


وكان لديهم ـ . بدأوا العد أوالً على أصابعهممن احملتمل أن أناس ما قبل التاريخ. احلضارة القدمية
. وأعداد حيوانام أو عدد األيام بدًءا باكتمال القمرأيضا ـ طرائق متنوعة لتدوين كميات

وتعلّموا استخدام . العظام لتمثيل األعداداحلبلية والعالمات اخلشبية وواستخدموا احلصى والعقد
.عند صناعتهم لألواين الفخارية أو رؤوس السهام املنقوشةأشكال منتظمة

وهو نظام العد (النظام العشري . م.قعام3000واستخدم الرياضيون يف مصر القدمية قبل حوايل 
ة، وطوروا صيغا إلجياد روادا يف اهلندسوكان املصريون القدماء. دون قيم للمرتلة) العشري

.املساحات وحجوم بعض اسمات البسيطة

األرض بعد الفيضان السنوي إىل احلسابات ولرياضيات املصريني تطبيقات عديدة تتراوح بني مسح
.املعقدة والضرورية لبناء األهرامات

وال . 60لعدد الستيين املبين على أساس ام ـ النظام.ق2100وقد طور البابليون القدماء ـ يف 
وال يعرف . ملعرفة الوقت، بالساعات والدقائق والثواينيزال هذا النظام مستخدما حىت يومنا هذا

60البابليون هذا النظام، ويعتقدون أنه حصيلة استخدام العدد املؤرخون بالضبط كيف طور
فلك لسهولة تقسيم وللنظام الستيين استخدامات هامة يف ال. وقياسات أخرىكأساس ملعرفة الوزن

تواريخ مهمة يف الرياضيات. وتفوق البابليون على املصريني يف اجلرب واهلندسة60العدد 

كذلك اهلندسة وتقنيات مساحة األ وطوروا. م استخدم قدماء املصريني النظام العشري.ق3000
.راضي

.ملمهدت حلساب التكام عرف إيودكسس الكندوسي طريقة االستنفاد، اليت.ق370



.االستنتاج املنطقيم أنشأ إقليدس نظاما هندسيا مستخدما.ق300

مؤلفات عربية قبل أن تظهر يف الكتب م ظهرت األرقام والصفر املرسوم على هيئة نقطة يف787
.اهلندية

.مرةم أطلق العرب على علم اجلرب هذا االسم ألول830

.للعدد الذي ال جذر لهشارةم استخدم اخلوارزمي مصطلح األصم ألول مرة لإل835

التحليلية باالستعانة باهلندسة يف حل املعادالت م وضع الرياضيون العرب أوىل لبنات اهلندسة888
.اجلربية

.قياس الزوايا ألول مرةم استعمل البتاين اجليب بدال من وتر ضعف القوس يف912

.حبوث الضوء ألول مرة يف التاريخواسمة يفم استغل الرياضيون العرب اهلندسة املستوية1029

اخلمسة عشر من كتاب العناصر مترجم أديالرد ـ من باث ـ من العربية األجزاء1142
.يف أوروباألقليدس، ونتيجة لذلك أضحت أعمال أقليدس معروفة جيدا

تيجةً لترمجة األعداد اهلندية ـ العربية إىل أوروبا نأُدخلَ نظام. منتصف القرن الثاين عشر امليالدي
.كتاب اخلوارزمي يف احلساب

.ألخطاء أقليدس يف املتوازياتم لفت نصري الدين الطوسي االنتباه ـ ألول مرة ـ1252

.م اخترع غياث الدين الكاشي الكسور العشرية1397

.لعلم اجلرب بدالً عن الكلماتم وضع القلصادي أبو احلسن القرشي ألول مرة رموزا1465



ألول ) - (والطرح (+) اشاريت اجلمع م عامل الرياضيات اهلولندي فاندر هوكيم استخد1514
.مرة يف الصيغ اجلربية

