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 قسم الرياضيات        جامعة الموصل 
 المرحمة الثانية             كمية عموم الحاسوب والرياضيات

 
 تاريخ تطور الفكر الرياضي

 

أواًل عمى  العد بدؤوا مف المحتمؿ أف أناس ما قبؿ التاريخ الحضارة القديمةفي 
اتيـ أو عدد طرائؽ متنوعة لتدويف كميات وأعداد حيوان وكاف لدييـ أيًضا أصابعيـ

واستخدموا الحصى والعقد الحبمية والعالمات الخشبية  .األياـ بدًءا باكتماؿ القمر
وتعّمموا استخداـ أشكاؿ منتظمة عند صناعتيـ لألواني  .والعظاـ لتمثيؿ األعداد

 .المنقوشة الفخارية أو رؤوس السياـ
 

لنظام اعاـ ؽ.ـ.  0333واستخدـ الرياضيوف في مصر القديمة قبؿ حوالي 
القدماء رواًدا في  العشري( دوف قيـ لممنزلة. وكاف المصريوف العد نظاـ )وىو العشري

 .البسيطة اليندسة، وطوروا صيًغا إليجاد المساحات وحجـو بعض المجسمات

تطبيقات عديدة تتراوح بيف مسح األرض بعد الفيضاف الّسنوي  المصريينولرياضيات 
 .لبناء األىراماتالحسابات المعقدة والضرورية  إلى

 

 المبني عمى النظام الستيني .ؽ.ـ 0033في  القدماء البابميونوقد طور 

ىذا لمعرفة الوقت،  وال يزاؿ ىذا النظاـ مستخدًما حتى يومنا 03العدد  أساس
البابميوف ىذا  بالّساعات والدقائؽ والثواني. وال يعرؼ المؤرخوف بالضبط كيؼ طّور

كأساس لمعرفة الوزف وقياسات  03العدد  ة استخداـالنظاـ، ويعتقدوف أنو حصيم
 وتفوؽ 03العدد  استخدامات ىامة في الفمؾ لسيولة تقسيـ أخرى. ولمنظاـ الستيني

 .البابميوف عمى المصرييف في الجبر واليندسة
 

الرياضيات البحتة بمعزؿ عف المسائؿ  أوؿ مف اكتشؼ اإلغريقيعد عمماء 
والبرىاف، وأحرزوا بذلؾ تقدًما ميًما مف  تاج المنطقيالعممية. أدخؿ اإلغريؽ االستن

وتقميدًيا يعد الفيمسوؼ طاليس أوؿ . أجؿ الوصوؿ إلى بناء نظرية رياضية منظمة
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 033اىتمامو عمى اليندسة حوالي  مف استخدـ االستنتاج في البرىاف، وانصبَّ جؿ
 . ؽ.ـ

 
فقد اكتشؼ  .ـ.ؽ 553الفيمسوؼ اإلغريقي فيثاغورث، الذي عاش حوالي أما 

واعتقد أف كؿ شيء يمكف فيمو بمغة األعداد الكمية أو نسبيا. بيد  طبيعة األعداد،
وىي ) األعداد غير القياسية ؽ.ـ. اكتشؼ اإلغريؽ 033 أنو في حوالي العاـ

التعبير عنيا كنسبة لعدديف كمييف(، وأدركوا أف أفكار  األعداد التي ال يمكف
ؽ.ـ. صاغ الفمكي اإلغريقي  073حوالي  فيفيثاغورث لـ تكف متكاممة. و 

، وىي االستنفاد القياسية وطّور طريقة يودوكسوس أوؼ كنيدوس نظرية باألعداد غير
 .بيف المنحنيات، ميدت لحساب التكامؿ طريقة لتحديد مساحة المنطقة المحصورة

 اإلغريؽؽ.ـ قاـ إقميدس أحد أبرز عمماء الرياضيات  033وفي حوالي 
، إذ أقاـ نظاًما لميندسة مبنًيا عمى التعاريؼ التجريدية العناصر ببتأليؼ كتا
خالؿ القرف الثالث قبؿ الميالد عمَّـ عالـ الرياضيات أيضا الرياضي. و  واالستنتاج

