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وتقدير شكر

األهمية، من الكبري القدر هذا عىل موضوٍع عن ا جدٍّ القصرية املقدمة هذه كتابتي أثناء
مماثل قدر عىل تحديًا منهم خاضكثريٌ السلسلة، هذه يف آخرين بمؤلفني كثريًا اسرتشدُت

لألفكار. ومثرية مبتكرة بطرق األهمية من
إىل أكسفورد «دليل من كلٍّ بتحرير املاضية القليلة السنوات مدى عىل رشفت لقد
تصدر دورية وهي الرياضيات»؛ لتاريخ الربيطانية الجمعية و«نرشة الرياضيات»، تاريخ
ثمانني عن يزيد ما مع وطيدة عمٍل عالقاِت عقد إىل هذا بي أدَّى وقد الجمعية؛ هذه عن
من شيئًا تعلَّْمُت وقد ع، التنوُّ كثرية نظٍر وجهاِت من الرياضيات تاريخ عن يكتبون مؤلًِّفا
صديقاتي أفضل روبسون، إليانور مع بالتعاون تمَّ العمل هذا من كثري منهم. واحٍد كل
والتي مناقشتي، ويف رفقتي يف قَضتْها التي الساعات نظري لها كثريًا ممتنة وإنني وزمالئي،
الخصوص، وجه وعىل الكتاب. هذا يف أنقلها أن حاولُت التي الصورة صياغة يف ساعَدت
وماريت كولن، وكريستوفر برنتيس، وسونيا آسرب، ماركوس وخربِة بأبحاِث استعنُت قد
وسايمون ، رويسِّ وكورينا روبسون، وإليانور بلوفكر، وكيم إمهاوزن، وآنيت هارتفيت،
املؤلِّفني هؤالء ومقاالت بكتب قائمًة ستجد لذا ووردوف؛ وبنجامني تاناالكي، وبويل سينج،

الكتاب. نهاية يف الواردة اإلضافية القراءات اقرتاحات ضمن غريهم، وآَخرين
الفصل يف مناقشتها جرت التي هرييس، ِلجون النموذجية التالميذ دفاتر مجموعة إن
بجامعة وايلزون ديفيد مكتبة يف موجودة وهي الرياضيات، جمعية ِملك هي الرابع،
بريسالستضافتهما َومايك وملسيل ماري الجمعية أرشيف أمينَْي إىل بالشكر ه أتوجَّ ليسرت.
باركر لجوانا االمتنان ببالغ أشعر كما بحثي. من الجزء هذا يف وإسهاماتهما الكريمة
أوبري جون نسخة عىل باالطالع يل سمحت ألنها أكسفورد؛ بجامعة ووسرت كلية من
روبسون وإليانور كولن وكريستوفر ويلز ألندرو بالفضل وأَدين إتريك. آن مفكرة من
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والرابع والثاني األول الفصول: تفاصيل مراجعِة مشاقَّ ِلهم لتحمُّ سيلفرشتاين؛ وآدم
عن ذكية تعليقات قدَّموا َمْن ولكل لهم شكري خالص ل وأسجِّ الرتتيب. عىل والخامس
إىل باإلضافة أعلمهم، ال الذين أكسفورد جامعة مكتبة ُقرَّاء الكتاب؛ من مختلفة جوانب
لم الذين الحاليني، عائلتي أفراد وكل وولفسون، وجييس ليدرمان وهاريف نيومان بيرت

الرياضيات. تاريخ عن القراءة يف اآلن حتى بعضهم يفكِّر

8



مقدمة

حضارة كل يف ويوجد األقل، عىل مَضْت عام آالف أربعة حتى الرياضيات تاريخ يمتد
نوجز أن — الكتاب كهذا ا جدٍّ قصرية مقدمة يف حتى — املمكن من يكون وربما وثقافة،
هذا يكون ربما الحقيقة، ويف تقريبي. زمني برتتيب واالكتشافات األحداث أهم من بعًضا

العرض. هذا يف مشكالت عدَّة تواِجهنا قد ذلك، ومع القرَّاء؛ أغلب عه سيتوقَّ ما
لتاريخ تقدمية رؤية تصوير إىل تنزع الروايات هذه مثل أن املشكالت تلك أوىل
اإلنجازات نحو والتقدُّم ر للتطوُّ مدرًكا عامًة الريايض الفهُم فيها يكون الرياضيات،
عىل أدلة عن يبحثون َمن فإن الحظ، لسوء لكن الحارض. الوقت يف املتحققة الرائعة
جزء هي التي املسدودة، والطرق ت والزالَّ التعقيدات عن التغايض إىل يميلون التقدُّم هذا
الفشل يكون أن يمكن وأحيانًا الرياضيات، ذلك يف بما برشي، مسًعى أي يف اجتنابه يتعذَّر
الذي املعياَر الحاِرض الوقت رياضياِت بَجْعل هذا، جانب وإىل النجاح. مثل وموحيًا ملِهًما
إسهاماٍت بوصفها املايض إسهامات إىل بالنظر نخاطر قد األقدم؛ املجهودات عليه تُقاس
الكيفية إىل النظر عند ذلك، من بدًال الزمن. عليها َعَفا جهود النهاية يف ولكنها جريئًة،
سياق يف االكتشافات رؤية إىل بحاجة فإننا النظرية، تلك أو الحقيقة هذه بها نشأَْت التي

ومكانها. زمنها
الزمنية الروايات أن هي ذلك؛ من أكثر بعُد فيما عنها سأتكلَّم أخرى، مشكلة ثمة
بعد واحًدا أمامنا املكتَشفات فيه تُوَضع الذي املتفرقة»، «األحجار أسلوَب غالبًا تتبع
قوائم تجميع مجرد ليس املؤرخ هدف إن بينها. املوجودة املهمة الروابط كل دون اآلَخر،
وسيكون إليها؛ أدَّت التي والتفاعالت املؤثرات عىل الضوء إلقاء وإنما لألحداث، تواريخ

الكتاب. هذا يف متكرًِّرا موضوًعا هذا
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مصاِحبًة تأتي املهمة واالكتشافات األحداث تلك أن يف تتمثَّل ثالثة مشكلة وثمة
أولئك عىل الرياضيات تواريخ من العظمى الغالبيُة تركِّز هذا، عىل وعالوًة مهمني؛ ألُناٍس
تحديًدا؛ الذكور وعىل تقريبًا، عرش السادس القرن منذ الغربية أوروبا يف عاشوا الذين
الُكتَّاب. جانب من جنسيٍّا منحازًة هاٍت توجُّ أو أوروبيٍّا تمرُكًزا بالرضورة يعكس ال وهذا
إىل أدَّى النهضة، عرص منذ أوروبا يف الذكورية الثقافة يف للرياضيات الرسيع التطور إن
واالستقصاء، البحث تستِحقُّ أنها — ون ُمِحقُّ وهم — املؤرخون رأى املادة، من كبري قدر
بتعبري حفنة، فقط تقابلها الفرتة، لهذه أوروبا من املصادر من ثروة لَديْنا هذا جانب وإىل
ولحسن املتحدة. الواليات أو الهند أو الصني أو الوسطى، العصور قبل ما ألوروبا نسبي،
يف األخرى املناطق هذه بعض يف إليها الوصول وإمكانيَة املصادر وفرَة فإن الحظ،
يتغافل الكبرية املكتشفات عىل الرتكيز أن الحقيقة تَبَْق يكن، ومهما ن. التحسُّ إىل سبيلهما
واملدرسني، واملحاسبني، واألطفال، النساء، البرشي؛ الجنس ملعظم الرياضية الخربة عن
الواضح من كاملة. وقرون قارات عن أيًضا يغفل بل وغريهم، املصانع ال وعمَّ واملهندسني،
(وسيبدأ بالذكر الجديرة اإلنجازات بعض لقيمة إنكاٍر ودون يشء. يف يفيدنا لن هذا أن
منظور من التاريخ يف للتفكري طرق هناك تكون أن يجب فإنه منها)، بواحد الكتاب هذا

قلة. مجرد وليس الرياضيات، يمارسون الذين الكثريين األشخاص
الرياضيات تاريخ روايات معظم الذكورييف التحيَُّز يُقوِّم أن الكتاب هذا يستطيع لن
األخرى، للقارات لفظية مجاَملة مجرد من أكثَر يقدِّم أن يستطيع فإنه ذلك ومع قليًال، إال
عىل الرياضيات ُموِرَست وملاذا وأين كيف يستكشف أن وسيحاول األوروبية، القارة خال
هذا عمل يتطلَّب ولكن القياسية. التاريخية املسارد يف أبًدا أسماؤهم تظهر لن أُناٍس يد

املعتاد. الزمني البحث عن مختلًفا شيئًا
سريكِّز الفرتات. وليس املوضوعات حول البناء هو تتبَُّعه أَقِرتح الذي البديل النموذج
جامعة، أو شاملة طريقة بأية ألنها ليس اختريت ثالث، أو دراسٍة حالتَْي عىل فصل كلُّ
نفسه، الوقت يف التفكري. يف حديثة وطرائق وأسئلة بأفكار ستوحي أنها أمل عىل ولكن
إظهاَر — ممكنًا ذلك كان حيثما — حاولُت أعاله، بها ْحُت رصَّ التي املبادئ مع وتماشيًا
تكوين عىل قادرين القرَّاءُ يكون بحيث املختلفة؛ القصص بني واالختالف الشبه أوُجه
هديف إن للرياضيات. ا جدٍّ الطويل التاريخ جوانب من األقل عىل قليل لعدد مرتابطة رؤية
وإنما ودراستهم، معرفتهم لفرع اآلن املحرتفني املؤرخني تناول كيفية توضيح فقط ليس
الرياضيات. تاريخ يف العادي الشخص أيًضا بها يفكِّر أن يمكن التي الكيفية توضيح

10



مقدمة

ع وتنوُّ ثراء يُدِرك أن عىل القارئَ الكتاُب هذا يساعد أن آمل فإنني الطريقة، وبهذه
لجزء ليس ا، جدٍّ قصريًة مقدمًة يكون وأن اإلنساني، التاريخ مدار عىل الريايض النشاط
أكاديميٍّا فرًعا بوصفه نفسه الرياضيات لتاريخ ولكن فحسب، املايض رياضيات من

حديثًا.
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األول الفصل

وتاريخ أسطورة الرياضيات:

عام يف ولكن الَجَلبة، تلك شائكة قديمة رياضية مسألٌة تُحِدث أن كثريًا املعتاد غري من
األربعني يف رياضيات عاِلم أن املتحدة والواليات وفرنسا بريطانيا الصحفيف أعلنت ١٩٩٣
كامربيدج يف نيوتن إسحاق معهد يف محارضة يف رشح قد وايلز، أندرو يُدَعى عمره من
األخرية». فريما «نظرية باسم معروفة عاًما، وخمسون ثالثمائة عمرها ملسألٍة برهانًا
املائتان وايلز صفحات كانت إذ قليًال؛ ألوانه سابًقا كان الزعم ذلك أن النهاية يف اتضح
محكًما؛ الربهان صار عامني بعد ولكن لتصويبه، الوقت بعض احتاج خطأ عىل تحتوي
تليفزيوني وفيلٍم لكتاٍب، موضوًعا التسع السنوات ذات وايلز معركة قصة أصبحت وقد

إنجازه. عن يتحدَّث وهو وايلز خالله بكى
العام؛ الخيال عىل الريايضتستويل التاريخ من القطعة هذه جعلت التي األسباب أحد
وايلز َعِمل كامربيدج محارضة قبل سنوات َفِلسبع نفسه؛ وايلز —صورَة ِمْرية بال — كان
قصٍة بصدِد هنا كنَّا للنظرية. واملعقدة العميقة للرياضيات نفسه ناذًرا انعزال، شبه يف
ليصل الصعاب، ضد يكافح الذي د املتوحِّ البطل الغربية؛ الثقافة أساطري مع تماًما تتوافق
التي هي فقط زوجته كانت إذ أمرية؛ عىل تحتوي القصة كانت بل املنال. العسري هدفه إىل

ميالد. عيد كهدية املنتهي، الربهاَن ى تلقَّ َمن أول وكانت النهائي، هدَفه عرَفْت
األخرية فريما لنظرية النهائي الربهان أن من الرغم عىل أنه يف يتمثَّل ثاٍن سبٌب ثمة
حد يف كان النظرية نَصَّ فإن العاَلم، يف شخًصا عرشين من أكثر تماًما يستوِعبْه لم
منذ نسوا الذين أولئك وحتى العارشة، يف كان عندما إليها وايلز انجذب لقد بسيًطا. ذاته
النظريُة تدور ما يستوعبوا أن بإمكانهم كان تعلَّموها، التي الرياضيات معظَم بعيد زمن

قليل. بعد هذا إىل وسنعود حوَله؛
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من األوىل الفقرة يف باالسم ذُِكروا قد أشخاص ثالثة أن الِحْظ ذلك، قبل لكن
أن املعتاد فمن نموذجي؛ يشء هذا الرياضيات يف وفريما. ونيوتن، وايلز، الفصل: هذا
معظم أن هذا وسبب املنشآت؛ أو التكهنات أو النظريات عىل الرياضيني أسماء تُطَلق
أخرى، بكلمات زمالؤهم. أو سابقوهم ه أتَمَّ عمٍل عىل يبنون أنهم تماًما يَُعوَن الرياضيني
عن بعيدًة السابقة املحاوالت فيه تكون ما نادًرا ل، متأصِّ تاريخي موضوٌع الرياضيات إن
نتتبع َدْعنا الرياضيات، مؤرِّخو يطرحها التي األسئلة حول التفكري يف نبدأ وحتى العقل.
بداياتها إىل ١٩٩٣ عام يف كامربيدج مدرج محارضة من األخرية فريما نظريَة الوراء إىل

البعيدة.

ونظريته فريما

عىل فريما تَدرَّب فرنسا. جنوبي يف كلها حياته وقىض ،١٦٠١ عام يف فريما دي بيري ُولِد
كبرية. محيطة ملساحة الترشيعية الهيئة تولوز؛ لربملان قانونيٍّا مستشاًرا وعمل املحاماة،
عن بُْعده وبسبب بالرياضيات، فريما انشغل بالفعل، قليًال كان الذي فراغه، وقت ويف
السابع القرن ثالثينيات ويف تماًما. منفِرًدا غالبًا عمل باريس، يف الفكرية الدوائر أنشطة
مارين البارييس الراهب خالل من وذلك الوطن، خارج رياضياٍت علماءِ مع تَراَسل عرش
مرًة انسَحَب — السياسية الضغوُط عليه تزايدت عندما — األربعينيات يف ولكن مريسني،
رياضيات يف النتائج وأعمق أهم من بعًضا فريما أنَجَز لقد الرياضية. عزلته إىل أخرى
آلَخر حنٍي من عنها. الكثريَ يكتب يكن لم امُلجَمل يف لكنه عرش، السابع القرن بدايات
الفراغ وقت ولكن الكايف، الفراغ وقت يجد عندما التفاصيل سيكتب أنه مراسليه يَِعُد كان
بتحديات يبعث أو وجده، ا عمَّ جرداء مقولًة يقدِّم كان أحيانًا . قطُّ يأِت لم هذا الكايف
نتائجه عن يفصح أن دون ولكن عليها، يعمل كان التي األفكاَر بوضوٍح ترشح كانت

بصعوبٍة. إليها ل تَوصَّ التي
اإلنجليزيني الرياضيات عاِلَمي إىل به بعث تحدٍّ يف األخرية نظريته عن تلميح أول ظهر
إليه، يرمي كان ما يََريَا أن يف فشَال لكنهما ،١٦٥٧ عام يف برونكر َوويليام واليس جون
ابنه حرََّر عندما فريما، وفاة بعد فقط بمستواهما. جدير غري وكأنه عنه، الطرَف ا وغضَّ
دون متعجلة بطريقٍة مكتوبًا كامًال، النظرية نَصُّ ظَهَر وأوراقه، مذكراته بعَض صمويل
خطوًة نأخذ أن وقبل ِلديوفانتس. «الحساب» كتاب من فريما نسخة من هامش يف عنايٍة،
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الحديث إىل نحتاج ديوفانتس، كتابات يف فريما أَْلَهَم ما لرؤيِة سابق وقت إىل أخرى
ذاتها. األخرية فريما نظرية عن الرياضيات؛ من يشء عن باختصار

نظرية املدرسة أيام من تقريبًا شخص كل يتذكرها التي الرياضية النظريات من
الزاوية القائم املثلث يف األطول الضلع طول مربع أن عىل تنص التي فيثاغورس،
الناس معظُم أيًضا يتذكَّر القصريين. الضلعني مربَعِي مجموع يساوي — الوتر —
٥ يساوي األطول الضلع طول فإن وحدات، و٤ ٣ القصريين الضلعني طوال كان إذا أنه
وربما ،(3-4-5) املثلث بأنه املثلثات من النوع هذا ويُعَرف .32 + 42 = 52 ألن: وحدات؛
الكتب مؤلُِّفو يستخدمه أو حبل، من بقطعٍة األرض عىل قائمة زوايا لتخطيط يُستعَمل
هائل عدد هناك حاسبة. آلة إىل حلُّها يحتاج ال مسائل وضع يف يرغبون الذين املدرسية
سبيل عىل — السهل ومن نفسها؛ العالقة ق تحقِّ التي الصحيحة األعداد ثالثيات فئات من
الفئات هذه مثل .82 + 152 = 172 أن أو 52 + 122 = 132 أن من ق التحقُّ — املثال
وهناك فيثاغورس»، «ثالثيات ى وتُسمَّ وهكذا، ،(5, 12, 13) أو (3, 4, 5) أحيانًا: تُكتَب

منها. نهائي ال عدٌد
سيحدث. ماذا لنرى الرياضيون، يفعل كما بالرشوط، قليًال سنعبث أننا افِرتْض واآلن
ق تحقِّ a,b, c ثالثية نجد أن يمكننا هل املربعات؟ من بدًال عدد كل مكعبات أخذنا لو ماذا
ق تحقِّ ثالثية عن فنبحث جموًحا، أكثر نكون أن يمكننا هل أو ،a3 + b3 = c3 املعادلة
جدوى ال أنه فريما استنتاج كان a101+b101؟ = c101 حتى أو ،a7+b7 = c7 املعادلة
فقد معتاد، هو وكما الرتبيع. بعد قوة ألية هذا نفعل أن نستطيع ال فنحن املحاولة؛ من
قال إذ املساحة؛ وإنما املربر، هو الوقت يكن لم املرة هذه آلَخرين. األمر هذا تفاصيَل تَرَك

يحتويه. أن يسعه ال بحيث ا جدٍّ ضيًقا كان الهامش لكن بديًعا، برهانًا اكتشف إنه
لكتاب ١٦٢١ عام بايش جاسبارد كلود طبعة من ٨٥ صفحة يف املعنيُّ الهامُش كان
منذ دائًما األوروبيني الرياضيني اهتماَم «الحساب» كتاب أثار لقد ِلديوفانتس. «الحساب»
أما .١٤٦٢ عام فينيسيا يف باإلغريقية، ُكِتبت يدوية، مخطوطة نسخة له اكتُِشفت أن
إليه أشاَرْت لقد الكثري. عنه يُعَرف ال اآلن وإىل شيئًا، عنه علم أحَد فال نفسه، ديوفانتس
جزءًا وعمل عاش أنه نفرتض أن لنا وهكذا السكندري»، «ديوفانتس باالسم املخطوطة
مواِطنًا كان إذا ما معرفة أما مرص. شمال يف اإلغريقية تتكلَّم مدينٍة يف حياته من ا مهمٍّ
تقدير وأيُّ نعلمه، ال ما فهذا املتوسط، البحر عاَلم من آَخر جزء من جاء أنه أم مرصيٍّا
هيبيكلس من ديوفانتس اقتبس لقد تخمني. من أكثَر يكون لن فيه عاش الذي للتاريخ
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ديوفانتس أعمال من النتائج إحدى ثيون اقتبس بينما امليالد)، قبل ١٥٠ عام (حوايل
ال لكن عام، خمسمائة مقداره زمنيٍّا نطاًقا يمنحنا وهذا ميالديٍّا)، ٣٥٠ عام (حوايل

ذلك. من أفضل هو ما نفعل أن يسعنا
كتاب فإن إغريقيني، رياضيني لكتَّاٍب بقيت التي الهندسية بالنصوص مقاَرنًة
ليست أنها كما الهندسَة، ليست موضوعه فمادُة كبرية؛ بدرجة تقليدي غريُ «الحساب»
صحيحة أعداد عن تتساءل املعقدة املسائل من فئة باألحرى هي اليومي؛ الحساب علَم
تسأل الثاني الكتاب من الثامنة املسألة املثال: سبيل عىل معينة؛ رشوًطا ق تحقِّ كرسية أو
أكثر صيغة إىل هذا نرتجم ربما الحالية، وألهدافنا مربعني». إىل مربًعا «يقسم أن القارئَ
حيث فيثاغورس؛ بثالثيات متعلًِّقا كان ديوفانتس سؤال أن ونرى التعبري، يف حداثًة
أصغر مربعني إىل م يُقسَّ أن يمكن (c2 السابقة الرموز (بمجموعة املعطى املربع إن
١٦ األكرب املربع يكون عندما ذلك إلنجاز ماهرة طريقًة ديوفانتس أظهر وقد .(a2+b2)

آَخر. أمٍر تناُول إىل انتقل ذلك وبعد كسوًرا)، اإلجابُة ن ستتضمَّ الحال هذا (ويف
الواضح: السؤال نفسه عىل طرح قد أنه بد وال النقطة، هذه عند تَردَّد فريما أن إال
تحديًدا هذا كان مكعبني»؟ إىل املكعب «تقسيم يمكن هل الطريقة؟ هذه تَُمدَّ أن يمكن هل
حاسًما ا ردٍّ واليس عليه ردَّ (والذي ١٦٥٧ عام يف واليسوبرونكر عىل طرحه الذي السؤاَل
هذا بأن تعليًقا كتب قد فريما كان أن بعد هراء، محض «السلبية» األسئلة هذه مثل بأن
املكعبات، عىل فقط ليس ينطبق كان الهامش، يف فريما اقرتحه قد كان الذي إن مستحيل).

ديوفانتس. طلبه ا ممَّ بكثرٍي أبعد هذا وكان اإلطالق، عىل (أُس) قوة أية عىل ولكن
خطوة نأخذ اآلن َدْعنا لذا فيثاغورس؛ وهو السابقة، القصة خالل آَخر اسٌم ظهر
يف عاش أنه املفرتض من الذي فيثاغورس، إىل ديوفانتس من الوراء، إىل أخرى تاريخية
البعيد، التاريخ هذا من الرغم وعىل امليالد. قبل ٥٠٠ عام نحو اإلغريقية ساموس جزيرة
ويف ديوفانتس. إىل منهم فيثاغورس إىل كثريًا أقرب بأنهم القرَّاء من كثري يشعر فربما
بدراستك تعود «هل للرياضيات: خ كمؤرِّ عموًما عيلَّ يُطَرح كان الذي السؤاُل الحقيقة،
زمن منذ معروفًة فيثاغورس نظريُة كانت الحقيقة، يف فيثاغورس؟» زمن إىل التاريخية
الحقيقة، ويف بفيثاغورس. لربطها دليٌل هناك يوجد ال أنه املحبطة واألخباُر ا، جدٍّ بعيد
شخصيًة ديوفانتس كان فإذا واهية؛ أدلٌة هي يشءٍ بأي فيثاغورس تربط التي األدلة إن
لدينا ليس والخرافات. األساطري من غطاء تحت ُطِمر قد فيثاغورس فإن اإلبهام، يشوبها
القرن من تأتينا حياته قصص وأقدُم املباِرشين، تابعيه من واحد أو هو كتَبَها نصوٌص
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إىل يهدفون كتَّاب وكتَبَها حياته، زمن من عام ٨٠٠ حوايل بعد أو امليالد، بعد الثالث
تعلََّم إنه يقال حيث مرص— أو بابل إىل املفرتضة رحالته إن معيَّنة. فلسفية آراءٍ ترويج
وتميُّزه. سلطته لدعم الكتَّاب هؤالء ابتَكَرها خيالية روايات من أكثر تكن لم — الهندسة
توجد فربما اعتقدوه، أو فعلوه قد تاِبِعيه أن يُفرتَض بما الخاصة الروايات إىل وبالنسبة
فيثاغورس، أصبح لقد منها. أيٍّ تأكيد املستحيل من لكن الحقيقة، يف لبعضها أُُسس
سوى عنه يُعَرف ال الحقيقة، يف لكن الكثري، إليه يُعَزى أسطوريًة، شخصيًة حرفيٍّا،

القليل.
عرب امتدت ووايلز، وفريما وديوفانتس فيثاغورس األربعة: الرجال هؤالء حياة إن
رياضية أفكاًرا نتتبََّع أن نستطيع وبالتأكيد الريايض، التاريخ من عام ألَفْي من أكثر
عن بعَضهم تفصل عدة قروٌن كانت لو حتى منهم، كلٍّ عن قصص يف تجري مشاِبهة
هي اإلجابة النهاية؟ إىل البداية من األخرية فريما نظرية تاريخ إذن «غطَّيْنا» هل بعض.
الخيالية القصة يفصل أن املؤرخ أعمال أحد أن األول السبب متعددة؛ وألسباب «ال»،
أو الخيالية القصة قيمة تقدير من يقلِّل ال هذا التاريخ. عن واألسطورة الحقيقة، عن
تكون وربما وتفهمها، نفسها املجتمعات تُعرِّف بها قصًصا ن تتضمَّ فكلتاهما األسطورة؛
التي األدلَة تحجب أن القصص لهذه يسمح أالَّ املؤرخ عىل لكْن ودائمة، عميقة قيمة لها
كيف نرى أن نسبيٍّا السهل من فيثاغورس، حالة يف أخرى. تفسريات إىل تشري ربما
وايلز؛ آندرو حالة يف لكْن مهلهلة، خيوط من نُِسجت وكأنها القوية القصص تبدو وملاذا
كلِّ حقيقَة إن ذلك. رؤية األصعب من أبصارنا، تحت موجودة الحقائق أن نؤمن حيث
املؤلفون يضطرنا قد ا ممَّ أو البداية، يف نتخيَّل ا ممَّ تعقيًدا أكثَر دائًما تكون تقريبًا رواية
الجزء يف استثناءً. ليست والرياضيني بالرياضيات املتعلِّقة والقصص نعتقد، أن إىل أحيانًا
تاريخ يف املبهمة والقصص الشائعة الخرافات بعَض سنستكشف الفصل هذا من املتبقي
املتفرقة»، األحجار و«تاريخ العاجي»، الربج «تاريخ يْتُها سمَّ لقد ولإليضاح، الرياضيات؛

البديلة. النُُّهج بعَض الكتاب بقية يف سأقدِّم ثم الصفوة». و«تاريخ

العاجي الربج تاريخ

لسبع نفسه عىل الباب يغلق أن َد تعمَّ أنه حقيقُة وايلز، قصة يف امُلالَحظة املالمح أهم من
فريما كان تداخل. أو مقاطعة دون األخرية، النظرية برهان وْضَع يستطيع حتى سنوات
وتقديره. عمله َفْهم يستطيعون قد ن عمَّ جغرافية مسافٌة وتفصله للعزلة، محبٍّا اآلَخر هو
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كان هل معارصيهما. إىل إشارة أية دون من أيًضا وفيثاغورس ديوفانتس عن تَكلَّْمنا لقد
هي هذه هل بمفردهم؟ جديدة طرًقا وا شقُّ متفردين عباقرة ا حقٍّ األربعة الرجال هؤالء
إىل نَُعْد َدْعنا األمثل؟ النحو عىل أو صحيح، نحو عىل الرياضيات بها تُصنَع التي الكيفية

املرة. هذه األمام إىل الزمن يف نتقدَّم ثم فيثاغورس،
جماعة، حوله جذب أو َس أَسَّ أنه بإرصار فيثاغورس عن املروية القصص َعِت ادَّ لقد
االكتشافات بعض يف أيًضا وربما معينة، وفلسفية دينية عقائد يف اشرتكوا أخوية، أو
صارمة، برسية مقيَّدًة كانت األخوية هذه أن أيًضا ِعي القصصتدَّ إن ولألسف، الرياضية.
ذَرَّة هناك كانت لو حتى لكن نشاطاتهم. لتخمني له نهايَة ال مجاًال بالطبع يَرتك ما وهو
مؤثرة شخصيٍة ذا كان فيثاغورس أن يبدو فإنه القصص، هذه مثل يف الحقيقة من
كان بأنه تَِيش باقيًا ظلَّ اسمه أن حقيقة إن الواقع، ويف تابعني. ليجتذب كافية بدرجة

ناِسًكا. يكن لم وأنه حياته، زمن يف وموقًرا محرتًما
يف وهو بإمكانه كان الذي ديوفانتس، وْضَع م نتفهَّ أن قليًال أفضل بدرجة يمكننا
الوصول عىل قادًرا كان أنه تقريبًا املؤكد من آَخرين. علماء بصحبة يستمتع أن اإلسكندرية
مجموعات أو املعابد، يف املتوسط البحر عالم من أخرى أماكن من ُجِمعت التي الكتب إىل
ولكْن الخاص، اخرتاعه من كانت «الحساب» كتاب مسائل أن املمكن من الخاصة. الكتب
متعددة، أخرى مصادر من َجَمَعها قد يكون أن االحتمالية، من نفسه بالقدر كذلك، يمكن
من تنتقل الرياضيات أن الكتاب هذا يف املكررة األساسية األفكار أحد شفهية. أو مكتوبة
ق، خالَّ ريايض أي شأن شأنه وديوفانتس، املنطوقة. الكلمة خالل من آَخر إىل شخٍص
ينبغي فإنه ثَمَّ، ومن له؛ تالميذ مع أو مدرِّس مع وحلوَلها مسائَله بالتأكيد غالبًا ناَقَش
حِظَي مدينٍة يف كُمواِطن ولكن ا، رسٍّ ُكتُبَها تكتب صامتة كشخصية ليس فيه، نفكِّر أن لنا

والتقدير. باالحرتام العقالني الفكري والتباُدُل التعلُُّم فيها
تستغرق التي الصارمة السياسية بوظيفته منشغًال تولوز يف ظلَّ الذي فريما، وحتى
من أصدقائه أحد األوىل. للوهلة يبدو قد كما تماًما منعزًال يكن لم يومه، ساعات كلَّ
لقانونِيٍّ صديًقا والُده كان الذي إسباجنيه، دي إيتني كان بوردو يف املبكرة دراسته أيام
لها كان لكْن أخرى، نواٍح يف فذًَّة فيت أعمال كانت فيت؛ فرانسوا هو فرنيسٍّ وريايضٍّ
هو تولوز، يف زميل ومستشار آَخر، صديق هناك . كريايضٍّ فريما تقدُّم عىل عميق تأثريٌ
فريما أخباَر معه اصطَحَب ١٦٣٦ عام يف باريس إىل انتَقَل عندما الذي كاركايف، دي بيري
خالل ومن مريسني، مارين لدى معروًفا فريما أصبح كاركايف خالل ومن ومكتشفاته،
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ديكارت مع وكذلك باريس، ريايضيف أفضل كان ربما الذي روبريفال، مع تَراَسل مريسني
ديوفانتس، أعماَل دراسته عند ظهرت التي مكتشفاته، بعَض أرَسَل بعُد وفيما هولندا. يف
البعيد فريما، حتى فإنه وهكذا أكسفورد. يف واليس جون وإىل روان، يف باسكال بليز إىل
افرتايضٍّ وبمجتمٍع أوروبا، عرب امتدَّْت اتصاالت بشبكة ارتبط املهمة، التعليم مراكز عن

الخطابات». «جمهورية بعُد فيما ي ُسمِّ العلماء، من
املنعزل»؛ «العبقري قصة زيف نرى أن كثريًا أسهَل يكون وايلز عن الحديث عند
وبرينستون، وبون، هارفرد، يف بعُد فيما وعمل وكامربيدج، أكسفورد يف وايلز تَعلَّم فقد
الدليَل اْلتقط وقد مزدهرة. رياضية مجتمعات من جزءًا كان جميًعا وفيها وباريس،
مع عرضية محادثة من األخرية، النظرية إىل اهتماَمه َه وجَّ قد يكون ربما الذي الريايض،
جديد، تقدُّم إىل حاجة به كانت عندما خمس سنوات وبعد برينستون، يف زميل ريايض
به كانت وعندما املوضوع، عن األفكار أحدث عىل االطِّالع أجل من عامليٍّا مؤتمًرا حرض
نيك هو — لزميٍل رسيته عن تخىلَّ املهمة، الربهان جوانب أحد يف فنية مساعدة إىل حاجة
أنها من الرغم عىل العليا، للدراسات محارضاٍت مقرَّر يف املطلوبة املادَة واشتقَّ — كاتز
ثالث يف عالنيًة كامًال الربهان تقديم من أسبوعني وقبل كاتز، خال الحضور كلَّ فقدت
الربهاَن واخترب يختربه، أن مازور باري زميله سأل بإنجلرتا، كامربيدج يف محارضات
تايلور، ريتشارد السابقني؛ تالميذه أحَد وايلز َدَعا ً خطأ اكتشف وعندما آَخرون، ستٌة
عن أو لطالبه، التدريس عن ف يتوقَّ لم وايلز فإن هذا، عىل عالوًة إصالحه. يف ملساعدته
فقد عزلة، يف عديدًة ساعاٍت أنفق أنه من الرغم عىل باختصاٍر، الدراسية. الحلقات حضور
كان عندما ملساعدته هبَّ مجتمع هذا؛ يفعل أن له أتاح مجتمٍع من يتجزَّأ ال جزءًا كان

مطلوبًا. ذلك
للريايض، طبيعي يشء السنوات هذه ألن ليس الخياَل، وايلز عزلة سنوات تثري
املستويات، كل عىل باألساس اجتماعي نشاط الرياضيات إن استثناءً. كانت ألنها ولكن
يف مظالت أكانت سواء — للتحاُدث أماكن عىل تحتوي العالم يف الرياضيات أقسام وكلُّ
يستطيع حتى الكتابة، أسطح أنواع بعض عىل تحتوي ما وعادًة — عامة غرًفا أم حدائق
أو اللغة طالب يكتب ما نادًرا والقهوة. الشاي يرشبون وهم مًعا يفكروا أن الرياضيون
الرياضيات طالب لكن هذا، فعل عىل عون يُشجَّ ال وهم مشرتك، نحو عىل مقاالتهم التاريخ
من بعضهم ويتعلَّم بعًضا بعضهم يعلِّم إذ ُمثِمًرا؛ عملهم ويكون ذلك، يفعلون ما كثريًا
فإن الحديثة، التكنولوجية الوسائل يف تقدُّم ِمن أُحِرز ما كل من الرغم وعىل بعض.
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آَخرين، أناس من يجري ما بقدِر الكتب، من باألساس يجري ال تعلُّمها زال ما الرياضيات
الدراسة. وفصول الدراسية والحلقات املحارضات طريق عن

املتفرقة األحجار تاريخ

ووايلز، وفريما وديوفانتس فيثاغورس ظهر أعاله، املذكورة األخرية فريما نظرية قصة يف
بعضهم كأشخاصمنعزلني كذلك بل الخاصة، حياتهم يف كأشخاصمنعزلني فقط ليسوا
صورة كانت وإذا املالمح. عديم نهر صفحة عىل تربز متفرقة أحجار وكأنهم بعض، عن
فإن ومجتمعاتهم، االجتماعية مجموعاتهم عن الرياضيني تعزل للتاريخ العاجي الربج
من موضوع أنه يفرتض املايض وألن ماضيهم. عن تعزلهم املتفرقة األحجار صورة
عدًدا ولكنَّ غريبًا، يبدو الكيفية بهذه منه ضخمة أجزاءٍ تجاُهل فإن التاريخ، موضوعات

