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 مةقد  مُ  -1

على عكس ما  و طويلة.  مغمورًا فرتةً  ،اهلندسيي -ومنه الرياضيي  ،لقد بقي تاريخ العلم العربي 
خطوطات الـمعشرات السنني، ُتشري غالبييُة نتائِج حتقيِق  تتجاوزمنذ فرتٍة قصريٍة ال  كان سائداً 

أني لِعلماء احلقبِة العربيية دورهم الذايتي الكبري، ليس يف تطوير  إىلالعلمييِة العربيية ودراسِتها، 
.  التطوير عجلةالنظريية فحسب، بل أيضاً يف تسريِع  أصوهلاوتثبيت  الرياضية مو علال  العلميي

 مٍ يف لَُغِة الضياِد إىل بُروِز نُظُ  عاِرِف الِعْلِمييةِ الـم ت مركزةُ أدي  ،نشوء اخلالفة اإلسالمية إثر
واكِتشافاٍت ِعْلِمييٍة مل يـَْعَهْدها التاريُخ ِمْن قـَْبُل، وَُكِتَبْت ُكلُّها بالَعَربِيَّة: كاجَلْْبِ ِعْنَد اخلوارِْزِميي 

عادالت الـمرِيَّات والَفَلِك َورِياِضيياِت الاليُمَتناِهَيِة يف الِصَغِر ِعْنَد ابِن اهليثم، و َوأب كاِمٍل، والَبصَ 
يف نشري هنا إىل أنيه جنديي والبوزجايني اخل. و ِعْنَد ابن عراق واخلُ  رِ كَ اجلْبيية ِعْنَد اخليام، والُ 

اجلبهة الوىل للبحث الوقت اليذي جند فيه فئًة طليعيية من علماء ذلك العصر ترابط على 
، تطالعنا أيضًا فئٌة طليعيية ُأْخَرى من  علماء تعكف على دراسة وحتليل وتصويب الالعلميي

ولذلك جند يف الليغة العربيية العديَد من  وروث من المم السالفة.الـموتطوير الرتاث الِعْلِميي 
الكتابات والشروحات  ونذكير هنا بتعددالشروحات واإلصالحات ِلُكُتِب علماء اليونان. 

 وأبولونيو يد  وإقليد  القدماء كأرمشالعربية اليت تناولت أعمال علماء اليونان  والتنقيحات
  ناالو  السكندري وسواهم .اثيودوسيو  الطرابلسي ومو 

ال َرْيَب يف أني الَتَحوُّالِت االْقِتصاِديََّة َوالِسياِسيََّة : فرضية الحتمية في البعد التاريخي -
َيتَـنْيِ   اجَلْذرِيََّة الييت واَكَبت ُنشوَء اخِلالَفِة اإلْسالِميَِّة َقْد أديت إىل حَتَوُّالٍت نـَْوِعيٍَّة َرديَفٍة يف البـُنـْ

الَثقاِفيَِّة والِعْلِميَِّة لِلُشعوِب الييت عاَشْت يف ِظلِّ احُلْكِم اجَلديِد. َوَقِد امَتدَّت ُسْلطَُة تِْلَك 
ها الصني شرقًا وإسبانيا الندلسيية غرباً. جغرافيية مرتامية الطراف، حتدُّ  ةٍ اخِلالَفِة على رقع

تلك الشعوب. وبغضي النظر َعمَّا وفيرته  ومعارفُ  ولغاتُ  وتعديدت وتفاوتت ثقافات وتقاليدُ 
يٍَّة رتتيبة على اندماٍج وانصهاٍر ثقاِفيـَّنْيِ قلي نظريُُُها يف التاريخ من أْرضِ الـمالنتائُج الكيدة 

عرفة الِعْلِميية يف احلقبة الـمعارف الِعْلِميية، ال ميكننا قطعًا أن ََنَْسَب تطويَر الـمخصبٍة لتطوير 
)كما كان يعتقد الكثريون من  طةشِ الَعَربِيَّة جمريَد قيمٍة مضافٍة أفضت إليها حركُة ترمجٍة نَ 
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شعوٍب خمتلفة. وذلك أني تطوير  ، أو ظاهرٌة اندماجييٌة بنيني(العلوم الغربيي  يفالسفة ومؤريخ
ضروراٌت  - قبل كلي شيءو  -العلوم يف ظلي امْبطوريية مرتامية الطراف تفرُضه موضوعييًا 

اقِتصاِدييٌة وِسياِسيٌَّة ال ميكن جتاهُلها البتية. فاكتشاف مْبهنة اجليوب مثاًل وتطوير ِعْلِم اُلَكر 
، أو تبادٍل خلْبات الشعوب ٍة، أو ترٍف فكري  يف تِْلَك احلقبة مل يكونا حصيلَة جمريد ترمج

والثقافات، ال بل ارتبط َهذا االكتشاف وذلك التطوير جدلييا مبسائل التقومي وظواهر الفلك، 
واصالت واإلحبار الييت كانت شأنًا حيوييًا مباشرًا من شؤون الـمواجلغرافيية الرياضية، وحركة 
ِسياِسيَُّة واالْقِتصاِديَُّة والتَـْنظيِميَُّة، َوَحَّتَّ الَعْسَكرِيَُّة واالسرتاتيِجيَُّة الدولة، له أُهَِيَُّتُه وأْبعاُده ال

جذورُها  إذا َصحَّ الَقْوُل. َلَقْد تطوير العلم العربي سريعًا إذاً، ولضروراٍت وعلٍل كامنٍة تعودُ 
اقِتصادييٍة وِسياِسيٍَّة َوَعْسَكرِيٍَّة َغرْيِ  قام الويل، إىل َمرَْكَزةٍ الـموالتارخييية والفلسفيية، يف  عرفييةُ الـم

َدٍة، وإىل تـَْوحيِد لَُغِة الـمتعود يف وَ َمْسبوَقٍة،  قام الثاين إىل ظاِهَرِة انِصهاٍر عْمالٍق لَِتقاليَد ُمتَـَعدِّ
الِعْلِمييِة الساِبَقِة، عاِرِف الـمالليزوِم الَتكاُمليي ُكلَّ َعَربِيَّة( الييت استَـْقطََبت بالَتواِصِل )اللَُّغة ال

 َوَذِلَك َعبـَْر حركِة ترمجٍة حثيثة مل َيْشَهِد التاريُخ الساِبُق مثيالً هلا أيضاً.
 

 لتطّور علم الجبر في الشرق العربيّ  ى التاريخيّ ح  ن  الـم -2
 هُ لُ ثـي ميُ  اليذي" عريفي الـم - لمسار "النظريي ل وسريعٍ  مبسيطٍ  زئي  جُ  استعراضٍ  هنا إىل دفهن

 .هباتِ فروعه وتشعي  رصدِ إىل و  ةِ علم اجلْب يف احلقبة العربيي  طويرُ ت
دءاً بَ  اهلندسيي  ساروالـم الـمسار احلساب: لقد تطوير اجلْب العرب على مسارين منفصلني

-179) والبريويني (، 169 -)…واخلازن  (888-).. اهايني الـم( و 858-787) باخلوارزميي 
لعمر اخلييام  اجلْبييةِ  العمالِ  يف هة تطوير مي قِ  إىل وصوالً ، …بن عراق وأب نصرٍ  (9858

ني حتريك يف اجتاهني رئيسيي قد  اجلْب يف الشرق العربي  تطويرُ  وبذلك يكون.. 9808-9999)
تناوِل وسنكتفي ب ،يف تفاصيل هذا المرِ  ا لن خنوضَ ، ولكنني واجلْب اهلندسيي  وُها: اجلْب احلسابي 

