوا العلميوةك عنوثما ترجموت إلو الل وة ال تينيوة أعوتر
مًوون ات العلموواء العووره فووي هووالا المضوومار رالووالين وطعوورا عوورطا بعيووثا فووي ابرتلوواء
بالعلرم الرياضية إل الثرجة التي وربت معتا من مرتبة اللما .
ف ي الحلاه أ ر العره في أررربا بموا عُورف عنوثهم فيموا بعوث بالوم األرووام العربيوةك
رهي األروام التي أخوالها العوره عون النظوام التنوث فوي علوم الحلواهك إضوافة إلو موا
أرجوووثرم مووون تتموووة متموووة لتوووالم األرووووام بووواختراعتم نظوووام (الًووو رفك رلووواللو يلووور
الملتعوور( (ثمبيوورفف (رفووي اللوورن التالووإ أيضوواك فوودن األروووام التنثيووة وووث التملووت
برالطة ابختراع العربوي لع موة الًو رك رحلوت محو األرووام الررمانيوة اللومجة فوي
أرررباف.
لقد قدم تراث العرب ىالمسلمين للعالم فيضيين ظييميين مين اازاياااب الة؛يري أال
ىهميا ل ي ادييدل مين ال؛يرلر ىأيييىم الرياضيياب مين ال يربر ىسيىا زسيب اكت؛يياا
اقرقييام الييو الوزييىد أى الييو المسييلمين فميين المسييلّم ةيين ظلييو ىايين اليقييين أن رياضيييل
المسييلمين هييم ال ي ين اسييتمدمىا هي ا اقرقييامر ىأدملييىا الزيييام الع؛يير ر ىظلّمىهييا للعييالم
أامع .ان الركرل الر ّل التل يعةير ةمقتضياها ظين امييع اقظيداد ةاسيتمدام ظ؛يرل رميىار
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حيث يتم كم رقم قيمي زا؛ي ظين مىضيعن أى مىقعينر ةااضياف اليو قيمي ميلقي ر ان
تل الركرل قد فاتب ظلما مدرس ااغريار ىظلما مدرس ااسكزدري .
ان زيام الترقيم العرةيل الي يقيىم ظليو فكيرل مزياام اقظيداد يعيد ىاحيداا مين أك ير
زتا ا الركر الة؛ر ظيا ر ىيستحا أظليو دراياب ااظايابر ان ةسياي التيرقيم تعتةير
ىاحدل مين أظييم مزايااب العقيم اازسيازلر فيالترقيم فيل ييد المحليم المحزّي يييير أدال
فعال (الستمراج الحقيا ا المريي ىالقيىازين ال امضي مين ةياين اليةيعي  .ىلي ل يقيىم
(لييل اميرسييىن ةييىير ( :ازيين ةييدىن اقرقييام لييم يكيين لز يا أة يداا أن زحلييم ةك ييير ميين الرزييىنر
ىلكازييب الرياضييياب ال تيياام فييل موييدهار ىةاقرقييام ييييةء الميير مسييل احا ةقييىل كقييىل
الرسمر فيتزةيأ ةأحيداث الكسيىار ىي؛يير اليو كىاكيب ادييدل ليم ترهيا ظدسياب المزيايير
ةعيييدل المييدشر ىيحييدد مسيياراب اقاسييام المتحىل ي ظلييو غييير زيييام فييل الرضييا ر ىيقييدر
اقامز ىاقحقاب التل ازقضب مز أن أفاض المالا الزىر ظلو الكىن .
كما يقىم العالم الرياضل الم؛وىر (م .تىدستين فل مقال (اقظداد العرةي ( :ان
ىيىم الرياضياب لما هل ظلين اتن يراع الو اةتكار المسلمين لعملياتوم الحساةي
العييم .