متفرقة. أحجار صورة عىل يُقدَّم العامة الرياضية التواريخ من مدهًشا
فيثاغورس كان كما قليًال. أكثر بدقة أخرى مرًة وفجواتها، قصتنا، نخترب َدْعنا واآلن
يسمع لم فربما بينهما؛ الفاصل الزمن كان فكذلك مبهمني، شخصني وديوفانتس
ليس فيثاغورس»، «نظرية عرف أنه املؤكَّد من لكن ، قطُّ فيثاغورس عن ديوفانتس
٢٥٠ عام نحو عاش الذي إقليدس، أعمال من وإنما لفيثاغورس، كتابات أية خالل من
مما أكثر إقليدس عن نعلم ال فإننا التقريبي، التاريخ هذا عن الطرف وبغض امليالد. قبل
«العنارص» الرئييس إقليدس عمل لكن قليلة، بقرون بعده جاء الذي ديوفانتس عن نعلمه
يف الهندسة تدريس يف يُستخَدم ظلَّ إذ زمنية؛ مدة ألطول األسايس الدرايس املرجع صار
للهندسة شامل تجميٌع و«العنارص» العرشين. القرن من عدة سنوات مرور املدارسحتى
النظريُة فيه وأُثِبتَت ، ٍ معنيَّ منطقي برتتيب النظريات فيه نُظَمت وقد إقليدس، زمن يف
هنديس. إنشاء خالل من بعناية — فيثاغورس» «نظرية — األول الكتاب يف األخرية قبل
أن املمكن ومن «العنارص»، كتاب عىل اإلسكندرية يف اطََّلع ديوفانتس أن املرء يفرتض قد
بالقدر املمكن من لكن فيثاغورس؛ ثالثيات يف يفكِّر جعَلتْه قد فيثاغورس» «نظرية تكون

شيئًا. عنها نعلم ال أخرى، مصادر من إليه جاء قد اإللهاُم يكون أن نفسه
أصعب وفريما ديوفانتس بني األوىل القليلة بالقرون الخاصة التفاصيل إضافة إن
ديوفانتس كتاب أن نعلم نحن التخيُّل. قبيل من حتى ديوفانتس، عىل السابقة تلك من
باقيًة ظلَّْت التي هي فقط األوىل الستة ولكن مجلًدا، عرش ثالثة يف أوًال ُكِتب «الحساب»
١٩٦٨ عام إيران يف (اكتُِشفت ملاذا وال هذا حدث كيف نعلم ال ونحن باإلغريقية،
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لم لكن السابع، إىل الرابع من للمجلدات ترجمة إنها يُقال العربية، باللغة مخطوطٌة
الحظ، لحسن األصيل). النصَّ الرتجمُة تمثِّل الدقة من درجٍة أيِّ إىل حول العلماء يتفق
بعُد، فيما (القسطنطينية بيزنطة يف باإلغريقية للمتكلِّمني ُحِفظت قد الستة املجلدات هذه
بعُد فيما سنناقش وكما الغربية. أوروبا إىل منها نَُسٌخ ُجِلبَت النهاية ويف إسطنبول)، واآلن
يف منها واحدًة رأى ريجيومونتانوس باسم يُعَرف أملانيٍّا باحثًا فإن السادس، الفصل يف
األوروبيني لدى املعروف األجنبي املوضوع أصوَل تحتوي أنها واعتقد ،١٤٦٢ عام فينيسيا
اإليطايل الجرب علم يف ص واملتخصِّ املهندس درس الزمان من قرن وبعد «الجرب». باسم
حتى الجرب يف كتابه عىل العمل وأوَقَف الفاتيكان، يف «الحساب» مخطوطَة بومبيل رافائيل
١٥٧٥ عام يف بازل يف األوىل املطبوعة النسخة نُِرشت وقد ديوفانتس، مسائَل إليه يضمَّ
الذي اإلنسانية، العلوم باحث (زيالندر)، هولتزمان فيلهلم وحرَّرها وترجمها بالالتينية،
واستمرت للحساب.» الحقيقي الكمال عىل يحتوي النظري، «منقطع بأنه العمَل وَصَف
التينية طبعة ١٦٢١ عام وظهرت عليها، اطََّلعوا الذين أولئك أَْلباَب تأِرس ديوفانتس مسائل
وهذه باريس؛ يف ميزيرياك دي بايش جاسبارد كلود أنتجها «الحساب»، كتاب من جديدة

بالحوايش. وذيَّلها فريما امتلكها التي النسخة كانت
صامويل نرش ووايلز. فريما بني ما الفرتة يف التفاصيل ملء ا جدٍّ الصعب من ليس
القرن يف جدية محاوالت أية تجتذب لم أنها ويبدو األخرية، نظريته ١٦٧٠ عام يف فريما
األغزر الريايض عرش؛ الثامن القرن يف أويلر ليونهارت انتباه جذبت ولكنها عرش، السابع
حاالتها لبعض معالجات َم قدَّ الذي الفرتة، تلك يف الرياضيني بني مهارًة واألكثر إنتاًجا
هذا ألَهَم وقد للحل؛ جائزًة للعلوم باريس أكاديمية َمْت قدَّ ١٨١٦ عام ويف البسيطة.
استعان وقد منها، معينة حاالت يف النجاح بعض َقْت حقَّ التي جرمني، صويف جهوَد
مدار وعىل باملسألة، تدريجيٍّا املعرفة اتسعت ذلك، وفوق عليه. وأضافوا بعملها آَخرون
عىل والهواة املحرتفني من َعاة امُلدَّ — آالًفا تكن لم إن — الحلول مئات جذبت سنوات
بحق أدَّى منها قليًال لكن الفائدة، وعديم خاطئًا املحاوالت هذه معظم كان سواء. حدٍّ
وايلز باَرشَ وعندما بها. ألمَّ قد يكون أن وايلز شأن من مهمة، رياضية اكتشافات إىل
التي العرشين، القرن رياضيات أعمق بعض استخدم فإنه برهانه، عىل عمَله النهاية يف
قدَّمها التي تانياما-شيمورا، حدسية األخرية؛ فريما بنظرية عالقة لها أن عندئٍذ عنها ُعِرف
َمها قدَّ التي كوليفاجن-فالخ وطريقة العرشين، القرن خمسينيات يف يابانيان رياضيان
الِحْظ العرشين. القرن ثمانينيات يف فالخ ماتياس واألملاني كوليفاجن فيكتور الرويس
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أيًضا والِحْظ التاريخي، السجل يف أسالفهم أسماء كتابة إىل الرياضيني نزوَع أخرى مرًة
مفردة. نظرية وراء املوجودة التاريخية للتفاعالت املركَّبة الشبكَة

بني األرض تبنيُّ يف أكرب الصعوبة كانت أكثر، الوراء إىل رجعنا كما عامة، بصفة
املحاولة دون من ولكن بعيد. زمن منذ اختفى قد األدلة معظم ألن ذلك املتفرقة؛ األحجار
الشعبي التاريخ معظم يظل التي الحكايات من سلسلة فقط هناك بل تاريخ، هناك ليس

عليها. مبنيٍّا غالبًا للرياضيات

الصفوة تاريخ

يمكننا فإننا ديوفانتس، أو إقليدس حياة عن تقريبًا شيئًا نعرف ال أننا من الرغم عىل
جيًدا، تعليًما تَعلََّم فكالهما بخصوصهما؛ القليلة بعضاألشياء عن الثقة من بيشء الحديث
املتوسط، البحر رشقي بالد يف الفكر أهل لغة وهي بطالقة، باإلغريقية يكتب أن وأمكنه
وتوسعة وتنظيم فهم عىل قادًرا كان وكالهما الرياضيات، يف مبكرة كتابات له كان وكالهما
كانت ولكنها عملية، قيمة لها تكن لم كتباها التي والرياضيات زمانه، رياضيات حدود
عدًدا يكن لم بالرياضيات انشغلوا الذين الرجال عدد إن مجردة. فكرية عقالنية محاوالت
أي ويف وقٍت أي يف عددهم كان الحقيقة، ويف اإلسكندرية. مثل مدينٍة يف حتى ، قطُّ كبريًا
من كلٌّ كان أخرى، بعبارة قليلة. قلة عن يزيد ال باإلغريقية املتكلمني عالم من مكاٍن

َغر. الصِّ بالغة رياضية صفوة إىل ينتمي وديوفانتس إقليدس
مما أكرب بصورة حارضة كان الرياضيات أن الرسيع التفكري بعض لنا يُظِهر
متاجر، أصحاب فيه كان املجتمعات، سائر شأن شأنه اإلغريقي، فاملجتمع تدوينه؛ تمَّ
والحساَب القياَس يستخدمون كثريون وآَخرون وبنَّاءون، ومزارعون، منازل، ومدبرات
الناس هؤالء مثل ألن أساليبهم؛ عن تقريبًا شيئًا نعلم ال إننا حياتهم. يف روتينية بصورة
لم حتى إنهم شفهي؛ نحٍو وعىل باملحاكاة تعلَّموه، ما معظم وعلَّموا تعلَّموا، أنهم بد ال
ى تُسمَّ كانت منهم نعرفمجموعًة أننا من الرغم عىل طوائف، مدارسأو منظَّمنييف يكونوا
إال ماَرُسوها التي الرياضياُت تُخلِّف لم بطبيعتها، الحبال». «مادُّوا أو «هاربيدونابتاي»،
عىل أو الحجر يف أو الخشب يف املحفورة العالمات أو األزرار، فمجموعات اآلثار؛ من قلًة
لتُحَفظ تكن لم فإنها وبالتأكيد الجدوى، عديمة تصري أن بمجرد تُطَرح كانت الرمل؛
اجتماعي مستًوى يف أناٍس يد عىل تجري األنشطة هذه كانت حال، أية وعىل مكتبات. يف

األكاديمي. الفكر أصحاب نظر يف كبرية، أهمية لها تكن ولم نسبيٍّا، متدنٍّ
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فإنهم كثريًا، يفعلون كما اإلغريق»، «رياضيات عن الرياضيات مؤرخو يتكلَّم عندما
وأرشميدس إقليدس من إلينا أتَْت التي عقليٍّا املمتعة الكتابات عن يتكلمون ما دائًما
بدأ وحديثًا، الحدائق. رياضيات أو العامة، الرياضيات عن وليس وآخرين، وديوفانتس
قد اإلغريق رياضيات صفوة بأن االعرتاف يف الرياضيات مؤرخو بدأ إذ ؛ التغريُّ يف هذا
البحر رشقي بالد يف اليومية الحياة ورياضياِت العملية، الرياضياِت من جذوَرها استمدت
نوٍع بتطوير الجذور هذه عن أنفسهم أبعدوا قد رون املتأخِّ الكتَّاب كان إذا حتى املتوسط،

الفائدة. و«عديم» شكليًة، أكثر الرياضيات من
«رياضيات الجذَّاب املصطلح مع التعامل عند بحذر يُؤَخذ أن يجب آَخر يشء ثمة
صقلية، جزيرة أرشميدسيف وعاش بمرص، اإلسكندرية يف ديوفانتس عاش لقد اإلغريق».
برجا يف عاش فقد «اإلغريق»، الرياضيني كبار من آَخر ريايض وهو أبولونيوس، أما
فإنه باإلغريقية، كتبوا جميًعا أنهم من الرغم عىل أخرى، بعبارة اآلن. تركيا يف املوجودة
ربما ديوفانتس إن بل اليونان، باسم اآلن نعرفها التي األرض من منهم واحٌد يأِت لم
رت ُوقِّ التي اإلغريق» «رياضيات فإن ذلك، من الرغم وعىل األفريقية؛ القارة يف ونشأ ُولِد
إن أساًسا. «أوروبية» أنها عىل ُقدِّمت النهضة، عرص أوروبيِّي جانب من كثريًا لت وبُجِّ
استبعاٍد من حدث فيما نفكِّر عندما بجالء ظاهًرا يبدو أوروبا يف اإلسكندرية دمج هراء
يف اإلسالمي الحكم تحت إسبانيا أصبحت لقد القارة. من املقابل الطرف يف إلسبانيا،
اإلسالمي؛ للعالم الثرية والتعاليم بالثقافة استمتعت فقد ثَمَّ ومن الثامن؛ القرن بدايات
القرن يف بإيطاليا بيزا يف يكتب كان الذي — فيبوناتيش أن كثريًا يقرأ املرء فإن ذلك ومع
ملدة إسبانيا يف استخدامها وكأنَّ أوروبا، إىل العربية األعداد أدَخَل َمن هو — عرش الثالث
ليست بأخرى أو بطريقة إسبانيا كانت لو كما حساب، له ليس التاريخ ذلك قبل قرنني
إىل طبيعيٍّا ميًال مالوا الصفوة رياضيات فكرَة ينارصون َمن إن أوروبا. من أصيًال جزءًا
ا عمَّ النظر بغضِّ واالحرتاَم، السلطَة يمنحهم أن شأنه من يشء أيَّ تاريخهم يف يُْدِرجوا أن

ال. أم الراسخة الحقائق يخالف ذلك كان إذا
املتقدمني املمارسني من قليًال عدًدا نجد أن املرجح فمن الرياضيات، ُموِرَست أينما
تاريٍخ كتاِب أي يف أسماؤهم تدخل لن كثريين آَخرين هناك ولكنَّ بالتقدير، الجديرين
كانت حياته، يف كبريًا. اختالًفا نجد فلن فريما، زمن يف الوضع دراسَة أَعْدنا وإذا أبًدا.
ثالثة يف يفكِّر أن للمرء ويمكن الراقي؛ العلمي بالنشاط استثنائي نحٍو عىل ثريًة فرنسا
السخي، التقدير سبيل وعىل فريما؛ مع انقطاٍع بغري يتواصلون كانوا باريسيني أربعة أو
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يف شخصان أو واحد شخص وربما مًعا، وإيطاليا هولندا يف مماثل عدٌد هناك كان ربما
يف ع املتوقَّ من أكثر منتًرشا كان الريايض النشاط لكن ذلك. من أكثر ليس ولكن إنجلرتا،
املرقمنة للمواد الحديث اإللكرتوني البحث أظهر وقد تواُضًعا. األكثر االجتماعي املستوى
ذَكرت قد عرش، السادسعرشوالسابع القرنني يف إنجلرتا يف املنشورة الكتب ربع حوايل أن
هناك كانت هذا، عىل عالوًة عرضية. بصورة حتى ولو بأخرى، أو بطريقٍة الرياضيات
الرياضية املهارات اكتساب يف الراغبني والحرفيني للتجار َهة املوجَّ الكتب يف مطَّردة زيادة

األساسية.
الكتب؛ هذه أحد عىل قليًال أكثر بتفصيل نظرًة نُْلِق دعونا الفصل هذا نختتم أن قبل
نُِرش األصلية. املصادر يف التنقيب من أفضل الرياضيات تاريخ الكتشاف سبيل من فما
من نحٍو قبل ،١٥٥١ عام يف ريكورد روبرت ملؤلفه إنجلرتا يف املعرفة» إىل «الطريق كتاب
١٥٤٩ عام ويف طبيبًا، حياته من كبريًا جزءًا ريكورد عمل فريما. ميالد من عاًما خمسني
أيرلندا. يف الفضة ملناجم مراِقبًا ُعنيِّ عامني وبعد بريستول، يف العملة َسكِّ لدار مراِقبًا ُعنيِّ
محكمة سجن يف الحال به وانتهى الفرتة، هذه يف سياسية عداوات يف دخل الحظ، لسوء
الوقت ذلك خالل لكنه عاًما؛ وأربعني ثمانية عن ١٥٥٨ عام مات حيث لندن؛ يف امللك
واإلغريقية الالتينية ريكورد تَعلََّم لقد اآلن. بها يُذَكر التي الرياضية، أعماله معظَم نَرشَ
موضوعاته كتابة يف يتمثَّل جريء قرار عىل أَْقَدَم لكنه وكامربيدج، أكسفورد يف بطالقة
إقليدس، رياضيات جعل إىل يهدف كان الخصوص، وجه وعىل باإلنجليزية؛ الرياضية
سهًال؛ عمًال هذا يكن لم العادي. الرجل متناول يف الرياضيني، صفوة من واحد وهو
الخطوط يف خرباء كانوا أنهم من الرغم عىل اإلنجليز العاملني معظم أن ذلك أسباب ومن
«الهندسة»، ى املسمَّ الشكيل املوضوع هذا عن قطُّ يسمعوا لم فإنهم واملساطر، العمودية
تقنية لتعبريات إنجليزية كلمات هناك تكن لم ببساطة أنه هو آَخر، سبٌب هناك كان كما
بالتخيُّل املشكلتني كلتا حلِّ عىل ريكورد انكبَّ وقد «قطاع». أو أضالع»، «متوازي مثل

واملهارة.
الهندسُة تَُعدُّ الذين الرجال طبقاِت ريكورد َوَصَف الطويلة، الكتاب مقدمة يف
املتواضعة االجتماعية الطبقات إىل املنتمني أولئك من بدايًة ا»، جدٍّ «رضوريًة إليهم بالنسبة
هؤالء وحتى األرض، يف يعمل الذي املتعلِّم» غري «النوع هناك كان القاع يف فصاعًدا.
َالنهارت وإال للهندسة، الفطري الغريزي َفْهَمهم يستخدمون أنهم إىل ريكورد ذهب الرجال
وأورد الِحَرف، أصحاب طبقة إىل أعىل، إىل ريكورد تَحرََّك قشهم. أكواُم وَلتداَعْت قنواتهم،
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وتاريخ أسطورة الرياضيات:

حني واملالَّ كالتجار رضوريًة؛ إليهم بالنسبة الهندسُة تَُعدُّ الذين ألولئك شعًرا طويلة قائمة
واإلسكافيني والخياطني والرسامني والبنَّائني واللحامني والنقاشني والنحاتني والنجارين

بقوله: مختِتًما وغريهم، اجني والنسَّ

البارع، الذكاء هذا بمثل فن هناك يكن لم
السليمة. الهندسة هذه مثل للرجل رضوري

والقانون، والالهوت الطب مثل ِمَهن يف عنها غنى ال الهندسة أيًضا ريكورد اعترب
السلم ارتقى كلما إقناًعا، وأقل االصطناع إىل أقرب كانت حججه أن من الرغم عىل

االجتماعي.
الهندسة هو يباِرش عندما يكون، ما أوضِح عىل الشارع رجل مع تعاُطفريكورد كان
كبرية أعداد بصحبة واضحة بلغة عنه معرب التدريس، ألصول جيد نموذٌج فرشُحه ذاتها؛
وفرجاَر مسطرَة ريكورد درَّس ا جدٍّ متقدِّم موضع يف املساعدة. والرسوم األمثلة من
بديل: اقرتاح له كان للغاية، صعبًا هذا كان إذا حالِة يف لكن قائمة؛ زاوية إلنشاء إقليدس
استخِدْم ثم الرتتيب، عىل وخمًسا وأربًعا، وحدات، ثالث عالمات: عليه وَضْع خطٍّا ارسْم
القائمة. الزاوية هي األقرصين الضلعني بني الزاويُة وستكون مثلث، إلنشاء األطوال هذه

الحبال. ملادِّي عميل؛ لرجل طريقة هو بل كالسيكيٍّا، إقليديٍّا إنشاءً ليس هذا
أوردها التي تلك من كثريًا أطول قائمة عمل يمكننا والعرشين، الحادي القرن يف
املنزل، يف أو املدرسة، يف اليومية؛ حياتهم يف الرياضيات يستخدمون الذين لهؤالء ريكورد
عاًما وثمانني تسعة العمر من البالغة إيرين، والدتي أمر يف أفكِّر إنني العمل. محل يف أو
يف املنزيل إنفاقها من بنس كلَّ ل تسجِّ ولكنها الكمبيوتر، أجهزة يف وال البنوك يف تثق وال
تجيد ال أنها كيف مراًرا أخربتني التي تاتيانا، صديقتي يف أفكِّر أو بها؛ معتنًى مفكرات
يمكنها .(1-1 الشكل (انظر ًدا معقَّ تصميًما مة مصمَّ لحافات تصنع ولكنها الرياضيات،
الرتصيع يف الفطرية موهبتها إن الحقيقة، ويف الزاوية، قائمة مثلثات تصنع أن بالتأكيد

الحبال. مادِّي لطائفِة عرصية ممثلًة تكون ألْن لها تؤهِّ ربما والنسب، بالفسيفساء
الخصوص وجه عىل فالنساء تاتيانا؛ أو إليرين الصفوة تاريخ يف مكان يوجد ال
ومع بجدية. يُؤَخذن أن قبل جرمني صويف مستوى إىل األقل عىل يرتفعن أن لهنَّ ينبغي
فإن مستًوى، كل يف ويدرسونها الرياضيات يمارسون الذين الناس دون من فإنه هذا،
ديوفانتس، أو فريما أو وايلز يحتلها التي املراكز وخلف تزدهر. أن يمكنها ال الصفوة
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الرياضيات. تجيد ال بأنها تُِقرُّ التي بيبي، تيكل تاتيانا ُصنع من مائي» «تلوين :1-1 شكل

لهذا العامة التواريخ تستكشفها لم الريايض النشاط من فسيحة خلفية مناطق تمتد
الرياضيات ويعيد االتزان يعيد أن هو الكتاب هذا أهداف من وجزء قليًال. إال املوضوع
نظر وجهة من الرياضيات تاريخ إىل النظر يعيد وأن وأطفاله، ونسائه الشارع، رجال إىل

ما. حدٍّ إىل جديدة
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الثاني الفصل

الريايض؟ وَمن الرياضيات؟ ما

تلك بوصفها «الرياضيات» إىل ينظرون قد القرَّاء أن افرتضُت السابق، الفصل يف
بوصفهم «الرياضيني» وإىل العنوان، هذا تحت املدرسة يف يدرسونها التي املوضوعات
التاريخ لكنَّ كبالغني؛ حياتهم حتى الرياضيات دراسة يف يستمرون الذين الناس أولئك
فعندما هذا؛ تتطلب أيًضا الخربة أكثر. بعناية املصطلحني كال يف نفكر أن منَّا يتطلَّب
ونظريات املئوية، النَِّسب عن درًسا واحد يوم يف أقدِّم مدرسة، يف كُمعلِّمة نفيس أجد
هذا يجتمع كيف نفيس: أسأل أن إىل مضطرًة نفيس أجد التفاضل، وحساب الدائرة،
«الرياضيات»؟ هو وحيد عنوان تحت املتشابهة غري املوضوعات من العريض النطاق
مبنية الرياضيات بأن تقيض التي العامة العبارة مع الناس معظم يتفق أن املحتمل من
الشعبية؟ السودوكو ألغاز إىل عندئٍذ ينظرون كيف ولكْن واألعداد، املكان خصائص عىل
كذلك، أنها يؤكِّدون خرباء رياضيني سمعُت لقد ال؟ أم الرياضية املساعي من هي هل

كذلك. ليست أنها — القوة من متساٍو بقدٍر — يؤكِّدون وآَخرين
جرى «ما ببساطة تعني mathemata اإلغريقية الكلمة إن البداية. إىل نَُعْد َدْعنا
الفلك بعلم تحديًدا أكثر نحٍو عىل ارتبطت أخرى أزمنة ويف عامة، بطريقة أحيانًا تعلُّمه»،
mathematics الحديثة الكلمة ِت اشتُقَّ اإلغريقية الكلمة هذه من املوسيقى. أو الحساب أو
متعددة ات تغريُّ شهدت الكلمة معاني أن إال األخرى، األوروبية اللغات يف وشبيهاتها
وإذا فحسب؛ األوروبية النظر وجهة منظور من هذا باختصار. سنرى كما القرون، عرب
فهل مسيطرًة، األوروبية الثقافة تصري أن قبل السنني، من ألفني أو ألًفا القهقرى عدنا
املايانية أو التاميلية، أو الصينية، يف «رياضيات» لكلمتنا مكافئة كلمات نجد أن نستطيع
لبحث الكلمة؟ هذه غطَّتْها التي واألنشطة الكتابات فما كذلك، األمر كان إذا العربية؟ أو
ولكن كلها، حياتهم منهم يستغرق العلماء من جيش عمل إىل نحتاج جيًدا السؤال هذا



الرياضيات تاريخ

ببعض االستعانة املفيد من سيكون — الكتاب هذا من آَخر مكان كل يف كما — هنا
أن يمكن التي اإلجابات ونوع طرحها، إىل بحاجٍة التي األسئلة توضيح أجل من األمثلة

تظهر.

«سوان» كلمة بعضمعاني تتبُّع

قبل ٢٩٠ عام عىل السابقة للفرتة الصينية الحكومة موظفو وضعها التي التواريخ من
نكتشف أن املمكن من وهان)، شني (حقبتَْي امليالد بعد ٢٠٠ عام وحتى قليًال امليالد
جوانب بعض يف بالرباعة يتَّسمون إنهم عنهم قيل شخًصا، ٢٠ عن قليًال يزيد ما أسماءَ
مجموعًة تعني أن يمكن فإنها َكاْسٍم، الكلمة هذه تُستخَدم حني .suàn «سوان» ال
سطٍح عىل املوضوعة العاج، أو املعدن أو الخشب من املصنوعة القصرية، القضبان من
استخداِم عمليَة يصف كفعٍل تُستخَدم أن أيًضا ويمكن حساب، يف األعداد لتسجيل مستٍو
لم ما ا جدٍّ كثريًا نعلم ال زلنا ما ولكننا ريايض، نشاط عىل دليٌل إذن هنا القضبان.

ذ. تُنفَّ كانت التي تلك الحسابات من نوٍع أي نكتشف
كانت «سوان» أن يبدو الرسمية، السجالت يف املذكورين املهن أصحاب من لكثري
استخدمت لقد .li «يل» باْسم املعروفة التقويمية، أو الفلكية بالنُُّظم كثب عن مرتبطة
األزمنة لتعيني والكواكب والقمر الشمس أوضاَع الحديث العرص قبل ما مجتمعاِت كلُّ
أن يستطيعون َمن كان وهكذا املحاصيل، زراعة أو الدينية الشعائر وتواريخ املالئمة
ارتبط وهكذا وللحكومات. للحكام مالزمني الفلكية، بالبيانات صحيًحا نًا تكهُّ يتكهنوا
لكن املبكرة. اإلمرباطورية الصني تواريخ يف متكرر نحٍو عىل و«يل» «سوان» من كلٌّ
مثل كثرية، أرضية بأمور الصلة وثيقَة كانت «سوان» أن أيًضا نفسها السجالت تُظِهر

املوارد. وتوزيع الريح حساب
جديد تاريخي مصدر اكتُِشف العرشين القرن ثمانينيات من األوىل السنوات يف
فائدة عىل الضوء من مزيًدا يُلِقي وهو امليالد، قبل ٢٠٠ عام حول ما فرتة يخصُّ
،suàn shù shū شو» شو «سوان باْسِم معروٌف النصُّ الوقت. ذلك يف «سوان» ال
حوايل منها واحد كل طول يبلغ الخيزران، من قضيبًا ١٩٠ عىل منقوش تصوير وهو
يمكن بحيث معقود، خيط بواسطة ببعض بعضها متصلة األصل يف كانت سنتيمرتًا، ٣٠
«كتاب»، أحيانًا أو «كتابات» تعني shū األخرية الكلمة الحصرية. يشبه ما مكوِّنًة تَُلفَّ أن
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األكثر لكنَّ «عدد»؛ إىل فضفاض نحٍو عىل ترجمتها فيمكن shù الوسطى الكلمة أما
إرشاداٍت مع مسألة ٧٠ نحو النصعىل يحتوي . ككلٍّ الرتكيب معنى هو ألغراضنا مالءمًة
للمبالغ تبًعا األرباح وتقسيَم والكسور، الصحيحة األعداد ْرضَب تتضمن وهذه لحلِّها،
التكلفة وحساَب السلع، إنتاج يف بفاقد والسماَح املختلفون، املشاركون بها ساَهَم التي
داخل املختلفة املقادير كميات وإيجار الرضيبة، وحساَب املعطاة، الكمية قيمة من الكلية
األزمنة وفْحَص النهائية، املنتجات من عدد إىل الخام املواد من كمية وتحويَل خليط،

الوحدات. وتحويَل واملساحات، الحجوم وحساَب رحلة، يف املستهلكة
األنشطة عىل مبنيٌّ شو» شو «سوان نَصِّ مسائل من األكرب الجزء فإن وهكذا
الكاتُب يضع مسألة فلكلِّ تماًما؛ مباِرش بأسلوب مكتوب وهو اليومية. واملعامالت
من الجمركية» الرسوم «مسائل عىل مثالني إليك و«الطريقَة». و«النتيجَة» «السؤاَل»

الثاني: الفصل

الرسوم ُقدِّرت وقد جمركية، رسوم مخفر خالل وكلٌب بري وقطٌّ ثعلٌب يمر
الربي القط ويقول الربي، للقطِّ الكلب يقول نقدية. عملة ١١٤ ب الجمركية
ضعَف رضيبًة تدفع أن يجب جلدي، قيمة ِضْعَف تساوي جلدك «قيمُة للثعلب:
الكلب يدفع النتيجة: حالة؟ كل يف املدفوع املبلغ يكون كم السؤال: أدفع!» ما
وثالثة عملة ٦٣ الثعلب ويدفع عملة، ٣١ الربي القط ويدفع عملة، ٦

و٧ ١٥
يف وضمها اآلَخر، ِضْعَف يدفع منها واحد كلَّ دَْع الطريقة: العملة. من أجزاء
واحد، كل حصة لحساب الرسوم بقيمة منها كالٍّ وارضب القسمة، لحساب ٧

للقسمة. املالئمة الحصة عىل مرة] كل [يف واحصل

عمليًة: األكثر األمثلة ومن

مخافر ثالثة عىل ويمر — مقدارها نعلم ال — مقرشة حبوبًا رجل يحمل
لديه كان املغادرة بعد ،٣ كل من ١ مقداره رسًما مخفر كلُّ يأخذ جمركية؛
يف املقرشة الحبوب من أحَرضَ كم السؤال: املقرشة. الحبوب من «دو» ١
الطريقة: «شينج». ٣

و٤ «دو» ٣ املقرشة الحبوب من أحرض النتيجة: البداية؟
«دو» ١ َضْع أخرى مرًة القاسم. لحساب مرات ثالَث ضاِعْفه ثم ١ بالرقم ابدأ
ثم مجدًدا، مرات ثالث ضاِعْفه ثم مرات، ثالث وضاِعْفه املقرشة الحبوب من

الحصة. لحساب املرور مرات عدد يف [ارضب]
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أن املحتمل ومن ا، جدٍّ واضًحا ليس «الطريقة» وصفي لكن صحيحتان، اإلجابتان
باألعداد خاصٌة املعطاة التعليمات إن باألساس. الشفهي التوضيح كان منهما املقصود
ألية تكييفها عىل قادًرا سيكون متمرِّن قارئ أي لكن فقط، املطروح السؤال يف املذكورة
يف ع املتوقَّ غري ِمن ذلك، ومع عامة. بتقنية تزوِّدانه املسألتني أن بمعنى مشابهة؛ مسألة
به يُفرتَض فقط الطريقة، خلف الكامن املنطق فهم عىل قادًرا القارئ يكون أن النصِّ

تطبيقها. عىل قادًرا يكون أن
بمعنى شو»، سوان زانج «جيو بعنوان ر متأخِّ نَصٍّ يف أخرى مشابهة مسائل تظهر
«الفصول باسم اإلنجليزية يف عموًما واملعروف فصول، تسعة يف شو»، «سوان عن كتابات
امليالد، بعد الثاني القرن بداية يف استُخِدم النَّصَّ أن الرسمية التواريخ تُظِهر التسعة».
فإننا قرون، أربعة أو بثالثة ذلك قبل ُوِضع الذي إلقليدس «العنارص» كتاب شأن لكن
النص عن أو التسعة»، «الفصول إنشاء عملية عن أو املؤلف، عن معلومات أية نملك ال
٢٦٣ عام هوي ليو إيَّاها َمنََحنا التي تلك هي وصلتنا التي الوحيدة النسخة إن األصيل.
«الفصول فإن ،٢٠٠٠ عام يف شو» شو «سوان محتويات ونَْرش نَْسخ وحتى امليالد. بعد
«سوان اكتشاف فإن ولهذا «سوان»؛ ال لرشح مكرَّس شامل نَصٍّ أقدم كانت التسعة»
معلوماٍت للمؤرخني َم قدَّ بل فحسب، مهمة نصية مقارنات إجراء من يمكِّنْنا لم شو» شو
اإلمرباطورية. للصني املبكرة السنوات يف «سوان» ال وفوائد استعماالت عن كثريًا أعمَق

موضوع بأي مرتبطًة تكن لم «سوان» كلمة أن املوجز الرسد هذا من حتى واضح
إىل تشري كانت فإنها ذلك، من بدًال «رياضيات». املفردة الكلمُة ه تضمَّ أن يمكن أسايس
إىل «يل»، ال تطبيقات من السياقات؛ من نطاٍق يف تُستخَدم أن يمكن ومهارات تقنيات
إذا واآلن عمليًة. األكثر شو» «سوان ال حسابات إىل البالط، يف املطلوبة الفلكية الحسابات
بكلمة املرتبطة للممارسات مشاِبًها مًدى نجد أن يمكننا فهل الالتيني، الغرب إىل ْلنا تحوَّ

«رياضيات»؟

«رياضيات» كلمة بعضمعاني تتبُّع

تتعلَّق أنظمة أربعة نيقوماخس الروماني الكاتب رسد امليالد بعد ١٠٠ عام نحو
نيقوماخس نظر يف والفلك. والهندسة، واملوسيقى، الحساب، وهي: واملقدار؛ بالتعددية
هما املقادير)؛ (دراسة والهندسة — األعداد) (أو التعددية حساب — الحساب كان
وكان ببعض، بعضها التعدديات عالقة علَم تمثِّل املوسيقى كانت بينما جوهريًة، األكثر
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هذه بوثيوس الفيلسوف وصف قرون أربعة وبعد الحركة. أثناء املقاديَر يعالج الفلُك
تكوَّنَِت والبالغة، والنحو املنطق «ثالثية» جانب وإىل «الرباعية»، باسم مجتمعًة األنظمة
بوثيوس كتب وقد الوسطى. القرون يف األكاديمية الدراسة ملنهج السبعة العقلية الفنوُن
الوسطى، القرون يف األوروبية الجامعات يف ُدرست واملوسيقى الحساب عن رسائل نفسه
إن إذ مؤكد؛ غري الحقيقي مؤلِّفها ولكن أيًضا، إليه الهندسة يف الكتابات بعض وتُنَسب
أعمال إليه تُنَسب أن يمكن أسطوريٍّا، رمًزا ما حدٍّ إىل أصبح فيثاغورس، مثل بوثيوس،

الحقة.
نتذكَّر، كما نشاطان، (فهما الرياضيات من القلب يف والهندسة الحساب يظل
املنفصلني. طريَقيْهما اآلن واملوسيقى الفلك اتخذ ولكن وتاتيانا)، إيرين من كلٌّ تمارسهما
الرياضية النظرية بني التوفيق تزايدتصعوبُة عرشعندما السابع القرن يف االنفصال جاء
بالتنجيم، الطويل ارتباطه من نفسه ليحرِّر الفلك علم ناَضَل وعندما املوسيقية، واملمارسة