 عادالت.الـمتعليق بنظريية الـمالتطوير 
ر في ختص  الـمالكتاب  –( 858 - 787)ّي الخوارزم فُ ؤل  علم الجبر ومُ  ظهورُ  2-1

 قابلةالـمحساب الجبر و 
يي ستوى احلدسالـمبني  فاصلةً  ةً تارخييي  ةً قفزًة نوعيي  جريدِ الـم يِّ الرياض فهومِ الـم لُ تشكُّ  يُعتْبُ 

ٍ  فعلي   دارٍ مق" جريد، فإدراكُ الـميي ستوى النظر الـمو  التجريبي   نوعيًا عن إدراكِ  " خيتلفُ معنيي
 " من الدرجة الثانية خيتلفُ عيينةٍ مُ  ةٍ "معادلٍة جْبيي  ". وحلُّ قاديرالـم يف جمموعةِ ما  ريٍِّ غَ تَـ مفهوِم "مُ 

جريد الـمعادلِة اجلْبيية من الدرجة الثانية بشكلها الـم" البحث عن حلِّ  نوعييًا أيضًا عن مسألةِ 
على  قادرةٍ  مشولييةٍ  مع بناء نظرييةٍ  نوعيياً  " يتباينُ معيينةٍ  هندسييةٍ  مسألةٍ "  لِ  برهانٍ  "، وإعطاءُ العامي 

مفهوِم "الصابع اخلمس" قد سبق  نَ وُّ كَ . إني تَ دفعًة واحدةً سائل اهلندسيية الـمحلِّ مجلٍة من 
 َتَكوُّنَ  إني ف ،وكذلك المرُ  ،العدد "مخسة" تكويَن مفهومِ  -وهذا الشكي فيه  – طويلٍ  بزمنٍ 
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للكلمة.  عىن الشمولي الـممفهوِم "الشجرة" بَتَكوَُّن  طويلٍ  " قد سبق بزمنٍ اليتنيمفهوِم "شجرة 
جريد" الـمفهوم الـملمو " إىل "الـم يِّ فهوم احلسالـماهرُة االنتقال من "َل ظثِّ أن تَُ يي ومن البديه

هذه القفزة  تبلورَ  ، ولكني التطوير العلميي  يف مسرية نوعييةً  قفزةً  –ة عرفيي الـمالبعاد  من حيثُ  -
تُبىن منها  الييت ةُ الساسيي  بناتُ جريدة هي اللي الـم فاهيمَ الـم ألوف السنني. إني  ة قد يستغرقُ النوعيي 

تلعب دور  خاصيةٍ  نظرييةٍ  ، وذلك بواسطة لغةٍ التفكري يف مستواها النظريي  وأشكالُ  االستدالالتُ 
 النماذج النظريية( فهو أمرٌ أي ات الرياضيية )النظريي َتَكوُُّن فاهيم. أما الـمحيمل هذه  اليذياجلسد 

فاهيم الـمًة بوَ سْ جريدة، وهو يتطليب أُ الـمفاهيم الرياضيية الـمَتَكوُِّن تعقيدًا بكثري من  اكثرُ 
بل  ،االستدالالت فحسب ليس على محلِ  ،)ما وراء الليغة( قادرةً  موسيعةً  ةً جريدة لغًة خاصي الـم

 علمًا يتناولُ  تُ رِياضيياا كانت المي ـ. ولكناً على جعل التعاطي معها و"حتريكها" أمرًا سهاًل ومُ 
الشقي  فقد جتسيدت مالمحُ  ،يي وضوعالـمالشكال الفضائيية والعالقات الكميية يف الواقع  دراسةَ 

لألشكال  ي  رياض للهندسة اإلقليديية كنموذجٍ  ي  بظهوٍر تارخي عريفي الـمل من هذا التحديد الوي 
ساُهت  مديدةٍ  تارخيييةٍ  جريدة يف هذا العلم تباعًا ويف فرتةٍ الـم فاهيمُ الـمالفضائيية، حيث تكوينت 

ما لكلمة نظريية على  وذلك بكلي  - مكتملةٍ  ختلفة. وتبلورت بشكل نظرييةٍ الـم فيها التقاليدُ 
أي  ،الثاين للتحديد ا الشقُّ . أمالصولعند إقليد  يف كتاب  -من معىن يي ستوى النظر الـم

يي ستوى النظر الـمتطويرًا نوعييًا يف تبلوره، وعلى  يَ قِ تعليق بالعالقات الكميية، فقد لَ الـمالشقي 
وقدرته  ،وأهدافه هِ تِ مبفاهيمه ومنهجيي  س علٍم جديدٍ سُ أرسى أُ  اليذييي الكيد، لدى اخلوارزم

من العالقات الكميية لظواهر وأشياء الواقع  ضخمةٍ  جة جمموعةٍ ذَ الشموليية الكامنة على نَْ 
أو  فيما بينها، من حيث صعوبةِ  جريدةُ الـم فاهيمُ الـم أن تتفاوتَ يي حسو . ومن الطبيعالـم

ًا من نسبيي  ستقيم، مثالً، أبسطُ الـممفهوما الدائرة و فليها. إالوصول من حيث ها و إدراكِ  سهولةِ 
حق(، وذلك الرتباطهما ه الالي وتطويرِ يي  جْب اخلوارزمورد فيه يف اليذيعىن الـم"اجلذر" )ب مفهومِ 

 جتريدٌ  ستقيمُ الـم لقرص الشمس والقمر، واخلطُّ  مباشرٌ  جتريدٌ  لمو ، فالدائرةُ الـمباشر بالواقع الـم
ه يف جمال تأثريَ  - ال ريب يف ذلك - يرتك هذا المرُ ه، و يْ من طرفَـ  شدودِ الـماخليط  الستقامةِ 

اهلندسة اإلقليديية قبل  وهذا بالفعل ما نراه: فلقد تبلورت نظرييةُ  ،ات العلمييةالنظريي  نِ وُّ كَ تَ  أسبقييةِ 
 ظهور علم اجلْب بعدية قرون.

النظريية الرياضيية ال  بناءَ  تواكبُ  الييتيي نطقالـم - عريفي الـمإن اإلشكاليات ذات الطابع 
 وعدم التناقض وأساليبُ  تمالِ االك تنتهي يف مرحلة معيينة من تطوير هذه النظريية، فمسائلُ 

تفرض علينا  الييتة. وبغضي النظر عن الضرورات رياضيي  لكلي نظرييةٍ  الزمةً أمورًا مُ  شكيلُ التأويل تُ 
 وجد: ه يُ بأني  بأساليب من خارج النظريية، نستطيع اجلزمَ  االستعانةَ 

  تطوير النظرييةنفصلة وعن إرادة الباحث( إىلالـمسائل الـمعن  )مستقل   ي  موضوع ميلٌ  -9
. ويف هذه احلالة نطقيي الـمال مفري منه على مسألة االكتمال  الرياضيية، وهذا المر يأيت كرد  

ثانية(.  نظرييةٍ من آخر ) من مكانٍ  مأخوذةٌ  جديدةٌ  إىل النظريية الرياضيية موضوعاتٌ  ضافُ تُ 
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 اليذي  من البناءِ ىَن أغْ  جديدٌ  ي  نظر  عندنا بناءٌ  فيظهرُ  ،القدميةَ  النظرييةَ  وضوعاتُ الـمهذه  ُتوسيعُ 
 وىل.الُ  امتلكته النظرييةُ 

