التاريخ 2142 /2/41 :
الوحاضرة األولى :فلسفة العلن وتاريخ الرياضيات
اسن التدريسي :م .د .احود انتصار غثيث
أ.م.د.احود هحود علي
قسم الرياضيات

جامعة الموصل

المرحمة الثانية

كمية عموم الحاسوب والرياضيات

الموضوع  :فمسفة العمم وتاريخ الرياضيات
الكتب المقرر  .1 :فمسفة العمـ و منطؽ البحث العممي  .تأليؼ أ.د .سميـ حسف الكتبي.
 .2موجز تاريخ الرياضيات  .تأليؼ ىاشـ احمد الطيار و يحيى عبد سعيد.

الكتب المساعدة :
بالمغة العربية
 نوابغ عمماء العرب والمسمميف في الرياضيات  :تأليؼ عمي عبد اهلل الدفاع.
 إسياـ عمماء المسمميف في الرياضيات  :تأليؼ عمي عبد اهلل الدفاع.
 البحث عف الحؿ  :ترجمة أحمد سميم سعيدان.
 أصوؿ تدريس الرياضيات :تأليؼ الدكتورة نظمو حسن احمد.
بالمغة االنكميزية
The Foundations of Mathematics : Raymond L. Wilder.
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المفردات الدراسية لممادة :
الفمسفة واإلشكاليات الفمسفية في الرياضيات  ،الرياضيات  ،أىمية الرياضيات
 ،فروع الرياضيات  ،تاريخ تطور الفكر الرياضي  ،مسػار التفكيػر الرياضػي ر م ارحػؿ
تطػػور الفكػػر الرياضػػيا  :رياضػػيات مػػا بػػؿ إ ميػػدس  ،رياضػػيات إ ميػػدس  ،رياضػػيات
العرب والمسمميف  ،أزمة المثؿ  ،الرياضيات المعاصرة  .أدوات بناء الفكر الرياضػي:
الحدس أداة الخصوبة  ،أىمية الحدس  ،المنطؽ أداة اليقيف  ،أىمية المنطؽ  ،انتمػاء
القضية الرياضية و انتماء القضػية العمميػة  ،اسكسػوماتيؾ ر أداة اإلخػراجا  ،الكممػات
األوليػة ر الممعرفػاتا  ،القضػايا األوليػة  ،د ارسػة الكيانػات  ،مفػاىيـ اليندسػة وأنوعيػػا
 ،الحس ػػاب وتاريخ ػػو  ،المجموع ػػات العددي ػػة األساس ػػية  ،التعبي ػػر ع ػػف األع ػػداد بدسل ػػة
األسػػاس  ،العػػد عنػػد ػػدماء المص ػرييف  ،العػػد عنػػد ػػدماء الع ػ ار ييف  ،الحسػػاب عنػػد
الع ػػرب  ،العممي ػػات الحس ػػابية عن ػػد المصػ ػرييف  ،العممي ػػات الحس ػػابية عن ػػد الب ػػابمييف ،
الحساب عند اإلغريػؽ  ،اليندسػة وتاريخيػا  ،اليندسػة عنػد ػدماء العػ ار ييف  ،اليندسػة
عنػ ػػد ػ ػػدماء المص ػ ػرييف  ،اليندسػ ػػة عنػ ػػد العػ ػػرب  ،اليندس ػ ػة عنػ ػػد اسغريػ ػػؽ  ،الجبػ ػػر
وتاريخػػو  ،الجبػػر عنػػد ػػدماء الع ػ ار ييف  ،الجبػػر عنػػد ػػدماء المص ػرييف  ،الجبػػر عنػػد
العرب  ،الجبر عند اإلغريؽ .
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المقدمة:
تقوـ الفمسفة عمى اإليماف بأف ماىية اإلنساف وثروتو الحقيقية س تكمف في
إشباع الحاجات الضرورية لو وس في أف يصبح اإلنساف سيد لمطبيعة ومالكيا
ومسخرىا حسب  ،بؿ بمقدرتيو عمى رؤية الموجود.
إذ أف الفمسفة فعؿ إنساني يختص بو البشر دوف غيرىـ مف الكائنات وىي
تسمو بو فوؽ عالـ الحياة اليومية الرتيبة والتقميدية وترفعو فوؽ المنافع اآلنية
والمباشرة ،لذا فاف ميمة الفمسفة تندرج ضمن إطارين عامين:
أوليما  :معرفة مياديف معينة في مجاؿ المعرفة والخبرة اإلنسانية.

