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 قسم الرياضيات        جامعة الموصل 

 المرحمة الثانية             كمية عموم الحاسوب والرياضيات
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 رة .. الرياضيات المعاص5
 

 . رياضيات ما قبل إقميدس :) رياضيات وادي الرافدين و وادي النيل(1
إن آالف األعمال الرياضية نشأت مجيولة البداية ومجيولة المكان فالترقيم 

األصل في جميع بقع العالم التي تواجد بيا اإلنسان. وكانت  نوالعد نشأ مجيولي
عدد ممتمكاتو ليعمم فيما إذا نقصت وليدة الحاجة إذ وظفيا اإلنسان لكي يتعرف عمى 

أو زادت وال يعرف العدد المجرد إنما يعرف عدد المواشي مثال من خالل عالقة ذلك 
بأصابعو وأجزاء جسمو فيمثل العنصر األول من الماشية بأحد أصابعو والثاني 

 الثاني وىكذا..... عباإلصب
  

، ومن الممكن تغطية إن الحاجة إلى الرياضيات النظرية قميمة في ذلك الوقت
حمول مسائل الحاجات االجتماعية واالقتصادية بحدس خاص متصمة بالحكمة. فقد 
كانت فيضانات النيل دافعا لحساب مساحات الحقول والمزارع لتنظيم قنوات الري 
والزراعة وكانت الحاجة لبناء األىرام دافعا لدراسة الخطوط والمستقيمات وحساب 

ندسية مثل المثمث المتساوي الساقين ومساحة نصف كرة مساحة بعض األشكال الي
وحجم اليرم المربع القائم وخاصية الوتر بالمثمث القائم الزاوية واستعمال الكسور 
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خصوصا التي بسطيا العدد واحد، واستخدموا العمميات األربعة بوساطة رد عمميتي 
ل معادالت من الضرب والقسمة إلى عمميتي الجمع والطرح فضال عن تمكنيم من ح

 الدرجة األولى.
 

أما العراقيون القدماء فإنيم استعمموا الحساب واليندسة بشكل يفوق 
استخدامات المصريين خصوصا في الجبر ، فقد استخدموا الرياضيات في حساب 
حركة النجوم والكواكب ، وقياس الزمن، وتنظيم المالحة والفالحة والري وانتبيوا إلى 

بوىا بشكل تقريبي. فقد كان اىتماميم في الجبر عجيبا حيث أنيم النسبة الثابتة وحس
توصموا إلى حل معادالت آنية من الدرجة الثانية، والدرجة الثالثة ، وعرفوا نظرية 

 فيثاغورس المشيورة قبل فيثاغورس بأكثر من ألف سنة.
د وبشكل عام فأن رياضيات وادي الرافدين و رياضيات وادي النيل وما قدمو الينو 

والصينيون القدماء ) رياضيات ما قبل إقميدس( تعد من الرياضيات التي اعتمدت 
س الخاص في حل المسائل ، وارتبطت بالتطبيقات العممية المجردة ، دمنيج الح

وغمب عمى منيج تفكيرىا الحدس المميز لمباحثيا، مرتبطة بقضايا حسية خاصة 
ة . ولم يكن االقتناع باإلجراءات تعكس نوعية الحاجات اقتصادية كانت أم اجتماعي

عن طريق التسبب أالستنتاجي الواضح ، ولم يمتمك إخراج المعمومات الرياضية نسقا 
 واحدا. 

 1821 :. إقميدس2
عاش إقميدس في القرن الثالث قبل الميالد، وعرف من خالل مؤلفو المشيور 

اليندسة  كتاب األصول المكون من ثالثة عشر فصال. الستة األولى تبحث في
المستوية، واألربعة التي تمييا في الحساب ونظرية األعداد، والثالثة الباقية تبحث في 

سمة اليندسة المجسمة. احتوت الفصول الستة األولى عمى ثمانية وأربعين نظرية مسم
معتمدة عمى ثالثة وعشرين تعريفا وخمس بديييات  بشكل منطقي متين مع براىينيا

ار كتاب األصول وما ترتب عمى طابع تأليفو المنطقي لقد أث وخمس مسممات.
المجرد جدال بين العمماء والباحثين والمؤرخين عن الكيفية التي ظير بيا الكتاب وىل 

إنو امتداد لكتب لم تصمنا عبر العصور ؟  أمىو من بنات أفكار إقميدس وحده ؟ 
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يتين مدرسة حسية وبالرغم من أن تاريخ تطور الفكر الرياضي يقدم مدرستين يونان
أفالطونية ومدرسة برىانية منطقية أرسطية إقميدية، إال أن ىناك من يعتقد أن كتاب 

 األصول ىو إعادة صياغة لكتاب ألفو أفالطون.
  