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إٔغبصاد اٌؼشة اٌّغٍّ ٓ١ف ٟاٌغجش ٚؽً اٌّؼبدالد
ػشف اثٓ خٍذ ْٚاٌغجش ثأٔٗ فشع ِٓ فشٚع اٌش٠بػ١بد  ٚ ،أٔٗ طٕبػخ ٠غزخشط ثٙب
اٌؼذد اٌّغٛٙي ِٓ اٌؼذد اٌّؼٍ َٛإرا وبْ ثّٕٙ١ب طٍخ رمزؼ ٟرٌه ٚ .وبْ ٘زا اٌؼٍُ
ِؼٍشٚفب ٌذ ٜاألُِ األخش٠ ٌُٚ . ٜظجؼ اٌغجش ػٍّب خبٌظب إال ثؼذ أْ اشزغً ثٗ اٌؼشة
 ٚاٌّغٍّ . ْٛوّب أْ اٌفؼً ٠ؼٛد إٌ ٝاٌش٠بػ ٓ١١اٌؼشة اٌّغٍِّ ٓ١ضً اثٓ ٔٛ٠ظ ٚ
اٌؾشأٚ ٟغ١شّ٘ب ف ٟاٌزّ١ٙذ الثزىبس اٌٍٛغبس٠ضّبد.
اٌغجش ٚاٌّمبثٍخ ػٕذ اٌخٛاسصِ:ٟ
ٌّب وبْ اٌخٛاسصِ ٟإصاء اٌجؾش فِ ٟؼبدالد اٌذسعخ اٌضبٔ١خ فمذ ث ٓ١األٔٛاع اٌضالصخ ِٓ
اٌؾذٚد اٌز ٟرذخً ف٘ ٟزٖ اٌّؼبدالد .فبٌغزس ِ٘ ٛب ٠شِض ٌٗ ف ٟاٌغجش ػبدح ثبٌشِض ط
 ٚاٌّبي ٘ ٛط  ٚاٌؼذد ٚاٌّفشد ٘ ٛاٌؾذ اٌخبٌ ِٓ ٟط ٚ .لذ ثذأثزوش اٌّؼبدالد اٌزٟ
رؾز ٞٛػٍ ٝؽذ ٓ٠اصٕ٘ ِٓ ٓ١زٖ اٌؾذٚد  ،فؼذد أشىبٌٙب اٌضالصخ ػٍ ٝاٌزشر١ت:
أ ط = ة ط  ،أ ط = عـ  ،ة ط = عـ
أِب أث ٛوبًِ اٌّظش: ٞ
ٔٙظ ِٕٙظ اٌخٛاسصِ ٟف ٟؽً اٌّؼبدالد اٌغجش٠خ راد اٌذسعخ اٌضبٔ١خ ٚأدخً رؾغٕ١بد
ػٍ ٝؽش٠مخ اٌؾً ِغ اإل٠ؼبػ ٌجؼغ إٌمبؽ اٌغبِؼخ .وّب أٔٗ ؽٛس ؽش٠مخ ػشة
ٚلغّخ اٌىّ١بد اٌغجش٠خ  ،إػبفخ إٌِ ٝب لذِٗ ِٓ ػًّ سائغ ف ٟعّغ ٚؽشػ األػذاد
اٌظُ ِضً:
أ

+

ة =

أ+ة 2 +أة

ؽشق ؽً اٌّغبئً اٌغجش٠خ ػٕذ أث ٟوبًِ :
ِٓ األِضٍخ اٌزٔ ٟزؼشف ثٙب ػٍ ٝؽش٠مخ ؽً أث ٟوبًِ اٌّظش ٞألؽذ اٌّغب٘ ً١األخشٜ
:
اٌّضبي األٚي :دفغ إٌ١ه ِبئخ دسُ٘  ،فمٌ ً١ه اثزغ ِبئخ ؽبئش ِٓ أسثؼخ أطٕبف :
ثؾ ٚؽّبَ ٚلٕبثش  ٚدعبط  ،وً ثؾ ثذسّ٘ ٚ ٓ١اٌؾّبَ اصٕبْ ثذسُ٘  ٚاٌمٕبثش صالس ثذسُ٘
 ٚاٌذعبط وً ٚاؽذ ثذسُ٘.
ؽً اٌّغأٌخ:
افشع أْ اٌجؾ = ط ،اٌؾّبَ = ص  ،اٌمٕبثش = ص  ،اٌذعبط = َ.
اشزش ِٓ اٌجؾ ػذدا لّ١زٗ 2ط دسُ٘.
اشزش ِٓ اٌؾّبَ ػذدا لّ١زٗ ص دسُ٘.
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اشزش ِٓ اٌمٕبثش ػذدا لّ١زٗ ص دسُ٘.
ٚاشزش ِٓ اٌذعبط ػذدا لّ١زٗ َ دسُ٘.
