االسم أ /منٌرة عبدالمحسن القنون

الموضوع /بحث عن مادة الرٌاضٌات

 ::مقدمه .::
بسم هللا الرحمن الرحٌم

الشك فً أن ال شً ٌعادل الرٌاضٌات فهً بتركٌبها الدقٌق ؼنٌة بصورة ال تضاهٌها أي مادة فً دقتها وقوة منطقها وشدة
تناسقها ،والنظرٌة المبرهنة رٌاضٌا تكون بمثابة ٌقٌن عقلً مطلق بصرؾ النظر إذا كان منطبقا على الواقع أم ؼٌر
منطبق  ..األهم أن ٌتسق البناء المنطقً مع نفسه  ..معطٌات القضٌة مع توالٌها  ..فرضٌاتها مع نتابجها  ..المبرهنة
الرٌاضٌاتٌة مكتملة مطلقا فً صحتها وترابطها وال ٌعنٌها بعد ذلك انطباقها على الواقع أو تصدٌقها له  ..أما فً العلوم
اإلخبارٌة والتجرٌبٌة فوسابلها الحواس والتصورات ومدى التناؼم والصدق مع الواقع  ..لذا رأٌنا علوم الفلك والفٌزٌاء
تتعرض للتصدٌق والتكذٌب ،فتبطل النظرٌات الجدٌدة القدٌمة والشواهد على ذلك فً تارٌخ العلوم تكاد ال تحصى  ..مثل
كٌفٌة اإلبصار وطبٌعة الكهرباء وعلوم الفلك والتصورات حول الكون و  ..الخ .لهذه األسباب سمٌت المبرهنة الرٌاضٌة
للداللة على ٌقٌنها  ..أما فً العلوم التجرٌبٌة واإلخبارٌة فالنظرٌة  ..مجرد تصور  ..ال ٌرقى للٌقٌن المطلق الذي تحظى
به المبرهنة الرٌاضاتٌة ،لهذا السبب سمٌت الرٌاضٌات بلقب " ملكة العلوم "  ..وهذا ٌعنً تماما أن مهمة تكوٌن العقل
الناقد وتملٌكه أدوات ومقاٌٌس

الحكم ومفاهٌم الصح والخطأ المجردة – هً مهمة تتعلق مباشرة وبالضرورة بالمنطق الرٌاضٌاتً المجرد وال تتعلق
بالحساب أو بالرٌاضٌات التطبٌقٌة والفٌزٌاء فكلها ال تعدو أمثلة ،وذلك ال ٌنفً بأي حال أن التطور الذي حققه اإلنسان هو
" ثمرة اتحاد االستدالل الرٌاضً ( بشقٌه االستقرابً واالستنتاجً ) مع التجرٌب ( الفٌزٌاء وعلوم الفلك بشكل خاص )
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ٌتمتع علم الرٌاضٌات بجاذبٌة خاصة وسحر أ ّخاذ وبرٌق مبهر فهو مادة إٌقاظ الفكر وشحذ المواهب وبناء العقول  ،أن
مادة الرٌاضٌات هً مادة البناء فً أبحاث الفضاء والفلك واألجهزة اإللكترونٌة التً دخلت جمٌع مجاالت الحٌاة وتؽلؽلت
بها وانتقلت بالناس من عالم إلى عالم آخر …

وبالرؼم من أن الرٌاضٌات مادة مشوقة  ،تمٌل النفس إلى دراستها والبحث فٌها إال أنها فً كثٌر من األحٌان تكون حجر
عثرة أمام الكثٌرٌن منا  .وذلك بسبب عدم استٌعابنا ألصولها ونظرٌتها وقوانٌنها .

ومما الشك فٌه أن هذا العجز عن الفهم لم ٌكن عٌبا فً ذات المادة ولكنه نابع من ذاتنا نحن !!

المبحث األول  /تعرٌؾ علم الرٌاضٌات

ع ّرؾ علماء الرٌاضٌات هذا العلم بعدة تعرٌفات هً على النحو التالً :

• عرّفه بعضهم فقال  :هو علم تراكمً البنٌان ( المعرفة التالٌة تعتمد على معرفة سابقة ) ٌتعامل مع العقل البشري
بصورة مباشرة وؼٌر مباشرة وٌتكون من أسس ومفاهٌم  -قواعد ونظرٌات – عملٌات – حل مسابل ( حل مشكالت )
وبرهان ٌتعامل مع األرقام والرموز وٌعتبر رٌاضة للعقل البشري  .حٌث تتم المعرفة فٌه وفقا القتناع منطقً للعقل ٌتم
قبل أو بعد حفظ القاعدة  ،وٌقاس تمكن لدارس من علم الرٌاضٌات بقدرته ونجاحه فً حل المسالة ( المشكلة ) وتقدٌم
البرهان المناسب

• وعرّفها بعضهم فقال :تعرؾ '''[[الرٌاضٌات]]''' على أنها دراسة البنٌة ،الفضاء ،و التؽٌر ،و بشكل عام على أنها
دراسة البنى المجردة باستخدام المنطق و التدوٌن الرٌاضً .و بشكل أكثر عمومٌة ،تعرؾ الرٌاضٌات على أنها دراسة
األعداد و أنماطها.

البنى الرٌاضٌة التً ٌدرسها الرٌاضٌون ؼالبا ما ٌعود أصلها إلى العلوم الطبٌعٌة ،و خاصة [[فٌزٌاء|الفٌزٌاء]] ،ولكن
الرٌاضٌٌن ٌقومون بتعرٌؾ و دراسة بنى أخرى ألؼراض رٌاضٌة بحتة ،الن هذه البنى قد توفر تعمٌما لحقول أخرى من
الرٌاضٌات مثال ،أو أن تكون عامال مساعدا فً حسابات معٌنة ،و أخٌرا فان الرٌاضٌٌن قد ٌدرسون حقوال معٌنة من
الرٌاضٌات لتحمسهم لها ،معتبرٌن أن الرٌاضٌات هً [[فن]] و لٌس علما تطبٌقٌا.

• وعرفه بعضهم فقال :إنه علم تراكمً البنٌان (المعرفة التالٌة تعتمد على معرفة سابقه ) ٌ. ...تعامل مع العقل البشري
بصورة مباشرة وؼٌر مباشرة  ..وٌتكون من :أسس ومفاهٌم – قواعد ونظرٌات – عملٌات –حل مسابل (حل مشكالت )
وبرهان  ..وٌتعامل مع األرقام والرموز  .وٌعتبر رٌاضة للعقل البشري

حٌث تتم المعرفة فٌه وفقا القتناع منطقً للعقل ٌ .. .تم قبل أو بعد حفظ القاعدة وٌقاس تمكن الدارس من علم الرٌاضٌات
بقدرته ونجاحه فً حل المسألة (المشكلة) وتقدٌم البرهان المناسب ".

المبحث الثانً  /صفات علم الرٌاضٌات ٓ

تتصؾ الرٌاضٌات بصفات معٌنة تجعلها مختلفة أكثر من المواضٌع األخرى  ،كما تجعلها بحاجة للمزٌد من الجهد
والمثابرة من أجل استٌعابها .

أوّ ال  :الصفة التجرٌدٌة  ،من المعروؾ أنّ مادة الرٌاضٌات التً ٌت ّم التعامل بها من خواص وعالقات لٌست بذي وجود
مادي محسوس بخالؾ المواد التً تتعامل بها الفٌزٌاء والكٌمٌاء مثال  ،أي أنّ مادة الرٌاضٌات هً األمور المجرّدة التً
تتعامل بالرموز والمعادالت المجرّدة أٌضا  .أمّا الدالالت  -مثل  :الرموز الرٌاضٌة  ،األشكال  ،التمثٌالت البٌانٌة  -فإنها
تلعب دورا هاما فً الرٌاضٌات و ُتعد مصدر االستٌعاب فً الرٌاضٌات .

ثانٌا  :التسلسل فً الرٌاضٌات  ،أي أنّ كل فقرة تعتمد على ما سبقها من فقرات  ،أي أنّ فهم واستٌعاب أي موضوع
فرعً أو فكرة تعتمد بصورة ما على درجة فهم واستٌعاب المواضٌع التً قبلها .

الصفة الثالثة  :هً أن تعلّم الرٌاضٌات ٌكون أكثر اعتمادا على المعلّم من أيّ موضوع آخر  ،حٌث أ ّنه لم ٌكن هناك
الكثٌر مما ٌمكن اكتشافه عند عمل التلمٌذ لوحده .

الصفة األخٌرة  :أنه فً بعض مجاالت الرٌاضٌات خاصة تلك المتصلة بالتعامل مع األعداد فإنه من الممكن

للتلمٌذ األداء بشكل جٌد دون حاجة للفهم الذي ٌستعمل فً التعلّم الحقا  ،لذا فإنّ المشاكل ؼالبا ال تالحظ

المبحث الثالث /األسس واألصول التً قام علٌها علم الرٌاضٌات

ٌتأسس البرهان الرٌاضً عند إقلٌدس على :

أ  )-التعرٌفات  :هً التً ٌتم بواسطتها وضع و تحدٌد المفاهٌم والتصورات األولٌة التً تشكل المادة الخام لدراسة
الرٌاضٌات .

ب  )-المسلَّمات  :وهً القضاٌا التً ٌفترضها العالم وٌضعها كأساس ٌنطلق منه فً عملٌة البرهنة دون أن ٌقٌم علٌها
برهانا

جـ  )-البدٌهٌات  :وهً القضاٌا الواضحة التً تستمد صدقها من ذاتها وال تحتاج إلى برهنة .

ٖ_) الهندسة اإلقلٌدٌة و ظهور الهندسات الالإقلٌدٌة :

كان ٌنظر إلى هندسة إقلٌدس وإلى نتابجها على أنها صادقة صدقا مطلقا ،وأنها الهندسة الوحٌدة الممكنة .إال أن كون
المسلمة الخامسة إلقلٌدس والتً تقول ":من نقطة خارج خط مستقٌم ال ٌمر إال خط مستقٌم وحٌد ٌوازٌه" كون هذه المسلمة
لم تتم البرهنة علٌها منذ البداٌة جعلها توضع موضع شك من طرؾ العلماء .وعندما حاول كل من رٌمان( األلمانً )
ولوبتشفسكً ( الروسً ) البرهنة على هذه المسلمة  ،خلص كل منهما إلى هندسة أخرى تختلؾ عن هندسة اآلخر وعن
هندسة إقلٌدس  .وسمٌت هذه الهندسات بالهندسات الالإقلٌدٌة .وظهور هذه الهندسات كان له دور أساسً فً توجٌه أول
ضربة للٌقٌن المطلق لمبادئ ونتابج البرهان االستنتاجً فً الرٌاضٌات

ٗ  )-أزمة األسس فً الرٌاضٌات إن أزمة الٌقٌن الرٌاضً التً نتجت عن ظهور هندسٌات الإقلٌدٌة مسَّت أٌضا المنهج
االستنتاجً الذي اعتمدته الرٌاضٌات حتى النصؾ األول من القرن التاسع عشر وهذه األزمة مسَّت مجاالت أخرى فً
الرٌاضٌات كالجبر  ،ففً إطار نظرٌة المجموعات ظهر أن البدٌهٌة الكل اكبر من الجزء لٌست صادقة صدقا مطلقا كما
كان ٌعتقد،إذ ظهر أن الجزء ٌمكن أن ٌكون مساوٌا للكل أو أن ٌكون اكبر من الكل .

كما ظهرت كذلك بعض األعداد الخٌالٌة ( ت )والتً أدت إلٌها بعض المعادالت وهذا كله أدى إلى ظهور منهج جدٌد فً
الرٌاضٌات هو المنهج الفرضـــً االستنتاجً .

٘  )-المنهج الفرضً االستنتاجً  /فً هذا المنهج لم ٌعد ٌنظر إلى المبادئ واألسس التً ٌقوم علٌها البرهان الرٌاضً
على أنها صادقة أو ؼٌر صادقة  ،بل

أصبحت تعتبر فقط مجرد فرضٌات تخضع لعدة شروط منها الوضوح وعدم إثارة االختالؾ وان تكون مستقلة عن بعضها
البعض  ،والتً ٌهم فً النسق االكسٌومً الناتج عن هذه الفرضٌات وهو طابع النظام واالتساق الداخلً المنطقً وخلوه
من التناقض  .وٌكون صدق النتابج فً المنهج الفرضً االستنباطً صدقا صورٌا  ،حٌث أن الوصول إلٌها تم دون
التناقض مع األولوٌات التً تم االنطالق منها .

المبحث الرابع  /أهمٌة الرٌاضٌات  ،وارتباط العلوم األخرى بها

لم ٌكن ثمة موضوع أثار ردود فعل سلبٌة أو أ ّنه فُهم بشكل خاطا كالذي فعلته الرٌاضٌات  ،و على الرؼم من أهمٌتها فً
التطور العلمً والتكنولوجً ٌ -قال أنّ اختراع الطابرات لم ٌكن لٌكتمل لوال علمً التفاضل والتكامل  -إال ّ أنّ العدٌد من
األفراد ال ٌرونها علما من العلوم الحٌوٌة و بشكل عام فإن النظرة العامّة لهذه المادّة سلبٌة دابما وتتجه نحو القلق والنفور
و الخوؾ .