ذاته. حد يف باالحرتام جديًرا موضوًعا ليصبح
بدرجة محدوًدا الرباعي نيقوماخس تقسيم كان النهضة عرص يف حال، أية عىل
الظهور يف آِخذة كانت التي املتعددة، الجديدة الرياضية األنشطة يالئم ال جعلته كبرية،
مقدمة يف دي، جون وضع وقد واالنتقال. والتجارة الثروة يف الرسيع للنمو استجابًة
للفنون عظمى خريطًة ،١٥٧٠ عام إلقليدس «العنارص» لكتاب األوىل اإلنجليزية للرتجمة
إال األساسيني، املكوِّنني والهندسة الحساب يظل .(1-2 الشكل (انظر والعلوم الرياضية
أيِّ و«إىل يبعد؟» «َكْم األسئلة: عن اإلجابة عىل مقترصًة وقتها إىل كانت التي — الهندسة أن
الخرائط»، و«وضع «الجغرافيا»، من كلٍّ مولد إىل ْت أدَّ — عرض؟» و«َكْم عمٍق؟» أو ارتفاٍع
طويلة قائمة هناك هذا، عىل عالوًة الطبقات». «حساب ى يُسمَّ ومجاًال و«الهيدروغرافيا»،
واملوسيقى الفلك منها والهندسة؛ الحساب من «مشتقات» تُعتَرب التي املوضوعات من
املنظوري» «الرسم ى يُسمَّ ا عمَّ ما فكرٌة الحديث القارئ لدى ستكون كثرية. أخرى وأشياء
بوصفه ولكن و«املالحة»، العمارة» و«فن و«االستاتيكا» و«التنجيم» و«الكوزموغرافيا»
الغازات» خواص و«علم «األنثروبوغرافيا» مثل بفروٍع ألفة عىل يكون لن ا، معاِرصً قارئًا
إن الحقيقة، ويف الشائعة. غري التعلُّم فروع من وغريها التطبيقية» العلوم و«إتقان
الفرعية والعناوين الفرعية العناوين تحت الدقيقة والتقاسيم املوضوع مادة غموض
األسهل بوشيوس أو نيقوماخس مخطط مثل — دي تصنيف أن تقرتح الفرعية، للعناوين
موجودة. عملية لتطبيقات أصيًال حقيقيٍّا تقسيًما منه أكثر فلسفيٍّا تمرينًا كان — كثريًا
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«العنارص» لكتاب مقدمته يف دي جون وضعها التي العظمى» «الخريطة :1-2 شكل
.١٥٧٠ إلقليدس،

أوروبا يف الريايض النشاط ن تَكوَّ ممَّ الدقة وجه عىل نعرف أن إذن لنا كيف
دراسة نوَع ذ ننفِّ أن يمكننا هل ميالديٍّا؟ و١٥٠٠ ٥٠٠ عام بني ما القرون خالل الغربية
طريق عن الكلمة معاني مكتشفني «سوان»، ال حالة يف فعلنا كما نفسه «الرياضيات»
من باقية ا جدٍّ كثرية نصوص هناك فيها؟ استُخِدمت التي النصوص سياقات اختبار
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املمعنة اإلمرباطورية الصني من جاءتنا التي تلك من أكثر الفرتة، هذه يف الغربية، أوروبا
تاريًخا سنفحص أوىل كمعالجة ولكن لها، كامل مْسٍح عمل يستحيل لذا الِقَدم؛ يف
ساينتيس «دي كتاب صاحب فوسيوس، جريارد يوهان الهولندي العاِلم ألََّفه رياضيٍّا
عىل وذلك ،١٦٤٩ عام أمسرتدام يف نُِرش الذي العلمية)، (الرياضيات ماتيماتيكيس»

اإلنجليز. بالكتَّاب به يرتبط الذي النحو
الفكري التاريخ عن معلوماٍت نأخذ كي هولندي عاِلٍم إىل نرجع أن غريبًا يبدو قد
العمل عىل مبنيٍّا كان الربيطانيني املؤلفني عن فوسيوس أَْوَرده ما معظم لكن الربيطاني،
قبل ،١٥٣٣ عام يف ليالند. جون الربيطاني القديمة األثريات دارس أجراه الذي املبكر
وَوْضع اململكة يف والكليات املكتبات ببحث ليالند الثامن هنري كلََّف بقليل، األديرة حلِّ
قائمًة ليالند وَضَع التالية الثالث السنوات أو السنتني مدار وعىل بمحتوياتها. قائمة
الكتب؛ وفقدان بها الالحق التبديُد كثريًا أحزنه وقد دينية، مؤسسة ١٤٠ نحو بمحتويات
وإهمالنا، تراخينا يدركون «الجرمان أن كرومويل توماس إىل اشتكى ١٥٣٦ عام ويف
قدََّم لقد عنها.» شبابنا ويمنعون املكتبات يُتِْلفون هنا إىل شبَّانًا باحثني يوميٍّا ويرسلون
عن معجًما يصنِّف أن انتوى وقد املكتبات، احتوته ا عمَّ شامل تقرير وأكرب آِخر ليالند
بالجنون أُِصيب أنه املحزن من لكْن مدخل، ٦٠٠ نحو عىل يحتوي الربيطانيني، الكتَّاب
عليه واعتمد آَخرون، مؤرِّخون َره قدَّ قد النفيس عمله فإن ذلك ومع تماًما. يُكِمله أن قبل

مباِرشة. غري أو مباِرشة بطريقة فوسيوس، منهم رين، املتأخِّ الكتَّاب من كبري عدٌد
بعد ٧٥٠ عام نحو كتب الذي بيد، هو فوسيوس ذكره إنجليزي كاتب أول كان
يف حياته معظم أنفق الذي بيد، إن و«الحساب». «الفلك» من كلٍّ تحت وأُدِرج امليالد،
خ وكمؤرِّ اإلنجيل، عىل كمعلِّق جيًدا معروٌف إنجلرتا، غرب شمال يف يقع جارو يف دير
القمر عن إليه منسوبًة كتاباٍت ثمة أن إال الفلكيني؛ من يَعدُّونه قد اآلن قليلني لكنَّ َكنَيس،
وحساب األسطرالب، واستعمال الربوج، ودائرة والكواكب، الفصح، عيد وتاريخ ودوراته،
معلِّقون ً خطأ نسبه قد الكتابات هذه بعض يكون ربما والخريفي. الربيعي االعتدالني
كان الذي الفصح، عيد بتاريخ تماًما ا مهتمٍّ الَقْطع وجه عىل كان ولكنه بيد، إىل رون متأخِّ
القدماء. الصينيني لألباطرة الشتوي االنقالب وقِت تعينَي للمسيحيني أهميته يف يماِثل
القمر بعد أحد يوم أول يف الفصح عيد يأتي أن يجب إذ سهًال؛ الحساب هذا يكن لم
التاريخ لهذا الصحيح الحساُب تطلََّب وهكذا الربيعي، لالعتدال التايل (البدر) املكتمل
تقليدين وجود إن بالطبع. مرتبطتني ليستا اللتني والشمسية، القمرية الدورتني كلتا َفْهَم
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وُحلَّ متعارضني، تاريخني إىل أدَّى — والروماني األيرلندي — إنجلرتا شمايل يف مسيحيني
الحساباِت بيد ذْ ينفِّ لم ربما .٦٦٤ عام يف الَكنَيس ويتبي مجمع يف النهاية يف املوقف هذا

الصلة. ذات العنارص كلَّ عرف لكنه بنفسه، الرضوريَة
موعد «حساب باسم معروًفا النهاية يف الَكنَسية باألزمنة املتعلِّق الحساب أصبح

الوسطى. القرون حقبة خالل أساسيٍّا وظلَّ الفصح»، عيد
ألكثر فوسيوس بيان يف آَخر إنجليزي اسم أيُّ ألكوين وتاِبعه بيد بعد يظهر لم
ساَفَر أنه يبدو الذي ،١١٣٠ عام نحو باث من أديالرد يُقاِبلنا أن إىل قرون، أربعة من
كتاب من أجزاء مرتجمي أوائل من واحًدا وكان وسوريا، وصقلية فرنسا أرجاء إىل

األسطرالب. عن كتب إنه أيًضا وقيل الالتينية، إىل العربية من إلقليدس «العنارص»
الظهور يف املفرتضة) (وتواريخها أسماء بدأت عرش والرابع عرش الثالث القرنني يف
ساكروبوسكو جون مثل: و«التنجيم»؛ «الفلك» فئتَي تحت كلها متزايٍد، تواتٍُر يف
منهج من أساسيٍّا جزءًا الكون عن وموقعها األرض عن كتاباتُه ظلَّْت الذي (١٢٣٠)
ووالرت م؛ منجِّ بأنه ُوِصف الذي (١٢٥٥) بيكون وروجر قرون؛ ألربعة الجامعية الدراسة
(١٣٤٠) هولكوت وروبرت الكواكب؛ حركة عن كتب إنه قيل الذي (١٢٨٠) أودمنيجتون
(١٣٤٧) إيستوود وجون النجوم؛ حركة عن كتب إنه قيل الذي هامبتون، نورث من
وسايمون الفلكي؛ (١٣٦٠) كيلنجوورث وجون م؛ املنجِّ (١٣٥٥) لني ونيكوالس م؛ املنجِّ
(١٣٩٠) سومر وجون والفلك؛ والتنجيم الطب يف كتب إنه قيل الذي (١٣٨٦) بريدون
أخرى. مرًة االضمحالل الخامسعرشيف القرن يف األسماء بدأت ذلك بعد وغريهم. املنجم،
كانَِت وربما عرش، الرابع القرن يف أَْوِجها يف كانت والتنجيم الفلك دراسات أن الواضح من
ذلك. يف املساعدة العوامل أحَد ،١٣٤٨ عام يف األسود املوت سبَّبَها التي املرعبُة الصدمُة
والدومينيكان الفرانسيسكان من دينية جماعات إىل ينتمون املذكورين هؤالء من كثري
وبعُض مرتون، بكلية وخاصة بأكسفورد، مرتبطني كانوا أيًضا كثريون والكارميليت،
الفلك بني الغائمة الحدوَد َعَربوا وكلُّهم أكسفورد، مكتبات يف اليوم إىل محفوظٌة كتاباتهم

وتكراًرا. مراًرا والتنجيم
فصول يف إنجليز ُكتَّاب أيُّ يظهر لم الفلكيني، من الكوكبة هذه من النقيض عىل
الكرونولوجيا، أو الكوزمولوجيا، أو الجوديسيات، أو الضوء، أو املوسيقى، عن فوسيوس
الجغرافيا تحت بيكون َوروجر تيلبوري من جرفيز اسَمْي سوى يُذَكر ولم امليكانيكا، أو
أن نجد عرش، السادس القرن منظور من الوراء إىل بالنظر وهكذا خرائط. كراسَمْي
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الفصح» عيد موعد «حساُب يتسيَّدها كان الوسطى القرون إنجلرتا يف الرياضية الكتابات
والتنجيم.

إيطاليا يف املثال، سبيل عىل مختلفة؛ الصورة تبدو أوروبا، من أخرى مناطق يف لكْن
انتشاًرا أكثر التجارة كانت — املتوسط البحر غربي منطقة من القلب يف تقع التي —
لتعليم مدارس تأسيَس عرش الثالث القرن شهد وقد أوروبا. شمايل يف منها تعقيًدا وأكثر
البدائي الجرب من القليل وحتى التجاري، الحساب عىل الصبيان وتمرين ، الَعدَّ األطفال
ليوناردو ملؤلفه آباكي» «ليرب كتاب األسايس املتن كان األساسية). املعادالت بعض (حل
مئات عىل آباكي» «ليرب ويحتوي «فيبوناتيش». باسم بعُد فيما أيًضا ُعِرف الذي بيزا، من

منها: اثنتني إليك التجارية، املسائل

ربعها، الثاني ودفع كلها، التكلفة ثلَث األول دفع رشكًة، رجال أربعة َن كوَّ
نصيب ما وحدة، ٦٠ الربح وكان سدسها، الرابع ودفع خمسها، الثالث ودفع
نقول حني نفسها املسألة هي حقيقتها يف املسألة هذه الربح؟ من منهم كلٍّ
الخنزير، ثلَث األول ويريد وحدة، ٦٠ مقابل خنزيًرا اشرتوا رجال أربعة إن

… ُسْدَسه والرابع ُخْمَسه، يريد والثالث ُربَْعه، الثاني ويريد

الناحية من مكافئة وهي املسألة، لهذه وجهني إىل نفسه ليوناردو أشار وقد
املسألة شو». شو «سوان يف وردت التي الربي والقط والكلب الثعلب ملسألة الرياضية
عن النموذجية األسئلة من مئات وهناك وقتَها، املعارصة إيطاليا شئون تعكس التالية
عرشة بنحو ديوفانتس بعد أنه تُظِهر إنها نفسه، الوقت يف املواد. أو العمالت تحويل

اإلسكندرية. يف مزدهًرا زال ما الحساب من آَخر نوع هناك كان قرون،

اإلسكندرية، يف قرياًطا ١٧ تساوي جنوية [قماش] لفة ١١ ثمن كان إذا أيًضا
فلورنسية لفات و٩ جنوية لفة ١١ أن بما فلورنسية؟ لفات ٩ ثمن يكون فكم
لفة ١١ تعادل فلورنسية لفات فستصنع نفسه، الوزن وحدات عدد لها ليس
كلتاهما تصبح بحيث فلورنسية؛ لفة ١١ تعادل جنوية لفات تصنع أو جنوية،
تصنع أن بسهولة تستطيع ألنك ولكْن جنوية، لفات وإما فلورنسية لفات إما
وسترضب فلورنسية، لفة ٢ ١

٦ ستساوي جنوية لفة كل فإن فلورنسية، لفات
… فلورنسية لفة ٢٣ ٥

٦ عىل لتحصل ٢ ١
٦ يف الجنوية اللفات
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كتاَب أوروبا شمايل يف ومصادره فوسيوس يََر لم تعليم، من ْوه تلقَّ ا ممَّ الرغم عىل
ً خطأ تاريخه َد وحدَّ الشائعات، خالل من فقط فوسيوس عنه سمع بل آباكي»، «ليرب

تماًما. محليٍّا يكون أن يمكن الريايض النشاط إن قرنني. بفارق
معظم كان الوسطى العصور حقبة ففي بزمنها؛ مرتبطة الرياضيات كانت أيًضا
األقل عىل كبرية، بدرجة فائدة ذات غري وفوسيوس دي الحًقا اخرتعها التي العناوين
األكثر العاَلَم أيًضا بريطانيا دخلت عندما عرش، السادس القرن نهاية ويف إنجلرتا. يف
،١٦٠٠ عام نحو أبحاثه باَرشَ الذي هاريوت، توماس إن الحالة. هي هذه تَُعْد لم اتساًعا،
ويف والفلك. واملالحة والهندسة والجرب والخيمياء واملقذوفات الضوء عن كتابات ترك
شبيهة، موضوعات سلسلَة هولندا يف ستيفن سايمون ه معاِرصُ نرش الوقت، ذلك خالل
إن والصمامات. األقفال مثل (به) صلًة أوثق أخرى مسائل يف كتب املالحة من بدًال ولكْن
الخاصة الرياضية األنشطة لصالح الطريَق أْفَسَحا والتنجيم الفصح عيد موعد حساب

جديد. عامليٍّ بنظاٍم

الرياضيات؟ ما

هذا ملثل بالفعل وجود هناك كان إذا هذا التاريخي، املنظور من الرياضيات إذن هي ما
تجمعها متعددة، أشكاًال اتََّخذَ الريايض النشاط أن اآلن واضًحا يكون أن يجب الكيان؟
الحساب. أو القياس من ما نوًعا تتطلَّب األنشطة هذه أن حقيقُة فضفاض نحٍو عىل
قليلة؛ عامة اعتبارات هناك واملكان. الزمان عىل بشدٍة تعتمد أن يجب دقًة األكثر واإلجابة
األمران وهما الوقت، عىل والحفاِظ التجارة تنظيِم إىل تحتاج املنظَّمة املجتمعات فكلُّ
اإلمرباطورية الصني يف الرتتيب عىل يل» و«سوان شو» «سوان من لكلٍّ هدفني كانا اللذان
يف اإلمرباطورية الفصح عيد موعد حساب عملية أو امِلعداد أهداف أو الِقَدم، البالغة
من كانوا أنهم املحتمل من املتعددة التقنيات هذه مماريس إن عرش. الثالث القرن أوروبا
أو للتجار هًة موجَّ وامِلْعداد شو» «سوان تعاليم كانت للغاية. مختلفة اجتماعية مراتب
للمتخصصني معرفٍة فرَعْي الفصح عيد موعد وحساب يل» «سوان كان بينما املوظفني،
ويف الوسطى. القرون أوروبا يف والباحثني وللرهبان الصني، يف العالية املرتبة ذوي
أولئك بني واالحرتام املكانة يف االنفصال تكرََّر عديدة قرون مدار عىل مختلفة سياقات
تتطلَّب التي «األعىل»، الرياضيات يف ينهمكوا كي التعليم من كافيًا قدًرا يملكون الذين
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يعملون الذين والحرفيني التجار وبني املجرد؛ التفكري عىل القدرة من معينًا مستًوى عادًة
«الشائعة». أو «العامة» الرياضيات مع

تعقيًدا أكثر الرياضية متطلباتها صارت التعقيد، حيث من املجتمعات تزايد مع
كان إذا حتى — دي اقرتحها التي املوضوعات من الطويلة القائمة إن األخرى. هي
الخربة فيها تُستخَدم التي األنشطة من واسٍع مًدى إىل تشري — له داعَي ال بعُضها
ينمُّ ما وهو املختلطة»، «الرياضيات باسم مجتِمعًة تُعَرف املوضوعات هذه الرياضية.
ملا معناه يف مساويًا هذا (ليس منها كلٍّ من متكامًال جزءًا كانت «الرياضيات» أن عن
تُستخَدم فيه الذي الحًقا، سيأتي الذي التطبيقية» «الرياضيات بمصطلح مقصود هو

نطاقها). عن خارجة موضوعات لتحليل الرياضيات
يف أو اإلمرباطورية الصني يف ُعلِّمت التي الدروس أن الفرتاض سبب هناك ليس
واحد معريف كيان يوجد فال أيًضا؛ أخرى مجتمعات إىل تمتد لم الوسطى، القرون أوروبا
عىل نتعرَّف أن نستطيع ولكن «رياضيات»، اسم عليه نُطِلق أن نستطيع املعلومات من
أو أهمية من نشاٍط كلُّ به يتمتَّع ما مقداُر تَبايََن كما كثرية. رياضية وأنشطة مناهج

املكان. أو الوقت حسب عىل مكانة،

الريايض؟ َمن

َمن نقول أن يمكننا فهل الرياضيات، شكََّلت التي األنشطة نطاق تحديد يف بدأنا وقد أََما
جميعهم؛ األربعة يُوَصف الوصف؟ هذا عليه ينطبق ال وَمن الريايض وْصُف عليه ينطبق
ْون، متوفَّ منهم األوائل والثالثة رياضيون، بأنهم ووايلز، وفريما وديوفانتس فيثاغورس
يكن لم ذلك ومع الرياضيني». ِسرَي «قاموس هو قيايس مرجعي عمل يف أسماؤهم ذُِكرت
عن اإلطالق وجه عىل فكرٌة لدينا فليست ُمِنحه؛ الذي اللقب ُكنَْه يدرك أن منهم أليٍّ
كممارس نفسه ديوفانتس رأى ربما نفسه. بها يصف أن لفيثاغورس كان التي الكيفية
«الحساب ولكن امِلعداد، أو شو» «سوان تعاليم بحسب اليومي الحساب ليس للحساب،
فريما، أما الطبيعية. لألعداد الصعبة أو املبهمة الخصائص بعض َغْوَر يسرب الذي األعىل»
الفرع هي عندئٍذ الهندسة كانت إذ «هنديس»؛ إنه نفسه عن يقول فقد اآلَخر، الجانب عىل
القيايس الوصف هو الوصف هذا ظلَّ وقد األربعة، الفروع يف واحرتاًما رسميًة األكثر
أنه فأعتقد وايلز، الرابع، عن أما عرش. التاسع القرن حتى فرنسا يف األكاديمي للريايض

رياضيٍّا. نفسه ي سيسمِّ ظ تحفُّ أي بال
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ما واقع من ولكن أيًضا، التوقري بل االحرتام، من كبري بقدر الرياضيات تحظى
زعم دوًما. الحال هي هذه تكن لم ملاذا رؤية بسهولة يمكن الفصل، هذا يف بالفعل قيل
ن التكهُّ بمعنى «الرياضيات»، ممارسة أن عرش الثاني القرن يف ساليسبوري من جون
والشياطني، البرش بني مشئوم تعاون من نشأت والكواكب، النجوم أوضاع من باملستقبل
ويف للرش. مصدًرا كانت الطيور)، طريان أنماط (تأويل والِعرافة الكف قراءة مثل وأنها
عرص يف الجرب يف رائد لكتاب ومؤلِّف طبيب — كاردانو جريوالمو ُسِجن ١٥٧٠ عام
١٦٠٥ عام يف هاريوت توماس واعتُِقل للمسيح، الربوج بخريطة تنبَّأ ألنه — النهضة
نفسها، املؤامرة بشأن األساس يف يُستجوب ولم البارود»، «مؤامرة يف االشرتاك بتهمة
أواخر ويف حائطه، عىل مثبتة األول جيمس للملك بروج خريطَة امتالكه حقيقة عن وإنما
ويليام الرياضيات ومدرس الريفي الدين رجل عن أوبري جون كتب عرش السابع القرن
بداية ففي األرواح». يستحرض أن يستطيع أنه اعتقدوا الريف «أهل إن قائًال أوتريد،
للممارس سواء املخاطر، من يخلو ال نشاًطا «الرياضيات» ممارسُة كانت الحديثة أوروبا

املفرتضة. ملوضوعاته أم
الرياضية الكتابات يف بانتظام استخداُمها بدأ «ريايض» كلمة إن الحقيقة يف
للمؤلفني أساًسا الكلمة استُخِدمت البداية، يف .١٥٧٠ عام من اعتباًرا فقط اإلنجليزية
املدفعيني لوصف تماًما: مستقلَّنْي سياَقنْي يف استُخِدمت بعُد فيما ولكن األجانب،
عموميًة أكثر نحٍو عىل الكلمة استخدام بدأ ١٦٦٠ عام امللكية إعادة بعد واملنجمني.
نفسه الوقت يف كذلك. املنجمني تصف ظلت ولكنها الهندسة، أو الحساب كتَّاب لوصف
االرتباط إن والسخرية. للهجاء منتظًما موضوًعا الرياضيني» «املنجمني عاُت توقُّ أصبحت
هذا تحاِيشَ األكاديميون َل فضَّ ملاذا توضيح عىل يساعد والتنجيم الرياضيات بني الطويل
عام يف أكسفورد جامعة يف للرياضيات كرسيَّنْي سافيل هنري أسس وعندما املصطلح.
أالَّ يجب الثاني بأن صارمة تعليمات هناك كانت — والفلك للهندسة وكانَا — ١٦١٩
كريس «أستاذ منصَب كامربيدج جامعة تضم هذا يومنا إىل تنجيمي. نشاٍط أيَّ ن يتضمَّ
«أستاذ منصب هو أكسفورد يف املنصب لهذا املعادل أن حني يف للرياضيات»، لوكاس
ظاهرة مجرد كان بالتنجيم الرياضيات ارتباط أن نظن ال وكي للهندسة». سافيل كريس
يعني كان للرياضيات الحديث الصيني املصطلح أن اعتبارنا يف نضع دعونا أوروبية،

الِعرافة. سياق يف األعداد دراسَة تقليديٍّا
اخرتاع هم اآلن، املصطلح به نفهم الذي النحو عىل «الرياضيني» إن باختصاٍر،
باملعنى رياضيون يوجد لم الريايض، للنشاط الطويل التاريخ مدار فعىل حديث؛ أوروبي

38



الريايض؟ وَمن الرياضيات؟ ما

أالَّ الرضوري فمن بدقة، الريايض التاريخ تقديَر أردنا وإذا بسيطة، لوهلة إال الحديث
استخداَم املؤرخون ل يفضِّ السبب ولهذا املايض؛ عىل للرياضيني الحديثة الصورَة نُسِقط
مصطلحات أو بالجرب»، ص «متخصِّ أو للكون»، «راسم أو «كاتب» مثل دقًة أكثر أوصاٍف
ليس الرياضيات تاريخ أن مؤكَّد؛ واحد يشء هناك ريايض». «مماِرس مثل عموميًة أكثر

الرياضيني. تاريخ ذاته هو
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الثالث الفصل

الرياضية؟ كيفتنترشاألفكار

إحدى مختلفة. وأماكن أزمنة يف الريايض للنشاط واسًعا استعراًضا السابق الفصل َم قدَّ
يريدون املؤرخني لكنَّ ا. حقٍّ الناس فعله ما تحديُد الرياضيات؛ تاريخ دراسة طرائق
كيفية بشأن وإنما الناس، عرفه ما بشأن فقط ليس األسئلة، من املزيد توجيَه دائًما
األفكار نُِقَلت كيف بعدهم؛ عاشوا مَلن وتوصيلها لبعض، بعضهم األفكاَر توصيلهم
أثرتُه ما (تَذكَّْر آَخر؟ إىل جيل ومن أخرى، إىل ثقافة ومن آَخر، إىل شخص من الرياضية

فريما؟) عىل وايلز تعرََّف وكيف ديوفانتس، عىل فريما تعرََّف كيف األول: الفصل يف
يعرفوا أن أنفسهم الرياضيات مؤرِّخو استطاع كيف نسأل: األسئلة لهذه وامتداًدا
بها؟ الثقة مدى وما إلينا؟ انتهت وكيف نملكها؟ التي املصادر ما املايض؟ رياضيات
األفكار بها انتقلت التي الطريقَة الفصل هذا سيتناول قراءتها؟ نتعلَّم أن نستطيع وكيف
كثرية أحيان يف أنها كيف يبنيِّ كذلك واملكان، الزمان يف طويلة ملسافاٍت أحيانًا الرياضية

بعيًدا. تنتقل لم

والغموض والندرة الهشاشة

يصابون ربما بفيثاغورس، بدأت الرياضيات أن مسرتيحني، روا، تصوَّ الذين أولئك إن
عىل يزيد ما قبل ممارستها بدأت دة املعقَّ الرياضيات أن يكتشفون حني االرتباك ببعض
الحديث. العراق بها يوجد التي املنطقة ويف مرص، يف فيثاغورس وقت من عام األلف
عىل إحداهما امليالد، قبل والثانية األوىل األلفيتني يف والبابلية املرصية الحضارتان عاشت
عنها نعرفه ا ممَّ كثريًا أكثر بابل يف الرياضيات عن نعرف ولكننا األخرى، من مقربة
كمادة استُخِدمت التي الطينية األلواح أن وهو أََال ا؛ جدٍّ بسيط لسبب وذلك مرص؛ يف
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الربدي ورُق يكن لم بينما ومعمرًة، متينًة كانت والفرات دجلة نهَرْي امتداد عىل للكتابة
منها وكثريٌ العراق، من بالحفر األلواح آالف استُخِرجت كذلك. النيل منطقة يف املستخَدم
ُحطِّمت قد تكن لم إذا األرجح عىل مدفونًا منها اآلالف ويظل ، ريايضٌّ محتًوى به كان
عىل أما مؤخًرا. املنطقة رضبت التي الفوىض خضمِّ يف ُسِلبت أو الدبابات، وِطئَتْها عندما
أصابع عىل يَُعدَّ أن يمكن واألجزاء الباقية النصوص عدد فإن مرص، يف اآلخر، الجانب
بريطانيا إىل بالنسبة املكافئ إن التاريخ. من عام ألف امتداد عىل مبعثرة وهي أيٍد، ثالث
القرن من قليًال وعدًدا النورماندي، الفتح زمن من النصوص من قليًال عدًدا سيكون
ضيق، منظور سوى لنا تقدِّم ال الباقية املرصية النصوص أن الواضح من عرش. التاسع
مرص يف الريايض النشاط بشأن والتخيُّل للتخمني كبريًا مجاًال سترتك نفسه الوقت ويف

القديمة.
كبرية بدرجة مشاِبًها املوقف كان الجنوبية، وأمريكا آسيا رشق وجنوب الهند يف
إن حتى العظام، أو الجلد أو الخشب مثل الطبيعية املوادَّ املناُخ َر دمَّ فقد مرص؛ يف له
التي النصوص من ا جدٍّ قليٍل بعدٍد يستطيعون ما أحسَن يبذلوا أن عليهم كان املؤرخني
أن يجب املايض. عن صورتنا تشوِّه املادة ندرة أن الواضح من رديء. نحٍو عىل ُحِفظت
اكتشاف شأن من بأن علًما ال، أم ُفِقد قد ملا مماِثًال باقيًا ظلَّ ما كان إذا ا عمَّ نتساءل
رياضية ثقافًة إدراَكنا جذريٍّا يغريِّ أن الصني) يف شو» شو «سوان (مثل وحيد جديد
املؤرخني أجَربَ أنه ذلك فوائد؛ بعض له النصوص نْقُص كان ربما نفسه، الوقت يف كاملة.
أن يمكن املثال، سبيل عىل الحكومية، التقارير إن املصادر. عن بحثَهم يوسعوا أن عىل
الرباهني نَِت حسَّ وقد اليومية. الحياة يف تُجَرى كانت التي والقياس العدِّ عمليات تُظِهر
الحسابات وعن األبنية، وإنشاء وتخطيط تصميم كيفية عن معلوماتنا األثرية واألدلة
دخلت التي الحسابات عن مباِرش دليل أيُّ لدينا ليس (ألنه فيها دخلت قد أنها بد ال التي
والقصص كالصور املصادر؛ ع تتنوَّ وعندما األهرامات). أو ستونهنج أثر بناء عملية يف

املعارصة. الرياضية املعرفة عن إشاراٍت ن تتضمَّ فربما والقصائد،
وعملية بائدة، اآلن هي ولغات بأحرف ُكِتب قد القديمة النصوص من كثريًا إن
الرضورية، اللغوية املهارات ذوي الباحثني عدد إن باملصاعب. محفوفة اآلن ترجمتها
دقيقة تهم وُمهمَّ ا، جدٍّ صغريًا الحقيقة يف يبقى الرياضية، املادة يف االنهماك عىل والقادرين
األصلية، اللغة جوهر من يشء بتدمري تغاِمر أخرى إىل لغة من ترجمة أية إن للغاية.
الخاصة التقنية املفاهيَم تجعل كيف إذ أكرب؛ صعوبًة تحمل الرياضية الرتجمة ولكنَّ
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يستطيع الذي ما املثال: سبيل عىل حديث؛ جمهوٍر جانب من للفهم قابلًة أخرى بثقافة
املكتوب الهندي براهماسفوتاسيداهانتا نص من التالية الفقرة من يفهمه أن عادي قارئ

ميالديٍّا؟ ٦٢٨ عام

تُمَحى. ال إنها مدينة؛ إىل املسافة هو مضاعف أي يف مرضوبًا جبٍل ارتفاَع إن
شخصني أحد وثبة يكون فإنه الضعف، بمقدار ويزاد باملضاعف يقسم وعندما

بالرحلة. يقومان

طول عىل ويميش جبًال، ينزل مسافًرا أن يعرف أن القارئ يحتاج املسألة هذه لفهم
رأيس ارتفاع إىل جبل قمة من سحري نحٍو عىل يثب اآلَخر بينما مدينة، إىل ممتد سهل
بالضبط يجتاز هذا عمل يف ولكنه الزاوية، القائم املثلث وتر امتداد عىل ويطري أكرب،
النوع من تكون ربما املسألة هذه الوقت، ذلك يف طالٍب إىل بالنسبة نفسها. املسافَة
املحتمل ومن األشجار)، عىل من تثب التي القرود مسألة من أخرى (صورة القيايس
الحادي القرن يف قارئ إىل بالنسبة ولكْن ، شفهيٍّ تفسرٍي خالل من ح تُوضَّ كانت أنها
القرن من الرياضية املصطلحات أو السنسكريتية عن معلوماٌت لديه ليست والعرشين،

ُمرِبكًة. تبدو األوىل للوهلة فإنها السابع،
تنقل أن املرجح من ليس مصقوٍل، غرِي لنصٍّ َحْرفية ترجمة أي فإن وهكذا
يضيف أن املشكلة، هذه حول لاللتفاف القديمة الطرق ومن ص. املتخصِّ غري إىل الكثريَ
املهمة الرياضية النصوص فكلُّ توضيحية؛ رسوًما أو حواَيش الناسخون) (أو املرتجمون
إىل النصُّ يُرتَجم أن األخرى الطرق من الطريقة. بهذه التعليقات من مرتاكمة طبقاٌت بها
مسألِة مع األمَر هذا يجرِّب أن يف يرغب الذي القارئ يجد ربما معارصة؛ رياضية رموٍز
وامللحوظات الرموز استخدام إن كثريًا. أوضح املسألة يجعل هذا أن الجبل، مسافري
لكْن املايض، رياضيات لفهم تمهيدية طريقًة بوصفه يُِعني أن يمكن الحديثة الجربية
ما أو يفعله، أن ا» «حقٍّ يحاول األصيل الكاتب كان ما وبني بينه الخلُط يتمَّ أالَّ يجب
هذا مثل الفروض، أحسن عىل الحديث. التعليم بمزية يتمتَّع كان لو يفعله أن له كان
سوء إىل يؤدِّي قد فإنه أَْسَوئها، وعىل األصلية؛ الطريقة عىل غموًضا يُضِفي التحديث

خطري. فهم
ُكتبت املثال، سبيل عىل امليالد، قبل الثانية األلف من الباقية املرصية النصوص إن
منذ اليومي االستخدام يف الهريوغليفية محل حلت متصلة حروف وهي بالهرياطيقية،
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يف األملانية أو اإلنجليزية إىل النصوص تُرِجمت ذلك بعد امليالد. قبل ٢٠٠٠ عام نحو
عديدة. لسنوات القياسية الرتجمات هي الرتجمات هذه وظلت العرشين، القرن بدايات
إىل أيًضا تُرِجمت ولكن فحسب، الحديثة اللغات إىل املحتويات تُرتَجم لم لألسف، لكْن
٣٫١٦ القيمَة استخدموا املرصيني إن دائًما يقال املثال: سبيل عىل الحديثة؛ الرياضيات
مساحَة يعطي الذي الرضبي العامل وهو ط)، (أو π بالرمز اآلن إليه نشري الذي للعدد
نق٢)). ط = (م A = πr 2 نكتب ربما حديثة (كصيغة ُقْطرها نصف مربع من دائرٍة
أن ع تتوقَّ لم أنها نجد االدِّعاء، هذا أساسها عىل ُوِضع التي النصوص نفحص وعندما
النصوص كانت ذلك، من بدًال اإلطالق. عىل عدد أي يف الُقْطر نصف مربَع القارئ يرضب
بالورقة مبسًطا حسابًا إن تربيعه. ثم ، ١٩ بمقدار الُقْطر بإنقاص املساحة إليجاد ترشده
نصف مربع يف مرضوبًا ٢٥٦