 ِٓ :.اٌّّىٓ عذا اٌزؼج١ش ػٓ اٌغؤاي ثّؼبدٌز ٓ١خط١زّ٘ٚ ٓ١ب :
َ =  -011ط -ص -ص ()0
ط  +ص  +ص 011 = َ +
َ = 2 -011ط – ص – ص ()2
2ط  +ص  +ص 011 = َ +
ٌزا ٔغذ أْ  -011ط  -ص  -ص = 2 -011ط  -ص – ص
2 :.ط – ط = (ص – ص )  ( +ص – ص )
ط=ص+ص
 ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ أثب وبًِ ٠زوش أْ ػذد األعٛثخ ٌٙزٖ اٌّغأٌخ  813عٛاثب .
ٔ ٚأر ٟػٍ ٝروش ػّش اٌخ١بَ ػجمش ِٓ ٞػجبلشح ػظشٖ  ،فمذ وبْ شبػشا ٚس٠بػ١ب
ثبسػب فّٙ١ب ف ٟآْ ِؼب .
ؽ١ش أٔٗ اشزغً ثبٌّؼبدالد راد اٌذسعخ اٌضبٔ١خ ؽز ٚأعزبرٖ دمحم ثٓ ِٛع ٝاٌخٛاسصِ، ٟ
وّب ػًّ ف اٌجؾش ف ٟاٌّؼبدالد راد اٌذسعخ اٌضبٌضخ  ٚاٌشاثؼخ فزفٕٓ ف ٟرٌه .
ؽً ػّش أ٠ؼب َ اٌىض١ش ِٓ ِؼبدالد راد اٌذسعخ اٌضبٔ١خ  ٚ ،اٌز ٟػٍ ٝط١غخ أط  +ة ط
= ؽـ  ٚ ،اعزٕزظ اٌمبٔ ْٛاٌغجش ٞا٢ر: ٟ
أط =  0ة  +أ ؽـ  0 -ة
فمذ روش ػّش اٌخ١بَ ف ٟوزبثٗ  ( :اٌغجش  ٚاٌّمبثٍخ لبٔٔٛب َ ٌؾً اٌّؼبدالد راد اٌذسعخ
اٌضبٔ١خ  ٚاٌز ٟػٍ ٝط١غخ
أط  +ة ط = ؽـ  ،ؽ١ش أْ أ = ٌ ، 0زا ط =  0ة  + 2ؽـ  0 -ة
ِ ٚضبٌٗ :
عذ لّ١خ ط إرا وبٔذ ط  01 +ط = 81
ثّب أْ ط =  0ة  + 2ؽـ  0 -ة ،
ٌزا ة =  ، 01ؽـ =  ، 81أ =0
 :.ط = 8 = 5 – 43 = 5 – 81 + 25 = ) 01 ( 0 – 81 + ) 011 ( 0
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دسط ػّش اٌخ١بَ اٌّؼبدالد اٌغجش٠خ ِٓ اٌذسعخ األ ٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ  ٚاٌضبٌضخ  ٚػبٌظ
اٌّؼبدالد اٌزىؼ١ج١خ ِؼبٌغخ ِٕٙغ١خ ِٕظّخ  ٚ ،اعزخشط اٌغزٚس ٌىً دسعخ ِٓ ٘زٖ
اٌذسعبد  ٚ .ؽم١مخ األِش أْ ػّش ؽً ثىً دلخ صالصخ ػشش ٔٛػب َ ِٓ اٌّؼذالد راد
اٌذسعخ اٌضبٌضخ ثطش٠مخ ٕ٘ذع١خ أثذع فٙ١ب  ،فٛطً إٌ ٝدسعخ ِٓ إٌؼظ اٌش٠بػٌُ ٟ
٠غجمٗ إٌٙ١ب أؽذ  ٚ .وزٌه عجك اٌؼٍّبء اٌش٠بػ ٓ١١ف ٟؽً اٌّؼبدالد اٌزىؼ١ج١خ ِٓ ؽش٠ك
ػٍُ إٌٙذعخ فؾظً ػٍ ٝأؽذ عزٚس٘ب  ،ػٍ ٝاػزجبس أٔٗ أإلؽذاص ٟاألفمٌٕ ٟمطخ رمبؽغ
دائشح ثمطبعِ ِخشٚؽ. ٟ
وبْ ػّش اٌخ١بَ ثبسػب َ ف ٟؽً اٌّؼبدالد ِٓ اٌذسعخ اٌضبٌضخ ثبعزؼّبي اٌمطٛع
اٌّخشٚؽ١خ  ٛ٘ ٚ ،أسلِ ٝب ٚطً إٌ ٗ١اٌؼمً اٌغجش ٞػٕذ ػٍّبء اٌؼشة  ٚاٌّغٍّ ٓ١فٟ
اٌمش ْٚاٌٛعط ، ٝثً أسلِ ٝب رٛطً إٌ ٗ١اٌؼبٌُ ف ٟؽً اٌّؼبدالد ِٓ اٌذسعخ اٌضبٌضخ فٟ
٘زا اٌمشْ  ٚ ،ثٙزا ٠ى ْٛاٌؼٍّبء اٌّغٍّ ْٛف ٟاٌش٠بػ١بد لذ عجمٛا د٠ىبسد  ٚفشِب ٚ
ث١ىش ف ٟإخشاط ؽٍٛي ٘زٖ اٌّؼبدالد .