لقد قسّم فالسفة الٌونان العلم إلى ٖ أقسام :

ٔ -العلم اإللهً .

ٕ  -العلم الطبٌعً .

ٖ -العلم الرٌاضً .

فالعلم الذي ٌطلب فٌه كمٌات األشٌاء هو العلم الرٌاضً  ،سواء كانت الكمٌّات مجرّدة من المادة  ،أو كانت مخالطة لها .

إن الرٌاضٌات من العلوم الهامة والتً ال ٌستؽنً عنها أي فرد مهما كانت ثقافته أو كان عمره بعد عمر التمٌٌز ألنها
تشؽل حٌزا مهما فً الحٌاة مهما كانت درجة رقٌها.

فالرٌاضٌات فً المجتمع تأخذ أهمٌتها النسبٌة من مجتمع آلخر تبعا لتقدم هذا المجتمع وتعقد حٌاته التً تحتاج إلى وسٌلة
لكثٌر من األمور كالقٌاس والترتٌب وبٌان الكمٌات والمقادٌر واألزمان والمسافات والحجوم واألوزان واألموال وؼٌرها.

وأول علوم الرٌاضٌات ظهورا ما ٌمكن إن نطلق علٌه الحساب وهذا العلم استخدمته الحضارات المختلفة فً حٌاتها ومن
بٌن تلك الحضارات الحضارة اإلسالمٌة التً كان لعلم الحساب اثر واضح فً تجارة المسلمٌن الٌومٌة وأحكامهم الشرعٌة
ومن ذلك عدم الزٌادة والنقصان فً كثٌر من المعامالت ال ٌعرؾ ذلك إال بالحساب ومن ذلك معرفة الربا ومقداره الن كل
زٌادة على أصل المال من ؼٌر تباٌع فهً ربا.

ومن علوم الرٌاضٌات والتً نبػ فٌها المسلمون علم الجبر والذي ٌحتاجه الناس فً معامالتهم ومن ذلك معرفة الموارٌث
المعروؾ بعلم الفرابض وال ٌعرؾ حل مسابل الموارٌث إال بالرٌاضٌات .

واألمر ال ٌقؾ عند التجارة والموارٌث والربا وؼٌر ذلك بل إن تحدٌد أوقات الصالة التً تختلؾ حسب المواقع ومن ٌوم
إلى آخر ٌحتاج إلى الحساب الذي ٌحتاج إلى معرفة الموقع الجؽرافً وحركة الشمس فً البروج وأحوال الشفق األساسٌة
كل ذلك بالحساب ٌمكن تحدٌد وقت الصالة فً كل بلد

إن معرفة جهة القبلة واألهله وبخاصة هالل رمضان ٌحتاج إلى حسابات خاصة وطرق متناهٌة فً الدقة وال ٌتأتً ذلك
إال بالرٌاضٌات وقد فاق المسلمون اقرأنهم من الهنود والٌونان فً معرفة كل ما ٌتعلق بالشهور ومطالع األهلة

ونظرا لحاجة المسلمٌن للحسابات الدقٌقة والمتعلقة باألمور الدٌنٌة من عبادات وؼٌرها شجع الخلفاء ومنهم الخلٌفة
العباسً أبو جعفر المنصور المترجمٌن والعلماء على االهتمام بعلم الفلك وخصص اعتمادات كبٌرة من المال للعناٌة بذلك
لمعرفة البروج وعروض البلدان وحركة الشمس واالنقالبان الربٌعً والخرٌفً واللٌل والنهار وحركات القمر وحسابها
والخسوؾ والكسوؾ والنجوم الثابتة والكواكب المتحركة

وتشمل الرٌاضٌات فرع هام وهو حساب المثلثات الوثٌق الصلة بالجبر الذي أخذه األوربٌون عن المسلمٌن وتظهر أهمٌة
الرٌاضٌات وعلم المثلثات بصورة خاصة فً قٌاس المساحات الكبٌرة والمسافات الطوٌلة بطرٌقة ؼٌر مباشرة كقٌاس
ارتفاع جبل أو البعد بٌن جبلٌن أو عرض نهر وؼٌرها حتى قٌاس طول السنة الشمسٌة ٌعرؾ برصد ارتفاع الشمس

والرٌاضٌات لها أهمٌة فً حٌاة المجتمع بمعرفة الحجوم وحساب الكمٌات وؼٌره فالهندسة علم مهم ٌدرس الحجم
والمساحة وهو فرع من فروع الرٌاضٌات التً تتعامل مع النقطة والخط والسطح والفضاء

مما سبق ٌمكن القول إن الرٌاضٌات بكل فروعها لها أهمٌة فً حٌاة المجتمع الٌومٌة وتصرٌؾ وتنظٌم أمور معاشهم وحل
ما ٌقع بٌنهم من أمور تحتاج للحساب وتحدٌد ما لهم وما علٌهم من أمور مادٌة

كما إن الرٌاضٌات مهمة فً تسهٌل أمور المجتمع فً عباداتهم وتحدٌد ما علٌهم من واجبات مالٌة وٌظهر ذلك فً تحدٌد
الزكاة وؼٌرها

كما ان الرٌاضٌات مهمة فً معرفة المساحات والحجوم والمقادٌر واألبعاد وؼٌرها

فالرٌاضٌات علم ال ٌستؽنى عنه فً الحٌاة بل نستطٌع القول إن الرٌاضٌات سهلت الحٌاة فً كثٌر من جوانبها ونؽصت
الحٌاة ألنها كانت أٌضا سببا فً اختراع كثٌر من أدوات الدمار فالرٌاضٌات سالح ذو حدٌن فً الحٌاة .

فالرٌاضٌات علم هام لم ٌنل ما ٌستحقه من االهتمام فهو بحق ذلك الجندي المجهول فً كل إنجاز علمً ذي بال فعلماء
النفس المعاصرون ٌستعٌنون بالرٌاضٌات لبناء نماذج لدراسة عملٌات التعلم واالقتصادٌون ٌعتمدون علٌها فً فهم العالقة
بٌن االستهالك فً االقتصاد الراهن القابم على المنافسة ،وشركات األعمال تطبق التفكٌر الرٌاضً الدقٌق على مسابل
اإلدارة والتخزٌن واإلنتاج والمهندسون ٌعتمدون على الرٌاضٌات فً وضع النماذج و التصامٌم الهندسٌة ومحاكاة الواقع.

وعلى الرؼم من محافظة الرٌاضٌات على مسلماتها القابمة منذ آالؾ السنٌن فقد استجابت ألخطر التحدٌات العلمٌة والتقنٌة
المعاصرة ،بل بعثت التطورات فً علوم الحاسب اآللً والطب واإلحٌاء واالقتصاد والمواصالت واالتصال وحماٌة البٌبة
وؼزو الفضاء نشاطا عارما فً الرٌاضٌات التً ٌمكن أن نعتبرها أم العلوم األساسٌة ولؽة التقنٌة الحدٌثة.

وبناء علٌه فإن الرٌاضٌات تعتبر بحق العمود الفقري لتطور العلوم على اختالؾ أنواعها وشعبها كما تشهد لها بذلك حاجة
العلوم األخرى  ،إذ ال نكاد نتصور ازدهارا معتبرا فً شتى المٌادٌن إال بقدر ما نستحوذ علٌه ونستوعبه فً فروع
الرٌاضٌات.

ال شك أن التقدم العلمً قد أضحى أمرا أساسٌا فً نمو المجتمعات المعاصرة أكثر مما مضى فهو ٌدفعها إلى التفوق فً
الركب الحضاري وٌؤهلها للتنافس والتدرج وبؽٌره تخر األسس وتضمحل القواعد.

ولعل من أهم األسباب لهذا التقدم تواصل المعارؾ والخبرات بٌن األجٌال وتطوٌرها فً شتى المجاالت وذلك من أجل
المساهمة الفعالة والبناءة فً رفع التحدٌات العلمٌة والتقنٌة المتعددة والمتزاٌدة أمام البالدٓ

المبحث الخامس  /الرٌاضٌات عند األمم  ،وتطوره ٓ

إن الرٌاضٌات تعد أم العلوم  ،ولمعرفة موضوع علم الرٌاضٌات ومنهجه ٌجب التطرق إلى تارٌخه  ،وهذا سٌساعدنا على
اكتساب رؤٌة واضحة على منهج ومبادئ ونتابج الرٌاضٌات وبالتالً اكتشاؾ اآللٌات التً تحكم سٌر وتطور هذا العلم ،
ومعرفة العوابق التً اعترضت تطوره .

فهل ظلت الرٌاضٌات ومنهجها هً نفسها لم ٌتؽٌر طوال تارٌخها ؟

من خالل دراستنا للحضارات ومدى اهتمام كل حضارة بهذا العلم نعرؾ مدى تطور علم الرٌاضٌات من عدمه ،،،وإلٌك
هذه الدراسة بالتفصٌل :

][ الحضارة القدٌمة ][

من المحتمل أن أناس ما قبل التارٌخ بدؤوا العد أوال على أصابعهم .وكان لدٌهم ـ أٌضا ـ طرابق متنوعة لتدوٌن كمٌات
وأعداد حٌواناتهم أو عدد األٌام بدءا باكتمال القمر .واستخدموا الحصى والعقد الحبلٌة والعالمات الخشبٌة والعظام لتمثٌل
األعداد .وتعلّموا استخدام أشكال منتظمة عند صناعتهم لألوانً الفخارٌة أو رؤوس السهام المنقوشة.

إذا ًقبل الٌونانٌون كانت الرٌاضٌات شدٌدة االرتباط بالواقع العملً والحسً وبالممارسة الٌومٌة لإلنسان وبحاجاته .
وتعتبر هذه المرحلة جنٌنٌه للرٌاضٌات

= الرٌاضٌات عند البابلٌٌن =

كان الكتبة منهم منذ ٖٓٓٓسنة ٌمارسون كتابة األعداد وحساب الفوابد والسٌما فً األعمال التجارٌة ببابل .وكانت
األعداد والعملٌات الحسابٌة تدون فوق ألواح الصلصال بقلم من البوص المدبب .ثم توضع فً الفرن لتجؾ .وكانوا
ٌعرفون الجمع والضرب والطرح والقسمة .ولم ٌكونوا ٌستخدمون فٌها النظام العشري المتبع حالٌا مما زادها صعوبة
حٌث كانوا ٌتبعون النظام الستٌنً الذي ٌتكون من ٓ ٙرمزا للداللة علً األعداد من ٔ.ٙٓ-

وقد طور البابلٌون القدماء ـ فً ٕٓٓٔ ق.م ـ النظام الستٌنً المبنً على أساس العدد ٓ.ٙ

وال ٌزال هذا النظام مستخدما حتى ٌومنا هذا لمعرفة الوقت ،بالسّاعات والدقابق والثوانً .وال ٌعرؾ المؤرخون بالضبط
كٌؾ طوّ ر البابلٌون هذا النظام ،وٌعتقدون أنه حصٌلة استخدام العدد ٓ ٙكأساس لمعرفة الوزن وقٌاسات أخرى .وللنظام
الستٌنً استخدامات هامة فً الفلك لسهولة تقسٌم العدد ٓ ٙوتفوق البابلٌون على المصرٌٌن فً الجبر والهندسةٓ

لقد تحقق وعً مع الٌونان بالعملٌات الحسابٌة والهندسٌة فً شكلها المجرد واهتموا بها كثٌرا  .وما ٌمٌز هذه المرحلة هو
امتزاج هذا االهتمام ببعض التصورات المٌتافٌزٌقٌة والخرافٌة األسطورٌة كظهور رموز ؼرٌبة مثل  :مع الفٌثاؼورثٌٌن ،
مما أدَّى إلى ظهور نتابج ؼٌر منتظرة وؼٌر مألوفة  .وكون الرٌاضٌات ارتبطت فً هذه الحقبة بالمحسوس والعملً
باإلضافة إلى االمتزاج المذكور سالفا  ،كل هذا كان بمثابة عابق أمام تقدم الرٌاضٌات  .وكان البد لتقدم هذا العلم من
تجاوز االرتباط بالمحسوس وتجاوز التصورات التً تعطً للكابنات الرٌاضٌة كاألعداد واألشكال الهندسٌة مثال وجودا
مستقال عن ذهن اإلنسان وٌعتبر إقلٌدس العالم الٌونانً الذي استطاع أن ٌجمع شتات ما تم إنجازه فً مجال الرٌاضٌات
عند الٌونان وأسس علٌه نسقا هندسٌا سمً بالهندسة اإلقلٌدٌة .