 وِّ لُ ت من خُ يدفعنا بالضرورة للتثبُّ  اليذي "، المرُ نطقيي الـم"التناقض  الستبعادِ  ي  موضوع ميلٌ  -2
رَ النظريية الرياضيية من التناقض وذلك   "غرِي مشكوكٍ  ُأْخَرى ةٍ رياضيي  تأويلها بواسطة نظرييةٍ  َعبـْ

ا تُفسح  التأويل هذه أُهيًة بالغةً  فيها".وتكتسب تقنييةُ   من نوذجٍ  أمام االنتقالِ  جالَ الـملهني
 ن عالقة التأويل. م الناتجِ  جية التطابقِ حبُ  ،آخر إىل نوذجٍ  ي  رياض

  ها دوافعُ ضُ تفرِ  ،ةٌ موضوعيي  ها فيما بينها أمورٌ ات الرياضيية وتداخلَ " النظريي "دمجَ  نرى أني 
التناقض. وهذا ما حدث بالفعل بني  وعدمِ يي النظر  مالِ  االكتِ يَت مبقولَ  مباشرةٌ  لةٌ هلا صِ  كامنةٌ 

 –ق التحليليية رُ أي بذور الطُ  – دق االستنفارُ بني طُ و ، اهلندسة اإلقليديية وجْب اخلوارزميي 
  .واهلندسة اإلقليديية

 787)يي اخلوارزمموسى  بنُ  دٌ أمون كتب حممي الـمأي يف عهد  899و  899ي بني عامَ 
يف التاريخ  ل مرةٍ لوي و . قابلةالـمختصر يف اجلْب و الـمالكتاب ه الشهري فَ ( يف بغداد، مؤلَّ 858 -

سم ه باإلمل تتأكيد استقالليتُ  يَُدلُّ به على علمٍ  "جْب" وظهرت حتت عنوانٍ  صيغت الكلمةُ 
على  للداللةِ  ُمعديةٍ  ديدةٍ ج تقنييةٍ  بل ترسيخ كذلك مع تصويٍر ملفرداتٍ  ،حسبُخصي به ف اليذي

ؤرخون القدماء الـمته هذه وقد اعرتف بأُهيي  ،ةِ الُهيي  بالغَ  كان احلدثُ  ات.والعمليي  الشياءِ 
ون الرياضيي  ي تلك احلقبة، إذ مل يتأخيرِ ُته على رياضيي حدثون على السواء، كما مل ختَف أُهيي الـمو 

 وسنكتفي بذكروتفسري كتابه.  ه، يف شرحِ بعد ءجا فضاًل عمين ، أثناء حياة اخلوارزميي حَّتي 
: عبد احلميد بن ترك، ثابت بن قرية، الصيداين، سنان ومنهمبعده،  مباشرةً  ىمن أتبعض أمساء 

بني هؤالء  دون عناء أني  م.(، أبو الوفاء البوزجاين. ونفهمُ 199-858بن الفتح، أبو كامل )
  .م اجلْبأساسيية يف تأسيس عل ساُهاتٍ الشارحني من كان ذا مُ 

 نطقيية مبا يلي:الـم -ة عرفيي الـممن وجهة النظر يي ما ميييز كتاب اخلوارزم أهمُّ خُيتصُر 
 ...ال )مربع الشيء(الـم: "اجلذر" أو "الشيء"؛ ةٍ جديد ملفاهيم جمريدةٍ يي إدخال اخلوارزم -9

 ةَ احلسابيي  اتِ عميم العمليي ة تُ جْبيي  أُدخلت لعملياتٍ  الييتجريدة الـمفاهيم الـمإخضاع  -2
 .قادير والعدادالـمعروفة على الـم

رَ  ،يي عمل لهداف هذا العلم بشكلٍ  الطرح الشمولُّ  -9 عادالت اجلْبيية من الـمتصنييف  َعبـْ
  .عادالتالـمات احللول هلذه ، وإعطاء خوارزميي ة أصنافٍ الدرجة الثانية والوىل إىل ستي 

بتكراً، مل يذكْره أحٌد من سابقيه، مُ  ارِياضيي قد أعطى نوذجًا يي بذلك يكون اخلوارزمف
تربط   الييتمواصفات النظريية الرياضيية من حيث الليغة اخلاصية وقواعد العالقات  كلَّ   ميتلكُ و 

 كائنات هذا النموذج فيما بينها. 
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 :كتاب الخوارزميّ   حولمالحظات 
 تٍ للمعادالت وحسابا من حلولٍ يي النظر عميا حيتويه كتاب اخلوارزم بغضِّ  - أ

واهلادفة إىل حلي  ،دةوحي الـمته النظريية ْبى حول منهجيي ه الكُ تُ ، تتمحور أُهيي مبتكرةٍ  وبراهنيَ 
ة مة الساسيي السِ هي ة النظريية. )وهذه نهجيي الـمسائل باستخدام هذه الـممن  ضخمةٍ  جمموعةٍ 
الظواهر استناداً  من ضخمةً  ات العلميية، حيث يُفرتض بالنظريية العلميية أن تفسير جمموعةً للنظريي 

توفري كتاٍب موجٍز ...: "هبذا الصدديي رتابطة(. يقول اخلوارزمالـممن القوانني النظريية  إىل جمموعةٍ 
هدُف فللنا  يعاجلون فيه مسائلهم احلسابيية ومبادالهتم التجاريية، ومرياثهم، ومسَح أراضيهم". 

لُّ باجلذور حتَُ  الييتللمعادالت  ناُء نظرييةٍ وهو ب ،مل يتصويْره أحٌد من قبلهإذن واضٌح يي اخلوارزم
 إليها مسائُل احلساِب واهلندسِة على السواء  تـَُردَّ كن أن ميُ  الييتو 

تعليقة الـمة" حللوله اجلْبيية "اخلوارزميي  هندسييةً  تعليالتٍ  يُّ أعطى اخلوارزم - ب
لك هذه تثاين إلقليد . وتبالكتاب ال نارُ كِّ ذَ عادالت من الدرجة الثانية ثالثيية احلدود، تُ الـمب

لدى  عفوييةٍ  وليدةوهي بالطبع ليست  ،نطقييةالـما ودوافعها اهلندسيية" أسباهبَ  عليالت"الت
تصُلح أن تشكيل  الييتنستطيع أن نورد الفرضييات التالية و . يف عرض بنائه الرياضيي يي اخلوارزم

 هلذا المر: أسباباً ودوافَع معقولةً 

قد رمى من وراء ذلك إىل إظهار واختبار "شرعيية" يي ن اخلوارزممكن أن يكو الـممن  -9
لة، مستعينًا بالساليب دخَ الـم جريدةِ الـم اجلْبييةِ  على الكائناتِ  ةَ احلسابيي  اتِ لعمليي اتطبيقه 
 بـُْغَيةَ لمو . إضافًة إىل احتماِل قيامه بذلك الـمجيدًة للتصوير  إمكانييةً  توفـيرُ  الييت اهلندسييةِ 

 ل. الوي السلوب ة إظهار أفضليي وصوالً إىل  ،يي واهلندسيي  اجلْب نْي رنة بني السلوبَـ قاالـم
إقامة الدليل  :حديثةٍ  ه )أي بلغةٍ تِ َة" نظريي نَ عَ رْ "شَ قد أراد  يُّ اخلوارزم مكن أن يكونَ الـممن  -2

كي "ال ُيشَ  كآنذا معروفةٍ  اً، أي بواسطة نظرييةٍ تأويلها هندسيي  َعبـْرَ عدم تناقضها( وذلك  على
قد  لةٍ ُمدخَ  دةٍ جمري  ات اجلْبيية على مفاهيَم نظرييةٍ تعميم العمليي  أيضا لني  مهم   وهذا المرُ  .هبا"

ويف طليعتها مبدأ اهلويية  ،نطقالـممبادئ  قِ رْ حول خَ  الشكوكَ  ثريُ ويُ  ي  اعتياد يبدو غريَ 
 ومتطلباته.