إْ ػّش اٌخ١بَ ٘ ٛأٚي ِٓ اسرأ ٜأْ اٌّؼبدالد اٌغجش٠خ راد اٌذسعخ اٌضبٌضخ ٌٙب عزساْ ،
وّب وبْ األٚي ف ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝاٌغزٚس اٌزشث١ؼ١خ  ٚاٌزىؼ١ج١خ ثطشق س٠بػ١خ ثؾزخ .
 ٚإرا وبْ خ١بَ لذ ػشف ػٕذ اٌؼٍّبء اٌش٠بػ ٓ١١ثأٔٗ ؽً اٌّؼبدالد اٌغجش٠خ راد اٌذسعخ
اٌضبٌضخ ،فئْ ٘زا اٌؼجمش ٞاٌّغٍُ ٌُ ٠غفً ػٓ اٌّؼبدالد راد اٌذسعخ اٌشاثؼخ فؾً
ِؼبدالرٙب ثطشق شزٕ٘ ٝذع١خ  ٚرؾٍ١ٍ١خ.
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أغبصاد اٌؼشة ف ٟؽغبة اٌّضٍضبد
اٌجزبٟٔ
اشزغً اٌجزبٔ ٟثبألػّبي اٌفٍى١خ وبْ ف ٟاألعبط ِٛعٙب إٌ ٝؽغبة اٌّضٍضبد ٚ ،وبْ
٠غزخذَ اٌغٛ١ة ثبٔزظبَ ِغ ٠مٚ ٓ١اػؼ ِٓ رفٛلٙب ػٍ ٝاألٚربس اٌز ٟاعزؼٍّٙب اإلغش٠ك
إدخبي دٚاي اٌظً  ِٓAcbategnius ٚلجً  ٚ ،لذ أوًّ ِب ػشف ػٕذ اٌالر ٓ١ثبعُ
ظً اٌزّبَ ٚ ،ػًّ عذٚال ٌظً اٌزّبَ ثذالٌخ اٌذسعبد  ،وّب ػشف اٌؼاللخ ث ٓ١األػالع
 ٚاٌضٚا٠ب ف ٟاٌّضٍش اٌىش ٞٚاٌؼبَ  ٚاٌز٠ ٟؼجش ػٕٙب ثّؼبدٌخ:
عزب أ = عزب ة  .عزب عـ  +عب ة  .عب عب  .عزب أ  ،أظش شىً  0أ  ٚ ،ف ٟاٌّضٍش
اٌىش ٞٚاٌمبئُ اٌضا٠ٚخ ػٕذ عـ أػط ٝاٌجزبٔ ٟاٌّؼبدٌخ :
عزب ة = عزب ة  .عب أ  ،أظش شىً  2ة

٠ ٌُٚمزظش ػًّ اٌجزبٔ ٟػٍ ٝؽغبة عذاٚي اٌغ١ت  ٚاٌظً ٚظً اٌزّبَ ِٓ اٌظفش إٌٝ
 ْ 11ثذلخ ػغ١جخ ٌٚ ،ىٕٗ لبَ أ٠ؼب ثزطج١ك اٌؼٍّ١بد اٌغجش٠خ ػٍِ ٝزطبثمخ ؽغبة
اٌّضٍضبد ٌٍّضٍش اٌىشٚ ، ٞٚؽغت عذاٚي ظً اٌزّبَ ػٍ ٝؽغت اٌؼاللخ اٌزبٌ١خ :
ظزب أ = عزب أ
عب أ
ٚوبْ اٌجزبٔ ٟأٚي ِٓ أٚسد – ٚلذ أؽٍك ػٍ ٗ١اعُ ثطٍّٛ١ط ثغذاد – لبػذح ٌؾغبة
اسرفبع اٌشّظ ثبٌٕغجخ إٌ ٝاسرفبع ثشط ع ٚظٍٗ ط ثبٌظ١غخ :
ط = ع  .عب ( – 11أ) = ع  .ظزب أ
عب أ
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ٚف ٟخالي اوزشبف أٚط اٌشّظ ٚعذ اٌجزبٔ ٟأْ ثطٍّٛ١ط لذ أخطأ ثّمذاس  01دسعخ ،
ٚثؾغبة اٌجزبٌٔ ٟطٛي اٌغٕخ ػٍ ٝأٔٗ ِٛ٠ 845ب ٚخّظ عبػبد  34ٚدل١مخ  23ٚصبٔ١خ
٠ى ْٛلذ أطبة ف ٟؽذٚد دل١مز ِٓ ٓ١اٌطٛي اٌضِٕ ٟاٌظؾ١ؼ ٌٍغٕخ .