ضمًعا لتعريؼ الدائرة،  60طريقة االستنفاد، مستخدًما مضمًعا مف  اإلغريقي أرخميدس
وىي النسبة بيف محيط الدائرة )  باي ريبيةالدقة لمنسبة التق حيث أوجد قيمة عالية

ؽ.ـ. استخدـ الفمكي اإلغريقي بطميموس اليندسة  053حوالي العاـ  وقطرىا(. وفي
الفمؾ لدراسة حركة الكواكب، وتـّ ىذا في أعمالو المكونة مف  وحساب المثمثات في

 .أي األعظـ بالمجسطي جزًءا عرفت فيما بعد 00
 

ئياًل بالرياضيات البحتة، غير أنيـ استخدموا اىتماًما ض الرومانوأظير 
 . الرياضية في مجاالت كالتجارة واليندسة وشؤوف الحرب المبادئ

 

وحفظ  قاـ عمماء العرب المسمموف بترجمةفقد ،العرب الرياضيات عندأما 
 .أعماؿ قدامى اإلغريؽ مف عمماء الرياضيات باإلضافة إلى إسياماتيـ المبتكرة

ـ، 505ىػ، 003يات العربي الخوارزمي كتاًبا حوالي عاـ وألؼ عالـ الرياض
النظاـ العشري قيًما  المفظي المطور في اليند. وقد استخدـ ىذا العد نظاـ وصؼ فيو

العددي اليندي ػ العربي كما ألؼ  لممنزلة وكذلؾ الصفر، وأصبح معروًفا بالنظاـ
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، وأخذت الكممة والمقابمة كتاب الجبر في الجبر بعنواف الخوارزمي كذلؾ كتاًبا قيًما
 .ىذا الكتاب اإلنجميزية مف عنواف

حساب  إسيامات رئيسية في العاشر الميالدي رنالق وقدـ العرب في
القرن  المثمثات. واستخدـ الفيزيائي العربي المسمـ الحسف بف الييثـ أبو عمي خالؿ

 ني عشرالقرن الثااليندسة في دراسة الضوء. وفي بداية  الحادي عشر لمميالد
منتصف وفي ألؼ الشاعر والفمكي عمر الخياـ كتاًبا ىاًما في الجبر.  الميالدي

العربي إلى أوروبا  -العددي اليندي  أدخؿ النظاـ القرن الثاني عشر الميالدي
الخوارزمي في الحساب إلى الالتينية. ونشر الرياضي اإليطالي  نتيجة ترجمة كتاب

تاًبا في الجبر عزز مف مكانة ىذا النظاـ. وحؿ ك .ـ0030 ليوناردو فيبوناتشي عاـ
الرياضيات نصير  ووضع عالـ .األعداد الرومانية في أوروبا ىذا النظاـ تدريجًيا محؿ

إبداعًيا يستخدـ في  نموذًجا رياضًيا القرن الثالث عشر الميالديالديف الطوسي في 
 الفمؾ.

 

أثر  عشر الميالدي منتصف القرن الرابعالطباعة اآللية في  وكاف الختراع
يصاؿ كبير في سرعة انتشار  ة،عصر النيضة األوروبيوفي  المعمومات الرياضية. وا 

البحث عف  القرنين الخامس عشر والسادس عشر بدأ المكتشفوف األوروبيوف في
أدى إلى تطبيؽ الرياضيات في التجارة  خطوط تجارية جديدة لما وراء البحار مما

عصر  فنانواإلبداع الفني، فطبؽ  ت كذلؾ دوًرا فيوالمالحة، ولعبت الرياضيا
الخطي الذي أضفى الخداع ألمنظوري النيضة مبادئ اليندسة وابتدعوا نظاـ الرسـ 

في العمؽ والمسافة عمى لوحاتيـ الفنية، وواكب عصر النيضة األوروبية كذلؾ 
 نيـ نشر عالـ رياضيات ألما0500البحتة. ففي عاـ  تطور رئيسي في الرياضيات

