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قسم الرياضيات

جامعة الموصل

المرحمة الثانية

كمية عموم الحاسوب والرياضيات

الرياضيات :
يطمق لفظ " الرياضيات " عمى عموم مختمفة تتفق كميا في موضوعات بحثيا
التي ىي األعداد و الكميات و المقاييس؛ كما عرفيا " ديكارت " بأنيا" عمم النظام و
القياس  " .كما تعرف الرياضيات أيضا بأنيا عمم المقدار و المقدار ىو كل ما يقبل
الزيادة و النقصان ) لكن ليس كل ما يزيد أو ينقص ىو من موضوعات العموم
الرياضية :فالعاطفة قد تشتد أو تضعف ) تزيد أو تنقص( و لكنيا ليست من
موضوعات الرياضيات .فاألبعاد أيضا قد تزيد أو تنقص و المساحات تزيد أو
تنقص و بالتالي فيي مقادير .إن موضوع الرياضيات ىو الكم بنوعيو:
 .1الكم المتصل  :مثل( موضوع عمم اليندسة ) وسمي بيذا االسم ألنو ال يوجد
بين وحداتو فجوات و ثغرات  ،و ذلك أنك ال تستطيع أن تفصل مثال بين وحدات
مساحة أي شكل ىندسي ،فأجزاؤه متكاممة ومتجانسة  ،و كذلك األمر بالنسبة لمزمن
والحركة .
 .2الكم المنفصل :مثل ( موضوع الحساب و الجبر ) وسمي بيذا االسم كذلك ألن

بين وحداتو فجوات ؛ و لكي تنتقل من وحدة إلى أخرى البد من إضافة وحدة إلى

الوحدة األولى؛ فمثال لكي تنتقل من العدد واحد ( )1إلى العدد اثنين )  ( 2البد من
إضافة وحدة إلى الوحدة األولى  ،فـ )  ( 1.99ال تساوي اثنين  ،بل البد من إضافة
وحدة لالنتقال إلى الوحدة التي تمييا دائم .
يع ـ ــرف ال ـ ــبعض أن الرياض ـ ــيات ى ـ ــو" عم ـ ــم القي ـ ــاس " نس ـ ــبة إل ـ ــى العممي ـ ــات
الرياض ـ ــية االعتيادي ـ ــة (الجم ـ ــع  -الط ـ ــرح  -الض ـ ــرب  -القس ـ ــمة)  ،وق ـ ــد اس ـ ــتخدمت
الرياضـيات منـذ القـدم مرتبطـة بالحيـاة الطبيعيـة لإلنسـان البـدائي  ،وقـد عبـر عـن تمـك
العمميــات بالرســم  ،واســتخدمت الرياضــيات  -كعمــم  -مــن قبــل البــابميين وذلــك فــي
الحسـ ــاب  ،س ـ ـوا فـ ــي حسـ ــاب األق ـ ـوات والمـ ــدخرات أو مـ ــع تقـ ــدم ا نسـ ــان وخوضـ ــو
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الحروب في تقسيم الغنائم والترتيب البشري في صـفوف الجـيش مـن حيـث التعـداد وقـد
كــانوا يســتخدمون النظــام الســتيني  ،أي ســتين رمــز متدرجــة فــي خانــة واحــدة قبــل أن
يطورىا المصريون القدما لتصبح بالنظام العشري المعروف حالياً.
الرياضييات  :ىـو عمـم ال اد ارسـة المنطقليـة لكـ ام األشـيا وكيفيتيـا وترابطيـا ،كمـا أنـو عمـم

الرياضـية .وىـي واحـدة مـن أكثـر
الد ارسـة المجـردة البحتـة التسمسـمية لمقضـايا واألنظمـة ا

ويعـزى سـبب صـعوبة تعريـف كممـة رياضـيات إلـى
أقسام المعرفة ا نسانية فائدة واثارة ُ
المواضيع العديدة التي تشمميا.
مالحظة :
إن المفاىيم المتعمقة باألشكال اليندسية و األعداد و المعادالت الرياضية ىي
التي نطمق عمييا المفاىيم الرياضية و ىي موضوع العموم الرياضية  ،فإذا تأممت في
تعريف الدائرة مثال بأّنيا خط منحني مغمق جميع نقاطو عمى بعد واحد من نقطة ىي
المركز  ،فيو تعريف كامل لمشكل ىندسي لمدائرة  ،و في نفس الوقت يوجد ما يبدو
أنو يقابمو في الواقع كشكل القمر  ،و الدوائر التي يصنعيا سقوط قطعة حصى
عمى مياه بركة  ،أو جذع شجرة  ،و ىذا ما دفع بالفالسفة إلى التساؤل عن أصل
ىذه المفاىيم الرياضية.
تشــمل الرياضــيات األساســية التــي تــدرس بالمــدارس ،د ارســة األعــداد والكميــات
والصــي

والعالقــات .فعمــى ســبيل المثــال ،يــدرس الحسيياب مســائل تتعمــق باألعــداد،

ويتضمن الجبر حل معادالت )وىي صي رياضية تقوم عمى المساواة) تمثل األحرف
فييا كميات مجيولة ،بينما تدرس الهندسة خواص وعالقات األشكال في الفضا .

