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الرياضّيات يف كّل العصــور هي األساس لكّل االختصـاصات العلمية 
واألكاديمّية والتكنولوجّية،  لم تستغِن عنها البشرية يوًما. هي اللغة 

والهندسة  والفزيياء  الكيمياء  لعلوم  األساسيــة  األجبــدية 
املحــور  بل  أشكــالها،  بكافة  والتقــانة  واالتصاالت 

على  اإلنســاني�ة  احلضــارة  عليه  تعتمــد  الذي 
الصعيد العليم.

موس  بن  محمد  أّن  الواقع 
العام   يف  املتوىف  اخلوارزيم، 

عمٍر  عن  ميالدي   874
قـــــد  عـــــاًما،   66 ُين�اِهُز 
إذ  أسهل.   حياَتن�ا  جعل 
تــــطّوًرا  للبشــــرّية  قّدم 

يف  ا  ملحوظــــً ا  تـــــراكميًّ
الــــيت  الرياضّيات  علم 

كــل  يف  اليوم  نستخدُمها 
البسيــطـــــة  مــــــــن  أغراضنـــــــا. 

الطائـــــرات  صنـــــــاعِة  إلــــــى  منهــــــــا 
واحلواســــــــيب.  والــــقطــارات  والصواريخ 

وابتكاراٍت  نظرياٍت  من  أنتَجه  ما  كّل  ُوِصَف  وقد 
إليه،  نسبًة  باخلوارزميات  املعادالت  حلِّ  يف  ووسائَل 

.Algorithmو Algorism  وباألجنبي�ة

واملنطقية  الرياضية  اخلطوات  من  مجموعة  هي  اخلوارزمّية 
واملتسلسلة الالزمة حللِّ مشكلٍة تقنّي�ة أو حسابّي�ٍة أو علمّيٍة معّقدة. ويف 
حال لم تستطع ترجمَة أيِّ هدٍف لديك إىل خوارزمّيٍة محّددة، وخطواٍت 

متسلسلٍة واضحة، فعنَدها، عليك أن تراجع هَدفك. فقد تكون الرؤية 
سبي�ل  فعلى  عنك.  غابت  قد  تفاصيل  يوجد  أو  لديك،  واضحة  غري 
عن  عبارة  هي  اخلوارزمّية  احلاسوب،  علم  مجال  يف  املثال، 
اليت  الواضحة،  واخلطوات  التعليمات  من  مجموعة 
وكيف  َذه،  ينفِّ أن  عليه  اّلذي  ما  احلاسوب  رب 

ُ
خت

الوحيدُة  والطريقُة  تنفيَذه.  يستطيُع 
هي  ما،  أمٍر  بتنفيِذ  احلاسوب  إلخباِر 
فيها  خوارزمّية  له  تكُتَب  أن 
د  سُتحدِّ اليت  التفاصيل  كّل 
طلَبك  سينّفُذ  كيف  له 
خوارزمّية  من  بدًءا  منه، 
رقمني،  جلمع  سهلة 
معّقدة  خوارزمّية  إىل 
ُتستــــــــــــخَدم  كـــــــــاليت 

لتسيري الطائرات.

من  سلسلة  اخلوارزمّية  وألن 
املعّرفة بشكٍل جّيد،  اخلطـواِت احلسابّي�ِة 
 ،Input كـاملدخالت  أكرث  أو  قيمة  تأخَذ  فهي 

.Output  وتعطي قيمة أو أكرث كاملخرجات

املسائل  حلل  أداة  عن  عبارة  اخلوارزمية  فإن  املفهوم  بهذا 
واخلرج،  الدخل  بني  العالقة   : مسألة  بكلمة  ونقصد  احلسابي�ة. 
للوصول  الضرورية  اخلطوات  توضيح  اخلوارزمية  دور  فإن  وبالتايل 
اختب�ار  يتم  اليت  الدخل  قيم  تسم  ما  وعادًة  املطلوبة،  العالقة  إىل 

..Instance اخلوارزمية عليها بـ

الخوارزميات
العالم الرياضّي محّمد بن موسى الخوارزمّي

خضر فرحات

إسهامات حضارية
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املثال  نأخذ  السابقة  املفاهيم  لتوضيح 
التايل:

األعداد  من  سلسلة  لدين�ا  أّنه  لنفرتض 
الصحيحة ونريد ترتيَبها تن�ازليًا فعندئٍذ:

لألعداد  تن�ازيّل  ترتيب  املسألة: 
الصحيحة.