وزٌه لبَ اٌجزبٔ ٟثزظؾ١ؼ أسسطبد أخشٌ ٜجطٍّٛ١ط ٚ ،رٌه ثؼًّ عذاٚي رأخز فٟ
اإلػزجبس ؽشوخ اٌشّظ  ٚاٌمّش  ٚاٌىٛاوت .
اٌج١شٟٔٚ
ٔٚش١ش إٌ ٝؽش٠مخ اٌزمش٠ت اٌّززبثغ اٌّؼشٚفخ ٌذ ٜاٌش٠بػ ٓ١١ف ٟاٌٛلذ اٌؾبػش ٚاٌزٟ
اعزخذِٙب اٌج١ش ٟٔٚإل٠غبد ؽٛي ٚرش ف ٟدائشح ٠مبثً صا٠ٚخ لذس٘ب  ْ 31ػٕذ اٌّشوض ( أٞ
ــــ اٌذٚسح اٌىبٍِخ ) ٚ .وبْ ٘ذفٗ ا٠غبد األٚربس اٌز ٟرمبثً ِٓ اٌذٚسح اٌىبٍِخ صٍضٙب ٚ
سثؼٙب ٚخّغٙب ٘ٚ ..ىزا ٚ ،رٌه رّ١ٙذا ٌؾغبة عذاٚي اٌغٛ١ة ٚ .لذ رّىٓ ِٓ اعزٕزبط
لٛأ ٓ١س٠بػ١خ ِجغطخ ٌؾغبة ل٘ ُ١زٖ األٚربس فّ١ب ػذا ٚرش ٞاٌغجغ  ٚاٌضّٓ  ،وّب
اعزٕزظ لٛأٌٛ ٓ١رش ِغّٛع صا٠ٚز ٓ١أ ٚاٌفشق ثّٕٙ١ب أ ٚلّ١خ ٔظف اٌضا٠ٚخ ٚلذ ثذأ
اٌج١ش ٟٔٚؽش٠مخ اٌزمش٠ت اٌّززبثغ ٘زٖ فأخز ٚرش ٞاٌخّظ  ٚاٌغذط ( ّ٘ٚب ٠مبثالْ
ٚ ) َْ ْ 41 ٚ َْ ْ 12اعزخشط ٚرش اٌفشق ثّٕٙ١ب ( ٚرش ٚ ِٓٚ ، ) َْ ْ 02رش اٌغذط أ٠ؼب
ثبعزؼّبي لبٔ ْٛاٌزٕظ١ف ٚطً إٌٚ ٝرش  ، ْ 81صُ اعزخذَ لبٔ ْٛاٌّغّٛع إل٠غبد ٚرش
( ) ْ 02 + َْ 81أ ٛ٘ٚ ْ 32 ٞلش٠ت ِٓ ٚ . ْ 31اٌخطٛح اٌزبٌ١خ ٘ ٟرٕظ١ف ْ 32
ِشر ِٓٚ ٓ١رٌه ٚطً إٌٚ ٝرش  ، ْ 01 81فٍّب أخزٖ ِغ ٚرش  ْ 81ؽظً ػٍٚ ٝرش 81
ََ ٚ ْ 31ثزٌه الزشة وض١شا ِٓ ٚ ، ْ 31ثّزبثؼخ ٘زٖ اٌخطٛاد األخ١شح ٔفغٙب أِىٕٗ
اإللزشاة ِٓ ٚرش  ، ْ 31طفش دل١مخ  ،طفش صبٔ١خ  ،طفش صبٌضخ  23 ،ساثؼخ ٚثؼذ أسثغ
ٚعز ٓ١ػٍّ١خ ؽغبث١خ إل٠غبد اٌغزس اٌزشث١ؼ ٟػذا ؽشلٗ األخش ٜاٌز ٟأٚطٍزٗ إٌٝ
ِؼبدالد ِٓ اٌذسعخ اٌضبٌضخ لبَ ثؾٍٗ ثطش٠ك اٌّؾبٍِخ  ٚاٌخطأ ؽز ٝرٛطً إٌ ٝلّ١خ
طؾ١ؾخ ؽز ٝاٌشلُ اٌغبدط اٌؼشش. ٞ