أمـا الحوسيبة فيـي حـل مسـائل رياضـية تتضـمن إجـ ار العديـد مـن العمميـات العدديـة.
والحاســوب أداة رياضــية تقــوم بالعمميــات الحســابية بســرعة عاليــة .ويســتخدم عممــا
الرياضيات الحاسوب ج ار العمميـات الحسـابية المعقـدة خـالل دقـائق قميمـة ،والتـي قـد
يتطمــب إجراؤىــا االف الســنين باســتخدام القمــم والورقــة .وتتطمــب الرياضــيات ميــارات
أىميــا:التحميييل الييدقي  ،والتّعميييل الواض ي  ،وتســاعد تمــك الميــارات النــاس عمــى حــل
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بعــض األلغــاز الصــعبة التــي تـواجييم ،كمــا تُبنــى الرياضــيات عمــى المنطـق ،فانطالقــا
بفرضــيات قُبمــت عمــى نطــاق واســع ،اســتخدم عممــا الرياضــيات المنطــق الســتخراج
النتائج وتطوير نظم رياضية متكاممة.

الرياضيات كعمم :
يـرى الـبعض بـالرمم مـن أن إنسـان الكيـف قـد اسـتخدم اليـات الرياضـيات فـي
العمميــات والتــي عبــر عنيــا بالرســم مثــل رســم خمــس ســمكات قــد شــطب منيــا اثنتــين
تعبي ـ اًر عــن العمميــة ( )2-5إال أنيــم لــم يســتخدموا عمــم الرياضــيات بــل اســتخدموا

عمميات رياضية حسابية أما الرياضيات فمم تستخدم كعمم مستقل بذاتو عـن الواقـع أي

لــم تســتخدم الرمــوز واألرقــام كمغــة مجــردة عــن القــيم الواقعيــة إال منــذ ثالثــة االف إلــى
خمسة االف سـنة مضـت حتـى يقـال  ( :بـدأت الرياضـيات عنـدما قـال أول إنسـان فـي
العالم " خمسة " فقالوا لو خمسة ماذا ؟!  ،خمسة من أي شي ؟! فقال خمسة فقـط ،
خمســة مــن ال شــي ) وىــذا ىــو حمــل الرمــوز واألرقــام بشــكل تجريــدي عــن أي قــيم
أخرى .
مثال 1 + 1 = 2 : 1
ال اعتقــد أنــو توجــد عالقــة فــي الرياضــيات أبســط مــن ىــذه .ولكــن دعونــا ننســى
ولو مؤقتاً جميع الحواجز النفسية التـي وضـعيا التعمـيم والمجتمـع فـي عقولنـا إذ أوىمنـا

بأننــا أصــبحنا ذوي معرفــة عميقــة ،دعونــا ننســى تمــك الح ـواجز مؤقت ـاً ولنتج ـ أر ولنســأل،
لمــاذا؟ لمــاذا 2 = 1 + 1؟ اعتقــد أن معظمنــا سيشــعر بــالغيظ والضــيق لــو ســألو أحــد

ىــذا السـؤال ،فالعالقــة واضــحة بداىـةً .ضــع الســبابة بجانــب الوســطى وســتجد أن لــديك

أصـبعان .ضـع تفاحـة بجانـب تفاحـة وسـتممك اآلن تفـاحتين .ولكـن لـو تأممنـا قمـيالً فـي

ىذه “البراىين” لوجدنا أنيا تقوم عمى أمرين اثنين:

 .1أنيا تعتمد عمى الواقع الفيزيائي لبرىان عالقة رياضية ،األمـر الـذي يطـرح السـؤال
التالي ،ىل الرياضيات عمم “مجرد” ال عالقة لو بالواقع الفيزيائي أم أنو يعتمد “حتمـاً”

عم ــى ذل ــك الواق ــع؟ وبالت ــالي م ــن
3 = 1 + 1؟

الممك ــن أن نتخي ــل عالمـ ـاً اخـ ـ اًر نج ــد في ــو م ــثالً
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 .2أن ىـذه البـراىين كحـال معظـم النظريـات الفيزيائيـة تعتمـد عمـى االسـتق ار  .أي أنيـا
تنتقــل بــالتعميم مــن مجموعــة مشــاىدات محــدودة إلــى جميــع الظ ـواىر .فمــثالً لــو أنــك
أمسـ ــكت عمبـ ــة تحـ ــوي  11بيضـ ــات ،والحظـ ــت أن تـ ــاري الصـ ــالحية قـ ــد انتيـ ــى منـ ــذ
شيرين .ومع ذلك قمت بكسر أول بيضـة لتجـد رائحـة العفـن الرائعـة قـد فاحـت ومـ ت
المكــان .ثــم كســرت الثانيــة لتجــد أنيــا أيض ـاً عفنــة .ومــع ذلــك تابعــت ميمتــك النبيمــة