ثانييا  :البحث في كيفية تداخؿ وتماسؾ مختمؼ فروع المعرفة ومدياتيا وصوس
إلى تصور عاـ لممعرفة اإلنسانية ككؿ مترابط .
إف ما يميز الفمسفة عف غيرىا مف ضروب المعرفة اإلنسانية ليس موضوع
بحثيا بؿ طريقة تناوليا لمباحثيا معتنية بالنظرة الكمية التي توحد سائر فروع المعرفة
اإلنسانية .تعد طريقة تناوؿ الفمسفة لمباحثيا أو مناىج البحث وطريقة التفكير مف
أىـ أولوياتيا.
فمسفة الرياضيات  :ىي إحدى فروع الفمسفة التي تدرس اسفتراضات الفمسفية
لمرياضيات ،واألسس والنتائج المترتبة عمي النظريات الرياضية وتحاوؿ اإلجابة عف
أسئمة تتعمؽ بطبيعة الكائنات الرياضية وتتسائؿ عف كيفية تجريد الكائنات الرياضية
مف ال طبيعة ثـ استخداميا في فيـ الطبيعة ذاتيا .إف اليدؼ مف فمسفة الرياضيات
ىو تقديـ سردا عف طبيعة الرياضيات ومنيجيا العممي ودورىا في حياة اإلنساف .إف
الطبيعة المنطقية والييكمية لمرياضيات في حد ذاتيا يجعؿ ىذه الدراسة واسعة وفريدة
مف نوعيا بيف نظرائو الفمسفية.
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الفمسفة والرياضيات الجبرية واستخدام اآللية ذاتيا :
يظيػػر ارتبػػاط الفمسػػفة بالرياضػػيات فػػي اسػػتخداـ اآلليػػة ذاتيػػا فػػي العمميػػات ،
فالرياضيوف يعبروف عف األفكار الحسابية بمغة رمزية مجردة مف القػيـ  ،تسػتخدـ فييػا
العمميات الجبرية المعروفة ومف ثـ يفسروف النتػائج بمػدلوستيا الوا عيػة وىػذا مػا يفعمػو
الفمسػفة أيضػاً فيحولػوف أفكػارىـ إلػى جمػؿ منطقيػة تبنػى النتػائج فييػا عمػى المسػممات

ثػـ النتػائج عمػى النتػائج التػي أصػبحت مثبتػة  ،وىكػذا ...حتػى الوصػوؿ إلػى النتيجػة

الم ػراد تفسػػرىا  ،فك ػمً مػػف الفمسػػفة والرياضػػيات تبنػػي معموماتيػػا عمػػى حقػػائؽ مجػػردة

تفسر سحقػاً بالو ػائع اليوميػة واألفكػار المرتبطػة بػالوا ع المحسػوس  ،ونػرى أف الفمسػفة
ػػد أثػػرت فػػي الرياضػػيات فػػي طريقػػة البرىػػاف المنطقػػي ر نتػػائج عمػػى مسػػممات  ،نتػػائج

عمػػى نتػػائج مثبتػػة ا ،وأثػػرت الرياضػػيات فػػي الفمسػػفة فػػي التعامػػؿ مػػع النتػػائج والبػراىيف
كرموز مجردة.
الفمسفة والمجاالت العممية :
ػر م ػػف المتفمس ػػفيف رياض ػػييف ف ػػي
عن ػػدما نبح ػػث ف ػػي عمم ػػاء الفمس ػػفة نج ػػد كثي ػ اً

األسػػاس أو العكػػس  ،والرياضػػيات والمنطػػؽ شػػقاف متكػػاممف س يمكػػف فصػػؿ أحػػدىما
عػف اآلخػر .الفمسػفة خصوصػاً عمػـ متػداخؿ مػع كثيػر مػف العمػوـ إف لػـ نسػتطع القػوؿ

أنػو مػرتبط بػالعموـ جميعػا فكػؿ العمػوـ ترمػي أوسً وأخيػ اًر إلػى اكتشػاؼ الحقػائؽ والبحػث