٨١ تساوي الدائرة مساحة أن عنه ينتج هذا أن يُظِهر والقلم
ليس والرتبيع» «اإلنقاص ولكن … ٣٫١٦ = ٢٥٦

٨١ السحرية القيمة جاءت هنا ومن القطر؛
نفسها فالعملية تقريبًا؛ نفسها اإلجابة يعطي كان ولو حتى والرضب»، «الرتبيع هو
أرادوا أنهم لو به يعنوا أن إىل املؤرخون يحتاج ما بدقٍة هي والعمليات تماًما، مختلفة

املبكرة. الثقافات يف الريايض التفكري فْهَم
عالقَة ال التي السومرية، اللغة لدينا هنا مشابهٌة؛ البابلية النصوص ترجمة قصة إن
املسمارية، والكتابة والعربية؛ للعربية سابقة لغة وهي واألكادية، باقية؛ لغة بأية لها
وفرانسوا نويجيباور أوتو ونَرشَ ترَجَم لقد حادة. بقصبة الرطب الطني يف املحفورة
ذلك وبعد العرشين، القرن ثالثينيات خالل الرياضية، النصوص من عدًدا دانجني ثورو
غالبًا َلْت حوَّ املبكرة الرتجمات هذه لكن تقريبًا. اكتملت املهمة أن اعتُِقد عديدة بسنوات
مما الحديثة؛ الجربية مكاِفئاتها إىل النهرين بني ما بالِد يف القديمة الحساب تقنياِت
مبهًما، أمًرا الواقع يف ويفعله فيه يفكِّر األصيل املؤلف كان ِلَما الحقيقية الطبيعة جعل
العرشين، القرن تسعينيات يف فقط بدائيًة. أكثر تبدو الحسابات جعلت نفسه الوقت ويف
سبيل عىل األصلية؛ اللغة من أكثر بعنايٍة جديٍد من األلواح من كثرية مجموعات تُِرجمت
تضيع مادية أفعاًال تحمل «يُلِحق» أو نصفني» إىل «يُقطع حرفيٍّا تعني كلمات إن املثال:
أحسن نظرة وتعطينا «أَِضْف»، أو اثنني» عىل «اقسم مثل املجردة الرتجمات يف تماًما

تعليمها. يتمُّ أو املسائل بها تُفَهم التي للكيفية كثريًا
الرياضيات مؤرِّخي عمل من فقط واحد جزء النصوصهو وترجمة بقراءة القيام إن
نصوصها. سياق داخل تفسريها هو الثاني الجزءُ للغاية. ا مهمٍّ جزءًا كان وإْن القديمة،
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بالحفر اكتُِشف األوسط الرشق نصوص من فكثري مستحيًال؛ ببساطٍة هذا يكون أحيانًا
الهرياطيقية النصوص كل تقريبًا ذلك يف بما عرش، التاسع القرن يف اكتشافه أُِعيد أو
األشياء سوق يف ملكيتها وانتقلت القديمة، البابلية املسمارية األلواح من ومئات املرصية
أو املنهوبة األشياء من كثريٌ يزال ال ولألسف معروف. أصل أي تحمل أن دون األثرية

هذا. يومنا حتى الطريقة بهذه ويُباع يُشرتى املرسوقة
إىل نتحرك عندما قليًال، إال نان تتحسَّ ال وندرتها الرياضية النصوص هشاشة إن
املكتبات يف ُحِفظت التي الوثائق وحتى الوسطى. العصور إىل القديم العاَلم من األمام
تخريب عن اآلن، منها ق التحقُّ يستحيل متعددة، روايات هناك آِمنًة. دائًما ليست بعنايٍة
مكتبٍة كأيِّ لالشتعال قابلًة كانت وبالتأكيد الرصاعات، أوقات يف اإلسكندرية مكتبة
بجامعة بوديل مكتبة يف القرَّاء إن واملخطوطات. الكتب تضمُّ الحديث العرص قبل فيما
أية بها، يشعلوا أو املكتبة، إىل يُْحِرضوا «أالَّ عىل يُْقِسموا بأن ُمطاَلبني زالوا ما أكسفورد
تسبِّب األنشطة هذه فيها كانت بأياٍم تذكرة وهذه املكتبة»، يف نوا يدخِّ وأالَّ لهب، أو نريان

السواء. عىل البرش وهالَك الكتب دماَر
لم ولكنه األديرة، مكتبات محتويات تسجيل يف ليالند جون مجهودات رأينا لقد
يف املكتبات هذه رت ُدمِّ عندما نفسها املجموعات من بسيطة نسبة إال يصون أن يستطع
يف مريتون كلية ألَقْت فقد كذلك؛ أخرى أخطاٌر هناك كانت محتوياتها. وتفرََّقْت النهاية،
إىل ُحدِّثت عندما عرش، السادس القرن خالل املخطوطات كتب من هائًال عدًدا أكسفورد
عدًدا فإن يَِقظون، هواة يد عىل أُنِقذ قد بعضها أن من الرغم وعىل املطبوعة، النصوص
قبل ليالند فعل كما بمرارة، واليس جون اشتكى ١٦٨٥ عام يف يُنَقذ. لم بالتأكيد كبريًا
مخطوطة من عرش الثاني القرن من مقدمتني قيِّمة: مادة رسقة من قرن، من بأكثر ذلك
يأمل كان بعيًدا.» وُحِملتا معروفة)، غري (بيٍد مؤخًرا «اقتُِطَعتَا كريستي كوربس كلية يف
أمله لكنَّ يحفظهما»، بحيث بأخرى) أو (بطريقة اللطف من أخذهما «َمن يكون أن

مفقودتني. املقدمتان تزال ال إذ هباءً؛ ضاع
عام يف بل جون كتب إذ للعطب؛ قابلًة أيًضا الخاصة األوراق مجموعات كانت

يقول: وارنر، والرت حديثًا املتوىفَّ صديَقه تخصُّ رياضية أوراق عىل قلًقا ،١٦٤٤

ليس بقدٍر فيها إسهامي إىل باإلضافة العلمية، وارنر السيد أوراق أن أخىش
القسمة يجايف نحٍو عىل وُستوزَّع عليها، يستويل َمن أيدي يف ستقع باليسري،
أن سيقرِّرون أنهم شكَّ ال الذين والدائنني، الحاجزين عىل العادلة الرياضية
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أمناءَ — حياتهم يف األوىل للمرة الفرصُة واتَتْهم وقد — أنفسهم من بوا يُنَصِّ
حرًقا. األوراق من التخلُّص لقرار جميعهم فيصوِّتوا األرقام، عاَلم عىل

والحرشات والطعام بالنار التأثُّر رسيعُة املخطوطات مثل تماًما املطبوعة الكتب
تبقى. أن أكرب بدرجٍة ح املرجَّ من يكون تُنتَج، كثرية نَُسًخا ألنَّ ولكْن البرشي، واإلهمال
يف ُوِجد مما األصل طبق نَُسًخا تكون أن املرجح غري من إلينا، تصل التي تلك أن إال
ملدٍة يبقى أن ترجيًحا األكثر يكون راٍق، سيٍد مكتبِة يف موجوًدا مكلًفا مجلًدا إن املايض.
يخربنا لن أنه بَيَْد صفحاته، تقليب من ويُْكِثر ِحَرِيفٌّ يمتلكه حساٍب بجدول مقاَرنًة أطول

بالفعل. ويُستخَدم يُقَرأ كان ا عمَّ الكثري
مقطعة، صوٍر أحجيِة تركيِب محاَولَة دائًما يشبه للمايض حقيقي فهم تكوين إن
فإنه ذلك، من الرغم عىل الصندوق. يف صورة توجد وال مفقودة، القطع أغلب فيها تكون
السنني. ألوف منذ بل قرون، منذ باقية رياضية نصوًصا لدينا أن باملالحظة الجدير من
بطريقة يحسب اآلن أحد فال بحتة؛ تاريخية أهمية سوى ملحتوياتها ليس أغلبها، يف
هي الستيني البابيل النظام من الوحيدة والبقية ، مدريسٍّ كتمريٍن إال املرصية، الكسور
درجة. وستني ثالثمائة إىل والدائرة دقيقة، ستني إىل للساعة والغريب الدقيق تقسيمنا
والرتجمة، املستمر االستخدام خالل من قوية، بدرجة حارضًة بقيت أخرى نصوًصا لكنَّ
الرائع املثال الحارض. إىل املايض من بها الخاص املتصل الخط تتبُّع أحيانًا املمكن ومن
يكون أن يمكن ال دونه ومن مرة، من أكثر ذُِكر الذي إلقليدس، «العنارص» كتاب هو لذلك
«العنارص»، كتاب نقل» «تاريخ أحيانًا ى يُسمَّ ما دراسَة إن كامًال. الرياضيات تاريُخ
ونُِقلت وُعدِّلت املايض، من الرياضية األفكار بها ُحِفظت التي الكيفية عن الكثريَ يخربنا

إلينا.

الزمن عرب الحفظ

نصوص عىل تماًما تنطبق املرصية املصادر هشاشة عن أعاله ذكرتُها التي امللحوظات إن
من ر، نتصوَّ نحن الربدي. أوراق عىل أيًضا ُكِتبت التي باإلغريقية، املتكلِّم القديم العاَلم
أقدم أن إال امليالد، قبل ٢٥٠ عام نحو ُكِتبت أنها إقليدس، أعمال لبعض املعارصة امَلراجع
ألف من أكثر يمثِّل هذا امليالد؛ بعد ٨٨٨ عام إىل يعود «العنارص» كتاب من باٍق نصٍّ
وتحسينات؛ وتغيريات أخطاء من ذلك يحتويه ما بكل النَّْسخ، وإعادة النَّْسخ من عام
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نستطيع. ال أننا اإلجابة لألصل؟ مطاِبٌق اآلن لدينا الذي النص أن نعلم أن يمكننا فكيف
بابوس مثل الحقني إغريق كتَّاب من شاملة تعليقات لدينا «العنارص»، كتاب حالة يف
تخربنا امليالد)؛ بعد ٤٥٠) َوبروكلوس امليالد)، بعد ٣٨٠) َوثيون امليالد)، بعد ٣٧٠)
الرجال هؤالء عاش لقد امليالد. قبل الخامس أو الرابع القرنني يف ظهر النص أن كيف
األوىل النسخة عن متعددة قروٌن َفَصَلتْهم فقد ذلك ومع إقليدس، زمن إىل منَّا ا جدٍّ أقرب
النص إىل يصلوا أن بها للمؤرخني يمكن التي الوحيدة الطريقة إن «العنارص». لكتاب
مالحظة طريق عن وذلك الباقية، للمخطوطات عائلة» «شجرة يُنِشئوا أن هي األصيل،
أن يأملوا أن يمكنهم الطريقة وبهذه وآَخر؛ نصٍّ بني التغيريات أو األخطاء مواِضع
املصدر إىل باملرء سيعود أنه يضمن ال مجهد عمل لكنه األم»، «النسخة إىل يرجعوا

والوحيد. الحقيقي
مكتوٌب امليالد، بعد ٨٨٨ عام من «العنارص»، لكتاب باٍق مخطوط أقدم إن
القديمة املناطق يف اإلسالم انترش عندما ولكن بيزنطة. يف محفوًظا وكان باإلغريقية،
أن املرء يستطيع العربية. إىل أيًضا النصُّ تُرِجم املتوسط، البحر من باإلغريقية املتكلِّمة
بعمل عملهم بمقاَرنة األوائل املسلمون املرتجمون واَجَهها ربما التي الصعوبات يتخيَّل
القبائل لغة — العربية أن املرجح غري من عديدة؛ بقرون ذلك بعد ريكورد روبرت
فإن ذلك، من الرغم وعىل اإلغريقية. الهندسة ملفاهيم جاهزة كلمات احتَوْت — البدوية

االندثار. من عديدة نصوًصا حفظوا العرب املرتجمني
عن تُنَقل لم الالتينية إىل «العنارص» لكتاب الباقية الرتجمات معظم فإن وهكذا
املصادر من ولكن الغربية، أوروبا يف عندئٍذ تقريبًا اندثرت قد كانت التي اللغِة اإلغريقية؛
واحًدا كان سبق، فيما قابلناه الذي باث، من أديالرد إن صقلية. أو إسبانيا يف العربية
من باحثون عرش؛ الثاني القرن يف متعدِّدون آَخرون هناك وكان املرتجمني، أولئك من
ويف هناك. يجدوها أن يمكن التي املعرفة عن بحثًا الجنوب إىل سافروا أوروبا، شمايل
مباَرشًة تجري الرتجمات كانت ببطء، تزدهر باإلغريقية املعرفة كانت وبينما النهاية،

اإلغريقية. املصادر من أيًضا
«العنارص» كتاب تأمني تمَّ حتى عرش، الخامس القرن يف الطباعة توطََّدِت إْن ما
جميلة طبعة يف ُطِبعت، التي الرياضية الكتب أوائل من كان لقد كلها. القادمة لألجيال
داخليٌة عنواٍن صفحُة توجد فال املخطوطات؛ إنتاج عملية نهج عىل استمرت ،١٤٨٢ عام
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عىل واحتَوْت بدايته)، ال النص، نهاية يف بأسمائهم عون يوقِّ كانوا املخطوط كتَّاب (ألن
.(1-3 الشكل (انظر أنيقة رسومية إيضاحات

.١٤٨٢ إلقليدس، «العنارص» كتاب من مطبوعة نسخة ألول األوىل الصفحة :1-3 شكل

بالالتينية أوًال برسعة، املطبوعة النَُّسخ تتابعت عرش السادس القرن خالل
املادة معظَم ريكورد روبرت أدرج وقد متعددة. إقليمية بلغات ذلك وبعد واإلغريقية،
املعرفة» إىل «الطريق كتابه يف «العنارص» كتاب من األوىل األربعة الكتب يف املوجودة
األخرية مطبوعته يف رة املتأخِّ الكتب من األصعب املواد من املزيَد أدرج ثم ،١٥٥١ عام
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لكتاب اإلنجليزية باللغة كاملة ترجمة أول نُِرشت .١٥٥٧ عام يف العقل» «شاحذ
عىل احتوت وقد ١٥٧٠؛ عام فاخرة طبعة يف بيلنجسيل هنري يد عىل «العنارص»
«ريايض» كلمَة يضع معروف إنجليزي نَصٍّ أول أيًضا وهي ِلِدي، العظمى» «الخريطة

العنوان. صفحة عىل
مع والطبعات، الرتجمات من املزيد هناك كان التالية األربعة القرون مدار عىل
كتاب خرج العرشين القرن منتصف يف للعرص. ة املتغريِّ الحاجات مع املحرِّرين تكيُّف
فإن كذلك، ليست محتوياته أن من الرغم (وعىل املدرسية املناهج من نهائيٍّا «العنارص»
يختِف لم أنه بَيَْد الزوايا)؛ وتنصيف املثلثات إنشاء كيفيَة تُعلِّم زالت ما األطفال مدارس
االبتكارات أحدث تمثِّل اإلنرتنت عىل حديثة تفاعلية طبعٌة حاليٍّا وتوجد العام. املجال من
كل يناسب بحيث «العنارص» لكتاب والتعديل الرتجمة عمليات من طويلة سلسلة يف

جديد. جيل
هي حفظه قصة لكن بقائه، وطول انتشاره يف فريًدا كان «العنارص» كتاب إن
ِلديوفانتس، «الحساب» كتاب منها كثرية، أخرى إغريقية لنصوص النموذجية القصة
يمكن الكالسيكية، النصوص معظم إىل وبالنسبة األخرية. فريما نظرية ظهرت منه الذي
رة املتأخِّ الرتجمة ثم العربية، إىل والرتجمة املبكرة التعليقات حول مشابهة قصة رواية
واحد استثناء هناك كان اإلغريقية. املصادر من النهائي املطبوع النرش ثم الالتينية، إىل
تمَّ ألرشميدس، مفقوٍد لنصٍّ العرشين القرن بدايات يف اإلعجازي االكتشاف إعادة فقط؛
مثل بيزنطية. صلوات كتاب صفحات عىل قديمة وتصاوير كتابات أسفل بالكاد تمييزه
رياضيات من ضاع الذي باملقدار أخرى مرًة وتذكِّرنا الندرة، شديدة االكتشافات هذه

ثقافة. كل

املسافات عرب الحفظ

طويلة فرتات عرب فقط تُنَقل لم الرياضيات فإن املكتوبة، الوثائق هشاشة من الرغم عىل
بلُْغٍز؛ حديثنا سنبدأ كلتَيْهما. عرب وأحيانًا طويلة، مسافات عرب أحيانًا ولكن الزمن، من
:(BM 13901) الربيطاني املتحف يف اآلن موجود قديم بابيل لوح من مسألًة إليك بدايًة

.٠٫٤٥ ذلك فكان املربع، ضلع وطول املساحة جمعت لقد
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بدرجة طويلة جربيًة رموًزا نقدِّم َدْعنا أعاله، منها حذَّرنا التي التقنية باستخدام
تكون مساحته فإن s املربع طول أن اعتربنا إذا املسألة. تدور يشء أي عن لنرى كافية
كتابة يمكن ثَمَّ ومن ؛ ٣٤ أو ٤٥

٦٠ إىل نفرسها أن يمكننا حديثة نسخة هو ٠٫٤٥ العدد .s2

البابلية التقنية إن .s2+ s = 3
4 التالية: املعادلة صورة عىل الحديثة باملصطلحات التعبري

الهندسية، األشكال تنظيم وإعادة رشائح عمل نَْت تضمَّ املربع ضلع طول بإيجاد الخاصة
اإلرشادات من سلسلٍة إىل تخترص أن يمكن هذه فإن املتمكِّن، املماِرس إىل وبالنسبة

اإلجابة. إعطاء تضمن وطريقة املخترصة،
الذي واملقابلة»، «الجرب بكتاب َوَرَد املوضوع عن نَصٍّ من املسألة هذه تَدبَّْر واآلن

امليالد: بعد ٨٦٥ عام حوايل بغداد يف الخوارزمي ألََّفه

جذور. ١٠ يساوي وحدة و٢١ مربع

استخدْمنا إذا فإننا وهكذا املعطى، للمربع الرتبيعية الجذور هي هنا «الجذور»
التايل: النحو عىل تُكتَب أن يمكن املسألة أن فسنرى الحديثة، الرموَز أخرى مرًة
البابلية باملسألة وثيقة بدرجة مرتبطة املسألة هذه أخرى، بعبارة .s2 + 21 = 10s

الخوارزمي فإن هذا، عىل عالوة عام. وخمسمائة ألفني من بأكثر ذلك قبل املكتوبة القديمة
صار اسمه إن حتى ا، جدٍّ مؤثًِّرا كان ه نَصَّ إن اإلجابة. إليجاد ا جدٍّ مشابهة طريقة أعطى

بأرسها. املادة عىل يُطَلق
أخرى مرًة ظهر نفسه، الحل نوع مع نفسه، املسألة نوع أن مصادفة هي هل
عرب االتصال عىل اإلطالق عىل دليل يوجد ال العاَلم؟ من نفسه الجزء يف قرون عدة بعد
هذا يحدث لم وبالتأكيد إلقليدس، «العنارص» ِكتاب إىل بالنسبة الحال هو كما السنوات،
الثقافة من األفكار بعض انتقال عىل دليٌل لدينا لكْن اإلسالمي. الحكم وقَت العراق داخل
الهند من املعاكس، االتجاه يف مؤخًرا الرياضيات انتقال وعىل الهند، إىل رة املتأخِّ البابلية
ٍق؛ تدفُّ من جزءًا كانت هنا نُوِقشت التي تلك مثل مسائل أن تماًما املمكن من بغداد. إىل
ما تكراُر املفيد من حال أية وعىل التخمني. فقط يمكننا ولكْن باألمر الجْزُم يمكننا ال

اليقني. من بمزيٍد نعرفه
وشمال القديم العراق كان امليالد، قبل و٣٣٠ امليالد قبل ٥٠٠ عاَمْي نحو بني
املنطقة أصبحت قصري زمن وبعد الفارسية، اإلمرباطورية من بعيدين جزأين الهند غرب
الهند يف البابلية الرياضيات امتصاص عىل الدليَل إن األكرب. اإلسكندر حكم تحت نفسها
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االستخدام يف ذلك رؤية يمكن إذ الفلكية؛ الحسابات يف خاصًة تماًما، واضٌح ولكنه ظريفٌّ،
النهار ضوء لحساب شبيهة طرائق ويف والزاوية، الزمن قياس يف ٦٠ لألساس الهندي
املحافظُة تكون األخرى، القديمة املجتمعات يف الحال هو كما الهند، (يف العام مدار عىل
كانت بعُد فيما أساسيٍّا). شيئًا األخرى واألغراض الشعائر أجل من الصحيح الوقت عىل
إن بحيث السنسكريتية؛ اللغة إىل إغريقية تنجيمية أو فلكية لنصوص ترجمات هناك
«الجيب» أساَس أصبح الفلكي، االرتفاع قياس يف املستخَدم اإلغريق، عند الدائرة» «وتر
األخرى املعلومات معرفة من تمنعنا الِقَدم البالغة الهندية النصوص ندرة إن الهندي.
إذ أيًضا؛ املعاكس االتجاه يف مرية وبال الرشق، اتجاه يف مرت أنها املؤكَّد من التي
تأثري بوجود املثال، سبيل عىل اإلسالم، قبل ما إيران من قليلة فلكية كتابات بقايا تيش

هناك. السنسكريتية للنصوص
من أجزاء يف َر تطوَّ بكثري) ذلك قبل حتى (أو امليالد بعد السادس القرن بنهاية
املوضع، قيمة نظام مع بالضبط، أرقام عرشة باستخدام األعداد لكتابة نظاٌم الهند وسط
َكُربَ مهما عدد أيَّ نكتب أن نستطيع أننا يعني هذا حديثة ِبلُغة األهمية؛ شديد أمر وهذا
تعني .٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ،٠ العرشة: الرموز باستخدام صغر) (أو حجمه
ألن و٣٠٢؛ ٢٠٠٠٠٣ من كلٍّ يف مختلفتان قيمتان لهما و٣ ٢ العددين أن املوضع قيمة
ال بحيث املكان، حافظات عمل األصفار تؤدِّي الحالتني، كلتا ويف مختلفان. موضعيهما
الجمع قواعد فإن هذا، نفهم أن وبمجرد و٣٢. ٣٠٢ بني أو و٢٣، ٢٠٠٠٠٣ بني نخطئ
هناك كانت تاريخيٍّا، حجوم. بأية أعداد عىل تُطبَّق أن يمكن نفسها القليلة والرضب
عديدة جديدة رموًزا تطلَّبَْت كلها ولكن األعداد، لكتابة أخرى متعددة طرائق بالطبع
حاِوْل والورقة؛ الرصاص بالقلم للحساب منها أيٌّ يصلح وال أكرب، األعداد كانت كلما
تحويلهما دون من املثال، سبيل عىل xixو xxxiv الرومانية، باألعداد ُكِتبَا عددين جمع

ألفًة. أكثر يشء إىل
من أجزاء يف بالفعل معروفًة الحًقا، تُعَرف صارت كما الهندية، األعداد كانت
السوري املطران امتدحها وقد السابع؛ القرن بدايات يف وسوريا وإندونيسيا كمبوديا
اإلسالم انترش امليالد بعد ٧٥٠ عام يف املثال. سبيل عىل شديًدا، مدًحا سابوخت ساويرا
وصلت ٧٧٣ عام وبحلول وراءها)، (وما القديمة الفارسية اإلمرباطورية مساحة عىل
نحو ويف املنصور. للخليفة الهند من أُحِرضت فلكية كتابات يف بغداد إىل الهندية األعداد
استخدام عن ا نصٍّ الجرب، مادة يف ككاتٍب قابلناه الذي الخوارزمي، كتب ،٨٢٥ عام
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ترجمات من تُسرتَجع أن يمكن محتوياته أن بَيَْد األصيل، النصُّ ُفِقَد الهندية؛ األعداد
وليس العربية صورتها يف العرشة، األرقام تُكتَب كيف أوًال النصُّ أوضح رة. متأخِّ التينية
وأُتِبع للصفر، الصحيح واالستخدام املوضع، لقيمة حريٍص توضيٍح مع السنسكريتية،
ويشء والقسمة، نصف، يف والرضب اثنني، يف والرضب والطرح، للجمع بتعليمات هذا
الجذور الستخراج وتوجيهات الستينية، الكسور نوع متضمنًا الكسور، تدريس من
تبنيُّ ويمكن لقرون؛ الحسابية النصوص نمَط الخوارزمي نصُّ أرىس لقد الرتبيعية.
الرغم عىل عرش، السابع القرن يف متعددة أوروبية نصوص يف بسهولة األسايس تنظيمه
أو نفسها، الهندية األعداد مع ِلنَبَْق لكْن كثريًا. َعْت توسَّ قد عندئٍذ كانت املادة أن من

غربًا. انتشارها مع تُعَرف صارت كما الهندية-العربية األعداد
اإلسالمي للعالم اآلَخر الطرف عند إسبانيا، إىل األعداد انتقلت العارش، القرن بنهاية
وليس الحديثة، الغربية األعداَد سبق الذي الغربي العربي الشكَل واكتسبت للهند، املقابل
إسبانيا ومن بالعربية. املتكلمة البالد يف ُمستخَدًما يزال ال الذي الرشقي العربي الشكل
األعداد حول تدور التي األساطري من وإنجلرتا. فرنسا إىل شماًال ببطء األعداد انترشت
سلفسرت البابا الحًقا صار جربري، يُدَعى راهب بواسطة املسيحية أوروبا إىل ُقدِّمت أنها
عىل األعداد استعمل جربري أن الصحيح من .٩٧٠ عام قبل إسبانيا زار الذي الثاني،
إىل تقديمها فْضَل يمنحه أن املرء يستطيع ال الواهي الدليل هذا ضوء يف ولكن امِلْعداد،
استخدم أم للحساب، املناسبة الطرائق تَعلَّم قد هو كان إذا ما نعرف ال إننا أوروبا؛ بقية
مستخَدًما، أو معروًفا ِمْعداده كان مًدى أي إىل نعرف وال فحسب، للزينة كرموز األعداد
باملثل أحرضوا قد إسبانيا، إىل آَخرون مساِفرون هناك كان أنه بد ال هذا جانب وإىل
قد باألعداد املعرفة أن املحتمل من أصدقائهم. عىل ليعرضوها األعداد عن قليلًة معلوماٍت

أفضل. نحٍو عىل فائدتها إدراك تمَّ أن إىل تدريجي، وبأسلوب ببطء، انترشت
لتناسب طليطلة جداول تعديل تمَّ وقد إسبانيا، من الفلكية الجداول نعرف نحن
تُرِجمت الجداول استخدام تعليمات إن .١١٥٠ عام يف ولندن ،١١٤٠ عام يف مارسيليا
أعمدٍة تحويل يريد عساه فَمن تُرتَجم؛ لم نفسها الجداول لكن الالتينية، إىل العربية من
غري رومانية أعداد إىل والثواني، والدقائق الدرجات تقيس رقمني من مكوَّنة أعداٍد من
بعد نقَلتْها فإنها بغداد، إىل الهندية األعداَد الفلكية الجداوُل نََقَلت مثلما وتماًما مالئمة؟
بل فحسب، قصريًة تكن لم األعداد فإن الفلكيني، إىل وبالنسبة أوروبا؛ شمايل إىل ذلك

اآلخرون. لها يسجِّ التي املالحظات معنى فهم يف حاسمًة كانت
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الحساب وطرق باألعداد املعرفة أن املؤكد من بالواقع، اتصاًال أكثر مستًوى وعىل
أن املؤكد من املثال، سبيل عىل التجارة؛ خالل من وشماًال غربًا انترشت لها، املصاحبة
الجداول خالف عىل لكن ذلك. وبعد عرش الحادي القرن أواخر يف صادفوها الصليبيني

بعيد. عهد منذ واختفت الزوال، رسيعة كانت والبيع الرشاء سجالت فإن الفلكية،
األعداد لرشح يَىص ِخصِّ تُكتَب نصوص ثمة كانت عرش، الثاني القرن بحلول
بعنوان بيزا من ليوناردو كتاب كان أحدها لها؛ املصاحبة الحساب وطرق الجديدة
وإنجلرتا فرنسا يف أوروبا. شمايل يف ليس لكن إيطاليا، يف انترش الذي آباكي»، «ليرب
تحريف من االسم هذا وجاء «ألجوريزمس»، ى تُسمَّ التينية نصوٌص ذلك من بدًال ُوِجدت
النصوص هذه الخوارزمي». تكلََّم «هكذا بمعنى Dixit؛ Algorismi االفتتاحية كلماتها
نجري وكيف األعداد، تُكتَب كيف تُعلِّم التي األصلية، الخوارزمي وأبحاث رسائل تشبه
دي «كارمن ب معروف ساحر نصٌّ ثمة النصوص هذه من عليها. األسايس الحساب
السطور ترجمة وتقول فرنسا، شمايل من فياديو دي ألكسندر شعًرا نظمه ألجوريزمو»

االفتتاحية:

لوغاريتًما، ى يُسمَّ الحارض الفن هذا
الهندية: األعداد من عرشة نستخدم فيه

٠.٩.٨.٧.٦.٥.٤.٣.٢.١

قائًال: عدد كل موضع أهمية توضيح يف ألكسندر استمرَّ

األول، املوضع يف منها أيٍّا وضعت إذا
الثاني، املوقع يف كان وإذا نفسه، عن ببساطة يعربِّ فإنه

نفسه. أضعاف عرشة عن فسيعربِّ

يوحي كما ليس بطيئًا، األعداد هذه استيعاب كان الواضحة، فائدتها من الرغم عىل
فإن اليومي االستعمال بسبب ألنه ولكن املسيحي، غري وأصلها رشقيتها، بسبب أحيانًا
كان الحاسبة األلواح أو األصابع عىل الحسابات بإجراء الخاص القديم الروماني النظام
الجديدة األعداد هذه شخصتعلَُّم كلُّ يَِجْد لم هذا، عىل عالوًة كافية. برسعة املطلوب ينجز
بنيديكتي دير يف راهب عمد عرش الخامس أو عرش الرابع القرن فحتى سهًال؛ أمًرا
النحو عىل وصاعًدا الثالثني من ابتداءً فصوله، بعض ترقيم إىل بإيطاليا كافنو يف
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الهندية-العربية األعداد حلَِّت النهاية يف لكن xxx, xxx1, 302, 303, 304, … التايل:
العالم. حول إبحاَرها أكملت أمريكا إىل نُِقلت أن وبمجرد األخرى، األعداد كلِّ محلَّ

عرب الرياضيات بها انترشت التي الطريقة عن تُحَكى أن يمكن أخرى قصص هناك
جريان كلُّ وتَبَنَّاها َفِهَمها التقليدية الصينية الرياضيات املثال: سبيل عىل بعيدة؛ مسافات
مع تبادالت أيُّ تُْجَر لم ولكْن الهند، مع تبادالت هناك كانت أْن شكَّ وال املباِرشين، الصني
«العنارص» كتاب معهم حاملني عرش، السابع القرن يف اليسوعيون وصل أْن إىل الغرب
عرش التاسع القرن ففي حداثًة؛ أكثر عصور يف االنتقاالت هذه مثل استمرت إلقليدس.
أطراف يف الواقعة البالد إىل وأملانيا فرنسا يف أوروبا قلب من األوروبية الرياضيات نُِقلت
املتحدة، الواليات إىل ثم — املقابلة الجهة من وبريطانيا جهة، من البلقان — أوروبا
يف ولكن الحديث، التاريخ يف معتاد االنتشار هذا مثل العاَلم. بالد كل إىل النهاية ويف

ا. جدٍّ طويل زمن يف تنتقل األفكار كانت الرياضيات

والناس الرياضيات

يف كان إن حتى باقيًا، ظلَّ املايض رياضيات بعض أن كيف الفصل هذا يف وصفُت
أيًضا. طويلة مسافات انتقل وأحيانًا الزمن، من طويلة فرتات عرب متشظية، صورة
لوصف استخدامها يشيع التي الكلمات فمن اللغة؛ مع الحذر ي توخِّ حاولُت أنني إال
هذه ارتباط عن فبمعزل الكلمة؛ هذه أكره لكنني «النقل»، كلمُة الرياضية األفكار تمرير
يهدفون كانوا لألفكار األصليني األصحاب بأن توحي فإنها اإلذاعي، النقل بأبراج الكلمة
هو هذا كان ما نادًرا لكْن املستقبل. أجيال إىل واكتشافاتهم أفكارهم نقل إىل دين متعمِّ
للفرد، الذاتي لالستعمال تُكتَب الرياضيات كانت األغلب، الجزء إىل وبالنسبة الحال،
كبرية. بدرجة الظروف عىل يعتمد ذلك بعد طويًال بقاءها وإن املباِرشين، ملعارصيه أو
لها ضارة أعشاب وكأنها ببساطة، األفكار انتشار عن الكالَم أتحاىش أن أيًضا حاولُت

ذاتها. حدِّ يف قوٌة
أُحِدث قد — صغريًا أم كان كبريًا — ريايض تباُدل كلُّ ذلك، من النقيض عىل
وتعامالت تفاُعالٌت تقع أعاله، املوجزة العديدة القصص وَخْلف برشي، عامل بواسطة
هنود مبعوثون منها: بعضها، عىل خاطفة نظرة ألقينا ولقد تُحَىص، وال تَُعدُّ ال دقيقة
فهمه ربما مخطوًطا ينسخ بيزنطي مؤلِّف بغداد، يف الخليفة إىل أنفسهم يقدِّمون
مدينة يف مكتبة أمني اإلسكندرية، أسواق يف يساومون فلورنسيون تجار األنفس، بشقِّ
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يف التي الربدي أوراق بلفائف قائمًة عنايٍة يف ل يسجِّ عام ألف قبل نفسها اإلسكندرية
فريما تدمريها، فكرة من — بعُد فيما ليالند جون مثل — الَجَزع يتملكه وربما حوزته،
برهانه عن األوىل للمرة ح يرصِّ وايلز أكسفورد، يف واليس إىل زائف بأمل بخطاباته يبعث
األفكار إن اإللكرتوني. الربيد بواسطة للربهان النهائي التصحيح عن وأنباء محارضة، يف
ويكتبونها، آَخرين، مع ويناقشونها بشأنها، يفكِّرون الناس ألن فقط تنترش الرياضية
اإلطالق. عىل الرياضية األفكار تنترش ال الناس دون ومن املناسبة؛ الوثائق ويحفظون
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الرياضيات تعلُّم

املجتمع يف الرياضيات مماريس من األكرب الرشيحة أن إغفالها يسهل التي الحقائق من
العالم، يف مكان أي ويف املدارس. تالميذ من ولكن البالغني، من مؤلَّفة ليَسْت الحديث
به بأَس ال وقتًا — تعليًما ى يتلقَّ كي يكفي بما املحظوظ — الطفل يقيض أن املرجح من
كل يف ثالث أو ساعتني بنحو الوقت هذا يُقدَّر املتقدِّمة، البالد ويف الرياضيات، تعلُّم يف

يزيد. أو سنوات عرش ملدة درايس، أسبوع
مناهج يف الرياضيات تضمني أن نتذكَّر أن الدهشة قبيل من ليس هذا، ضوء يف
واليس جون يكن لم املثال، سبيل عىل ،١٦٣٠ عام نحو ففي حديثة؛ ظاهرة هو الدراسة
تعلََّم قد — أكسفورد يف للهندسة سافيل كريس أستاذ منصَب بعُد فيما شغل الذي —
بغرض يدرس كان الذي األصغر أخيه من ولكْن كامربيدج، يف وال املدرسة يف الحساب
الذي والثقافة، الذكاء العايل — بيبس صامويل كان عاًما ثالثني وبعد التجارة، يف العمل
جداوَل يتعلَّم حتى يكافح — األسطول مجلس يف عضًوا وكان كامربيدج، يف أيًضا درََّس
الجيل من األقل عىل قلٍة إىل الرياضية املعرفة تمرير كان ذلك، من الرغم وعىل الرضب.