= الرٌاضٌات عند المصرٌٌن =

استخدم الرٌاضٌون فً مصر القدٌمة قبل حوالً ٖٓٓٓ عام ق.م .النظام العشري (وهو نظام العد العشري وهو العد
باآلحاد والعشرات والمبات .لكنهم لم ٌعرفوا الصفر .لهذا كانوا ٌكتبون ٓٓ٘بوضع ٘رموز ٌعبر كل رمز علً ٓٓٔ)
دون قٌم للمنزلة .وكان المصرٌون القدماء روادا فً الهندسة ،وطوروا صٌؽا إلٌجاد المساحات وحجوم بعض المجسمات
البسٌطة .ولرٌاضٌات المصرٌٌن تطبٌقات عدٌدة تتراوح بٌن مسح األرض بعد الفٌضان السّنوي_ لتقدٌر الضرابب_ إلى
الحسابات المعقدة والضرورٌة لبناء األهرامات.

وأول العلوم الرٌاضٌة التً ظهرت قدٌما كانت الهندسة.

= الرٌاضٌات عند اإلؼرٌق =

ٌعد علماء اإلؼرٌق أول من اكتشؾ الرٌاضٌات البحتة بمعزل عن المسابل العملٌة  .فقد قام اإلؼرٌق بعدما نقلوا
الرٌاضٌات الفرعونٌة استطاع تالٌس (طالٌس) فً القرن السابع ق.م .أن ٌجعل الرٌاضٌات نظرٌات بحتة حٌث بٌن أن
قطر الدابرة ٌقسمها لنصفٌن متساوٌٌن فً المساحة والمثلث المتساوي الضلعٌن به زاوٌتٌن متساوٌتٌن .وتوصل بعده
فٌثاؼورث إلى أن فً المثلث مربع ضلعً الزاوٌة القابمة ٌساوي مربع الوتر .وفً اإلسكندرٌة ظهر إقلٌدس بالقرن الثالث
ق.م .و وضع أسس الهندسة التً عرفت باإلقلٌدٌة والتً مازالت نظرٌاتها تتبع الٌوم .ثم ظهر أرخمٌدس ( ٕ82ق.م– .
ٕٕٔق.م ) .بالٌونان حٌث عٌن الكثافة النوعٌة .

أدخل اإلؼرٌق االستنتاج المنطقً والبرهان ،وأحرزوا بذلك تقدما مهما من أجل الوصول إلى بناء نظرٌة رٌاضٌة منظمة.
وتقلٌدٌا ٌعد الفٌلسوؾ طالٌس أول من استخدم االستنتاج فً البرهان ،وانصبَّ جل اهتمامه على الهندسة حوالً ٓٓٙ
ق.م .اكتشؾ الفٌلسوؾ اإلؼرٌقً فٌثاؼورس ،الذي عاش حوالً ٓ٘٘ ق.م ،.طبٌعة األعداد ،واعتقد أن كل شًء ٌمكن
فهمه بلؽة األعداد الكلٌة أو نسبها .بٌد أنه فً حوالً العام ٓٓٗ ق.م .اكتشؾ اإلؼرٌق األعداد ؼٌر القٌاسٌة (وهً األعداد
التً ال ٌمكن التعبٌر عنها كنسبة لعددٌن كلٌٌن) ،وأدركوا أن أفكار فٌثاؼورس لم تكن متكاملة .وفً حوالً ٓ ٖ2ق.م.
صاغ الفلكً اإلؼرٌقً ٌودوكسوس أوؾ كنٌدوس نظرٌة باألعداد ؼٌر القٌاسٌة وطوّ ر طرٌقة االستنفاد ،وهً طرٌقة
لتحدٌد مساحة المنطقة المحصورة بٌن المنحنٌات ،مهدت لحساب التكامل .وفً حوالً ٖٓٓ ق.م قام إقلٌدس ـ أحد أبرز
علماء الرٌاضٌات اإلؼرٌق ـ بتألٌؾ كتاب العناصر ،إذ أقام نظاما للهندسة مبنٌا على التعارٌؾ التجرٌدٌة واالستنتاج
الرٌاضً .وخالل القرن الثالث قبل المٌالد عمَّم عالم الرٌاضٌات اإلؼرٌقً أرخمٌدس طرٌقة االستنفاد ،مستخدما مضلعا
من  6ٙضلعا لتعرٌؾ الدابرة ،حٌث أوجد قٌمة عالٌة الدقة للنسبة التقرٌبٌة باي (وهً النسبة بٌن محٌط الدابرة وقطرها).
وفً حوالً العام ٓ٘ٔ ق.م .استخدم الفلكً اإلؼرٌقً بطلٌموس الهندسة وحساب المثلثات فً الفلك لدراسة حركة
الكواكب ،وت ّم هذا فً أعماله المكونة من ٖٔ جزءا .عرفت فٌما بعد بالمجسطً أي األعظم.

= الرٌاضٌات عند الرومان =

أظهر الرومان اهتماما ضبٌال بالرٌاضٌات البحتة ،ؼٌر أنهم استخدموا المبادئ الرٌاضٌة فً مجاالت كالتجارة والهندسة
وشؤون الحرب .

= الرٌاضٌات عن الهنود =

فً بالد الشرق نجد الهنود قد ابتكروا األرقام العربٌة التً نستعملها حتى الٌوم وقد أخذها العرب عنهم وأطلقوا علٌها علم
الخانات .وكان الهنود فٌه ٌستعملون األعداد العشرٌة من ٔ 6-وأضافوا لها الصفر ،وهذا العلم نقلته أوربا عن المسلمٌن.

= الرٌاضٌات عند العرب والمسلمون =

لقد دعا اإلسالم إلى األخذ بجمٌع العلوم التً تخدم المجتمع و تطوّ ر من شأنه ومنها علم الرٌاضٌات

اقرأ فً القرآن قوله تعالى ":إ َّنا ُك َّل َشًْ ء َخلَ ْق َناهُ بِ َقدَر" [القمر ]ٗ6 :

أنز َل مِنَ ال َّسمَاء مَاء َفسَالَ ْ
وقوله تعالى َ ":
ت أَ ْو ِدٌَة ِب َقد َِرهَا"[الرعد]ٔ2 :

وقوله تعالى  ":ال َّشمْسُ َوا ْل َق َم ُر ِبحُسْ بَان [الرحمن ]٘ :

وقوله تعالى ُ ":ث َّم ُردُّو ْا إِلَى ّ
هللاِ م َْوالَ ُه ُم ا ْلحَ ِّق أَالَ لَ ُه ا ْل ُح ْك ُم َو ُهوَ أَسْ رَ ُع ا ْلحَ اسِ بٌِنَ [األنعام ]ٕٙ :

بل إنّ هناك آٌتٌن فً القرآن الكرٌم صرّحت بالدعوة إلى تعلّم الحساب ..

ففً سورة اإلسراء ٌقول هللا سبحانه وتعالى  ( :وجعلنا اللٌل والنهار آٌتٌن فمحونا آٌة اللٌل وجعلنا آٌة النهار مبصرة
لتبتؽوا فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنٌن والحساب وك ّل شًء فصلناه تفصٌال )

ّ
الحق تبارك وتعالى  ( :هو الذي جعل الشمس ضٌاء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنٌن
وفً سورة ٌونس ٌقول
ّ
والحساب  ،ما خلق هللا ذلك إال بالحق ٌُفصّل اآلٌات لقوم ٌعلمون(

ولمّا استتبّ أمر الدولة اإلسالمٌة أخذ خلفابها ٌنشرون العلم وٌنشبون المكاتب وٌنقلون إلٌها كتب حكماء الٌونان والرومان
 ،فأخذ بها المسلمون وصحّحوا أخطابها وزادوا علٌها من علومهم الشًء الكثٌر .

وقد برع الكثٌر من علماء المسلمٌن فً علم الرٌاضٌات أمثال جابر ابن حٌّان الذي ٌُنسب إلٌه علم الجبر وثابت ابن قُرّة
وؼٌرهم الكثٌر

وقد قام علماء العرب المسلمون بترجمة وحفظ أعمال قدامى اإلؼرٌق من علماء الرٌاضٌات باإلضافة إلى إسهاماتهم
المبتكرة.

ففً خالفة أبً جعفر المنصور ترجمت بعض أعمال العالم السكندري القدٌم بطلٌموس القلوذي CLAUDIUS
( ( PTOLOMYت ٔ2 .م) ،ومن أهمها كتابه المعروؾ ،باسم "المجسطً " .واسم هذا الكتاب فً الٌونانٌة "
( " ، EMEGAL MATHEMATIKEأي الكتاب األعظم فً الحساب .والكتاب دابرة معارؾ فً علم الفلك والرٌاضٌات.
وقد أفاد منه علماء المسلمٌن وصححوا بعض معلوماته وأضافوا إلٌه .وعن الهندٌة ،ترجمت أعمال كثٌرة مثل الكتاب
الهندي المشهور فً علم الفلك والرٌاضٌات ،سد هانتا Siddhantaأي " المعرفة والعلم والمذهـب ".

وألؾ عالم الرٌاضٌات العربً الخوارزمً كتابا حوالً عام ٕٓٔهـ8ٕ٘ ،م ،وصؾ فٌه نظام العد اللفظً المطور فً
الهند .وقد استخدم هذا النظام العشري قٌما للمنزلة وكذلك الصفر ،وأصبح معروفا بالنظام العددي الهندي ـ العربً كما
ألؾ الخوارزمً كذلك كتابا قٌما فً الجبر بعنوان كتاب الجبر والمقابلة ،وأخذت الكلمة اإلنجلٌزٌة من عنوان هذا الكتاب.

" .وقد ظهرت الترجمة العربٌة فً عهد أبً جعفر المنصور بعنوان "السند هند.ومع كتاب "السند هند" دخل علم الحساب
الهندي بأرقامه المعروفة فً العربٌة باألرقام الهندٌة فقد تطور على أثرها علم العدد عند العرب ،وأضاؾ المسلمون نظام
الصفر مما جعل الرٌاضٌٌن العرب ٌحلون الكثٌر من المعادالت الرٌاضٌة من مختلؾ الدرجات ،فقد سهل استعماله لجمٌع
أعمال الحساب ،وخلص نظام الترقٌم من التعقٌد ،ولقد أدى استعمال الصفر فً العملٌات الحسابٌة إلى اكتشاؾ الكسر
العشري الذي ورد فً كتاب مفتاح الحساب للعالم الرٌاضً جمشٌد بن محمود ؼٌاث الدٌن الكاشً (ت ٓٗ 8هـ ٖٔٗٙم)،
وكان هذا الكشؾ المقدمة الحقٌقٌة للدراسات والعملٌات الحسابٌة المتناهٌة فً الصؽر .و استخرج إبراهٌم الفزاري جدوال
حسابٌا فلكٌا ٌبٌن مواقع النجوم وحساب حركاتها وهو ما عرؾ بالزٌج  .وفً بؽداد أسس الخوارزمً علم الجبر والمقابلة
فً أوابل القرن التاسع  . .وكان من علماء بٌت الحكمة ببؽداد محمد بن موسى الخوارزمً (ت ٕٖٕ هـ 8ٗٙم) " الذي
عهد إلٌه المأمون بوضع كتاب فً علم الجبر ،فوضع كتابه " المختصر فً حساب الجبر والمقابلة وهذا الكتاب هو الذي
أدى إلى وضع لفظ الجبر وإعطابه مدلوله الحالً .قال ابن خلدون" :علم الجبر والمقابلة (أي المعادلة) من فروع علوم
العدد ،وهو صناعة ٌستخرج بها العدد المجهول من العدد المعلوم إذا كان بٌنهما صلة تقتضً ذلك فٌقابل بعضها بعضا،
وٌجبر ما فٌها من الكسر حتى ٌصٌر صحٌحا" .فالجبر علم عربً سماه العرب بلفظ من لؽتهم ،و الخوارزمً هو الذي
خلع علٌه هذا االسم الذي انتقل إلى اللؽات األوروبٌة بلفظه العربً . ALGEBRAو ترجم هذا الكتاب لالتٌنٌة فً سنة
ٖ٘ٔٔ م .وظل ٌدرس فً جامعات أوربا حتى القرن  ٔٙم .كما انتقلت األرقام العربٌة إلى أوربا عن طرٌق ترجمات
كتب الخوارزمً الذي أطلق علٌه فً الالتٌنٌة "الجور تمً " ALGORISMOثم عدل للجورزمو  ALGORISMOللداللة
على نظام األعداد وعلم الحساب والجبر وطرٌقة حل المسابل الحسابٌة وظهرت عبقرٌة "الخوارزمً " فً " الزٌج " أو
الجدول الفلكً الذي صنعه وأطلق علٌه اسم "السند هند الصؽٌر،،وقد جامع فٌه بٌن مذهب الهند ،ومذهب الفرس ،ومذهب
بطلٌموس (مصر ) ،فاستحسنه أهل زمانه ذلك وانتفعوا به مدة طوٌلة فذاعت شهرته وصار لهذا الزٌج أثر كبٌر فً
الشرق والؽرب .وقد نقل الؽرب العلوم الرٌاضٌة عن العرب وطوروها .وعرؾ حساب أباكوس.Abacus :أو
أباكس.لوحة العد  .وهً عبارة عن إطار وضعت به كرات للعد الٌدوي .وكانت هذه اللوحة ٌستعملها اإلؼرٌق والمصر
ٌون والرومان وبعض البلدان األوربٌة قبل وصول الحساب العربً أوربا فً القرن ٖٔ .وكان ٌجري من خالل لوحة العد
الجمع والطرح والضرب والقسمة.