 العمليات اجلْبييةِ  هار" استقاللييةِ إىل "إظقد هدف  يُّ مكن أن يكون اخلوارزمالـممن  -9
 ساحاتٍ ومِ  وأطوالٍ  ترمز إليها )من أعدادٍ  الييترتتيبة عليها عن طبيعة الشياء الـم والنتائجِ 

ا ُأْخَرى غةٍ لُ وبِ  ،وحجوم( ن أصوهلا عفاهيم اجلْبيية" الـم من خالل ذلك "جتريدَ  يُّ أراد اخلوارزم لرمبي
( 9999-9808عمل عمر اخلييام ) در اإلشارة هنا إىل أني لموسة، اهلندسيية وغريها. وجتالـم

 ه ذهب أبعد من ذلك.ولكني  ،ة القيا دَ حْ عند معاجلته لوَ  ،َنا يف االجتاه نفسه

"الشيء"  "جْبه" مفهومَ  ةِ غَ يف لُ  يُدخلُ يي اخلوارزم لفت للنظر، أني الـممن  -ج
ات اجلْبيية )الضرب(؛ وال العمليي  طبيقِ ن "الشيء" بتم جُ تُ نْ هذا الخري يَـ  ال"، علمًا بأني الـمو"
 ُأخرى ىوَ مفهوم "الكعب" وما يليه من قِ  بتحديده ذلك، إلدخالِ  يُّ ديى اخلوارزمعَ تَـ يَـ 
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  من أقلُّ ه فإني  مهما كان التفسريُ  ،للمجهول. ال مكان هنا ملناقشة هذه التساؤالت ، ولكن
، وذلك أن مواصفات هذا توى احلدسيي سالـمعلى  جمريد نظرييةٍ يي كاٍف العتبار "جْب" اخلوارزم

 .لي الوي يي ستوى النظر الـمعلى  إىل النظرييةِ  بكثري ، أقربَ شيءٍ كلي من   غمري العلى اجلْب تبقيه، 
 

 ى الخّيامحتّ ّي تطّور الجبر في الشرق العرب 2-2
عب . ومن الصو اجلْب اهلندسيي  : اجلْب احلسابي نْي يـي ن رئيسيْ على حمورَ  رُ جرى هذا التطوُّ 

قلياًل عند  نا سنحاول التوقيفَ ولكني  ،اشتغلوا يف هذا العلم ناليذيني الرياضيي  كلِّ   عند هنا التوقيفُ 
 بعضهم:
 أمشلَ  وحتليالً  ،من الْباهني اهلندسيية جند عند ابن ترك )القرن التاسع( نوعًا جديداً  
( 189-896بن قرية ) ابتٍ نا جند عند ثعادالت من الدرجة الثانية. كما أني الـم ات حلِّ خلوارزميي 
وذلك  ،تصنيف اخلوارزميي  قَ فْ وَ  ،عادالت الرابعة واخلامسة والسادسةالـم حلِّ  لقواعدِ  براهنيَ 

كما  .الصول إقليد  اخلامسة والسادسة الليتني وردتا يف كتابه الثاين من استنادًا إىل قضيييَت 
 رديها إىل معادالتٍ  َعبـْرَ  لياعُ ( حلواًل ملعادالت من درجات 9898الكرجيي ) أعطى أبو بكرٍ 

يف كتاب أب   اً ملحوظ اً عادالت من الدرجة الثانية تطوير الـم جْبُ  نال وقد من الدرجة الثانية.
 عاليةٍ  وبتقنييةٍ  أبو كامل بسهولةٍ  ُُيري، حيث قابلةالـمكتاب اجلْب و (، 198-858كامل )
ذكور من التطبيقات الـمه ، وقد خال كتابُ ةِ قَ طَ نْ الـم غريِ  عبارات اجلْبييةلعلى ا خمتلفةً  حتويالتٍ 

عادالت الـمفيه  اهلندسيية. وكان أبو كامل قد كري  هلذه التطبيقات مؤلفًا خاصياً، ُتستعملُ 
الضالع  عشيرميس ومُ خمُ  حبساب عناصرِ  تتعليقُ  خمتلفةٍ  مسائلَ  حللِّ  ،اجلْبيية من الدرجة الثانية

، حيث مثاًل مثرياً لالهتمام عند هذا الرياضيي  دُ وجن  بدائرة.نْي حيطَ ـمال أو حاَطنْي الـم نْي مَ ظِ تَ نْ الـم
بالتحرير  اجلْبيية مستمرةٌ  فاهيمَ الـم أني  بوضوحٍ  وحيث نرى ،يي التجانس الكالسيك مبدأُ  قُ رَ خيُْ 

 ورُ ذكالـم ثلُ الـم ويتمحورُ  يف ذلك عند اخلييام. إىل القميةِ  لَ لتصِ  ،اً من أصوهلا اهلندسييةئشيئاً فشي
ه ارتفاعِ مع ه مساحتِ  جمموعُ  يكونمتساوي الضالع، حبيث  ثٍ حساب ارتفاع مثلي  حولَ 

 لعشرة. مساوياً 
 

 وما فوق ةعادالت من الدرجة الثالثالـم
حتاج الـمُ ة عاين التعليميي الـم أحدَ  "إني  :قابلةالـماجلْب و ه يف يقول عمر اخلييام يف رسالتِ  

وضوعُة الستخراج الـم ،قابلةالـمهو صناعُة اجلْب و يي بالرياض عروفِ الـم احلكمةِ  زءِ إليها يف جُ 
قديمات الـمفيها إىل أصناٍف من  فيها أصنافًا حُيتاجُ  ساحيَّة، وإني الـمو  جهوالت العددييةِ الـم

مون فلم يصل إلينا منهم كالٌم تقدي الـما ها على اكثر الناظرين فيها. أمي ٌر حلُّ تعذِّ جداً، مُ  9ُمعتاصةً 
أو مل  ،اهم إىل النظر فيهاَلَعلَّهم مل يتفطنيوا هلا بعَد الطلب والنظر أو مل َيْضطَرَّ البحُث إيي فيها، 

                                                           
 اإِلمكان والُيْسرِ  نقيض تعين" الييت لَعَوصُ مشتقية من كلمة "ا 9
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 الييتِة قدمِّ الـممنهم حتليُل  نَّ للماهايني فقد عَ  نو تأخري الـما يُنقل إىل لساننا كالُمُهم فيها. وأمي 
 – الكرة والسطوانةِ ة من كتابه يف قالة الثانيالـممًة يف الشكل الرابع من استعملها أرمشيدُ  مسلي 

أن أفكر فيها َملييا.  له حلُّها بعدَ  فقْ فلم يتي  ،ُمتَـَعادلةٍ  وأعدادٍ  وأموالٍ  عابٍ باجلْب، فتأديى إىل كِ 
خروطيية، مث افتقر بعده الـمطوع أبو جعفر اخلازن وحليها بالقُ  غَ بَ  نَـ حَّتي  ،ه ُمتنعٌ فجزم القضاَء بأني 

