
 

 

  األولـى المشكلـة ) 10( 

  }الرياضيـات فلسفـة{ 
 

 أصلها في     مستخلصة ـ المجردة الصناعةُ هذه ـ الرياضياتُ هل

 المنهِج دقيقةُ صناعةٌ األحوال، كل في هي وهل التجربة؟ من أم العقل مـن البعيد،

  ؟ ومآخذَ حدودا للرياضيات بأن القوُل يمكن حدٍّ أي وإلى ؟ والنتائج
*** 
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  المشكلة طرح : مقدمـة
  

 أهم من األشياء أصل عن البحثو (أصل، شيء لكل كان إذا             

        طبيعة في البحث إلى إضافة وحديثا؛ قديما الفلسفي الفكر مباحث

 الرياضيات أصل فما مصدر،و أصل علم ولكل) وقيمتها األشياء وماهية

  طبيعة وما ـ) المجرد العقلي العلم أو (المجردة العقلية الصناعة هذه ـ

 أذهاننا في نطبعا ما وإلى ،الحسية مدركاتنا إلى هاكلّ ترجع فهل مفاهيمها؟

 ـ حقيقتها في تعود أم الخارجي؟ العالم من استخلصناها حسية، صور من

 نفوذها كان وإذا ؟)الخالص (الصرف العقل إلى ـ مجردة عقلية كصناعة

 منهاجها دقة إلى يعود ،العلمي والتفكير المنطقي التفكير مجالي في المثبت

 على األحوال، كل في فظتحا الرياضيات بأن القول يمكن فهل ونتائجها،

 في الباحث( االبستمولوجيو الفيلسوف حق من أليس وعصمتها؟ حصانتها

 مدى أي إلى التالي، السؤال يطرحا أن )قيمتها وفي العلمية المعرفة طبيعة

 ودقة وصحة منهجها صرامة عن الدفاع في الصناعة هذه تصل أن يمكن

  نتائجها؟

   فيه تفصل وضوعم صناعة لكل أن ،الطالب أخي ،اعلم( 

 هو الرياضيات موضوع كان لماو ، )1الموضوع ذلك في تقصدها غايةو

 وكان الهندسية واألشكال باألعداد الخاصة المجردة العقلية المفاهيم

 يطرح الذي األول ؤالفالس ـ1 ؛البرهان وغايتها استنتاجيا منهجا منهجها

 في الرياضية المفاهيم هل الرياضية؛ المفاهيم هذه بأصل يتعلق نفسه

 طابعها بالنظرإلى بالضرورة المحض العقل عن صادرة األول، أصلها
                                                 

 .16 ـ أبو الفرج بن الطيب  ـ تفسير كتاب إيساغوجي لفورفوريوس ، ص ،  1



 

 

 من مستخلصة أنّها بمعنى وجودها؛ في تأثير للتجربة أليس المجرد؟

  وقيمة بطبيعة يتعلق الثاني السؤال ـ 2  الحسي؟ الواقع معطيات

 هل الثلث السؤال و ـ 3   ؟)الرياضي البرهان أي ( الرياضي االستنتاج

 وما تطورها؟ مراحل مختلف في الدقة وهذه الصرامة هذه على حافظت

     .؟ الرياضية العلوم هذه وقيمة حدود هي

 

  ؟ رورةبالض العقل عن صادرة ،األول أصلها في الرياضيات هل
 
I أصلها في الرياضيات هل مجردة، صناعة أنها من الرغم على ـ 

  ؟ وجودها في تأثير للتجربة أليس ؟ رورةبالض العقل عن صادرة ،األول

 الرياضية المفاهيم أصل مشكلة الطالب، أخي ،تَعرف لم

 من بد ال كان وإذا هم،ئوآرا مواقفهم ارضلتع حالّ الفالسفة بين المطروحة

 الرياضي المفهوم طبيعة فهل:  ذلك يتم فكيف المشكلة، هذه في الفصل

 العالم في أم المتغير الخارجي مالعال في هي حقيقته وهل ؟عقلي أم حسي

 ؟) أفالطون يتصوره كما المطلق المثل عالم(  والثابت المستقر الذهني

 هاكلّ وأفكاره الطبيعة إدراك ومبادئ تصورات من ِخلْوا يولد اإلنسان هل

 أولية وأفكار فطرية ِبُمعداٍت يولد أم الحسية التجربة من مستوحاة بعدية

 أن يجب التساؤالت هذه عن اإلجابة قبل لكن، للتجربة؟ سابقة قبلية

 المقصود وما موضوعها؟ وما الرياضيات؟ ما المتعلم، أيها تعرف،

  .الرياضية بالمفاهيم

 



 

 

  موضوعها تحديد و  الرياضيات ريفتع  ـ : أوال
    

        كلها تتفق مختلفة علوم على" الرياضيات " لفظ يطلق 

 عرفها كما  والمقاييس؛ والكميات األعداد هي التي بحثها موضوعات في

 بأنها أيضا الرياضيات تعرف كما . "والقياس النظام علم "بأنها "ديكارت" 

 كل ليس لكن ؛)النقصانو  الزيادة يقبل ما كل هو المقدارو ( المقدار علم

 تشتد قد فالعاطفة الرياضية؛ العلوم موضوعات من هو ينقص أو يزيد ما

 ،)قصتن أو تزيد ( تضعف أو

 موضوعات من ليست ولكنها

 أخي ذلك، إلى فانتبه الرياضيات،

 تنقص أو تزيد قد فاألبعاد. الطالب

 و تنقص أو تزيد والمساحات

   .مقادير فهي بالتالي

  

 الكم هو الرياضيات موضوع  

   :  بنوعيه

 أخي واعلم؛) الهندسة علم وضوعم (:     المتصل الكم ـ

 فجوات وحداته بين يوجد ال ألنه ،)متصال أي (كذلك يمُس أنه الطالب؛

 أي مساحة وحدات بين مثال تفصل أن تستطيع ال أنك وذلك ،وثغرات

 للزمن بالنسبة  األمر وكذلك ومتجانسة؛ متكاملة فأجزاؤه ،هندسي شكل

 االستحالة أو الزمن، بداللة نالمكا في االنتقال هي والحركة[  والحركة

   .  ]الميكانيكا علم موضوع وهي كيفية، إلى كيفية من

 
 القياس



 

 

 كذلك يموُس) والجبر الحساب موضوع( المنفصل الكم ـ

 إضافة من البد أخرى إلى وحدة من تنتقل ولكي ؛فجوات وحداته بين ألن

 لعددا إلى) 1 (واحد العدد من نتقلت لكي فمثال األولى؛ الوحدة إلى ةوحد

 األمر وكذلك ؛ 1+1أي ؛األولى الوحدة إلى وحدة إضافة من البد) 2 (اثنين

  كاملة؛ وحدة إضافة من البد) 5 (خمسة إلى) 4 (أربعة من نتقالاال في

 الوحدة إلى لالنتقال وحدة إضافة من البد بل اثنين؛ تساوي ال) 1.99( ـف

       واألعداد ندسيةاله باألشكال المتعلقة المفاهيمو .دائما  تليها التي

 وهي الرياضية المفاهيم عليها نطلق التي هي الرياضية والمعادالت

 الدائرة تعريف في الطالب، أخي تأملت، فإذا ،الرياضية العلوم موضوع

 هي نقطة من واحد بعد على نقاطه جميع مغلق منحني خط بأنّها مثال

 الذهن، في إالّ وجدي ال وقد كامل هندسي لشكل كامل تعريف فهو المركز،

     القمر، كشكل ( الواقع في يقابله أنّه يبدو، ما يوجد، الوقت نفس وفي

 جذع أو بركة، مياه على حصى قطعة سقوط يصنعها التي والدوائر

 المفاهيم هذه أصل عن التساؤل إلى بالفالسفة دفع ما وهذا) شجرة

 .الرياضية

 

 

 

 

  



 

 