املتحرضة. املجتمعات معظم يف ا مهمٍّ عمًال يُعتَرب التايل
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بها، تدريسه يجري كان التي والكيفية تدريسه، يجري كان ما دراسِة شأن من
كانت التي واألغراض مالئمًة، تُعتَرب كانت التي الرياضيات جوانب عن الكثري يخربنا أن
عنهما: نسبيٍّا جيدة وثائق لدينا دراسة، حالتَْي سنتناول الفصل هذا يف إليها. تهدف
وآَخر امليالد، قبل ١٧٤٠ عام عىل سابق وقت يف العراق، جنوبي يف نيبور يف مدريس فصل
بقليل. ميالديٍّا ١٨٠٠ عام بعد إنجلرتا بشمال كمربيا مقاطعة يف جرينرو أكاديمية يف

مدريسبابيل فصل

والبرصة بغداد مدينتَْي بني الفرات أهوار يف تقع كانت التي — القديمة نيبور مدينة كانت
األديرة ومثل إنليل. لإلله ص مخصَّ معبد حول وبُنِيت ا، ُمهمٍّ دينيٍّا مركًزا — الحاليتني
وأراَيض ماديًة، هباٍت ى تتلقَّ بابل معابد كانت بعُد، فيما الوسطى العصور أوروبا يف
وكان املكتوبة. الحسابات يتولَّْوا أن يمكنهم متمرِّسني، كتَّاب إىل احتاجت وهكذا وعمالة،
يف األرجح عىل تواُرثها يجري كان التي املهنة، هذه امتهان لهم ُقدِّر الذين األطفال

مبكًرا. تدريبهم يبدءون العائالت،
يبدو ،«F «املنزل باسم اآلن يُعَرف نيبور، يف واآلُجرِّ الطني من صغري منزل ثمة
بالقرب F املنزل بُنِي املدينة. يف الكتابة لتعليم املتعددة املدارس إحدى كان ربما أنه
عام قبل كَمدرسة واستُخِدم امليالد، قبل ١٩٠٠ لعام تاٍل وقت يف إنانا، لإللهة معبد من
الصيانة إىل احتاج ، واآلُجرِّ الطني من املنشآت كل ومثل وجيز. بزمن امليالد قبل ١٧٤٠
الخامسة؛ أو الرابعة للمرة بناؤه أُِعيد كَمدرسة، استعماله عن التوقُّف وبعد املنتظمة،
أرض يف وأدمجوها املهَملة املدرسية األلواح مئات البنَّاءون استخدم العملية هذه يف
مختِلطة جزئيٍّا رة مدمَّ أخرى ألواح ُوِجدت كما الجديد. املنزل وأثاث والحوائط، الحجرات

صناديق. يف املستعَمل غري الطمي من كبرية كميات مع
أو داخلية حجرات ثالث إىل ًما مقسَّ كان كَمدرسة، يُستخَدم F املنزل كان عندما
أسماء نعرف ال لألسف وصناديق. طويلة مقاعد عىل الفناءان واحتوى وفناءَيْن، أربع،
نفسه، الوقت يف منهم اثنني أو واحد من أكثر يتواجد لم ربما الذين أعمارهم، أو الطالب
ومع نفسها؛ الدراسة مدَة أو للدراسة فيها يأتون كانوا التي املرات عدَد نعرف وال
بناء إعادة من املسمارية الكتابة يص متخصِّ مكَّنَْت لأللواح استخدامهم طريقة فإن ذلك،

الدراسية. مناهجهم
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قليًال ومستديًرا (الوجه)، الجانبني أحد من مسطًحا كان F املنزل ألواح من كثري
َكتَبَه نموذجي نَصٍّ عىل الوجه من األيرس الجزء يحتوي (الظهر). املعاِكس الجانب من
عىل للَّوح املستدير الظهر يحتوي األيمن. الجانب عىل التلميذ نسخُة ُكِتبت بينما مدرِّس،
كاختبار ربما أو التدريب، بغرض كتابتها أُِعيدت ذلك، قبل ُدرِّست مادٍة من أطول فقرات
عىل يحتوي واحد كلُّ النوع، هذا من نيبور من لوح وخمسمائة ألف نحو ومن للذاكرة.
أن العرشين القرن تسعينيات يف فيلدهويس نيك استطاع «أحدث»، وأخرى «أقدم» مادة
وانتهاءً األساسية الكتابة تقنيات من بدايًة األساسية، للمناهج متسًقا نظاًما يستخلص
عىل ذاتها التقنيَة روبسون إليانور طبََّقْت أن وبعد األدبية. السومرية اللغة ببدايات
منهج مع نفسه اليشء عمل استطاعت ،F املنزل من مشاِبًها لوًحا وخمسني مائتني نحو

داخله. الرياضيات موضَع اكتشَفْت ثَمَّ ومن F؛ املنزل يف الدراسة
العالمات لكتابة الصحيحة التقنيات تعلُّم هي األوىل الطالب خطوات كانت
الكلمات يتعلَّمون كانوا ذلك بعد شخصية. أسماء لتشكيل مًعا وَمْزجها املسمارية،
القصبات، ثم الخشبية؛ واألشياء باألشجار مبتدئني للكلمات، قوائم خالل من املكتوبة
واألسماك، والنباتات، واألحجار، واللحوم، الحيوانات، ثم املعدنية؛ واألشياء والجلد، واآلنية،
مقاييس مع الرياضية، املفردات بعض للتلميذ يُقدَّم دواليك. وهكذا والثياب، والطيور،
وحدات تظهر القياس. قصبات وأطوال واألحجار، األشجار وأوزان القوارب، ِلَسَعة

بعُد. فيما واملقاييس لألوزان صة مخصَّ قوائم يف أيًضا أخرى وموازين مقاييس
عكسية أعداد قوائَم قلب ظهر عن يحفظ أن الطالب من ع املتوقَّ من كان ذلك، بعد
قائمة إن قياسيٍّا. رضٍب جدوَل عرشين من وأكثر ،(٦٠ العدد حتى تَُرضب أعداد (أزواج

التايل: النحو عىل تبدأ أن يمكن املثال، سبيل عىل العكسية، األعداد

٢   ٣٠
٣   ٢٠
٤   ١٥
٥   ١٢
٦   ١٠
٨ ٧ ٣٠
٩ ٦ ٤٠
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١٠   ٦
١٢   ٥

٣٠ : ٧ والثواني، والدقائق للساعات نستخدمه زلنا ما الذي الستيني»، «الحساب (يف
(.٦ ٢

٣ يكافئ و٤٠ : ٦ ،٧ ١
٢ يكافئ

٤٠ : ١٦ ل الرضب جدول إن املثال: سبيل عىل جيدة؛ ذاكرًة الرضب جداول تطلَّبت
التايل: النحو عىل يبدأ كان

١   ١٦ ٤٠
٢   ٣٣ ٢٠
٣     ٥٠
٤ ١ ٠٦ ٤٠
٥ ١ ٢٣ ٢٠

الجداول من كاملة مجموعًة يتعلَّم كي عاٍم نحو إىل يحتاج قد التلميذ أن ُقدِّر وقد
ُجَمل كتابة يف أيًضا التالميذ يبدأ املرحلة، هذه عند أخرى. مدرسية تمارين بجانب

ذلك. قبل ُدرست وموازين مقاييس وحدات عىل يحتوي بعضها كاملة، سومرية
يف الطالب يبدأ ًما، تقدُّ األكثر السومرية اللغة أيًضا تعلَّموا وألنهم هذا، كل بعد فقط
قياسية. جداول من وليس العكسية، واألعداد التبادلية، لألعداد الذاتية حساباتهم تنفيذ
إليجاد املستخَدمة الحسابات بعض F املنزل من القليلة «املتقدِّمة» الجداول أحد يحتوي
لوح عىل مكتوبة الحسابات هذه .(٣٠ ٢٢ ٣ (اإلجابة: ٤٠ ٤٦ ١٧ العدد معكوس
للكاتب املرشف «نصيحة باسم معروف أدبي عمل من مقتطف عىل أيًضا يحتوي
عندما نفسه، املرشف ذاكرة عىل املبنية األخالقية، السلوكيات بعض ن يتضمَّ الشاب»،

شابٍّا: طالبًا كان

العمل. يف وبدأت واثب، عود مثل قفزت
أستاذي، إرشادات أفارق لم

إرادتي. وفق أشياء عمل أبدأ لم
إيلَّ. املوكلة املهمة يف بعميل االبتهاج شديد معلمي كان
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أدبية، مؤلَّفات كانت وإنما رياضية، تكن لم F املنزل من املتقدِّمة النصوص معظم
بالقراءة املعرفة الستخدامات مراجع عىل احتوى منها الكثري لكن املرشف». «نصيحة مثل
ترنيمة من سطور وتقول للمجتمع. الصائبة اإلدارة يف العددية، والحسابات والكتابة،

امللك: عىل العطايا إلسباغها تمتدحها — للكتاب الراعية اإللهة — نيسابا اإللهة إىل

الالزورد، من قياس وحبل واحدة قصبة
الحكمة. يعطي كتابٍة ولوح قياٍس َعَصا

كمربيا يف مدرسية حجرة

الشمايل الساحل عىل سيلوث عند ،١٧٨٠ عام يف جرينرو أكاديميَة دراب جون س أَسَّ
يف F املنزل يف املدرسة ومثل قليلة. بأميال االسكتلندية الحدود جنوب إلنجلرتا، الغربي
باسم املعروف دراب، والد كان عائلية. بمؤسسة أشبه جرينرو أكاديمية كانت نيبور،
عىل الجنوب إىل ميًال ثالثني بُْعد عىل وايتهافن، يف مىضمدرسًة فيما أدار قد درابر، جون
واملالحة»، «التجارة ب مرتبطة بموضوعات تهتم وايتهافن مدرسة كانت نفسه. الساحل
الشاب، للطالب الجيب «رفيق تالميذُه: يستعملهما كي مدرسيَّنْي كتابنَْي درابر نرش وقد
املدرسة» يف الشباب لتقدُّم محسوبة القياس، وفن املثلثات وحساب والهندسة الحساب أو:
،١٧٧٦ عام يف داربر َ تُويفِّ وعندما .(١٧٧٣) املالحة» لفن الكامل و«النظام ،(١٧٧٢)
أكاديمية تأسيس من أمكنه مما ممتلكاته، وبعَض الرياضية، وأَْجِهَزتَه كتبَه، ابنه ورث
العناية انتقلت ،١٧٩٥ عام يف نفسه دراب وفاة وبعد قليلة. سنوات بعد جرينرو
بقي وقد دراب، لزوجة قريب وهو سول، جوزيف العائلة؛ يف آَخر فرٍد إىل باملدرسة
اإلغريقية لتتضمن الدراسة مناهج عت توسَّ لقد عاًما. خمسني لنحو املدرسة عن مسئوًال
يف أمها مثل جرينرو، أكاديمية لكنَّ املقدس، بالكتاب متعلِّقة ودراسات واإلسبانية،

الرياضية. الدراسات عىل الشديد التأكيد يف استمرَّْت وايتهافن،
إنجلرتا، يف مكان كل من وإنما فقط، املحلية املنطقة من البنني املدرسة تجتذب لم
ل ُسجِّ بل التاسعة، يف أطفاٍل تسجيل باإلمكان كان البحار. وراء ما بالد من حتى بل
أعمارهم؛ من العرشينيات أوائل يف شبَّان هناك أحيانًا تَعلََّم كما السادسة، يف طفٌل مرًة
عاًما. عرش وخمسة عرش أربعة بني هناك التالميذ معظم أعمار تراوَحْت املتوسط، يف لكْن
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أحد (عمره كوبر روالند يُدَعى كان التالميذ أصغر أحد أن ١٨٠٩ عام سجالت تُظِهر
عاًما)، وعرشون ثالثة (عمره إيرفنج جيمس كان التالميذ أكرب أحد بينما عاًما)، عرش
والحساب. والكتابة، اإلنجليزية، اللغة يف نفسه األسايس الدراسة منهَج يدرسان كانَا
مع الالتينية، وإما الفرنسية إما وتعلَّموا الرسَم، اآلَخرين األوالد معظم َدَرَس كذلك
كوملان جون اتبعه الذي الدراسة منهج إن الرياضية. املوضوعات من واسع نطاق
والرسم، والكتابة، والفرنسية، اإلنجليزية، نموذجيٍّا: كان عاًما) عرش خمسة عمره (وكان
واملساحة، والحجوم، للمساحات القياس وفن املثلثات، وحساب والهندسة، والحساب،
من وإقليدس. والجرب، وامليكانيكا، والفلك، الكروية، املثلثات وحساب الدفاتر، ومسك
والقياس، الشمسية، الساعة تقديمها: يمكن كان التي األخرى الرياضية املوضوعات
قدرًة يملك كان أنه فيبدو عاًما)، عرش ستة عمره (وكان بيت جورج أما والتحصني.
التفاضل (حساب املستمر والتغريُّ املخروطية، القطاعات يف دروًسا أخذ إذ استثنائيًة؛

النيوتوني). بالشكل والتكامل
قوائم مجرد من أكثر جرينرو من نملك ألننا محظوظون فنحن ذلك ومع
قد كان ،٢٠٠٥ عام يف هرييس جون الريايض املعلم يُتوىفَّ أن فقبل باملوضوعات؛
يف مكان كل يف املدارس تالميذُ كتبها الرياضيات، ملادة درايس دفرت مائتَْي من أكثر جمع
الحديث؛ باملعنى تمريناٍت كتَب هذه تكن لم و١٩٠٧. ١٧٠٤ عاَمْي بني وويلز إنجلرتا
ذلك، من بدًال ومرات، مرات متشابهة مسائل عىل ليتمرَّنوا غالية أوراًقا يبدِّدوا لم التالميذ
من مجموعًة ألنفسهم أَنَْشئوا وبهذا قياسية، ملسائل نموذجية أمثلًة بعنايٍة أدرجوا فإنهم
كان األمثلة من كثري املستقبلية. لحياتهم معهم يحملوها أن يمكن التي املحلولة، األمثلة
«مرشد كتاب من الخصوص وجه وعىل الوقت، ذلك يف مبسطة مدرسية كتب من مأخوذًا
هناك أن املؤكَّد من ولكن ،(١٧٥١ عام األوىل (الطبعة ووكينجهام لفرانسيس املعلم»

لتالميذهم. أنفسهم املدرسون ابتَكَرها أُخرى كتبًا
روبرت مألها الرياضية، للتدريبات مدرسية دفاتر خمسة هرييس مجموعة ن تتضمَّ
روبرت مأل العامني، هذين خالل .(1-4 الشكل (انظر و١٨٣٣ ١٨٣٢ عاَمْي يف سميث
تماًما مفصلة صورة لدينا تكون وبهذا رياضية، بأمثلة صفحة وسبعمائة ألف نحو
بالفعل تجاَوَز قد كان ألنه روبرت؛ كتب ما أول الكتب هذه تكن لم يدرسه. كان ا عمَّ
،١٨٣٢ عام من باٍق، كتاب أقدم إن والقسمة. والرضب والطرح للجمع األولية العمليات
الطالب، أجيال من يُحَىص ال عدًدا مكَّنَْت التي القاعدة كانت هذه الثالث»؛ «قاعدة ب يبدأ
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.١٨٣٢ جرينرو، أكاديمية الريايض، سميث روبرت لدفرت األوىل الصفحة :1-4 شكل

كم األيام، من B عدد يف قناة يحفرون الرجال من A عدد مثل: أسئلة عن اإلجابة من
ألنه هكذا القاعدة هذه يت ُسمِّ نفسه؟ العمل يؤدوا حتى الرجال من C العدد يحتاج يوًما
(اإلجابة). الرابعة الكمية نجد أن يجب ومنها ،(A, B,C) معلومة كميات ثالث بها يوجد
األعداد مع الغرب إىل انتقلت أنها املحتمل ومن الهند، يف ظهر املسألة أصل أنَّ بد ال

لقرون. واألوروبية اإلسالمية الحسابية الكتب يف شائعًة العملية كانت الهندية؛
التاسع القرن يف اإلنجليزي املدرسة فطالب باالستظهار؛ تُدرَّس الثالث قاعدة كانت
من سابقيه حال كان كما إرادته»، وفق األشياء بعمل «يبدأ أن منه ًعا متوقَّ يكن لم عرش
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A يف B يرضب أن يجب أنه الطالب يُعلَّم أن يجب أعاله املثال ويف البابليني. الطالب
تنويعات دائًما هناك كانت بالطبع ولكن الصحيحة. اإلجابة إليجاد C عىل الناتج ويقسم
املبارشة الثالث قاعدة يتعلم أن سميث روبرت عىل كان فقد الغافل؛ بالطالب لإلمساك
ضمن بعدها، جاءت املوضوعات هذه املزدوجة. الثالث وقاعدة املعكوسة، الثالث وقاعدة
يف (املشاركة املشاركة وقاعدة والفائدة املقايضة مثل أخرى موضوعاٌت أخرى، أشياء
يتناول والهندسية. الحسابية واملتواليات العرشية، والكسور العامة، والكسور الربح)،
بادئًا املوضوعات، من مشاِبهًة قائمًة — نفسه العام يف ُكِتب أنه يبدو — آَخر دفرت
عىل ُكِتبَا قد الدفرتين أن يبدو . عرشيٍّ االثنَْي والنظام باملتواليات ومنتهيًا الثالث، بقاعدة
تكرار سبب واضًحا وليس ،٢ واملجلد ١ باملجلد َمهما رقَّ قد نفسه روبرت ألن التعاُقب؛

مرتني. املادة تناُوله
من واحد — املثال سبيل عىل — وهنا ووكينجهام، من مأخوذ أمثلته من كثري
١٢ عىل تُقَرع أن يمكن التي التغيريات عدد عىل (والثاني التباديل عىل فقط اثنني مثالني

جرًسا):

له يوفر َمن مع اتفق وقد جيدة، مكتبة زيارة أجل من املدينة إىل شاب يأتي
وذلك والسكن، الطعام مقابل إسرتلينيٍّا جنيًها أربعني يعطيه أن عىل املسكن
أفراد ٦ من تتكوَّن (التي عائلته أفراد وضع فيها يستطيع التي الفرتة طوال
يمكنه التي املدة ما العشاء. عىل يوم كلَّ مختلفة مواضع يف نفسه) هو عداه

جنيًها؟ األربعني هذه لقاء يمكثها أن

بعد مباَرشًة يوما) ٥٠٤٠ = ١×٢×٣×٤×٥×٦×٧) الصحيح الحلَّ روبرت كتب
إىل مباَرشًة انتقل كثب، عن النقطة هذه يف ووكينجهام متبًعا بعدها، ولكن السؤال،

العامة. الكسور
تسعمائة نحو عىل ١٨٣٢ عام نحو روبرت وضعهما اللذان الحساب دفرتَا يحتوي
بعنوان ثالث دفرت يف أخرى صفحة خمسمائة نحو مأل ذلك، إىل وباإلضافة صفحة.
التخطيطية الرسوم بعَض يحوي واملساحة»، والقياس املثلثات وحساب «الهندسة

.(2-4 الشكل (انظر جرينرو يف بالتشجيع حظيت أنها يبدو التي الجميلة
روبرت تأليف «الحساب، به الخاصة العنوان صفحة عىل ُكِتب الذي التايل، الدفرت
املسائل إن عامة». قواعد عىل عملية «أسئلة حول يدور ،«١٨٣٣ جرينرو سميث،
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سميث، روبرت جانب من عنها ومجاب مرشوحة املثلثات، حساب يف مسألة :2-4 شكل
.١٨٣٢ جرينرو، أكاديمية

غالبًا يضعون كانوا التالميذ ألن خاصة؛ أهمية لها الطرود» «فواتري باسم املعروفة
فاتورة تبدأ ووكينجهام. يطرحها كان التي تلك من بدًال الحارضة والتواريخ أسماءهم

التايل: النحو عىل األوىل روبرت

.١٨٣٢ يوليو من عرش الثالث جرينرو،
ناش. توماس السيد

سميث. إس روبرت من اشرتاها
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ديناري ٠ سوليدي ١٦ جنيه ١ ديناري و٦ سوليدي ٤ بسعر
زوج لكل

الصوفية الجوارب من أزواج ٨

ديناري و١٠ سوليدي ١٥ ديناري و٢ سوليدي ٣ بسعر
زوج لكل

نفسها الخيوط من أزواج ٥

العام من أغسطس حتى ١٨٣٢ يوليو من أخرى فواتري عىل أخرى تواريخ تتواصل
يف يبدأه لم ولكنه ،١٨٣٢ عام يف الدفرت هذا مأل ربما روبرت بأن ييش ما وهو نفسه،
توماس اسم يظهر العنوان. صفحة عىل املدون التاريخ وهو آنذاك، أنهاه وإنما ١٨٣٣
يُدَعى شخص اسم مع وبالتوازي األول، روبرت دفرت نهاية يف آَخر موضع يف ناش
يف أخرى مرًة ريد روبرت ويظهر مدرَِّسيْه؛ كانَا ربما أنهما عن ينمُّ ما وهو ريد، روبرت

التالية: الحسابية العملية

سوليدي و٠ جنيًها ١١
ديناري و٦

سوليدي و١٢ جنيه ٠ بسعر
للياردة ديناري و٣

الناعمة الرشائط من ياردة ١٨

ديناري و٣ سوليدي ١١ ديناري و٣ سوليدي ٢ بسعر
زوج لكل

الجلدية القفازات من أزواج ٥
الرقيقة

وهكذا.
حسابات َن وتضمَّ الجوامد»، «قياس عن وكان ١٨٣٣ عام يف الثاني الدفرت اكتمل
السطوح، (رباعي الخمسة املنتظمة املجسمات سطوح ومساحات حجوم عن دة معقَّ
َن تضمَّ كما السطوح)، وعرشيني السطوح، عرشي واثني السطوح، وثُماني واملكعب،
األردواز وصنَّاع والنجارون والبنَّاءون اآلُجرِّ بنَّاءو يستخدمها التي لتلك مماثلة حسابات
يستخدمها التي املناسبة الوحدات مع وآخرون، والسباكون الزجاج ومركبو انون والدهَّ
«ألواح مساحات يقدِّرون انني الدهَّ أن روبرت تَعلََّم املثال: سبيل عىل منهم؛ واحد كلُّ
استقطاع دائًما «يجب ولكن املربعة، بالياردة النوافذ» ومصاريع واألبواب الحوائط تغطية

األخرى». والفتحات املدافئ مساحات
نستطيع ولكننا هذا، كل فعل عندما روبرت عمر كان كم نعرف ال نحن لألسف،

محكًما. وعمليٍّا نظريٍّا رياضيٍّا تعليًما منحته جرينرو يف سنواته أن نرى أن
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الفتيات

قلة، وكأنها اإلنسانية نصف تشكِّل الناس من مجموعة يعامل قسٍم إدراج يف ترَدْدُت
من أنه يُعتَقد يكن لم املجتمعات معظم تاريخ معظم طوال أنه حقيقة من مفرَّ ال ولكن
مجاالٍت يف ليس وبالتأكيد الفتيات، تعليم — األمر واقع يف املالئم من أو — الرضوري
قليل عدد هناك كان أنه مالحظة مستغربًا ليس فإنه ولهذا العلوم؛ أو الرياضيات مثل
النساء من قليل عدد هناك كان مثلما تماًما بالرياضيات، املشتغالت النساء من ا جدٍّ
عدًدا تركت أنها بد ال الحالة هذه قريب. زمن حتى الطبيبات أو املحاميات أو الكاتبات
هناك كان ذلك، من الرغم وعىل ما. حدٍّ إىل ُمحبَطات الذكيات النساء آالف من يُحَىص ال
ألنفسهن َخَلْقَن أو الرياضيات، تعلُِّم فرصَة أُعِطني الالئي النساء بعض آَخر إىل حنٍي من

الفرصَة. هذه
يمكِّنهن ما الفراغ ووقت الثراء من يمتلكن كنَّ الالتي أولئك النسوة تلك أمثلة من
أخذت التي دينج، الصينية اإلمرباطورُة لهذا املبكرة األمثلة من يََشأَْن. ما دراسة من
الفرتة، هذه يف املعتاد غري وعىل امليالدي. األول القرن نهاية يف شو» «سوان ال يف دروًسا
أربعينيات يف طويلة، بفرتة ذلك بعد زهاو. بان تُدَعى أيًضا، امرأة يد عىل تعلََّمْت
من دروًسا السويد، ملكة وكريستينا بوهيميا، أمرية إليزابيث ْت تلقَّ عرش، السابع القرن
قرن، وبعد الرياضيات. من بالفلسفة اهتماًما أكثر األرجح عىل كانتا وإْن ديكارت،
عن خطاب مائتَْي من أكثر كتب قد أويلر، ليونهارت األشهر، الريايض األوروبي كان
ملك الكبري فريدريك شقيق ابنة دساو، أنهالت أمرية إىل العلمية واملوضوعات الرياضيات
تحت باإلنجليزية وأخريًا واألملانية والروسية بالفرنسية الرسائل هذه نُِرشت وقد بروسيا،

هذا. يومنا إىل تُطبَع تزال وال جرمانيٍة»، أمريٍة إىل «رسائل عنوان
أن كان العادية، املرأة إىل بالنسبة الرياضيات لتعلُّم شيوًعا األكثر الطريق لكن
امليالد، قبل عرش التاسع القرن يف املثال: سبيل عىل أخوها؛ أو زوجها أو والدها يعلِّمها
ونيج أماجا آنانا األختان وهما البابلية؛ سيبور مدينة يف النساء من كاتبتان هناك كان
هو كاتبًا كان الذي تابوم، آبا والدهما، من األرجح عىل املهنة تعلََّمتَا أنهما يبدو نانا.
عىل والدهم، من تعليمهم أوَل وأشقاؤها دينج اإلمرباطورة ِت تلقَّ عام ألَفْي وبعد أيًضا.
زهاو، بان كانت الفتاة. لوقت تبديد هذا أن ترى كانت يبدو، فيما أمهم، أن من الرغم
مكَّنَتْها كافية بدرجة عمَله فهمت وقد جو، بان العاِلم أخت لإلمرباطورة، الالحقة املعلمة
ن مكوَّ زوج أشهر كان ربما التنجيم. عن رسالة ذلك يف بما وفاته، بعد استكماله من
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لكن باإلسكندرية، الرابع القرن آخر يف وهيباتيا ثيون هو الرياضيات يف وابنته أب من
عن ثانوية روايات فقط لدينا بل نفسها، هيباتيا من مباِرشة كتابات أية إلينا تصل لم

كثرية. أساطري اكتنفته الذي وموتها حياتها
يف أوبري جون كتب الحديثة. الحقبة بدايات إىل أَُرسهن داخل البنات تعليم استمرَّ
يف جيلينجهام قس دافينانت، إدوارد السابق صديقه عن عرش السابع القرن سبعينيات
يف راغب غري كان كاهنًا، كونه «بسبب أنه من الرغم عىل للرياضيات، حبَّه ذاِكًرا دورست،
دافينانت إن كثري.» وقت من فيه قىض َكْم تَْعَلم أن ينبغي ال الدنيا ألن أعماله؛ يطبع أن

أيًضا: لبناته وإنما فحسب، نفسه ألوبري الجرب يُدرِّس لم

كان إذ عيلَّ؛ الفضل صاحَب كان لقد ويرشد. يدرِّس أن دائًما ا مستِعدٍّ كان
الجرب. يف صات متخصِّ بناته كانت الجرب. علَّمني َمن أول

يتعلَّق فيما آن، الكربى؛ ابنتَه دافينانت إدوارد علََّم ماذا ندري إننا الحقيقة، يف
اإلنسانية، الشئون كل تسجيل عىل الحريص أوبري، نسخ ١٦٥٩ عام يف ألنه بالجرب؛
كاثرين)، األصغر أختها ميالد تاريخ (هذا ١٦٣٢ عام قبل آن ُولِدت لقد آن. مذكرات
الجرب عىل تدرَّبَْت أنها املحتمل من فإنه وهكذا ،١٦٥٠ عام يف إتريك أنطوني وتزوََّجْت
كاآلتي: عملها من أوبري نسخة ُعنِْونت وقد عرش. السابع القرن أربعينيات بواكري يف

دافينانت، لدكتور الكربى االبنة إتريك، آن السيدة نسخة من الجرب هذا نَسخُت
املنطق. يف البارع ص املتخصِّ

— بها ُكِتبت التي الالتينية اللغة وكذلك — آن مذكرات بداية يف الواردة املسائل إن
بعض كانت منها، واحدة يف املثال: سبيل عىل شاب؛ مبتدئ أي يدرسها التي لتلك مماثلة
عرشة.» االثنتا العذارى أيتها «مرحبًا بالالتينية: وحيَّاهن شاب برز حني يتجولن الفتيات
فسيزيد خمسة، يف عدُدنا ب ُرضِ «إذا أيًضا: وبالالتينية التو، يف الفتيات إحدى أجابت وقد
الفتيات؟ عدد كان كم عرشة.» اثنتي عن اآلن عددنا يقلُّ مثلما عرشة االثنتي عن عددنا
قبل وحلَّه بغداد، يف الخوارزميُّ صيغته وَضَع مثاًال تحل آن نجد متعدِّدة صفحات بعد
الناتج كان ،١٦ إليه أُِضيف ثم ،٦ يف ب ُرضِ إذا الذي العدد ما قرون: بثمانية ذلك
نهاية من بالقرب فإنه وأخريًا، .(6x + 16 = x2 الحديثة: (بالرموز نفسه؟ العدد مربع
األخرية املسألة وتأتي نضًجا. أكثر والرياضيات الالتينية اللغة من كلٌّ أصبحت املذكرات،
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صحيحان عددان جذراهما مكعبني، إىل ٣٧٠ اقسْم ِلديوفانتس: «الحساب» كتاب من
اختريت لقد .٣٣ زائد ٣٧ هي اإلجابة أن تُظِهر أن عىل قادرة آن كانت .١٠ مجموعهما
حلَّ إذا مستحيلة تكون املسألة ولكن سهلة، اإلجابة تكون حتى بعناية املسألة يف األعداد
نفسه الوقت يف نظريته وضع الذي — فريما كان ما وهو ،٣٧٠ العدد محلَّ كامل مكعٌب

البعيدة. تولوز يف اكتشافه بصدد — تقريبًا
الفتياُت تتعلَّم أن املرجح من كان عرش، الثامن القرن من عديدة سنوات مرور حتى
كما املجال، بهذا اتصال عىل بآباء أو اجتماعية بمكانة يتمتعَن كنَّ إذا فقط الرياضياِت
وهي جرمني، صويف استفادت دافينانت. وآن دينج اإلمرباطورة إىل بالنسبة الحال هي
األَْمَرين؛ من األخرية، فريما نظرية يف ًما تقدُّ َقْت حقَّ التي الرئيسية الشخصيات من واحدة
عرشة الثالثة سن يف وكانت ،١٧٧٦ عام باريس يف ومتعلِّمة غنية عائلة يف ُولِدت فقد
عن ح تروِّ كانت دارها، يف قابعًة كانت وبينما الفرنسية؛ الثورة اندلعت عندما بالضبط
يف أبواها يظن لم موضوع وهو الرياضيات، واكتشفت أبيها، مكتبة يف بالقراءة نفسها
الثامنة يف كانت وعندما إرصارها. ا أحسَّ بعدما لها استجابَا أنهما بَيَْد لها، مالِئٌم أنه البداية
التكنولوجية املتعددة املدرسة من املحارضات مذكرات عىل الحصول استطاعت عرشة
أعمالها َمْت قدَّ فقد املحارضات، بحضور لها السماح عدم من الرغم وعىل حديثًا، امُلفتتَحة
لوي جوزيف املدرسة؛ أساتذة أكرب من واحد إىل لوبالن، السيد مستعاٍر؛ اسٍم تحت
جاوس، فريدريش كارل الكبري األملاني الريايض راسَلِت أعوام بأربعة ذلك بعد الجرانج.
الجرانج من كلٌّ استمرَّ للحق، وإحقاًقا لوبالن. نفسه املستعار االسم تحت أخرى مرًة
لقد الحقيقية. ُهويَّتَها اكتشَفا بعدما حتى وشجاعتها، برياضياتها اإلعجاب يف وجاوس
يتاح قد الذي التعليم نوُع قطُّ لها يُتَْح لم إذ حياتها؛ معظَم الصعاب ضد صويف ناضلت
قطُّ صويف تتقلد لم االكتمال. وعدم األخطاء تشوبه عملُها وكان موهبتها، مثل له لفتًى
جديرًة كانت بأنها جاوس علََّق ،١٨٣١ عام يف وفاتها فبعد ذلك، ومع رسمية؛ وظيفة أيَة
يف الرياضيات مراكز أهم من واحدة جوتنجن؛ جامعة من رشف مرتبة عىل بالحصول

أوروبا.
يف «النساء موضوع حول تدور التي امللصقات أو املقاالت ر تصوِّ ما كثريًا
لزمانَيْهما نموذجان ألنهما ليس لألسف لكن جرمني، وصويف هيباتيا من كالٍّ الرياضيات»
دافينانت وآن زهاو بان مثل البارزات غري النساء إن كذلك. ليستا ألنهما ولكْن ومدينتَيْهما،

الريايض. والتعليم الرياضيات مجال يف النساء لواقع تمثيًال أكثَر إجماًال، يُْعَدْدَن،
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عندما الغربية، أوروبا يف ببطء الفتيات موقف َن تَحسَّ عرش التاسع القرن بحلول
هرييس مجموعُة تحتوي ال االبتدائية. املدارس يف التعليم من كبرية بأعداد يستفدن بدأَْن
التي الرياضيات نوعية عىل نظرًة تمنحنا الدفاتر ولكن فتيات، كتبتها قليلة دفاتر عىل إال

وويلز. إنجلرتا مدارس مختلف يف للفتيات تُدرَّس كانت

.١٨٣٤ أكتوبر من العرشين بتاريخ ويتمان، آن تدريبات لدفرت األوىل الصفحة :3-4 شكل

املذكورة دفاتَره سميث روبرت تدوين بداية سبق الذي العام ،١٨٣١ عام يف
نيوبورت بشمال واٍد يف فريووتر مدرسة يف ألكسندر، إليانور عمَلْت جرينرو؛ يف أعاله
إىل ١ ١

و٤ سوليدي و١ جنيًها ٣٠ ْل «حوِّ (مثًال: االختزال مسائل عىل ويلز، جنوب يف
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جنيهات ٣ هو القماش من ياردة ١٧ ثمن كان «إذا (مثًال: الثالث وقاعدة فاردنج»)،
صفحة، ١٢٧ الدفرت صفحات عدد بلغ ياردة؟») ٦٥ ثمن يكون فكم سوليدي، و١٠
،١٨٣٤ أكتوبر من بدايًة أعوام، ثالثة وبعد املسائل. من النوعني هذين من فقط وتألََّف
املعلم» «مرشد كتاب دراسة يف يورك، من بالقرب آبلتون-لو-مورز، يف ويتمان آن رشعت
َقَضْت أنها نعلم وبهذا مؤرَّخة، األولية تدويناتها كل .(3-4 الشكل (انظر ِلووكينجهام
الرضب، عملية يف كامًال شهًرا أمضت ولكنها أيام، عرشة حوايل البسيط الجمع تعلُّم يف
األرض، وقياس القماش، وقياس (النقود، املركَّب الجمع عىل عملت امليالد أعياد وبعد
يف الطرود. فواتري إىل وصلت مارس نهاية ويف أخرى)، وأشياء وامِلزر، الجعة وقياسات
أتكينسون جي إم دبليو السيدة إىل الثمانية الصوفية الجوارب أزواُج ذهبَْت حالتها،
أخاها) أو والدها كان (ربما ويتمان هنري السيد اشرتى بينما معلمتها)، كانت (ربما
معتَمد طريقة وهو «التمرين»، إىل وصلت ،١٨٣٧ أبريل ويف الساتان. من ياردة ١٥
بعد دفرتها انتهى .(4-4 الشكل (انظر واملقاييس القياسية األوزان كسور ملعرفة عليها
يف فيه وصلت الذي الوقت وهو ،١٨٣٧ مايو من العارش يف صفحة وخمسني مائتني
عن يقلُّ فيما ْت أتمَّ فقد وبهذا املركَّبة، الفائدة موضوع إىل ووكينجهام كتاَب دراستها
من محرتم مقدار ذلك مع لكنه أشهر، ثالثة يف سميث روبرت ه أتَمَّ ما سنوات، ثالث

الرياضيات.
األخرى هي لينكونشري يف ستينفيلد من أترسول إليزابيث درست عاًما، عرشين بعد
أرطال ثالثة ثمن كان «إذا (مثًال: الثالث قاعدة إىل املركَّب الجمع من ووكينجهام، كتاَب
رطًال ٢٩ مقابل يُدَفع أن يجب فماذا ديناري، و٨ سوليدي و١ جنيه ١ هو البن من
تشابل السيدة إىل الصوفية الجوارب من أزواج ثمانية ذهبت حالتها، ويف أوقية؟») و٤
بالنسبة قليًال مختلًفا الحال كان ذلك، ومع .١٨٥٠ عام أكتوبر من والعرشين الثاني يف
بمانشسرت هولم يف دورست شارع يف إنجلسون، السيد أكاديمية يف نورمان آي اآلنسة إىل
ومزوًَّدا باهت، أزرق ورق عىل املدرسة، اسم عليه مطبوًعا دفرتها كان ١٨٦١؛ عام
اآلنسة كتبَِت األوىل الصفحة عىل أحمر. لونهما ُمسطَّرين خطني من مكوَّنة بهوامش
صفحات من صفحة فكلُّ كثريًا؛ تتقدَّم لم لألسف ولكنها متقدِّم.» «حساب نورمان:
«ماذا (مثًال: والبنسات والشلنات الجنيهات قسمة أو رضب بعمليات مليئٌة الستني الدفرت
ديناري؟») ٧ ٨

٩ الياردة سعر كان إذا القماش، من ياردة ٤٧٦٧ لقاء دفعه عيلَّ يجب
الثالث قاعدَة أمربالند نورث يف كارشيلد مدرسة من داوسون إليزابيث درست عام وبعد
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بسعر ياردة، ٧٢٣٤ «قيمة إليجاد فمثًال: «التمرين»؛ عىل كثريًا وتدرَّبت مكثَّفة، دراسًة
طفِل لكل معروفة حقيقة استخدَمْت فإنها الواحدة»، للياردة ديناري و٨ سوليدي ٦
جنيه ١

٣ يساوي ديناري و٨ سوليدي ٦ أنَّ وهي ،١٩٧١ عام قبل إنجليزيٍّ مدرسٍة
قدًما ٦٥ تكلفة إيجاُد إليها بالنسبة ما حدٍّ إىل سهولًة أقلَّ كان فقد ذلك، ومع إسرتليني.