بشـجاعة حتـى كسـرت  9بيضـات وأصـبحت رائحـة المكـان ال تطـاق  .والسـؤال اآلن،
مـاذا سـتقول عـن البيضـة العاشـرة؟ معظمنـا سـيقول أن ىـذه البيضـة حتمـاً عفنـة .ولكـن

حتماً ىنا ليست جازمة ،حتماً ىنا تشير إلى توقعنـا ،ال إلـى الواقـع .إذ مـن الممكـن أن
تكســر البيضــة فتظيــر لــك طازج ـةً لماع ـةً بصــفارىا ال ارئــع وكــأن الدجاجــة قــد باضــتيا
لمتو!

وبمــا أن ىــذه “الب ـراىين” تقــوم عمــى االســتق ار  ،إذاً مــن الممكــن أن نجــد مــداً مجموعــة

من العناصر التي تحقق مثالً  ،3 = 1 + 1أو ىل يمكن ذلك؟

يمكن أن ننظر إلى األمثمة السابقة ال عمى أنيا براىين ،ولكـن عمـى أنيـا “أمثمـة” ليـذه
العالقة ،وىنا نعود إلى نقطة البداية ،لماذا 1+1 = 2؟
ىنالــك نقطــة ميمــة فــي ىــذه العالقــة وفــي معظــم الرياضــيات عموم ـاً (يمكــن اســتثنا

نظري ــة االحتم ــال مم ــا س ــيأتي) ،وى ــي أن ــو م ــن الممك ــن بمج ــرد التفكي ــر فق ــط أن نق ــوم
بعممي ــة الجم ــع .يمك ــن أن أفك ــر ب ــأن ل ــدي س ــبابة و وس ــطى ،وبالت ــالي أن ــا اآلن أفك ــر
بأصـبعين ،ب ـ  .1 + 1والنتيجــة حتمـاً  2ولـن تتغيــر حتـى لـو وضــعت السـبابة بجانــب
الوســطى فاختفــت الســبابة ،أو ظيــر أصــبع ثالثــة بينيمــا .ىــذه الظـواىر الفيزيائيــة “لــن

تغيـر” مـن حسـابي الـذىني شـيئاً .وىـذه الفكـرة تـدفعنا إلـى سـؤال بـين قوسـين وىــو :إذا
كانــت الرياضــيات عمميــة ذىنيــة بحتــة ال عالقــة ليــا بــالواقع الفيزيــائي ،فممــاذا نســتخدم
الرياض ــيات لتوص ــيف ذل ــك الواق ــع؟ ولم ــاذا نجحن ــا (حت ــى اآلن) ف ــي اكتش ــاف قـ ـوانين
رياضية لمواقع؟.
أخيـرا( ،ال بــد أن نســأل أنفســنا مــاذا نقصــد ب ـ 1ومــاذا نقصــد ب ـ  ،2ال بــد مــن أرضــية
نعمــل عمييــا ونبنــي فوقيــا .أي البــد قبــل أن نبــرىن ىــذه القضــية أن نعــرف مــاذا تعنــي
مكوناتيا .تخيل أننا في زمن ال نعرف فيو عن الحساب شـيئاً ،بمعنـى أن األرقـام ميـر
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موجــودة والعمميــات الحســابية ميــر موجــودة ،نفــرض أن الـ ـ  1بالنســبة لنــا ىــو شــي
واحـد ،كتمـة واحـدة ،كينونـة واحـدة .أي أننـا سـنفترض أننـا إذا وقفنـا أمـام كينونـة واحـدة
فــيمكن أن نعب ــر عنيــا ب ــالرقم  1كتع ــداد (أو كقيمــة أو كقي ــاس لك ــن ىنــا نتح ــدث ع ــن
التعــداد  ،وأعتقــد أن كــل قيــاس ىــو فــي النيايــة تعــداد) .إذا نفتــرض أننـا كممــا أردنــا أن
نشير لكينونة واحدة سنرمز ليا (كتعـداد) بـالرقم  .1سنضـع اآلن كينونـة أخـرى بجانـب
كينونة ما ،تفاحتين ،سنشير ليذه الكينونتان (لعدد الكينونات التي أمامنـا اآلن) بـالرمز
 .3سنضع كينونة أخرى وأشير لعدد الكينونات بالرقم  ،5ولنا مطمق الحرية فـي ذلـك.
طبع ـاً ال تــنس أنن ـا فــي عصــر ال أحــد يعــرف فيــو األرقــام اي لــن يقفــز أحــد ويقــول لنــا
لم ــاذا  3ول ــيس  ،2في ــذه الرم ــوز الت ــي ن َعارفي ــا لي ــم ال تحم ــل أي ــة دالالت س ــابقة ل ــدى
ىؤال الناس ،لذلك لن يعترض عمينا أحد .سنعرف اآلن عمميـة الجمـع عمـى أنيـا عـدد
الكينونات التـي أمامنـا .سـنفترض أننـا أمـام جبمـين .الجبـل األول بالنسـبة لنـا ىـو  ،1و
الثاني ىـو  .1الجمـع بالنسـبة لنـا معرفـة عـدد الكينونـات انطالقـاً مـن معرفتنـا لمكونـات