وفً منتصؾ القرن الثانً عشر المٌالدي أدخل النظام العددي الهندي ـ العربً إلى أوروبا نتٌجة ترجمة كتاب
الخوارزمً فً الحساب إلى الالتٌنٌة .ونشر الرٌاضً اإلٌطالً لٌوناردو فٌبوناتشً عام ٕٕٓٔم كتابا فً الجبر عزز من
مكانة هذا النظام .وحل هذا النظام تدرٌجٌا محل األعداد الرومانٌة فً أوروبا .وقدم فلكٌو العرب فً القرن الرابع
الهجري ،العاشر المٌالدي إسهامات ربٌسٌة فً حساب المثلثات .واستخدم الفٌزٌابً العربً المسلم الحسن بن الهٌثم أبو
علً خالل القرن الحادي عشر للمٌالد الهندسة فً دراسة الضوء.

الرٌاضٌات عند الفرس

فً بداٌة القرن الثانً عشر المٌالدي ألؾ الشاعر والفلكً الفارسً عمر الخٌام كتابا هاما فً الجبر .ووضع عالم
الرٌاضٌات الفارسً نصٌر الدٌن الطوسً فً القرن الثالث عشر المٌالدي نموذجا رٌاضٌا إبداعٌا ٌستخدم فً الفلك.

الرٌاضٌات عند الحضارات األمرٌكٌة القدٌمة

وفً حضارة الماٌا بالمكسٌك عرؾ الحساب  .وكان متطورا  .فالوحدة نقطة والخمسة وحدات قضٌب والعشرون هالل .
وكانوا ٌتخذون أشكال اإلنسان والحٌوان كوحدات عددٌة .

][ عصر النهضة األوروبٌة ][

بدأ المكتشفون األوروبٌون فً القرنٌن الخامس عشر والسادس عشر البحث عن خطوط تجارٌة جدٌدة لما وراء البحار
مما أدى إلى تطبٌق الرٌاضٌات فً التجارة والمالحة ،ولعبت الرٌاضٌات كذلك دورا فً اإلبداع الفنً ،فطبق فنانو عصر
النهضة مبادئ الهندسة وابتدعوا نظام الرسم المنظوري الخطً الذي أضفى الخداع فً العمق والمسافة على لوحاتهم
الفنٌة ،وكان الختراع الطباعة اآللٌة فً منتصؾ القرن الرابع عشر المٌالدي أثر كبٌر فً سرعة انتشار وإٌصال
المعلومات الرٌاضٌة .وواكب عصر النهضة األوروبٌة كذلك تطور ربٌسً فً الرٌاضٌات البحتة .ففً عام ٖٖ٘ٔم نشر
عالم رٌاضٌات ألمانً اسمه رٌجٌومانتانوس كتابا حقق فٌه استقاللٌة الهندسة كمجال منفصل عن الفلك .وحقق عالم
الرٌاضٌات الفرنسً فرانسوا فٌٌت تقدما فً الجبر ،وظهر هذا فً كتابه الذي نشر عام ٔٔ٘6م .الرٌاضٌات والثورة
العلمٌة مع حلول القرن السابع عشر ،ساهم ازدٌاد استخدام الرٌاضٌات ونماء الطرٌقة التجرٌبٌة فً إحداث تؽٌٌر جذري
فً تقدم المعرفة ،ففً العام ٖٗ٘ٔم ألؾ الفلكً الٌولونً نٌكوالس كوبرنٌكوس كتابا قٌما فً الفلك بٌن فٌه أن الشمس ـ
ولٌست األرض ـ هً مركز الكون .وأحدث كتابه اهتماما متزاٌدا فً الرٌاضٌات وتطبٌقاتها .وعلى األخص فً دراسة
حركة األرض والكواكب األخرى .وفً عام ٗٔٔٙم نشر عالم الرٌاضٌات األسكتلندي جون نابـٌٌر اكتشافه للوؼارٌتمات
وهً أعداد تستخدم لتبسٌط الحسابات المعقدة كتلك المستخدمة فً الفلك .ووجد الفلكً اإلٌطالً جالٌلٌو ـ الذي عاش فً
نهاٌة القرن السادس عشر وبداٌة القرن السابع عشر ـ أنه ٌمكن دراسة أنواع كثٌرة لحركة الكواكب رٌاضٌا .وبٌن
الفٌلسوؾ الفرنسً رٌنٌه دٌكارت فً كتابه الذي نشر عام ٖٔٙ2م ،أن الرٌاضٌات هً النموذج األمثل للتعلٌل ،وأوضح
ابتكاره للهندسة التحلٌلٌة مقدار الدقة والٌقٌن اللذٌن تزودنا بهما الرٌاضٌات .وأسس الرٌاضً الفرنسً بٌٌر دو فٌرما ،وهو
أحد علماء القرن السابع عشر ،نظرٌة األعداد الحدٌثة .كما اكتشؾ مع الفٌلسوؾ الفرنسً بلٌس باسكال نظرٌة
االحتماالت .وساعد عمل فٌرما فً الكمٌات المتناهٌة الصؽر إلى وضع أساس حساب التفاضل والتكامل .وفً منتصؾ
القرن السابع عشر المٌالدي اكتشؾ العالّمة اإلنجلٌزي السٌر إسحق نٌوتن حساب التفاضل والتكامل .وكانت أول إشارة
إلى اكتشافه هذا فً الكتاب الذي نشر عام ٔٙ82م .واكتشؾ الرٌاضً والفٌلسوؾ األلمانً ؼوتفرٌن فلهلم الٌبنٌن ـ كذلك
وبشكل مستقل ـ حساب التفاضل والتكامل فً منتصؾ عام ٓٔٙ2م ،ونشر اكتشافاته ما بٌن ٗٔٙ8م و ٔٙ8ٙم.
التطورات فً القرن الثامن عشر المٌالدي خالل أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر قدمت عابلة برنولً
ـ وهً عابلة سوٌسرٌة شهٌرة ـ إسهامات عدٌدة فً الرٌاضٌات .فقد قدم جاكوب برنولً عمال رابدا فً الهندسة التحلٌلٌة،
وكتب كذلك حول نظرٌة االحتماالت .وعمل أخوه جوهان كذلك فً الهندسة التحلٌلٌة ،والفلك الرٌاضً والفٌزٌاء .وساهم
نقوال ٌوهان فً تقدم نظرٌة االحتماالت ،واستخدم دانٌال ٌوهان الرٌاضٌات لدراسة حركة الموابع وخواص اهتزاز
األوتار .وخالل منتصؾ القرن الثامن عشر طور الرٌاضً السوٌسري لٌونارد ْأوٌلر حساب التفاضل والتكامل وبٌن أنّ
وزٌؾْ الجْ را ْنجْ فً نهاٌة القرن الثامن عشر العمل
عملٌتً االشتقاق والتكامل عكسٌتان .وبدأ عالم الرٌاضٌات الفرنسً جَ ِ
لتطوٌر حساب التفاضل والتكامل على أسس ثابتة ،فطوّ ر حساب التفاضل والتكامل مستخدما فً ذلك لؽة الجبر بدال من
االعتماد على الفرضٌات الهندسٌة التً كانت تساوره الشكوك حولها.

][ تطور الرٌاضٌات ][

وبناء على ما سبق فإن الرٌاضٌات ظهرت بداٌة كحاجة للقٌام بالحسابات فً األعمال التجارٌة ،و لقٌاس المقادٌر،
كاألطوال و المساحات ،و لتوقع األحداث الفلكٌةٌ ،مكن اعتبار الحاجات الثالث هذه البداٌة لألقسام العرٌضة الثالث

للرٌاضٌات ،و هً دراسة البنٌة ،الفضاء ،و التؽٌر .ظهرت دراسة البنى مع ظهور األعداد ،و كانت بداٌة مع األعداد
الطبٌعٌة و األعداد الصحٌحة و العملٌات الحسابٌة علٌها ،ثم أدت الدراسات المعمقة على األعداد إلى ظهور نظرٌة
األعداد .كما أدى البحث عن طرق لحل المعادالت إلى ظهور الجبر المجرد ،إن الفكرة الفٌزٌابٌة الشعاع تم تعمٌمها إلى
الفضاءات الشعاعٌة و تمت دراستها فً الجبر الخطً.

ظهرت دراسة الفضاء مع الهندسة ،وبدأت مع الهندسة االقلٌدٌة و علم المثلثات ،فً الفضابٌن ثنابً و ثالثً البعد ،ثم تم
تعمٌم ذلك الحقا إلى علوم هندسٌة ؼٌر اقلٌدٌة ،لتلعب دورا فً النظرٌة النسبٌة العامة.

إن فهم و دراسة التؽٌر فً القٌم القابلة للقٌاس هو ظاهرة عامة فً العلوم الطبٌعٌة ،فظهر التحلٌل الرٌاضً كأداة مناسبة
للقٌام بهذه العملٌات ،حٌث إن الفكرة العامة هً التعبٌر عن القٌمة بتابع ،و من ثم ٌمكن تحلٌل الكثٌر من الظواهر على
أساس دراسة معدل تؽٌر هذا التابع.

مع ظهور الحواسٌب ،ظهرت العدٌد من المفاهٌم الرٌاضٌة الجدٌدة ،كعلوم قابلٌة الحساب ،تعقٌد الحساب ،نظرٌة
المعلومات ،و الخوارزمٌات .العدٌد من هذه المفاهٌم هً حالٌا جزء من علوم الحاسوب.

حقل آخر هام من حقول لرٌاضٌات هو اإلحصاء ،الذي ٌستخدم نظرٌة االحتمال فً وصؾ و تحلٌل و توقع سلوك
الظواهر فً مختلؾ العلوم ،بٌنما ٌوفر التحلٌل الرٌاضً طرقا فعالة فً القٌام بالعدٌد من العملٌات الحسابٌة على
الحاسوب ،مع اخذ أخطاء التقرٌب باالعتبار

المبحث السادس  /أهداؾ تعلٌم وتدرٌس علم الرٌاضٌاتٓ

ٌهدؾ تدرٌس الرٌاضٌات بوجه عام إلى :

• فهم الظواهر الطبٌعٌة ومعرفة إمكانات البٌبة والمجتمع .

• اإلفادة من الرٌاضٌات فً معرفة مدى إسهامها فً الحٌاة كعلم وفن وثقافة .

• استخدام األسالٌب الرٌاضٌة فً البحث والتفسٌر واتخاذ القرارات المتعلقة بالنواحً الرٌاضٌة واإلنسانٌة .

• استؽالل الرٌاضٌات بكفاءة لتكوٌن المواطن المستنٌر فً الناحٌة اإلنتاجٌة واالستهالكٌة .

• استخدام لؽة الرٌاضٌات فً التعبٌر عن النفس واالتصال باآلخرٌن .

• إدراك دور الرٌاضٌات فً التقدم العلمً وفً المواد الدراسٌة األخرى

• تكوٌن بعض القٌم مثل الموضوعٌة والدقة والنظام والصدق

• تفهم النشاطات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً المجتمع وفهم مظاهر الحضارة ومتابعة التطور العلمً والتقنً
.

المبحث السابع  /التصورات السلبٌة الشابعة عن الرٌاضٌات ؛ وكٌفٌة عالجها

ٌُع ّرؾ ( سام وإرنست ) التصورات إنها تكوٌنات شخصٌة تتضمن مجالٌن  :العاطفً ( المشاعر والمواقؾ ) و المعرفً (
المعارؾ والمعتقدات ) وما تشمله من كناٌات وصور مرتبطة بذلك  .ومن هذا المنطلق فإن التصور عن الرٌاضٌات ٌعتمد
على المجال العاطفً وهو مشاعر الحب أو الكره أو النفور والتً تعتمد على المواقؾ التً مرّت باإلنسان عبر سنوات
الدراسة وعبر المؤثرات الخارجٌة كالزمالء و المدرسٌن ووسابل اإلعالم  ،كما تعتمد على المجال المعرفً وهو قدرة
اإلنسان على استٌعاب هذه المادّة و انسجامه مع طرٌقة تدرٌسها .

إال ّ أنّ التصور الشابع عن الرٌاضٌات أ ّنها مادة مملّة باردة بحاجة إلى نوع خاص من العقل  ،وأ ّنها تجذب أولبك الذٌن لهم
طبع أو مٌل خاص فحسب االطراء ! ) .

