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مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة رسالة
القارئ، عزيزي

هو العربي، واقعنا تواجه التي التحديات ظل يف إلحاًحا األكثر فإن مرشوًعا، أمًرا ذاته حد يف الحلم كان إن
باملعرفة يتسم فيه نعيش الذي العرص كان واذا األرض. عىل حقيقي مرشوع إىل الحلم تحويل عىل العمل
جًرسا باعتبارها الرتجمة إىل ترى مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة فإن اآلخر، عىل واالنفتاح واملعلوماتية

بالعرص. واللحاق العاملية املعارف الستيعاب

رئيس املتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس نائب مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ السمو صاحب عّرب لقد
ما أهم «إن قال: عندما العرص مقتضيات مع العاجل للتعامل الحاجة مدى عن دبي حاكم الوزراء مجلس
تعتقد مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة فإن وعليه وقتها». يف تنّفذ التي الفكرة هو الجديد االقتصاد يف
يف املعرفة واقتصاد التنمية محركات من فاعًال محرًكا وجعلها العربية، الرتجمة حركة إحياء أن بحزم

تأخريها. يجوز وال وقتها، حان فكرة هي العربي، الوطن

مليون لكل واحًدا كتابًا يتعدى ال مجتمعة العربية النرش ودور الثقافية املؤسسات ترتجمه ما فمتوسط
الرقم. هذا أضعاف حولنا من العالم يف منفردة دول تنتج بينما الواحد، العام يف شخص

الفكر قّدمه ما بأفضل العربية املكتبة إثراء بهدف «ترجم»، برنامج املؤسسة أطلقت املعطيات هذه ظل يف
عىل العمل أيًضا الربنامج أهداف ومن العربية. إىل األعمال تلك ترجمة عرب وعلوم، معارف من العاملي

العالم. لغات إىل العربية اإلبداعات ترجمة عرب لألمة الحضاري الوجه إبراز

العربية اللغة إىل العاملية اللغات من كتاب ألف لرتجمة خطة إطالق الربنامج لهذا األوىل التباشري ومن
القارئ، عزيزي يديك، بني الذي الكتاب وما الواحد. اليوم يف كتاب بمعدل أي سنوات، ثالث خالل يف
إىل وصوًال العلمية، النهضة بساتني ويسقي الظمأ، لريوي غزيًرا يجري أن نأمل معريف نهر يف دفقة إال

العربي. الوطن يف الشاملة التنمية

سبيل يف األمام إىل خطوة بمثابة سيكون الكتاب هذا بأن ثقة عىل مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة إن
ملواجهة مستدامة حلول وتطوير ابتكار من املقبلة األجيال تمكني يف املتمثلة الكلية، رسالتها تحقيق
إىل باإلضافة حقيقية، إبداعات إىل تقود التي النرّية األفكار ورعاية املعرفة، نرش طريق عن التحديات،

والحضارات. الشعوب بني الحوار جسور بناء

يرجى مكتوم، آل راشد بن محمد ملؤسسة األخرى والربامج «ترجم» برنامج عن املعلومات من للمزيد
www.mbrfoundation.ae اإللكرتوني: املوقع زيارة

مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة

املؤسسة: عن
الشيخ السمو صاحب من شخصية بمبادرة مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة انطلقت
الوزراء مجلس رئيس املتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس نائب مكتوم، آل راشد بن محمد
دوالر). مليارات 10) درهم مليار 37 قدره وقًفا للمبادرة خصص الذي دبي، حاكم
امليت، البحر يف العاملي االقتصادي املنتدى أمام سموه كلمة يف تأسيسها عن اإلعالن وجاء

.2007 أيار/مايو يف األردن
العربي الوطن يف الشابة األجيال تمكني إىل مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة تهدف
من نابعة مستدامة حلول وابتكار التنمية، تحديات ملواجهة وتوظيفها املعرفة امتالك من
حدد الهدف، هذا ولتحقيق مجتمعاتهم. تواجه التي املشكالت مع للتعامل املحيل، الواقع
والتعليم، املعرفة هي: القطاعات وهذه املؤسسة، لعمل اسرتاتيجية قطاعات ثالثة سموه

العمل. وفرص األعمال وريادة والثقافة،
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مقدمة

من عدًدا أن هيلربت دافيد العظيم الرياىض الحظ العرشين القرن بداية ىف
أنه هيلربت أدرك لقد الواقع وىف الرتكيب. متشابه الهامة الرياضية الحجج
غريها وكثري — املالحظة هذه نفسها. هى اعتبارها يمكن مناسب مستوى عند
املركزية، املفاهيم أحد وهو الرياضيات ىف جديد فرع عنه نتج — لها مشابه
الرياضيات من كثري عىل الضوء تلقى هيلربت فراغ فكرة إن هيلربت. باسم ُسمى

الكم. ميكانيكا إىل األعداد نظرية من الحديثة،
يمكن فال هيلربت، فراغ نظرية مبادئ األقل عىل تعلم ال كنت إذا إنك

التعليم. جيد رياىض أنك تدعى أن
يَُعّرف الجامعية للرياضيات النموذجى املقرر ىف هيلربت؟ فراغ ما إذن

تام. داخىل رضب فراغ بأنه
مقررات من يعرفوا أن لهم يتوقع املقرر هذا يدرسون الذين الطالب إن
داخىل، برضب (املعد) املجهز املتجهات فراغ هو الداخىل الرضب فراغ أن سابقة

تقاربية. الفراغ ىف لكوِىش متتابعة كل كانت إذا تام الفراغ وأن
إىل بحاجة الطالب فإن معنى، ذات التعاريف هذه تكون حتى وبالطبع
وما كوِىش، متتابعة وما الداخىل، الرضب وما املتجهات فراغ ما يعرفوا أن
متتابعة هى كوِىش متتابعة أطولها): (ليس منها واحد مثل وإلعطاء التقارب.
بحيث N صحيح عدد يوجد ϵ موجب عدد لكل أنه تحقق x1, x2, x3, . . .

عىل xp , xq بني املسافة تكون N من أكرب p,q صحيحني عددين ألى إنه
.ϵ األكثر



ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

تتعلم أن لك ينبغى هيلربت فراغ ما فهم ىف تأمل فحتى وباختصار،
مفاجئًا وليس أوًال، مستوى األدنى املفاهيم من كامله متدرجة متسلسلة وتهضم
من لكثري بالنسبة صحيح الىشء نفس وألن والجهد. الوقت إىل يحتاج ذلك أن
كتاب بأى إنجازه نستطيع ملا صارمة حدود توجد فإنه الرياضية، األفكار أهم
مخترصة املقدمة كانت إذا خاصة للرياضيات، سهلة مقدمة تقديم يحاول

ا. جدٍّ
فقد الصعوبة، هذه حول للدوران ماهرة طرق إيجاد محاولة من وبدًال
أكثر فلسفية الصعوبة هذه الرياضية. لالتصاالت مختلفة حدود عىل ركزت
والجذر الالنهاية مثل بمفهوم راضون هم من بني تفرق وهى تقنية منها
يجدونها عمن املنحنى، والفراغ والعرشين السادس والبعد واحد لسالب الرتبيعى
دون األفكار، لهذه مرتاًحا املرء يصبح أن املمكن ومن مشوشة. مفارقات

عرضه. سأحاول ما وهذا التقنيات، تعمق
ألنه املجرد، التفكري تعلم يجب أنه فهى رسالة، الكتاب لهذا كانت وإذا
بالتفصيل أرشح وسوف ببساطة. يختفى الصعاب من كثريًا فإن ذلك بفعل
بأنواع يهتم األول الفصل الثانى. الفصل ىف املجردة بالطريقة أعنيه الذى ما
من ملسائل األساسية السمات تقطري عملية التجريد: من ومرتابطة معتادة
الثالث والفصل الفصالن هذان رياضية. مسائل إىل تحويلها وبالتاىل الواقع،

عموًما. الرياضيات ىف الدقيق بالربهان أعنى ماذا فيها أناقش
هو األخري الفصل املعنية. املوضوعات من أكرب عدًدا بعد من سأناقش
حد إىل — فطابعه وبالتاىل الرياضيات، عن منه أكثر الرياضيات علماء عن

الفصول. باقى عن مختلف — ما
بعيًدا ولكن متأخر، فصل أى قراءة قبل الثانى الفصل بقراءة أوىص وأنا
أفرتض ولن ذلك. أمكن كلما متدرجة غري بطريقة نظم قد الكتاب فإن ذلك عن

قبل. من أتى ىشء كل وتذكر فهم قد القارئ أن الكتاب نهاية قرب
اإلنجليزية (الثانوية سابقة قليلة معلومات الكتاب هذا لقراءة ومطلوب
ألننى القارئ انتباه جذب أحاول ولن كافيًا). يكون أن يمكن يكافئها ما أو

مهتم. أنه سأفرتض
عالمات أو (كارتون) أو مسلية حكايات بدون عملت فقد السبب ولهذا
وتجنبت ماندلربوت. ملجموعات صور أو مضحكة للفصول عناوين أو تعجب
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مقدمة

خيال عىل تسيطران اللتني جودل ونظرية الفوىض نظرية مثل موضوعات أيًضا
عولجت فقد حال أية عىل الحالية. الرياضية األبحاث عن بهم وتبعدان العامة،

كثرية. أخرى كتب ىف جيًدا املوضوعات هذه
بتفصيل، وناقشتها العادية املوضوعات من عدًدا أخذت ذلك من وبدًال
إىل قصدت أخرى وبكلمات دقة. أكثر بطريقة فهمها يمكن كيف لتوضيح
السائدة الرياضيات جاذبية أنقل أن جاهًدا وحاولت البسط، من أكثر العمق

نفسها. عن تتكلم بجعلها
وضيافتهما دعمهما برنستون للرياضياتوجامعة كالى ملعهد أشكر أن أود
جوفرز، وربيكا أدير، لجلربت ا جدٍّ ملمتن وإننى الكتاب. من جزء كتابة أثناء ىل
مسودة لقراءتهم توماس وأدموند كاتز، وجوشا جوفرز، وباتريك جوفرز، وإميىل
عامة من يعدوا أن من ا جدٍّ وأذكى معلومات ذوى كانوا أنهم ومع سابقة.
غري لبعض األقل، عىل مفهوم، كتبته ما أن أعلم أن املطمنئ من فإنه القراء،
إلميىل ألهدى وإننى التحسينات. من كثريًا تعليقاتهم أثمرت وقد الرياضيني.