استقاللية اليندسة كمجاؿ منفصؿ عف الفمؾ. وحقؽ  مانتانوس كتاًبا حقؽ فيو ريجيو
تقدًما في الجبر، وظير ىذا في كتابو الذي  عالـ الرياضيات الفرنسي فرانسوا فييت

 .ـ0560نشر عاـ 
 

ازدياد  ا فيساىم القرن السابع عشرمع حموؿ  الرياضيات والثورة العمميةإف 
تقدـ  ت ونماء الطريقة التجريبية في إحداث تغيير جذري فياستخداـ الرياضيا
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في  ني نيكوالس كوبرنيكوس كتاًبا قيًماناـ ألؼ الفمكي اليو 0500المعرفة، ففي العاـ 
 الفمؾ بيف فيو أف الشمس ػ وليست األرض ػ ىي مركز الكوف. وأحدث كتابو اىتماًما

 راسة حركة األرض والكواكبمتزايًدا في الرياضيات وتطبيقاتيا وعمى األخص في د
 ـ نشر عالـ الرياضيات األسكتمندي جوف نابػيير اكتشافو0000األخرى. وفي عاـ 

 وىي أعداد تستخدـ لتبسيط الحسابات المعقدة كتمؾ المستخدمة في لموغاريتمات

الفمؾ. ووجد الفمكي اإليطالي جاليميو ػ الذي عاش في نياية القرف السادس عشر 
 .سابع عشر ػ أنو يمكف دراسة أنواع كثيرة لحركة الكواكب رياضًياالقرف ال وبداية

ـ، أف 0007وبيف الفيمسوؼ الفرنسي رينيو ديكارت في كتابو الذي نشر عاـ 
ىي النموذج األمثؿ لمتعميؿ، وأوضح ابتكاره لميندسة التحميمية مقدار الدقة  الرياضيات

 .المذيف تزودنا بيما الرياضيات واليقيف
اضي الفرنسي بيير دو فيرما، وىو أحد عمماء القرف السابع عشر، وأسس الري

نظرية . كما اكتشؼ مع الفيمسوؼ الفرنسي بميس باسكاؿ األعداد الحديثة نظرية
وساعد عمؿ فيرما في الكميات المتناىية الصغر إلى وضع أساس . تاالحتماال

 .والتكامؿ حساب التفاضؿ
اكتشؼ العاّلمة اإلنجميزي السير  منتصف القرن السابع عشر الميالديوفي 
حساب التفاضؿ والتكامؿ. وكانت أوؿ إشارة إلى اكتشافو ىذا في  إسحؽ نيوتف

األلماني غوتفريف  ـ. واكتشؼ الرياضي والفيمسوؼ0057 الكتاب الذي نشر عاـ
مستقؿ حساب التفاضؿ والتكامؿ في منتصؼ عاـ  كذلؾ وبشكؿ فميمـ اليبنيف

 .ـ0050 ـ و0050ـ، ونشر اكتشافاتو ما بيف 0073
 

السابع  خالؿ أواخر القرف. القرن الثامن عشر الميالديالتطورات في أما 
 عشر ومطمع القرف الثامف عشر قدمت عائمة برنولي وىي عائمة سويسرية شييرة ػ

 قدـ جاكوب برنولي عماًل رائًدا في اليندسةإسيامات عديدة في الرياضيات. فقد 

التحميمية، وكتب كذلؾ حوؿ نظرية االحتماالت. وعمؿ أخوه جوىاف كذلؾ في 
 التحميمية، والفمؾ الرياضي والفيزياء. وساىـ نقوال بف يوىاف في تقدـ نظرية اليندسة
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واص االحتماالت، واستخدـ دانياؿ بف يوىاف الرياضيات لدراسة حركة الموائع وخ
 .األوتار اىتزاز

طور الرياضي السويسري ليونارد ْأويمر حساب  منتصف القرن الثامن عشروخالؿ 
والتكامؿ وبيف أّف عمميتي االشتقاؽ والتكامؿ عكسيتاف. وبدأ عالـ  التفاضؿ