   :الرياضية المفاهيم صلأ ـ ثانيا
  

  عقلي لهاأص   ـ 1

 على يتوفر بطبيعته، العقل أن) المثاليون أو (العقليون يرى

 بالبداهة وتتمتَّع حسية، تجربة لكل سابقة فطرية وأفكار وتصورات مبادئ

  ،وقضايا وأحكام  مفاهيم من العقل هذا عن يصدر ما كل وأن ،والوضوح

  . منها ينطلق التي المنطلقات ضرورة ومطلقا وكليا ضروريا يعتبر

 من يأتي وال ذاته العقل من ينبع عموما، اإلنساني فالعلم 

 أنها يف الرياضيات هؤالء حصر فقد ألساس،ا هذا وعلى إليه؛ الخارج

 من واستنبطها أبدعها و الذهن أنشأها ،المجردة المفاهيم من جملة

 توجد الذهن، ففي. الواقع إلى الرجوع إلى الحاجة دون ومن ،مبادئه

 في وسائله و أدواته هي المبادئ هذه وأن ،للتجربة ةسابق قبلية مبادئ

     الرياضي يتصورها كما فالدائرة .1الحسي العالم عن المعرفة حصول

  . الشكل هذا لها أشياء توجد بل الخصائص، فسبن الواقع في لها وجود ال

   : التالية ألدلةا العقلي الموقف أنصار يقدم موقفهم لتبرير و

 تتصف وجدناها الرياضية المعرفة تلك تصفحنا إذا أننا* 

 وهي والعمومية، والكلية والمطلقية ،الضرورة منها خاصة بمميزات

 كونها في تنفرد لرياضيةا فالمفاهيم. آخر علم فيها يشاركها ال مميزات

       مقومو األساسية مقوالته من وهي قبليا فيه وموجودة العقل من  نابعةً

                                                 
 ـ وهي المعروفة بمبادئ العقل التي تعتبر في نظر العقليين، مبادئ مشتركة   بين  1

 .الناس جميعا، وأنها أساس كل معرفة يقينية



 

 

 اإلدراك وعن المتغيرة جربةالت عن مستقلة كونها وفي ،مقوماته من

  . الحسي

 والالنهـائي عددال ومفاهيم المستقيم والخط الهندسي فالمكان

  ومفاهيم معاٍن كلُّها وغيرها، والتكافؤ والمساواة واألصغر واألكبر

 المالحظة طريق عن نشأت هاأنّ على تدل ال ،مجردة عقلية رياضية

 ما يوجد ال إذ وحده العقل من صدرت هاإنّ منها؛ نسخة هاأنّ وال الحسية،

 وحدد العقل تصورها كما أي لها؛ مطابقا ويكون الواقع في يقابلها

 قد الطالب، ،أخي كنت فإذا ماهيتها؛

 مجموعة هو المستقيم الخط أن تعلمت

 نهاية ال ما إلى واحدة استقامة على نقاط

 الفكرة؛ هذه من انطالقا برهانا أنشأنا و

والدقيق الواضح التصور بهذا الخط فإن         

 الحسي،  الواقع في  يقابله لما وجود ال

 ليست المستقيم الخط فكرة وبالتالي

 من هي وإنّما  الواقع هذا عن صادرة

   .العقل إبداع

 أمثال العقليين الفالسفة من عدد  الموقف هذا أنصار ومن 

" أفالطون"اليوناني الفيلسوف أعطى لقد . "كانط" و "ديكارت"و أفالطون

Platon )427-347 في يحيا كان ـ بحسبه ـ الذي للعقل األولوية) م. ق 

 الرياضية المعطيات ومنها ،الحقائق بسائر علم على وكان المثل، عالم

 الرياضي؛ والتعريف والدائرة المستقيم بمثل وثابتة أزلية هي التي األولية

 
 سقراط



 

 

 أفكاره، نسي العالم لهذا فارقتـهم عند لكنه ؛للمعقولية نماذج باعتبارها

 بعالم اتصل ماكلّ(  وحده بالذهن يدركها وأن ،يتذكرها أن عليه فكان

 بأسلوب مستعينا رياضية مسألة لحلِّ عبدا سقراط دعا وقد ،)المحسوسات

 نفسه في يحمل انإنس كل أن أي لديه؛ المشهور" Maïeutique "1التوليد

  الستـذكارها دفعه إالّ علينا وما وغيرها الرياضية المعارف هذه

    .2واسترجاعها

 -Descartes )1596 "ديكارت" الفرنسي الفيلسوف ويرى

  فطرية أفكار هي وأشكال، أعداد من الرياضية المعاني أن ، )1650

 تتمتع األفكار هذه وأن اهللا؛ فكرة مثل ،البداية ذمن فينا اهللا أودعها

 قسمة أعدل " هو العقل كان ولما ؛اليقينو والوضوح والبداهة بالبساطة

 ، )Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ( "الناس بين
 عليها يقيمون حيث العقلية العمليات في يشتركون جميعا الناس فإن

  .إليها الوصول بإمكانهم أنه ماك ،استنتاجاتهم

 -3Kant) 1724 "كانط إمانويل" األلماني الفيلسوف ويعتبر  

 ،تجربة لكل سابقان مجردان قبليان انمفهوم والزمان المكان أن) 1804

  مشتقين ليسا إنهما. المحسوسات بين تتجلى التي العالقات كل شرط وهما
                                                 

 ـ منهج سقراط في استخراج الحق من النفس باألسئلة واالعتراضات إلى محاوريه  1

 .مرتبة ترتيبا منطقيا لمساعدتهم على الوصول إلى الحقيقة 

 .  ـ راجع نظرية المثل عند أفالطون 2

 ـ ويجب هنا ، التنبيه إلى أن كانط  كان في سياقنا هذا ، يسعى إلى تحقيق  3

 .التركيب بين مصدري العقل والتجربة بحيث ال يكون معنى لألول دون الثاني 



 

 

 لكل األولى الدعـامة هما بل التجربة، من مستمدين أو اإلحساسات من

  ؛والعمومية بالضرورة يتصفان تجعلهما األولية وطبيعتهما ،حسية معرفة

  األشياء، حقائق إدراك و معارفه تنظيم في همايتجاهل أن لعاقل يمكن فال

 هذين على القائمة الرياضية القضايا في إال نجدها ال القبلية صفةو

  . والزمان المكان : المفهومين

       مستخلصة ليست الرياضية المفاهيم  أن ذلك كل من نستنتج

 مفهوم راجع (وتصورات 1تجريدات هي وإنّما الحسية، التجربة من

  .التجربة قبل الذهن في ومستقرة ذلك، عن منزهة) التصور

 عقليا طابعا الرياضية للمفاهيم أن المؤكد من  ـ : مناقشة 

 ومن العقلي، األصل إلى  بإرجاعها إال لنشأتها تفسيرا نجد ال وقد مجردا

 هذه الرياضيات أكسب الذي هو العقلي الجانب هذا فإن أخرى جهة

      مستقلة بالفعل هي الرياضية القضايا هل ولكن اليقين؛ من العالية الدرجة

 دفعة العقل يكتشفها لم فلماذا عقلية كانت وإذا الحسية؟ المعطيات عن

     العد بعملية للقيام عملية بوسائل االستعانة إلى بحاجة كان وما واحدة

  .والحساب

 

  

                                                 
      هو انتزاع الصفات والعالقات من اللواحق المادية Abstraction ـ التجريد  1

 .واالحتفاظ بها هي فقط) األشياء(



 

 

      ـ تجريبي أصلها : 2

 يرى فيما معارفنا، جميع مثل الرياضية والمفاهيم المبادئ إن

 استيوارت جون"و " هيوم دافيد"و" لوك جون "أمثال والتجريبيون الحسيون

 قعيالوا العالَم غير أخرى، جهة أي من اإلنسان على ترد لم ،"مل

 العقل في  ما كّلو ؛ للمعرفة اليقيني المصدر فهو ؛التجريِبي أو الحسي

  األساسي المصدر فهو وبالتالي الخارج، من يأتيه لما انعكاس هو

 إلدراكاتنا صدى هي عقلية معرفة كل وأن ،والمبادئ األفكار لجميع

 المصدر التجربة تصبح ،األساس هذا وعلى. الواقع هذا عن الحسية

 يرى كما البيضاء بالصفحة شبيه فالعقل ،ومعارفنا أفكارنا لكل نياليقي

 ذهنه، في  ثمة وليس تشاء؛ ما عليها تخط والتجربة الموقف، هذا أنصار

 الممارسات له وتُلقنه الخبرة إياه تمده عما مستقلة قبلية عقلية معارف

   .والتجارب

 لم ما ، الذهن في شيء يوجد ال " :يقولون السياق، هذا وفي

  التي الرياضية، القضايا إن ٌٌ ُ أيضا ويقولون  ".التجربة في قبل، نِم يوجد

        عبارة هي بسيطٍة مدركاٍت سوى ليست المركبة، األفكار من هي

 وأنه تأمل، نتيجة هي أخرى، وبصورة. التجربة مصدرها ،تعميمات عن

 من صورة هو الذي الحسي مصدرها إلى إرجاعها يمكن تحليلها، عند

 من مستوحى الدائري الهندسي فالشكل. الخارجية الحسية التجربة صور

 اهتدى لما الدائرية األشياء هذه فلوال الدائرية لألشياء اإلنسان مالحظة

 األشكال جميع ذلك على وِقس ؛ للدائرة الهندسي الشكل فكرة إلى اإلنسان

  .واألعداد الهندسية



 