يعد كتاب األصول أول المنعطفات في الفكر الرياضي اإلنساني، االنعطاف 
لخاصة إلى تقديم من االعتماد عمى الحدس الخاص والقضايا الحسية العممية ا

رياضيات مجردة برىانية تعتمد عمى العقل العام في توظيف مفاىيميا الذىنية.كما 
أثار اختياره لممسممات والبديييات نقاشات حادة استمرت ألفين من السنين كانت 

ولذلك  0881نتائجيا االنعطاف الثاني الذي ثبتت حدوده بنشر مقالة بولياي سنة 
ييات الخمس والمسممات الخمس التي وردت وبعض سوف نقدم قائمة البدي

 المكافئات.
 البديهيات:

 األشياء المساوية لشيء واحد متساوية فيما بينيا. .0
 أذا أضيفت كميات متساوية إلى أخرى متساوية تكون النتائج متساوية. .8

 أذا طرحت كميات متساوية إلى أخرى متساوية تكون النتائج متساوية. .1

 ساوية.األشياء المتطابقة مت .4

 الكل اكبر من الجزء. .5

 المسممات:
 من الممكن الوصل بين أي نقطتين بخط مستقيم. .0
 يجوز مد قطعة المستقيم من جيتييا إلى غير حد. .8

 يمكن رسم دائرة إذا عرف مركزىا ونصف قطرىا. .1

 جميع زوايا القوائم متساوية. .4

ين إذا قطع مستقيمان بمستقيم ثالث بحيث كان مجموع الزاويتين الداخميت .5
الواقعتين عمى جية واحدة من القاطع أقل من قائمتين، فأن المستقيمان يتالقيان في 

 تمك الجية من القاطع إذا مد إلى غير حد.
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لقد عدت البديييات والمسممات من العبارات الصادقة صدقا مطمقا في ىذه 
ن احد مصادر صدق الرياضيات وقوة البرىان وسموه صدق المسممات  الحقبة، وا 

لبديييات، ولذلك أثير نقاش كبير حول المسممة الخامسة التي لم يستطيعوا التأكد وا
من صدقيا بسبب اعتمادىا عمى مد المستقيمين إلى غير حد ) مد ال متناىي( وىذا 

 صعب التطبيق وبالتالي يصعب قبول صدقو المطمق.
ن مكافئات التأكد من صدق المسممة الخامسة أو بطالنيا، إال أ إلىلم يتوصل أحد 

منطقية ظيرت أثناء المحاوالت )) يقال أن العبارتين متكافئتين إذا كانت كل واحدة 
تحتوي األخرى منطقيا أي إذا كانت كل واحدة ىي استنتاج منطقي لؤلخرى، وأن كل 

 واحدة تعد شرطا كافيا وضروريا لؤلخرى((.
 المكافئات:

 خارجة عنو.ال يمكن رسم أكثر من مواز واحد لمستقيم من نقطة  .0
 إذا قطع مستقيم احد مستقيمين متوازيين فإنو يقطع اآلخر. .8

 البعد بين مستقيمين متوازيين ثابت ال يتغير. .1

 مجموع زوايا المثمث يساوي قائمتين. .4

 المستقيم العمود عمى منصف زاوية من نقطة مفروضة عميو يقطع ضمعييا. .5

 يوجد زوج من المثمثات المتشابية. .6

 ية لنفس المستقيم تكون متوازية فيما بينيا.المستقيمات المتواز  .7

 من الممكن إمرار دائرة بثالث نقاط ال تقع عمى استقامة واحدة. .8

 إذا احتوى الشكل الرباعي عمى ثالث زوايا قوائم فان زاويتو الرابعة قائمة. .9

من نقطة داخل زاوية أقل من ثمثي القائمة يمكن رسم مستقيم يقطع ضمعي  .01
 تمك الزاوية

 

مكاناتو الفذة يالحظ إن الرياضيات  وأخيرا الذي يتأمل روعة الفكر الرياضي وا 
تقدم فن صياغة العبارة نفسيا بعدة طرق مختمفة بجدارة، ال يمكن أن يرى الفرد تكافؤ 
تمك الصياغات إال بعيون المنطق، والرياضيات المكافئات العشر خير مثل عمى 