.حساب املثلثات كفرع مستقل عن الفلكم أسس عامل الرياضيات األملاين رجييومونتانوس،1533

.احلديثةم ألف جريوالمو كاردانو أول كتاب يف الرياضيات1542

الرياضيات معتقدا أنه ال يوجد شيء ميكن يف(=) د إشارة املساواة م أدخل روبرت ركور1557
.املتوازيةأن يكون أكثر مساواة من زوج من اخلطوط

.تساعد يف تبسيط احلساباتم نشر جون نابيري اكتشافه يف اللوغاريتمات، اليت1614

ضيات هي النموذج التحليلية، مقررا أن الريام نشر رِينيه ديكارت اكتشافه يف اهلندسة1637
.األمثل للتعليل

من السري إسحق نيوتن وجوتفريد وهللم نشر كل. منتصف العقد التاسع للقرن السابع عشرامليالدي
.التفاضل والتكاملليبنتز بصورة مستقلة اكتشافاما يف حساب

.مرتلة عشرية72حىت م قام أبراهام شارب حبساب قيمة النسبة التقريبية1717

وهو أنّ كلّ عدد زوجي هو :ع كريستني جولدباخ ما عرف حبدسية جولدباخم وض1742
.الرياضيات إلثبات صحتها أو خطئهاوال تزال هذه اجلملة مفتوحة لعلماء. جمموع عددين أوليني

م يعمل يف 1795عام م أدخل جسبارت مونيي اهلندسة الوصفية وقد كان حىت1763
.االستخبارات العسكرية الفرنسية

كارل فريدريك جوس ويانوس بولْياي، عمل علماء الرياضيات. داية القرن التاسع عشر امليالديب
.ال إقليديةنقوال لوباشيفسكي، وبشكل مستقل على تطوير هندسات



.تشارلْز بباج يف تطوير اآلالت احلاسبةبدأ. بداية العقد الثالث من القرن التاسع عشر

.يهْ حتليل فورييهم أدخل جني بابتست فوري1822

.م أدخل إفاريست جالوا نظرية الزمر1829

.م نشر جورج بويل نظامه يف املنطق الرمزي1854

.ثالثة أبعادم أدخل جوشياه وِيالرد جبس حتليل املتجهات يف1881

نظرية اموعات والنظرية الرياضية طور جورج كانتور. أواخر القرن التاسع عشر امليالدي
.للماالاية

اموعات مستخدما عبارتني غري معروفتني م طور إرنست زيرميلو طريقة املسلمات لنظرية1908
.وسبع مسلمات

كتاما مبادئ الرياضيات وجادال فيه م نشر أَلفرد نورث وايتهيد وبرتراند رسل1910-1913
.عدد قليل من املسلماتأنّ كل الفرضيات الرياضية ميكن استنباطها من

باعتبار األعداد الطبيعية األساس يف برلور احلركة احلدسية يف الرياضيات. ج. ي. بدأ لم 1912
.البنية الرياضية اليت ميكن إدراكها حدسيا

.م نشر إميي نوذر طريقة املسلمات للجرب1921

كورت جودل أن أي نظام من املسلمات حيوي أثبت. بداية الثالثينيات من القرن العشرين امليالدي
.الً ال ميكن إثباامج

وهي حاسوب آيل ختيلي ميكن أن يقوم حبل " آلة تورنج" م قدم أَالنْ تورنج وصفًا لــ 1937
.مجيع املسائل ذات الصبغة احلسابية



.احلديثة إىل املدارس يف عدة دولم دخلت الرياضيات1960مع اية اخلمسينيات وعام 

واكتشف . املعينات غري متكررة األمناطمن نوعني منم طور روجر بنروز تبليطة مكونة 1974
بنروز تعكس بنية نوع جديد من املادة املتبلورة فيما بعد أن هذه التبليطات اليت تدعي تبليطات

.وشبه املتبلورة

رياضية، واستخدمت يف التجارة سبعينيات القرن العشرين ظهرت احلواسيب املبنية على أسس
.والصناعة والعلوم