اليوم. طوال أفعله عما صغرية فكرة يعطيها أن أمل عىل الكتاب هذا
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نامذج

األول الفصل

حجًرا؟ ترمى كيف
بيدك، حجًرا وتمسك هادئ، يوم ىف مستوية أرض عل واقف أنك افرتض
اتخاذها يجب التى القرارات أهم من ممكنة. مسافة أبعد إىل تقذفه أن وتود
مسطحة الزاوية هذه كانت إذا يدك. الحجر بها يغادر التى الزاوية تعيني
عىل سيسقط فإنه كبرية أفقية رسعة له أن من الرغم عىل الحجر فإن ا جدٍّ
ا. جدٍّ بعيدة مسافة إىل الوصول فرصة لديه تكون فلن وبالتاىل رسيًعا. األرض
أطول فرتة يظل فإنه ا جدٍّ عاليًا الحجر قذفت إذا فإنك اآلخر، الجانب وعىل
واضح العملية هذه ىف األرض. عىل كبرية مسافة يغطى لن ولكن الهواء، ىف

وسط. حل إىل نحتاج أننا
النيوتنية الفيزياء بني بالتوفيق عليه الحصول يمكن الذى وسط حل أحسن
ظل ىف نأمل كما بارًعا، عمًال عملك يصبح حتى والتكامل، التفاضل ومبادئ
بزاوية متجًها يدك مغادرة عند يكون أن يجب الحجر أّن الظروف: هذه
أن توضح نفسها الحسابات هذه األفقى. الخط مع األعىل إىل 45◦ قياسها
برسعة أيًضا وتخربك الهواء ىف طريانه خالل مكافئًا منحنى سريسم الحجر

ليدك. مفارقته بعد لحظة كل عند الحجر
بسلوك التنبؤ من يمكننا والرياضيات العلوم بني ما توفيًقا أن يبدو ولهذا
هذا حال، أية عىل األرض. عىل سقوطه لحظة إىل انطالقه لحظة من الحجر
القوة أن وأهمها املبسطة، الفروض من عدد لعمل مستعدين كنا إذا يحدث
نفس لها القوة هذه وأن األرضية، الجاذبية هى الحجر عىل املؤثرة الوحيدة



ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

مقاومة الحسبان ىف يأخذ ال ألنه صحيح غري وهذا مكان. كل ىف واالتجاه القيمة
جاذبية أن وحقيقة القمر، لجاذبية الضئيل والتأثري األرض، ودوران الهواء،
الرأىس االتجاه ىف التدريجى التغري وكذلك الحجر، ارتفع كلما تضعف األرض
عىل وافقت إذا وحتى األرض. من آخر إىل جزء من تحركت كلما أسفل، إىل
آخر فرض عىل يعتمد 45◦ قياسها زاوية باستخدام التوصية فإن الحسابات،
وهذا اتجاهه، عىل تعتمد ال يدك يرتك عندما الحجر رسعة أن وهو ضمنى،
الزاوية تكون عندما أقوى يكون الحجر قذف ألن صحيح، غري أخرى مرة

مسطحة.
غريه، من جدية أكثر أنه الواضح من وبعضها االعرتاضات، هذه ضوء ىف
عنها؟ الناتجة والتوقعات الحسابات، من يتخذه أن املرء عىل الذى املوقف ما
حال أية وعىل الحسبان. ىف االعرتاضات من عدد أكرب اعتبار الطرائق إحدى
من مستوى أى حدد تماًما. املعاكس االتجاه ىف حساسية األكثر فالسياسة
من تعلم كنت وإذا الوسائل. بأبسط تحقيقة وحاول إليه، بحاجه أنت الدقة
لك فينبغى اإلجابة، عىل صغري تأثري له سيكون االفرتاض تبسيط أن خربتك

االفرتاض. بهذا األخذ
صغريًا سيكون الحجر عىل الهواء مقاومة تأثري فإن املثال، سبيل وعىل
ما يوجد ال إذن ما. حد إىل ومتماسك وصلب، صغري، الحجر ألن ما، نوًعا
يحدث بينما االعتبار، ىف الهواء مقاومة نأخذ بأن الحسابات يعقد أن يستحق
رغبت فإذا طريقة. بأية الحجر قذف زاوية حساب ىف مغزى) (ذو هام خطأ
ىف جيد بشكل كافية تكون اليد إبهام قاعدة فإن الهواء، مقاومة اعتبار ىف
لها. املناسبة الزاوية صغرت الهواء، مقاومة كربت كلما األغراض: معظم

الرياىض؟ النموذج ما
أن دائًما وليس أحيانًا يحدث فإنه فيزيائية ملسألة الحل املرء يفحص عندما
الرياضيات. من املساهمة وتلك العلوم، من املساهمة بني واضًحا تمايًزا يحدد
والتجارب، امللحوظات نتائج عىل جزئيًا تعتمد التى النظريات هى العلماء فأداة
علماء أو الرياضيون اإليضاح. وقوة التبسيط مثل العامة االعتبارات عىل وجزئيًا
األحيان بعض وىف النظرية. عن الناتج البحت املنطق يفحصون الرياضيات
أجلها من التى الظاهرة بنوع تماًما تتنبأ روتينية حسابات نتائج هذه تكون
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نماذج

متوقعه غري تكون ما أحيانًا النظرية تنبؤات لكن لإليضاح، النظرية صممت
التجارب بواسطة حديثًا إثباتها أمكن التوقعات هذه أن حدث وإذا باملرة.

النظرية. تأييد ىف مؤثر برهان لدينا يكون فإنه
يحتاج ألنه مشكًال، حال أية عىل يكون العلمى التنبؤ تأكيد مفهوم إن
قانونَْى إن آخر: مثاًال لنأخذ ناقشته. أن سبق الذى النوع من تبسيطات إىل
نفسه، االرتفاع من جسمني أسقطت إذا أنك يقتضيان والجاذبية للحركة نيوتن
جاليليو أشار لقد نفسه. الوقت ىف مستوية كانت إذا باألرض يرتطمان فإنهما
من أسوأ إنها الحقيقة وىف ما، حد إىل عكسية كبديهة لكن الظاهرة هذه إىل
للجولف إحداهما كرتني مع التجربة بنفسك حاولت فإذا عكسية؛ بديهة كونها
أوًال. األرض إىل تصل الجولف كرة أن ستجد فإنك الطاولة، لتنس واألخرى

ا؟ محقٍّ جاليليو كان مفهوم أى ىف إذن،
التى هى التجربة هذه ىف بها نهتم لم التى الهواء مقاومة إن بالطبع،
كانت إذا صحيحة النظرية أن الخربة أوضحت لقد جاليليو. نظرية أفسدت
اعتبار ينبغى مما أكثر املريح من أنه وجدت فإذا صغرية. الهواء مقاومة
فإن الخاطئة، النيوتنية امليكانيكا لتنبؤات مرة كل ىف املنقذ هى الهواء مقاومة
مراقبة فرصة عىل حصلت إذا سيسرتجعان بجاليليو وإعجابك بالعلم، إيمانك
الحجر. يسقط كما بالضبط تسقط الحقيقة ىف إنها الفراغ؛ ىف تسقط ريشة
وقاطعة، مبارشة تكون أن يمكن ال العلمية امللحوظات وألن سبق، ما ومع
إن والرياضيات. العلوم بني العالقة لوصف أفضل طريقة إىل بحاجة فإنا
األصح، عىل لكن، للحياة، مبارشة العلمية النظريات يستخدمون ال الرياضيني
مبسطة تخيلية رؤية اعتباره يمكن املعنى بهذا النموذج للنماذج. يستخدمونها
فمثًال ممكنة. الدقيقة الحسابات تكون حيث الدراسة، تحت العالم من لجزء
٢ ،١ شكىل بني العالقة والنموذج العالم بني العالقة تشبه الحجر حالة ىف

ما. حدٍّ إىل
ويجب املعَطى، الفيزيائى الوضع نموذج لتشكيل كثرية طرائق توجد
من ُمعَطى نموذج أى لتحديد النظرية واالعتبارات الخربة من خليط استعمال
اختيار عند األولويات أهم إن نفسه. العالم عن بمعلومات يزودنا أن املحتمل
الحقيقى السلوك مع اإلمكان بقدر يتطابق النموذج سلوك أن هى النموذج
البساطة مثل أهمية أكثر تكون أخرى عوامل هناك حال، أية عىل للعالم. املالحظ
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

1 شكل

2 شكل

مع تشابه أى دون وتقريبًا ا، جدٍّ نافعة نماذج توجد أيًضا الرياضية. واألناقة
أمثلتى. بعض توضح سوف كما العالم،

النردين دحرجة
هناك أن تخربنى التجربة فإن سلوكهما، أعرف أن وأردت نردين، دحرجت إذا
من يكون شخص يوجد ال فمثًال واقعى. غري طرحها يكون معينة أسئلة
عالية، تقنية يمتلك كان إذا حتى مقدًما، الدحرجة بناتج يخربنى أن املتوقع
االحتمالية الطبيعة ذات فاألسئلة النقيض وعىل آليٍّا. تحدث الدحرجة وكانت
دائًما يمكن سبعة؟» النرد عىل العددين مجموع يكون أن احتمال «ما مثل
سبيل عىل للمكسب، النرد نلعب كنا إذا مفيدة اإلجابة تكون وربما عنها، اإلجابة
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نماذج

للوضع نموذج عمل شديدة بسهولة يمكن األسئلة من الثانى وللنوع املثال.
لألعداد: مرتبًا زوًجا 36 الـ من لواحد عشوائى كاختيار الدحرجة بتمثيل

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)

(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)

(4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)

(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)

(6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)

الثانى العدد ويمثل األول، النرد عىل العدد زوج كل ىف األول العدد يمثل حيث
مجموعها التى املرتبة األزواج عدد وألن الثانى، النرد عىل العدد زوج كل ىف

.1/6 أو 6/36 هى الفرصة فإن فقط 6 هو 7

النرد أن أساس عىل النموذج هذا ىف يعرتض أن املرء عىل كان ربما
عشوائيٍّا. يتوقف وأنه الدقة، من كبرية درجة إىل نيوتن لقوانني طبًقا يتدحرج
هنا املبدأ» حيث «من فكلمة يكن ومهما توقفه. حساب يمكن املبدأ حيث ومن
عىل تُبنى أن إىل تحتاج وقد ا، جدٍّ معقدة تكون قد الحسابات ألن مغاالة، فيها
النرد، ودوران االبتدائية، والرسعة والتكوين، الشكل عن دقة، أكثر معلومات
استخدام ىف ميزة توجد ال األسباب هذه ولكل الواقع. ىف قياسه يمكن مما

وتعقيًدا. تحديًدا أكثر نماذج

السكانى بالنمو التنبؤ
وهى الرياضية، بالنماذج مليئة واالقتصاد البيولوجيا مثل «األسهل» العلوم إن
معينة، نطاقات ىف دقيقة غري حتى أو تمثلها، التى الظاهرة من كثريًا أبسط
اقتصادية أهمية ذا البيولوجيا من مثاًال لنأخذ ومضيئة. نافعة ذلك، مع لكنها،
عاًما. عرشين خالل ىف ما بلد بسكان التنبؤ ىف نرغب أننا لنتصور عظيمة.
حيث (t, P(t)) األعداد أزواج كأنه البلد اعتبار هو ا جدٍّ البسيطة النماذج أحد
ذلك إىل وباإلضافة .t الزمن عند السكان حجم P(t) وتمثل الزمن، t تمثل
عدد إىل الوفيات عدد ونسبة املواليد، عدد نسبة يمثالن b,d عددين لدينا فإن

سنة. كل ىف الرتتيب، عىل السكان،
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

للنموذج فطبًقا ،P هو 2002 عام بداية عند السكان عدد أن افرتضنا فإذا
عىل bP,dP هما العام خالل ىف الوفيات وعدد املواليد عدد فإن توٍّا املعرف

2003 عام بداية ىف السكان عدد يصبح إذن الرتتيب.