لذا فإنّ معظم ال ّناس ٌرون الرٌاضٌات موضوعا مدرسٌا ممال ّ وأ ّنهم إمّا فشلوا بها أو اجتازوها ّ
بشق األنفس  .إضافة إلى
ذلك ٌنظر الناس عموما إلى الرٌاضٌات  :أ ّنها مادّة صعبة وتقترن عند ؼالبٌتهم بشعور قوي باإلخفاق  ،وذكرٌاتهم عن
الرٌاضٌات تنحصر فً االختبارات واالمتحانات  ،وفً إشارات الضرب ( التً ترمز للخطأ ) على أوراق امتحاناتهم
وواجباتهم المنزلٌة  ،وفً الخوؾ من النتٌجة الخاطبة

ٌقول األستاذ أحمد محمد جواد فً مجلّة المنهل بعددها  ٘ٙ2لربٌع عام ٕٔٗٔهـ :

إنّ التصوّ ر السلبًّ عن الرٌاضٌات منتشر فً كثٌر من البلدان وعلى مستوٌات مختلفة  ،وٌنتقل كالعدوى من جٌل آلخر ،
بل إنّ كثٌرا من الناس ٌتباهى بكرهه للرٌاضٌات  ،واألثر السلبً لهذا التصور الخاطا هو تناقص أعداد الطلبة اللذٌن
ٌرؼبون بدراسة الفروع المتضمنة للرٌاضٌات أو اللذٌن ٌرؼبون فً التخصص فً الرٌاضٌات .

ولذلك فقد أنشأ ألفن واٌت شبكة ( الرٌاضٌات اإلنسانٌة ) وعمل بنشاط من أجل االرتقاء بالرٌاضٌات لكً تكون موضوعا
إنسانٌا من خالل هذه الشبكة .

كما أنّ الهٌبة الدولٌة لتعلٌم الرٌاضٌات رعت مؤتمرا لتحبب الرٌاضٌات عام ٔ686م فً لٌدز فً برٌطانٌا  ،وكان ثمرة
هذا المؤتمر هو ( مجلّد ) تحبٌب الرٌاضٌات و ُنشر عام ٓٔ66م بواسطة جامعة كامبردج .

لكنّ الشًء المهم الذي سٌؤتً ثماره حتما فً تحبٌب األجٌال القادمة بالرٌاضٌات هو تحسٌن استخدام أسالٌب تعلٌم
الرٌاضٌات من قبل المعلّمٌن  ،والطرق التقلٌدٌة العقٌمة المتزمتة الصارمة ؼٌر المحببة تولّد كرها وإحباطا لدى معظم
التالمٌذ  ،وتولّد أٌضا شعورا لدٌهم بأنّ الرٌاضٌات منفصلة عن الواقع  ،ؼٌر إنسانٌة  ،لٌس لها قٌمة علمٌة أو جمالٌة .
أمّا األسالٌب المحببّة التً تعتمد على طرح األمثلة وسٌاق مفردات واقعٌة ذات معنى فإنّ لذلك األثر الكبٌر على تحصٌل
التالمٌذ فً الرٌاضٌات .

والشًء الذي لفت نظري أثناء قراءتً عن الرٌاضٌات هو أنّ مواقؾ األطفال عموما تجاه الرٌاضٌات تتسم بالرضا
والقبول واالنسجام إلى ح ّد ما  ،وٌقول األستاذ أحمد جواد أنّ سبب ذلك ٌعود إلى أنّ الرٌاضٌات موضوع خٌالً واألطفال
ٌحبّون األلعاب الخٌالٌة وٌحبون التعامل مع األعداد وصنع بعض المجسمات

إنّ سبب كراهٌة الناس للرٌاضٌات ال ٌعود إلى طبٌعتها  ،فالرٌاضٌات لمن ٌراها بعٌن محاٌدة هً عبارة عن ألؽاز ممتعة
وخٌال جامح و أرض خصبة للتفكٌر  ،السبب فً نظري ٌعود إلى طرٌقة تدرٌسها وإلى صرامة معلمٌها بشكل عام وإلى
وسابل اإلعالم التً لم تقصّر أبدا فً هذا الجانب !!

ٓالمبحث الثامن  /أوابل فً الرٌاضٌات ٓ

(ٔ) أوّ ل من حوّ ل الكسور العادٌّة إلى عشرٌّة -:

أوّ ل من حوّ ل الكسور العادٌّة إلى كسور عشرٌّة فً علم الحساب هو ؼٌاث الدٌن جمشٌد الكاشً قبل عام ٓٗ8
هجرٌة ٖٔٗٙ/م .

(ٕ) أوّ ل من استعمل األسس السالبة -:

ٌع ّد العالم المسلم السموأل المؽربً  ،وهو عالم اشتهر باختصاصه فً علم الحساب  ،أوّ ل من استعمل األسس السالبة فً
الرٌاضٌات  ،وتوفً هذا العالم ّ
الفذ فً بؽداد عام ٘ٔٔ2م

(ٖ) أوّ ل من استخدم الجذر التربٌعً -:

إن الجذر التربٌعً هو أوّ ل حرؾ من حروؾ كلمة جذر ،وهو المصطلح الذي أدخله العالم المسلم الرٌاضً محمد بن
موسى الخوارزمً ،وأوّ ل من استعمله لألؼراض الحسابٌة هو العالم أبو الحسن علً بن محمد القلصادي األندلسً الذي
ولد عام ٕ٘ 8هجرٌة وتوفً سنة ٔ 86هجرٌة وانتشر هذا الرمز فً مختلؾ لؽات العالم .

(ٗ) أوّ ل من وضع أسس علم الجبر -:

أوّ ل من وضع أسس علم الجبر هو العالم المسلم أبو الحسن محمد بن موسى الخوارزمً  ،ولد هذا العبقري ّ
الفذ فً بلدة
خوارزم بإقلٌم تركستان فً العام ٗ ٔٙهجرٌة ،برع فً علم الحساب ووضع فٌه كتابا له أسماه ((الجبر والمقابلة)) شرح
فٌه قواعد وأسس هذا العلم العام ،تحرؾ اسمه عند األوروبٌٌن فأطلقوا علٌه ( )ALGEBRAأي علم الحساب  ،وتوفً –
رحمه هللا –عام ٖٕ٘ هجرٌة.

(٘) أوّ ل من أسس علم حساب المثلثات-:

ٌبدو أن الفراعنة القدماء عرفوا حساب المثلثات وساعدهم ذلك على بناء األهرامات الثالثة،وظل علم حساب المثلثات نوعا
من أنواع الهندسة ،حتى جاء العرب المسلمون وطوروه ووضعوا األسس الحدٌثة له لجعله علما مستقال بذاته ،وكان من
أوابل المؤسسٌن لحساب المثلثات ،أبو عبد هللا البتانً والزرقلً ونصٌر الدٌن الطوسً.

( )ٙأوّ ل من أدخل الصفر فً علم الحساب -:

أوّ ل من أدخل الصفر فً علم الحساب هو العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمً المتوفى عام ٖٕ٘م .وكان هذا
االكتشاؾ فً علم الحساب نقلة كبٌرة فً دراسة األرقام وتؽٌرا جذرٌا ّ لمفهوم الرقم .

( )2أوّ ل من استعمل الرموز فً الرٌاضٌات

أوّ ل من استعمل الرموز أو المجاهٌل فً علم الرٌاضٌات هم العرب المسلمون  ،فاستعملوا (س) للمجهول األول  ،و
(ص) للثانً و (ج) للمعادالت للجذر  ..وهكذا .

( )8أوّ ل رسالة طبعت فً أوروبا عن الرٌاضٌات -:

أوّ ل رسالة عن علم الرٌاضٌات طبعت فً أوروبا كانت مأخوذة من جداول العالم المسلم أبً.

عبد هللا البتانً ،وقد طبعت هذه الرسالة األولى عام ٖٔٗ6م فً الٌونان

( )6أوّ ل من أدخل األرقام الهندٌة إلى العربٌة -:

إن األرقام التً نستعملها الٌوم فً كتابة األعداد العربٌة ٔ …،٘،ٗ،ٖ،ٕ،الخ هً أرقام دخٌلة استعملها الهنود من قبل
العرب بقرون طوٌلة  ،وأول من أدخل هذه األرقام إلى العربٌة هو أبو عبد هللا محمد بن موسى الخوارزمً عالم
الرٌاضٌات .

(ٓٔ) أوّ ل معداد ٌدوي -:

قام الصٌنٌون باختراع أوّ ل معداد ٌدوي فً التارٌخ  ،واستعانوا به على إجراء العملٌات الحسابٌة وذلك فً العام ٓٓٓٔ
قبل المٌالد وسموه (( األبوكس)).

(ٔٔ) أوّ ل حاسوب إلكترونً -:

تم اختراع أوّ ل حاسوب إلكترونً ٌعمل بالكهرباء فً عام ٔ6ٗٙم بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،وأطلق علٌه اسم
(إنٌاك ، ) Eniac:وهو من حواسٌب الجٌل األوّ ل التً تعمل بالصمامات المفرؼة وتستهلك قدرا كبٌرا من الكهرباء ،
وهً تشمل مساحة كبٌرة.

المبحث التاسع  /توارٌخ مهمة فً علم الرٌاضٌات ٓ

ٖٓٓٓ ق.م استخدم قدماء المصرٌٌن النظام العشري .وطوروا كذلك الهندسة وتقنٌات مساحة األراضً.

ٓ ٖ2ق.م عرؾ إٌودكسس الكندوسً طرٌقة االستنفاد ،التً مهدت لحساب التكامل.

ٖٓٓ ق.م أنشأ إقلٌدس نظاما هندسٌا مستخدما االستنتاج المنطقً.

282م ظهرت األرقام والصفر المرسوم على هٌبة نقطة فً مؤلفات عربٌة قبل أن تظهر فً الكتب الهندٌة.

ٖٓ8م أطلق العرب على علم الجبر هذا االسم ألول مرة

8ٖ٘ .م استخدم الخوارزمً مصطلح األصم ألول مرة لإلشارة للعدد الذي ال جذر له.

888م وضع الرٌاضٌون العرب أولى لبنات الهندسة التحلٌلٌة باالستعانة بالهندسة فً حل المعادالت الجبرٌة.

ٕٔ6م استعمل البتانً الجٌب بدال من وتر ضعؾ القوس فً قٌاس الزواٌا ألول مرة.

ٕٔٓ6م استؽل الرٌاضٌون العرب الهندسة المستوٌة والمجسمة فً بحوث الضوء ألول مرة فً التارٌخ.

ٕٗٔٔمترجم أدٌالرد ـ من باث ـ من العربٌة األجزاء الخمسة عشر من كتاب العناصر ألقلٌدس ،ونتٌجة لذلك أضحت
أعمال أقلٌدس معروفة جٌدا فً أوروبا.

خ َل نظام األعداد الهندٌة ـ العربٌة إلى أوروبا نتٌجة لترجمة كتاب الخوارزمً فً
منتصؾ القرن الثانً عشر المٌالدي .أ ُ ْد ِ
الحساب.

ٕٕ٘ٔم لفت نصٌر الدٌن الطوسً االنتباه ـ ألول مرة ـ ألخطاء أقلٌدس فً المتوازٌات.

ٖٔ62م اخترع ؼٌاث الدٌن الكاشً الكسور العشرٌة.

٘ٔٗٙم وضع القلصادي أبو الحسن القرشً ألول مرة رموزا لعلم الجبر بدال عن الكلمات.

ٗٔ٘ٔم استخدم عالم الرٌاضٌات الهولندي فاندر هوكًِ اشارتً الجمع ( )+والطرح ( )-ألول مرة فً الصٌػ الجبرٌة.

ٖٖ٘ٔم أسس عالم الرٌاضٌات األلمانً رٌجٌومونتانوس ،حساب المثلثات كفرع مستقل عن الفلك.

ٕٗ٘ٔم ألؾ جٌروالمو كاردانو أول كتاب فً الرٌاضٌات الحدٌثة.

ٔ٘٘2م أدخل روبرت ركورد إشارة المساواة (=) فً الرٌاضٌات معتقدا أنه ال ٌوجد شًء ٌمكن أن ٌكون أكثر مساواة
من زوج من الخطوط المتوازٌة.

ٗٔٔٙمنشر جون نابٌٌر اكتشافه فً اللوؼارٌتمات ،التً تساعد فً تبسٌط الحسابات.

ٖٔٙ2م نشر ِرٌنٌه دٌكارت اكتشافه فً الهندسة التحلٌلٌة ،مقررا أن الرٌاضٌات هً النموذج األمثل للتعلٌل.

منتصؾ العقد التاسع للقرن السابع عشرالمٌالدي .نشر كل من السٌر إسحق نٌوتن وجوتفرٌد ولهلم لٌبنتز بصورة مستقلة
اكتشافاتهما فً حساب التفاضل والتكامل.

ٔ2ٔ2م قام أبراهام شارب بحساب قٌمة النسبة التقرٌبٌة حتى ٕ 2منزلة عشرٌة.

ٕٗٔ2م وضع كرٌستٌن جولدباخ ما عُرؾ بحدسٌة جولدباخ :وهو أنّ ك ّل عدد زوجً هو مجموع عددٌن أولٌٌن .وال
تزال هذه الجملة مفتوحة لعلماء الرٌاضٌات إلثبات صحّتها أو خطبها.

ٖٔ2ٙم أدخل جسبارت مونًٌ الهندسة الوصفٌة وقد كان حتى عام ٘ٔ26م ٌعمل فً

االستخبارات العسكرٌة الفرنسٌة.

بداٌة القرن التاسع عشر المٌالدي .عمل علماء الرٌاضٌات كارل فرٌدرٌك جوس وٌانوس بو ْلٌاي ،نقوال

لوباشٌفسكً ،وبشكل مستقل على تطوٌر هندسات ال إقلٌدٌة.