. n  الدخل: سلسلة من األعداد عددها

اخلرج: سلسلة الدخل مرتب�ة تن�ازليًا.

Insatnce : بفرض سلسلة الدخل هي 

اخلرج  سلسلة  فإن   >[0،5،30،[5،40<
هي >5،30،40]،0]،5<

توضييح  كمثال  الرتتيب  عملية  أخذنا 
ألهميتها الكبرية يف كثري من التطبيقات، وقد 
تمَّ تطويُر عدٍد كبرٍي من خوارزميات الرتتيب.

عن  كثرية  تفاصيَل  نعرُف  ال  أّنن�ا  الواقع 
حياِة أبو جعفر محمد بن موس اخلوارزيم 
امليالدّي.  التاسع  القرن  يف  عاَش  الذي 
الشعر  أبي�ات  ختليد  يف  اجتهدوا  فأجداُدنا 
أكرَث  ومبايعِتهم  احلّكام  مدح  على  القائمة 
للعلماء.  الدقيقة  بالرتجمِة  اهتماِمهم  من 
لكن  ُيقال بأّنه  ُولد يف العام ]78م. وهاجر 
مدين�ة  واستقّر يف  فارس  من بالد  أبويه  مع 
والداه  هاجَر  أو  بغداد.  من  القريب�ة  قرطب 
من فارس وأجنباه يف مدين�ة قرطب. وُنسب 
اليت جاء منها.  الفارسية  إىل مدين�ة خواِرزم 
عاشًقا  الصغري  الغالم  هذا  كان  صغره  ويف 
هو  ما  إىل  امتدَّ  عشَقه  لكّن  اخليل،  لركوب 
عشق  إىل  نفُسه  فاجنَذَبت  ذلك،  من  أبعد 
الهندسية.  واألشكال  واألرقام  املسافات 
عصِره،  وّعاظ  أحد  َشَغُفه  َلَمس  أن  وبعد 

اقرتح على أبي�ه أن ينُقَله إىل بغداد، حاضرة 
العلم يف ذلك الوقت. ليجد فيها بيئ�ًة مالئمًة 
الحتواء إبداعه، فينطلَق فيها. وقد تم ذلك. 
فدرس اخلوارزيَم الرياضَيات وغريها الكثري 

من العلوم حىت برز فيها.

العبايّس  اخلليفة  هارون  علم  إىل  نما 
العصر،  ذلك  يف  بالعلوم  مولًعا  كان  الذي 
يف  اخلوارزيّم  موهبِة  حول  انتشرت  أنب�اًء 
فأرسل  واجلغرافيا،  والفلك  الرياضّيات 
وراَءه ليعّيَن�ه باحًثا يف دار احلكمة. ثّم ليرتّبع 

عهد  يف  رئاسِتها  عرش  على  اخلوارزيمُّ 
اخلليفة المأمون.

جميع  اخلوارزيم  سّجل 
واحلسابي�ة  العلميــة  أعمــاله 
وُترجمت  العــربي�ة،  باللغة 
لغات  عدة  إىل  بعــد  فيما 
ىف  ست  وُدرِّ أوروبّي�ة، 
لعــدة  األوروبّي�ة  اجلامعات 

قـــرون.

مؤسس  اخلوارزيم  ُيعترب 
الىت  الكلمة  وهي  »اجَلبــر«.  علــم 

تقــريب�ًا،  العالم  لغات  كّل  لتغــزو  انتقلت 
»حســاب  كتــاب  بت�أليف  قــام  أن  بعــد 
ٌة  عربيــّ نسخــُة  - توجد  واملقابــلة  اجلبــِر 
أوكسفـــورد  جامعــة  ىف  الكتــاب  من 
ىف  املساهمة  بهــدف  ة-  الربيطانيــّ
واملعامالت  للِملكيـــة  العادل  )التوزيــع 
احلسـابّي�ة  ات  العمليــّ وتبسيط  التجــارية 
ذلك  يف  املسلمون  عاىن  فقد  ة(.  األساسيــّ
شديدة  وعرثاٍت  كثرية  مشاكل  من  الوقت 
واحتساب  املواريث  تقسيِم  يف  واجهتهم 
كتابَة  اخلوارزيّم  من  فُطِلب  املساحات، 