P + bP − dP = (1+ b − d)P.

العالقة: عىل نحصل وبالتاىل سنة. أية ىف صحيح الربهان هذا

P(n+ 1) = (1+ b − d)P(n),

مرضوبًا (1+b−d) سيكون n+ 1 السنة بداية ىف السكان عدد أن وتعنى
.n السنة بداية ىف السكان عدد ىف

.(1+b−d) بمقدار سنة كل السكان عدد يتضاعف أخرى، وبكلمات
،(1+b−d)20 بمقدار السكان عدد يتضاعف عاًما عرشين ىف فإنه وبالتاىل

األصىل. السؤال عن إجابة وهذه
كانت إذا بأنه إلقناعنا كافية بدرجة جيد فإنه األساىس النموذج هذا حتى
ينمو السكان عدد فإن واضحة، زيادة الوفيات نسبة عىل تزيد املواليد نسبة
غري فالتنبؤات ولذلك واقعى غري النموذج هذا فإن حال، أية عىل بأقىصرسعة.
سنة 20 خالل ثابتة تظل والوفيات املواليد نسبة أن افرتاض فمثًال دقيقة.
واألحداث االجتماعية بالتغريات املاىض ىف تأثرا قد ألنهما مقبوًال، تماًما ليس
األعمار متوسط وارتفاع الحديثة، واألمراض الطب، ىف ن التحسُّ مثل السياسية
العرضية، والحروب الرضيبية، والحوافز الوالدة، ىف النساء عنده تبدأ الذى
الزمن مع والوفيات املواليد نسبة ىف التغري لتوقع آخر سبب كبرية. بدرجة
وعىل ما. حدٍّ إىل انتظام بعدم تتوزع ربما البلد ىف السكان أعمار أن هو
منذ األطفال مجموعة ىف مفاجئ ارتفاع حدث قد كان إذا فإنه املثال، سبيل
سنة 10–15 خالل املواليد نسبة ارتفاع لتوقع سبب يوجد فإنه سنة، 15

تالية.
نعترب أن ويمكننا أُخر. عوامل بإضافة النموذج لتعقيد محاولة هناك إذن
من وبدًال الزمن. مع يتغريان أنهما بمعنى b(t), d(t) والوفيات املواليد نسبة
يعرف أن للمرء ينبغى ربما السكان، حجم يمثل الذى P(t) املفرد العدد
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نماذج

بقدر — كذلك تساعدنا وربما املختلفة. األعمار مجموعات ىف السكان عدد
للمواليد املحتملة باملعدالت للتنبؤ والسلوك االجتماعية املواقف معرفة — اإلمكان
من النوع هذا عىل والحصول العمرية. املجموعات لهذه املستقبل ىف والوفيات
تحسن أن يمكن الحالة هذه ىف املعلومات لكن الثمن. ومرتفع صعب املعلومات
يبدو نموذج يوجد ال السبب ولهذا دقيقة. تنبؤات عىل الحصول جيد بشكل
يكون والسياسية االجتماعية التغريات ىف فمثًال األخرى. النماذج من أفضل أنه
فإن ثم ومن سيحدث. ماذا — اليقني من درجة بأية — القول املستحيل من
ذات التنبؤات هو نموذج: أى عن بحصافة يسأل أن للمرء يمكن ما أحسن
والسياسية االجتماعية التغريات تأثري عن تخربنا التى وهى أال الرشطى، النوع

حدثت. إذا

الغازات سلوك
وتطورت ،1738 عام برنوىل دانيل قدمها التى للغازات الحركة لنظرية وفًقا
الغازات فإن ،19 القرن من الثانى النصف ىف وآخرين وبولتزمان ماكسويل مع
والضغط، الحرارة درجة مثل خصائصها، من وكثري متحركة، جزيئات من تتكون
متوسط تناظر مثًال الحرارة درجة الجزيئات. لهذه إحصائية خصائص هى

الجزيئات. رسعة
للغاز نموذج يعمل كيف فلنتدبر أذهاننا، ىف اآلراء هذه وجود ومع
بمكعب — بالطبع — يمثل أن يجب الصندوق إن مكعب: صندوق ىف املوجود
من فإنه ا جدٍّ صغرية الجزيئات وألن فيزيائيٍّا)، وليس رياىض تمثيل (وهو
تتحرك، النقط هذه أن املفرتض من املكعب. داخل بنقط تمثيلها الطبيعى
ببعض القيام وعلينا حركتها، تحكم التى القوانني نقرر أن يجب فإنه وهكذا

االختبارات:
سوف واضحة: قاعدة ستوجد فإنه الصندوق، ىف واحد جزىء وجد إذا
اصطدامه عند الصندوق حوائط من عائًدا يرتد ثم ثابتة برسعة الجزىء يتحرك
الجزيئات من N اعتبار هو النموذج هذا لتعميم املقنعة الطرائق وأبسط بها،
بالطريقة تترصف سوف الجزيئات جميع أن ونفرتض كبري، عدد N حيث
الجزيئات، من N النموذج عىل نحصل ولكى بينها. تفاعل وجود عدم مع نفسها،
نختار باألحرى أو للجزيئات، ابتدائية ورسعات مواقع نختار أن علينا بدايًة
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

3 شكل

إننا حيث العشوائى، االختيار هى هذا لعمل الجيدة والطريقة لتمثيلها، نقًطا
وتتحرك تنترش قد حقيقى غاز ىف الجزيئات فإن لحظة أية عند أنه نتوقع قد

متعددة. اتجاهات ىف
الصندوق ىف عشوائية بنقطة املقصود ما نقول أن الصعب من وليس
وضوًحا، أقل هى عشوائية رسعة اختيار كيفية ولكن عشوائى، باتجاه أو
عىل وللتغلب واملاالنهاية. الصفر بني ترتاوح قيمة أية تأخذ الرسعة إن حيث
الجزيئات كل أن وهو معقول، غري فيزيائيٍّا افرتاًضا نعمل دعنا الصعوبة هذه
عشوائيٍّا، اختريت االبتدائية واالتجاهات املواقع وأن الرسعة، بنفس تتحرك

الناتج. للنموذج األبعاد ثنائية صورة يمثل ٣ وشكل
بعض عىل بعضها معتمدة غري تتحرك الجزيئات من N أن افرتاض إن
هذا فإن املثال، سبيل وعىل الحد. عىل زائد تبسيط اليقني، وجه عىل كلية،
سائًال الغاز يصبح ملاذا لفهم: النموذج هذا استخدام ىف أمل يوجد ال أنه يعنى
النموذج ىف النقط أبطأت لو إنك كافية: بدرجة منخفضة حرارة درجات عند
الرغم وعىل أقل، برسعات تجرى الجزيئات لكن نفسه، النموذج عىل ستحصل
املثال سبيل وعىل الحقيقية. الغازات سلوك من كثريًا يفرس فإنه ذلك من
الجزيئات إن تدريجيٍّا. الصندوق صغرنا أننا لو يحدث أن يمكن ماذا تصور
فإنها أصغر اآلن الصندوق ألن ولكن نفسها، بالرسعة الحركة ىف ستستمر
املعرضه الحيطان مساحة وتكون قبل، ذى من أكثر مرات بالحيطان تصطدم
مساحة أية ىف الثانية ىف االصطدامات عدد فإن السببني لهذين أقل. لالصطدام
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نماذج

الذى الضغط ىف تتسبب االصطدامات وهذه أكرب، ستصبح الحائط من مغطاة
فعىل أقل حجم ىف الغاز حرشت إذا أنه نستنتج فإننا لذا الغاز، سيحدثه
تفرس مماثلة ومناقشة باملالحظة. ذلك تأكد كما سيزداد، ضغطه أن فاألرجح
ويجب ضغطه. يزداد حجمه، زيادة بدون الغاز، حرارة درجة رفعت لو ملاذا
والحجم الحرارة ودرجة الضغط بني العددية العالقات شكل استنتاج يكون أال

ا. جدٍّ صعبًا
ماكسويل إنجازات من وواحدة برنوىل. نموذج يقارب السابق النموذج
االبتدائية الرسعات اختيار كيفية مشكلة حلت أنيقة نظرية حجة اكتشاف كانت
تتفاعل، ال الجزيئات أن افرتاضنا بإسقاط نبدأ دعنا هذا ولفهم أكثر. بواقعية
من صغري زوج مثل آلخر وقت من ستصطدم أنها سنفرتض ذلك من وبدًال
تخضع أخرى، اتجاهات وىف أخرى، برسعات ستتحرك وبعدها البلياردو، كرات
وبالطبع ذلك. غري ىف عشوائية لكنها الحركة، وكمية الطاقة، حفظ لقوانني
ال منفردة نقًطا كانت لو ذلك ستفعل كانت كيف رؤية سهًال ليس فإنه
شكىل غري كمربر فقط إليه نحتاج الحجة من الجزء هذا لكن حجًما. تشغل
ماكسويل افرتاىض إن الجزيئات. واتجاهات رسعات ىف العشوائية أنواع لبعض
يتغريا أال ينبغى العشوائية هذه طبيعة عن للتحقيق)، (القابلني ا جدٍّ املحتملني

وآخر. اتجاه بني يميزا وأال الوقت بمرور
اتجاهني، d1, d2 كان إذا أنه يعنى الثانى االفرتاض إن تقريبى: وبكالم
d1 االتجاه ىف s برسعة يتحرك جسيًما أن احتمال فإن ما، رسعة هى sو
هذين أن املدهش من .d2 االتجاه ىف s برسعة يتحرك أن احتمال نفسه هو
بمعنى بدقة. الرسعات تتوزع أن ينبغى كيف لتعيني كافيني كانا االفرتاضني
طريقة توجد إنه عشوائيٍّا، الرسعات نختار أن أردنا ما إذا لنا، يقوالن أنهما
هو وهذا الطبيعى، للتوزيع طبًقا يحددا أن (يجب ذلك. لفعل طبيعية واحدة
املوضوعات من كبري عدد ىف يحدث الذى املشهور، الجرس لشكل املنتج التوزيع