بداٌة العقد الثالث من القرن التاسع عشر .بدأ ت َشارْ ْلز َببَاج فً تطوٌر اآلالت الحاسبة.

ٕٕٔ8م أدخل جٌن بابتست فورٌٌهًْ تحلٌل فورٌٌه.

ٔ8ٕ6م أدخل إفارٌست جالوا نظرٌة الزمر.

ٗ٘ٔ8م نشر جورج بولً نظامه فً المنطق الرمزي.

ٔٔ88م أدخل جوشٌاه ِوٌالرد جبس تحلٌل المتجهات فً ثالثة أبعاد.

أواخر القرن التاسع عشر المٌالدي .طور جورج كانتور نظرٌة المجموعات والنظرٌة الرٌاضٌة للماالنهاٌة.

ٔ6ٓ8م طور إرنست زٌرمٌلو طرٌقة المسلمات لنظرٌة المجموعات مستخدما عبارتٌن ؼٌر معروفتٌن وسبع مسلمات.

ٓٔٔ6ٖٔ-ٔ6م نشر أَلفرد نورث واٌتهٌد وبرتراند رسِ ل كتابهما مبادئ الرٌاضٌات وجادال فٌه أنّ كل الفرضٌات
الرٌاضٌة ٌمكن استنباطها من عدد قلٌل من المسلمات.

ٕٔٔ6م بدأ ل .ي .ج .برلور الحركة الحدسٌة فً الرٌاضٌات باعتبار األعداد الطبٌعٌة األساس فً البنٌة الرٌاضٌة التً
ٌمكن إدراكها حدسٌا.

ٕٔٔ6م نشر إٌمً نوذر طرٌقة المسلمات للجبر.

بداٌة الثالثٌنٌات من القرن العشرٌن المٌالدي .أثبت كورت جودل أن أي نظام من المسلمات ٌحوي جمال ال ٌمكن إثباتها.

ٔ6ٖ2م قدم أَالنْ ُتور ْنج وصفا لــ " آلة َتورنج " وهً حاسوب آلً تخٌلً ٌمكن أن ٌقوم بحل جمٌع المسابل ذات الصبؽة
الحسابٌة.

مع نهاٌة الخمسٌنٌات وعام ٓٔ6ٙم َد َخلت الرٌاضٌات الحدٌثة إلى المدارس فً عدة دول.

ٗٔ62م طور روجر بنروز تبلٌطة مكونة من نوعٌن من المعٌنات ؼٌر متكررة األنماط .واكتشؾ فٌما بعد أن هذه
التبلٌطات التً تدعً تبلٌطات بنروز تعكس بنٌة نوع جدٌد من المادة المتبلورة وشبه المتبلورة.

سبعٌنٌات القرن العشرٌن ظهرت الحواسٌب المبنٌة على أسس رٌاضٌة ،واستخدمت فً التجارة والصناعة والعلوم.

ٓٔ68م بحث عدد من علماء الرٌاضٌات المنحنٌات الفراكتلٌة ،وهً بنٌة ٌمكن استخدامها لتمثٌل الظاهرة الهٌولٌةٓ

المبحث العاشر  /العرب هم الرواّد فً علم الرٌاضٌات بشهادة الؽرب ٓ

تسلم البروفٌسور األمٌركً بٌتر الكس ربٌس معهد الرٌاضٌات فً جامعة نٌوٌورك جابزة أبٌل للرٌاضٌات لهذا العام
ٕ٘ٓٓ وسط حضور ؼفٌر تقدمتهم ملكة النروٌج سونٌا وولً العهد هاؼون الذي سلمه الجابزة نٌابة عن ملك النروٌج،
وذلك تقدٌرا لمساهماته المتعددة فً هذا المجال.

وتبلػ قٌمة الجابزة النروٌجٌة الدولٌة الكبٌرة التً توازي جابزة نوبل للسالم ستة مالٌٌن كرونة (نحو ٓ 68ألؾ دوالر)،
وتمنح فقط لمن ٌقدم مساهمات متمٌزة فً مجال علم الرٌاضٌات ومشتقاتها ،وتقوم لجنة إٌبل للرٌاضٌات ومقرها أوسلو
باختٌار الفابز وتقدٌم الجابزة كل عام.

وأعرب البروفٌسور بٌتر الكس الذي ٌنحدر من أصول مجرٌة فً حدٌث خاص مع الجزٌرة نت عن سروره البالػ
الختٌاره لتسلم جابزة هذا العام ،وأكد أن تقدٌره بهذه الحفاوة ال ٌعادلها مال وال كنوز.

وقال الكس إنه ٌكبر فً النروٌج حرصها الشدٌد على تكرٌم العلماء وتشجٌعهم للمضً قدما فً تقدٌم المزٌد من
اإلنجازات العلمٌة وخاصة علم الرٌاضٌات الذي قدم للبشرٌة خدمة كبٌرة.

إشادة بالرٌاضٌٌن العرب

وأشار الكس الذي هاجر إلى الوالٌات المتحدة قبل أن ٌتجاوز عمره  ٔٙعاما إلى أن علم الرٌاضٌات قدم للبشرٌة خدمة
عظٌمة ،وأحدث تقدما على كافة المستوٌات .وقال الكس إنه ٌقدر للعرب القدماء تمٌزهم وتفوقهم فً علم الرٌاضٌات
وجهودهم التً استندت إلٌها النظرٌات فٌما بعد ،لكنه تأسؾ النشؽال العرب بأمور سٌاسٌة وانصرافهم عن التقدم العلمً
مقارنة بأوروبا وأمٌركا.

وفً هذا الصدد تحدث البروفٌسور ماٌكل عطٌة الحاصل على جابزة أبٌل للرٌاضٌات مناصفة مع البروفٌسور إساٌدوري
سنؽور العام الماضً عن إسهامات العرب قدٌما فً علم الرٌاضٌات وفً علوم أخرى مثل الفلك والطب وؼٌرهما.

وأوضح البروفٌسور عطٌة الذي ٌنحدر من أب لبنانً وأم اسكتلندٌة للجزٌرة نت أنه أنشأ معهدا للرٌاضٌات فً بٌروت
إلعادة تأهٌل الشباب العربً فً ذلك العلم المهم ،مؤكدا أن هناك إقباال من الجٌل الجدٌد على مادة الرٌاضٌات فً العالم
العربً.

كما أشار عطٌة فً الوقت ذاته إلى أن الظروؾ المحٌطة تفرض على الطالب العربً االنصراؾ عن طلب العلوم
العصرٌة واالنشؽال فً المشاكل السٌاسٌة واألوضاع ؼٌر المستقرة.

ٌذكر أن الملك السوٌدي أوسكار الثانً اقترح عام ٕٓ ٔ6بمناسبة االحتفال بذكرى وفاة نٌلس أبٌل المبوٌة ،استحداث
جابزة أبٌل للرٌاضٌات ،إال أن االقتراح أهمل بعد انفصال النروٌج عن السوٌد عام ٘ٓ ،ٔ6وأعادت الحكومة النروٌجٌة
طرح الفكرة بعد ٓٓٔ عام وصادق البرلمان النروٌجً على استحداث الجابزة عام ٕٕٓٓم

وإلٌك بٌان بدراسة المستشرقٌن الؽرب للعلوم العربٌة اإلسالمٌة واستفادتهم منها

من المخطوطات التً نشرها معهد تارٌخ العلوم العربٌة واإلسالمٌة ،كتاب فً حل شكوك كتاب أقلٌدس فً األصول
ومعانٌه ،تألٌؾ أبً علً الحسن بن الحسن ،المشهور بابن الهٌثم ، ،وتم نشر المخطوط سنة ٘ٓٗٔ هـٔ68٘ /م.،وٌعتبر
هذا الكتاب من أضخم كتب ابن الهٌثم المعروفة فً علم الرٌاضٌات.،

ومن المخطوطات المصورة التً نشرها معهد تارٌخ العلوم العربٌة واإلسالمٌة ،مخطوطة كتاب الجبر والمقابلة ،تألٌؾ
أبً كامل ،شجاع بن أسلم ،الذي عاش فً النصؾ الثانً من القرن الثالث الهجري /التاسع المٌالدي ،والمحفوظة فً
مكتبة السلطان أبا ٌزٌد فً إسطنبول ، .وهو ٌتضمن الجبر والمقابلة ،والهندسة ،ومعادالت سٌالة من الدرجة األولى
والثانٌة وأنظمتها ،وبذلك ٌمثل مدرسة عربٌة وإسالمٌة مبتكرة تفوق ما سبقها فً علم الرٌاضٌات بما فً ذلك الخوارزمً
ودٌوفانتوس ،ولذلك تأثر به من جاء بعده مثل الكرجً (المتوفى بعد سنة ٓٓٗهـٔٓٔٓ /م فً كتابه الفخري الذي ُترجم
إلى العبرٌة والالتٌنٌة واأللمانٌة ،واقتبس منه كثٌرا لٌوناردو فٌبوناتشً (ٕٓٔٗٓ -ٔٔ2م) واهتم به األوربٌون فً العصر
الحدٌث ،ولكن الكتاب لم ٌحقق ولم ٌنشر منه باللؽة العربٌة سوى طبعة المعهد المصورة ؼٌر المحققة .

المحور الثانً :سلسلة تجمٌع للدراسات الخاصة بعالم من العلماء األعالم الذٌن اهتموا بالعلوم العربٌة واإلسالمٌة ،ونذكر
منها سلسة:ب – إعادة طبع فرع الرٌاضٌات ،ومنها مجلدان صدرا عن المعهد سنة ٔٗٓٙهـٔ68ٙ /م ،وهما ٌتضمنان
دراسات فً الرٌاضٌات العربٌة واإلسالمٌة للمستشرق األلمانً فرانتز فوبكه ، ،ومحتوٌات المجلدٌن هً إعادة طبع ما
ُنشِ رَ من بحوثه ما بٌن سنة ٕٗ ٔ8وسنة ٗٔ82م ،عن الرٌاضٌات العربٌة واإلسالمٌة ،وذلك بعد وفاته سنة ٗٔ8ٙم،
ومما تضمنته دراساته مالحظات حول نظرٌة فً الحساب لثابت بن قرّة ،وملخص كتاب الفخري فً الجبر والمقابلة ألبً
بكر محمد بن حسن الكرجً ،ومقال حول التعبٌر الجبري عند العرب ،وتلخٌص لمجموعة من المسابل الهندسٌة ألبً
الوفاء ،وترجمة رسالة ألبً الحسن القلصادي ،وترجمة قطعة من مخطوطة فً المثلثات ألبً جعفر محمد بن الحسٌن
الخازن ،ومدخل إلى الحساب الؽباري والهوابً ،وثالث رسابل عربٌة فً البركار التام ،وؼٌر ذلك من البحوث
والترجمات العلمٌة التً تجاوزت األربعٌن عمال.

وأصدر المعهد سنة  ٔٗٓ8هـٔ688 /م فً أربع مجلدات أعمال المستشرق األلمانً كارل شوي ،ضمن سلسلة دراسات
فً تارٌخ الرٌاضٌات والفلك عند العرب والمسلمٌن ،وتتضمن المجلدات إعادة طبع ألبحاث كارل شوي التً نشرت ما
بٌن سنة ٔٔ ٔ6وسنة ٔ6ٕٙم ،وقد ولد شوي سنة ٔ822م ،ودرس الجؽرافٌا الرٌاضٌة عند العرب والمسلمٌن ،ومات
سنة ٕ٘ٔ6م ،وكتب دراسات عن الساعات الشمسٌة عند العرب ،ومعرفة أوقات العبادات عند المسلمٌن ،ومقالة للحسن
بن الهٌثم فً استخراج ارتفاع القطب على ؼاٌة التحقٌق ،ومقالة البن الهٌثم فً استخراج سمت القبلة ،ودراسات لنصوص
القانون المسعودي للفلكً محمد بن أحمد أبً الرٌحان البٌرونً ،وترجمة مقالة البن الهٌثم فً ماهٌة األثر الذي فً وجه
القمر من اللؽة العربٌة إلى اللؽة األلمانٌة استنادا على مخطوطة فً مكتبة اإلسكندرٌة .وؼٌر ذلك كثٌر من الترجمات،
ونقد أخطاء بعض المستشرقٌن.وتمت إعادة طباعة مجموعة المقاالت التً جمعتها السٌدة دروتٌا جٌركه من مقاالت
وترجمات وبحوث المستشرق األلمانً آٌلهارد فٌدمان فً تارٌخ العلوم العربٌة واإلسالمٌة المنشورة من سنة ٕٔ ٔ6حتى
سنة ٔ6ٕ2م ،وصدرت عن المعهد فً ثالثة مجلدات سنة ٗٓٗٔ هـٔ68ٗ /م ،وأرفق المجلدان بفهرس تحلٌلً لمقاالت
فٌدمان التً نشرت فً المجلدات الثالثة التً نشرها المعهد وعددها ٖ٘ٔ ما بٌن دراسة وترجمة.والمقاالت الموجودة فً
المجلدٌن اللذٌن نشرا فً إرالنجن سنة ٓٔ62م .ووردت فً المجلد األول  6مقاالت نشرت ما بٌن سنة  ٔ82ٙوسنة
ٕٔ88م ،وهً فً تارٌخ العلوم الطبٌعٌة عند العرب ،وأولها حول الحجرة المظلمة عند ابن الهٌثم ،والثانٌة حول كتاب
مٌزان الحكمة للخازنً ،والثالثة حول رسالة ابن الهٌثم فً الضوء ،والرابعة حول القوة المؽناطٌسٌة ،والخامسة حول
المراٌا المحرقة عند ابن الهٌثم وثابت بن قرة وؼٌرهما ،والسادسة حول بعض مسابل البصرٌات عند ابن الهٌثم إلخ..