ع ػػف أص ػػوؿ األش ػػياء وماىيتي ػػا ولع ػػؿ م ػػف أب ػػرز الشػ ػواىد ظي ػػور فمس ػػفة م ػػف كب ػػار

الفمسػػفة ػػد برعػوا فػػي ميػػاديف العمػػوـ األخػػرى كػػابف سػػينا وابػػف حيػػاف فػػي الطػػب
وآينشتايف في الفيزياء وفي الرياضيات كاف الخوارزمي مف أىـ عمماء المسمميف الذيف
دمجوا بيف الفمسفة والرياضيات.
أف التمعف في ىذا العمـ يفرز جممة مف اإلشكاليات الفمسفية التي سنحاوؿ
معالجة بعضيا ىنا.
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المشكمة األولى  :نشأة المفاىيم الرياضية:
إف المفيوـ الرياضير أي الكـ ا سواء كاف جبريا أو ىندسيا ،ىو مفيوـ عقمي مجرد .
فمف أيف أتى إلى لمعقؿ؟ ىؿ ىو فطري سابؽ عمى التجربة؟ أـ أنو مكتسب مف
التجربة؟
 .1موقف النظرية المثالية :إف المفاىيـ الرياضية ليست وليدة التجربة ،بؿ ىي وليدة
العقؿ الذي يمتمكيا عمى سبيؿ الفطرة.
مثاؿ  :عندما تقوؿ ىذه ثمثة أ مـ  ،فأنت ترى األ مـ لكنؾ س ترى العدد . 3
أفالطون ( اليوناني ):

مف أيف أتى لؾ إذف العدد 3؟ يجيب أفمطوف أف ىذا المفيوـ ىو" ماىية "

عقمية  ،تسترجعيا النفس مف عالـ المثؿ الذي كانت تعيش فيو بؿ أف تنزؿ إلى
العالـ الحسي.
ديكارت ( الفرنسي ) :
إف المعاني الرياضية فطرية ،فمفيوـ المنياية س يمكف أف يكوف مكتسبا مف
التجربة ألف التجربة متناىية ،و عميو فمصدره كائف س متناه و ىو اهلل الذي وضعو
في عقولنا عمى سبيؿ الفطرة.
إمانويل كانط ( األلماني ):
المكاف و الزماف ىما مفيوماف رياضياف وصورتاف بميتاف لمعقؿ لـ يستمدىما
مف التجربة ،و الدليؿ عمى ذلؾ أف المكاف التجريبي لو سمؾ متبايف و محدود بينما
المكاف الرياضي مستو و متجانس و غير متناه.
النقد  :لو كانت المفاىيم الرياضية فطرية ،كما تدعي النظرية المثالية ،لوجدناىا
عند الطفل الصغير بطابعيا المجرد ،لكن الواقع يبين أن الطفل ال يفيم المعنى
الرياضي إال إذا استعان بأشياء محسوسة .مثال  :استعمال األصابع لمعد.
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 .2موقف النظرية التجريبية :إف المفاىيـ الرياضية مكتسبة مف التجربة الحسية.
جون استيوارت مل :

إف النقاط و الخطوط و الدوائر التي في أذىاننا ىي نسخ لمنقاط والخطوط و

الدوائر المعروفة في التجربة ".و ىكذا فالنجمة توحي بفكرة النقطة ،و سطح البحر
يوحي بفكرة المكاف المستوي...
مالحظة :