منها، فبعضُهم حلَّ البعَض، وليس لواحٍد منهم يف  ة أصنافٍ دي إىل عِ هندسني الـممن  مجاعةٌ 
إال على صنفني  ،منها والْبهان عليه كالٌم يُعَتدُّ به صنفٍ كلي   تعديد أصنافها وحتصيل أنواع

مكن من الـمشديَد احلرص على حتقيق مجيع أصنافها وتييِز  ، مل أزل، كنتُ ُها. وإيني سأذكرُ 
سائل ماسيٌة الـماحلاجة إليها يف مشكالت  ملعرفيت بأني  ،صنٍف بْباهنيَ كلي  تنع يف أنواعمْ الـم
 اً.."جدي 

يد  مشاجلْبيية ملسألة أر م.(  888اهايني )حواىل الـمنرى من كالم اخلييام، أن دراسة  
 معلوم، قد شكيلت نقطةَ  ني باحلجوم بقدرٍ تناسبَ ني مُ إىل قسمَ  ُمْسَتوٍ ة بواسطة رَ الكُ  سمةِ حول قِ 

العلماء العرب مل يكونوا على اطيالع  عروف أني الـمعادالت التكعيبيية. ومن الـملدراسة  طالقٍ ان
ه من علماء اليونان. لقد عْبي قَ يد  ومن حلِ مشوردت عند أر  الييتسألة الـمعلى حلول هذه 

الحقاً  تكينجْبيية.  عادالت( مبعادلةٍ الـمجديدة، هي لغة اجلْب:  سألة )بلغةٍ الـمعن  اهايني الـم
( 9891 -165ني من القرن العاشر، ومنهم اخلازن )القرن العاشر( وابن اهليثم ) رياضيي  عديةُ 

 نْي طعَ لنقطة التقاء قَ  سينييةٍ  تثيله )بلغة اليوم( كإحداثييةٍ  َعبـْرَ للمجهول  ي  هندس من إعطاء تركيبٍ 
)لقد  إىل التقليد اليونايني  يقة تعودُ هذه الطر  اآلن، أني  مالئم. ومعروفٌ  ُمنتَقيَـنْي بشكلٍ  نْي خمروطيـَّ 

يف القرن العاشر، و  كعيب(.الـم إضعافثل من ِقبل أدوكس يف مسألة الـماسُتعملت على وجه 
من مسائل  عن عددٍ  مرتفعةٍ  من درجاتٍ  مبعادالتٍ  ووفق ما ورد عند اخلييام، قد جرى التعبريُ 

 روييةٍ كُ   طعةٍ ( مسألة تركيب قِ 9ئل مثال:ً )ساالـممن هذه و ثليثات. الـماهلندسة، والفيزياء، وعلم 
( مسائل 9الزاوية؛ ) إثالث( مسألة 2معلومني؛ ) ها الكروييةُ ساحتُ ها أو مِ يث يكون حجمُ حب

، عند سائلالـمهذه  وتؤديي كلُّ  …نْي نتظمَ الـمالضالع  سبيعميس ومُ خمُ تركيب أضالع 
الثالثة. وقد ظهرت  من الدرجةِ  التٍ إىل ظهور معاد، اجلْبيية"يي اخلوارزم استعمالنا "لغةَ 

قد أديت إىل ذلك ف ،البن اهليثم ناظرالـميف التاريخ يف كتاب  ل مرةٍ الدرجة الرابعة لوي  معادالتُ 
يث يكون حبالشكل،  على مرآة أسطوانييةِ  مكاِن انعكا  نقطٍة مضيئةٍ  اهليثم حتديدَ  ابنِ  حماولةُ 

 زائدٍ  عٍ طْ قَ  بتقاطعِ  عادلةَ الـماهليثم هذه  . وقد حلي ابنُ نْي معلومَ  ضيئةِ الـم والنقطةِ  العنيِ  وِضعام
 ودائرة.

ًا كبرياً. وقد فتحت الـميف جمال  حقيقةُ الـم لقد بلغت النجاحاتُ  عادالت التكعيبيية حدي
لموسة. وهذا الـمللنتائج  عمِّمةٍ مُ  أمام إمكانيية بناء نظرييةٍ  البابَ  علوماتِ الـممن  هذه الرتاكماتُ 

 به بالفعل عمر اخلييام. ما قام
علم اجلْب الُبىن النظريية ليبقى أن ُنشرَي إىل أني ما ذكرناه عن نشوء وتطوير ختاماً، و 
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من النتائج  حبرٍ يف  نقطٍة ضئيلةٍ من  أكثرَ  ال ميثيل ،واملعادالت يف التقليد العلميي العربي 
ة غالبيي ال زالت و  .ماء احلقبة العربييةإىل عل الفضل فيها عودياليت  رةبهِ مُ ـالعلميية الواالكتشافات 

الباحثني ومؤريخي العلوم يف طييات املخطوطات مغمورًة وغرَي مدروسة تنتظر تلك االكتشافات 
أن نذكير بوجود عشرات ألوف  حسبنا ما نقول،صدق على  بُغَية إقامة الدليلالقدمية. و 

تلفة، خمُ  بعثرة يف مكتبات دولٍ مُ ـوال وغري املدروسةة العلميية غري احملقيق العربيية املخطوطات
النظرييات الرياضية كعلمي املثليثات والبصرييات وحسبنا يف ذلك أيضًا أن نذكير بعدٍد من 

النتائج العلميية اليت ُنسبت خطًأ إىل علماء من القرون املتأخيرة وصواًل إىل القرن الثامن وببعض 
، ومثال التقليد العربمن إىل علماء بالصل عود ي اكتشاف تلك النتائج عشر، ليتبنيي الحقاً أني 

ذلك: استعماُل شرف الدين الطوسيي يف َمْعِرض حساباتِه احلدوَد الُقْصوى َعْدَم عباراٍت جْبييٍة 
وهي نتائُج تُنسُب إىل فريما وديكارت! وكذلك المر يف استخدام ابن  ،الـُمشتقِّ  َعْدمِ لُمعاِدَلٍة 

 يف َمْعِرِض إقامته الدليل على مْبهنة اجليوب، حيث يـُْنسُب استخدامُ  بَّ القط عراٍق الـُمثليثَ 
ي القرن السابع عشر، وكذلك االمر يف حتديد ابن اهليثم ثليث املذكور إىل رياضيي مُ ـال وإدخالُ 

 .)بداية القرن العشرين!(إىل فريشي. الذي يُنسبُ  املرتيَّ  لفضاءَ ا
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  ةيَّالسرية الذاِت
 جريّيف احلُد يوُسحّمُم:للدكتور 

  

  دحّمُم:       االسم • 
  جريّياحلُ:       ة َيْن الِك•
  فيوُس:        اسم األب •
  لبناينّ:       ة  اجلنسّي•
ار العام  ذآيف الثامن من    ) قضاء بعلبك (مولود يف بلدة عرسال     :    مكان وتاريخ الوالدة •

١٩٥٦.   
 )مشايل (٢٣٢عرسال :     دْي مكان ورقم القَ•
، بنايـة سـنتر امللعـب       مستديرة امللعب البلديّ   - طرابلس:        اإلقامة  حملّ•

  .أّول، طابق البلدّي
  ) ٠٦(٢٠٥١٩٢   أو    ) ٠٣( ٧٠٤٠٦٨ :    )شخصّي( تلفون •
  دأّوالربعة أل أٌب ،لمتأّه:      الوضع العائلّي•
  
 

عنوان (االتصاالت للمراسالت و
  ):العمل

 - ّول الفرع األ- اهلندسة كُلّية
  طرابلس

   شارع األرز-القبة 

Mohamad AL-HOUJAIRI, 
Université Libanaise, Faculté de Génie I, Tripoli-

Liban 
Tel.: (00961)-6-385088, Fax: (00961)-6-385089. 