 

يدرك عمره، مقتبل في لالطف أن االتجاه، هذا يؤيد اومم  

 العدد بين يفصل ال البدائي الرجل وأن ،للمعدودات كصفة العدد،

) أعداد أي( مسميات األشياء من نوع لكل يستخدم نراه إذ والمعدود،

 ،العد عند التاريخ عبر البدائي الرجل استعان فلقد ذلك، من وأكثر. خاصة

 الرملية الساعةك ( يرهاوغ والرجلين اليدين وبأصابع وبالعيدان بالحصى

   .اليومية حياتنا في منها البعض نستعمل زلنا وما  )...

 أن قبل الرياضيات أن على أيضا، العلم تاريخ يؤكد كما

 على ويشهد. تجريبية كلها كانت طويلة مرحلة قطعت عقليا، علما تصبح

 هي ) (mathématiques concrètes المشخصة الرياضية العلوم أن ذلك،

        المحضة المجردة الرياضيات أي غيرها؛ قبل وتطورت نشأت التي

 )mathématiques pures (الحساب سبقت بذاته، قائم كفنٍّ الهندسةف ؛ 

 القدامى المصريين عند األراضي فمسح ،التجربة إلى أقرب ألنها والجبر

 ،تجريدا األكثر الرياضية المفاهيم أن ويظهر ،الهندسة لعلم سابقا كان

 في  العلم درجة وتطور اإلنساني الفكر تطور مع تدريجية بصورة نشأتها

 من الكثير تطور وراء كانت الحاجة أن كما ؛العصور من عصر كل

 نظرا والمقابلة الجبر علم اكتشف "الخوارزمي"ـف ؛الرياضية القضايا

 والنسب المواريث بتوزيع يتعلق فيما خاصة ذلك؛ إلى المسلمين لحاجة

 اإلنساني الفكر  أن شك فال. الكريم القرآن في ذكرها ورد كما له المحددة

 الحسية والتجربة الواقع بمعطيات ارتبط قد وتطوره تكونه بداية في

  .  الرياضية المفاهيم على أيضا ذلك وينطبق عامة بصفة



 

 

 تعتبر بالفعل، هل لكن

 ،الرياضية المعاني منبع الحسية التجربة

 ليونالعق إليه يذهب ما وهل

 بصلة؟ الواقع إلى يمت ال) المثاليونأو(

 الرياضيات ارتباط فإن أخرى جهة ومن

 جزئية؛ معرفة منها جعل الحسي بالواقع

 التجريد من عالية درجة إلى ترتق ولم

 فالمصريون ؛العقل تدخل بفضل إال

 1 )5 و 4 و 3 (  أضالعه طول كان إذا المثلث نأ يعرفون كانوا القدامى

 3 مربع يساوي هو و 25 هو 5 مربع  أن باعتبار [ الزاوية قائم مثلث فإنّه
 الحالة هذه عن عبر" فيثاغورس "أن غير ؛ ]16 وهو 4 مربع زائد 9 وهو

 القائمة المثلثات جميع على وتنطبق تصلح عامة بنظرية الجزئية

 مربعي يساوي القائمة للزاوية المقابل الضلع مربع أن وهي ؛الزاوية

 c² = a² + b²    :الباقيين الضلعين
                                           .  2ج ب + 2أب  = 2 أج
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 .93 ص ـ  1982ـ1981التربوي الوطني ـ 

  
   م ق 497 – 580 فيثاغورس



 

 

  ـ : استنتاج

       ترجع ال نشأتها في الرياضيات أن سبق مما نستنتج 

 ملكة ليس العقل وأن وحدها؛ الحسية التجربة إلى وال وحده العقل إلى

 تدون  بيضاء صفحة وليس التجريبي؛ الحسي الواقع معطيات عن  مستقلة

 نشأة في كبيرا أثرا للعقل أن غير انطباعات، من تشاء ما التجربة عليها

 من  عالية درجة من  اليوم بلغته الذي الحد إلى الرياضية العلوم وتطور

 لنشأة دراسته في" سارتون جورج "أكده ما وهذا. والصورية التجريد

      نية،يقي غير نتكا بالواقع الرياضيات ارتبطت فكلما. 1العلوم وتطور

  . بالواقع مرتبطة غير كانت يقينية كانت وكلّما

   الرياضيات طبيعة من التجريد في اإلغراق ـ  3

 فال ومتالزمان؛ ومتكامالن مرتبطان والتجربة العقل إن ـ 1

 وجود وال الخارجي، العالم غياب في الرياضية للمعاني مثالي لعالم وجود

 تجريدية ملكة عن وبمعزل اإلنساني الوعي غياب في المحسوسة لألشياء

 أخرى جهة ومن جهة؛ من هذا ) المادية لواحقها عن الصفات فصل أي( 

 خاصة للبعض، يبدو كما واحدة، دفعة تنشأ لم الرياضية المعاني فإن

 حسية، موضوعية عوامل أوجدته التجريد فعل وأن العقلية، النزعة أنصار

 الرياضيات أن إلى ونظرا. عاقل ككائن اإلنسان فيه يشترك ذهني ومناخ

                                                 
 . ـ  جورج سارتون، المرجع السابق1



 

 

 دائما كانت الصناعة هذه بأن يخبرنا التاريخ فإن تجريدية، صناعة

  .1فأكثر أكثر التجريد في اإلغراق نحو مهتدية المحسوس عن منصرفة

 بأنها مباشرة ندرك المفاهيم، تلك في النظر عند نناإ ـ 2

 إلى مجردة كميات من انتقل الذي الذهن هذا لكن. الذهن لعمل نتيجة

. احسي وليس لها عقلي هاأصل أن نقول يجعلنا ،2التجريد لهذا تجريد

 الذي التجريد في والمبالغة اإلغراق هذا من الرغم وعلى أنّه، والحقيقة

 .الرياضية للمفاهيم الثنائي بالمصدر القوَل ُيلزمنا المنطق فإن إليه، وصلت

 تجريدي، بناء كل في ": 3"غونزيث.ف" السويسري الرياضي العالم يقول

 تجريبية معرفة هناك وليست. وإزالته محوه يليستح سيح راسب يوجد

                                                 
 ـ لقد قطعت صناعة الرياضيات في مراحلها األولى،  فترة كلها تجريبية بدليل أن 1

لمجاالت الحسية كالهندسة، هي التي عرفت نوعا من التطور الفنون فيها األقرب إلى ا

وفي مقابل ذلك، يالحظ أن اإلبداعات الرياضية . بالقياس مثال، إلى الحساب والجبر

الموغلة في الطابع النظري، كحساب التكعيب واالحتماالت، كانت وراءها وقائع 

 " .الصدف " مشكلة، مثل تكميم حجم البراميل وألعاب 

، ومنهما  ... ) 1،2،3كرقم ( إلى العدد ...) المحسوس كالخشيبات(  ـ من الشيء  2

 . حسوس وغير المحسوس للتعبير عن الم"  ) س " كإشارة جبرية ، ( إلى الرمز 

أستاذ جامعي متخصص     ) Ferdinand Gonseth 1890-1975 (  ـ غونزيث 3

المنهجية " في أسس الرياضيات، وفلسفة العلوم، ونظرية المعرفة؛ هو صاحب 

أسس الرياضيات، الرياضيات والواقع، الهندسة : من مؤلفاته . على التجربة" المفتوحة

 .ومشكلة المكان



 

 

 العقلي الجانبين أحد أن هناك ما كل بل خالصة، عقلية معرفة وال خالصة،

     . "1تماما يلغيه أن دون اآلخر، على يطغى قد والتجريبي

 ليست المعرفة بأن القول إلى " بياجي " بـ دفع ما هذا ولعل

والتجريد التشكل لعملية ضرورية التجربة وأن جاهزا، نهائيا معطى.  