وفً سنة ٔ6ٓٙم ٌتحدث حٌاة ونشاط ابن الهٌثم فً مجاالت الرٌاضة والفٌزٌاء ،والمٌكانٌكا ،والفلك والفلسفة والطب،
وٌترجم ترجمة كاملة لما رواه ابن أصٌبعة فً كتاب عٌون األنباء فً طبقات األطباء ،كما ٌترجم رسالة البن الهٌثم فً
موضع المجرة فً السماء،

وفً سنة ٔ6ٓ6م ٌترجم مقالة ابن الهٌثم فً المراٌا المحرقة فً الدابرة ،وٌصؾ كتاب تنقٌح المناظر لذوي األبصار
والبصابر البن الهٌثم اعتمادا على مخطوطة الٌدن المتضمنة شرح كمال الدٌن الفارسً على المناظر ،وٌترجم الفصول
األولى من المناظر ،وؼٌر ذلك كثٌر مما ٌخص العلم والعلماء العرب والمسلمٌن.

وتضمنت مقاالت المجلدٌن اللذٌن نشرا سنة ٓ ٔ62فً إرالنجن  26مقالة ،فقد وردت فً المجلد األول مقالة من سنة
ٕٓ ٔ6فً تارٌخ الكٌمٌاء عند العرب،

وفً سنة ٗٓ ٔ6توجد دراسة حول تارٌخ العلوم الطبٌعٌة عند العرب والمسلمٌن ،فً المؽناطسٌة والظواهر الكهربابٌة،
والمشاهدات البصرٌة ،والمراٌا المحرقة عند ابن الهٌثم،

وفً سنة ٌ ٔ6ٓ6نشر قول ابن الهٌثم فً استخراج مسألة عددٌة ،وٌعتمد على مخطوطة فً المكتب الهندي فً المكتبة
البرٌطانٌة فً لندن ،وٌبحث فً نظرٌة ابن الهٌثم فً تعلٌل قوس قزح فً مقالتٌن سنة ٓٔٔ6م ،ومقالة سنة ٗٔٔ6م،
وٌترجم رسالة ابن الهٌثم فً صورة الكسوؾ ،وقد خصص دراسات للبٌرونً ،والقزوٌنً ،وعبد الجبار الخرقً ،وقطب
الدٌن الشٌرازي ،وؼٌرهم من العلماء .وتضمنت هذه السلسلة أٌضا أبحاث ودراسات المستشرق السوٌسري هاٌنرش سوتر
الذي ولد سنة ٔ8ٗ8م ،ومات سنة ٕٕٔ6م ،وبدأ تعلم اللؽة العربٌة عندما بلػ سنّ األربعٌن ،ثم استمر بالكتابة ثالثٌن سنة
فً تارٌخ الرٌاضٌات والفلك عند العرب والمسلمٌن ،ونشرت بحوثه ما بٌن سنة ٕ ٔ86وسنة ٕٕٔ6م ،وقد أعاد طباعتها
المعهد فً مجلدٌن سنة ٔٗٓٙهـٔ68ٙ /م ،ولهذا المستشرق كتاب بعنوان :الرٌاضٌون والفلكٌون العرب وكتبهم،
وٌتضمن معلومات عن ٓٓ٘ عالم مع ذكر أماكن وجود مخطوطات كتبهم وأرقامها المعروفة ،وبعد إصداره بسنتٌن
أصدر له ملحقا ،ومازالت كتبه مرجعا للدارسٌن ،ومن ضمن أعماله ترجمة رسالة البن الهٌثم فً تربٌع الدابرة ،وقد شر
نصها العربً مع الترجمة األلمانٌة ،مع الرسوم الهندسٌة ،وٌقع النص العربً فً  2صفحات،

.المحور الثالث :سلسلة الكتب والدراسات فً الرٌاضٌات اإلسالمٌة ،والفلك اإلسالمً ،وتتكون من دراسات ،وإعادة
طباعة كتب عربٌة وأجنبٌة تخص العلوم العربٌة واإلسالمٌة ،ولقد شاهدت مما صدر من هذه السلسلة ٖٔٔ مجلدا ،وكان
المجلد األخٌر إعادة طباعة طبعة مدرٌد سنة ٔ8ٙ2م ،وهو القسم الخامس من كتب معرفة الفلك للملك ألفونصو العاشر
القشتالً ،الذي ولد فً قلعة بورؼوس اإلسبانٌة سنة ٕٕٔٔ ومات سنة ٕٔٗ8م فً إشبٌلٌا ،وقد نشر كتبه وعلق على
طبعتها األصلٌة مانوٌل رٌكو سِ نوبَس ،ونشرت مجلداتها ما بٌن سنتً ٖ ٔ8ٙو ٔ8ٙ2م ،وقد طبع المعهد من كل مجلد
خمسٌن نسخة فقط ال ؼٌر ،والكتب مزدانة بالرسوم ،وهً معربة ،ومقتبسة من علوم المسلمٌن التً كانت مزدهرة فً ذلك
الوقت.أما المجلد الرقم ٔٓ2 :من هذه السلسلة الرٌاضٌة فهو كتاب :التذكرة بأصول الحساب والفرابض ،تألٌؾ علً بن
الخضر بن السن العثمانً القرشً ،الذي ولد سنة ٔٔٗ هـٕٔٓٓ/م ،ولما بلػ السابعة والثالثٌن من العمر توفً سنة ٗ٘6
هـٔٓٙ2 /م ،وكان من العلماء المحدثٌن الدمشقٌٌن حسبما ٌذكر ابن عساكر فً تارٌخه ،ومخطوطة الكتاب األصلٌة
موجودة فً مكتبة عارؾ حكمت فً المدٌنة المنورة تحت الرقم ،ٕ٘6 :فرابض ،ٔٓ/وتقع المخطوطة فً  ٕ68صفحة،
وتارٌخ نسخها ٌعود إلى سنة ٙٙ8هـٕٔٙ6 /م ،وقد ترجم هذا الكتاب ونشره مع األصل التصوٌري أولرش ربشتوك سنة
ٕٕٗٔ هـٕٓٓٔ /م ،وٌتناول الكتاب عرض أصول الحساب ،والعملٌات الحسابٌة التً تفٌد فً الفقه ،والفرابض ،وأنظمة
التقوٌم المتنوعة.وٌتضمن المجلد الذي ٌحمل الرقم ٔٓٓ :من هذه السلسلة إعادة طباعة كتاب علم الفلك ،تارٌخه عند
العرب فً القرون الوسطى ،تألٌؾ َكرلو َنلٌّنو ،وقد صدرت طبعته المصورة فً مابة نسخة سنة  ٔٗٔ6هـٔ666 /م،
وٌقع فً ٓ ٖ2صفحة ،وهو باللؽة العربٌة ،وٌتضمن ملخص المحاضرات التً ألقاها المؤلؾ بالجامعة المصرٌة،
وبجامعة بلرم اإلٌطالٌة ،وصدرت الطبعة األولى فً روما سنة ٔٔٔ6م.

إن ما أنجزه معهد تارٌخ العلوم العربٌة واإلسالمٌة ،فً إطار جامعة فرانكفورت فً جمهورٌة ألمانٌا اإلتحادٌة ٌوضح لنا
مدى اهتمام ؼٌر العرب بهذا التراث العربً اإلسالمً الٌتٌم ،ونظرا للنهضة التكنولوجٌة فً مجاالت النشر اإللٌكترونً،
فإننا نتمنى أن تتولى إحدى المؤسسات المعنٌة نشر كافة المنشورات التً نشرها المعهد بواسطة األقراص المدمجة (سً
دي) وحتى توفٌرها للباحثٌن عبر شبكة اإلنترنت العالمٌة ،وال سٌما أن النشرات التً صدرت عن المعهد محدودة األعداد
مما ٌجعلها نادرة ،وفابدتها العظمى تسهٌل إنتاجها إلٌكترونٌا بعدما ما تم جمعها خالل العقود الماضٌة ،وهنالك فابدة
أخرى وهً كشؾ المؤلفٌن العرب الذٌن ٌسطون على هذه األعمال ،وٌتظاهرون بالعبقرٌة الفرٌدة مستؽلٌن عدم اطالع
اآلخرٌن
.
.

المبحث الحادي عشر  /أشهر علماء الرٌاضٌات

ٔ  /أقلٌدس ( ٕٓ٘  ٕ8ٓ -ق.م)

ٌعتبر أول من تكلّم فً الرٌاضٌات وكتابه معروؾ باسمه وله حكم وأقوال فً الفلسفة وهو من الحكماء األصول اللذٌن ذ
كرهم الشهرستانً فً كتابه الملل والنحل بجزبه الثانٌفهو عالم رٌاضٌات إؼرٌقً تعلم فً أثٌنا وتدرب فً األكادٌمٌة
وأكمل تعلٌمه فً اإلسكندرٌة.ونجد جل أعمال إقلٌدس فً كتاب العناصر وقد ترجم هذا الكتاب إلى سابر لؽات العالم قدٌما
وحدٌثا وٌعد هذا الكتاب النموذج الرٌاضً للطرق االستنتاجٌة  .خالل ألفً سنة ونٌؾ  .إن حٌاة إقلٌدس مجهولة جهال تاما
 ،ولطالمل خلط بٌنه وبٌن الفٌلسوؾ ( اقلٌدس دي مٌجار )  .وهناك مقولة تقول  " :إن الرٌاضٌات التً تكلم عنها
أفالطون وأرسطو هً أقدم من رٌاضٌات كتاب " العناصر ".

ومن علماء الرٌاضٌات اللذٌن أخذوا عن فٌثاؼورس حكمته  :سقراط وقد أخذ عنه العلم أفالطون وتتلمذ على ٌد هذا
األخٌر عالم الرٌاضٌات أرسطو طالٌس بن نٌقوماخس  .وبصفة عامّة فإنّ أكثرٌة فالسفة ذلك العصر كانوا علماء
رٌاضٌات  ..وسبب ذلك ٌعود إلى أنّ الرٌاضٌات بح ّد ذاته علم فلسفً فهو ال ٌقوم على دراسة األشٌاء المحسوسة وإ ّنما
هو علم نظري بحت.

ٕ  /أرخمٌدس (  ٕٕٔ - ٕ82ق.م )

من أعظم علماء الرٌاضٌات فً العصر القدٌم .ولد فً ( سٌراتوسٌا ) حوالً سنة ٕ82ق.م ومات مقتوال نفس المدٌنة .
ولد فً أسرة تهتم بعلم الرٌاضٌات  ،وكان ممٌزا وقد اتجه نحو هندسة القٌاس  .ولكونه قد قضى حٌاته قرب البحر
وتمرس فً عادات البحارة وأعمالهم وراقب األجسام التً تطفو على سطح الماء واألجسام التً تؽرق فً الماء فكان أول
من اكتشؾ قانون القوة الدافعة فً الماء وعرفت هذه النظرٌة أو القانون باسمه وٌقول كل  " :جسم ٌؽطس فً الماء ٌلقى
دفعة من األسفل إلى األعلى تعادل حجمه أي حجم الجسم " وسمٌت هذه الدافعة " دفعة أرخمٌدس

ومن مكتشفاته واختراعاته  :قوانٌن العتلة الرافعة  ،طنبور أرخمٌدس  ،كما أوجد مراكز الثقل لبعض األشكال الهندسٌة
المستوٌة.

ٖ  /أبو عبد هللا البتانً ( ٖٗٔ2 - ٕٙهـ )

عالم رٌاضٌات عربً عمل بالرٌاضٌات وكافة العلوم .

ولد بتان من نواحً حران وقد عرفه الفرنجة باسم  Albategniوقد عرؾ عندهم برصد الكواكب وقد عرفت أرصاده
بدقتها كما اعترؾ له " هالً " الفلكً المشهور.

عكؾ البتانً على دراسة مؤلفات بطلٌموس وأصبح من البارزٌن فً علم الهٌبة  .وخالؾ بطلٌموس فً بعض آرابه وبٌن
أسباب ذلك  .ثم أدخل " الجٌب " واستخدمه بدال من الوتر الذي استخدمه بطلٌموس  .وضع البتانً وألول مرة الجداول
الرٌاضٌة لنظٌر الحماس  .كما عرؾ معادالت المثلثات الكروٌة األساسٌة.