الفراكتلية، وهي بنية ميكن استخدامها لتمثيل م حبث عدد من علماء الرياضيات املنحنيات1980
.الظاهرة اهليولية

الرياضيات البحتة مبعزل عن املسائل يعد علماء اإلغريق أول من اكتشف. اإلغريق والرومان
ا من أجل الوصول والربهان، وأحرزوا بذلك تقدما مهمأدخل اإلغريق االستنتاج املنطقي. العملية

وتقليديا يعد الفيلسوف طاليس أول من استخدم االستنتاج يف .إىل بناء نظرية رياضية منظمة
.م.ق600اهتمامه على اهلندسة حوايل الربهان، وانصب جل

، طبيعة األعداد، واعتقد .م.ق550اكتشف الفيلسوف اإلغريقي فيثاغورث، الذي عاش حوايل 
اكتشف . م.ق400بيد أنه يف حوايل العام .ه بلغة األعداد الكلية أو نسبهاأن كل شيء ميكن فهم

، )اليت ال ميكن التعبري عنها كنسبة لعددين كلينيوهي األعداد(اإلغريق األعداد غري القياسية 
صاغ الفلكي اإلغريقي . م.ق370ويف حوايل . متكاملةوأدركوا أن أفكار فيثاغورث مل تكن

باألعداد غري القياسية وطور طريقة االستنفاد، وهي طريقة دوس نظريةيودوكسوس أوف كني
.التكاملاحملصورة بني املنحنيات، مهدت حلسابلتحديد مساحة املنطقة

الرياضيات األغريق ـ بتأليف كتاب م قام إقليدس ـ أحد أبرز علماء.ق300ويف حوايل 
وخالل القرن . ريف التجريدية واالستنتاج الرياضيالتعاالعناصر، إذ أقام نظاما للهندسة مبنيا على



الرياضيات اإلغريقي أرمخيدس طريقة االستنفاد، مستخدما مضلعا من الثالث قبل امليالد عمم عامل
وهي النسبة بني حميط(الدائرة، حيث أوجد قيمة عالية الدقة للنسبة التقريبية باي ضلعا لتعريف96

استخدم الفلكي اإلغريقي بطليموس اهلندسة. م.ق150يل العام ويف حوا). الدائرة وقطرها
. جزًءا13وحساب املثلثات يف الفلك لدراسة حركة الكواكب، ومتّ هذا يف أعماله املكونة من 

.عرفت فيما بعد باسطي أي األعظم

ضية يف جماالت أم استخدموا املبادئ الرياوأظهر الرومان اهتماما ضئيالً بالرياضيات البحتة، غري
. كالتجارة واهلندسة وشؤون احلرب

وحفظ أعمال قدامى اإلغريق من علماء قام علماء العرب املسلمون بترمجة. الرياضيات عند العرب
.الرياضيات باإلضافة إىل إسهامام املبتكرة

م، وصف فيه نظام 825هـ، 210عام وألف عامل الرياضيات العريب اخلوارزمي كتابا حوايل
العشري قيما للمرتلة وكذلك الصفر، وأصبح وقد استخدم هذا النظام. العد اللفظي املطور يف اهلند

كما ألف اخلوارزمي كذلك كتابا قيما يف اجلرب بعنوان معروفًا بالنظام العددي اهلندي ـ العريب
.الكتاب، وأخذت الكلمة اإلجنليزية من عنوان هذااجلرب واملقابلةكتاب

العددي اهلندي ـ العريب إىل أوروبا نتيجة صف القرن الثاين عشر امليالدي أدخل النظامويف منت
ونشر الرياضي اإليطايل ليوناردو فيبوناتشي عام . الالتينيةترمجة كتاب اخلوارزمي يف احلساب إىل

لرومانية وحل هذا النظام تدرجييا حمل األعداد ا. عزز من مكانة هذا النظامم كتابا يف اجلرب1202
.أوروبايف