وعمليٍّا). رياضيٍّا، املختلفة،
حول هو ما كل ننىس أن أخرى مرة نستطيع للرسعات اختيارنا وبمجرد
ىف يشرتك قليًال املحسن النموذج فإن لذلك وكنتيجة الجزيئات، بني التجاذب
يوجد ال النموذجني هذين معالجة أجل ومن األول. النموذج عيوب من كثري
املبسطة النماذج حتى أنه ويتضح ما. بطريقة التفاعالت نمذجة إال اختيار
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

مشكالت وتنتج سحرية، بطريقة تترصف املتفاعلة الجسيمات ألنظمة ا جدٍّ
أغلبها. يحل ال للغاية، صعبة رياضية

والحاسبات العقول نمذجة
تتفاعل بسيطة أجزاء من كتجمع (الكمبيوتر) اآلىل الحاسب اعتبار يمكن
حد إىل يعترب النظرى الكمبيوتر علم فإن السبب ولهذا بعض. مع بعضها
ربما التى األسئلة لنوع جيد مثال وهذا تحل. ملّا هامة بمشكالت مليئًا بعيد
ىف أحدهما ورضب ،p,q عددين اختار أحًدا أن نفرتض حلها: ىف املرء يرغب
بأن ،p,q تستنبط أن الحقيقة ىف يمكنك .pq هى اإلجابة أن وأخربك اآلخر،
.pq الرضب حاصل ينتج أن يمكن هل ومعرفة التواىل، عىل أوَّىل عدد كل تأخذ
مضاعًفا ليس أنه تثبت أن برسعة يمكنك فإنه 91 العدد أعطيت إذا فمثًال

.7× 13 يساوى وأنه ،2,3,5 لألعداد
مثًال منهما كل يتكون ا، جدٍّ كبريين عددين p,q كان إذا حال أية عىل
غري طويًال زمنًا تأخذ سوف والخطأ املحاولة طريقة فإن رقم، 200 من
اإلحساس تريد كنت (إذا قوى. كمبيوتر بمساعدة ذلك كان إذا حتى متصور،
عىل لتحصل رضبهما يمكن أوليني عددين تجد أن حاول الصعوبة، هذه بمثل
من ليس فإنه أخرى ناحية ومن .(280123 عىل للحصول وآخرين ،6901

استعمالها يمكن املسألة، ىف العمل ملبارشة مهارة أكثر طريقة وجود املستحيل
إيجاد أمكننا فإذا العمل. ىف طويًال وقتًا تأخذ وال كمبيوتر، لربنامج كأساس
أنظمة غالبية عليها بنيت التى الشفرات بتكسري ستسمح فإنها الطريقة، هذه
النظام هذا شفرات حل ىف الصعوبة ألن وغريها، اإلنرتنت ىف الحديثة األمان
مرة نؤكد أن نستطيع قد ولهذا الكبرية. األعداد تحليل ىف الصعوبة عىل تعتمد
.pq رضبهما حاصل من p,q لحساب وفعال رسيع إجراء يوجد ال أنه أخرى
استعماله يمكن بما مفاجأتنا ىف الكمبيوتر يستمر بينما فإنه الحظ ولسوء
عمله. للكمبيوتر يمكن ال عما معلوًما ىشء ال التقريب وجه عىل فإنه له،

بها نمثل ما طريقة نجد أن يجب املشكلة، هذه ىف التفكري نبدأ أن وقبل
٤ شكل يوضح اإلمكان. بقدر بسيطة وتكون الرياضيات، بواسطة الكمبيوتر
تحتوى الطبقات من عدد من يتكون إنه ذلك: لفعل الطرائق أحسن من واحدة
«اإلدخال» يأتى العلوية الطبقة ىف حواًفا. تسمى بخطوط مًعا ترتبط عقًدا
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نماذج

4 شكل

السفلية الطبقة من وخارًجا والواحدات، األصفار من متتابعة وهو ،(input)
والعقد والواحدات. األصفار من أخرى متتابعة وهو ،(output) «الخارج» يأتى
بعض تستقبل هذه من بوابة كل .AND, OR, NOT بوابات تسمى أنواع ثالثة
ما عىل واعتماًدا أعىل، من فيها أُْدِخلت التى الحواف من والواحدات األصفار
البسيطة للقواعد تبًعا واحدات أو أصفاًرا ترسل عندئذ فإنها البوابة، استقبلته
واحدات ترسل فإنها الواحدات، إال شيئًا AND بوابة تستقبل لم إذا التالية:
فإنها أصفاًرا، إال شيئًا OR بوابة تستقبل لم وإذا أصفاًرا. ترسل فإنها وإال
من NOT بوابة بدخول يسمح وال واحدات. ترسل فإنها وإال أصفاًرا ترسل
أصفاًرا وترسل أصفاًرا، استقبلت إذا واحدات وترسل واحدة، لحافة إال أعىل

واحدات. استقبلت إذا
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

هو ُوِصف وما «دائرة»، بالحواف املرتبطة البوابات من ملجموعة يقال
مناسبة، كلمة (computation) الحسابات أن ىف السبب للحسابات. دائرة نموذج
والواحدات، األصفار من متتابعة تأخذ إنها إذ تصورها يمكن الدائرة أن هو
كانت إذا إنه بحيث سابًقا، معدة لقواعد طبًقا أخرى متتابعة إىل وتنقلها
الكمبيوترات تفعله ما أيًضا وهذا ا. جدٍّ معقدة القواعد تكون كبرية الدائرة
لغات مثل فهمها يمكن أشكال إىل املتتابعة هذه ترتجم أنها من الرغم عىل
ا جدٍّ سهًال يصبح وبالتاىل وغريها. icons, windows املستوى عالية الربمجة
تحويل املمارسة) ىف مروًعا حلًما هذا يصبح — النظرية النظر وجهة (من
القاعدة. لنفس تماًما طبًقا 01 متتابعات تحول دائرة إىل كمبيوتر برنامج أى
مطابقة نظائر لها يكون الكمبيوتر لربامج الهامة املميزات فإن ذلك عىل عالوة

الناتجة. الدوائر ىف
الوقت طول مع يتناسب الدائرة ىف العقد عدد فإن الخصوص وجه وعىل
أن املرء استطاع إذا فإنه ولهذا للتشغيل. الكمبيوتر برنامج يأخذه الذى
ا، جدٍّ كبرية دائرة إىل يحتاج (01) املتتابعة لنقل معينه طريقه أن يظهر
طويل وقت ذى للكمبيوتر برنامج إىل تحتاج أنها كذلك اظهر قد يكون فإنه
الكمبيوترات تحليل عىل الدائرة نموذج استعمال ميزة إن التشغيل. ىف ا جدٍّ
سهولة أكثر الدوائر ىف التفكري أن هو الرياضيات، نظر وجهة من مبارشة،

وطبيعية.
البرشى. للمخ نافع نموذج إىل يؤدى الدائرة لنموذج صغريًا تعديًال إن
يمكن القوة، ىف متغريه إشارات لديه املرء فإن وواحدات أصفار من فبدًال واآلن
أو األعصاب خاليا تقابل التى البوابات وواحد. صفر بني ما بأعداد تمثيلها
كل البسيطة. الطريقة بنفس تترصف زالت ما لكنها مختلفة، أيًضا املخ خاليا
الكليه القوة كانت فإذا األخرى، البوابات من اإلشارات بعض تستقبل واحدة
فإن كافية، بدرجة كبريه — املقابلة األعداد مجموع أى — اإلشارات لهذه
إشارة، أية ترسل ال فإنها وإال معينة، بقوى الخاصة إشاراتها ترسل البوابة

تعمل. ال أو تعمل أن العصبية الخلية قرار يقابل وهذا
بكل يستأثر أن يمكن النموذج هذا بأن االعتقاد الصعب من يكون قد
شيئًا نقل لم ألننا جزئيٍّا، صحيًحا ذلك يكون قد حال، كل عىل املخ. تعقيدات
ترتيبها. ينبغى كيف وال موجودة، تكون أن ينبغى التى البوابات عدد عن
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نماذج

مرتبة عصبية خلية مليون 100 نحو عىل يحتوى النموذجى البرشى املخ إن
املمكن غري من املخ عن الحالية املعلومات مستوى وعىل ا، جدٍّ معقدة بطريقة
ذلك، من الرغم وعىل الدقيقة. التفصيالت عن خاصة أكثر، هو ما نقول أن
املخ، يعمل أن يمكن كيف عن للتفكري مفيد نظرى ببناء يمدنا النموذج فإن

املخ. بسلوك شبيهة أنواع بعض محاكاة للناس يتيح وكذلك

الزمن جداول ورسم الخرائط تلوين
ألوانًا تختار أن وأردت مناطق، إىل مقسمة خريطة صممت أنك لنفرتض
أال عىل لكن األلوان، من ممكن عدد أقل تستعمل أن ىف ورغبت للمناطق.
ملقرر جدوًال ترسم أن أردت أنك ونفرتض نفسه. اللون لهما منطقتان تتماس
محدود، للمحارضات املمكنة األوقات عدد عيارية: وحدات إىل مقسم جامعى
لكل تحدد قائمة ولديك األخرى، مع يتصادم الوحدات بعض فإن وبالتاىل
الوحدتني إن بحيث الوقت تختار أن وتريد الوحدات، من يأخذ ماذا طالب
مختلفتني تبدوان املشكلتان هاتان مًعا. أحد يأخذهما لم إذا فقط تتصادمان
أنهما الرياضية النظر وجهة من يتضح مناسب نموذج باختيار لكن تماًما،
منها لكل وحدات) (دول، األشياء بعض يوجد الحالتني كلتا وىف متطابقتان.
املتجاورة، (البلدان تقارن ال األشياء أزواج بعض زمن). (لون، ىشء تعيني يجب
استقبال لها املسموح غري من أنه بمعنى تتصادم) أال ينبغى التى الوحدات
عينت التى املهمة وال األشياء بنوع حقيقة نهتم ال مسألة أية ىف املهمة. نفس
يمكن املتعارضة النقط من األزواج لتوضيح بنقط. تمثيلها يمكن وبالتاىل لها،
رياىض بناء هى بخطوط بعضها يرتبط التى النقط مجموعة بخطوط. توصيلها
النقط تسمى أن املعتاد ومن بسيًطا. مثاًال يعطى ٥ شكل الرسم. باسم يعرف