 عالم هو الرياضيات عالَم بأن مبالغة، بدون القول يمكن ذلك، ومع

   .2الخالص العقلي التجريد كائِن عالُم أي اإلنسان،

II ؟ األحوال كل في الصحيحة بالصناعة وصفها يمكن له ـ   
 

 فهل ونتائجها، منهاجها إلى بالنظر السامية مكانتها من الرغم وعلى ـ

 منطلقاتها في األحوال، كل في الصحيحة بالصناعة وصفها يمكن

     ؟ واستنتاجاتها

       جملة أنه في يتحدد الرياضيات موضوع كان إذا

 حسي، اعتبار كل من ويجردها الذهن ُينِْشُئها  المجردة المفاهيم   من

 كما ،بذاته قائم مستقل موضوعي بوجود تُمتِّعه معينة خصائص ذو وأنه

 أنه شك فال غاية؛ علم لكل كان إذاو الطالب؛ أخي ؛السابق في  ذلك رأينا

 ُيستوحى  المنهج وهذا معين منهج بواسطة تتحقق غاية أيضا للرياضيات

 عن نتساءل أن علينا لذا، ؛المدروس الموضوع طبيعة من الغالب، في

 وتبرير قضاياه على البرهنة في الرياضي يتبعها التي المنهجية

  .نتائج من ذلك عن يترتب وما استنتاجاته،
                                                 

 . 122ص ـ   ـ محمد عابد الجابري، تطور الفكر الرياضي والعقالنية المعاصرة، 1

تبر تجريدا لهذا التجريد، ومن  ـ إن األعداد تعتبر كميات مجردة، وأن الجبر يع 2

 .ثمة ال يمكن رده إلى الواقع الحسي



 

 

 

  ـ : أسسه و المنهج حيث من:  أوال
 

   ـ : الرياضي المنهج أسس ـ  1

  ـ   :التالية الوضعية بعد، عن علّمالمت أخي ، إليك

 المثلث زوايا مجموع أن وتثبت تبرهن أن منك لبطُ   

 هذه حل على لنتعاون معي تعال ؛°180 أي قائمتين يساوي الداخلية

 هذه معالجة في بها سنستعين التي القضايا طبيعة إلى انتبهو لةأالمس

  :يلي ما فنقول المسالة؛

 نصل نتائجو منها ننطلق ياقضا  وجود من بد ال  ـ

 ما نعرف أن يجب اإلجابة؛ ورقة على ونرسمه  مثلثا ننشئ فلكي ؛إليها

    المستقيمة الزاوية ما نعرف أن يجب كما ؛خصائصه هي وما المثلث

 ما أي المتساوية الكميات بين العالقات طبيعة ما ؛القائمة الزاوية ماو

" إن : فنقول األخرى؛ ضيةالريا العالقات من وغيرها التساوي عالقة

 ؛"مثنى مثنى مستقيمات ثالثة تقاطع عن ينتج هندسي شكل المثلث

 عن تنشأ التي الزاوية هي المستقيمة الزاويةو ؛ )الشكل (يلي ما فنرسم

 .°180 أي قائمتين تساوي وهي المستقيم؛ الخط

  



 

 

 
 
 
 

  

   )BC( المستقيم نمد : يلي بما نقوم  ذلك على نبرهن ولكي 

  للمستقيم موازيا مستقيما خطا  )C(  النقطة من وننشئ ) D( النقطة إلى

)AB (له الموازي المستقيم على فنحصل  )CE( ، من هأنّ تعرف توأن 

 لهذا موازيا واحدا خطا إالّ نرسم أن يمكن ال مستقيم خارج نقطة

  ؛ المستقيم

  : يلي ما لنا فينتج 

  :التالية الزوايا تشمل )BD( المستقيمة الزاوية ـ 1
)BCA+ACE+ECD  (  

 والمطلوب؛  +ABC  BCA BAC  + : هي المثلث زوايا ـ 2

  ؛  °180 تساوي أنها إثبات

   : يلي ما فنثبت 

  بالتماثل نظرية  سبقت البرهنة عليها ؛ABC=ECD    ـ 

 ؛ عليها البرهنة سبقت نظرية بالتبادل  BAC=ACE  ـ
  .المستقيمة والزاوية المثلث بين مشتركة زاوية  BCA    ـ

  ؟ المقدمات هذه عن ينتج فماذا

  :أنّه : يلي ما ينتج

  ACB + ACE + ECD  =  180°  الزوايا كانت إذا  
  ACB + ACE + ECD =  CBA + CAB + ACB   وآانت 

 مع كميتان تساوت إذا أنه ـ الطالب أخي ـ البديهي ومن فبالضرورة 

   :فإن وبالتالي ؛متساويتان فهما ثالثة كمية
        180°      =     CBA + CAB + ACB   زوايا      المثلث  



 

 

  .إثباته المطلوب هوو

 ؛ هامن انطلقنا التي والعالقات القضايا تفحصنا  إذا ولكن  

 المساويتان الكميتانف : منها  الشك يقبل ال واضح هو ما منها : أن فنجد

 لجميع وصالحة العقول لجميع ضرورية وهي متساويتان ةلثالث

 نقول كأن ؛بصحته نعتقد لكن و واضح غير هو ما ومنها االستدالالت،

 أساس وعلى واحد؛ مستقيم إال يمر أن يمكن ال مستقيم خارج نقطة من

 عدة يمر وقد  (سابقا بنا مر كما واحدا مستقيما أنشأنا القضية هذه

 مستقيمات ثالثة تقاطع عن ينتج المثلثو ،)أخرى تهندسا في مستقيمات

 هذا يبقى فهل كرة على الشكل هذا رسمنا وإذا ؛بالتعريف مثنى مثنى

 في النظر نعيد أن يجب أم واحدا مكانال يبقى وهل صحيحا؟ التعريف

    تلك؛ أو الهندسة هذه عليه تنطبق الذي الهندسي المكان لفكرة تصورنا

 أو أكثر بل درجة° 180 يساوي المثلث زوايا موعمج يكون ال قد وأخيرا

     قديما الرياضي البرهان أسس نحلل عندما أكثر سيتضح ما وهذا أقل

   .وحديثا

 يعرفه :  Démonstrationالرياضي البرهان تعريف  

      باالستناد نتيجة صدق على البرهنة إلى يهدف استنباط "هبأنّ" الالند"

 قضية حةص إثبات إذن، فهو ،"بها مسلم وأ بها معترف مقدمات إلى

 أو باالتفاق أو لوضوحها إما (صحيحة أخرى بقضايا بربطها رياضية

  ).بالتعريف



 

 

 رأينا كما ،فالبديهيات) : axiomes (البديهيات ـ 1

 ،برهان إلى تحتاج ال والتميز؛ الوضوح غاية في عقلية قضايا ،سابقا

 أحد من أكبر الكل "بأن ثال،م فالقول : العقل لىع نفسها تفرض قضايا

 " وبأنه ، "بينهما فيما متساويان لثالٍث المساويين الشيئين " وبأن  ،"أجزائه

 إذا " بأنّه و ، "متساوية النتيجة جاءت متساويين من ثابتة كمية طرحت إذا

 حقائق كلها هي ،"متساوية النتيجة جاءت متساويين إلى ثابتة كمية أضفت

  .ذاته مع العقل تماسك بادِئم إلى تستند بديهية،

 مجردة صورية عالقات إلى البديهيات تشير ما عادة وهي

       كالفيزياء اإلنسانية، المعرفة ميادين من ميدان أي في تطبيقها يمكن

 على تبرهن ولكنها البرهان تقبل ال قضايا فهي والطبيعيات؛  الكيمياء

  البديهية القضايا رفمعيا. الرياضي البرهان أساسيات من وهي غيرها،

 مقياس ما : هي نفسها ستطرح التي المشكلة لكت ،والتميز الوضوح هو

  .الحقا هذا سنرى مطلق؟ ثابت المقياس هذا وهل الوضوح هذا

   بالمصادرات أيضا وتدعى)  postulas  (المسلمات ـ 2

 ويسلم كمطلب العقل يضعها ولكن بذاتها، واضحة غير قضايا وهي

 مصادرة أمثلتها، ومن .الرياضية البراهين اءبن قصد بصدقها

  مستقيم، خارج  نقطة من " بأنه القائلة  المشهورة "  Euclideأوقليدس"