. امليالدي إسهامات رئيسية يف حساب املثلثاتوقدم فلكيو العرب يف القرن الرابع اهلجري، العاشر
بن اهليثم أبو علي خالل القرن احلادي عشر للميالد اهلندسة واستخدم الفيزيائي العريب املسلم احلسن

القرن الثاين عشر امليالدي ألف الشاعر والفلكي الفارسي عمر اخليام بداية ويف. يف دراسة الضوء
عشر ووضع عامل الرياضيات الفارسي نصري الدين الطوسي يف القرن الثالث. هاما يف اجلربكتابا



واملسلمني العلوم عند العرب: انظر. امليالدي منوذجا رياضيا إبداعيا يستخدم يف الفلك
.(الرياضيات(

القرنني اخلامس عشر والسادس عشر البحث بدأ املكتشفون األوروبيون يف. النهضة األوروبيةعصر 
أدى إىل تطبيق الرياضيات يف التجارة واملالحة، ولعبت عن خطوط جتارية جديدة ملا وراء البحار مما

وا نظام اإلبداع الفين، فطبق فنانو عصر النهضة مبادئ اهلندسة وابتدعالرياضيات كذلك دورا يف
اخلطي الذي أضفى اخلداع يف العمق واملسافة على لوحام الفنية، وكان الختراعالرسم املنظوري

املعلومات الطباعة اآللية يف منتصف القرن الرابع عشر امليالدي أثر كبري يف سرعة انتشار وإيصال
ففي عام . بحتةالوواكب عصر النهضة األوروبية كذلك تطور رئيسي يف الرياضيات. الرياضية
استقاللية اهلندسة كمجال م نشر عامل رياضيات أملاين امسه رجييومانتانوس كتابا حقق فيه1533

تقدما يف اجلرب، وظهر هذا يف وحقق عامل الرياضيات الفرنسي فرانسوا فييت. منفصل عن الفلك
.م1591كتابه الذي نشر عام 

ساهم ازدياد استخدام الرياضيات ومناء لسابع عشر،مع حلول القرن ا. الرياضيات والثورة العلمية
م ألف الفلكي 1543تقدم املعرفة، ففي العام الطريقة التجريبية يف إحداث تغيري جذري يف

يف الفلك بني فيه أن الشمس ـ وليست األرض ـ هي اليولوين نيكوالس كوبرنيكوس كتابا قيما
وعلى األخص يف دراسة . يف الرياضيات وتطبيقاامتزايدا وأحدث كتابه اهتماما. مركز الكون

م نشر عامل الرياضيات األسكتلندي جون 1614ويف عام . األخرىحركة األرض والكواكب
للوغاريتمات وهي أعداد تستخدم لتبسيط احلسابات املعقدة كتلك املستخدمة يف نابـيري اكتشافه

اية القرن السادس عشر وبداية القرنووجد الفلكي اإليطايل جاليليو ـ الذي عاش يف.الفلك
.السابع عشر ـ أنه ميكن دراسة أنواع كثرية حلركة الكواكب رياضيا



م، أن الرياضيات هي 1637عام وبني الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت يف كتابه الذي نشر
اللذين تزودنا ما التحليلية مقدار الدقة واليقنيالنموذج األمثل للتعليل، وأوضح ابتكاره للهندسة

.الرياضيات

. القرن السابع عشر، نظرية األعداد احلديثةوأسس الرياضي الفرنسي بيري دو فريما، وهو أحد علماء
وساعد عمل فريما يف . باسكال نظرية االحتماالتكما اكتشف مع الفيلسوف الفرنسي بليس

.املحساب التفاضل والتكالكميات املتناهية الصغر إىل وضع أساس

اإلجنليزي السري إسحق نيوتن حساب ويف منتصف القرن السابع عشر امليالدي اكتشف العالّمة
. م1687هذا يف الكتاب الذي نشر عام وكانت أول إشارة إىل اكتشافه. التفاضل والتكامل