الرسم. ىف بالحواف والخطوط بالرءوس،
نقسم أن الحالتني ىف مهمتنا فتكون الطريقة بهذه املشكالت مثلنا دمنا ما
عىل مجموعة أية تحتوى ال بحيث املجموعات من صغرية أعداد إىل الرءوس
مجموعات ثالث إىل تقسيمه يمكن ٥ شكل ىف الرسم بحافة. مرتبطني رأسني
جيًدا آخر سببًا يوضح هذا فقط. اثنني إىل تقسيمه يمكن ال لكن النوع، هذا من
النموذج فإن الحظ سعيد كنت إذا اإلمكان. بقدر بسيطة نماذج لعمل ا جدٍّ

نفسه. الوقت ىف الظواهر مختلف لدراسة استخدامه يمكن نفسه
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

حافة. عرشة خمس رءوس، عرشة له رسم :5 شكل

مجرد لكلمة مختلفة معان
بقدر الدراسة تحت الظاهرة حول مما كثري إهمال نحاول نموذج ابتكار عند
األمثلة ىف سلوكها. لفهم األساسية املالمح فقط منها ونستخلص املستطاع،
عدد إىل دولة أية وسكان وحيدة، نقط إىل األحجار اخترصت نوقشت التى
بني والتفاعل بسيطة، رياضية قواعد تطيع البوابات من شبكة إىل واملخ واحد،
مجرد تمثيل هى الناتجة الرياضية البناءات إن باملرة. ىشء ال إىل الجزيئات

نمذجتها. تمت بالحواس مدركه لحاالت
تستخلص إنها مجرد: موضوع الرياضيات أن ملعنى مفهومان هذان
وسوف امللموسة. غري األشياء نتائج مع وتتعامل املسألة، من الهامة املالمح
املفهوم ولهذا الرياضيات، ىف للتجريد أعمق ثالثًا مفهوًما التاىل الفصل يناقش
استخدامات له ا جدٍّ مرن نموذج هو الرسم ما. فكرة السابق الفصل مثال أعطانا
العقل لتحميل حاجة هناك ليست الرسوم دراسة عند فإنه حال أية وعىل كثرية،
محارضات أو مناطق تمثل النقط كانت ما إذا ا مهمٍّ ليس إنه باستخداماتها:
العالم يرتكوا أن يمكن الرسوم نظرية ىف الباحثني إن تماًما؛ مختلًفا شيئًا أو

البحت. التجريد عالم إىل ويدلفوا خلفهم كلية الحقيقى
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والتجريد األعداد

الثاني الفصل

التجريدية الطريقة
التايمز لجريدة األدبى امللحق ىف نقدى مقال ابتدأ األعوام من قليل عدد قبل

التالية: بالفقرة

نفسها، مربعات هى أعداد توجد فإنه 0×0 = 0,1×1 = 1 كان إذا
يبدو ساذجة بساطة ىف وحيدة وبخطوة أعداد، توجد فإنه وبالتاىل
فلسفى استنتاج إىل االبتدائى الحساب من جزء من تقدمنا أننا
ينبغى وكان موجودة، األعداد إن عالية: بدرجة للجدل ومثري مرّوع

صعوبة. أكثر األمر أن تفكر أن لك

A. W. Moore reviewing Realistic Rationalism,
by Jerrold J. Katz, in the T.L.S., 11th September 1998.

عىل أحد يأخذه أن املحتمل غري ومن عدة، بطرائق الجدل هذا انتقاد يمكن
يأخذون فالسفة وجود املؤكد فمن حال، أية وعىل الناقد. حتى الجد، محمل
الذين الرياضيات، علماء من يميزهم ما وهو األعداد، وجود مسألة بجدية
بالسؤال. املقصود ما يفهمون ال أو واضحة، األعداد وجود مسألة يجدون
ما (وهو الرياىض يستطيع ملاذا رشح هو الفصل هذا من األساىس الغرض

أساسيٍّا. يبدو الذى السؤال هذا إهمال بسعادة يكون) أن يجب



ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

واضًحا يصبح األعداد وجود ىف الساذجة البسيطة املجادلة سخف إن
امللك أن عرفَت فإذا الشطرنج. لعبة عن مماثلة مجادلة إىل املرء التفت إذا ا جدٍّ
مربع ملسافة قطرى اتجاه ىف أحيانًا بالحركة له ُسِمَح الشطرنج ىف األسود
بالتحرك أحيانًا لها يسمح التى الشطرنج من قطع وجود يتعني فإنه واحد،

شطرنج. قطع يوجد فإنه وبالتاىل واحد، ملربع قطرى اتجاه ىف
أحيانًا يبنون الناس أن إىل العادى التقرير بهذا أقصد ال أنا بالطبع
لكن — بدونها مباراة تلعب أن املمكن من أنه هذا كل بعد — الشطرنج مجموعات
عىل معتمدة غري موجودة الشطرنج قطع أن ترويًعا األشد الفلسفية النتيجة

املادية. طبيعتها
الكافية الطرائق وأحسن غريب، سؤال هذا الشطرنج؟ ىف األسود امللك ما
اإلشارة من أكثر املرء يستطيع ماذا قليًال. جانبًا تنحيته هى معه للتعامل
لدور ا خاصٍّ اهتماًما يعطى وربما اللعبة، قواعد ويرشح الشطرنج رقعة إىل
ولكن الذاتية، طبيعته وال وجوده ليس األسود؟ امللك عن ماذا األسود؟ امللك

الشوط. ىف يلعبه الذى الدور
النتيجة هى أحيانًا، لها يقال كما الرياضيات، ىف التجريدية الطريقة
تغليفه ممكن الوضع هذا الرياضية. لألشياء مماثًال وضًعا املرء يتخذ عندما
شعارات بعمله. يقوم ما هو الرياىض اآلتى: الشعار ىف كبسولة) ىف وضعه =)
للجدل. مثرية تكون أن ويمكن اللغات، فلسفة ىف عديدة مرات ظهرت مشابهة
ىف استعمالها هو الكلمة «معنى اختالفات»، فقط يوجد اللغة «ىف هما مثاالن
القراءات (راجع الرتتيب عىل Saussure and Wittgenstein إىل يرجعان اللغة»
«معنى املنطقيني: للوضعني الحاشدة الصيحة إضافة للمرء ويمكن األخرى).
فلسفية، ألسباب استساغتى عدم أن وجدت فإذا تحقيقة». طريقة هو تقرير أى
اعتباره من أفضل أحيانًا تبنيه للمرء يمكن كموقف إليه تنظر فأن عندئذ
الرضورى من أنه عىل أبرهن أن آمل كما دليل، أو بينة غري من مؤكًدا إعالنًا
املتقدمة. الرياضيات فهم املطلوب كان إذا املوقف هذا تبنى من نتمكن أن

قطع بدون الشطرنج
الشطرنج أن ذلك، عىل تعتمد ال مجادلتى أن من الرغم عىل نرى، أن املسىل من
الرسوم تعريف (تم الرسوم باستخدام نمذجتها يمكن مشابهة لعبة أية أو
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والتجريد األعداد

6 شكل

املباراة، ىف املمكنة األوضاع تمثل الرسم رءوس السابق): الفصل نهاية ىف
من يتحرك دوره ىف الشخص كان إذا واحدة بحافة يتصالن P,Q والرأسان
التحرك املمكن غري من يكون ربما وألنه ،Q النقطة إىل منطقيٍّا P النقطة
اتجاهها. توضح أسهم إىل حاجهة بها الحواف فإن P إىل Q من الخلف إىل
وتبدأ األسود، لالعب كسبًا وأخرى األبيض لالعب كسبًا تعترب معينة رءوس
ليتحرك دوره العب كل يأخذ ثم املباراة، بداية يمثل معني رأس عند املباراة
البيضاء الرءوس أحد إىل الوصول يحاول األول الالعب الحواف. خالل متقدًما
من بعيدة درجة إىل املبسطة املباراة السوداء. من واحد إىل والثانى الرابحة،
املباراة هذه ىف أنه رؤية الصعب من (ليس ٦ شكل ىف رشحها تم النوع هذا

رابحة). إسرتاتيجية لألبيض يكون
عدد لكرب نظًرا عمليٍّا، ليس أنه مع للشطرنج، املرسوم النموذج هذا
تماًما تكافئ الناتجة املباراة أن بمعنى مثاىل، فإنه للشطرنج، املمكنة املواقع
أبًدا. الشطرنج قطع أذكر لم عّرفته عندما فإننى ذلك عىل وعالوة الشطرنج.
وجود عن نسأل أن تماًما العادى غري من يبدو فإنه هذه النظر وجهة ومن
تساعدنا مالئمة، منظمة مبادئ إال هى ما وقطعه الشطرنج رقعة األسود: امللك
قلنا إذا الهائلة. الرسوم ىف والحواف للرءوس املذهل النسق حول التفكري عىل
اختصاًرا يعنى ذلك فإن «(check) للخطر معرض األسود «امللك مثل شيئًا
أحد إىل وصال قد الالعبني أن وتخربنا الرءوس من طويلة قائمة تعني لجملة

الرءوس.
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7 شكل

(مرتني). ،47,12,7 تمثيل طرائق :8 شكل

الطبيعية األعداد
1,2,3,4, . . . املألوفة لألعداد الرياضيات علماء أعطاه اسم هو «الطبيعية»
تشجعنا ال أنها يبدو لكن الرياضيات، ىف األساسية املوضوعات أهم من وهى
إنه يفعل؟ أن 5 مثل عدد هذا، كل بعد يستطيع، ماذا املجرد. التفكري عىل
طبيعة له أن يبدو ذلك من بدًال لكنه الشطرنج. قطعة مثل حوله يتحرك ال
صورة إىل ننظر عندما مبارشة نستوعبها التى النقية الخمسية من نوع ذاتية،

.٧ شكل ىف التى مثل
هذا من أقل درجة توجد أكرب ألعداد اعتبارنا عند فإنه حال، أية عىل
الناس بعض يستطيع ربما .7,12,47 لألعداد تمثيًال ٨ شكل ويعطينا النقاء.
ستكون العقول معظم ىف لكن األوىل، الصورة من مبارشة 7 العدد استيعاب
مع فهى األضالع، سداىس تمثل الخارجية النقط مثل: رسيعة أفكار هناك
بها يفكر ربما 12 وباملثل .6+ 1 = 7 عىل نحصل تجعلنا املركزية النقطة
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والتجريد األعداد

هذا ملجموعة خاص مميز يوجد ال 47 للعدد بالنسبة .2× 6 أو 3× 4 مثل
مثل نمط ىف النقط رتبت إذا .46 العدد مع مثًال باملقابل األشياء من العدد
نالحظ أن معلوماتنا باستخدام نستطيع فإننا نقطتني اختفاء مع 7×7 شبكة
فإذا املوجودة. النقط عدد ما برسعة لنقول 7× 7− 2 = 49− 2 = 47 أن
ىف ونفكر النقط هذه نعد أن الضيق الخيار إال لدينا يكون فلن يحدث، لم