 وبأن ، " نقطتين بين يصل ما هو الخط " وبأن  ، "واحد مواز إالّ يمرُّ ال

 بعد أقصر أن "و1 "واالرتفاع والعرض الطول : ثالثة أبعاد ذو المكان" 

                                                 
هية والمصادرة ، بدأت تختفي في أواخر القرن التاسع عشر  ـ إن التفرقة بين البدي 1

 .وفي القرن العشرين بوجه أخص، مع ظهور األكسيوماتيك



 

 

 القوة في يساويه فعل رد فعل لكل أن" و " [ المستقيم الخط هو نقطتين بين

 هذه إنكار ألنو]. الفيزياء في ذلك درست كما" االتجاه في ويخالفه

 بكاملها، " أوقليدس "لهندسة النسقي البناء هدم عنه سينتج  ةالمصادر
 تطور ظل في قائما يُعد لم والمصادرة البديهية بين التمييز هذا أن إالّ

 تميز كانت التي الوضوح فكرة وأن خاصة ؛الرياضية المفاهيم من الكثير

 عن ضهابع القضايا تمييز في عليه ُيعتمد معيارا تعد لم البديهية القضايا

 من أكبر يصبح لم فالكل كذلك؛ يصبح لم واضحا نعتقده كنّا فما ، بعض

 األخرى؛ البديهية القضايا من وغيرها المجموعات نظرية قي الجزء

 مكانة المصادرة أخذت لذلك أكثر، للصالحية األهمية تعطى فأصبحت

        صالحة ستكون مصادرة أي أن حيث من الحديثة الرياضيات في أساسية

  .الالأوقليدية الهندسات ظهور بعد خاصة إليه؛ تنتمي الذي النسق في

       النهاية ما نرسم أن يمكن مستقيم خارج نقطة فمن

 ،واحدا موازيا ال و نرسم أن يمكن ال كما ؛له الموازية المستقيمات من

 أوقليدس هندسة في ورد ما ألغلب مخالفة نتائج ذلك عن ويترتب

 أن سابقا برهنا قد الطالب؛ أخي ا؛كنّ فإذا ؛مثال المثلث يازوا كمجموع

 أكثر تساوي أنها نبرهن أن يمكن ؛قائمتين تساوي المثلث زوايا مجموع

 ننطلق الذي الهندسي النسق بحسب )°180 (قائمتبن زاويتين من أقل أو

 هندسة" في إالّ صالحة تصبح لم األبعاد الثالثي المكان فكرة وحتى ؛منه

 من انطالقا استنتاجها يمكن التي الرياضية األفكار من وغيرها  "دسأوقلي

.       ونتائجه مسلماته رياضي نسق لكلف ؛)المسلمات (المصادرات هذه

  .الحقا الفكرة لهذه التفصيل من مزيد وسيأتي



 

 

 القول وهو تعريف، جمع ) définitions ( 1التعريفات ـ 3

 مميزا المفهوم هذا تكون التي الصفات مجموع أو الشيء لمفهوم الشارح

 موجز، المعرف بأن العلم مع ،معرفه التعريفُ يساوى بحيث عداه عما

 " هي أو ،"بعد له ليس ما " هي النقطة : أمثلتها ومن . 2مفصل والتعريف

 خطوط ثالثة من يتألف هندسي شكل " هو والمثلث ؛ "خطين التقاء حاصل

 المميزة والصفات الخصائص بذكر التعريف ويكون ؛ " زوايا وثالث

 أغلبها الرياضية والتعريفات بها؛ يتكون التي الطريقة بذكر أو للشيء

 وماهية خصائص خاللها من العقُل يحدد التي هي أي 3إنشائية تعريفات

 عن ويميزها وضوحا و دقة يكسبها ما وهذا دراسته؛ موضوعات

 خيأ راجع [ ؛التجريبية الدراسات من المستخلصة العلمية التعريفات

 لبعض تعريفك في توظفها أن وحاول المنطقي التعريف قواعد الطالب،

     والعالقات والمجموعات واألشكال كاألعداد الرياضيات، موضوعات

   ] .وغيرها

 أسسا الرياضي) البرهان (لالستدالل أن سبق مما نستنتج

 أنها حيث من ؛وظيفتها في وتشترك طبيعتها في تختلف منها ينطلق

  وبناء إنشاء على أي غيرها؛ على البرهنة في األولى لدرجةبا تساعد

 الفكر مجال في العقلي اإلبداع قدرة عن يكشف متكامل رياضي نسق

                                                 
 )أو  إنشائي (  ـ هناك نوعان من التعريف، تعريف تحليلي، وآخر تركيبي،  1

  .75  ـ عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والرياضي، ص،  2

جود ويعني ذلك إن للشيء المطابق ألحد التعريفات أو المستوفي ـ مصادرات الو3

 .لبعض الشروط وجودا منطقيا أو رياضيا



 

 

   استدالل لكل ضرورية األسس فهذه تطور؛ من إليه وصل وما الرياضي

  .رياضي وبرهان

    ـ : الرياضيات في البرهنة أساليب ـ  2 

 فكيف الرياضية، البرهنة دئومبا أسس هي هذه كانت وإذا

 ما أخرى، وبصورة عنها؟ تَلزم التي النتائج إلى المقدمات من االنتقال يتم

  الرياضيات؟ في البرهنة وأساليب أشكال هي

 إليهما يلجأ ) وشكالن صورتان (مشهورتان طريقتان هناك

 التحليلية الطريقة وهما وبنائها، قضاياه صدق إثبات في الرياضي

  .لتركيبيةا والطريقة

  ).منه أبسط هو ما إلى المركب رد هو التحليل :(التحليلية الطريقة ـ أ

   :نوعين على وهي

 وإرجاع تحليل على وتقوم: المباشر التحليل طريقة ـ 1 أ

 لدى معروفة منها أبسط أخرى قضايا إلى إثباتها، المراد القضية

 الطريقة وهذه. )المعلوم إلى المجهول من أي (إثباتها له وسبق ،الرياضي

 تراجعية بحركة الرياضي يقوم حيث المبادئ إلى النتائج من صعود هي

 هي والتي تحليلها يمكن ال التي المبدأ القضية إلى المعطاة، القضية من

  .المعروفة المبادئ أحد

    : التالية المعادلة خالل من مثاال نقدم الطريقة، هذه ولبيان
  X + 6 = 12  :   المعادلة مجهول أوجد  



 

 

 البديهية تطبيق الرياضي من يقتضي المعادلة هذه حل إن 

 هذا يغير لن متساويين، كميتين من ثابتة كمية طرح : " بأن القائلة

  ."تساويهما من الطرح

 على للمعادلة المشكلين الطرفين من) 6 (للمقدار فبطرحه

   : التالية الصورة
                              X + 6 – 6 = 12 – 6                 

      X = 6 يتعين له ما كان مجهوال وهو أن         

) : بالخلف البرهان (المباشر غير التحليل طريقة ـ  2 أ

  ،الحالة هذه وفي ،)متعذرا (ممكن غير المباشر التحليل يكون قد لكن،

 من بالنتائج التسليم نفسه فيلزم مباشر، غير آخر طريقا الرياضي يسلك

 كان كما الواضحة األولية المبادئ إلى إثباتها المراد القضية يرد أن دون

 القضية نقيض بأن يثبت أن يحاول إنه. المباشر التحليل في الشأن

 قضيته صدق يستنتج الكذب، هذا ومن كاذب، عليها البرهنة المطلوب

 بقتطا يضمن والذي سابقا؛ إليه أشرنا الذي التناقض عدم مبدأ بتطبيق

 بالخُلف بالبرهان المباشر غير التحليل هذا عىدُي كما نفسه؛ مع الفكر

)Démonstration par l’ absurde ( . 
   :كاآلتي هو الطريقة لهذه الموضح والمثال

   ،) B( يوازي) A( : التالي المطلوب الخلف ببرهان اثبت

 على؟ ونكتبه ) C(يوازي ) A(هل : ، المطلوب )C(يوازي ) B(و

  :  التالي لشكلا

 )A // B (  ، )B // C (  المطلوب ) :A//    C ( ؟  



 