E-mail:, houjairi@hotmail.com 
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   يم اجلامعّيالتعلاخلربة يف  •
  .ّول الفرع األ- اهلندسةكُلّيةع يف د متفّرعاِقَتُم:   ١٩٩٩ أيلول – ١٩٨٨ أّول تشرين 
 كُلّيـة  ،لبنانّية مالك اجلامعة ال    يف حماضرأستاذ  :     ى اآلن وحّت-١٩٩٩ أيلول 
  .ّول الفرع األ-اهلندسة

  .)طرابلس (ّولع األالفر- اهلندسةكُلّيةات يف  الرياضّيماّدةأستاذ :  العمل احلايل •
 
  :الشهادات حيازة • 

 من ثانويـة رأس     ١٩٧٥سنة  )اتفرع الرياضيّ  (لبنانّية حائز على شهادة التعليم الثانوي ال      
  .ةبعلبك الرمسّي

ة بدرجة ممتـاز   يف العلوم الرياضّي (Master of science)شهادة ماجستري) ١٩٨٢-١٩٧٦ (
  .من االحتاد السوفييت

  .١٩٨٢ات من االحتاد السوفييت يف سنة الكفاءة يف تعليم الرياضّيحائز على شهادة  
ة مـن معهـد   الرياضّي - ة يف العلوم الفيزيائّي (.Ph.D ) دكتوراهحيازة ) ١٩٨٧-١٩٨٢ (

سنة ) ةفرع مولدافيا السوفييتيّ  ( ة  ة العلوم السوفيتيّ  ات ومركز اإلحصاء التابع ألكادمييّ    الرياضّي
وحتمـل أطروحـة    . ة األعـداد  اجلرب، ونظريّ و،  املنطق الرياضيّ :  باالختصاص التايل  ،١٩٨٧

  :الدكتوراه العنوان التايل
“Algèbres de Bol des couples involutifs de rang 1” 

موضوع . ٧ة من جامعة باريس تاريخ العلوم والتقنّيوفلسفة دكتوراه ثانية يف حيازة  ٢٠٠٥
   .باالستكمالة املعروفة بن هود الرياضّية يف موسوعة اروّياهلندسة الكُ: األطروحة

 منـشورة يف    ، وفلسفتها وتارخيها  ات يف جمال الرياضيّ   ة مقال  عشرة أربع: ة   املنشورات العلميّ  •
  :خمتلفةة  علمّي وكتبتجمالّ
 

1) ARTICLES SCIENTIFIQUES 
 
1. AL-HOUJAIRI Mohamad. Algèbres de Bol, associées aux couples symétrique 
so(n+1)/so(n). Collection "Matériaux de la 7ème conférence des jeunes savants". Issue de 
12 Juillet 1984 pp. 16-18. Institut de l'information scientifique et technique de l'U.R..S.S 
(en russe) 
 
2. AL-HOUJAIRI Mohamad. Les algèbres de Bol, associées aux  espaces de  courbure  
constante Collection : "Problèmes des tissus et des quasigroupes ". Issue de 1985. pp 20-

 



  .ف احلجريّيد يوُسّمَحالسرية الذاتية للدكتور ُم 
٠٣/١٠/٢٠١٢.  

٣

25. Edition de l'Université de Kalinin. (en russe) 
 
3. AL-HOUJAIRI Mohamad. Algèbres de Bol, associées aux couples symétriques 
su(n+1)/s(u(n) ⊕ u(1)). Collection "Travaux de la 8ème conférence des jeunes savants". 
Série Math., Ph., Ch. Issue du 25 mai 1985. pp. 179-182. Institut de l'information 
scientifique et technique de l'U.R.S.S (en russe) 
 
4. AL-HOUJAIRI Mohamad. Algèbres de Bol, associées aux couples symétriques 
sp(n+1)/sp(n) ⊕ sp(1).Collection "Travaux de la 9ème conférence des jeunes savants". 
Série Math., Ph., Ch. Issue du 25/9/86. pp.9-11. Institut de l'information scientifique et 

technique de l'URSS  .(en russe) 

 
5. AL-HOUJAIRI Mohamad.  Algèbres de Bol, associées aux couples involutives 
su(n+1)/s(u(n) ⊕ u(1)), sp(n+1)/sp(n) ⊕ sp(1), f4  /so(9). Collection " Tissus et quasigroupes  
Université d'Etat de Kalinin. Issue de 1987. pp 10-13. (En russe) 

 
6. AL-HOUJAIRI Mohamad, Système numérique de la mécanique déterministe, 
Journal Scientifique Libanais, vol.4, N 2, 2003, pp.87-93. 

 
7. AL-HOUJAIRI Mohamad, les géométries non euclidiennes et le cinquième 
postulat. Dans le Livre Recherches sur la tradition scientifique arabe; actes de la 
«Rencontre Syro-Linanaise de Recherche sur la Tradition Scientifique Arabe». 
Publication de l’Université Libanaise, section des études historiques, XLVI, 
Beyrouth, 2004 (en arabe) 
 
8. AL-HOUJAIRI Mohamad, FARÈS Nicolas. Classification des systèmes triples de 
Lie de dimension 3 sur le corps C . Journal Scientifique Libanais, vol.4, N 1, 2003, 
pp.129-137. 

 
9. AL-HOUJAIRI Mohammed, Déterminisme et conventionnalisme dans la 
construction des systèmes numériques. Dans le livre « De Bagdad à Paris, 
Hommage à Roshdi Rashed », édité sous la direction de Régis Morelon et Ahmad 
Hasnaoui, Paris 2006, Institut du Monde Arabe. 

 
10. AL-HOUJAIRI Mohamad, Sur quelques théorèmes sphériques dans le livre 
d’al-Istikmāl d’Ibn Hūd. Dans le livre « L’histoire des sciences arabes, Interaction 
scientifique des cultures », Beyrouth - Liban 2007. 
 
11. Roshdi Rashed et Mohamad Al-Houjairi, “Sur un théorème de géométrie 
sphérique: Théodose, Ménélaüs, Ibn ‘Irāq et Ibn Hūdˮ, Arabic Sciences and 
Philosophy, vol. 20, N° 2, 2010, p. 207-253. 
 
12. M. Bernard, N. Moubayed, M. Al-Houjairi, "A Survey on the periodic 
Hyperbolic Functions". A.M.S.E. Advances in Modelling & Analysis, A 
Mathematical, 2011 – Vol. 48, No 2, pp 15-26. 
 
13 Mohamad Al-Houjairi, "SUR LES COMMENTAIRES DES THEORÈMES III-1 ET III-22 
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DE MÉNÉLAÜS DANS AL-ISTIKMĀL D’IBN HŪD" ACTAS de la ACADEMIA NACIONAL DE 
CIENCIAS, CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA,  2012, TOMO XV, pp 11-25. 
 
14 Mohamad Al-Houjairi, "SUR L'HISTOIRE DU CINQUIÈME POSTULAT D'EUCLIDE". J. 
HANDASSA, ORDER OF ENGINEERS & ARCHITECTS OF TRIPOLI – SCIENTIFIC COMITTEE. 
JULY, 2012, PP. 38-47. 
 