الكـل .وسنشـير لمجمـع ب ـ ( )::إذا عنـدما نقـول  ، 1 :: 1 = 3فأننـا نريـد أن نعـرف
الرمـز الـذي يرمـز مجمـوع الكينونــات  1و  .1وألننـا رمزنـا ب ـ  3لمكينونـات  1و  1معــا
فســيكون الج ـواب ىــو  .3ىــذا البنــا ىــو األســاس الــذي س ـننطمق فيــو فــي بنــا عــالم
الرياضيات الخاص بنا في ذلك الزمان .الحظ أننـا عنـدما أوجـدنا الجـواب فأنـا ال نقـوم
بعممية ذىينة ،كل ما في األمـر أننـا نعـود ل رشـيف الـذي لـدينا والـذي فيـو العـدد الـذي
يمثـل كينونتــان معـاً ىــو  ،3فوضــعت نــاتج الجـواب  .3ولكــن الحقـاً ال نرجــع لــو ألننـا
أعتــاد عمــى األمــر ونحفظــو عــن ظيــر قمــب .تصــبح عمميــة الجمــع ىنــا انعكاس ـاً لمــا
افترض ـناه باألســاس .اي أني ــا تــأتي بعــد عممي ــات فــرض ال بــد مني ــا .كافت ارضــنا ب ــأن

الكينونة الواحدة ىي  1وىكذا .من دون ىذه األرضية ال يمكن لنا أن نبني أي شـي .
لذلك عندما تقول لنا لماذا  2=1+1أقول لك بأننـا نحـن مـن افترضـنا ذلـك باألسـاس .
فـي عالمنـا  3=1+1وال ـ  3عنـدنا ليسـت مثـل ال ـ 3عنـدك ،ولكـن ال ـ  ::مثـل ال ـ  .+إذاً

برأينا أنا العممية ىي انعكاس ألمور ُبنيو عمييا تفكيرنا وال يمكن لنـا الخـروج عنيـا .إن
عالقة الرياضيات بالواقع تتحدد بفرضياتنا األساسية التي ننطمق منيا فـي تفكيرنـا .إذاً
ال أظن أننا سـنجد عالمـاً اخـر فيـو  3=1+1إذا كنـا نفتـرض مـا سـبق فـي ناحيـة العـد،
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ألنن ــا نفت ــرض ونبن ــي عم ــى ى ــذه الفرض ــيات .فعن ــدما تق ــول لن ــا ى ــل ىن ــاك ع ــالم في ــو
 3=1+1سأسـألك مـاذا تقصـد بـالرموز السـابقة ومـا ىـي الفرضـيات التـي تربطيـا بيـا.
وبإعطا ىذه العالقات معاني معينة يمكن جعميا مكافئـة لمعالقـة السـابقة .تقودنـا ىـذه
الفكـرة إلـى مـا يسـمى البـراىين الصـورية  (Formal Proofs).والتـي تعنـي أنـو يمكـن
إيجـاد مجموعـة مـن المسـممات التـي يمكـن باسـتخداميا وباسـتخدام المنطـق الصـوري
) (Formal Logicالوصـول إلـى سمسـمة مـن الرمـوز تكـاف  .2 = 1 + 1ونقـول
ع ــن عالق ــة أني ــا ص ــحيحة إذا أمك ــن الوص ــول لسمس ــمة الرم ــوز المكافئ ــة انطالقـ ـاً م ــن
المســممات .فــي الب ـراىين الصــورية ال نعتمــد عمــى المعــاني لمبرىــان ،وانمــا نعتمــد فقــط
عمى التعامل مع الرموز بطريقة ميكانيكية.
فيثاغورث والمسطرة وأضواء النجوم!
يمكــن تصــنيف عالقــة فيثــامورث فــي المثمــث القــائم ضــمن العالقــات الرياضــية
األكث ــر ش ــيرة ،وت ــنص ببس ــاطة عم ــى أن مرب ــع ط ــول ال ــوتر يس ــاوي مجم ــوع مربع ــي
الضمعين القائمين.