وهكذا. ،45 بعد بدوره يأتى الذى ،46 لـ التاىل العدد هو 47 أن
التوقف قبل ا جدٍّ كبرية تكون أن لها ينبغى ال األعداد فإن أخرى وبكلمات
ومن خصائصها، خالل من فهمها ىف ونبدأ معزولة، كأشياء فيها والتفكري
ما هذا األعداد. نظام ىف دورها خالل ومن األخرى، باألعداد ارتباطها خالل

العدد. «يفعل» ماذا قوىل عند إليه قصدت
الحسابية بالعمليات جوهريٍّا يرتبط العدد مفهوم أن واضًحا اآلن وأصبح
يستوعب أن املرء يستطيع الحساب مفاهيم بعض بدون مثًال: والرضب. للجمع
مجرد ليس األعداد نظام إن .1,000,000,017 مثل عدد معنى بصعوبة
نقوم كيف تحدد قوانني مع األعداد من مجموعة بل األعداد، من مجموعة
القوانني، ىف فكر هى: التجريدى االقرتاب لتلخيص أخرى طريقة بالحساب.
من نوع ىف رموز هى هذه النظر وجهة من األعداد نفسها. األعداد ىف وليس

عدادات). نسميها أن يجب ربما (أو األلعاب
يفعل ماذا فلنعترب: القوانني، ماهية عن األفكار بعض عىل وللحصول
بسيًطا حسابيٍّا سؤاًال 38؟ × 263 = 9994 بأن: مقتنًعا يصبح حتى املرء
غري ذلك كان فإذا الحاسبة، اآللة باستخدام ذلك يخترب ربما الناس معظم

كاآلتى: ذلك يربر ربما فإنه ما، لسبب متوفر

38× 263 = 30× 263+ 8× 263

= 30× 200+ 30× 60+ 30× 3

+ 8× 200+ 8× 60+ 8× 3

= 6000+ 1800+ 90+ 1600+ 480+ 24

= 9400+ 570+ 24

= 9994
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مثًال، بوضوح؟ صحيحة الخطوات هذه تبدو ىشء، كل من الرغم عىل ملاذا،
3×10 هو 30 تعريف إن 200×30؟ = 6000 أن التو ىف املرء يصدق ملاذا

إن الثقة بكل القول نستطيع ولهذا ،2× (10× 10) هو 200 وتعريف

30× 200 = (3× 10)× (2× (10× 10))

6000؟ هذا يكون ملاذا لكن
يسأل الذى الشخص لكن السؤال، بهذا نفسه امرئ أى يُْقِلق أال املعتاد

له: نقول أن يجب

(3× 10)× (2× (10× 10)) = (3× 2)× (10× 10× 10)

= 6× 1000 = 6000

حاصل عن مألوفتني حقيقتني استخدمنا فإننا حقيقى تفكري بدون
لهما، وضعته الذى الرتتيب املهم غري فمن مًعا عددين رضبت إذا الرضب:
مثًال لألقواس. وضعك طريقة عن فرق ينتج فال عددين من أكثر رضبت وإذا
أن ويالحظ .(31 × 34) × 35 = 31 × (34 × 35) وكذلك 7 × 8 = 8 × 7

أن نعلم لكننا باألقواس، بالتأكيد تتأثر الثانى املثال ىف الوسطى الحسابات
نفسها. هى النهائية اإلجابة

اآلن ولنضع للرضب. واملشاركة اإلبدال قانونى يسميان القانونان هذان
عمليات ىف االستخدام الشائعا االثنان هذان فيها بما القوانني من لقليل قائمة

والرضب. الجمع
.a,b عددين ألى a+ b = b + a للجمع: اإلبدال قانون A1

a+ (b+ c) = (a+b)+ c للجمع: الدمج) (أو املشاركة قانون A2
.a,b, c أعداد ثالثة ألى

.a,b عددين ألى ab = ba للرضب: اإلبدال قانون M1
ثالثة ألى a(bc) = (ab)c للرضب: الدمج) (أو املشاركة قانون M2

.a,b, c أعداد
.a عدد ألى 1a = a الرضب: محايد 1 M3

.a,b, c أعداد ثالثة ألى (a+b)c = ac +bc التوزيع: قانون D
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والتجريد األعداد

إلقناعك ال تفكرينا، ىف تلعبه الذى دورها عىل لتنبيهك القوانني هذه رسدت
اقتناعنا تماًما. البسيطة الرياضية التقارير عن حتى ذاتها، حد ىف مهمة بأنها

هذه: مثل صورة أساس عىل يكون قد 2× 3 = 6 بأن

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

نريد كنا إذا واردة غري تكون للفهم املبارشة الطريقة فإن أخرى، ناحية ومن
األكثر الحقيقة هذه ىف نفكر فإننا ولهذا ،38× 263 = 9994 أن نظهر أن
(الدمج) واملشاركة اإلبدال قوانني باستخدام تماًما، مختلفة بطريقة تعقيًدا
أننا ذلك من أكثر النتيجة. سنصدق فإننا القوانني هذه اتبعنا فإذا والتوزيع،
9994 يشبه قد ملا مصور معنى لدينا يكن لم إذا حتى النتيجة تلك نصدق

األشياء. من

الصفر
لكثري هذا وبدا املوجبة. األعداد فكرة بعد صفر العدد فكرة نمت تاريخيٍّا،
ىشء يكون «كيف مثل: بأسئلة موحيًا ومتناقًضا، غامًضا مفهوًما الناس من
التجريدية، النظر وجهة فمن حال، أية عىل ىشء؟» ال أنه من الرغم عىل موجوًدا
نظامنا ىف قدم جديد رمز مجرد — تماًما مبارش بكالم — هو الصفر فإن

اآلتية: الخاصة وله العددى،
.a عدد ألى 0+ a = a الجمعى: املحايد هو الصفر A3

ولكن معناه، ليس هذا الصفر. عن معرفته إىل تحتاج ما كل هو وهذا
يفعل. ماذا لك يقول صغري قانون مجرد

رضب حاصل أن حقيقة مثل صفر، للعدد األخرى الخصائص عن ماذا
ألنه القائمة ىف القانون هذا أذكر لم أنا صفًرا؟ يكون عدد أى ىف الصفر
أن كيف مثًال نوضح هنا السابقة. وقوانيـننا A3 الخاصة من استنتاجه يمكن
عىل نحصل M1 القانون من أوًال .1+1 العدد بأنها 2 عرفت حيث 0×2 = 0

،(1+ 1)× 0 = 1× 0+ 1× 0 أن D القانون يخربنا ثم .0× 2 = 2× 0 أن
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A3 القانون .0+ 0 يساوى هذا وبالتاىل ،M3 القانون من 1× 0 = 0 ولكن
(الحجة). املجادلة تنتهى وهنا ،0+ 0 = 0 أن يستلزم

تعنى 0×2» كاآلتى: تكون أن املمكن من تجريدية غري بديلة حجة هناك
الطريقة هذه لكن صفر». أى ىشء، ال عىل تحصل ىشء ال من اثنني اجمع
طرحه الذى السؤال مثل أسئلة عن اإلجابة الصعب من تجعل التفكري من
ىشء ال ىف مرضوبًا ىشء، ال أن كيف عمره: من السادسة ىف كان عندما ابنى
عىل الجيدة، اإلجابة ىشء؟ أى تملك ال أنك يعنى ذلك ألن ىشء، ال إىل يؤدى
من استنتاجها يمكن التى هى الوقت ذلك ىف مناسبة تكن لم أنها من الرغم

كاآلتى: القوانني
استخدمته) الذى القانون كتبت خطوة كل (بعد

0 = 1× 0 M3

= (0+ 1)× 0 A3

= 0× 0+ 1× 0 D

= 0× 0+ 0 M3

= 0+ 0× 0 A1

= 0× 0 A3

ابتدائية؟ حقيقة إلثبات اإلمالل لدرجة الطويل الربهان هذا أُعطى ملاذا
ىف أرغب ألننى لكن ممتعة، الرياضية الرباهني أجد ألننى ليس أخرى مرة
بسيطة قوانني (باستخدام تجريديًا الحسابية التقارير تربير يعنى ماذا بيان
امللموس التحديد من بدًال فعًال) األعداد بماهية أنفسنا نجهد أن دون قليلة،
املعانى بني نربط أن — بالطبع — املفيد ومن التقارير). تعنى ماذا (بإظهار
ىف كثرية مرات سنرى كما لكن، الرياضية، باملوضوعات الذهنية والصور
ىف نفعل ماذا يخربنا حتى كاٍف غري الربط هذا يكون ما غالبًا الكتاب، هذا
غنى ال تصبح التجريدية الطريقة فإن ولهذا العادية، غري الجديدة املواقف

عنها.
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والتجريد األعداد

والكسور السالبة األعداد
يوجد الصغار، لألطفال الرياضيات تعليم ىف خربة له فرد أى يعرف كما
عمليتى من الفهم ىف أصعب يجعلها والقسمة الطرح حول مبارش غري ىشء
الحذف مفهوم استخدام طبًعا يمكن الطرح عملية لرشح والرضب. الجمع
بخمس، بدأت إذا املتبقية الربتقاالت عدد «كم مثل: بأسئلة (taking away)
فيها. للتفكري املثىل الطريقة دائًما ليست هذه حال، كل عىل اثنتني؟» وأكلت
98 بأخذ ليس التفكري األفضل فمن 100 من 98 طرح منا طلب إذا فمثًال
فإن عندئذ، .100 عىل للحصول 98 إىل يضاف بماذا لكن ،100 عن بعيًدا
أنه من طبًعا الرغم عىل ،98+ x = 100 املعادلة حل هو فعله نستطيع ما
توجد وباملثل الحسابات. أثناء ذهننا عرب يمر أن x للعدد املعتاد غري من
لنا يمكن ،10 إىل تُقسم 50 أن معنى لرشح القسمة. حول للتفكري طريقتان
متساوية، مجموعات 10 إىل انفصلت شيئًا 50 هناك كان «إذا نسأل: أن إما
ىف شيئًا 50 انفصل «إذا نسأل: أن أو مجموعة؟»، كل ىف األشياء عدد فما
الثانية الطريقة املجموعات؟». عدد فما ،10 عىل منها كل تحتوى مجموعات،
بدوره والذى ،50 الناتج يكون حتى 10 ىف ترضبه الذى ما السؤال تكافئ