 

، ونبين بأنها حالة  ) C//  ال A(  أن  بافتراضنقوم

  مستحيلة وكاذبة ؛ 

، فإنه يقطعه؛ وإذا قطعه، قطع )C(يوازي ) A(إذا لم يكن 

 وال يوازيه أنه فيه، افتُِرض الذي ؛ وهذا يخالف المعطى)B(موازيه 

  . ممكن غير العكس أن تثبت هنا، المباشرة غير البرهنةف. يقطعه

  العقل تلزم البرهنة، في الطريقة هذه أن إلى المالحظة وتجدر

 طريق عن وإثباتها إليها الوصول المطلوب، وكان بالنتائج، التسليم على

  .الواضحة والمبادئ األوليات إلى ردها

 من بالهبوط أثنائها، في الرياضي فيقوم التركيبية، الطريقة اأم ـ ب

 تتجلى البرهان، هذا وفي. النتائج إلى البرهان، أوليات هي التي المبادئ

 والجديدة المتنوعة العالقات وإيجاد والبناء اإلنشاء على الذهن قدرة

        البسيطة القضايا من الرياضي ينتقل البرهان هذا ففي ؛المبتكرة

 طريقة راجع(. الجديدة مركبة ياقضا من عنها ينتج ما إلى) المعروفة(

 قدرة الطالب؛ هاأي لتكشف؛ قائمتين تساوي المثلث زوايا مجموع أن إثبات

  .)الرياضي اإلبداع على العقل

 يميز ما وهو الجديد، التأليف يوضح ،الجبر في اآلتي والمثال

   : اآلتيتين المعادلتين بين التركيب المطلوب : الطريقة هذه
  X + 1 =  0 
  X + 2 = 0 

 الرياضي يحصل البعض، بعضهما في المعادلتين ضرب عند

  : وهي الثانية، الدرجة من معادلة على



 

 

X2 + 3x + 2  = 0 
 المعطى فيها، الرياضي يتجاوز جديدة، عالقة فالحاصل

 والعالقات المفاهيم إنشاء على العقل قدرة عن لنا ويكشف برمته،

  .الجديد والتركيب

  النتائج حيث من : ثانيا

 على الوقوف إلى يطمح عموما، العلمي الفضول كان إذا

 هذا له يحقق ما الرياضيات في سيجد فإنه واليقين، بالدقة المتصفة النتائج

 والغاية الصحيح، للفكر المثالي النموذج ذلك، في تمثل ألنها الطموح؛

 هألن الفيلسوف، نقول : والعالم الفيلسوف تطلعات تنشدها التي الواضحة

 الضرورية والنهاية تتغير، ال التي واألزلية الثابتة الحقيقة فيها يرى

 وما كان ألنه العالم، ونقول العقل؛ على نفسها تفرض التي والواضحة

 يحول أن الرياضيات، بفضل استطاع بحيث منوالها، على ينسج يزال

 إلى التجريب ومن ،الكم إلى الكيف من ونتائجه، العلمي البحث سبل

 في ألن الرياضية؛ والكيمياء الرياضية الفيزياء في الحال هو كما لتجريد،ا

 أصبح واطمئنانا، دقة أكثر نتائج إلى الوصول وقصد العلوم، هذه أمثال

   .نتائج من يوافقها ما إلى ثمة، من ليصل المبادئ، من ينطلق العلمي الفكر

 منهجها في ويقينية قطعية معرفة الرياضية فالمعرفة   

 واألسس، بالمبادئ االلتزام من أساس على تقوم معرفة وهي نتائجها؛و

 الرياضيات جعل مما. الصارم الهوية لمبدأ المطلق بوفائها وتتصف

 حريصا دام ما احتمال، أو شك أيُّ إليه، يرقى ال الذي باليقين تتصف

 بالنظر صحيحة صناعة فالرياضيات. التناقض عن مبتعدا االنسجام، على



 

 

 الرياضي الفكر دام ما بنتائجها، المقدمات تربط التي المنطقية القةالع إلى

 مع العقل تناقض عدم بمبدأ االستنتاجية، استدالالته خالل من وفيا يبقى

 كما تابعة فقيمتها ، برهنته في الفكر منها يبدأ التي المنطلقات أما. نفسه

 بهندسة األمر تعلق سواء (لها واختيارهم واضعيها لتقدير حين، بعد سنرى

  ).لوباتشفسكي أو ريمان أو أقليدس

III ؟ ومآخذَ حدودا للرياضيات بأن القول يمكن حد أي إلى ـ  
 

 الحسي المجال إلى بالنظر ومآخذها حدودها : أوال
 أن لنا وأولياتها، هاته الرياضية البرهنة أساليب خالل من

 ؟ نتائج من هاطريق عن إليه نصل ما قيمة ما الطالب، أخي معا، نتساءل

 ؟ بها الثقة يجب مدى أي إلى آخر، وبمعنى
 إلى تنزل عندما باليقين، المتصفة الرياضية الحقائق إن

 مثال، أحاول عندما". التقريبيات "في وتقع دقتها تفقد التجريبية، التطبيقات

 محدد العدد هذا بأن علمي مع وعمليا، حسابيا تقديرا) π (العدد تقدير

 دون ينزل فإنه وقطرها، الدائرة بين المجردة العالقة سبح دقيقا تحديدا

 على) 22 (لـ الفعلي التقسيم ولكن ؛ 7 / 22 أي ) π ) = (3,14 (فـ: الدقة

 وما) 22 (يساوي ال ) 7 × 3,14 ( أن بدليل ) 3,14 ( من أكثر يساوي ) 7( 

 يلق لذلك)   22 ( من االقتراب في يتناهى ال عدد هو الحقيقة، في يساويه

   ".يقينية غير كانت بالواقع الرياضيات ارتبطت إذا" 

 على عقلي دليل أيُّ لدينا، ليس أنه تبين الهندسة، مجال وفي

" أعلن لقد. وعرض وعمق طول : ثالثة بأبعاد يتمتع المكان أن



 

 

 فيها يكون خاصة، هندسة عن ( N. I. Lobatchevski )  1"لوباتشفسكي

 ،مصادرة على هنا يعتمد وهو قائمتين، من أقل المثلث زوايا مجموع

 ألن ذلك ،مواٍز من أكثر يمر أن يمكن مستقيم، خارج نقطة من أنه مؤداها

 " وقرر. 2مسطحا وليس مقعر، مكان هو العالم، هذا به يسلم الذي المكان

 تبعا وأنه 4كروي؛ المكان أن ،)1851 (سنة في 3 ( B. Riemann ) " ريمان

 زوايا مجموع وأن مواز، أيُّ مستقيم، خارج نقطة من يمر ال لذلك،

 ليست كلَّها، الهندسات هذه أن والعجيب. قائمتين من أكثر يساوي المثلث

 المتوازيات، حول إليها تستند التي المسلمات أن من الرغم على متناقضة

 التاسع القرن إلى كانت التي الكالسيكية الهندسة إن. مشتركة ةواحد ليست

. الهندسة حاالت من خاصة كحالة تظهر مطلقة، كحقيقة مأخوذة عشر،

 إن): " ( Bouligand "  بوليغان "يقول. متغيرا أصبح ثابتا يعتبر كان وما

 حقائق فيها ليس الرياضيات أن على لَدليل الهندسة، في األنظمة كثرة

 إلى تدعو افتراضات مجرد إالّ  الرياضي، الفكر منطلقات وما". لقةمط

   .االستداللية البرهنة

                                                 
 -1792(  ـ هو عالم رياضي روسي وأحد مؤسسي الهندسات الالأوقليدية 1

1856.( 

  .( Courbature négative )ن تخيله داخل الكرة،  ـ المكان المقعر يمك2

، اشتهر بأعماله في الرياضيات  )1866 -1826(  ـ هو عالم رياضي ألماني 3

 .الحديثة وخاصة في نظرية الداالت والهندسة الالأوقليدية

  .( Courbature positive )على سطح الكرة ،  ـ المكان الكروي أي 4



 

 