الشكل األول :حسب فيثاغورث 16 + 9 = 25
يمكــن إعــادة صــيامة عالقــة فيثــامورث بعــدة طــرق ،أشــيرىا ىــي فك ـرة المســافة بــين
نقطت ــين .فم ــو ك ــان ل ــدينا نقطت ــين إح ــداثيات األول ــى )  (x1 , y1واح ــداثيات الثاني ــة ى ــي
)  ، (x 2 , y 2فإن المسافة بينيما تعطى بالعالقة التالية
d  ( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2

أو كمــا تعممنــا فــي المدرســة :المســافة بــين نقطتــين تســاوي الجــذر التربيعــي لـ ـ (مربــع
الفرق بين السينات زائد مربع الفرق بين الصادات).
31-6

التاريخ 2049 / 2 /41 :
اسن التدريسي  :م.د .احود انتصار غثيث
أ.م.د.احود هحود علي

الوحاضرة الثانية :الرياضيات

ولكــن لنتوقــف لحظــة ،مــاذا تعنــي “المســافة” ىنــا؟ أو بعبــارة أدق ،كيــف يمكــن قيــاس
المسافة بين نقطتـين؟ تتعمـق عمميـة القيـاس بتحديـد واحـدة كـالمتر مـثالً ،ثـم قيـاس عـدد

مـرات تكـرار ىـذه الواحـدة لقطـع المسـافة بـين النقطتـين .وىنـا تكمـن المشـكمة .ال يوجـد
أي شــي فــي العالقــة الرياضــية الســابقة يشــير إلــى أنــو يجــب أن يــتم تعريــف المســافة
بيذا الشكل .وبعبارة أخرى ،ال يوجـد مـا يشـير إلـى أن المسـطرة يجـب أن تكـون خطيـة

ومنتظمـة ،لمـاذا ال يـتم تعريـف المسـافة بمسـطرة لوماريتميـة مـثالً؟ قـد يبـدو ذلـك مريبـاً
لموىمــة األولــى ،ولكــن لنفكــر قمــيالً فــي ذلــك .فــالعين البش ـرية مــثالً تتحس ـس الضــو

بمقياس لوماريتمي .فعندما ننظر إلى السما نجد نجوماً بشـدات سـطوع مختمفـة .تبـين
الصورة التالية كوكبة الجبار ) (Orion constellationكما ترى من األرض:

الشكل الثاني :كوكبة الجبار كما ترى من األرض
الحــظ تبــاين الســطوع بــين النجــوم .مـن الواضــح أن ىنالــك نجومـاً أشــد ســطوعاً

من نجوم أخرى .والواقع أن السطوع الذي نـراه بأعيننـا ال يعبـر عـن السـطوع الحقيقـي.
لعــدة أســباب ،بعضــيا يتعمــق بــالنجوم نفســيا ،إذ أن شــدة الســطوع تتعمــق بالمســافة،
وبالتـالي النجـوم األبعـد سـتبدو أقـل سـطوعاً مـن النجـوم القريبـة .ومنيـا مـا يتعمـق بعـين
ا نســان ،فحساســية العــين لمســطوع لوماريتميــة ،والعالقــة التالي ـة ت ـربط شــدة إضــا ة
النجوم كما تراىا العين مع شدة إضا تيا الحقيقة:
f2
)
f1

(m 2  m1  log
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تستخدم ىذه العالقة لممقارنة بين نجمتـين .إضـا ة األولـى الظاىريـة ىـي  m1والثانيـة
 . m 2وشـدة ا ضـا ة الحقيقـة ىـي  f1 f1و  . f 2الحـظ أنـو إذا كانـت الثانيـة أشـد مـن
األولى ب 111مرة ،فإن العين البشرية سترى أن الثانية ضعف األولى.
وحساسـ ـ ــية ا ذن لمصـ ـ ــوت لوماريتميـ ـ ــة أيض ـ ـ ـاً .فممـ ـ ــاذا ال يكـ ـ ــون شـ ـ ــعورنا بالمسـ ـ ــافة
لوماريتمياً؟ وبالتالي يجب أن نستخدم مسطرة لوماريتمية لقياس المسافة كالتالي:

الشكل الثالث :مقارنة بين مقياس خطي
كالمسطرة العادية (القسم العموي) ومقياس لوغاريتمي (القسم السفمي)
يظيـر الشـكل السـابق العالقـة بـين المســطرة العاديـة والمسـطرة الموماريتميـة .الحـظ أنــو
عنــد قطــع نفــس المســافة تتضــاعف القيمــة فــي المســطرة الموماريتميــة ،وىــذا مــا يظيــر
جمياً عنـد االنتقـال مسـافات مسـاوية لممسـافة بـين  1و  .2نالحـظ أن األرقـام عنـد ىـذه
المسافات ىي .16 ،8 ،4

اليــدف ىنــا لــيس عــرض البرىــان الرياضــي لوجــوب اســتخدام المســطرة العاديــة
في حساب المسافات فـي اليندسـة ا قميديـة (وحتمـاً ىنالـك برىـان) ،ولكـن ا شـارة إلـى
أن استخدام ىذه المسطرة ليس بدييياً وأنو يحتاج إلى برىان.