 ذلك.
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 بة:. دور العرب والمسممين في هذه الحق3
لقد نقل العرب والمسممون كتاب األصول إلى العربية، وقد بقى ىذا الكتاب 
أكثر من ألفي سنة كتابا مدرسيا يستعمل في مدارس أوربا و أفريقيا و أمريكا ثم أخذ 
األوربيون ىذا الكتاب من العرب أي من الترجمة العربية لمكتاب وأىم وأشير 

وقد أضافوا إلى الترجمات شروحا الترجمات ىي ترجمة نصير الدين الطوسي 
وتعميقات كثيرة، وثمة بين العرب والمسممين من حاول برىان صدق المسممة الخامسة 
، وىم عمر الخيام، ونصير الدين الطوسي و أثير الدين األبيري وقدموا مكافئات 

 ميمة لتمك المسممة.
  

ا العقل العربي أما اإلبداعات واالبتكارات واألصالة في الرياضيات التي شيدى
اإلسالمي في ىذه الحقبة تعود لكثير من العمماء الذين فقدت جل آثارىم أمثال 

الجبر الخوارزمي الذي عاش في القرن التاسع عشر الميالدي وىو مؤلف كتاب 
، وقد استعمل المجيول كممة والمعادالت عمى شكل جمل ولم يجعل والمقابمة

وحل المعادالت الكسرية وأمور كثيرة أخرى.  المجيول حرفا، واستخدم صيغة الدستور
وآخرون كثيرون ممن  ميدوا الطريق لرياضيات ما بعدىم وما يؤكد ذلك ىو ترجمة 
ونقل الكتب العربية والمؤلفات إلى أوربا وأمريكا و دخول المصطمحات والرموز و 

نما استم ر ذلك حتى األرقام العربية إلى الثقافة الغربية، ليس في ذلك الوقت فحسب وا 
حديثا وربما  (algorithm)وقتنا الحاضر. فقد أدخمت في القواميس األجنبية كممة 

وليس كممة الموغارتم كما يعتقد  الخوارزمبعد الستينات من القرن العشرين لتعني 
لتدل عمى وصف دقيق ومنسق لعمميات حسابية أو تخطيطية قام بيا   البعض

 م.الخوارزمي قبل ما يزيد عمى ألف عا
 

أما العراقيون القدماء والمصريون القدماء فقد قدموا الكثير من الرياضيات 
ليحقق اليونانيون الخطوة األولى من التجريد ويحقق ديكارت الخطوة الثانية من 
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اضيات بشكل عام في فترة بين التجريد. إن الفضل لتقدم التجريد والتعميم والري
الخطوتين بين العيد االقميدي والعيد الديكارتي يعود لمعمماء العرب  و المسممين فقد 
عد العرب و المسممون الموضوعات الرياضية تجريدات ذىنية وليست كائنات قائمة 
 بذاتيا كما تصور اليونانيون و لم ينسبوا إلييا وجودا موضوعيا وىذه سمة تبين إنيا
متطورة جدا ألنيا تتفق مع ما يعتقده عمماء الرياضيات الحديثة بأن األعداد و 
المستقيمات والسطوح كائنات ال وجود ليا و أن الرياضيات خالية من مادة 

 ىتموا بالجانب المنطقي التجريدي.موضوعية، كما أنيم أىمموا جانبيا الميتافيزيقي و ا
كير الرياضي لم ييتدي إلييا اليونان ولقد فتح ديكارت آفاقا جديدة في التف

بسبب طريقتيم في حدس الكائنات الرياضية عمى أنيا موجودة و معروفة وخالدة فيم 
ال يفكرون بغير المعروف من األشياء، والجبر يناقش الكائنات المجيولة أي أن 
ديكارت و بواسطة ما قدمو العرب والمسممون قدم فرصة تطور حقيقية لموضوعات 

مثالية يشيدىا العقل بوساطة قواعد معينة، إذ قدم اندماج اليندسة بالجبر أو  ذىنية
التعبير اليندسي بصيغ جبرية كانت الحافز واألداة لظيور حساب الالنيايات 
الصغرى عمى يد العالمين ىما نيوتن وليبتر بشكل منفصل سمي الموضوع بحساب 

وحل المشاكل التي تثار في التفاضل والتكامل وأصبح باإلمكان دراسة الحركة 
الديناميكا، وأصبح أيضا من الممكن دراسة المعادالت التفاضمية والحصول عمى 
معادالت تعبر عن الظاىرة الطبيعية، وأن حل ىذا النظام من المعادالت تعرف 

 التصرفات الحركية لتمك الظاىرة.
 