فلهلم اليبنني ـ كذلك وبشكل مستقل ـ واكتشف الرياضي والفيلسوف األملاين غوتفرين
م و 1684ونشر اكتشافاته ما بني م،1670ل والتكامل يف منتصف عام حساب التفاض

.م1686

القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر خالل أواخر. التطورات يف القرن الثامن عشر امليالدي
فقد قدم . شهرية ـ إسهامات عديدة يف الرياضياتقدمت عائلة برنويل ـ وهي عائلة سويسرية

وعمل . التحليلية، وكتب كذلك حول نظرية االحتماالترائدا يف اهلندسةجاكوب برنويل عمالً
وساهم نقوال بن يوهان يف . التحليلية، والفلك الرياضي والفيزياءأخوه جوهان كذلك يف اهلندسة

االحتماالت، واستخدم دانيال بن يوهان الرياضيات لدراسة حركة املوائع وخواص تقدم نظرية
.األوتاراهتزاز

ليونارد أْويلر حساب التفاضل وخالل منتصف القرن الثامن عشر طور الرياضي السويسري
وبدأ عامل الرياضيات الفرنسي جوزِيف .والتكامل وبني أنّ عملييت االشتقاق والتكامل عكسيتان

ور لتطوير حساب التفاضل والتكامل على أسس ثابتة، فطالجرانج يف اية القرن الثامن عشر العمل



يف ذلك لغة اجلرب بدالً من االعتماد على الفرضيات اهلندسية حساب التفاضل والتكامل مستخدما
.حوهلااليت كانت تساوره الشكوك

كبرية وأصبحت الرياضيات جزًءا أساسيا يف اتسع نطاق التعليم العام بسرعة. يف القرن التاسع عشر
وكتب . لرياضيات القرن التاسع عشر كمراجعاملهمةونشرت معظم األعمال. التعليم اجلامعي

ليجندر يف اية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عدة الرياضي الفرنسي أَدريان ماري
ونشرت يف . حساب التفاضل والتكامل واهلندسة ونظرية األعدادمراجع مهمة، وحبث يف

ب التفاضل والتكامل لعامل الرياضيات التاسع عشر مراجع مهمة يف حساالثالثينيات من القرن
لويس كوشي، وأحرز كوشي وعامل الرياضيات الفرنسي جني ببتيست فورييه الفرنسي أوجستني

وأثبت عامل الرياضيات األملاين كارل فريدريك جاوس النظرية. الفيزياء الرياضيةتقدما هاما يف
األعداد املركبة وأدت أعماله يف. ا يف األقلأن لكل معادلة جذرا واحد: األساسية يف اجلرب، ونصها

هندسة ال إقليدية ولكنه مل وطور جاوس يف العشرينيات من القرن التاسع عشر. إىل ازدياد تقبلها
والروسي نيكوالي لوباشفيسكي وبشكل ينشر اكتشافاته هذه، كما طور اهلنغاري يانوس بولياي،

م وطور األملاين جورج 1830هذه حنو عام اماونشرا اكتشاف. مستقل ـ هندسات ال إقليدية
.هندسة ال إقليدية أخرىفريدريك رميان يف منتصف القرن التاسع عشر

األملاين أوجست فرديناند ميبس يف ومع مطلع القرن التاسع عشر سامهت أعمال عامل الرياضيات
خواص األشكال اهلندسية اليت اليت تعىن بدراسة تطوير دراسة اهلندسة، ومسيت فيما بعد الطوبولوجيا

.الطوبولوجيا:انظر. ال تتغري بالثين أو املد

األملاين كَارلْ ثُيودور فَيستراس على وضع أسس ويف أواخر القرن التاسع عشر عمل عامل الرياضيات
ع من وطور تلميذه جورج كانتور يف العقدين الثامن والتاس. والتكاملنظرية متينة حلساب التفاضل