خاتمة
ال يتبدى جمال العمم بشكل عام والرياضيات بشكل خاص إال إذا تحررنـا مـن
عمميـ ــة التمقـ ــين وبـ ــدأنا نسـ ــأل ونفكـ ــر دون أن نمـ ــزم أنفسـ ــنا بالقناعـ ــة بمـ ــا يمميـ ــو عمينـ ــا
اآلخ ــرون .ف ــإذا اقتنعن ــا أكممن ــا ،واذا ل ــم نقتن ــع توقفن ــا وس ــألنا .وم ــا طرحت ــو ىن ــا مج ــرد
ومضات من قضايا قد نظنيا بسيطة ولكنيا ترتبط مباشرة بفمسفة العمم والكون.
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أهمية الرياضيات

ويمكن تقسيم الرياضيات إلى رياضيات بحتة ورياضيات تطبيقية.

اعتبار لتطبيـق
ا
وتيتم الرياضيات البحتة بتطوير المعرفة الرياضية لذاتيا دون

خياليا لكل شي فيـو أبعـاد
عالما
ً
حال عاجل ،فمثالً ،قد يبتدع أحد عمما الرياضيات ً
أخــرى ميــر الطــول والعــرض واالرتفــاع .وتيــتم الرياضــيات التطبيقيــة بتطــوير أســاليب
رياضية لتستخدم في العموم والمجاالت األخرى.
فغالبـ ــا مـ ــا تجـ ــد
دائمـ ــا واضـ ــحةً .
والحـ ــدود بـ ــين الرياضـ ــيات البحتـ ــة والتطبيقيـ ــة ليسـ ــت ً
ـر مـ ـا تق ــود أفك ــار ف ــي
تطبيق ــات عممي ــة ألفك ــار ط ــورت ف ــي الرياض ــيات البحت ــة ،وكثي ـ ًا
الرياضيات التطبيقية إلى أبحاث في الرياضيات البحتة.

دور أساسـ ًـيا فــي
ويتــأثر كــل جــز مــن حياتنــا تقر ًيبــا بالرياضــيات .ولعبــت الرياضــيات ًا
تطـور التقنيية الحديثـة ـ كـاألدوات ،والتقنيـات ،والمـواد ،ومصـادر الطاقـة التـي جعمـت
يسر.
حياتنا وعممنا أكثر ًا

ففييي الحييياة اليومييية تتــدخل الرياضــيات فــي تفاصــيل حياتنــا اليوميــة البســيطة منيــا

والمعقدة .ففي األمور البسيطة نتعرف عمى الوقت ،وبـاقي نقودنـا بعـد شـ ار شـي مـا،
وف ــي األم ــور المعق ــدة كتنظ ــيم ميزاني ــة البي ــت أو تس ــوية دفت ــر

الش ــيكات .وتس ــتخدم

الحســابات الرياضــية فــي الطــب والقيــادة والبســتنة ،والخياطــة ،ونشــاطات عامــة عديــدة
دور في العديد من اليوايات واأللعاب الرياضية.
أخرى .وتؤدي الرياضيات كذلك ًا
وفي العموم لمرياضيات دور ىام فـي جميـع الد ارسـات العمميـة تقر ًيبـا إذ تسـاعد العممـا

عمــى تصــميم تجــاربيم وتحميــل بيانــاتيم .ويســتخدم العممــا الصــي الرياضــية لتوضــيح
ابتكــاراتيم بدقــة ،ووضــع التنبـؤات المســتندة إلــى ابتكــاراتيم .وتعتمــد العمــوم الفيزيائيــة،
كغيرىــا مــن العمــوم مثــل الفمــك ،والكيميــا إلــى حــد كبيــر عمــى الرياضــيات .كمــا تعتمــد
العمـوم ا نسـانية كاالقتصـاد ،وعمـم ال ّـنفس ،وعمـم االجتمـاع بقـدر كبيـر عمـى ا حصـا
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وأنـواع أخـرى فـي الرياضـيات .فمـثالً ،يسـتخدم االقتصـادي الحاسـوب لتصـميم رياضـي
ل نظمــة االقتصــادية  .وتســتخدم نمــاذج الحاســوب ىــذه مجموعــة مــن الصــي

لمعرفــة

مدى التأثير الذي قد يحدثو تغير في جز من االقتصاد عمى األج از األخرى.
وفيي الصييناعة تسـاعد الرياضــيات الصـناعة فـي التصــميم ،والتطــوير ،واختبـار جــودة
ا نتــاج والعمميــات التصــنيعية .فالرياضــيات ضــرورية لتصــميم

الجســور ،والمبــاني،

والسـ ــدود والطـ ــرق الس ـ ـريعة ،واألنفـ ــاق ،والعديـ ــد مـ ــن المشـ ــاريع المعماريـ ــة واليندسـ ــية
األخرى.
وفي التجارة تُ ْستَ ْخ َدم الرياضيات في المعامالت المتعمقة بالبيع والش ار  .وتكمـن حاجـة
األعمـال التجاريـة إلـى الرياضـيات فـي حفـظ سـجالت المعـامالت كمسـتويات األسـيم،
وســاعات عمــل المــوظفين ورواتــبيم .ويســتخدم المتعــاممون مــع البنــوك