 

 
ة    : املؤلفات • س "  وقد صدرت عـن      لبنانّية كتب متّ نشرها يف لبنان بإذن رئيس اجلامعة ال         مخ

  :وهي حتت العناوين التالية لبنانّيةاجلامعة الوو دار الشمال  "M.C.G".دار املعارف العمومية 
 
2) LIVRES PUBLIÉS 
 
1. AL-HOUJAIRI M. Analyse mathématique I. Fonctions réelles d'une seule variable. 
Recueil d'exercices et de problèmes avec rappel de cours. Tripoli - Liban, 1993. Edition 
M.C.G. 175 pages 
 
2. AL-HOUJAIRI. M., MOUKADDEM.N. Analyse mathématique II. Fonctions de 
plusieurs variables réelles. Recueil d'exercices et de problèmes avec rappel de cours. 
Tripoli-Liban, 1994. Edition de M.C.G. 415 pages. 
 
3. AL-HOUJAIRI.M.,ZIADÉ  M. Les Bases de l'Analyse. Corps R. Suites Numériques 
réelles. Tripoli-Liban, 1998. Edition de M.C.G. 256 pages. 
 
4. AL-HOUJAIRI.M.,EL-ETER B. Introduction à la théorie des probabilités. Cours et 
Exercices Résolus. Tripoli - Liban, 1999. Edition de DAR EL-CHIMAL. 420 pages. 
 
5. AL-HOUJAIRI M., FAEÈS N.  Recherches sur la Tradition Scientifique Arabe. Actes 
de la "Rencontre Syro-Libanaise de Recherche sur Tradition Scientifique Arabe", 
Beyrouth, 20-21 janvier 2000. Publications de l'Univ. Libanaise, Section des études 
historiques XLVI, Beyrouth, 2004 
 

 ةة والفنّياخلربات املهنّي •
  )١٩٩٠-١٩٨٩(الفرع الثالث- العلومكُلّية واجلرب يف  التحليل الرياضّييَِت تدريس ماّد

-١٩٩٠يف قسم الفلسفة،    (الفرع الثالث   - اآلداب كُلّية يف    املنطق الرياضيّ  ماّدة تدريس   
١٩٩٢(  

ـ  لوم الـسياسيّ   احلقوق والع  كُلّيةيف  " مدخل إىل علم اإلحصاء      " ماّدة تدريس    ة ة واإلدارّي
  )١٩٩٧-١٩٩٦(الفرع الثالث 

  : اهلندسة كُلّية تدريس املواد التالية الذكر يف 
Analyse mathématique I(1988-2011); Analyse mathématique II(1988-2011); Analyse 
mathématique III(1988-1995, 2009); Analyse mathématique IV(1988-1995, 2009); 
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Géométrie différentielle(1988-2011); Probabilités et statistiques(1989-1991) Algèbre I 
(1994-1995) et Algèbre II(1993-1994) 
 

 ,DOS, WINDOWS(ة مثـل  ة يف جمال املعلوماتّيلَواتقان استعمال احلاسوب والربامج املتدإ 

WORD, EXCEL,.. (ـ إو  ,MATHEMATICA(ة مثـل الرياضـيّ ة تقان استعمال الربامج الرمزّي

MAPLE,..(. 
 

   :غاتلّتقان الا •
غة باللّ ة العلوم وفلسف  وتارخيها اتة مواد الرياضيّ  باستطاعيت تدريس كافّ  . مألاغة  اللّ:  ة العربيّ 
ة واحلقوق والعلوم الـسياسيّ   ) منطق رياضيّ (ي اآلداب   َتَية وقد سبق وقمت بذلك يف كلّ      العربّي

  ).حصاء الوصفّيعلم اإل( ةواإلدارّي
غـة  ات ُوضـعت باللّ    يف جمال الرياضيّ   لغة الدراسة والتدريس، ويل أربعة كتبٍ     : ة   الفرنسيّ 
  .ةغة الفرنسّي لوضعي رسالة دكتوراه باللّ إضافةً،ةالفرنسّي

  . املاجستري والدكتوراهيِغة وقد وضعت فيها رسالَت أتقن هذه اللّ،لغة الدراسة: ة  الروسّي
اً اً علميّ فهم نصّ أأستطيع أن   : ، اإليطالية، األسبانية، البلغارية، البولندية واألملانية        اإلنكليزية 

  ).اتيف جمال الرياضّي(ً مكتوبا
  
   :نشاطات أخرى •

 وبطلب من حضرة  والتقّين وزير التعليم املهّينمعايل من  سامهت بناًء على تكليف رمسّي
مبختلف    TS    و الBT   ي الات لشهادّترياضّي اهلندسة بوضع برامج مناهج الكُلّيةعميد 

  .فروعهما
ات يف  اهلندسة بوضع برامج مناهج الرياضّيكُلّية سامهت بناًء على تكليف من حضرة عميد 

   .كُلّيةهذه ال
فريق الدراسة والبحث يف التراث " اجلمعية اللبنانية لتاريخ العلوم العربّية ويف  عضو يف
ة للفريق ومسؤول عن حترير النشرة جنة العلمّيمسؤول اللّني سّر اجلمعية وأم(، "العلمي العريب

 للبحوث  لدى اجمللس الوطّين استشارّيالفريق املذكور هو فريق علمّي). اليت يصدرها الفريق
 عدداً ه يضّمّنأكما .  ثالثني باحثاً من خمتلف اجلامعات العاملة يف لبنان حواىليضّمو ،ةالعلمّي
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  .ةة وأمريكّية العاملني يف جامعات أوروبّيمن األساتذ
، "٢٠٠٨، ّولاجلزء األ – ّيزِْجة للِساألعمال الرياضّي":ترمجة كتب األستاذ رشدي راشد 

-الرياضّيات التحليلية"من الكتاب املوسوعي )  صفحة٢٠٠٠حواىل (واجمللّدين الثاين والرابع 
سامهة يف  إىل املإضافةً وذلك. ةلعربّي منشورات مركز دراسات الوحدة ا".٢٠١١، ابن اهليثم

 منشورات مركز دراسات –ة ة إىل العربّيغة الفرنسّية من اللّترمجة موسوعة العلوم العربّي
  .ةالوحدة العربّي
 حول البحث يف    اللبناينّ-قاء السوري اللّ"ا باإلشراف على    فة رمسيّ ة املكلّ جنة العلميّ  عضو اللّ  

فـت  وقد كُلِّ . ٢٠٠٠ كانون الثاين    ٢١-٢٠ ُعقد يف بريوت يف       الذي  العريبّ التراث العلميّ 
صات ة بتنسيق وإعداد كتاب ملخّ     للبحوث العلميّ  ا من قبل األمني العام للمجلس الوطينّ      رمسّي

   .اللقاء املذكور
ة لتاريخ العلوم منذ العصور القدمية وحىت القرن الثالث عشر يف            مشاركة يف املدرسة الدوليّ    

  بإشـراف املركـز الـدويلّ      ٧/٢/١٩٩٩ إىل   ٢٣/١/١٩٩٩ مصر من    -رة  جامعة املنصو 
  .ةللرياضيات البحتة والتطبيقّي

 تـشرين الثـاين    ٤-٢ الثالث عشر الذي أقيم يف بريوت يف          املشاركة يف االجتماع العلميّ    
  : و تقدمي حبث يف هذا املؤمتر باملشاركة مع الزميل الدكتور نقوال فارس حتت عنوان١٩٩٩

AL-HOUJAIRI Mohamad, FARÈS Nicolas.  
Classification des systèmes triples de Lie de dimension 3 sur le corps C . Abstracts of 
“The 13th Science Meeting, Novenber 2-4, 1999, pp. 156 