العمؿ لتطوير  نهاية القرن الثامن عشرَجوِزيْؼ الْجراْنْج في  الرياضيات الفرنسي
عمى أسس ثابتة، فطّور حساب التفاضؿ والتكامؿ مستخدًما  مؿحساب التفاضؿ والتكا

االعتماد عمى الفرضيات اليندسية التي كانت تساوره  في ذلؾ لغة الجبر بداًل مف
 .الشكوؾ حوليا

 

كبيرة وأصبحت  اتسع نطاؽ التعميـ العاـ بسرعة القرن التاسع عشرفي 
الميمة  معظـ األعماؿ الرياضيات جزًءا أساسًيا في التعميـ الجامعي. ونشرت

ليجندر  لرياضيات القرف التاسع عشر كمراجع. وكتب الرياضي الفرنسي َأدرياف ماري
 في نياية القرف الثامف عشر وبداية القرف التاسع عشر عدة مراجع ميمة، وبحث في

الثالثينيات من حساب التفاضؿ والتكامؿ واليندسة ونظرية األعداد. وُنشرت في 
مراجع ميمة في حساب التفاضؿ والتكامؿ لعالـ الرياضيات شر التاسع ع القرن

لويس كوشي، وأحرز كوشي وعالـ الرياضيات الفرنسي جيف  الفرنسي أوجستيف
الفيزياء الرياضية. وأثبت عالـ الرياضيات األلماني  ببتيست فورييو تقدًما ىاًما في

كؿ معادلة جذًرا ، ونصيا: أف لاألساسية في الجبر النظريةكارؿ فريدريؾ جاوس 
األعداد المركبة إلى ازدياد تقبميا. وطور جاوس  واحًدا في األقؿ. وأدت أعمالو في

ىندسة ال إقميدية ولكنو لـ ينشر اكتشافاتو  العشرينيات من القرن التاسع عشرفي 
والروسي نيكوالي لوباشفيسكي وبشكؿ  ىذه، كما طور الينغاري يانوس بولياي،

ـ وطور األلماني 0503ىذه نحو عاـ  يدية. ونشرا اكتشافاتيمامستقؿ ىندسات ال إقم
 .ىندسة ال إقميدية أخرى منتصف القرن التاسع عشرجورج فريدريؾ ريماف في 

 عمؿ عالـ الرياضيات األلماني َكاْرْؿ ثُُيودوْر  أواخر القرن التاسع عشروفي 

وطّور تمميذه  َفْيْسْتراس عمى وضع أسس نظرية متينة لحساب التفاضؿ والتكامؿ.
نظرية المجموعات كانتور في العقديف الثامف والتاسع مف القرف التاسع عشر  ُجوْرجْ 
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. ُأْنِجَز معظـ العمؿ في الرياضيات التطبيقية في القرف رياضية لمماالنهاية ونظرية
عشر، في بريطانيا حيث طْور تَشاْرْلْز بايبج اآللة الحاسبة البدائية. ووضع  التاسع
لي نظاًما في المنطؽ الرمزي. وقدـ عالـ الرياضيات الفرنسي ُجوْؿ ىْنري بو  جورج

خالؿ نياية القرف التاسع عشر إسيامات في نظرية األعداد ودراسة  بوانكاريو
 .الموجات الكيرومغنطيسية

  

 اىتماماتيـ القرن العشرينالعديد مف عمماء الرياضيات في  أظير

ستخدـ بعض عمماء الرياضيات المنطؽ لمتخمص باألساسيات الفمسفية لمرياضيات. وا
مف المسممات )وىي جمؿ أساسية  مجموعة التناقضات، ولتطوير الرياضيات مف مف
  (.صائبة تعد

راسؿ  أنشأ الفيمسوفاف وعالما الرياضيات البريطانياف َألفرد نورث وايتيد، وبرتراند
-0603)ئ الرياضياتمباد وفي عمميما المشترؾ .المنطقية فمسفة لمرياضيات تدعى