الرياضــيات

لمعالجــة واســتثمار ســيولتيم النقديــة .وتســاعد الرياضــيات كــذلك شــركات التــأمين فــي
حساب نسبة المخاطرة وحساب الرسوم الالزمة لتغطية التأمين.
وأخيـرا ،إن الرياضــيات تقــدم طريقــة تفكيــر واضــحة قميمــة المــدخالت كثيـرة المخرجــات،
مأمونــة النتــائج ،بأقــل كمفــة و أوســع دائ ـرة اســتعمال ،وربمــا يعتقــد الــبعض ومــنيم ابــن
خمدون أن الرياضيات تحسن خمق ا نسان فقد قال من أخذ نفسو بتعميم الحسـاب أول
أم ـره أنــو يغمــب عميــو الصــدق لمــا فــي الحســاب مــن صــحة المبــاني ومناقشــة الــنفس
فيصير ذلك خمقا ويتعود الصدق و يالزمو مذىبا.
فروع الرياضيات
لمرياض ـ ــيات ف ـ ــروع عدي ـ ــدة ،وق ـ ــد تختم ـ ــف ى ـ ــذه الف ـ ــروع ف ـ ــي نوعي ـ ــة مس ـ ــائميا
فغالبــا مــا يشــترك عممــا الرياضــيات
والتطبيقــات العمميــة لنتائجيــا .وعمــى أيــة حــالً ،
العـاممون فـي شـتى الفـروع فـي اسـتخدام نفـس المفـاىيم والعمميـات األساسـية .وسـنناقش
في ىذه المحاضرة بعض األنواع األساسية في الرياضيات.
 .1الحسيياب :يشــمل د ارســة األعــداد الصــحيحة والكســور واألعــداد العشـرية وعمميــات
الجمــع والطــرح والضــرب والقســمة .وىــو بمثابــة األســاس ألن ـواع الرياضــيات األخــرى
حيث يقدم الميارات األساسية مثل العد وتجميع األشيا والقياس ومقارنة الكميات.
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 .2الجبيير :خالفًــا لمحســاب ،فــالجبر ال يقتصــر عمــى د ارســة أعــداد معينــة ،إذ يشــمل
حــل معــادالت تحــوي أحرفًــا مثــل  xو ،yتمثــل كميــات مجيولــة .كــذلك يســتخدم فــي
العممي ــات الجبري ــة األع ــداد الس ــالبة واألع ــداد الخياليـ ـة (الج ــذور

التربيعي ــة ل ع ــداد

السالبة).
 .3الهندسيية:

تــدرس اليندســة خـواص وعالقــات األشــكال فــي الفضــا

 .وتــدرس

الهندسيية المسييتوية المربعــات والــدوائر واألشــكال األخــرى فــي المســتوى ،وتُعنــى
الهندسة الفراغية بدراسة األشكال ذات األبعاد الثالثة مثل المكعب والكرة.

وفـ ـ ــي ح ـ ـ ـوالي . 300م ،وضـ ـ ــع عـ ـ ــالم الرياضـ ـ ــيات ا مريقـ ـ ــي إقميـ ـ ــدس ،تعـ ـ ــاريف
وفرضيات نظام لميندسة يصف العالم كما نعيشو .وفيمـا بعـد ط ّـور عممـا الرياضـيات
نظم ــا ب ــديال لميندس ــة رفض ــت فرض ــية إقمي ــدس المتعمق ــة بالمس ــتقيمات المتوازي ــة .وق ــد
ً
أثبتـت ىـذه الهندسييات المخالفية لفرضيية لقمييدس (اليندسـة الالإقميديـة) فائـدتيا عمـى

ســبيل المثــال فــي
العممي.

القيمــة لمتفكيــر
النظريــة النســبية التــي تُ َعــد واحــدة مــن ا نجــازات ّ

.4الهندسة التحميمية وحساب المثمثات :تربط اليندسة التحميمية بين الجبـر واليندسـة،
فيي تعطي تمثيالً لمعادلة جبرية بخـط مسـتقيم أو م .
ـنحن .وتجعـل مـن الممكـن التعبيـر
عـن منحنيـات عـدة بمعـادالت جبريـة ،ومثـال عمـى ذلـك :فـإن المعادلـة

y  x2

تصـف

منحنى ُيسمى القطع المكافئ.
ويســتخدم الفمكيــون والبحــارة والمســاحون حســاب المثمثــات بشــكل كبيــر لحســاب الزوايــا
والمسافات في حالة تعذر القياس بطريقة مباشرة .ويبحث حساب المثمثات في العالقـة
بين أضالع وزوايا المثمث ،وعمى األخص المثمث قائم الزاوية (مثمث إحدى زواياه(.
90°وتسمى العالقـات بـين أطـوال ضـمعين فـي مثمـث قـائم الزاويـة بالنسيب المثمثيية .
وباستخدام ىذه النسب يمكن حساب الزوايا وأطوال أضالع المثمث ميـر المعمومـة مـن
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الزوايـ ــا واألط ـ ـوال األخـ ــرى المعمومـ ــة .وتصـ ــف المعـ ــادالت المتضـ ــمنة لنسـ ــب مثمثـ ــين
المنحنيــات التــي يســتخدميا الفيزيــائيون والميندســون لتحميــل خـواص الحـ اررة والضــو
والصوت والظواىر الطبيعية األخرى.
مثال  :ليكن  a b cمثمث قائم الزاوية في .b
a

C

b

B

A

c

فأن العالقة بين الزوايا وطول األضالع المقابمة لمزوايا ىي :
A
B
C


sin a sin b sin c

.