 والمناطقة الرياضيين جعل الالأوقليدية، الهندسات فظهور

 أي ؛"استنتاجي فرضي " نسق مجرد رياضي بناء أي يعتبرون  المحدثين،

 وأن صحتها، عن شيء أي البرهان يقدم لم افتراضية، أسس على يقوم

 المسلمات هذه بين منطقي وتسلسل انسجام وجود هو األمر، في   ما كلَّ

 المتصفة البداهة فكرة سقطت وبهذا،. 1عليها المترتبة النتائج وبين

 عند واضح غير يكون قد شخص، عند واضح هو ما ألن بالوضوح،

. ذاك إلى هذا من والتصور الحدس اختالف إلى نظرا آخر، شخص

 اختيار حرية على مفتوحة الرياضيات، مجال في األبواب باتت وهكذا،

 االنسجام فكرة تتضمن النسق وفكرة. 2واالفتراضات المنطلقات شتى

 نسق لبناء كافية المسلمات أن يعني وهذا يةواالستقالل والتكامل الداخلي

 تغيير بحيث بعضها عن ومستقلة الداخلي التناقض من وخالية رياضي

 في الصدق أن كما القضايا، بباقي المساس دون القضايا هذه من قضية

 على وإنّما المقدمات، صدق على متوقفا يعد لم الحديثة الرياضيات

 النتائج إلى المقدمات من انتقاله كةحر في أي الرياضي االستدالل صرامة

  .الالأوقليدية الهندسات مع الرياضية األنساق فكرة ظهور بعد

                                                 
        " لوباتشفسكي"على تصور مستٍو للمكان، وعند "أوقليدس" ـ تقوم هندسة  1

وكلها إنشاءات متسقة ، . ي، فالمكان في هندسته كرو" ريمان"؛ أما على المكان المقعر

 .  من التناقض الداخلي   تخلو

لم تعد توصف بالكمال المطلق أو تمثل " أوقليدس" ـ من هنا ، يبدو أن هندسة  2

لقد غدت واحدة من عدٍد ال ينتهي من الهندسات . اليقين الفكري الذي ال يمكن نقضه 

 .الممكنة التي لكل منها مسلماتها الخاصة بها 



 

 

 إلى تُظهر الرياضيات، وقضايا العلم قضايا بين المقابلة ولعل

 تجسيد العلمية فالحقائق المجال؛ هذا في التفاوت بينهما يتجلى حد أي

 ألسباب تابعة ألنها يقينية شبه وهي ،واقع عن تخبرنا ظواهر بين لعالقات

 في التصور هذا خالف األمر لكن غيرها، دون الظواهر هذه وأحوال

 منأى في تبقي وجوٍد وعالقات لموجودات تجريد فقضاياها الرياضيات؛

 وهذه ؛ (=) ،) × (،) - (، : (+) وهي اإلشارات هذه مثل تغير، أي عن

 كل من البناء خلو مع مالهاواستع والتجريد؛ بالصورية يتسم خالص تأمل

  . اليقين ثمة ومن الصدق، للرياضي يحقق داخلي، تناقض

 للرياضيات، الداخلية العالقات تطور حركة عن يترتب ومما

 االفتراض على القائمAxiomatique  األكسيوماتيك منهج ظهور

. المفترضة المقدمات مع النتائج تناقض عدم على والتأكيد واالستنتاج،

 ووضوح بساطة أو المالءمة فكرة تهمهم تعد لم أنفسهم، اضيونفالري

 بل ،1مقنعة تعاريف أو مواضعات مجرد اعتبرت التي واألوليات المبادئ
 االفتراضية المنطلقات بين يطرأ قد تناقض كل رفع في اهتمامهم حصروا

  .عنها المترتبة الضرورية والنتائج

 المفاهيم وظهور الرياضيات عالم في والتطور التحول هذا

 المقدمات أن على والتأكيد ،رمزية واألكثر التجريد في الموغلة الجديدة

 يقين بأن القول يمكننا هل : نتساءل جعلنا ذلك كل فرضيات مجرد هي

  ؟ خلفه من وال يديه بين من الباطل هيأتي ال الرياضيات
                                                 

-Poincaré )1854 ـ وهو ما ذهب إليه الرياضي الفرنسي هنري بوانكاري1

 " قيمة العلم " في كتابه )  1912



 

 

  ونسقها سياقها إلى بالنظر مزاياها:  ثانيا
  

 واحد كل يقين على يقضي ال تعدُّد الرياضية األنساق تعدد إن

 وأنها) مصادرات(  متواضعة أنها على األوليات إلى ننظر دمنا ما منها،

 ادراتالمص بعض وجود رغم نهائية؛ أنها أو بناء لكل ضرورية ليست

 يمكن " أنه الالأوقليدية الهندسات لنا بينت لقد. األنساق كل بين المشتركة

 االستنباطي النسق ويبقى أخرى، إضافة أو بعضها حذف أو غيرها وضع

 تمثل ياضيةالر األنساق فتنوع. تلك أو هذه يقين بذلك، يسقط وال ،1 "قائما

 المعقولة العالقـات عالم وفي واإلنشاء، التجريد آفاق في للفكر مغامرة

 ألنه وصادق، صحيح نسق كل في الحاصل واليقين. تناقض كل وغياب

  .ونتائجه ومسلماته بحدوده المفترض الواقع على ينطبق

 يقينية صبغة تكتسي ال خاصة، بصورة الرياضية المعرفة إن

 نسق صورة على معها وانسجامها ومبادئها منطلقاتها قسيا في إال مطلقة،

 تابعا يقينا يقينها ومن نسقية، حقائق حقائقها من يجعل وهذا منطقي،

 انسجام هنا، بالعقالنية والمقصود. الضرورية ونتائجها المقدمات لعقالنية

  .نفسه مع الفكر

 

 

  

                                                 
  .11االستنباط ، ص ـ :  ـ محمد أبو حمدان ، من طرق الفكر 1



 

 

  الطرح هذا من الفلسفية الحكمة : ثالثا
 

 العلوم، فلسفة مجال في الفلسفة يهإل تسعى الذي الغرض إن

        تغير يشوبها ال التي المطلقة أبعادها في الحقيقة على الوقوف هو

        العلوم تتصف مدى أي إلى عرفت لقد. اضطراب وال غموض وال

 الرياضيات نتائج تستطع لم لماذا وعرفت واالحتمال، بالنسبية نتائجها في

 الذي السر إن. واختالفاتها تنوعها من الرغم ىعل التقريبيات، في السقوط

 المنطلقات يصل الذي الخيط استقرار هو الرياضيات، فلسفة عنه كشفت

 أو الهوية مبدأ أساس على المجهول نحو المعلوم من وتقدُمه بالمنتهيات،

 .التناقض عدم مبدأ
  

  المشكلة حل : خاتمة
 
 قيمة في شكال إلى تحملنا أن يجب ال الفلسفية الحكمة إن

 به يتسم الذي الحقيقي الطابع عن كشفت تأمالتها في إنّها. الرياضيات

 ميزة أعظم يكون يكاد شيئا وأبرزت ونتائجه، أسسه في الرياضي الفكر

 تجريدا، أكثر البحث كان فكلما. والنسقية التجريد وهو الفكر، هذا في

 انتقاله في سجاماالن على أكبر حرصه كان وكلما والنسبية؛ التغير من أمن

 ضد حصينا حصنا أقام النتائج، إلى المقدمات ومن أخرى، إلى مرحلة من

   .واالضطراب التناقض

  

  

  



 

 

  فلسفي صن تحليل : تطبيق
 

 قطعيا التقليدي التأويل في الرياضي االستدالل كان لقد «  

 هذه فإن مطلقا، صحيحة المبادئ هذه كانت كما : يقول كان. صوريا

 ذلك  يسمى أرسطو وكان أيضا صحيحة منها استنتج التي ك،تل أو القضية

  .الوجود واجب قياس

 إذا: القول على يقتصر الرياضي االستدالل فإن اآلن، أما

 يستتبعها ما فإن تلك أو المبادئ من المجموعة هذه اعتباطا افترضنا

                                                      .التالي هو نتائج من صوريا

 الذي المنطقي الرابط في إالّ تكون ال الضرورة فإن وبذلك

 الرياضيات وأصبحت نفسها القضايا من انسحبت قد أنّه أي القضايا، يجمع

  . »   استنتاجيا افتراضيا نسقا" بيري " عبارة على

  بالنشي روبير                                 

  . النص مضمون فيها تعالج فلسفية مقالة أكتب

  