للقدم. ديناري ٧ ٣
و٤ سوليدي ٣ بسعر بوصات، ٣ ١

و٤

عرش الثاني بتاريخ ويتمان، آن تدريبات دفرت يف األخرية الصفحات من واحدة :4-4 شكل
.١٨٣٧ أبريل من
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بريطانية مدرسة يف تلميذة وهي — الند إيزابيال قَضْت ،١٨٦٦ عام أبريل من بدايًة
عام من أكثر — فقط) للبنني أوًال َسْت (أُسِّ النكشري يف بولتون-لو-ساندز يف متوسطة
اآلنسة مألت بعام، التاريخ ذلك وبعد الثالث. قاعدة إىل البسيط الجمع من لتتقدَّم
عرشين تدريجيٍّا جلوسسرت، يف للبنات املتوسطة هول روبستون مدرسة من جونز، جي
جنكينز اآلنسة إىل الصوفية الجوارب من أزواج ثمانية فيها ذهبت الفواتري، من صفحة

.١٨٦٨ عام يوليو يف
اسم عنها نعلم التي الدفاتر تلك بعض هي أعاله املختارة الفتيات دفاتر إن
أنها نفرتض أن يمكننا ال األبحاث من املزيد دون ومن والتاريخ، واملدارس صاحباتها
عميل تأكيٌد له كان للبنات الرياضيات تعليم أن عن تنمُّ أنها بَيَْد وقتها؛ للحال ممثِّلة
بطيئًا أحيانًا التقدُّم كان الحديثة املعايري وفق فإنه ذلك، وفوق هنا)، إلقليدس وجوَد (ال
فاٍت مثقَّ ُكنَّ الدفاتر هذه َكتَبَْن الالئي الفتيات فإن ذلك، ومع بالتكرار. ويتَِّسم للغاية

السابقة. األجيال يف بنظرياتهن ُقوِرنَّ ما إذا خاصًة والرسَد، العدَّ ويُْحِسنَّ
األمر تَطلََّب الجامعي، التعليم إىل االبتدائية الرياضيات من االنتقال أجل من لكن
الوصول من تمكَّنَتَا امرأتني بني مقاَرنٍة بَعْقد القسم هذا وسننهي للشخصية. خاصة قوًة
اسكتلندا، من فيليب لورا وهما بلَديْهما؛ يف التعليم نظاَمي يف املهمة املراكز أعىل إىل

اليونان. من فونتوكيل وفلورينتيا
عام إدنربة جامعة يف تخرَّْجَن الالتي النساء أوائل من واحدًة فيليب فلورا كانت
يكن لم سنوات. بسبع ذلك قبل الرياضية بالجمعية التحَقْت قد كانت ولكنها ،١٨٩٣
جمعية من ولكن الجامعة، من الحقيقة يف مكتَسبًا العليا الرياضيات يف تعليمها معظم
يفوق تعليًما لتقدِّم ١٨٦٧ عام الجمعية هذه ست أُسِّ للمرأة. الجامعي للتعليم إدنربة
وقت ومنذ للرجال. الجامعُة تقدِّمه الذي لذلك موازيًا للنساء، املدريس التعليم مستوى
بعض من الرغم عىل الرياضيات، مادَة الجمعية يف املحارضات مقرراُت نَْت تضمَّ مبكِّر
الهدف كان تماًما». السيدات اهتمام نطاق «خارج اعتربوها الذين أولئك من املعاَرضة
إعداًدا أُعِدْدَن كثرياٍت نساءً ألنَّ ولكْن الجامعة، يف تُدرَّس كما نفسها الرياضيات تدريس
كما مرتفًعا إليه وصْلَن الذي املستوى يكن لم االبتدائي، املدريس تعليمهن يف سيئًا
املثلثات وحساب والجرب اإلقليدية الهندسة تعلَّْمَن ذلك، ومع ؛ قطُّ الجامعة مقررات يف
ذلك ومع ا، جدٍّ صغريًا املقررات يَْدرسن الالئي النساء عدد كان املخروطية. والقطاعات
تعويًضا األعداد ِصَغر عن تعوِّضان الطالبات ومثابرة «حماسة بأن: املحارضين أحد أفاد
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عام يف بنجاح فيليب فلورا َلْت تأهَّ ومنه ًما، تقدُّ أكثر مقرَّر ُقدِّم بعُد، فيما مضاعًفا.»
عام ويف إدنربة. يف الرياضية بالجمعية فيه التحقت الذي نفسه العام وهو ،١٨٨٦
مدرسة يف الوقت لبعض بالفعل تُدرِّس وقتَها وكانت الجامعة، من درجتها ُمِنحت ١٨٩٣
ذلك وبعد تزوََّجْت، نفسه العام يف الجمعية. َستْها أسَّ مدرسة وهي للبنات، جورج سانت

إدنربة. يف الرياضية والجمعية األكاديمية الحياة من انسحبت
وجرت أثينا، يف ١٨٦٩ عام يف ُولِدت فقد فونتوكيل، لفلورينتيا الذاتية السرية عن أما
الرياضيات تَدُرس فلورا كانت فبينما فلورا؛ مع متعددة متوازية خطوط يف حياتها
تدرس فونتوكيل فلورينتيا كانت عرش، التاسع القرن ثمانينيات يف إدنربة يف بالجمعية
منح ذلك وبعد أثينا، يف للبنات النظامية أرساكيون مدرسة من املدرسة معلم دبلومة
ملدة برلني يف الرتبية أصول علم لدراسة ماليٍّا اعتماًدا فلورينتيا أرساكيون مدارس مجلس
رَفَض. املجلس لكنَّ الرياضيات، يف زيوريخ من درجًة ل لتحصِّ ا مدٍّ طلبت وبعدئٍذ عام،
هامبورج.) يف بعُد فيما وعمل رياضيٍّا، أصبح ميخائيل أخاها فإن اآلَخر، الجانب (عىل
التي نفسها السنوات خالل كورفو، يف أرساكيون مدرسة يف لتُدرِّس فلورينتيا عادت
عضًوا فلورا ُقِبلت حني ١٨٩٢ عام ويف جورج. سانت مدرسة يف فيها تُدرِّس فلورا كانت
أول وكانت أثينا، بجامعة الرياضيات قسم يف عضًوا فلورينتيا ُقِبلت إدنربة، جامعة يف
من بدًال فيها. تتخرَّج لم أنها يبدو فلورا، من النقيض عىل لكن الرشف. هذا تنال امرأة
بيناري. إيرين صديقتها مع َستْها أسَّ أثينا، يف للبنات مدرسة التدريسيف يف استمرت ذلك،
من تزوََّجْت ربما بأنها يوحي مما فونتوكيل-سبينليل؛ باسم ع توقِّ كانت ،١٨٩٩ عام يف
ولألسف، جليًة. األمر بهذا املحيطة الحقائق ليست لكن مدرس، وهو سبينليل، لودفسكي
عمرها، من الثالثني تبلغ أن قبل عرش، التاسع القرن تسعينيات من األخرية السنوات يف

.١٩١٥ عام ماتت حيث إيطاليا، يف لتعيش وذهبت تتدهور، صحتها بدأت
أراَدتْه، الذي التعليم نوَع ل تُحصِّ كي تناضل أن وفلورينتيا فلورا من كلٍّ عىل كان
أخرى؛ جامعات عىل متقدِّمتني وأثينا إدنربة جامعتا كانت فقد ذلك، من الرغم وعىل

.١٩٤٧ عام حتى للنساء الكاملة العضوية تمنح لم كامربيدج فجامعة

الذاتي التعليم

قليل عدد سوى الريايض، التعليم من نوع أيَّ يتلقَّ لم الزمان، من ماضيني قرنني حتى
الرياضيات تعليم فإن الفتيان إىل بالنسبة وحتى العالم، يف مكان أي يف الفتيات من
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حالة يف رأينا كما عرش، السابع القرن يف إنجلرتا ويف نسبيٍّا. حديثًة ظاهرًة يَُعدُّ اإلجباري
دون نهايتها حتى والجامعية العادية الدراسة إكمال املمكن من كان وبيبس، واليس
ميل أو خاص باستعداد يتمتعون الذين أولئك كان ولهذا الرياضيات؛ من الكثري تعلُّم
فريما، حالة كانت هذه باألساس. ذاتيٍّا تعليًما أنفسهم يعلِّمون كثرية، أحوال يف للموضوع
صديقه والد امتلكها ُكتٍُب ِمن زمنه، يف ًما تقدُّ الرياضيات أكثر من بعًضا تَعلََّم الذي
يف الرياضيني أعظم أحد نيوتن، إسحاق حالة كانت أيًضا هذه بوردو. يف ديسبانيه إتيان
املتوسطة مدرسته يف األولية الرياضيات من شيئًا نيوتن تَعلََّم ربما عرش؛ السابع القرن
يف كطالب الذاتية قراءته خالل من ا جدٍّ كثريًا أكثر تعلََّم ولكنه لينكونشري، يف جرانثام يف
كيف له لصديٍق وَصَف عديدة سنوات وبعد عرش؛ السابع القرن ستينيات يف كامربيدج
من كثريٌ قالئل. بسنوات ذلك قبل بالالتينية نَْرشها أُِعيد التي ديكارت، هندسَة قرأ أنه
سيضاهون منهم قليلة وقلٌة غريب، ريايضجديد نصٍّ أيِّ قراءِة صعوبَة يدركون الناس

الدافع. الذاتي وإرصاره عناده يف نيوتن

من ينتهي كان وعندما بنفسه، وقرأها ديكارت هندسِة ُكتَُب اشرتى لقد
عندئٍذ ذلك، من أبعد يفهم أن يستطيع يكن لم صفحات، ثالث أو صفحتني
أن إىل أبعد، صفحات أربع أو ثالث بعد وينتهي أخرى مرًة يبدأ كان فإنه
أبعد، موضع إىل ويتقدَّم ثالثة مرًة يبدأ وعندئٍذ آَخر، صعٍب موضٍع إىل ينتهي

قرأه. ما كلِّ فْهَم يتقن أن إىل عمله يف ويستمر

نصوص يف شبيهة بطريقة َم تَقدَّ أنه الباقية نيوتن مخطوطات من نعلم نحن
كثريًا تجاوَزْت رياضياٍت ليبتكر فيها وجدها التي املادة عىل عمل وأنه أخرى، معارصة

سابقيه. من أيٌّ أنتجه ما
لديه الذي الشخص كان عرش، الثامن القرن يف ما حدٍّ وإىل عرش، السابع القرن ويف
األدبيات من موجوًدا كان ما معظم من ويتعلَّم يقرأ أن يستطيع يزال ال كاٍف، دافع
تعليم من جرمني صويف تمكَّنَْت عرش، التاسع القرن بداية يف وحتى املكتوبة. الرياضية
جيل آِخر إىل تنتمي كانت ولكنها زمنها، يف املتقدِّمة الرياضيات أهم من بعًضا نفسها
لعباقرة إال ممكنًا ذلك يَُعْد لم العرشين، القرن وبحلول إليه. بالنسبة ممكنًا األمر هذا كان
أما نفسه. علََّم الذي الهندي الريايض رامانجن؛ مثل تماًما ممتازة رياضية مواهب ذوي
الرسمي، التعليم يف عديدة لسنوات انتظم إذ نفسه؛ يعلِّم لم بالتأكيد فإنه وايلز، أندرو
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للتعرُّف الدراسة من السنوات لهذه اآلن يحتاج الرياضيات يف املوهوبني أكثر وحتى
الرياضيني إن املعرفة. من الفرع هذا يف واالصطالحات والتقنيات املسائل بعض عىل
نظرية مثل فاصلة مسألة يصوغ أن تقريبًا شخص أي بمقدور كان عندما «الهواة»،

بعيد. منذ زمنهم وىلَّ قد األخرية، فريما
عن خيالية روايات ابتكار يف الكتاب يستمر آَخر، إىل حني من فإنه ذلك، ومع
كافية بدرجة جيدين وكانوا آَخر، شخٍص كتابات من الرياضيات تعلُّم من تمكَّنوا أفراد
ومؤلفتها أينشتاين»، «السيدة هي القصص هذه إحدى فيها. ع والتوسُّ أعماله لفهم
كلتَيْهما يف أوبورن؛ ديفيد ملؤلفها «برهان» بعنوان أحدث مرسحية وأخرى ماكجريل، آنا
تمكَّنَْت الواقعية) الحياة يف سابًقا الصورة هذه (رأينا رياضيات لعاِلم ابنًة البطلة كانت
حقيقة لألسف، لكْن والدها. أعمال بفضل للغاية عالية مستويات إىل نفسها تعليم من

تماًما. ممكنة غريَ اآلن صارت الفذَّة األعمال هذه مثل أن هي الحديثة الرياضيات

األساس؟ من الرياضيات نتعلم ملاذا

تعليم يف قرون امتداد عىل بُِذلت التي البرشية الطاقة من الهائلة الكمية ضوء يف
عن اإلجابات أن إال «ملاذا؟» نسأل: أن قليًال املستغرب من يبدو قد وتعلُّمها، الرياضيات
إىل ترجع التي السومرية النصوص إن الزمن. مر عىل كبريًا اختالًفا اختلفت السؤال هذا
األعداد مع والتعاُمل والكتابة القراءة عىل القدرة أن ح توضِّ امليالد، قبل الثانية األلفية
إىل يبدو ربما هذا أن من الرغم عىل للمجتمع، القوية لإلدارة األساسية األمور من كانت
يف الضيقة الطويلة املقاعد عىل الجالسني األوالد نظر يف املنال، بعيد مثاليٍّا أمًرا ما حدٍّ

.F املنزل أفنية
إيطاليا يف امِلْعداد مدارس يف يتعلَّمون مقاربة أعمار يف أوالد كان عام، ألَفْي وبعد
األعداد، مع التعاُمل كيفيَة — القدماء البابليني نظرائهم مثل — عرش الثالث القرن
وإنما ، ككلٍّ املجتمع صالح هو الهدف فليس مختلفة؛ ألسباب ولكْن واملقاييس، واألوزان
ينخرطوا أن ع املتوقَّ من التي التجارية املعامالت إجراء عىل قدرًة أكثر أفراًدا يكونوا أن
إىل «الطريق الكتاب مقدمة يف لألفراد الرياضية املهارات قيمُة أخرى مرة وتظهر فيها.
تتطلَّب التي وامِلَهن املميزة للِحَرف طويلة قائمة من فيه بما ريكورد، لروبرت املعرفة»

بالهندسة. معرفًة
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وهو أََال الرياضيات؛ لدراسة ذلك فوق آَخر سببًا ريكورد كتابات يف نلمح لكننا
فهناك بهذا؛ أوىص َمن أول ريكورد يكن لم ًظا. تيقُّ أكثر العقل وجعل الذاكرة، شحذ
وعنوانها الثامن، القرن يف ألكوين املعلِّم إىل تُنَسب الصعبة الرياضية املسائل بعض
الرياضيات أن فكرُة الحني ذلك منذ واستمرت الشباب». عقل لشحذ ألكوين «مسائل
أو الالتينية اللغة شأن شأنها العقلية، املرء قدرة تحسني أجل من تدريسها يجب
عىل للحفاظ أساًسا العادية اليومية للحياة مطلوبة الرياضيات حال، أي فعىل اليونانية.
قلة الطفولة. مرحلة بنهاية يكتسبونها الناس أغلب أن املحتمل ومن والحساب، الوقت
الدرجة معادالت حل أو فيثاغورس نظرية استخدام إىل يحتاجون َمن هم الناضجني من
يرى هذا. يفعلوا أن مرًة ولو تعلَّموا تقريبًا الجميع ولكن زاوية، تنصيف أو الثانية،
حيث من نفسه األثر لهما التاريخ دراسة أو أجنبية لغة تعلُّم أن منهم، وأنا البعض،
املوضوعات هذه مثل ولكن والتحليل، واالستنتاج والتفكري الذاكرة وتطوير تنمية تشجيع
منها أكثر اختيارية الحارضموضوعات الوقت يف وهي الرياضيات، مقاَم قطُّ تكتسب لم

الربيطانية. املدارس مناهج يف إجبارية موضوعات
من املتكاِمل الجزءَ ذلك جعلتها التي هي للرياضيات املطلقة األقدمية كانت ربما
تخوم أقىص إىل الوصول يريدون َمن كلَّ أن الثابت من أيًضا للطفل. حديث تعليم كلِّ
يتدرَّبوا وأن ِصَغرهم من يبدءوا أن — الشباب املوسيقيني مثل — عليهم املوضوع،

بانتظام.
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الرياضيات حيوية

من يشء وإىل التجريب، وإىل الوقت إىل يحتاج جديدة آفاًقا يغزو أن يريد ريايض أي إن
لدينا ليست األول. الفصل يف قابلناهم الذين أولئك إىل ِلَلحظة نَُعد َدْعنا املادي. الدعم
بالتدريس، يعمل كان وربما رزقه، بها يتكسب ديوفانتس كان التي الكيفية عن فكرة
يف املعروفني الرياضيني أشهر من كثريون الرياضية. املواهب ذوي من كثريين مثل
ثانوية؛ كمهنة غالبًا ولكن الرياضيات، أيًضا درَّسوا فريما ظهور عىل السابق القرن
لوقت ريكورد عمل فقد ذلك ومع طبيبنَْي، ريكورد َوروبرت كاردانو جريوالمو فكان
َوسايمون بومبيل رافائيل من كلٌّ وعمل العملة، وسكِّ التعدين يف حياته من طويل
محاميًا فريما، مثل كان، فقد فيت فرانسوا أما عملية، إنشاءات مرشوعات يف ستيفن
كان زمن يف عاش ولكنه «هاٍو»، ريايض بأنه غالبًا فريما ُوِصف لقد قانونيٍّا. ومستشاًرا
فإن اآلخر، الجانب وعىل املعنى. عديَم الوصف هذا يجعل مما قليلة؛ قلًة املحرتفون فيه
ويتقاىض أكاديمية مؤهالت يملك إذ املحرتف؛ بالريايض إال يُوَصف أن يمكن ال وايلز

الرياضيات. وتدريس البحث يف كامل بدوام ليعمل أجًرا
الرياضيني. توظيف بها تمَّ التي الطرق يف مهمة تغيريات هناك كانت القرون مر عىل
مجاالت وكلها الصناعة، أو املاليات، أو التدريس، يف الريايضالحديث يعمل أن املرجح من
أو الرياضية، الخدمات لقاء املال لدفع مستعدين البعض يكون وربما مؤسسيٍّا. منظمة
األلفية يف الناس. من قليًال عدًدا إال يوظفون ال ولكنهم املحاسبة، مهارات أو التعليم،
والسياسية االقتصادية القوة كانت إذ تماًما؛ مختلفًة الصورة كانت امليالد بعد األوىل
العسكريني. والقادة والخلفاء واألساقفة امللوك أيدي يف مرتكزًة وآسيا أوروبا أغلب يف
فقد الرياضيات، فيها بما الذهنية، بمهاراتهم يعيشوا أن أرادوا الذين أولئك إىل وبالنسبة
ومثل ويحميهم، لهم ليدفع كافية، بدرجة قوي راٍع تحت أنفسهم بوضع عقالء كانوا
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هذا جرى كيف سنرى الفصل هذا يف متعددة. مختلفة أشكاًال تأخذ كانت الرعاية هذه
التي البالد يف وثانيًا عرش، والحادي العارش القرنني يف علماء ثالثة حياة يف أوًال األمر،

اإلسالم. حكمها

الرعاية أنماط

الحديثة الحدود من القريبة حران مدينة يف امليالد بعد ٨٢٦ عام قرة بن ثابت ُولِد
قرة بن ثابت يكن لم رْيَفة. الصَّ ممتهنًا األوىل عمره سنوات وقىض وسوريا، تركيا بني
َس أسَّ قالئل، بسنوات مولده قبل الصابئة. هي محلية، طائفة إىل ينتمي كان بل مسلًما،
ترجمة بهدف الحكمة»، «بيت باسم املعروفة املكتبَة بغداد يف املأمون العبايس الخليفة
معرفُة جذبت وقد العربية، إىل والفارسية والسنسكريتية اإلغريقية واملتون النصوص
محمد بغداد ريايضِّ انتباَه الرسيانية، قومه لغة جانب إىل والعربية باإلغريقية قرة ابن
نعلم ال إننا لألسف، بيزنطة. من عودته طريق يف حران يجتاز كان عندما موىس بن
انتقل ألنه نسبيٍّا؛ شابٍّا يزال ال كان قرة ابن أن نفرتض ربما ولكننا اللقاء، هذا تاريخ
ببني مجتمعني (املعروِفني أخَويْه ومن منه تعلََّم حيث موىس؛ ابن دعاه عندما بغداد إىل

والفلك. الرياضيات موىس)
كتب وقد بغداد، يف احرتاًما العلماء أكثر أحَد قرة ابن أصبح التالية، السنوات يف
الرياضيات يف كان عمله من اآلن يُذَكر ما أحسن ولكنَّ والعقيدة، والفلسفة الطب يف
ع بتوسُّ أيًضا وكتب العربية، إىل ألرشميدس متعددة وأبحاثًا رسائَل ترجم لقد والفلك.
أو سطوح أو مساحات ومسائل امليكانيكا، مثل: أرشميدس بها اهتمَّ موضوعات عن
الهندسة عن وكتب لبطليموس، «املجسطي» كتاب عىل علَّق وقد منحنية. األشكال حجوم
القمر، حركة وعن الظاهري، وارتفاعها الشمس حركة عن وخاصة الفلك، وعن الكروية
إلقليدس «العنارص» كتاَب أيًضا قرة ابن َدَرَس آنذاك. املعروفة الخمسة الكواكب وعن
برهانه بمحاولة عرش السابع القرن يف أكسفورد جامعُة استعانَْت ولقد مكثَّف، برتكيز
الذاتية براهينه أيًضا قرة ابن َم قدَّ املتوازية. الخطوط عن إقليدس، مسلَّمات إلحدى

.1-5 الشكل يف ح موضَّ أحدها فيثاغورس، لنظرية
اتصاٍل عىل ظلَّ وقد ميالديٍّا، ٩٠١ عام وفاته حني إىل بغداد يف قرة ابن مكث
من األخرية سنوات العرش وخالل موىس. ابن أبناء وعلََّم عديدة، سنوات موىس ببني
حميمًة، بالخليفة عالقتُه وكانت املعتضد، الخليفة بالط يف بانتظام حاًرضا أصبح حياته

80



الرياضيات حيوية

I

H
G

F
E

A B C D

أن بسيطة ولصق قص عملية شأن من فيثاغورس: لنظرية قرة بن ثابت إثبات :1-5 شكل
.GHDC + EFCA = IHBE الشكل أن عىل تربهن

«كان إنه بحيث القفطي، عرش؛ الثاني القرن يف املوضوعة السري إحدى لكاتب وفًقا
ِسنان ابنه أصبح بعُد وفيما شاء.» وقت أي يف الخليفة مجلس يف يجلس أن له مسموًحا
َمْلَمحني نتبنيَّ ربما قرة، ابن حياة عن نعرفه ومما معروفني. علماءَ أحفاده من واثنان
يف والعائالت، األصدقاء بني راسخة والتعلُّم للتعليم شبكة وجود هو أحدهما حاسمني:
الشخصية العالقات هذه قرة؛ ابن بأرسة موىس ابن عائلة يف أعضاءً تربط الحالة هذه
خصوصيًة أكثر الثاني امللمح الكتاب. هذا ثنايا يف متعددة مرات لُوِحظت وأمثالها الوثيقة
أوًال له َمهما قدَّ اللتان والرعاية الحماية وهو قرة، ابن فيهما عاش اللذين واملكان بالزمان

بعُد. من نفسه الخليفة ثم موىس، بنو
وفاة بعد بالبريوني، اختصاًرا املعروف البرَْيُوني، الريحان أبو هو آَخر، عاِلم ُولِد
استقراًرا. أقل منطقٍة ويف اإلسالمية، الدولة من املقابل الطرف يف عاًما، بسبعني قرة ابن
اآلن ى وتُسمَّ الحديثة، أوزبكستان داخل جيحون، نهر عىل فيها ُولِد التي البلدة تقع
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يف معه واستمر منصور، نرص أبي والفلكي الريايض يد عىل البريوني تَعلََّم بريوني.
لحساب الشمسية املالحظة عمليات يَستخِدم كان شبابه، يف ذلك. بعد حياته يف العمل
٩٩٥ عام أهلية حرٌب اشتعلت عندما ُقوِطع نشاطه ولكن املحلية، البالد عرض دوائر
الثالثني األعوام مدار عىل املدى الواسعة تحرُّكاته عن شيئًا نعلم إننا للفرار. واضطرته
منطقة يف عمل األوقات بعض يف الشمس. كسوف عن الدقيقة ملحوظاته من التالية
عن متنًا أهدى أنه ُعِرف حيث الحديثة؛ طهران من مقربة عىل قزوين، بحر جنوب
موطنه؛ يف سكن أخرى، أوقات ويف قابوس. زيار؛ آل من املنطقة حاكم إىل الكرونولوجيا
تحت عاًما عرش أربعة وبعد الثاني، منصور الساماني الحاكم وحماية رعاية تحت أوًال

املأمون. العباس أبي رعاية
الغزنوية، الدولة اجتاحتها عندما ١٠١٧ عام يف انتهت نسبيٍّا املستقرة الفرتة هذه
ُسِجن، قد البريوني أن ويبدو الحالية. أفغانستان رشقي تَُعدُّ التي املنطقة يف املوجودة
كيلومرت ١٠٠ نحو مسافة عىل نفسها، غزنة أو كابول يف عديدة سنوات عاش بعُد وفيما
لكنه الفظَّة، املعاَملة من اشتكى ولقد واضحًة، محمود بالسلطان عالقته تكن لم جنوبًا.
التي املنطقة وهي الهند، شمال إىل السفر عىل أيًضا قادًرا كان بعُد. فيما أبحاثه يف َم ُدعِّ
وعقيدتها املنطقة عن ع بتوسُّ وكتب الغزنوية، الدولة حكم تحت أيًضا وقعت قد كانت
حاكٍم حماية تحت أصبح ،١٠٣٠ عام يف محمود وفاة وبعد وجغرافيتها. وعاداتها
ُقِتل أن بعد وذلك مسعود، بن مودود هو ثالث، ثم محمود، بن مسعود هو ثاٍن، غزنويٍّ

.١٠٥٠ عام غزنة يف نفسه البريوني مات ثم .١٠٤٠ عام يف مسعود
وكاتبًا مخلًصا، عاِلًما البريوني كان الحاكمة، األَُرس يف ات تغريُّ اكتنَفتْها حياٍة خالل
الرياضيات يف أخرى متون مع والتنجيم، الفلك عن أعماله نصف نحو كان اإلنتاج. واِفَر
التي هي َكتََب مما فقط قليلة نسبٌة لألسف، لكْن واألدب؛ والتاريخ والطب والجغرافيا

بقيت.
النيسابوري، الخيامي إبراهيم بن عمر هو سندرسه الذي الثالث الريايض العاِلم
من قالئل سنوات قبل الخيام عمر ُولِد الخيام. عمر باسم الغرب يف جيًدا املعروف
تصنع عائلٍة من جاء بأنه اسمه ويوحي إيران، رشق شمال نيسابور يف البريوني، وفاة
ذات حاكمة ساللة وهي السالجقة، حكم تحت اإليرانية املنطقة وقعت زمنه يف الخيام.
ا مهمٍّ بحثًا كتب حيث سمرقند؛ إىل رشًقا ساَفَر شابٍّا، الخيام كان حني تركي. أصل
يف عديدة سنوات قىض بعُد، وفيما طاهر، أبي القضاة قايض إىل أهداه املعادالت، عن
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السلطان رعاية تحت الفلكية، الجداول تصنيف وعىل املرصد عىل أَرشَف حيث أصفهان؛
رشوًحا — قرة ابن مثل — كتب نفسها الفرتة وخالل امُللك، نظام ووزيره شاه مالك
نظام مقتل بعد ١٠٩٢ عام املرصد أُغِلق لألسف لكن إقليدس. أعمال عىل وتعليقاٍت
الخياُم فاَرَق الحكم، يف أبعد اٍت تغريُّ بعد النهاية، ويف شاه؛ مالك ووفاة ،١٠٩٢ عام امُللك
بني تقريبًا املسافة منتصف يف تقع التي مرو، مدينة يف زمنًا قىض أن وبعد أصفهان،

.١١٣١ عام َ تُويفِّ حيث نيسابور إىل أخريًا عاد وسمرقند، أصفهان
منقولة ليست وهي هنا، رباعياته من واحدة تضمني من نفيس أمنع أن أستطيع ال
شهرياري شهريار اإلنجليزية إىل ترجمها بل فيتزجريالد، إلدوارد الفيكتورية الرتجمة من

رامي): ألحمد العربية (والرتجمة ١٩٩٨ عام

القضاءْ اكتناه يف عمري أفنيُت
الخفاءْ يف يحجبه ما وكشف

وانقىض أرساره أجد فلم
الفناءْ. دبيَب وأحسسُت عمري

رعاية تحت الرياضية املمارسة عن بالكثري هذه الثالث املبسطة الحالة دراسات تخربنا ال
عىل العامة النقاط بعض تكشف أنها بَيَْد الوسطى، القرون يف املسلمة الحاكمة األَُرس
اإلغريق الرياضيون الكتَّاُب كان فقط، قالئل قرون منذ أنه هي النقاط هذه إحدى األقل؛
يف يوجدون ما نادًرا كانوا لكنهم املتوسط، البحر رشقي يف مكان كل يف موجودين
منترشين كانوا العربية باللغة الرياضيات كتبوا الذين أولئك فإن وهكذا نفسها، اليونان
البالد يف ليس ولكن الحديثة، أفغانستان إىل الحديثة تركيا من واسعة، منطقة عرب
«إسالميني» الكتَّاب أولئك مثل تسميَة املؤرخون ل يفضِّ السبب ولهذا نفسها؛ العربية
وال مسلمني، جميًعا يكونوا لم أنهم يُظِهر قرة ابن مثال ولكن «عربًا»، تسميتهم عىل
جميًعا عاشوا ذلك، ومع الدينية؛ نظرهم بوجهات عالقة لها الرياضية كتاباتهم كانت
التسمية هذه تَُعدُّ ثَمَّ ومن مسيطرة؛ وثقافته اإلسالم ممارسات فيها كانت مجتمعات يف

سواها. من أفضَل
الحاكمة؛ واألَُرس الحكَّام تغريُّ ظل يف الدراسة تمويل استقرار عدم هي الثانية النقطة
وظروف، حظٍّ مسألَة كانت ورعايتها شاب أو لصبي الرياضية باملوهبة اإلقرار فعملية
ذلك بعد السفر أو الدراسة عىل قدرتُه اعتمَدْت وربما والبريوني. قرة ابن حال يف كما
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بعيًدا يكون ربما نفسه هو مستقبلُه حاِكٍم من املايل، والدعم العطف عىل كبرية بدرجة
املستمرة بالعناية التمتُّع يف خاص نحٍو عىل متميًِّزا كان البريوني أن ويبدو األمان. عن
بعض نتاج كان الصعوبات، هذه من الرغم وعىل متعارضة. حاكمٍة أَُرسٍ من الحماة من
أيًضا كتبوا ربما والتنجيم الفلك عن كتبوا الذين وهؤالء ومتنوًعا، ُمثِمًرا العلماء هؤالء
أعمال عن أو إلقليدس، «العنارص» كتاب عن أو املثلثات، وحساب الكروية الهندسة عن
املوسيقى أو التاريخ أو الجغرافيا عن أو والجرب، الحساب عن أو آَخرين، إغريق كتَّاب