إسهامات حضاريةبقعة ضوءإسهامات حضارية
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معاناِتهم  املسلمني  عن  ُف  خيفِّ مؤّلٍف 
قد  البعض  كان  وإن  الكتاب.  ذاك  فكان 
ذهب إىل أّن مــــــوهبَة اخلوارزيّم تمّثلت 
واالخرتاع.  االبتكار  يف  وليس  التطوير  يف 
الهـــندّية  العلوم  مـــن  استفاد  وقد 

ة  نيــــــــّ نا لــــــــيو ا و
وسواء  عصره.  يف  السائدة  والفارسّية 
كان  أم  اجلرب  لعلم  ًفا  مؤلِّ الرجل  كان 
أخٌذ  العلمّية  املذاهب  فإن  مطّوًرا،  جامًعا 

وعطـــاء. 

عـــاملـًا  حيــــاته  ىف  اخلــوارزيم  قـابل 

مــــــنه  م  ليتعلـــــّ )كــانكــا(  ُيدعى  هنديــًا 
استخَدم  حيث  الهنديـــة(.  األرقــام  )علم 
القواعَد األســاسّية اليت تعّلمها منه. وقام 
بالبن�اء والتطوير عليها لُيحدث ثورًة هائلًة 
ىف علم الرياضيــات عمــومًا. واستطــاع أن 

ُيصيــغ ألول مــرة األرقــام 

التــــــي   ) إلخ   ..  4  ،3  ،[،2  ( العـــربي�ة 
يعتبــــــــروَنها  اآلن  حتــى  العــرب  مازال 
)التيني�ة(.  أجنـــــبي�ة  أرقـــــــــامًا 
العـــــــربّي�ة  وأرقـــــاُمنا 
حــــالًيا  املستخــــدمة 
مـــــــن  فهــــــــي 
البداعـــــــات  ا

الهندّية. 

مـــــــــن  و
مــــــــا  أبـــرز 
مـــــــــه  قــــــّد
زيّم  خلـــــوار ا
للعالـــــــــــــــــم 
إدخــــــــــــاُله  هو 
العــدد )صفــــــــــر( 
والــــــــذي  األعــداد،  إىل 
أهّم  من  واحدًا  اعُتِبــر 
لعلم  األساسيــــــــــة  اإلضــــافات 
دائرًة  الصفر  كان  أن  فبعد  الرياضــّيات. 
بإضافِته  قام  والاليشء،  الفراغ  على  تدّل 
الرقم  يكون  أن  من  فبداًل  األرقام،  إىل 
رقم  من  أعداد  لعشرة  مساوًيا  عشرة 
أصبح   )[+[+[+[+[+[+[+[+[+[([

الرقم عشرة مساويا ل)0](.  

العاِلم  قام اخلوارزيّم بتصحيح أحباث   
»صورة  كتابه  يف  بطليموس  اإلغريقي 

من  واحدٌة  نسخٌة  توجُد   - األرض« 
سرتاسبورغ-  جامعِة  مكتب�ِة  يف  الكتاب 
يف  عصره  مؤلفات  أعظم  من  يعترب  الذي 
علم اجلغرافيا، حيث تن�اول آراء بطليموس 
أّوِل  برسِم  وقام  أخطاء.  من  بها  ما  وفّنــد 
الصّحة  من  قريب�ة  أو  صحيحة  خريطٍة 

تمّثل العالم املكَتشف يف ذلك العصر. 

-نسخته  للخوارزيّم   آخر  مؤّلٌف 
األصلية مفقودة، لكن له ترجمات عديدة 
منها يف باريس ومدريد وأكسفورد-يدعى 
»زيج السند«. يتكّلم فيه عن احلسابات 
والبي�انات  التقويم،  وحسابات  الفلكّية 
على  حيتوي  كما  والتنجيمّية.  الفلكّية 

جداوَل حلركاِت الشمِس والكواكب. 

الكثيــر  وغرُيها   – اإلجنــازات  هــذه  كل 
واحد  عاِلم  عمـــل  نتــاج  هي   – جدًا 
يعتبـــر  وهو  الوسطى.  القــرون  ىف  ُمسلم 
الُعلمــاء  مئـــات  ضمـــن  من  واحدًا 
ىف  ساهمــوا  الذين  اآلخرين  املسلمني 
دور  لهم  وكان  البشرية  احلضارة  صناعة 

اإلنساني�ة.  تقّدم  يف 

دبلوم علم اجتماع سيايس
خضر فرحات

إسهامات حضارية
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