  

  

  

  

  

  



 

 

I المشكلة طرح:     
 علم «": ديكارت " لـ بالنسبة الرياضيات تعد: المسلمة .1

     بالنسبة وتعد واليقين، وحضوالو للدقة النموذج فهي ،» والقياس النظام

 نتائجها ألن ذلك. عصرنا علوم في به، ىذحتُي أعلى مثال" برغسون "لـ

 غير أخرى نتائج ويتصور يصل أن للعقل يمكن ال أنه بمعنى. ضرورية

 .استنتجها التي
 هذه ترد الكالسيكية الرياضيات وكانت:  التعارض إبراز .2

 االنسجام إلى تردها الحديثة النظرة لكن المبادئ وضوح إلى الضرورة

 .للقضايا المنطقي
 في الضرورة هذه صدر فما: المشكلة صياغة .3

 يرجع أم الرياضي؟ االستدالل منه ينطلق الذي المبدأ هو هل الرياضيات؟

 النتيجة؟ و المبدأ بين يجمع الذي المنطقي الرابط إلى

II المشكلة حل محاولة:  

 :النص صاحب موقف .1
 االستدالل في رورةالض مصدر أن النّص صاحب يرى

 الحديثة الرياضيات إلى سيكيةالكال الرياضيات من يختلف الرياضي

 الرياضيات في إذ. فيهما اواحد الضرورة مصدر فليس. األكسيوماتيةأو

 االستدالل منه ينطلق الذي ذاته، المبدأ في الضرورة تكون الكالسيكية

 فمصدر الرياضيات، في أما).والمسلمات والبديهيات التعريفات (الرياضي

 المقدمات بين المنطقي االنسجام أي ؛المنطقي الرابط هو الضرورة هذه



 

 

 للتفكير الصورية الشروط فتصبح. عقليا لزوما عنها تلزم التي والنتائج

  .الضرورة تبرر وحدها السليم

 : الحجة .2
 يحمل أولية حقيقة المبدأ تعد الكالسيكية الرياضيات ألن

 منها، الصدق يستمد لكي القضايا من غيره إلى بحاجة سلي بذاته الصدق

 الرياضيات، أما.مثله صادقة تكون منطقيا لزوما عنه تلزم قضية فكل

        ،hypothèse une فرضية أو افتراض مجرد المبدأ تعد فألنها

 العقل يضعه ذاته، حد في كاذبا وليس صادقا ليس افتراض وباعتباره

   إالّ العقل، في أو الواقع في يبرره ما له ليس تقريري، بفعل الرياضي

 عملية أو الرياضي االستدالل قيام في االفتراض ذلك صالحية مدى في

 كونه ليس و المبدأ وظيفة التبرير فيصبح. نفسه العلم وبناء ممكنة رياضية

  .استقرائية / تاريخية طبيعة ذات والحجة أولية، حقيقة

 :مناقشة .3
 االستدالل في الضرورة رمصد في االختالف جوهر إن 

    . عامة والحقيقة ةخاص الرياضية الحقيقة تصور إلى يرجع الرياضي

 أي المبدأ، أن نالرياضيي لدى والسائد السيد صورالت كان عندما إذ

 تتمتع كانت الرياضي، منها ينطلق التي نفسها، االستدالل مقدمات

 ليست الضرورة أن تقادلالع ذلك دفعهم. العقل أمام والبساطة بالوضوح

        نفسها تفرض التي المقدمات تلك في وإنما الرياضي االستدالل صرامة في

 في المطلق نهيارا وكان. للبرهنة قابلة ليست أو الرياضي على



 

 

 الذي مثل الرياضية، مقدماتها تعدد في شهدته والتي ـ خاصة الرياضيات

  بدوره أدى والذي لهندسي،ا الفضاء تصور بتعدد الهندسة، مجال في حدث

 له كان ـ االقليدية الهندسة عن منطقية ةصرام تقل ال هندسات نشوء إلى

 كما. الرياضية الحقيقة تصور في النظر إعادة إلى دفع التطور في أثر

 الرياضيات أن عن حديثه عند " بيري " النّص صاحب ذلك إلى أشار

 يلخص وهذا. تنتاجياس – افتراضي علم: أنّها على تعرف المعاصرة

 من ونسبية، برهانية عقلية أنها على الرياضية، الحقيقة طبيعة بطريقته،

 ويكون بذاتها الصدق تحمل ال فرضيات، من ينطلق استداللها أن حيث

  .فحسب السليم للتفكير الصورية الشروط احترام هو فيه، الصدق معيار

III المشكلة حل :  

   واحدا ليس الضرورة مصدر أن نستنتج، أن يمكننا تقدم مما 

 التصور كان عندما إذ. الرياضية الحقيقة لتصور تبعا الرياضيات، في

 بالمبدأ تتعلّق الضرورة كانت الكالسيكية الرياضيات في للحقيقة المطلق

 المطلق انهار و النسبي التصور ظهر عندما أما. أولية حقيقة ُعد إذ ذاته،

 هنا من و. النتائج تعدد قبول الضروري نم أصبح المبدأ تعددية بقبول

 الرياضيات في أصبح و. المنطقية العالقة إلى الكائن فكرة من االنتقال

  .لالستدالل المنطقية الصرامة هو فيها ،المعول األكسيوماتية
 
  

  
 
  



 

 

  ـ : الفلسفية المقالة معالجة طرائق

 المقارنة طريقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 العام، إلى الخاص من ننتقل االستقراء في كنّا إذا ـ : تدريب

  واحد الغرض الحالتين وفي الخاص، إلى مالعا من ننتقل االستنتاج وفي

   ؟ بينهما العالقة ترى فكيف. المعرفة بناء وهو

 طريقة المقارنة المحطات الثالث

 طرح المشكلة   
وجود مواطن تشابه احتمال 

 بين طرفين مختلفين

 مواطن االختالف

 محاولة حل المشكلة مواطن االتفاق

 طبيعة العالقة بينهما

 حل المشكلة
الفصل في المشكلة موضوع 

  المقارنة
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و من أهم صور . ينشئ العقل المعارف بالحدس و االستدالل 

 . االستدالل االستنتاج و االستقراء

برازا 
 لتعارض

ن الكل إلى الجزء و االستقراء إذا كان االستنتاج حركة عقلية م

 عكسها من الجزء إلى الكل

 هل يعني هذا أنهما ال يتشابهان؟ 
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 وهل كونوهما متمايزان يعني أنهما منفصالن بالضرورة؟

االستنتاج يعطي نتيجة الزمة 

 بالضرورة
 االستقراء نتائجه غير ضرورية

 االستنتاج من مسلمات ينطلق

 عقلية

  االستقراء ينطلق من مالحظات

  تجريبية

إذا صدقت مقدماته كانت 

 نتائجه صادقة

  إذا صدقت مقدماته كانت نتائجه

  ظنية

يستند إلى قوانين المنطق 

 الصوري 
 يستند إلى قوانين النطق المادي
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 عالقة ما،االستنتاج هو االستدالل الذي يبرز ضرورة :" يقول غوبلو

 ."واالستقراء يبرز أن هذه العالقة ثابتة
  
  
  
 



 

 

 كل من االستنتاج و االستقراء نشاط عقلي

 كالهما ضروري في بناء المعرفة
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 كالهما يستند إلى جملة من القوانين و القواعد المنطقية

 بين االستقراء و االستنتاج تكامل 

. ج يعتمد على االستقراء، و االستقراء يحتاج إلى االستنتاجإن االستنتا

ث
ثال
 ال
زء
لج
ا

 

  إن التلوث يعرض سالمة النبات والحيوان واإلنسان إلى الخطر : مثال

يمكن أن نستنتج منها أن سكان هذه ) قضية كلية مثبتة استقرائيا( 

وحيواناتها ونباتاتها أكثر تعرضا للخطر بسبب ارتفاع نسبة  المدينة

 .االتلوث به
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يتضح من التحليل السابق أننا في العلم و حتى حياة الناس العادية 

وإذا استنتجنا نحتاج  استقرأنا نحتاج إلى االستنتاج، نستدل إذا عندما

 إلى االستقراء

قع 
مو
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فاالستنتاج واالستقراء ال يختلفان في التعريف و يتداخالن في 

 .الممارسة
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 .وعليه فهما متمايزان لكنها غير منفصلين

  