األدب. أو العقيدة أو الفلسفة أو
الرتتيبات. هذه مثل من الراعي عىل يعود كان ا عمَّ املرء يتساءل ربما النهاية، ويف
املجتمعات يف واحدة كلمة هناك تكن لم الحقيقة ويف كبريًا، تبايُنًا الفردية الحاالت تبايَنَِت
فإن وأوروبا، الصني يف سابًقا رأينا كما هنا. املوضحة «الرعاية» عالقَة تَِصف اإلسالمية
ويف املباركة، التواريخ حساب عىل لقدرتهم الرياضيني الخرباء قدَّروا ما كثريًا الحكام
أعمالهم يف دعمهم من األجل طويلِة استفادٍة يف األمل لديهم كان ربما الحاالت بعض
يكونَا قد وصحبتهم وفكريٍّا عقليٍّا املوهوبني خدمات امتالَك فإن ذلك، عىل عالوًة الجيدة؛

املقام. علوِّ عىل وعالمًة ة للمرسَّ مصدًرا
الحصول عىل املعتاد يف قدرًة أكثَر العلماء أصبح عرش، الثاني القرن نهاية نحو منذ
وبهذا اإلسالمية؛ «املدارس» مثل مايل، وقف لها مؤسساٍت يف األجر مدفوعة وظائف عىل
كثٍب عن ندرس كي لكن الحكَّام. ل تفضُّ أو ونزوات أهواء عىل اعتماًدا أقل أصبحوا
قليًال. ٍر متأخِّ تاريٍخ يف إنجلرتا إىل اآلن سنعود االحرتايف، التوظيف إىل الرعاية من َل التحوُّ

االحرتافية إىل الرعاية من

كانت انتقالية، فرتًة و١٦٢٠ ١٥٨٠ عاَمْي بني األربعون السنوات كانت إنجلرتا، يف
لالنتقال األوىل العالمات أيًضا نتبنيَّ أن يمكننا ولكْن موجودًة، تزال ال فيها الرعايُة
لتوماس الذاتية رَيُ السِّ ح وتوضِّ العامة. للمساءلة املعرَّضة األجر املدفوعة الوظائف إىل
متاحًة كانت التي والُفَرص اإلمكانات بعَض بريجز، َوهنري أوتريد َوويليام هاريوت

الوقت. ذلك يف إنجلرتا يف الرياضيات يف للموهوبني
عىل و١٥٨٠ ١٥٧٧ عاَمْي بني أكسفورد يف وَدَرس ،١٥٦٠ عام هاريوت توماس ُولِد
آنذاك)، كهذا يشءٌ هناك يكن لم (إذ الرياضيات يف جامعية درجة عىل يحصل لم األرجح.
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أحسُن الذاتية؛ قراءاته من أو خصوصيني معلِّمني من املوضوع من شيئًا تعلََّم ربما لكنه
ربما أكسفورد، يف اكتَسبَه أنه يبدو الذي واملالحة، باالستكشاف اهتماُمه ذلك عىل شاهٍد
أصبح عرش السادس القرن ثمانينيات وخالل هاكليوت. ريتشارد املغاِمر محارضات من
املحتمل باالحتالل االهتمام شديَد الوقت ذلك يف كان الذي رايل، والرت رعاية تحت هاريوت
رحلٍة يف كارولينا، نورث اآلن ى يُسمَّ ما ساحٍل إىل هاريوت أبَحَر ١٥٨٥ عام ويف ألمريكا.
من وايت جون وصديقه هاريوت مكَّنَْت لكنها بالفشل، وباءت عاًما، استمرت رايل موََّلها
اإلقليم ونباتات للناس الجميلة الرسوم وبعض النافعة املعلومات من كبري قدر إحضار

النهاية. يف عليه قىض بالتبغ ولًعا معه جلب َقْد ولألسف وحيواناته،
كتبه الذي النصَّ لكنَّ امِلالحَة، ارَة البحَّ يعلِّم أن الرحلة قبل ِلرايل هاريوت َد تعهَّ
رايل ممتلكات يف أوًال رايل؛ رعاية تحت العيش يف استمر عودته، وبعد لألسف. اآلن مفقوٌد
دورهام منزل يف رايل، موطن إنجلرتا يف بعُد وفيما أخرى)، استعمارية (مغامرة أيرلندا يف
تجاربَه هاريوت أجرى دورهام منزل سطح عىل من التيمز. نهر ضفاف عىل هاوس
والشمعية. املعدنية الكرات سقوط معدالت بني مقاِرنًا الساقطة، األجسام عن املبكرة
ملحوظاٌت بقيت فقد ١٦١٨؛ عام يف رايل أُعِدم أْن يوم إىل رايل من بالقرب هاريوت استَمرَّ
ضمن ومخطوطاته اليدوية هاريوت كتابات يف باقيًة املشنقة عند األخرية رايل كلمات عن
عرش، السادس القرن تسعينيات من األوىل السنوات يف لكْن والرياضية. الشخصية أوراقه
قىضهاريوت وقد أمربالند. لنورث التاسع اإليرل برييس، هنري هو ثاٍن راٍع لهاريوت كان
يف هاوس سيون منزل يف برييس، موطن لندن، يف عمره من الباقية الثالثني السنوات
ساسكس. يف هاوس بتوورث الريفي، منزله يف أو التيمز، نهر ضفاف عىل ميدلسكس
السياسية التوترات عىل بنجاٍح يتغلَّب أن هاريوت راِعيَْي ِمن أيٌّ يستطع لم لألسف لكْن
لندن؛ برج يف مسجونًا عدًة سنواٍت رايل، مثل برييس، قىض إذ األيام؛ تلك يف والدينية
يفقد لم يختارها. دراسات أية متابعِة حريَة وأعطاه بَدْخٍل، هاريوت أَمدَّ ذلك، ومع
واستخدم الفلك، إىل ذلك بعد أيًضا وعاد البحر، يف املالحة بمسائل اهتماَمه هاريوت
الرباكني وفوَّهات الشمسية البَُقع لرصد له جاليليو استخداِم وقِت نفس يف التليسكوب
الحصول من تَمكََّن توربوريل، ناثانيال أكسفورد؛ يف أصدقائه أحد خالل ومن القمر. عىل
واحًدا أصبح وهكذا فريما)، عىل بعُد فيما بعمٍق أثََّرت (التي لفيت الرياضية األعمال عىل
بعض يف ع وتَوسَّ قدَّر الذي األوَل، اإلنجليزيَّ وبالتأكيد مكان، أي يف الناس أوائل من

فرنسا. يف التطوُّر يف آِخذة كانت التي املثرية الجديدة الرياضية األفكار
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به تكن لم آِمن، خاص بَدْخل تمتُّعه ظلِّ ويف اكتشافاته، من أيٍّا هاريوت ينرش لم
من الرغم عىل بالتدريس، يعمل لم رزقه. يكسب أن أو قدراته، عىل يربهن أن إىل حاجة
إال هاريوت لعمل يكن لم األوجه، أحد عىل الخاصة. أصدقائه دائرة مع أفكاَره ناَقَش أنه
بعُد. فيما جاليليو سبَّبَها التي الفكرية اإلثارة نوَع يسبِّب لم وبالتأكيد قليل، مباِرش تأثري
واسًعا نطاًقا يستكشف أن من شاء، ما عىل العمل يف حريتُه مكَّنَتْه اآلَخر، الوجه وعىل
املصطلح املهمة. النتائج بعض إىل به ْت وأدَّ تماًما، مبهًما كان بعضها املوضوعات، من
عمل يَِضيع أن بسهولة املمكن من كان الزرقاء». السموات «بحث هو لهذا الحديث
يف وفاته بعد محفوظًة أبحاثَه معارصيه بني شهرتُه جعَلْت الحظ لُحْسن لكْن هاريوت،
املعنى بهذا عديدة. لسنني بعده أتى َمن بني تدور أفكاره بعُض واستمرت ،١٦٢١ عام
املناقشة من كالٍّ مباِرشة، غري بطريقة كان وإن ع، َشجَّ قد هاريوت إن يقال أن يمكن
بعد امللكية الجمعيُة بهما اتََّسَمْت اللذين والرياضية العلمية الدراسات واحرتام الرياضية
امللكية الجمعية أن لدرجِة حسنًة هاريوت سمعة كانت الحقيقة، ويف قرن. بنصف زمنه

الباقية. أوراقه عن واالستقصاءَ البحَث مرٍة غريَ طلبت قد األوىل العرش سنواتها يف
دوًرا لعب أنه بَيَْد اإلبداع، حيث من هاريوت مستوى نفس يف أوتريد ويليام يكن لم
وكان ،١٥٧٣ عام أوتريد ُولِد الحًقا. إنجلرتا يف الرياضيات ازدهار يف مساٍو بقدر ا مهمٍّ
عام من وبدايًة عاًما؛ أربعني بنحو بعده َر عمَّ ولكنه قالئل، بسنوات هاريوت من أصغر
ذلك بعد هناك عن يبتعد لم أنه ويبدو َرسي، يف آلربي يف كاهنًا كان ذلك، قبل أو ،١٦١٠
والبالغني، لألطفال رياضيات كمدرِّس مشهوًرا أصبح لندن. إىل َعَرضية زيارات عدا ، قطُّ
تقع الذي أرندل، إيرل هوارد، توماس هو أرستقراطيٍّا، راعيًا اكتسب هاريوت ومثل
كما هوارد، ابَن أوتريد علََّم آلربي. من قليلة أميال بُْعد عىل هورسيل، وست يف مقاطعتُه
قريبًا أيًضا أوتريد قابََل هوارد خالل ومن أخرى، محلية أرستقراطية طبقات أبناءَ علََّم
هذه يف اإلنجليزية الرياضيات يف ا مهمٍّ دوًرا لعب الذي كافنديش، تشارلز السري للعائلة؛
مفتونًا كان ما لسبٍب لكنه خاص، نحٍو عىل الرياضيات يجيد كافنديش يكن لم الفرتة.
هاريوت، وفاة بعد يفهمها. أن وحاَوَل واألبحاث الكتب أحدَث شديد توٍق يف وجَمَع بها،
أقرَّ قد كان وإْن هاريوت، مخطوطات من كاملة فصوًال كافنديش نََسَخ املثال، سبيل عىل
من فيت أعماَل أحَرضَ َمن هو كافنديش كان األشياء.» بعض أفهم ال أنني «أجزم قائًال:

ِلهاريوت. ذلك قبل توربوريل ها أحَرضَ كما تماًما ِألوتريد، فرنسا
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إىل وامُلهَدى املدرسية، ُكتُبه أول كتابة عىل أوتريد َع شجَّ َمْن أيًضا كافنديش كان
وأصبح ،١٦٣١ عام يف مبكًرا الكتاب نُِرش هوارد. ويليام عاًما عرش األربعة ذي تلميذه
طبعات خمس خالل وانترش، وانترش الرياضيات»، «مفتاح املخترص بعنوانه معروًفا
والجرب، للحساب مقدمة مجرد بدائيٍّا، املحتوى كان اإلنجليزية. باللغة وترجمتني التينية
هناك وكانت قرن، نحو املبكرة املدرسية ريكورد ُكتُب ُعْمر كان الوقت ذلك يف ولكن
أكسفورد جامعة يف جدد أساتذة تنصيب يُجَرى كان وعندما جديد. يشء إىل ماسة حاجة
عىل وأدخلوا قرَّائه، بعض وإما أوتريد تالميذ إما هؤالء كان األهلية، الحرب سنوات بعد
الذي األول الريايض الكتاَب إيَّاه جاعلني أكسفورد، إىل الرياضيات» «مفتاح كتاب الفور
لم ن ممَّ وكثريون عرش، السابع القرن من شهري ريايض كل وتقريبًا الجامعة. تطبعه
ِرن كريستوفر بينهم ومن الرياضيات»، «مفتاح مع األوىل خطواتهم كانت كذلك، يكونوا
أيَّ قطُّ يصنع لم نفسه أوتريد أن من الرغم عىل وهكذا، نيوتن. َوإسحاق هوك َوروبرت
َع شجَّ هاريوت ِمثل فإنه نسبيٍّا، ابتدائي مستًوى عند فقط ودرََّس كبري، ريايض ٍم تقدُّ
الحديثة. إنجلرتا يف مبكر وقت يف الرياضية الخربة وتطويَر انتشاَر مباِرشة غري بطريقٍة
أرستقراطيني ثالثة دْعِم دون من فعاله ما يفعَال أن هاريوت وال ِألوتريد كان ما لكن
الحق عضٌو َمنََح وقد كافنديش. َوتشارلز هوارد َوتوماس برييس هنري عمَلهما: عوا شجَّ
لم َوهوارد برييس عائلتَْي لكنَّ كامربيدج، يف كافنديش ملخترب اسَمه كافنديش عائلة من
الفكري والدعم الثقة فدون ذلك، ومع الرياضيات، أو العلوم مع تتعامالن عادًة تكونَا
يف معتٍرب حجٍم ذي ريايض مجتمٍع نشأُة كانت الثالثة، الرجال هؤالء من املقدَّم واملايل

ا. جدٍّ كثريًا ر ستتأخَّ عرش السابع القرن من األول النصف يف إنجلرتا
أخرى معارصًة تطوراٍت نُغِفل أالَّ لنا ينبغي — النقيض وعىل — نفسه الوقت يف
نظاَم جريشام توماس والرأسمايل التاجر تََرَكه مرياٌث َل موَّ ١٥٩٧ عام ففي معنية؛
والهندسة الفلك يف األسبوع) أيام من يوم لكل واحدة (محارضة السبع العامة املحارضات
هذا، يومنا إىل (الباقية جريشام كلية إن واملوسيقى. والبالغة والالهوت والقانون والطب
يف الريايض املجتمع تقوية يف دوَرها لعبْت عامًة) محارضاٍت تقدِّم زالت ما والتي
وساعَدْت عرش، السابع القرن خمسينيات خالل املحارضات بعد لقاءاٍت وعقَدْت لندن،
نظام إنشاء من عاًما عرشين وبعد قالئل. سنواٍت بعد امللكية الجمعية تأسيس عىل
سنوات، ولعدة أكسفورد. يف والفلك للهندسة كرسيَّنْي سافيل هزي أنشأ املحارضات،
وجه عىل ومنها وأكسفورد، جريشام يف الجامعية املناصب بني َسِلسة حركة هناك كانت
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أستاٍذ أوَل أيًضا أصبح للهندسة، جريشام كريس أستاذ بريجز هنري أنَّ الخصوص
أكسفورد. يف للهندسة سافيل لكريس

بكلية والتَحَق تقريبًا، نفسه هاريوت عمر يف يوركشري، يف هاليفاكس من بريجز كان
بأكسفورد. هاريوت فيه التَحَق الذي نفسه العام ١٥٧٧؛ عام بكامربيدج جون سانت
كامربيدج يف ا محاِرضً فَعِمل الجامعي، العمل طريَق بريجز اتخذ هاريوت خالف عىل لكن
عام يف جريشام كلية إىل ينتقل أن قبل — الرياضيات يف ذلك وبعد الطب، يف أوًال —
أكسفورد؛ يف كريسسافيل أستاذ لقَب نال أن إىل عاًما عرشين من أكثر لبث حيث ١٥٩٧؛

.١٦٣٠ عام وفاته إىل بقي حيث
الرياضيات تاريخ يف ة املحريِّ األسئلة وأحد ساحًرا؛ ثنائيٍّا َوهاريوت بريجز َن كوَّ
عىل السابقة السنوات وخالل يفعَال. أن بهما حريٍّا كان مرًة؟ تقابََال هل هو: الفرتة لهذه
عام ويف املالحة. بمسائل بشدة ا مهتمٍّ هاريوت مثل بريجز كان له، والتالية ١٦٠٠ عام
الشمس كسوف عىل يعمل بريجز كان الشمسية، البَُقع يرصد هاريوت كان بينما ،١٦١٠
،١٦١٤ عام يف اللوغاريتمات الرائع» «اخرتاَعه نابري جون قدََّم وعندما القمر. وخسوف
وساَعَده نابري، ليزور اسكتلندا إىل التوِّ يف بريجز وساَفَر فوًرا، َوبريجز هاريوت له تَنبََّه
أية عىل وكان طويلة، برحالت يقوم يَُعْد فلم هاريوت أما أبعد، حدٍّ إىل العمل تطوير يف
ومن اللوغاريتمات، عن قصرية مقاالت أَعدَّ ولكنه خطريًا؛ مرًضا مريًضا أصبح قد حال

املبكرة. أعماله من بكثري الصلِة وثيقُة أنها أدَرَك أنه املؤكَّد شبه
محادثات يف انخَرَط ربما بريجز أن يف التفكري من نفسه يمنع أن املرء يستطيع ال
بسهولة؛ يحدث أن لذلك يمكن كان نابري. مع فعل مثلما هاريوت، مع ُمثِمرة طويلة
إذ اآلَخر؛ عن بعيًدا أحدهما يَِعْش لم هاريوت، حياة من األخرية عاًما العرشين يف ألنه
ميل بُْعد عىل جيت، بيشوبز من قريبًا يعيش َوبريجز سيون، منزل يقطن هاريوت كان
يوجد ال لكْن بانتظام، َوبرييس رايل يزور هاريوت كان حيث لندن؛ برج من فقط واحد
تماًما؛ مختلفًة تأثرياتهما ودائرتَا أصدقائهما دائرتَا كانت مطلًقا. تقابََال أنهما عىل دليٌل
نُِرشت منزله. يف ا خاصٍّ عمًال هاريوت عمل بينما عامة، مؤسسة يف بريجز ُوظِّف إذ
فرجينيا»، بر خالل الجنوب بحر إىل الغربي الشمايل «الطريق بعنوان ِلربيجز أطروحٌة
يَظهر ولم هاريوت، انتباه ستلفت أنها املؤكَّد ومن وفاته، من عام بعد ،١٦٢٢ عام
القرن عرشينيات وخالل .١٦٢٤ عام حتى الحسابية» «اللوغاريتمات بريجز مؤلَّف
وكان هاريوت، صديق توربوريل، بناثانيال ا مباِرشً اتصاًال بريجز يتصل لم عرش السابع
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نرش قبل ،١٦٣٠ عام َ تُويفِّ نفسه هو ولكنه هاريوت، أبحاث بعض نَْرش ملحاوالت ُمدِرًكا
االثنان أَبَْحَر الحياة، يف كما املطبوعات، يف فإنه وهكذا العميل». «التطبيق هاريوت مؤلَّف

. قطُّ يلتقيَا لم لكنهما اآلَخر، من قريب أحدهما
الرعاة، كنف يف العيش حياة بني شديًدا تبايُنًا َوبريجز هاريوت حياتَْي تكشف
االضطالع مقابل يكفي ما لهم يُدَفع الذين املحرتفني، للرياضيني الجديدة والحياة
املستقبل. إىل الطريق التدريسهو كان وبالطبع التدريس. يف خاصة واضحٍة، بمسئولياٍت

والنرشواملؤتمرات املؤسسات

— عرش الثامن القرن يف الرياضيني أبرع من واحد — الجرانج لوي جوزيف حياة إن
أوروبا يف موهوٍب لريايضٍّ املتاحة الجديدة اإلمكانات بعَض رة مصغَّ بصورة تَْعرض
لعائلة ١٧٣٦ عام الجرانج ُولِد وهاريوت. بريجز وفاة من عاًما ١٥٠ بعد الغربية،
كان وعندما الجرانيا)، لودوفيكو جيوسيبي املعمودي: (اسمه تورينو يف إيطالية فرنسية
مدرسة يف مدرًِّسا ُعنيِّ عامني وبعد بالرياضيات، ولَعه اكتشف عاًما، عرش سبعة عمره
بدأ فكريٍّا لكنه موطنه، يف عائلته مع مقيًما الجرانج َلِبَث تورينو. يف امللكي املدفعية سالح
أعماله بعض أرَسَل بقليٍل التدريس وظيفة يف يعمل أن وقبل الوطن، عن بعيًدا يتحرَّك
خطابات أدَّْت برلني. يف امللكية العلوم أكاديمية يف الرياضيات مدير أويلر، ليونهارت إىل
األكاديمية. يف األجانب لعضوية الجرانج انتخاب إىل ذلك بعد أويلر إىل أرَسَلها أخرى
من واحدة وهي تورينو، يف العلميَة جمعيتَهم وآَخرون الجرانج َس أسَّ نفسه الوقت يف
عرش، الثامن القرن خمسينيات خالل الغربية أوروبا مدن يف ست أُسِّ كثرية جمعيات

تورينو. يف الحالية العلوم أكاديمية عىل السابق والكيان
الفكري للتاريخ امُلحدِّدة املعالم أحد هو واألكاديميات العلمية الجمعيات ازدياد إن
وأكاديمية ،١٦٦٠ عام لندن يف امللكية العلمية الجمعية ست أُسِّ لقد عرش. الثامن القرن يف
إنشاؤها وأُِعيد ،١٧٩٩ عام للعلوم الربوسية واألكاديمية ،١٦٩٩ عام باريس يف العلوم
سانت أكاديمية ست أُسِّ بينما ،١٧٤٠ عام برلني يف للعلوم امللكية األكاديمية اسم تحت
وظائَف املؤسسات هذه َمْت قدَّ وقد .١٧٢٤ عام البارييس الطراز عىل للعلوم بطرسربج
َرْت وفَّ املنتظمة لقاءاتهم أنَّ ذلك من أهم هو ما لكن والعلماء، الرياضيني من قليل لعدد
اللقاءات هذه مثل يف املقدَّمة األبحاُث كانت الجديدة. األبحاث ومناقشة لتقديم منتًدى
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هذه تأخذ أن يمكن وكان منشوراتها، مجموعات أو األكاديمية وثائق يف بعُد فيما تُنَرش
ذَت ونُفِّ أوروبا، أنحاء يف القرَّاء إىل تصل كانت النهاية يف ولكنها الوقت، بعض العملية
أبحاثه معظَم الجرانج نرش وقد األكاديمية. للدوريات متعددة مهمة تباُدل عمليات
تورينو. يف َسها أسَّ التي الجمعية عن تصُدر التي تورين، دي ميالنز دورية يف املبكرة

عامني. اإلجابة فرتُة وكانت لألسئلة، جوائز إعطاء تقليَد باريس أكاديميُة أرَسْت
نفسه)، الوجه القمر إظهار سبب (عن ١٧٦٤ عام الجائزة لنيل متساِبًقا الجرانج دخل
وبحلول للمشرتي)؛ التابعة األقمار حركة عن بالجائزة فيه فاز (الذي ١٧٦٥ عام ويف
عىل أوروبا؛ يف الروَّاد الرياضيني جانب من احرتاٍم ومحلَّ معروًفا أصبح الوقت، ذلك
الفنون ملوسوعة العلمي املحرَِّر سابًقا كان الذي — داملبري لورن جان إن املثال: سبيل
،١٧٦٦ عام ويف تورينو. غري يف وظيفًة له يجد أن جاهًدا حاَوَل — والِحَرف والعلوم
آمنة جامعية وظيفة توفري وَعَرَض بطرسربج، سانت أكاديمية قاصًدا برلني أويلر ترك
أكاديمية يف القديمة أويلر وظيفة يف استَقرَّ ذلك من بدًال الجرانج لكن روسيا، يف ِلالجرانج

برلني.
وهكذا العرشين، الجرانج يبلغ أن قبل بدأت َوالجرانج أويلر بني املمتدة العالقة إن
الثامن القرن يف إنتاًجا الرياضيني أغزُر — أويلر كان بُْعد. عن وثيقة عالقٌة جمَعتْهما
العمل يف كاٍف لوقت يثاِبر يكن لم لكنه األخرى، تلو رائعة حدسية فكرًة يطرح — عرش
الشخُص كان خياله. تأرس التي لها التالية الفكرة إىل ل يتحوَّ أن قبل فكرة كل عىل
هو وجميلة؛ صحيحة نظريات إىل املكتملة نصف أفكاَره محوًِّال كثب، عن يتاِبعه الذي
نفسه دائًما الجرانج أبقى الحقيقة، يف . قطُّ الواقع يف االثنان يَْلتَِق لم ذلك ومع الجرانج،
أن رفض وقد سنٍّا، األكرب املرشَف يُِعدُّه كان إذ االحرتام؛ بدافع أويلر من مسافٍة عىل
ذلك، ومع القمر)؛ حركة (عن ١٧٦٨ عام باريس جائزة عىل أويلر مع مباَرشًة يتنافس
برلني يف الجرانج بقي مشاِبه. موضوع عن ١٧٧٢ عام جائزًة تقاَسَما النهاية يف فإنهما

األكاديمية. مجلة يف فرنسا) (يف واسع نطاق عىل نرش وخاللها عاًما، عرشين
الجرانج انتَقَل برلني، ألكاديمية كبريًا دعًما َم قدَّ الذي العظيم فريدريك وفاة بعد
عامني، وبعد .١٧٨٧ عام إليها وصل التي باريس، أكاديمية إىل املرة هذه أخرى، مرًة
١٧٩٥ عام ويف وسمعته. رأسه عىل الحفاظ من السنوات هذه خالل بأخرى كل كانت
العلوم قسم كريسِّ أستاذَ الجرانج وانتُِخب القومي، املعهُد محلَّها وحلَّ األكاديمية أُلِغيت
ومهندسني مدرسني إىل الثورة حاجة كانت نفسه، الوقت يف والرياضية. الفيزيائية
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الخصوص وجه وعىل جديدة، تأسيسمؤسسات إىل أدَّى مما شديدة؛ دقيًقا تدريبًا ُمدرَّبني
١٧٩٥؛ عام املدرسني لتدريب العادية واملدرسة ١٧٩٤ عام التكنولوجية املتعددة املدرسة
مؤسسات أرفع التكنولوجية املتعددة املدرسة وأصبحت كلتيهما، يف الجرانج درََّس وقد
الرياضيات درس شخص أي إن باريس. يف عرش التاسع القرن بداية يف مقاًما التعليم
َوالكروا َوليجاندر َوالبالس الجرانج اسم عىل معتاد أنه املؤكد من املدرسة، مستوى بعد
أو التكنولوجية، املتعددة املدرسة يف درََّس منهم وكلٌّ َوكويش، َوبواسون َوأمبري َوفورييه
يف محارضاتها املدرسة نرشت فقد هذا، عىل عالوة املبكرة. سنواتها يف طالبها امتحن
جانب من خاصة فرنسا، يف مكان كل يف مدرسيٍة َكُكتٍب بعُد من استُخِدمت «كرَّاسات»

كتالميذ. يُقبَلوا أن إىل الطامحني أولئك
وبرلني، تورينو يف العملية، حياته من األولني الثلثني يف .١٨١٣ عام الجرانج مات
فعلت التي واملؤسسات الخاصة، ومجالتها الوطنية األكاديميات من واستفاد ساَهَم
شهد باريس، يف األخرية سنواته وخالل الجديدة. األبحاث وتنرش اإلبداع لرتعى الكثري
الرياضيات يف رفيًعا مستًوى لتقدِّم مت ُصمِّ املؤسسات، من جديدة أنواع بزوَغ الجرانج
املدرسة َمت َقدَّ الجامعات، نقيض وعىل الكفاءة. ذوي الطالب ملعظم علميٍّا وتدريبًا
من خريجيها يمكِّن أن شأنه من وعمليٍّا، بإحكام ُمركًَّزا تعليًما التكنولوجية املتعددة

النابليونية. اإلمرباطورية بعُد وفيما الثورة، مكاسب تعزيز
عن نغفل ال فَدْعنا شخيص، غري ما حدٍّ إىل يبدو املؤسسات تاريخ كان إذا حالة ويف
َوداملبري. أويلر مع خاصًة حياته، خالل الجرانج عقدها التي الوثيقة الشخصية العالقات
— العائلة صديق ابن وهو — كويش لوي أوجستني تلميذه فإن الجرانج تُويفِّ وعندما
الرياضيات يف بارزة شخصيًة يكون ألْن سبيله ويف الطويل، العميل تاريخه بداية يف كان
من متقطعة غري سالسل أثر نقتفي أن املمكن من .١٨٥٧ عام مماته حتى الفرنسية
القرن أواخر يف اليبنتس ِمن الغربية، أوروبا رياضيات يف والتعاون الشخصية الصداقات
عرش. التاسع القرن منتصف يف َوكويش الجرانج إىل َوأويلر، برنويل وعائلتَْي عرش السابع
ست أُسِّ لقد برلني. القديم؛ موطنه يف جاريًة التغيريات كانت الجرانج وفاة زمن ويف
تمرير إىل فقط تهدف ال كمؤسسة همبولت، فون فيلهلم يد عىل ١٨١٠ عام برلني جامعة
أساتذة كان إجراءها. وتيرسِّ الجديدة األبحاث أيًضا ع تشجِّ ولكنها املرتاكمة، املعرفة
تركيِز ومحوَر اتجاَه حدَّدوا فإنهم وهكذا يرون، َمن تعيني يف أحراًرا األملان الجامعة
الدكتوراه درجة لتحصيل وتدريب دراسية وحلقات بحثية مجموعات ست تأسَّ أقسامهم.
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جامعة كل يف تقريبًا اآلن يُحاَكى التنظيم وهذا ،١٩٠٠ عام قبل األملانية الجامعات يف
املعنى بهذا هم وايلز، آندرو بينهم ومن جميًعا، األكاديميني الرياضيني إن العاَلم. حول

عرش. التاسع القرن أملانيا نتاُج
والثامن عرش السابع القرنني ففي الرياضية؛ األبحاث نرش عمليُة أيًضا َْت تغريَّ
بحث أول ظهر وقد األكاديمية. املجالُت الرياضيِة لألبحاث الرئيسية املنافذَ كانت عرش
عام سوسايتي» رويال ذا أوف ترانسأكشنز «فيلوسوفيكال مجلة يف مطبوع ريايض
صفحات، أربع يف البحث كان بروكنر. ويليام وقتها؛ الجمعية رئيس وكتبه ،١٦٦٨
وترشيحية» وطبية كيميائية «تفاصيل عن املحرر إىل خطابات جواره إىل موضوًعا وكان
أصبحت جديدة. كتب عن املتنوِّعة امللحوظات وبعض السنوي»، املد ذروة «تنويعات عن
إروديتوروم» «آكتا مجلة املثال: سبيل عىل ما؛ حدٍّ إىل تنظيًما أحسَن بعُد فيما املجالت
والتاريخ والقانون الطبيعية والفلسفة والرياضيات للطب منفصلة أقساٌم بها كانت
يف استمرت عرش الثامن القرن سنوات طوال العلمية املجالت لكن والالهوت، والجغرافيا

منها. واحد موضوع مجرد الرياضيات كانت املوضوعات، من واسع نطاق نرش
إي بيور ماتيماتيك دي «آنالز كانت فقط للرياضيات صة املخصَّ األوىل املجلة
مجلة باسم وأصبحت ،١٨١٠ عام فرنسا يف جريجون جوزيف وحرَّرها سها أَسَّ آبليكيه»،
رسميٍة صورٍة بأي الوقت ذلك حتى يوجد لم الذي للتميُّز ظهور أول هنا الِحْظ جريجون.
عام حتى جريجون مجلة استمرت «التطبيقية». والرياضيات «البحتة» الرياضيات بني
قد املوازي، العنوان ذات األملانيُة، مكاِفئتُها كانت الوقت ذلك يف لكن فقط، ١٨٣٢
والتطبيقية البحتة الرياضيات مجلة تزال ال كريليه. أوجست يد عىل ١٨٢٦ عام َسْت تأسَّ
يومنا حتى موجودة كريليه) (مجلة ماتيماتيك» أنجيفانته أوند رينه دي فري «جورنال
هو لها محرِّر أول وكان جريجون، مجلة محل حلت التي املجلة توجد تزال ال كذلك هذا،
(مجلة آبليكيه» إيه بيور ماتيماتيك دي «جورنال واسمها ،١٨٣٦ عام ليوفيل جوزيف
لم واليوَم، الحني؛ ذلك منذ والزيادة االزدهار يف الرياضية املجالت نرش استمر ليوفيل).
الفرع هذا من ودقيقة عامة فروع يف ولكن ، ككلٍّ الرياضيات يف صًة متخصِّ املجالت تَُعِد
هناك ولكن بروبلمز»، إينفرس آند بوزد «إل مجلة أحبها التي العناوين ومن املعرفة. من

األخرى. املجالت من مئات
صة، املتخصِّ واملجالت ل، املطوَّ والتدريب القبول، وامتحانات صة، املتخصِّ املؤسسات
مهنة لكلِّ املميزة السمات هي واملؤتمرات؛ املنتظمة، واملقابالت املحرتفة، والجمعيات
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زمن يف توجد لم املحلية حتى أو الدولية املؤتمرات إن الرياضيات. متضمنة حديثة،
الرياضيني كلِّ وقِت من بعًضا األقل عىل وتأخذ اآلن تُعَقد بالتأكيد ولكنها الجرانج،
بأعياد لالحتفال دائًما مستِعدُّون الرياضيني فإن الخصوص، وجه وعىل األكاديميني.
الفرع لهذا القوي االجتماعي التماُسك عىل أخرى عالمة وهي لآلخرين، املهمة امليالد

املعريف.
عن ممثلون وحرضه ،١٨٩٧ عام زيوريخ يف للرياضيني دويل مؤتمر أول ُعِقد
١٩٠٠ عام باريس يف الثاني املؤتمر وُعِقد املتحدة، الواليات وعن مختلفة أوروبية دول
خطاُب فيه جرى ما وأهم أونيفريسال»، «إكسبوزيسيون الجامعة معرض مع ليتزامن
يحلها أن آِمًال مسألة، وعرشين ثالثًا فيه َعَرَض الذي هيلربت، ديفيد األملاني الريايض
بينها). من األخرية فريما نظرية برهاُن يكن لم ذلك (ومع الجديد القرن يف الرياضيون
األوىل العامليتني الحربنَْي سنوات عدا فيما سنوات، أربع كلَّ مؤتمٌر ُعِقد ،١٩٠٠ عام وبعد
وبلغاريا وتركيا واملجر والنمسا أملانيا من كلٍّ استبعاُد أدَّى فقد ذلك، ومع والثانية.
نشوب إىل القرار؛ هذا عىل اعرتَضْت أخرى دول وغياب العرشين، القرن عرشينيات خالل

«دويل». بأنه املؤتمر هذا وصف باإلمكان كان إذا ما بشأِن جدال
العاملية الطبيعة قصَة علينا تقصَّ أن املؤتمر، استضافت التي املدن قائمة شأن من
أوروبا يف اللقاءات كلُّ ُعِقدت العرشين، القرن ستينيات فحتى الريايض؛ للبحث املتزايدة
ويف موسكو، يف ُعِقد ١٩٦٦ عاِم مؤتمَر ولكنَّ املتحدة، الواليات أو كندا أو الغربية
عام يف اليابان، كانت املؤتمر استضافت آسيوية دولة وأول وارسو. يف ُعِقد ١٩٨٢ عام
برهاَن وايلز أعلن وعندما .٢٠١٠ عام يف والهند ،٢٠٠٢ عام يف الصني تبعتها ،١٩٩٠
يخاِطب أن ذاتها بالسهولة بمقدوره كان كامربيدج، رأسه مسقط يف األخرية فريما نظريِة
األخرية. الثالثة املؤتمرات أحداِث مسارِح آباد؛ حيدر أو مدريد أو بكني يف املستمعني
دويل معريف فرع بل فحسب، ص التخصُّ عايلَ معرفيٍّا فرًعا ليست اآلن الرياضيات إن