.10x = 50 املعادلة حل يكافئ
دائًما ليستا فإنهما لألطفال، والقسمة الطرح رشح صعوبة إىل وباإلضافة
سبع، بها (سلطانية) من برتقاالت عرش تأخذ أن يمكنك ال فمثًال، ممكنتني.
بالتساوى. الرخام من قطعة 11 يتقاسموا أن يمكن ال أطفال ثالثة أى أن كما
عىل 11 قسمة أو 7 من 10 طرح من البالغني يمنع لم هذا حال، أية عىل
هل السؤال: يظهر وعندئذ الرتتيب. عىل −3,11/3 اإلجابات عىل ليحصلوا 3

هما؟ فما موجودين كانا وإذا فعًال؟ موجودان −3,11/3 العددان
فعلنا مثلما األسئلة هذه مع التعامل يمكن التجريدية النظر وجهة من
أننا هو −3 عن معرفته إىل نحتاج ما وكل هما. ما ننىس بأن صفر العدد مع
إىل نحتاج ما كل وأن صفر، العدد عىل نحصل فإننا إليه 3 نضيف عندما
هى هذه .11 العدد عىل نحصل 3 العدد ىف برضبه أن هو 11/3 عن معرفته
نظام ىف الحساب بعمل لنا تسمح فإنها السابقة القوانني مع وبالرتابط القوانني،
الطريقة؟ بهذه العددى نظامنا نوسع أن ىف نرغب أن يجب ملاذا لألعداد. أكرب
مهما ،x+a = b,ax = b مثل معادالت حل فيه يمكن نموذًجا يعطينا ألنه
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لصياغة الثانية. املعادلة ىف الصفر يساوى a أن عدا فيما a,b قيمة كانت
دائًما، ممكنان والقسمة الطرح حيث نموذًجا تعطينا إنها أخرى: بطريقة ذلك
سوف الصفر عىل القسمة (مسألة الصفر. عىل القسمة نحاول ال دمنا ما

الباب). هذا ىف مؤخًرا نناقشها
بهذه لألعداد نظامنا لتوسيع آخرين قانونني إىل نحتاج أننا يحدث وكما
األعداد أو الكسور، إلعطائنا واآلخر سالبة، أعداًدا إلعطائنا أحدهما الطريقة.

عادة. معروفة هى كما النسبية،

.a+b = 0 إن بحيث b عدد يوجد a عدد ألى الجمعى: املعكوس A4
c عدد يوجد الصفر، عن يختلف a عدد ألى الرضبى: املعكوس M4

.ac = 1 يكون: بحيث

b للعددين كرمزين −a,1/a ىف القوانني، بهذه متسلحني نفكر، أن يمكننا
أن يعنى فهو .p/q مثل األعم للتعبري وكذلك الرتتيب. عىل M4 ىف c ،A4 ىف

.1/q ىف مرضوبة p
الحذف. قانونى باسم معروفني آخرين قانونني تستلزمان M4 ،A4

فإن أعداد، ثالثة أية a,b, c كانت إذا للجمع: الحذف قانون A5
.b = c أن تقتىض a+ b = a+ c

وكان أعداد، ثالثة أية a,b, c كانت إذا للرضب: الحذف قانون M5
.b = c فإن ab = ac وكان الصفر، يساوى ال a

الثانى والقانون الطرفني، من لكل −a بإضافة يربهن منهما األول القانون
،A5 موقع اختالف يالحظ نتوقع. كما تماًما 1/a ىف الطرفني من كل برضب
منهما أكثر السابقة، القوانني من نتيجتان إنهما — السابقة القوانني من M5و

جيدة. لعبة عىل للحصول ببساطة قدما قانونني
أن العادية الطريقة فإن 2/5,3/7 مثل كرسين نجمع أن سئلنا وإذا

كاآلتى: مشرتًكا مقاًما نعطيهما

2
5
+ 3

7
= 14

35
+ 15

35
= 29

35
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والتجريد األعداد

الجديدة، قوانيننا باستخدام تحقيقها يمكن مثلها وغريها التقنية هذه
فمثًال:

35× 14
35

= 35×
(

14× 1
35

)
= (35× 14)× 1

35

= (14× 35)× 1
35

= 14×
(

35× 1
35

)
= 14× 1

= 14

وكذلك

35× 2
5
= (5× 7)×

(
2× 1

5

)
= (7× 5)×

(
1
5
× 2

)
=
(

7×
(

5× 1
5

))
× 2

= (7× 1)× 2

= 7× 2

= 14

من افرتضنا كما متساويني، 2/5,14/35 يكون M5 باستخدام فإنه ثم، ومن
الحسابات.

وسوف السالبة. األعداد حول الشائعة الحقائق من التحقق يمكننا وباملثل
االستنتاج وهذا ،(−1)× (−1) = 1 أن القوانـني من يستنتج أن للقارئ أترك

.0× 0 = 0 أن لربهان تماًما مشابه
األعداد من واقعية أقل السالبة األعداد أن الناس من لكثري يبدو ملاذا
من هو األشياء من صغرية ملجموعات العد ألن األرجح، من ربما، املوجبة؟
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

هذا كل السالبة. األعداد إىل نحتاج ال عمله وعند األساىس، اإلنسانى النشاط
ظروف ىف مفيًدا يكون نموذًجا) (باعتباره الطبيعية األعداد نظام أن يعنى
درجات ىف نفكر أن أردنا فإذا كذلك. ليس لألعداد املوسع النظام ولكن معينة،
مفيدة تصبح السالبة األعداد فإن البنكية الحسابات أو التواريخ أو الحرارة
من رضر يوجد فال منطقيٍّا، متسًقا املوسع العددى النظام دام وما فعًال.

نموذًجا. استعماله
نفعل فعال نحن ضمنيٍّا؟ خاصة مثالية بدون فعًال نحسب ال نحن هل
مع خطأ هناك فليس ممكنًا. حتى أو مناسبًا دائًما ليس اإلجراء هذا لكن ذلك،
لكن الرياضية، النظر وجهة من 1394840275936498649234987 العدد
أى ىف نتأكد أن املتصور غري من فإنه فلوريدا ىف األصوات عد نستطع لم إذا
األشياء. من 1394840275936498649234987 لـ تجمًعا لدنيا أن وقت
ثالث يكون ال الناتج فإن ثالث، مع وجمعتهما األوراق، من كومتني أخذت وإذا
فإن ممطرة عاصفة راقبت وإذا واحدة. كبرية كومة ولكن األوراق، من كومات
«كثريًا»، ستكون: رأيت؟» املطر من قطرة «كم السؤال: عن الصحيحة اإلجابة

فيتجنشتاين. قال كما تعرفه»، ال ولكنك عدد «هناك وليس:

واملركبة الحقيقية األعداد
بكسور تمثيلها يمكن التى األعداد جميع من الحقيقية األعداد نظام يتكون
ىف ستُرشح ألسباب يبدو مما تعقيًدا أكثر املفهوم هذا منتهية. غري عرشية
من العددى نظامنا توسيع سبب إن لك أقل فدعنى اآلن أما الرابع. الفصل
السالبة لألعداد تقديمنا لسبب مماثل الحقيقية األعداد إىل النسبية األعداد

بدونها. حلها يمكن ال معادالت حل من تمكننا إنها والكسور:
امليالد قبل السادس القرن ىف .x2 = 2 املعادلة هى شهرة األمثلة وأكثر
نستطيع ال أننا يعنى وهذا نسبى. غري عدد √2 أن فيثاغورس مدرسة اكتشفت
كثري ىف تسبب وقد القادم). الفصل ىف املعلومة هذه (ستُربهن بكرس تمثيله
نظامنا توسيع يجب أنه عىل بابتهاج نوافق اآلن لكننا واإلحباط، الهلع من
إن أخرى، مرة املربع. قطر طول مثل أشياء نمذجة ىف رغبنا إذا العددى،
ولدينا ،√2 جديًدا رمًزا نقدم ا. جدٍّ سهلة مهمتنا تجعل التجريدية الطريقة

.2 يساوى تربيعه إن به: نفعل ماذا يخربنا واحد قانون
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والتجريد األعداد

أساس عىل التو، ىف قلته ما عىل ستعرتض فإنك يكفى، بما تدربت وإذا
املسألة هذه مع للتعامل الطرائق إحدى .√2,−

√
2 بني يفرق ال القانون أن

غالبًا املفيد ومن الرتتيب. وهو العددى، نظامنا ىف جديًدا مفهوًما نقدم أن هى
أمكننا بهذا ألنفسنا سمحنا فإذا اآلخر، من أكرب األعداد أحد أن عن الكالم
فإنه الخاصية، هذه بدون وحتى .0 من أكرب إنه أخرى: بخاصية √2 تمييز

مثل: حسابات إجراء يمكننا

1√
2− 1

=
√

2+ 1

(
√

2− 1)(
√

2+ 1)

=
√

2+ 1

(
√

2)2 −
√

2+
√

2− 1

=
√

2+ 1
2− 1

=
√

2+ 1

الحساب أن نعلم أننا وهى ،√2,−
√

2 بني التمييز عدم ىف ميزة توجد وبالفعل
العددين. من لكل يتحقق السابق

تصف التى الكلمات ىف آثاره التجريدية الطريقة ىف الشك ترك وتاريخيًا،
مثل بكلمات العددى، نظامنا بتوسيع قمنا كلما تنتج التى الجديدة األعداد
«األعداد كانت االستيعاب ىف كثريًا منها أصعب لكن نسبى». و«غري «سالب»
حيث ،a + bi الصورة عىل التى األعداد أى املركبة»، «األعداد أو التخيلية»

.−1 للعدد الرتبيعى الجذر هو iو حقيقية، أعداد a,b
الجذر عن برسعة النظر نرصف أن يمكننا واقعية نظر وجهة ومن
−1 فإن موجبًا، يكون عدد أى مربع وألن واحد): (سالب −1 لـ الرتبيعى
االعرتاض هذا حال، أية عىل القصة. نهاية هذه وتكون تربيعى، جذر له ليس
ببساطة نستمر ال ملاذا التجريدية. النظر وجهة تبنينا إذا قوة أية يحمل ال
i؟ الحل ونسمى ،x2 = −1 للمعادلة حل بتقديم العددى نظامنا توسيع ىف

2√؟ لـ السابق تقديمنا من اعرتاًضا أكثر هذا يكون أن ينبغى ملاذا
املبدأ)، حيث (من عرشى مفكوك له √2 أن تكون ربما اإلجابات إحدى
يكافئ ما يوجد ال حني ىف الدقة، من منشودة درجة ألية حسابه يمكن الذى
أن أعنى مقدًما، نعرفها األقوال هذه جميع ولكن .i للعدد بالنسبة القول هذا
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