 .1عمـ النفس يبيف أف الطفؿ الصغير يفيـ األعداد عمى أنيا كيفيات رصفات( و س
يفيميا عمى أنيا كميات.
 .2تاريخ العمـ يدؿ عمى أف عمـ اليندسة نشأ مف عممية مسح األراضي عند دماء
المصرييف ،و عمـ الحساب نشأ مف العد اليومي...
النقد  :إن القول بأن المعاني الرياضية ىي أشياء حسية ىو إنكار لقدرة العقل
عمى اإلبداع .فالعدد  0مثال ال يوجد ما يقابمو في الواقع ،و العدد الجذري كذلك...
 .3موقف النظرية اإلجرائية :المفاىيـ الرياضية ناتجة عف عممية إنشاء العقؿ.
إف العدد ليس ماىية عقمية خالصة كما يدعي المثاليوف  ،و ليس شيئا متحققا
في العالـ الحسي كما يدعي التجريبيوف ،بؿ ىو عممية بناء أو إنشاء بدأت تجريبية
حسية ثـ أصبحت مجردة خالصة و ىكذا ،فالعدد  2ليس ماىية أو شيئا ائما بذاتو
بؿ ىو دائما  ، 1+1أو  ، 3-1أو  2-4أو  ... ، -1+3الخ  ،أي أنو دائما عممية
و ليس ماىية ثابتة .مف العدد الصحيح إلى العدد الكسري إلى العدد األصـ إلى
العدد الخيالي.
النتيجة  :تبدو النظرية اإلجرائية أقرب النظريات إلى الصحة ،فالمعاني الرياضية
جممة من العمميات التي بدأت حسية ثم أصبحت مجردة عن طريق تأثير العقل و
التجربة معا.
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المشكمة الثانية :قيمة االستدالل الرياضي
اسستدسؿ الرياضي ىو إرجاع حقيقة مجيولة إلى مقدمة معمومة ،فيؿ ىذا
يعني أف اسستدسؿ ىو مجرد تكرار و بالتالي فيو عقيـ و س يأتي بشيء جديد؟ أـ
أنو استدسؿ إبداعي يتميز بالخصوبة الفكرية؟ .
 .1االستدالل الرياضي مجرد تكرار:
بما أف اسستدسؿ الرياضي ىو إرجاع حقيقة مجيولة جديدة رأي ضية نريد
إثباتياا إلى حقيقة معروفة رأي إحدى المبادئ الرياضيةا ،فيذا يعني أننا نثبت فيو
عدـ تنا ض األولى مع الثانية ،ر أي إننا نثبت أف القضية المجيولة مطابقة لمقضية
المعروفة ،و بالتالي فنحف س نأتي بشيء جديد ،و إنما نكرر ما كاف معروفا لدينا
فقط ،و ىكذا فاسستدسؿ الرياضي تحصيؿ حاصؿ عمى حد تعبير الفيمسوؼ
شوبنياورا .
لقد ذىب بعض الفمسفة إلى أف اسستدسؿ الرياضي ىو نوع مف القياس
المنطقي ،باعتبار أف كؿ منيما ينتقؿ مف مقدمات إلى نتيجة  ،وأف ىناؾ تماسؾ
وي بيف المقدمات و النتيجة ،فإذا كاف األمر كذلؾ ،يكوف اسستدسؿ الرياضي
عقيما مثؿ القياس باعتبار النتيجة فيو س تأتي بشيء جديد مقارنة بالمقدمات.
 .2االستدالل الرياضي استدالل خصب:
يرى بعض الفمسفة أف السبب في ىذه الخصوبة ىو كوف اسستدسؿ
الرياضي ليس فقط استنتاجا ينتقؿ مف العاـ إلى الخاص أو مف العاـ إلى العاـ ،بؿ
وىو كذلؾ استقراء أي ينتقؿ مف مقدمات خاصة إلى نتيجة عامة ،و بالتالي فالنتيجة
أوسع و تأتي بجديد مقارنة بالمقدمات .فقد ذىب ىنري بوانكريو ،الرياضي و
الفيمسوؼ الفرنسي الشيير ،أف اسستدسؿ الرياضي استقراء و يتجمى ذلؾ في البرىاف
بالتكرار ،حيث نبرىف أنو إذا كانت عم ة ما صحيحة بالنسبة إلى ف=ـ فإنيا كذلؾ
صحيحة بالنسبة إلى ف=ـ ، 1+و ف=ـ ،2+و ف =ـ ... 3+إلخ  ،فيي برىنة تنتقؿ
مف الخاص إلى العاـ.
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و د ذىب العالـ المنطقي غوبمو إلى أف اسستدسؿ الرياضي خصب ،ألنو عممية
عقمية إنشائية كما يتجمى ذلؾ في البرىاف التركيبي.
النتيجة  :إن خصوبة االستدالل الرياضي تتجمي في صورتو أكثر من مضمونو،
أي في طريقة البرىنة أكثر من محتوى البرىنة ،وكذلك في مختمف تطبيقاتو.إن
العالم الرياضي عالم مبدع باعتباره ينشأ مفاىيم و قضايا جديدة ،ويتخيل طرقا و
أساليب شتى يثبت بيا المطموب. ...