ألشكال قام ديكارت باكتشاف طريقة تمكنو من التعبير بحروف جبرية عن ا
اليندسية، أي دمجو اليندسة بالجبر ليظير موضوع اليندسة الجبرية. أن أىمية 
أعمالو في اليندسة التحميمية يتجمى في استبعاده لجميع األشكال اليندسية بإرجاعيا 
كميا بوساطة التحميل إلى خطوط مستقيمة تحدد شكمو باإلحداثيات الديكارتية ) 

عمى ذلك حل مشكالت في اليندسة بيقين وبسرعة  اإلحداثيات المتعامدة(. تترتب
وبوضوح تام. لقد ىيأ ديكارت تعامال مبنيا عمى قواعد منظمة تطبق بشكل آلي عمى 
رموز من دون معرفة قيمتيا مما ميد إلى إنشاء كائنات رياضية جديدة يعجز 
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ىو  تصورنا الحدسي عن إنشائيا، وقد ال يكون ليا مقابل في الواقع التجريبي، كما
شأن األعداد المركبة التي ظيرت في القرن التاسع عشر. إن األعداد المركبة تعتمد 

(، إن تعريف األعداد المركبة لم يكن توسعا لفضاء -0عمى الجذر ألتربيعي لمعدد )
نما نبو عمى بناء التحميل  كمو عمى فكرة العدد وىنا أصبحت  األعداد فحسب، وا 

الصحيح الموجب ) األعداد الطبيعية ( أمرا في غاية  دراسة األعداد وردىا إلى العدد
األىمية. أي تحول االنتباه من الكم المتصل )مفيوم الخط ونظرياتو( إلى الكم 

 المنفصل )مفيوم العدد ونظرياتو(.
لقد شيد العقدان األول و الثاني من القرن العشرين نقاشات بين عمالقة الرياضيات 

ما يقول بوانكرية غير قادرين عمى إقناع بعضيم آنذاك، حتى أصبح الرياضيون ك
بعضا. وبدون شك ىناك وجيات نظر مختمفة. لقد صنفت وجيات النظر ىذه عمى 

 ثالثة أقسام:
 .وجية النظر منطقية القائمة بأن المنطق ىو المنقذ.0
 .وجية النظر الحدسية وأصحابيا يعتقدون بأنيم يمتمكون الحمول.8
وأصحابيا يتفقون مع المنطقين ولكنيم يفترقون في تقييم  .وجية النظر األكسومية1

القضايا األكسسومية ) نظام بدييي لمرياضيات يعبر كزوج مرتب عمى المجموعة 
 ويعتبر أداة إخراج (.

 1951-1821. أزمة المثل:4

لقد كان بولياي األب عالما في الرياضيات وشاعرا وقاصا، وقد أراد ابنو أن  
يدا عن نصيحة األب إذ كانت نصيحة األب بأن ال يقترب من يدرس الرياضيات بع

المسممة الخامسة إلقميدس ألنيا أضاعت الكثير من وقت األب و وقت كثير من 
العمماء فضال عما أحدثتو من مشاكل عقمية لعمماء آخرين. إال أن بولياي االبن لم 

) من نقطة  يسمع كالم أبيو ودرس المسممة الخامسة و أبدليا بإحدى نقائضيا
معمومة ليست عمى مستقيم معموم يمكن رسم أكثر من مواز واحد يوازي المستقيم 

م استحالة وجود مشاكل في النظام 0881المعموم(. إن بولياي االبن استنتج في سنة 
البدييي االقميدي وأنو بدء بإنشاء نظام ىندسي جديد دون االعتماد عمى نظام 
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. وقد تبين 0818ى شكل ممحق في كتاب أبيو إقميدس، ولقد نشرت النتائج عم
م بدون 0888م أن العالم الروسي لوباتشيفسكي نشر ىندسة مماثمة جدا في 0848

معرفة احدىما لآلخر، وان كاوس قد توصل إلى تمك اليندسة بسنوات كثيرة قبميم 
ة لكنو لم يظيرىا ألنو لم يجد ليا جدوى ولذلك لم ينشرىا، وىكذا أصبحت ىذه اليندس

 تدعى بيندسة بولياي و لوباتشيفسكي. 
  