عن يقفنا لم هذا لكن نسبى، غري عدد √2 أن مثل تماًما حقيقى، غري عدد i
مثل: حسابات فيه نجرى أن نستطيع الذى العددى نظامنا تمديد

1
i− 1

= i+ 1
(i− 1)(i+ 1)

= i+ 1
i2 − i+ i− 1

= i+ 1
−1− 1

= −1
2
(i+ 1)

أما تجريديٍّا، التفكري عىل مجربين i حالة ىف أننا هو i,√2 بني األساىس الفرق
وبني ،1.4142 مثل الواقعى التمثيل بني االختيار دائًما فهناك √2 حالة ىف
نفسك اسأل التمثيل هذا مثل لها ليس i ملاذا ولرتى الوحدة. مربع قطر طول

السؤال: هذا
له ليس السؤال هذا i−؟ هو وأيهما i هو −1 لـ الرتبيعيني الجذرين أى
الخاصية له −i وألن .−1 هو مربعه أن i للعدد الوحيدة الخاصية ألن معنى
التقرير به استبدلنا إذا صحيًحا سيبقى i حول صحيح تقرير أى فإن نفسها،
لرؤية احرتام لدينا يكون أن هذا استوعبنا إذا الصعب ومن . −i حول املناظر

مستقل. بوجود أفالطونى لىشء ترمز أنها عىل i
عند إحساسك يكون قد جيًدا؛ معروف فلسفى لغز مع هنا تواٍز ثمة
والعكس األخرض، اللون مالحظتى عند أنا أتصوره ما هو األحمر اللون مالحظتك
qualia يسمى ما وتعريف الجاد للتفكري الفالسفة بعض دعا ما وهذا صحيح.
يعتقد ال املثال. سبيل عىل لأللوان رؤيتنا عند املطلقة الذاتية تجاربنا بأنها
أكثر تعرف «أخرض» مثل كلمة فإن لهم وبالنسبة ،qualia الـ ىف آخرون
«أحمر»، «حشيش»، مثل بمفاهيم بعالقاتها أى لغوى، نظام ىف بدورها تجريديٍّا
طريقة من املقال هذا من ما شخص موقف استنتاج املستحيل ومن وهكذا.
األشياء فكل وباملثل الفلسفية. املناقشات خالل عدا فيما األلوان، عن الكالم
تتبعها. التى القوانني عمليٍّا هى األخرى الرياضية واألشياء باألعداد الخاصة
معادالت عن فماذا ،x2 = −1 للمعادلة حل عىل للحصول i قدمنا إذا
معادلة كل أن بالذكر الجدير من 2x6؟ + 3x + 17 = 0 أو x4 = −3 مثل
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والتجريد األعداد

فإننا أخرى، وبكلمات املركبة. األعداد نظام ىف حلها يمكن املعادلة هذه مثل
أخرى مرات ىف الدفع ذلك وتال ،i العدد عىل باملوافقة صغري باستثمار قمنا
باسم وتعرف جاوس، إىل تنسب لكنها معقد، تاريخ لها الحقيقة هذه عديدة.
شيئًا هناك بأن تماًما مقنع بدليل تمدنا وهى الجرب ىف األساسية النظرية
رحلة أو التفاح، من i بعدد مليئة سلة تخيل يمكن ال إنه .i العدد حول طبيعيٍّا
من i مقدار منه نسحب بنكى حساب أو الساعات، من i تستغرق عربة ىف
والعلميني للرياضيني عنه غنى ال أصبح املركبة األعداد نظام لكن الجنيهات.
املركبة. األعداد عىل بقوة تعتمد مثًال، الكم، ميكانيكا نظرية — واملهندسني
رياىض تكوين كان إذا عام: ملبدأ التوضيحات أحسن من بواحد تمدنا وهى
كنموذج. يستخدم سوف أنه غالبًا املؤكد فمن كافية، بدرجة طبيعيٍّا مجرد

املاالنهاية عند أوىل نظرة
بهجته يشبه بما مبتهًجا يكون فإنه تجريديٍّا، التفكري املرء يتعلم أن بمجرد
حال أية عىل توازنه. عىل يقلق أن دون الدراجة، ركوب من فجأة تمكنه بعد
لطبع رخصة مثل هى التجريدية الطريقة أن انطباع إعطاء ىف أرغب ال فإننى
محاولة عند يحدث ما بمثل األعداد نظام ىف i تقديم مقارنة املهم ومن النقود.
نهاية ماال يوقفنا: ما هناك ليس أنه يبدو البداية ىف ماالنهاية. العدد تقديم
مجرًدا، رمًزا ∞ تكون ال وبالتاىل .0 عىل 1 قسمة مثل شيئًا تعنى أن يجب

0x؟ = 1 للمعادلة حالٍّ وتعترب
هنا الحساب. نحاول أن بمجرد تبزغ الفكرة هذه مثل مع الصعوبة
أن وحقيقة الرضب)، ىف املشاركة (قانون M2 لتطبيق بسيطة نتيجة مثًال

.0× 2 = 0

1 = ∞× 0 = ∞× (0× 2) = (∞× 0)× 2 = 1× 2 = 2

هذا هل اتساق. عدم إىل يؤدى 0x = 1 للمعادلة حل وجود أن يوضح وهذا
فكرة توجد ال أنه ببساطة يعنى هذا ال، موجودة؟ غري املاالنهاية أن يعنى
توسيع أحيانًا املفيد ومن الحساب. قوانني مع تتسق املاالنهاية عن طبيعية
هذه تتحقق ال قد املوسع النظام ىف أنه قبول مع ،∞ الرمز ليحتوى األعداد نظام
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ا جدٍّ قصرية مقدمة الرياضيات:

ونستخدمها القوانني، عىل الحفاظ نفضل ما فعادة يكن مهما دائًما. القوانني
املاالنهاية. دون

والكرسية السالبة للقوى األعداد رفع
للمفاهيم معنى بإعطاء لنا تسمح أنها التجريدية الطريقة فوائد أعظم من واحدة
ألنها تماًما، مناسبة معنى» «إعطاء العبارة الشائعة. غري املواقف ىف الشائعة
كمثال سابًقا. موجود معنى اكتشاف من أكثر بعمله، نقوم ما بالضبط هى

لقوى. األعداد رفع مفهوم توسيع الطريقة لهذه بسيط
ىف a رضب حاصل ناتج تعنى an فإن موجبًا صحيًحا عدًدا n كانت إذا
.25 = 2×2×2×2×2 = 53و32 = 5×5×5 = 125 فمثًال nمناملرات. نفسها
تستطيع ال ألنك ،23/2 مثل عبارة تفسري السهل من ليس التعريف هذا مع لكن
مثل ملعاملة التجريدية الطريقة ما مًعا. وترضبها 2 من مرة 1.5 تأخذ أن
هذه ىف — الذاتى املعنى إىل النظر املطلوب ليس أخرى، مرة املسألة؟ هذه

القوانني. ىف التفكري لكن — an مثل عبارة الحالة
للقوى: األعداد رفع عن أساسيني قانونني وهاك

.a حقيقى عدد ألى a1 = a E1
األعداد من زوج وأى ،a حقيقى عدد ألى am+n = am ×an E2

.m,n الطبيعية

23 × 22 و 25 : 2 × 2 × 2 × 2 × 2 تعنى حيث 25 = 23 × 22 فمثًال:
تشاركية عملية الرضب ألن الىشء، نفس وهما ،(2×2×2)× (2×2) تعنى

(دمجية).
فمثًال نعرفها. التى الحقائق استعادة برسعة يمكننا القانونني هذين من
a× a تعنى هذه E1 ومن .a1 × a1 تعنى E2 بتطبيق وهى ،a2 = a1+1

تكون. أن يجب كما
عندئذ .23/2 نكتبxللعدد دعنا عملأكثرمنذلك. اآلنىفوضعيمكننا لكننا
.23/2+3/2 = 23 = 8 أن E2 باستخدام وتعنى ،x×x = 23/2×23/2 فإن
جذرين لها ألن تماًما، x قيمة يعني ال وهذا .x2 = 8 فإن آخر وبمعنى

اآلتى: العرف تبنى املعتاد فمن وبالتاىل تربيعيني،
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والتجريد األعداد

موجب. ab فإن حقيقيٍّا، عدًدا b وكان ،a > 0 كان إذا E3
.8 للعدد املوجب الرتبيعى الجذر هو 23/2 أن نجد أيًضا E3 باستخدام

ليس حال أية عىل .23/2 للعدد الحقيقية» «للقيمة اكتشاًفا يمثل ال هذا
إذا الوحيدة اإلمكانية فقط إنه أختياريٍّا. 23/2 للتعبري أعطيناه الذى التفسري

.E3 ،E2 ،E1 بالقواعد االحتفاظ أردنا
E2 من .a ≠ 0 عندما األقل عىل ،a0 بتفسري لنا تسمح مماثلة حجة

أن: نعلم ،E1

a = a1 = a1+0 = a1 × a0 = a× a0.

للقوى وبالنسبة .a قيمة كانت مهما a0 = 1 أن يستلزم M5 الحذف وقانون
فإن ab قيمة عرفنا إذا السالبة،

1 = a0 = ab+(−b) = ab × a−b

.1/√8 هو املثال، سبيل عىل 2−3/2 العدد .a−b = 1/ab يكون وبالتاىل
اللوغاريتم. مفهوم هو تجريديٍّا نراه عندما بساطة أكثر يصبح آخر مفهوم
ذلك كان إذا لكن الكتاب، هذا ىف اللوغاريتمات عن لقوله الكثري لدى ليس
الستعمال تحتاجه ما كل أن تعلم حني طمأنينتك تستعيد ربما فإنك يقلقك،
من بدًال e لألساس اللوغاريتم ىف رغبت (إذا اآلتية. الثالث القواعد اللوغاريتم

(10 بـ e العدد استبدال يمكنك 10

.log(10) = 1 L1
.log(xy) = log(x)+ log(y) L2

.log(x) < log(y) فإن x < y كانت إذا L3
أن الحظ 3/2 من أقل log(30) أن لرتى ومثًال

log(1000) = log(10)+ log(100)

= log(10)+ log(10)+ log(10) = 3

L2 ،L1 باستخدام وذلك
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ولكن

2 log(30) = log(30)+ log(30)

(L2) من

= log(900)

(L3) من
log(900) < log(1000)

فإن وبالتاىل
2 log(30) < 3

أن أى
log(30) < 3/2.

مماثلة طبيعة لها بعد، فيما الكتاب ىف املفاهيم من عديًدا أناقش سوف
غموضها تفقد لكنها ألغاز، فهى ملموًسا فهًما تفهمها أن حاولت إذا لهذه،

التجريدية. الطريقة واستخدمت ماهيتها، تزعجك ولم اسرتخيت، إذا
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