من مؤلفاته القٌمة:

 -زٌجة المؽروؾ باسم زٌج الصابً وهو أصح األزٌاج.

 -شرح أربع مقاالت لبطلٌموس.

 -كتاب تعدٌل الكواكب.

ٗ  /البوزجانً (  ٖ82 - ٖٕ8هـ (

هو محمد بن محمد بن ٌحٌى إسماعٌل بن العباس أبو الوفاء البوزجانً المولود فً بلدة ( بوزجان )  .فً العشرٌن من
عمره انتقل إلى بؽداد حٌث احتك بالعلم والعلماء ففاضت قرٌحته ولمع اسمه بعد أن شرح مؤلفات ( أقلٌدس ) و (
دٌومقطس ) والخوارزمً  .كتب هذا العالم فً علم الجبر وأضاؾ علٌه بحوث الخوارزمً فً زٌادات تعتبر أساسا
لعالقة الهندسة بالجبر وقد حل هندسٌا المعادلتٌن :

سٗ = ح  ،سٗ  +ح سٕ = ب

استوقؾ بعض نظرٌاته كوبرنٌكوس  ،لكن راٌتكس كشفها بصورة أكثر التواء وتعقٌد من الصورة التً استعملها
البوزجانً كما اعترؾ ( الطوسً ) بفضل ( البوزجانً ) فً المثلثات  .من أهم مؤلفاته الكثٌرة:

 -كتاب فً عمل المسطرة والبرجار والكونٌا وقد ترجمه الؽربٌون وٌتسع هذا الكتاب فً ٖٔ بابا.

 -كتاب ما ٌحتاج إلٌه العمال والكتاب من صناعة الحاسب.

 -كتاب صناعة الجبر وٌعرؾ بالحدود.

٘  /جٌوزٌب بٌانو (ٔ6ٖٕ - ٔ8٘8م )

عالم رٌاضٌات إٌطالً ولد فً بلدة كوٌنٌو  ،تعلم فٌها ثم عمل أستاذا لفترة  ،أكمل دروسه الجامعٌة فأصبح أستاذا معٌدا
فً الجامعة ثم أستاذا للحساب المتناهً الصؽر ومن أعماله األولى بحث ٌدور حول حساب التفاضل والتكامل فقد ناقض
هذا البحث أؼلبٌة األبحاث المتشابهة فً العصر نفسه .قام بٌانو بعرض الرٌاضٌات بشكل أكسٌومانً  ،فصاغ مسلمات
تتعلق باألعداد الطبٌعٌة  ،ومسلمات الفراغ المتجه على جسم األعداد.ومن الجدٌر ذكره أنه قدم أبحاثا وأعماال مهمة فً
نطاق الرٌاضٌات التطبٌقٌة  ،وفسر أشٌاء عدٌدة كانت ال تزال مبهمة  .لقد شق بٌانو طرقا واسعة وواضحة المعالم فً
جمٌع المٌادٌن وذلك بؽٌة الوصول إلى عالم أفضل...

 / ٙالخوارزمً ( ٓ8٘ٓ - 28هـ )

هو محمد بن موسى الخوارزمً أول من ألؾ فً الحساب والجبر واألزٌاج من رٌاضًٌ العرب .وٌعد كتاب " الجبر
والمقابلة " من أهم كتب هذا العالم حٌث نظم فٌه الترقٌم العشري  .ومن أشهر كتبه  -:كتاب الزٌج األول  -كتاب الزٌج
الثانً  -كتاب الرخامة.وقد ذكر الخوارزمً ستة أنواع من المعادالت الجبرٌة ووضع لها حلوال مختلفة .والحق ٌقال وبكل
موضوعٌة لقد وضع الخوارزمً فً علم الجبر كعلم مستقل عن العلوم الرٌاضٌة األخرى وهو مبتكر لكثٌر من بحوث
الجبر التً تدرس اآلن فً المدارس الثانوٌة العلٌا  ،فكل العلماء الذٌن جاؤوا بعده مدٌنون له فً الكثٌر من األمور.

 / 2أبن الهٌثم ( ٘ ٖٔٓ6 - 6ٙم )

من موالٌد البصرة ولكنه نزل مصر وعاش فٌها  ،وقد بلػ كعالم رٌاضً حدودا مشرفة.

تجلت عبقرٌته فً تطبٌق الهندسة والمعادالت واألرقام ومسابل الفلك المختلفة  .وقد وضع أربعة قوانٌن إلٌجاد مجموع
األعداد المرفوعة إلى القوى ٔ  ، ٗ ، ٖ ، ٕ ،كما عمل فً المربعات السحرٌة ووضع قوانٌن صحٌحة لمساحات الكرة
والهرم واألسطوانة المابلة والقطاع الدابري والقطعة الدابرٌة  .البن الهٌثم مؤلفات عدٌدة وعدٌدة جدا فً الرٌاضٌات وعلم
الطبٌعة نذكر منها:

 -كتاب الجامع فً أصول علم الحساب  -.كتاب فً المساحة على جهة األصول -.مقالة فً التحلٌل و التركٌب.

 / 8بٌار سٌمون البالس (  ٔ6ٕ2 - ٔ8ٗ6م )

عالم رٌاضٌات فرنسً اشتهر أٌضا ً بعلم الفلك والفٌزٌاء  .كان هذا العالم ابن فالح لكنه أثبت وجوده واخترق الطبقة
األرستقراطٌة بفضل مواهبه الرٌاضٌة بصورة خاصة وفرض نفسه على الصعٌدٌن العلمً والسٌاسً وأثبت وجوده قبل
الثورة وخاللها  .وقد طبق التحلٌل الرٌاضً فً اتجاهٌن أساسٌٌن هما المٌكانٌكا السماوٌة ونظرٌة االحتماالت  .ومن أهم
أعماله - :كتاب ٌحمل عنوان " نظرٌة حركة الشكل األهلٌجً للكواكب "

ومن أشهر اكتشافاته  :معادلة البالس

 / 6كارك فرٌدرٌك جوس (ٔ8٘٘ - ٔ222م )

عالم رٌاضٌات وفلك وفٌزٌاء ألمانً أخصابً فً الرٌاضٌات ومعجب فً الفلك والفٌزٌاء فكانت أعماله كلها تدور حول
هذه المواضٌع  .وقد وضع البراهٌن العدٌدة والقٌمة لعدد من المسابل المستعصٌة فً الهندسة والجبر  .ومن أهم أعماله:

 -نظرٌة األعداد  -المعادالت السٌكلونومٌة.

 -أربعة براهٌن للنظرٌة األساسٌة فً الجبر.

 -عدد ( جوس ) الكامل.

 -نظرٌة جوس.

ٓٔ  /جان لورون دالمبٌر أو (أولمبٌر ) ( ٔ28ٖ - ٔ2ٔ2م)

عالم فرنسً فً الرٌاضٌات وفٌلسوؾ وكاتب وفٌزٌابً ولد فً مدٌنة بارٌس  .وقد تركته أمه عل مدخل كنٌسة القدٌس
ٌوحنا لورون ومن هنا كان اسمه .قامت بتربٌته امرأة ٌعمل زوجها فً صناعة الزجاج  ،دخل جان كلٌة الطب ومن ثم
الحقوق وبعد أن جال العلوم اختار الرٌاضٌات.

ونذكر من أهم أعماله أو اكتشافاته :

ٔ -أسهمت أعماله وأبحاثه كما أسهم فعلٌا فً وضع حل تقرٌبً لمسألة األجسام الثالثٌة.

ٕ -وضع اكتشافات عدٌدة فً الرٌاضٌات أهمها  :النظرٌة األساسٌة فً الجبر وفً حساب التفاضل ومفهوم النهاٌات.

ٖ -المشتقات الجزبٌة  ،ورابز التقارب.

ٗ -نظرٌة دالمبٌرجوسفً الجبر وجسم األعداد المركبة.

ٔٔ  /شرؾ الدٌن الطوسً

هو شرؾ الدٌن  ،المظفر بن محمد الطوسً  .ولد فً طوس  .تعلم فً الموصل ودمشق  ،ذكر ابن أبً أصٌبعة أنه أوحد
زمانه فً الحكمة والعلوم الرٌاضٌة  ،وؼٌرها .

له مؤلفات فً الجبر والهندسة  ،وله ٌنسب اختراع اإلسطرالب  ،ومن كتبه :

" الجبر والمقابلة " و " معرفة اإلسطرالب المسطح والعمل به " ،ورسالة فً " اإلسطرالب الخطً "  ،ورسالة فً "
الخطٌن اللذٌن ٌقتربان وال ٌلتقٌان "

ٕٔ  /طالٌس

ولد فً مٌلٌة أو فً فٌنٌقٌا  ،حوالً سنة ٓٗ ٙق.م  ،وهو من الحكماء السبعة للٌونان  ،ومؤسس المدرسة األٌونٌة .
انصب اهتمامه على دراسة الهندسة والفٌزٌاء  ،والفلك وهو واحد من أهم أركان العلوم  .من أعماله العلمٌة:

 -أول من برهن أن للمثلث المتساوي الساقٌن زاوٌتٌن متساوٌتٌن.

 -أول من قاس ارتفاع أهرا مات مصر بطرٌقة الظل.

 وضع نظرٌة حول تقسٌم الخطوط  ،والمثلث  ،وشبه المنحرؾ وؼٌرها،إلى أجزاء متناسبة فٌما بٌنها بحسب خطوطالتوازي.

 -عمل فً مٌادٌن علمٌة كثٌرة ،لكن ما وصل إلٌنا بواسطة أرسطو ودٌوجٌن البرس  ،وشٌشٌرون هو القلٌل من أعماله.

ٖٔ /فٌثاؼورس ابن منسارخس

ولد فً ساموس نحو سنة ٓ ٘8ق.م  ،وتوفً حوالً ٗٓ٘ ق.م.

فٌلسوؾ ومن علماء الرٌاضٌات األقدمون فٌثاؼورس وكان فً زمن سلٌمان النبًّ علٌه السالم  ،وقد أخذ الحكمة من منبع
النبوة  ،وقد بلػ به حبّه لألعداد أ ّنه قال أنّ مبدأ الموجودات هو العدد وكان له تلمٌذان ٌُدعى أحدهما  :فلنكس وقد دخل
فارس ودعى الناس إلى حكمة فٌثاؼورس  ،وٌُدعى اآلخر قالنوس ودخل الهند ودعى الناس إلى حكمة فٌثاؼورس أٌضا .
عاش زمنا فً مصر فدرس الخرابط السماوٌة  .ثم استقر فً كرٌتون الٌونانٌة سنة ٖٓ٘ ق.م  ،وفٌها أسس مدرسة فلسفٌة
 .كان ٌقول أن األعداد عً عناصر كل األشٌاء  ،وإن كل المخلوقات ٌمكن الداللة علٌها بالعدد  ،وإن العالم كله تناؼم
وحساب  .عزى إلٌه تأثره بفالسفة الهنود  .هو أحد مؤسسً علم الرٌاضٌات فً العالم  ،ومن أهم نظرٌاته الرٌاضٌة هً
التً تقول  :إن مربع الوتر فً المثلث القابم الزاوٌة ٌ ،ساوي مجموع مربعً الضلعٌن القابمٌن  .وضع العالقات
الرٌاضٌة التً تحسب األصوات الموسٌقٌة .وقٌل إنه تنبأ بنظرٌة دوران األرض حول نفسها.

ٓٓٓ

ٗٔ  /الكاشً

هو ؼٌاث الدٌن بن مسعود بن محمد الكاشً  ،ولد فً أواخر القرن الثامن الهجري فً مدٌنة قاشان  .أهتم والده بتربٌته
تربٌة دٌنٌة وعلمٌة متمٌزة  .اشتهر الكاشً بكثرة قراءته للقرآن فلقد كان ٌقرؤه مرة كل ٌوم .

• من مبتكراته المتمٌزة :

ٔ -بناء مرصد سمرقند الذي ٌقصده علماء الفلك من كل مكان فً العالم لشهرته بالدقة العلمٌة وؼزارته فً البحوث
العلمٌة .

ٕ -تقدٌر قٌمة النسبة التقرٌبٌة ( وهً نسبة محٌط الدابرة إلى قطرها أي ما نرمز له الٌوم ب ط = ــ )

ٖ -الكسور العشرٌة وهً كل كسر مقامه ٓٔ أو ٓٓٔ أو ٓٓٓٔ … الخ

ٗ -الصفر الذي سهل العملٌات الحسابٌة ،

وٌعتبر الكاشً أول من استخدم الصفر .

٘ -قام بتطوٌر نظرٌة ذات الحدٌن والتً لألسؾ ٌنسبها البعض إلى العالم اإلنجلٌزي إسحاق نٌوتن .

 -ٙدرس األعداد الطبٌعٌة ( ٔ  ) … ، ٖ ، ٕ ،وأضاؾ قانونا لمجموع هذه األعداد مرفوع إلى القوة الرابعة .

من مؤلفاته  :مفتاح الحساب – نزهة الحدابق – رسالة فً الحساب – رسالة فً الهندسة – مقالة عن األعداد الصحٌحة –
مقالة عن الكسور العشرٌة