أُنجِز معظم العمل يف الرياضيات. عشر نظرية اموعات ونظرية رياضية للماالايةالقرن التاسع
ووضع . احلاسبة البدائيةالتطبيقية يف القرن التاسع عشر، يف بريطانيا حيث طور تشارلْز بايبج اآللة

سي جولْ هنري بوانكاريه خالل الفرنوقدم عامل الرياضيات. جورج بويل نظاما يف املنطق الرمزي



األعداد وامليكانيكا السماوية والطوبولوجيا ودراسة اية القرن التاسع عشر إسهامات يف نظرية
.املوجات الكهرومغنطيسية

حل مسائل للتسلية

علماء الرياضيات يف القرن العشرين أظهر العديد من. فلسفات الرياضيات يف القرن العشرين
واستخدم بعض علماء الرياضيات املنطق للتخلص من .ألساسيات الفلسفية للرياضياتاهتمامام با

.(وهي مجل أساسية تعد صائبة(جمموعة من املسلمات التناقضات، ولتطوير الرياضيات من

نورث وايتهد، وبرتراند راسل فلسفة للرياضيات أنشأ الفيلسوفان وعاملا الرياضيات الربيطانيان أَلفرد
، املكون من ثالثة )م1913- 1910(مبادئ الرياضيات ويف عملهما املشترك. نطقيةتدعى امل

.الرياضيات ميكن استنباطها من عدد قليل من املسلَّماتأجزاء، رأوا أن فرضيات مجل

ويعترب . بداية القرن العشرين منهجياوكان عامل الرياضيات األملاين ديفيد هلربت الذي عاش يف
وقاد عمل هلربت إىل دراسة الفضاءات . القواننيحبتا منات نظاما منهجيااملنهجيون الرياضي

.املنتهيةاملركبة ذات األبعاد غري

القرن العشرين ـ مذهب احلدسية، وقاد عامل الرياضيات اهلولندي ليوتسن براور ـ يف بداية
حيصل عليها بالتعليل أو املعرفة اليت ال(باحلدس واعتقد أن الناس ميكنهم فهم قوانني الرياضيات

.(التجربة

النمساوي كورت جودل أنه يوجد يف ويف األربعينيات من القرن العشرين برهن عامل الرياضيات
ووجد أنّ . خاطئة مبسلمات ذلك النظام فقطأي نظام منطقي نظريات ال ميكن إثبات أا صائبة أو

.األساسيةهذا صحيح حىت يف مفاهيم احلساب

. رئيسية يف دراسة البىن الرياضية التجريديةماء الرياضيات خالل القرن العشرين خطواتمث خطا عل
جتمع لعناصر، قد تكون أعدادا، وقواعد لعملية ما على هذه وإحدى هذه البىن الزمرة، اليت هي



ونظرية الزمرة مفيدة يف مناطق عدة يف الرياضيات وجماالت مثل . الضربالعناصر، كاجلمع أو
.الصغريةفيزياء اجلسيمات

من الفرنسيني بنشر سلسلة من م قامت جمموعة من علماء الرياضيات أغلبها1939ومنذ عام 
السلسلة املنحى التجريدي باستخدامها نظام واّخذت هذه. الكتب القيمة حتت اسم نقوال بورباكي

.املُسلَّمات ونظرية اموعات

مشلت النظم التحليلية، وعلم اضية ختصصية جديدةوخالل القرن العشرين برزت جماالت ري
ويف املقابل، متكن علماء . الكهربائيةاحلاسوب وكان تقدم علم املنطق أساسا لتقدم احلاسبات

ومنذ الثمانينيات من . املعقدة بسرعة فائقةالرياضيات بفضل احلاسوب من استكمال احلسابات
ية على النماذج الرياضية لدراسة حالة الطقس املبنالقرن العشرين شاع استخدام احلواسيب

.أخرىوالعالقات االقتصادية ونظم عديدة
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