ؽغبة اٌّضٍضبد ػٕذ أث ٟاٌش٠ؾبْ:
ػشف اٌؼشة ٚرش ػؼف اٌضا٠ٚخ وّم١بط ٌٙب ػٓ اإلغش٠ك ٚ ،ػٓ إٌٛٙد ػشفٛا ٔظف
٘زا اٌٛرش ٚ ،وبْ إٌٛٙد ٠طٍم ْٛػٍ(( ٗ١ع١جب)) أ ٞاٌٛرش ٚ ،لذ اعزؾغٓ اٌؼشة ٘زا
اٌٍفع ِٚؼٕبٖ فزؾخ اٌغٍجبة ٌمشثٗ ِٓ اٌفع اٌغٕغىش٠ز(( ٟع١فب))  ،فأؽٍمٛا ػٍٔ ٝظف
ٚرش ػؼف اٌضا٠ٚخ اعُ اٌغ١ت ٠ٚ .مٛي اٌج١ش ٟٔٚف ٟاٌّمبٌخ اٌضبٌضخ ِٓ (( اٌمبْٔٛ
اٌّغؼٛدِ )) ٞب ٔظٗ  " :إْ ٘زٖ اٌظٕبػخ إرا أس٠ذ إخشاعٙب إٌ ٝاٌفؼً ثّضاٌٚخ اٌؾغبة
فٙ١ب  ،فبألػذاد ِفزمشح إٌِ ٝؼشفخ أٚربس لغ ٟاٌذٚائش  ،فٍزٌه عّ ٟأٍ٘ٙب وزجٙب اٌؼٍّ١خ
ص٠غبد ِٓ اٌض٠ك اٌز ٛ٘ ٞثبٌفبسع١خ صح أػٕ ٟاٌٛرش ٚ ،عّ ٛأٔظبف األٚربس ع١جب ،
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ٚإْ وبْ اعُ اٌٛرش ثبٌٕٙذ٠خ ((ع١جب)) ٔٚظفٗ ((ع١جبسد)) ٌٚ ،ىٓ إٌٙذ ٌُ ٠غزؼٍّٛا غ١ش
أٔظبف األٚربس أٚلؼٛا اعُ اٌىً ػٍ ٝإٌظف رخف١فب ف ٟاٌٍفع ." ...
اٌطٛعٟ
اٌطٛعٚ ٟؽغبة اٌّضٍضبد :
وبْ عٙذ اٌطٛعِ ٟزٛعٙب إٌ ٝفظً ؽغبة اٌّضٍضبد ػٓ ػٍُ اٌفٍه ٚلذ رٛطً إٌ٘ ٝذفٗ
رّبِب .
ٚربثؼٗ د٠ف١ذ عّ١ش لبئال إْ اٌطٛع ٛ٘ ٟأٚي ِٓ ؽٛس ٔظش٠بد ع١ت اٌضا٠ٚخ إٌِ ٝب ٟ٘
ػٍ ٗ١اِ ْ٢غزؼّال اٌّضٍش اٌّغز ٞٛوّب ٘ ٛثبد ف ٟاٌشىً ا٢ر:ٟ
ؽ١ش إْ ة عـ = أ عـ = أ ة
عب عـ
عب ة
عـ أ
إْ اٌطٛع ٛ٘ ٟأٚي ِٓ لذَ اٌّزطبثمبد اٌّضٍض١خ ٌٍّضٍش اٌىش ٞٚلبئُ اٌضا٠ٚخ :
ظزب أ = ظب ة ظزب عـ
عزب عـ = عزب أ عزب ة
عب ة = عب عـ عب ة
عزب عـ = ظزب أ ظزب ة
عب ة = ظب أ ظزب أ
عزب أ = عزب أ عب ة
ؽ١ش أْ عـ ٚرش اٌّضٍش اٌىش ٞٚاٌمبئُ اٌضا٠ٚخ .