A 2  B2  C 2
2AB

, cos c 

A 2  C2  B2
2AC

 .5حسيياب التفاضييل والتكامييل والتحميييل:

, cos b 

B2  C 2  A 2
2BC

cos a 

لــو تطبيقــات عــدة فــي اليندســة والفيزيــا

والعمــوم األخــرى .ويمــدنا حســاب التفاضــل والتكامــل بط ارئــق لحــل عديــد مــن المســائل
المتعمقة بالحركة أو الكميات المتغيرة .ويبحث حساب التفاضل في تحديـد معـدل تغيـر
الكمية .ويستخدم لحساب ميل المنحنى والتغير في سرعة الطمقة .أما حساب التكامل

فيــو محاولــة إيجــاد الكميــة بمعموميــة معــدل تغيرىــا ،ويســتخدم لحســاب المســاحة تحــت
منحنــى ومقــدار الشــغل النــاتج عــن تــأثير قــوة متغي ـرة .وخالفًــا لمجبــر ،فــإن

حســاب

التفاضل والتكامل يتضمن عمميات مع كميات متناهية الصغر (كميات صـغيرة ليسـت

صفر ولكنيا أصغر من أي كمية معطاة) .ويتضمن التحميل عمميات رياضـية متعـددة
ًا
تشمل الالنياية والكميات المتناىية الصغر .ويدرس التحميـل المتسمسيالت الالنهائيية
وىــي مجــاميع ميــر منتييــة لمتتابعــات عدديــة أو صــي جبريــة .ولمفيــوم المتسمســالت
الالنيائية تطبيقات ميمة في مجاالت عدة مثل دراسة الح اررة واىت اززات األوتار.
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 .6االحتماالت واإلحصاء :االحتماالت دراسة رياضية لمدى احتمال وقوع حدث مـا.
وي ْســتَ ْخ َدم لتحديــد فــرص إمكانيــة وقــوع حــادث ميــر مؤكــد الحــدوث .فمــثالً ،باســتخدام
ُ
االحتماالت يمكن حساب فرص ظيور وجو القطعة في ثالث رميات لقطع نقدية.
أمــا ا حصــا فيــو ذلــك الفــرع مــن الرياضــيات الــذي ييــتم بجمــع البيانــات وتحميميــا
لمعرفة األنماط واالتجاىات العامة .ويعتمد ا حصا إلى حد كبير عمى االحتماالت.
وتزود الطرائق ا حصائية الحكومات ،والتجارة ،والعمـوم بالمعمومـات .فمـثالًَ ،ي ْسـتَ ْخدم
الفيزيائيون ا حصا لدراسة سموك العديد من الجزيئات في عينة من الغاز.

 .7نظريية المجموعيات والمنطي  :تبحـث نظريـة المجموعـات فـي صـفات وعالقـات
ـار أو أشـيا
ـدادا ،أو أفك ًا
المجموعات .والمجموعة ىي تجمع من األشـيا  ،قـد تكـون أع ً
أخرى .وتكمن أىمية دراسة المجموعات في التحقق من المفاىيم الرياضية األساسية .
أمــا فــي مجــال المنطــق وىــو ذلــك الفــرع مــن الفمســفة التــي تتعامــل مــع قواعــد التعميــل
الصــحيح .فقــد طــور عممــا الرياضــيات المنطي الرمييزي  .وىــو نظــام اصــطالحي
نظمــا
لمتعميــل يســتخدم الرمــوز و ا
الطرئ ـق الرياضــية .وقــد اســتنبط عممــا الرياضــيات ً
عديــدة لممنطــق الرمــزي ،كانــت ليــا أىميتيــا فــي تطـ ّْـور الحاســوب .واليــك مخطــط عــام
لفروع الرياضيات.

أسئمة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عرف الرياضيات وذكر قسميو.
بماذا تيتم كال من الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية.
أذكر بعض الجوانب التطبيقية التي يدخل الرياضيات فييا.
اذكر خمسا من األنواع األساسية في الرياضيات.
ماذا نعني بكميات متناىية الصغر.
ما ىو الفرق بين
أ) الحساب والجبر ب) االحتمالية وا حصا
اذكر بعض تطبيقات حسبان التفاضل والتكامل.
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اذكر العالقات بين زوايا مثمث قائم الزاوية وأطوال أضالع المثمث .
عرف اليندسة و ما الفرق بين اليندسة المستوية و اليندسة الفرامية.
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