لقد وجدت جيود بولياي و لوباتشيفسكي امتداد فيما أنجزه اثنان من أعظم 
عمماء الرياضيات كاوس وريمان المذان برىنا عمى وجود نوع أساسي ثالث في 
اليندسة عندما بدلوا المسممة الخامسة بالنفي الثاني لممسممة الخامسة إلقميدس ) عدم 

ود موازي لمستقيم معموم من نقطة معمومة ال تقع عميو(. الجدول التالي يبين وج
 بعض الصفات في اليندسيات األساسية لمثالث.

 
االختالف في  النظام

المسممة 
 الخامسة

مجموع زوايا 
 المثمث

 شكل المثمث شكل الكون طبيعة الكون

يوجد موازي  إقميدس
 واحد

 مسطح غير محدود 081
 

 
 

بولياي و 
 لوباتشيفسكي

عدد غير منتيي 
 من الموازيات

 يشبو السرج غير محدود 081أقل من 
 

 

 كروي محدود 081أكثر من  ال يوجد موازي ريمان
 

 
 

  
 1951. الرياضيات المعاصرة: 5

إن الرياضيات المعاصرة مصطمح  لو داللة عامة، فرياضيات عصر معين 
ياضيات معاصرة لذلك العصر. متمثمة بمجمل اىتمامات عممائو و إنتاجاتيم تكون ر 

و مواقفيم الفكرية في الرياضيات، وحسب ىذه الداللة سيكون ىناك عدد من 
: ىو خيبة أمل األولالرياضيات بعدد من العصور. نالحظ في بداية األمر شيئين 

صادقة صدقا مطمقا أصبح العمماء في األسس التي يعتمدون عمييا فبعد أن عدوىا 
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ىو خيبة أمل  والثاني:ىناك من األسس من ال ينتمي إلى دائرة الصدق والكذب. 
أخرى في انتماء عباراتيم وكائناتيم لمواقع. وتترتب عمى ىذين األمرين اىتمام العمماء 
الشديد بتفحص األسس بشكل عام، حتى يتكون لدييم اليقين بأن البناء عمى تمك 

و متماسك مما جعميم يناقشون المنيج وأن يعتمدوا االستنتاج بدل األسس متين 
الحدس، ولذلك طغى المنطق عمى الحدس، ورسمت عالمات استفيام عمى المحتوى 

المنهج يمثل طريقة تناول ( والمنيج ) المحتوى يمثل مفردات المادة العممية) 
(، إذ أن ية إلى قبولهاالمفردات العممية أي مجمل العمميات العقمية والخطوات المؤد

المحتوى و المنيج مترابطان يتأثر أحدىما باآلخر. وما قدمتو من أفكار و مراجعة 
لؤلسس ومنيج و محتوى  الرياضيات و أدوات إنشائيا أتى االنعطاف الثالث حوالي 

ميالدي. عندىا استقر الرأي عمى الرياضيات المعاصرة ) رياضيات اليوم (  0951
نستعرض أىميا كنقاط فقط وعمى الطالب كتابة تقرير عنيا كممخص التي ليا سمات 

( لؤلستاذ راجع كتاب فمسفة العمم ومنطق البحث العممي ) الرياضيات (لكل سمة ) 
 الدكتور سميم حسن الكتبي.

 نقطة البدء. .0
 نسبية المبادئ. .8
 زوال الفروق. .1

 اختيار الفروض. .4

 قبمية القضايا. .5

 العالقات التشكيمية. .6

 تحويالت.البنى وال .7

 منيج التفكير. .8

 الخصوبة واالقتصاد. .9

 قبول األدوار دون المؤثرات. .01

 البرىان. .00

 آلية العمل. .08

 اتساع دائرة الفعاليات. .01
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وىناك سمات عامة لمرياضيات تتداول مصطمحاتيا المصادر نود الوقوف 
عندىا لبيان صمتيا بالرياضيات إذ أن ىذه السمات تكمن فييا قوة الرياضيات، وىي 

كل مع السمات الفكرية لتكون حزمة متفاعمة تعبر عن طبيعة الرياضيات تتشا
 المعاصرة ومصدر قوتيا ومنيج التفكير، ومن أىم ىذه السمات:

 التجريد. .1
 التماسك المنطقي. .2
 التعميم. .3

 الضبط. .4

 العمق. .5

 الجدية. .6

 األناقة. .7

 التضمع. .8

 االقتصاد في التفكير. .9

 المغزى. .11

 الوضوح. .11

 الثبات. .12
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