ٌمذ اِزبص اٌطٛع ٟػٍ ٝألشأٗ ف ٟػٍُ ؽغبة اٌّضٍضبد اٌىش٠ٚخ  ،ؽ١ش لذَ ٘زا
اٌّٛػٛع ثأعٍٛة عِ ٚ ًٙمجٛي  ،أِب لبػذرٗ اٌز ٟأعّب٘ب ( لبػذح األشىبي اٌّززبِخ )
ف ٟٙرخبٌف ٔظش٠خ ثطٍّٛ١ط ف ٟاألشىبي اٌشثبػ١خ  ٟ٘ٚ ،ؽم١مخ طٛسح ِجغطخ ٌمبْٔٛ
اٌغٛ١ة اٌز٠ ٞمزؼ ٟثأْ عٛ١ة اٌضٚا٠ب رزٕبعت ِغ األػالع اٌّمبثٍخ ٌٙب .
ٚفِ ٟؼبٌغخ لؼ١خ اٌّزٛاص٠بد ف ٟإٌٙذعخ أظٙش اٌطٛع ٟروبء ِٕمطغ إٌظ١ش  ،ؽ١ش
عشة أْ ٠جشٕ٘ٙب  ٚ ،ثٕ ٝثش٘بٔٗ ػٍ ٝافزشاػبد ػجمش٠خ ٚ ،وبْ ِٓ اٌّغبئً اٌزٟ
ثش٘ٓ ػٍٙ١ب  :دائشح رّظ أخش ِٓ ٜاٌذاخً لطش٘ب ػؼف األ ٌٝٚرزؾشوبْ ثبٔزظبَ فٟ
ارغبِ٘ ٓ١زؼبد ٓ٠ثؾ١ش رىٔٛبْ دِٚب ِزّبعىٚ ٓ١عشػخ اٌذائشح اٌظغ١شح ٚعشػخ
اٌذائشح اٌىج١شح .
صُ إْ اٌطٛع ٟثش٘ٓ أ٠ؼب أْ ٔمطخ رّبط ا ٌذائشح اٌظغش ٜػٍ ٝلطش اٌذائشح اٌىجش، ٜ
 ٟ٘ٚإٌظش٠خ اٌز ٟوبٔذ أعبط رؼّ ُ١عٙبص اإلعطشالة اٌّغزؼًّ ف ٟػٍُ اٌفٍه .
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اٌخبرّخ
إْ اٌؾّذ ٌٗ ٔؾّذٖ ٔ ٚغزغفشٖ ٔ ٚغزٙذٔ ٚ ٗ٠ؼٛر ثبهلل ِٓ ششٚس أٔفغٕب  ِٓ ٚع١ئبد
أػّبٌٕب ِٓ ٙ٠ذٖ هللا فال ِؼً ٌٗ ٠ ِٓ ٚؼًٍ فال ٘بد ٚ ٌٗ ٞأشٙذ أْ ال إٌٗ إال هللا  ٚأْ
دمحما ا سعٛي هللا .
ٔؾّذ هللا ػٍ ٝأْ آربٔب ِٓ ٔؼّٗ أْ ٘ذأب ٌإلعالَ ٔ ٚؾّذ هللا أْ أرُ ٌٕب ثؾضٕب ٘زا ٔ ٚشعٛ
ِٓ هللا أْ ٠زمجٍٗ ِٕب ٠ ٚىزجٗ فِٛ ٟاص ٓ٠ؽغٕبرٕب  ٚأرّٕ ٝأْ ٕ٠بي إػغبة وً ِٓ لشأٖ أٚ
اؽٍغ ػٍٕ٠ ٚ ٗ١شش ٘زا اٌؼٍُ اٌز ٞرؼٍّٗ إٌ ٝوً ِٓ ؽ. ٌٗٛ
 ٚاٌغالَ ػٍ١ىُ  ٚسؽّخ هللا  ٚثشوبرٗ .
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