 
 حول البحث يف التراث العلمي العريب الذي اقـيم يف           اللبناينّ-قاء السوري اللّ" املشاركة يف    

: وتقدمي حبث علمي يف هذا اللقاء حتـت عنـوان         . ٢٠٠٠ كانون الثاين    ٢١-٢٠بريوت يف   
 "ة واملصادرة اخلامسةاهلندسات الالإقليدّي"

 

  : اإلشراف العلمي 
 

a) Direction en DEA Modélisation et calcul intensif. AUPELF – UREF, Université 
Libanaise, Université Saint – Joseph en partenariat avec : Université de Reims, 
Université de Rennes – IRISA et École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
Étudiant : Roukos El Hage. Projet : « Mise en œuvre de la géométrie de 
Lobatchevsky modélisée par le disque de Poincaré ». Décembre 2000. 
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b) Codirection d’une thèse doctorale, dans le cadre d’une convention entre 
l’Université Libanaise et l’Université de Technologie de Troyes. Directeur de 
thèse : prof. Eric Chatelet; Thésard : Mazan El Falou ; Titre des travaux : 
Modèles de fiabilité et de maintenance de systèmes industriels prenant en 
compte les incertitudes des données. 

 
  : التاليةالدولّية ة العلمّيواملدارس املؤمترات و  النشاطاتيف اتاملسامه 

1) AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: “Déterminisme et conventionnalisme dans la 

construction des systèmes numériques”. Colloque international, lundi 15 – mardi 16 mai 

2000 “Mathématiques et Philosophie, Interactions”. Institut Français d’Etudes Arabes 

de Damas. 

2) AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: «L’école scientifique de Sharaf aldeen al-

toussi», «40th SCIENCE WEEK – Celebration of The Arab Scientist SHARAF ALDEEN 

AL-TOUSSI». Syria – Auditoria of The University of Tachreen, 4 – 9 November 2000. 

3) AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: «Histoire des géométries non-euclidiennes et du 

cinquième postulat d’Euclide» Colloque international «Sciences et Philosophie arabes: 

méthodes, problèmes et cas ». Carthage, 28 novembre – 2 décembre 2000. Carthage, 

Beït Al-Hikma. Organisé par la Société internationale d’histoire des sciences et des 

philosophies arabes et islamiques(S.I.H.S.P.A.I.) et l’Académie tunisienne des sciences 

des lettres et des arts. 

4) AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: «Les racines des géométries non-euclidiennes et 

les essais de démonstration du cinquième postulat», Colloque annuel XXII sur l’histoire 

des sciences arabes, Alep 23-25 septembre 2001, Institut de patrimoine scientifique 

arabe. 

5) AL-HOUJAIRI Mohamad Discours: « Sur quelques théorèmes de la géométrie 

sphérique du livre d’al-Istikmāl d’Ibn Hūd ». Colloque international « Les Sciences 

Arabes et La Modernité Classique en Europe, Damas, 2-4 novembre 2002 », Institut 

Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologies - Barzé. Ambassade de France en 

Syrie – Service de Coopération et d’Action Culturelle. 

6) AL-HOUJAIRI Mohamad Discours: « Sur quelques problèmes de la géométrie 

sphérique du livre d’al-Istikmâl d’Ibn Hūd ». Colloque « Fourth Conference : The Role 

of the Arab Moslem Science on the Western Scientific Achievements» Irbed - Jordanie 

14-16 décembre 2002. Colloque organisé par la Société jordanienne d’histoire des 
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sciences. 

7) AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: « Sur la géométrie sphérique dans le livre

encyclopédique d’IBN HŪD» Colloque international « Identité culturelle des sciences et

des philosophies arabes : auteurs, œuvres et transmissions», Namur-Bruxelles, 15-18

janvier 2003. Colloque organisé par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des

Beaux-arts de Belgique (Fondation Ochs-Lefebvre) et par la Société Internationale

d’Histoire des Sciences et des Philosophies arabes et islamiques (SIHSPAI)

8) AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: «L’empreinte de Ménélaüs dans quelques

théorèmes sphériques d’ibn Hūd (partie 1) », Colloque annuel XXIV sur l’histoire des

sciences arabes, Alep 21-23 octobre 2003, Institut de patrimoine scientifique arabe.

9) AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: «L’empreinte de Ménélaüs dans quelques

théorèmes sphériques d’Ibn Hūd (partie 2)», Colloque ‘‘Fifth Conference of Jordanian

Society for the History of Science : « Abu Bakr Mohammad Ibn al-Hassan Al-Kraji »’’,

Amman – Jordan, 2 – 3 october 2004.

10) AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: «Sur le théorème de Ménélaüs et ses

applications dans les Sphériques de l’Istikmāl d’Ibn Hūd ». VIIe Colloque international

de la «société internationale d’Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et

Islamiques ». Florence, 16-18 février 2006, Facoltà di Scienza della Formazione, via del

Parione 7.

11 AL-HOUJAIRI Mohamad. Discours: « Sur une proposition sphérique remarquable 

de l’Istikmāl d’Ibn Hūd » Colloque international « La Démonstration de l’antiquité à 

l’âge classique ». Paris, 3-6 juin 2008, Université Paris, U.F.R. de Philosophie.  

12 Participation à l’École Internationale d’Été sur l’Histoire des Mathématiques, 

organisée par le Centre de Recherche HSM, Histoire des Sciences en Méditerranée 

« Centro di Ricerca sulla Storia del Pensiero Scientifico del Mediterraneo “Tommaso 

Cornelio » ; en collaboration avec le Département des Mathématiques de l’Université de 

la Calabria, le Département des Mathématiques de l’Université de Milan et le Centre 

d’Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et Médiévales (le C.N.R.S. – France et 

l’Université Paris-VII). L’École avait lieu à San Giovanni in Fiore, Centro Florens, en 

Calabria, Italie (27 août – 14 septembre 2007) 

13 Participation avec deux discours, à la "Deuxième École d’Histoire Conceptuelle 

des Mathématiques", Cordoba – Argentine,  23-27 novembre 2010. 



  .ف احلجريّيد يوُسّمَحالسرية الذاتية للدكتور ُم
٠٣/١٠/٢٠١٢.  

٩

14 Participation au 30ème congrès d'histoire des sciences arabes, à l'Institut 

d'Histoire des Sciences Arabes à Alep avec un discours: "Sur la valeur 

épistémologique due à la découverte du théorème des sinus dans la tradition arabe", 

Alep 5-7 décembre 2010.      

15 Participation à la formation de formateurs aux Technologie de l’information : 

TRANSFER – BEYROUTH,  du 26 au 30 janvier 2009. L’atelier a été organisé par 

l’AUF et le CNRS-Liban. 

16 Participation (comme chercheur invité) avec un discours au Séminaire « Sciences 

et philosophie, de l’antiquité à l’âge classique », (Les Sphériques) Université Paris 7 ; 

13 juin 2009. 

17 Participation à la troisième édition du Forum de Fès sur l’Alliance des 

civilisations et la diversité culturelle sous le thème : Médias et communication: 

Enjeux et défis du troisième Millénaire. Fès, les 15-16-17 novembre 2009. 

18 Publication d'un article, sous le titre: "RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT EN 

EUROPE", dans "Lettre du Bureau Moyen-Orient". Agence Universitaire de la 

Francophonie, numéro 55, mai 2010, cahier spécial:  "Les sciences arabes", page 9. 

19. Participation avec deux discours, à la "Troisième École d’Histoire Conceptuelle

des Mathématiques", Ubatuba – Sao Paulo, Brésil,  09-14 avril 2012.
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