المشكمة الثالثة  :الرياضيات و معرفة العالم
إذا كانت الرياضيات عمما عقميا يدرس الكميات العقمية المجردة ،فيؿ معنى
ذلؾ أنيا س صمة ليا بالعالـ المحسوس؟ ىؿ يمكف لمرياضيات أف تساىـ في فيـ
عالـ المحسوسات أي عالـ الظواىر الطبيعية؟ و بعبارة أخرى ىؿ ىناؾ عم ة بيف
العموـ الرياضية المجردة و العموـ التجريبية؟.
 .1في العصور القديمة  :س صمة لمرياضيات بالعموـ التجريبية لقد اعتقد أرسطو أف
الرياضيات ىي عموـ الكـ ،بينما الفيزياء ىي عمـ الكيفيات الحسية ،و مف ىنا فإف
العموـ التجريبية ىي عموـ وصفية .و د بقيت الرياضيات مدة طويمة مفصولة عف
عموـ الطبيعة ،فالتفكير الرياضي تفكير منطقي يثبت صرامتو الفكرية مف جية ،بينما
التفكير في مجاؿ الطبيعة تفكير وصفي و كيفي  .و إذا كاف الفيثاغوريوف د حاولوا
إيجاد صمة بيف العالـ الرياضي و العالـ الطبيعي بقوليـ الشيير أف " األعداد تحكـ
العالـ " ،إس أنيـ كانوا يعطوف لممفاىيـ الرياضية معنى سحريا ،كقوليـ مثم أف العدد
 5ىو الزواج ألنو يتكوف مف أوؿ عدد مذكر و ىو  3و أوؿ عدد مؤنث و ىو2ا .
 .2في العصر الحديث  :غزو الرياضيات لمعموـ األخرى:
لكف الفيزياء الحديثة استعممت الرياضيات في التعبير عف وانينيا مع العمماء :كيبمر
و غاليمي و نيوتف و ديكار  .فقد اكتشؼ العالـ كيبمر المدار اإلىميميجي لممريخ،
وصاغ غاليمي انوف سقوط األجساـ صياغة جبرية ،و استعمؿ ديكارت العم ات
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الوحاضرة األولى :فلسفة العلن وتاريخ الرياضيات
اسن التدريسي :م .د .احود انتصار غثيث
أ.م.د.احود هحود علي

المثمثية لمتعبير عف وانيف انكسار األشعة...و ىكذا ،أصبح العمـ الحديث يصوغ
وانينو صياغة رياضية كمية ،و أصبحت األعداد س تحكـ العالـ كما ادعى
الفيثاغوريوف بؿ تترجمو و تعبر عف وانينو ترجمة تعبر عف مدى تطبيقو
لمرياضيات .فكأنما الرياضيات لغة كونية يتحدثيا كؿ مف الفيزيائي و الكيميائي و
البيولوجي بؿ و حتى العالـ النفساني و العالـ اسجتماعي بدرجة أ ؿ ،و في ذلؾ
يقوؿ العالـ الرياضي الفرنسي الشيير ىنري بوانكاريو إف الرياضيات ىي فف إعطاء
اسـ واحد ألشياء مختمفة.
النتيجة :أن تطبيق العموم التجريبية لمرياضيات أمر نسبي ،إذ أن ىناك ظواىر
إنسانية ال تقبل التعبير الرياضي الكمي ( مثال :ال يمكن قياس درجة الشعور
بالمتعة أثناء مشاىدة مقابمة رياضية ).إن الرياضيات ،بالنسبة لمعقل ىي مدرسة
صارمة ساىمت في فيم جزء كبير من الظواىر بشتى أنواعيا ،لكنيا ال تستطيع

أن تعبر عن جميع نواحي الثقافة اإلنسانية ( .
أسئمة :
.1

عرؼ الفمسفة ،وعمى ماذا تقوـ؟ وما ىما اإلطاريف الذيف تندرج عمييما ميمة

الفمسفة؟.

.2

عرؼ فمسفة الرياضيات وما ىو اليدؼ منيا ؟ .

.3

تكمـ عف اإلشكاليات الفمسفية الثمثة بشكؿ مختصر.
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