يمكف  الرياضيات جمل ، المكوف مف ثالثة أجزاء، رأوا أف فرضياتـ(0600
 .استنباطيا مف عدد قميؿ مف المسمَّمات

 

 

بداية القرن وكاف عالـ الرياضيات األلماني ديفيد ىمبرت الذي عاش في 
وقاد  .قوانيفويعتبر المنيجيوف الرياضيات نظاًما منيجًيا بحًتا مف ال .منهجًيا العشرين

وقاد عالـ  .عمؿ ىمبرت إلى دراسة الفضاءات المركبة ذات األبعاد غير المنتيية
، الحْدسية مذىب أيضا بداية القرن العشرين الرياضيات اليولندي ليوتسف براور في

ال يحصؿ  واعتقد أف الناس يمكنيـ فيـ قوانيف الرياضيات بالحْدس )المعرفة التي
 (.جربةعمييا بالتعميؿ أو الت

برىف عالـ الرياضيات النمساوي كورت جودؿ  األربعينيات من القرن العشرينوفي 
يوجد في أي نظاـ منطقي نظريات ال يمكف إثبات أنيا صائبة أو خاطئة  أنو

 .النظاـ فقط. ووجد أّف ىذا صحيح حتى في مفاىيـ الحساب األساسية بمسممات ذلؾ

 خطوات رئيسية في دراسة البنى شرينالقرن العثـ خطا عمماء الرياضيات خالؿ 

حدى ىذه البنى تكوف  ، التي ىي تجمُّع لعناصر، قدالزُّمرة الرياضية التجريدية. وا 
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 أعداًدا، وقواعد لعممية ما عمى ىذه العناصر، كالجمع أو الضرب. ونظرية الزمرة

 .مفيدة في مناطؽ عدة في الرياضيات ومجاالت مثؿ فيزياء الجسيمات الصغيرة
 

ـ قامت مجموعة مف عمماء الرياضيات أغمبيا مف الفرنسييف 0606نذ عاـ وم
مف الكتب القيمة تحت اسـ نقوال بورباكي. وّاخذت ىذه السمسمة المنحى  بنشر سمسمة

 .باستخداميا نظاـ الُمسمَّمات ونظرية المجموعات التجريدي

ـ برزت مجاالت رياضية تخصصية جديدة شممت النظ القرن العشرينوخالؿ 
وعمـ الحاسوب وكاف تقدـ عمـ المنطؽ أساًسا لتقدـ الحاسبات الكيربائية.  التحميمية،

تمكف عمماء الرياضيات بفضؿ الحاسوب مف استكماؿ الحسابات  وفي المقابؿ،
شاع استخداـ الحواسيب  الثمانينيات من القرن العشرين المعقدة بسرعة فائقة. ومنذ

اسة حالة الطقس والعالقات االقتصادية ونظـ لدر  المبنية عمى النماذج الرياضية
 .عديدة أخرى

العشرين  الخمسينيات من القرنقبؿ  االتجاىات في تدريس الرياضيات
 ، ركزت معظـ مقررات الرياضيات في المدارس في عدة بمداف عمى تطويرالميالدي

 نياتنهاية الخمسي الميارات الحسابية األساسية. وُأدخمت الرياضيات الحديثة خالؿ
. والرياضيات الحديثة طريقة لتعمـ الرياضيات تركز والستينيات من القرن العشرين

استيعاب المفاىيـ الرياضية ال عمى حفظ القواعد واألداء المتكرر لمتدريبات.  عمى
 استمر القائموف عمى التعميـ في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين وفي

 مع اإلضافة والتركيز عمى حّؿ المسائؿ والميارات الرياضيات الحديثة استخداـ

 .الحسابية
 

ال  ولـ َتُعد الجامعات ُتدرس الرياضيات لجميع الطالب باألسموب نفسو. وبد
بدأت الكميات والجامعات تقدـ مقررات تخصصية ذات صبغة تطبيقية مف ذلؾ 

 . كاالقتصاد واليندسة والفيزياء لمرياضيات في مجاالت
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