بالكامل.
صار الذي الرتابِط املحكم املحرتفني مجتمع الريايض؛ الهرم قمة إىل وصلنا قد اآلن
يمارسون الذين األشخاص بعدد مقاَرنًة لكْن و«رياضيني». «رياضيات»، لكلمة مصاحبًا
بالُغ املحرتف املجتمُع فهذا أعىل، إىل املدارس أطفال من بدايًة بانتظام، الرياضيات
النساء تمثيل يزال ال ملاذا يتساءل: أن للمرء يحقُّ أصغُر. فيه النساء وعدُد َغر، الصِّ
كما أنه نتذكَّر أن لنا ينبغي ولكن السؤال، هذا عن سهلة إجابة هناك ليست صغريًا؟
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يجد وربما أجلهم، ومن الرجال يد عىل القواعد ُوِضعت قد االحرتافية، امليادين معظم يف
دائًما ليست الصحبة هذه وأن تناِسبهن، ال الهرم قمة عند األجواء أن النساء بعض
كبرية؛ أهميٌة األمر لهذا تكون فلن الصفوة، ملؤرخي الصفوة رياضيات تركنا إذا مالئمًة.
بطرق حياتهم الرياضيون عاش متعددة، بتجسيدات نفسها الرياضيات مرَِّت فمثلما

سواها. مما صوابًا أكثر منها أيٌّ وليس متعددة،
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بدرجة فيها أنغمس ولن الرياضية، الفنية التفاصيل مناقشة يف االنخراط تجنَّبُْت اآلن، إىل
باستعراض فقط ُملَزًما ليس للرياضيات خ مؤرِّ أيَّ أن بَيَْد أيًضا، الفصل هذا يف كبرية
باالقرتاب أيًضا ملزٌم ولكنه املايض، يف املكتوبة الرياضية للنصوص االجتماعي السياق
يمكن املستويات أحد فعىل فعله؛ عن قوله يسهل أمر وهذا محتواها، من اإلمكان بقدِر
اليوم. مثًال الجامعة طالب من ع ُمتوقَّ هو بما مقاَرنًة سهلًة تبدو أن املايض لرياضيات
يف ولكن باألساس، ذاتها الرياضيات فهم يف ليست عادًة املؤرُخ يواجهها التي والصعوبة

مختلف. معريف مجال من بشخص الخاص والريايض العقيل العاَلم دخول
مرات عدة اآلن ذُِكرت التي فيثاغورس، نظرية يف لحظًة نفكِّر َدْعنا املثال: سبيل عىل
رسم يستلزم وهو ،1-6 الشكل يف ح موضَّ للنظرية إقليدس برهان إن الكتاب. هذا يف
قسمني، إىل األكرب املربع تقسيم مع الزاوية، القائم للمثلث الثالثة األضالع عىل مربعات
أوليفر أوضح األصغرين. املربعني من لواحد مساٍو القسمني هذين من كالٍّ أن بيان ثم
يف ح موضَّ تقريبًا كلمات بال برهاٍن يف وباأللوان، بمهارٍة التفاصيَل ١٨٤٧ عام برين
مهما الزاوية قائم مثلث أي عىل يُطبَّق أنه األساسية الربهان مالمح أحد .2-6 الشكل
أن لك تسمح لة املعدَّ التفاعلية جويس ديفيد نسخة الحقيقة، (يف رسمك طريقة كانت
أخرى، بكلمات القائمة). الزاوية عىل محاِفًظا دمَت ما تشاء، ما األصيل باملثل تفعل
ليس الجزم وجه وعىل حساب، أيَّ ن يتضمَّ وال معينة قياسات عىل يعتمد ال الربهان
لقرَّائه إقليدس سمح فقد «العنارص»؛ كتاب أسلوب مع تماًما متَِّفق هذا جرب. أي فيه

الحاسبة. اآللة وليس والفرجار، املسطرة باستخدام
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.BDLM = CHKBو AMLE = AFGC الشكل فيثاغورس: لنظرية إقليدس برهان :1-6 شكل

واللصق، القص هندسة عىل يعتمد ،1-5 الشكل يف ح املوضَّ قرة، بن ثابت برهان
إقليدس إىل بالنسبة األصغرين. املربعني يغطِّي أن يمكن األكرب املربع أن إليضاح

هندسيٍّا. كان والربهان النظرية من كلٍّ وراء الكامن األسايس الحدس فإن قرة، وابن
cو bو a بالحروف املثلث أضالع تسمية يف املتمثِّل الحديث األسلوب تَدبَِّر واآلن
إقليدس؟ عقل يف كانت التي النظريَة هذا يمثِّل هل .a2 = b2 + c2 الصيغة وكتابة
وبهذا a2؛ هي a ضلعه طول الذي املربع مساحة أن نعلم نحن نعم. املعاني، بأحد
يف استمرارية حتى هناك هندسية. حقيقٍة إليجاز موجزة طريقة إال هي ما الصيغة فإن
األربعة. األضالع ذي الهنديس وللشكل ،a2 للكمية «مربع» كلمة نستخدم فنحن اللغة؛
ثقافة عن تماًما تختلف أخرى رياضية ثقافة من تأتي فالصيغة ال؛ آخر، بمعنًى ولكن
ننىس أن يمكننا فيها والتي أطواًال، تمثِّل الحروَف نَدََع أالَّ تعلَّْمنا فيها التي إقليدس،
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نستطيع أردنا، إذا فإننا وهكذا الذاتية. لقواعدها تبًعا الحروف ونعالج الهندسة، تقريبًا
،c2 = a2 − b2 = (a − b)(a + b) التايل: النحو عىل السابقة الصيغة كتابة نعيد أن

الزاوية. القائم باملثلث واضحة صلة أية لها تَُعْد لم ولكن صحيحة، هي التي

و

و

و

و

و
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مثلث قائم الزاوية

 ا5ربع ا5ُنشأ عىل
  يساوي مجموعوتر الزاوية القائمة

ا5ربع? ا5نشأين عىل الضلع?

نرسم ا5ربعات.

و

،

،

،

عىل األضالع

ارسم
وارسم أيًضا

أضف لكلٍّ منها

وهو ا5طلوب إثباته

=

=

=

=

=
=

=

=

=

=

.

.

.

.

 عىل النحو ذاته يمكن بيان

أن

 ومن ثَمَّ

؛

؛

؛

 مجدًدا، ألن

= ِضعف

= ِضعف

ا5ثلث

فيثاغورس. لنظرية برين أوليفر برهان :2-6 شكل

تحتاج فهي تافًها؛ شيئًا ليست الجربية املعالجة إىل الهندسية الرؤية من االنتقال إن
رياضية ثقافة من االنتقال فإن وتاريخيٍّا، بها. القيام كيفية لتعلُّم مجهود من يشء إىل
َحَدَث الجرب؛ ِللُغة فيها األسبقيُة تكون بدأت ثقافٍة إىل متسيِّدة، الهندسة فيها تكون
الذين الرياضيني أوائل من واحًدا فريما (كان عرش. السابع القرن يف الغربية أوروبا يف
الطرق عن االنحراف من بمرارٍة اشتكى أيًضا فإنه ذلك، ومع اإلمكانية، هذه جرَّبوا
ات التغريُّ ألن مكثَّف؛ برتكيٍز الفرتَة هذه املؤرخون درس وقد األشياء.) لعمل التقليدية
نظرية من لة املعدَّ الجربية النسخة اعتبار إن الحديثة. الرياضيات ر تطوُّ يف حاسمًة كانت

97



الرياضيات تاريخ

الواسعة التاريخية للثغرة تجاُهٌل فيه الهندسية، للنسخة جوهرها يف مساويًة فيثاغورس
مفكِّرون بها قام مرتاكمة بمحاوالت إال َرأْبها يتم لم التي الواسعة الثغرة تلك بينهما،

كثريون. أفذاذ

التفسري إعادة

وإعادة هندسية نظرية بأخذ ريايض، تفسرٍي إعادِة حالُة هو للتوِّ عرضتُه الذي املثال إن
التي الرئيسية الطرق من إن إذ كثريًا؛ الرياضيون يفعله يشء وهذا جربيٍّا، تفسريها
عمِل أو عمِلهم — قديم عمٍل من جزءًا يأخذوا أن موضوعاتهم، الرياضيون بها ر يطوِّ
ومع جديدة؛ رشوط تحت ويختربوه فيه عوا ويتوسَّ ويستكشفوه — آَخر شخص أيِّ
يف عنها الرياضيني نظر يف تماًما تختلف القديمة الرياضيات كتابة إعادة فإن ذلك،
عرص خالل أوروبا يف ِلديوفانتس، «الحساب» كتاب اكتشاف أُِعيد عندما املؤرخني. نظر
سواء متعددة، بطرق تفسريه أُِعيد أنه لدرجة باملسائل، غني مصدر أنه َ تَبنيَّ النهضة،

أوًال. الريايض الجانب وسنتدبر تاريخيٍّا. أم رياضيٍّا
أو مكعبات عىل إياها مختِربًا ،II. 8 املسألة يف َع توسَّ فريما أن كيف قبُل من رأينا
بدايات من آَخر تفسريًا بعناية هنا سنفحص املربعات. عىل كما أعىل قًوى عىل حتى
اإلنجليزي الريايض يد عىل املرة هذه ِلديوفانتس، مختلفة ملسألة عرش السابع القرن
الذي نفسه الوقت يف وعاش ،١٦١١ عام َسسكس يف ساوثويك يف ُولِد الذي ِبل، جون
عمًرا أصغر كان وإْن الخامس)، الفصل يف قابلناهما (اللذان َوأوتريد هاريوت فيه عاش
عىل تقع التي حديثًا، امُلنَشأة املتوسطة ستيننج مدرسة يف ِبل تَعلََّم عاًما. خمسني بنحو
إىل عاد ذلك بعد بكامربيدج. ترينيتي كلية يف ذلك وبعد ساوثويك، شمال قليلة أميال بُْعد
قىض قالئل. سنوات بعد أُغِلقت أن إىل تشيتشسرت، يف تجريبية مدرسة يف ودرََّس َسسكس،
عىل يعثر لم لكنه راٍع، عن وإما األجر، مدفوعة وظيفة عن إما باحثًا سنواٍت عمره من ِبل
«جمنازيوم» مدرسة يف ُعنيِّ ،١٦٤٣ عام نهاية ويف الخاصة. طباعه يناسب االثنني من أيٍّ

.١٦٥٢ عام إىل بقي حيث بريدا؛ يف «إلالسرت» مدرسة يف عامني وبعد أمسرتدام، يف
السنوات يف ألنه هذا ونعلم ِلديوفانتس، كبريًا اهتماًما ِبل أعطى الفرتة هذه خالل
تشارلز بالسري شخصية معرفة عىل ِبل أصبح عرش السابع القرن أربعينيات من األوىل
هولندا. يف ِبل عمِل سنواِت خالل وتََراَسال الخامس)، الفصل يف قابلناه (الذي كافنديش
يف يساعده أن ِبل يسأل كافنديش فكان خاصة؛ رياضية رعايٍة عالقُة تجمعهما كانت
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من يجيب. ِبل وكان الرياضيات، مجال يف قراءاته أحدث يف فهمه يف فشل يشء أي فهم
الكتب من عدًدا ينرش أن له َع وتَوقَّ العالية، ِبل بقدرات يؤمن كان كافنديش أن الواضح
شديد «إنني يقول: وكتب ذلك، ديوفانتس مؤلَّف من جديدة نسخة بينها من املهمة،
إتمام عن أعجَزتْه لدرجٍة مريًضا ِبل كان لألسف، لكن املؤلَّف.» هذا أرى أن إىل الشوق

النسخة. هذه يف العمل بدأ األقل عىل أنه عىل دليل هناك ولكْن نرشه، أو عمل أي
من أكثر يف اآلن املوثقة الصفحات (آالف الضخمة ِبل مذكرات من يأتي الدليل ذلك
ِبل أنَّ هو ِبديوفانتس الشديد ِبل اهتمام سبب الربيطانية). املكتبة يف كبريًا مجلًدا ٣٠
«الحساب». كتاب يف الواردة املسائَل تماًما تناِسب أنها ظنَّ املسائل، لحل طريقًة َر طوَّ
يف املعطاة والرشوط املعلومة غري الكميات َضِع مسألة، ألي أوًال: كاآلتي؛ الطريقة كانت
وللتأكد املطلوبة. اإلجابة إىل الرشوط من منهجي نحٍو عىل اعمل ثانيًا: مرقمة. سطور
َوْضع مع أعمدة، ثالثة يف املسألُة تُوَضع بدقة، مطَّرد نحٍو عىل يتواصل العمل أن من
مخترصة تعليمات عىل األيرس العمود ويحتوي الضيق، املركزي العمود يف السطور أرقام
بعيد حدٍّ إىل يشبه كله النظام التعليمات. تنفيذ نتيجة عىل األيمن والعمود سطر، لكل

الحديثَة. الخوارزمياِت
حلَّ نفحص َدْعنا القديم، ديوفانتس عمل عىل الطريقة هذه تطبيق كيفية لرؤية
ومجموع معني، عدد مجموعهما عددين إليجاد «الحساب»: كتاب من IV.1 للمسألة ِبل
،١٠ يكون أن ينبغي العددين مجموع أن ديوفانتس اقرتََح معني. آَخر عدٌد مكعبيهما
دافينانت آن الشابة عليها عملت التي املسألة هي وهذه ،٣٧٠ مكعبَيْهما مجموع وأن
األوالن السطران املتفرد؛ الذاتي بأسلوبه املسألَة ِبل حلَّ الحًقا. والدها إرشادات وفق

:bو a املجهولني العددين ى سمَّ وفيهما ييل، فيما معروضان

a = ? 1 aaa+ bbb = 370

b = ? 2 a+ b = 10

a؛ = c + 5 أن وافرتض ثالثًا، عدًدا ِبل قدَّم بدقة، ديوفانتس متتبًعا ذلك، وبعد
يكونان: التاليني السطرين فإن ثَمَّ ومن b؛ = 5− c يكون، وبالرضورة بحيث،

c = ? 3 let  a = c + 5

2
′ − 3

′
4 b = 5− c
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ُمَعدٌّ يشء كلُّ اآلن الثاني. السطر من الثالث السطر اطرح تعني: 2
′ − 3

′ حيث
3
′
@3 ِبل إرشاد أن يعلم أن إىل التفاصيَل يتاِبع أن يريد الذي القارئ يحتاج للعمل.

العارش. للسطر الرتبيعي الجذر خذ يعني 10
′
ω2 بينما الثالث، السطر مكعب خذ يعني

الكبرية إىل الصغرية الصورة من األحرف تحويل ِبل َلها فضَّ التي األخرى العادات من
املطلوبة: القيمة إىل التوصل بمجرد

3
′
@3 5 aaa = ccc + 15cc + 75c + 125

4
′
@3 6 bbb = 125− 75c + 15cc − ccc

5
′ + 6

′
7 aaa+ bbb = 30cc + 250

7
′ ,1′ 8 30cc + 250 = 370

8
′ − 250 9 30cc = 120

9
′ ÷ 30 10 cc = 4

10
′
ω2 11 c = 2

11
′ + 5 12 c + 5 = 7

5− 11
′

13 5− c = 3

3
′ ,12

′
14 A = 7

4
′ ,13

′
15 B = 3

الحقيقة: يف سليًما َحالٍّ ُحلَّت قد املسألة أن تخترب النهائية األربعة األسطر

14
′
@3 16 AAA = 343

15
′
@3 17 BBB = 27

16
′ + 17

′
18 AAA+ BBB = 370

14
′ + 15

′
19 A+ B = 10

األسلوب، بهذا كلها الستة «الحساب» كتب كتابة إلعادة خطََّط قد ِبل أن يبدو
معارصيه من كثريٌ كان ُفِقد. قد مخطوطه فإن املهمة، هذه أتمَّ قد كان لو حتى ولكن
لها جديًدا التينيٍّا فعًال اخرتع قد أوبري جون صديقه إن حتى الطريقة، بهذه منبهرين

.pelliare هو
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فالكلمة الكلمات؛ استخدام يف يرسف يكن لم ِبل أن السابق املثال من يتضح
(وقد «دَْع» بمعنى let هي العمل، من عرش التسعة سطوره يف تظهر التي الوحيدة
رموٌز هناك تكون أن يجب ستختفي، الكلمات كانت إذا لكْن .(sit بالالتينية فعًال كتبها
يف ساعدا اللذين ωو @ الرمزين إن االبتكارية. ِبل عبقرية تظهر وهنا محلَّها، تحلُّ
ظل ÷ القسمة رمز ولكن مستخدَمنْي، يعوَدا لم مختًرصا، األيرس العمود عىل الحفاظ
يتَِّبع كان الصدد هذا ويف الخاصة، ِبل مواهب إحدى كان الرموز اخرتاع إن معنا. باقيًا
استناًدا = الرمز ريكورد روبرت اخرتع ١٥٥٧ عام الوقت. ذلك يف ا مهمٍّ إنجليزيٍّا تقليًدا
أضاف ١٦٠٠ عام ونحو متوازيني.» خطني من أكثر متساويان شيئان يوجد «ال أنه عىل
.b يف a رضب بمعنى ab واالصطالح و<، < التساوي عدم رمَزْي هاريوت توماس
استخدمه، ما نادًرا أنه من الرغم عىل ،× الرمز أوتريد ويليام قدَّم ١٦٣١ عام ويف
عملية وكل كله، السياَق للعني ووضوح ببساطة «يقدِّم الرمز بأن بحماسة أيًضا ونادى
الحجَة تجعل الطريقة هذه أن أيًضا؛ ِبل فيه يفكِّر كان ما بوضوح هذا مناقشة.» وكل
لتفسري جهوده فإن لهذا إضايف؛ لتوضيح حاجة أية دون من للعني ورصيحًة واضحًة
القرن أوائل يف اإلنجليز الجرب رجال طموحات عن ما بصورٍة ثنا تُحدِّ ديوفانتس نص

«الحساب». ومؤلَّفه ديوفانتس عن ثنا تُحدِّ مما أكثَر عرش، السابع
الريايض؛ وليس التاريخي الطابع ذات التفسري إعادة عمليات عىل أيًضا ينطبق هذا
القصص املثال: سبيل عىل ؛ املفرسَّ املوضوع عن تكشف مما أكثر املفرسِّ عن تكشف فهي
َلْت سجَّ لكْن تاريخية، حقيقًة فقط ل تسجِّ لم الجرب، أصول عن قرون عرب دارت التي
الغربية أوروبا يف اإلسالمية غري املناطق إىل جاء ما أول الجرب جاء لقد كذلك. عرصيٍّا فهًما
واملقابلة»، «الجرب الخوارزمي مؤلَّف ترجمات خالل من عرش، الثاني القرن أواخر يف
من ه حقَّ أَخذَ قد كان لو هذا القديم، التاريخ هذا نُِيس عرش السادس القرن يف ولكن
كان وإْن للموضوع، اإلسالمية باألصول اإلقرار تمَّ فقد ذلك، ومع األساس. من املعرفة
املصاحبتني و«املقابلة» «الجرب» الغريب: الوقع ذواتَي الكلمتني خالل من حدث قد ذلك
قدر عىل عربي «شخص ل الجرب اخرتاَع نسبوا عرش السادس القرن ُكتَّاب فإن وهكذا له.
الفالح، بن جابر فإن الواقع (ويف الجابر يُدَعى شخٍص إىل وأحيانًا الذكاء»، من كبري
أو بالجرب)، عالقٌة له تكن لم عرش الثاني القرن يف عاش الذي اإلسباني املسلم الفلكي
محمد اسم من (استخراج آرابو» موىس دي «موميتو ى يُسمَّ مبهم اسم ذي شخص إىل

عربي). اسم وهو موىس، بن
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باسم الشهري — مولر يوهانز األملاني العاِلم َفَحَص ١٤٦٢ عام يف لكن
لكتاب مخطوًطا — كونيجزبرج موطنه؛ ملدينة الالتيني االسم من ريجيومونتانوس،
بادوا، يف محارضة إلقاء أثناء سنوات ثالث وبعد فينيسيا، يف ِلديوفانتس «الحساب»
«الجرب».» العربي باالسم اليوَم ى تُسمَّ التي … الحساب كل «زهرة بأنه املحتوى وصف
الفكرَة يتبنَّْون كتَّاب بدأ ا جدٍّ قليل وقت بعد ولكن ،١٥٣٧ عام حتى محارضته تُطبَع لم
يستطيع فحسب. ر متأخِّ وقٍت يف «العرب» وتبنَّاه ديوفانتس، اخرتعه قد الجرب أن ذاتها؛
فيه يُمنَح اإلغريقي األصُل كان وقٍت يف القصص هذه مثل قبول سبَب يرى أن املرء
مختلفًة كانت ديوفانتس عاَلَجها التي املسائل أنَّ حقيقة إنَّ رفيعة. ومنزلًة فوريٍّا احرتاًما
لم أنها يبدو اإلسالمية؛ النصوص يف املوجودة املسائل عن واملحتوى األسلوب من كلٍّ يف
من ما بطريقٍة ْت اشتُقَّ قد تكون أن بد ال األخرية تلك أن يف التفكري من شخص أيَّ تمنع

األوىل.
أوروبا ورثَتْها التي للرياضيات الوافر التقدير من الرغم عىل هذا، يومنا يف وحتى
ديوفانتس. إىل أحيانًا يُنَسب زال ما الجرب تأسيس فضَل فإن اإلسالمي، العاَلم من الغربية
تَِبعات رياضيٍّا نفهم أن نحاول أن لنا ينبغي ولكن ويطول، يطول أن النقاش لهذا يمكن
«أوجد نوعية من مسائَل متعددة مرات طرح ديوفانتس أن الحقيقي من األمر. هذا
أيًضا لكنه ِبل، مثال ح يوضِّ كما الحديثة، الجربية بالطرق بسهولٍة حلُّها يمكن عدًدا»
حلٍّ من أكثر منها لكلٍّ يوجد التي أِي املحددة»؛ «غري املسائل من آَخر كبريًا عدًدا طرح
إجابًة خاصة، بطريقة يُظِهر، بأن يقنع عادًة ديوفانتس كان الحاالت، هذه مثل يف ممكن.
كان بعضها — بأفكار مليئًة كانت أعماله إن الحقيقة، يف اإلجابات. هذه من فقط واحدة
الجربية للنصوص عموميًة األكثر القواعد عىل وذلك جيًدا، األسئلة تناِسب — جدٍّا بارًعا
مثل أولية، رموًزا استخدم ديوفانتس أن أيًضا ح اقُرتِ ذلك. بعد أتَْت التي اإلسالمية
للكلمتني االختصارات هذه أن اآلن َ تَبنيَّ ولكن ملربعه، ∆Υو املعلوم غري للعدد ς الرمز
كان الرتتيب، عىل مربع)، (بمعنى dynamisو عدد) (بمعنى arithmos اإلغريقيتني
اإلطالق. عىل ديوفانتس إىل تُنَسب أن يمكن وال التاسع، القرن يف الناسخون قدَّمها قد
نظرية يف استيعابها جرى «الحساب» كتاب من اشتُقت التي الرياضيات فإن وأخريًا،
أوروبا يف الجرب ظهور إىل مباَرشًة اإلسالمية الجرب نصوص أدَّْت بينما الحديثة، األعداد
وصفها التي واإلجراءات القواعد بها يُقَصد أن يجب «الجرب» كلمة أن يل يبدو الغربية.
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التاريخ وال الكلمة، نفرضتلك أالَّ يجب وأننا الفرع، لهذا تنتمي بأنها أنفسهم املماِرسون
تماًما. مختلفة تقاليد ظلِّ ويف بعيد، زمن يف يعمل كان كاتٍب عىل معها، تحمله الذي

…؟ األول كان َمن

تُطَرح التي األسئلة لتلك نموذج هو — الجرب؟» اخرتع «َمن — توٍّا بحثناه الذي السؤال
بَمن القول عىل قادرين يكونوا أن غالبًا ع املتوقَّ من والذين الرياضيات، مؤرخي عىل
مثل فإن الحاالت، أبسط عدا فيما لكن معينة. أفكاًرا اخرتع أو اكتشف َمن أول كان
حساب اكتشاَف املثال، سبيل عىل ُخذْ، الصعوبة. بالغة عنها اإلجابة تكون األسئلة هذه
بها، والتنبؤ ات التغريُّ لوصف يُستخَدم أن يمكن الرياضيات من فرع هو الذي التفاضل،
الجوية، األرصاد وعلم البيئة وعلم واالقتصاد والطب األحياء علم يف اليوَم يُستخَدم وهو
«َمن معرفة نريد أن املنطقي من لهذا متفاعلة؛ دة معقَّ نُُظم بدراسة يُعنَى آَخر علم وكل

التفاضل؟» حساب اخرتع
نحٍو وعىل تقريبًا نفسه الوقت يف فعًال، اخرتعاه شخصني ثمة أن املوجزة اإلجابة
اليبنتس فيلهلم وجوتفريد كامربيدج، يف يعمل كان الذي نيوتن إسحاق وهما: مستقل؛
يف جداٍل أيُّ هناك يَُعْد لم الحديثني، املؤرخني إىل بالنسبة باريس. يف يعمل كان الذي
بل أفكارهما، بالضبط نرى أن ونستطيع الرجلني، كال مخطوطات نمتلك ألننا هذا؛
ا، جدٍّ مختلفة بطرائق املوضوَع عالَجا أنهما أيًضا نرى أن نستطيع ُطوِّرت. ترتيب وبأي
تكلََّم بينما «التفاضالت»، عن اليبنتس (تكلََّم ورموَزه الخاص معجَمه َم صمَّ وكالهما
استخدم بينما ،dxdt اآلن املعتاد الرمَز اليبنتس اخرتََع املستمرة»، ات «التغريُّ عن نيوتن

.(ẋ اآلن شيوًعا األقل الرمَز نيوتن
األساسية الحقائق إن إطالًقا. واضحة املسألة تكن لم معارصيهما، نظر يف لكن
عيد (قبل و١٦٦٥ ١٦٦٤ العامني خالل التفاضل من نسخته ر طوَّ نيوتن أن هي
السابع القرن سبعينيات يف ذلك، بعد به. شيئًا يفعل لم لكنه والعرشين)، الثالث ميالده
علم يف اكتشافاته بشأن هوك روبرت مع فكرية مجادلة يف منخرًطا كان وبينما عرش،
أية وعىل التفاضل. حساب يف أخرى مخاطرة عىل اإلقدام يف ًدا مرتدِّ كان ربما البرصيات،
العقد مدار عىل تملََّكتْه التي الخيمياء، إىل َل تحوَّ قد اهتمامه كان الوقت ذلك يف حال،
بعض عىل مستِقالٍّ العمل وبدأ باريس، يف يعيش اليبنتس كان ١٦٧٣ عام يف التايل.
التفاضل حساب عن له بحث أول ونرش سابًقا، نيوتن اهتماَم أثارت التي نفسها املسائل
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نيوتن أن يبدو عرش. السابع القرن تسعينيات يف آَخرين ببحثني وتبعه ،١٦٨٤ عام يف
نفسه هو كان بما مقاَرنًة التفاهة إىل أقرب املبكر اليبنتس عمل معتِربًا لألمر، يكرتث لم
نهاية سنوات ويف مختلًفا، شعورهم كان نيوتن أصدقاء بعض أن بَيَْد إنجازه؛ عىل قادًرا
قد اليبنتس يكون ربما بل فحسب، األول يكن لم نيوتن أن إىل حون يلمِّ مؤيدوه بدأ القرن
عندما نيوتن أبحاث بعض عىل اليبنتس اطِّالع حقيقة إن نيوتن. من أفكاره بذرة رسق
صالحه، يف تكن لم ١٦٧٦؛ عام نيوتن من رسائل ى تلقَّ وأنه ،١٦٧٥ عام لندن يف كان
كان ما ومقداِر منها تعلََّمه ما مقداِر عىل يحكم أن اليبنتس سوى أحد يستطيع ال لكْن

بالفعل. َقبل ِمن بنفسه اكتشفه
بأن للمعركة سمَحا ولكن املبارشة، املواجهة عن َواليبنتس، نيوتن االثنان، أحجم
اليبنتس تَقدَّم ،١٧١١ عام يف وأخريًا سني. َرشِ محاربني كانوا الذين تابِعيهما، بني تدور
نيوتن، شكََّل النزاع. يف للفصل فيها، عضًوا كان التي امللكية، الجمعية إىل بالتماٍس
مشغوًال كان نيوتن ألن تجتمع؛ أن إىل حاجٌة بها تكن لم لجنًة للجمعية، رئيًسا بصفته
من أيًضا نيوتن، صالح يف الحكم جاء أن للدهشة املثري غري ومن تقريرها. بكتابة بالفعل
موت بعد حتى حاًرضا الجدل استمرَّ إذ األمر؛ نهاية تكن لم هذه أن للدهشة املثري غري
يتعلَّم ِبيت جورج كان ١٨٠٩ عام يف ملاذا النزاُع هذا ويفرسِّ .١٧١٦ عام يف اليبنتس

التفاضل». «حساب وليس كمربيا يف املستمر» «التغريُّ ى تُسمَّ مادًة
إعادة من والغاية فائًزا. طرَفيْها من أيٌّ يخرج لم عربة، ورائها من ليس قصة إنها
شخص أي يملك ال إذ األمَر؛ شخٍص أيُّ يحسم أن صعوبة مدى تأكيد هي روايتها
، ككلٍّ التفاضل حساب حول الجداُل كان إذا ما معرفة الصعب من أنه كما كلها، الحقائَق
هذا حيال رأيهم بتغيري اإلنجليَز اليبنتس فيه (اتَّهم معينة نظر وجهات حول كان أم
لم كثرية اعرتاضاٌت النزاع هذا يف دخلت فقد عامة، النزاعات حال هو وكما املوضوع)،
الدليل أن بيان هي القصة رواية من األخرى الغاية األصلية. الحجج من جزءًا قطُّ تكن
ً مجتَزأ كان ألنه قالوه؛ أو وقتَها املوجودون األشخاص كتبه مما يأتي ال للحقيقة الحاسم

نفسها. الرياضية املخطوطات من وإنما األغلب، يف
الوقت يف متشابهة أفكار إىل شخصان ل يتوصَّ أن املستبعد من ليس الرياضيات، يف
يستطيع األساس يُوَضع أن فبمجرد التفاضل؛ حساب حالة يف حدث كما تقريبًا، نفسه
التقدير توزيُع ويصبح اآلَخر، مثل نفسها بالسهولة تماًما يستعمله أن الرياضيني أحد
السبب ولهذا الشخصني؛ بني التواُصل من نوٌع هناك كان إذا خاصًة الصعوبة، بالَغ أمًرا

104



الرياضيات داخل يف

فريما نظرية عىل عمله سنوات خالل تماًما نفسه يعزل أن عىل وايلز حرص تحديًدا
ماذا ليستنبطوا للمؤرخني كاٍف موثَّق دليل هناك التفاضل، حساب حالة ويف األخرية.
التاسع القرن بدايات يف رياضيان َر طوَّ فقد هكذا؛ دائًما الحال ليس ولكن حقيقًة، حدث
الرياضيات بعَض باريس، من كويش لوي َوأوجستني براج من بولزانو برنارد هما عرش،
هل .١٨٢١ عام يف وكويش ١٨١٧ عام يف بولزانو يد عىل وذلك أيًضا، للغاية املتشابهة
نطاق يف معروفة بوهيمية مجلة يف بولزانو عمل نُِرش ال؟ أم بولزانو من كويش «اقتبس»
الجانب عىل باريس. يف كويش إىل بالنسبة متاحًة ذلك من الرغم عىل وكانت محدود،
الجرانج. به قام الذي املبكر العمل إىل مستقلٍّ نحٍو عىل يضيف أن استطاع كالهما اآلَخر،
عىل معتاًدا كان الذي كويش، عمل طريقة عن ظرفيٍّا دليًال ن نخمِّ أن أيًضا يمكننا ربما
يف النهاية، يف لكن مًدى. أقىص إىل تطويرها ثم آَخر، شخص من الجيدة األفكار اْلتقاط

يشء. بأي الجزم نستطيع ال ببساطة فإننا الراسخ، الدليل انعدام ظلِّ
يف وتتمثَّل اكتشاف، أي يف السبق له َمن تحديد عملية تكتنف أخرى مشكلة ثمة
يف محددة نقطة أية يف املثال: سبيل عىل الحقيقة؛ يف االكتشاُف منه ن يتكوَّ ما تحديِد
املتشابكة األفكار كتلة مقابل يف تفاضل»، «حساب لدينا صار بأنه القبول يمكننا التاريخ
من ِلاليبنتس؟ ذلك بعد ثم لنيوتن، أوًال معنًى تعطي بالتدريج بدأت التي املتضاربة
نظريُة أصبحت أين أو الجرب، بدأ أين د نحدِّ أن سابًقا، رأينا كما للغاية، الصعب
كل إن للبنَّائني. معروفة مفيدة حقيقة كونها مقابل يف رسمية نظريًة فيثاغورس
البنَّاءة. األفكار من عدٍد عىل وأحيانًا سابقة، أعمال عىل مبنيٌة تقريبًا الجديدة الرياضيات
ولكن املؤرخني، مهام من معينة نظرية أو معني بأسلوب الخاصة السوابق تَتَبُّع يَُعدُّ
كيف وضوًحا أشد نحٍو عىل نفهم كي وإنما السبق، له كان بَمن القول أجل من ليس

الزمن. مدار عىل الرياضيات َِت تغريَّ

األخطاء تصويب

نظريات واقع من بدقٍة نظرية كلُّ فيه تُربَهن الذي املنهجي، االستداليل إقليدس أسلوب إن
حتى لكن الريايض. لألسلوب ذهبيٍّا معياًرا بوصفه قرون ملدة صمد سابقة؛ وتعريفات
مسلَّمات إحدى حول أسئلة مبكًرا ُطِرَحت لقد الخطأ. من معصوًما ليس أنه َ تبنيَّ إقليدس
ا جدٍّ الصعب من أنه وثبت امليالدي، الخامس القرن إىل يرجع مبكر زمن يف إقليدس
التعبري ويمكن التوازي»، «مسلَّمة باسم أحيانًا تُعَرف العسرية املسلَّمة هذه عنها؛ اإلجابة
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يف l خط لدينا كان إذا بأنه القول هي األسهل الطريقة لكن مختلفة، بطرائق عنها
يكون p بالنقطة يمر فقط واحد خط يوجد فإنه الخط، عىل تقع ال p ونقطة املستوى،
النتيجُة ذلك عىل وترتتَّب ذلك؛ تقبُّل يف صعوبة أية يجد لن معظمنا إن .l للخط موازيًا
لديه ليست ومعظمنا درجة، ١٨٠ هو مثلث أي زوايا مجموع إن تقول التي املنطقية
مسلمة أن رأوا إقليدس أعمال عىل علَّقوا ن ممَّ كثريين لكنَّ أيًضا. ذلك تقبُّل يف صعوبة
باإلمكان يكون أن ما بطريقٍة يجب إنه أي نظرية؛ بل مسلَّمة تكون أالَّ يجب التوازي
بني من الخيام وعمر قرة بن ثابت كان أخرى. ومسلَّماٍت تعريفاٍت من عليها الربهنة
يف وبعدئٍذ .١٦٦٣ عام أكسفورد يف واليس جون أيًضا وحاَوَل حاولوا، الذين أولئك
أستاذ ساتشريي، جريوالموسا يُدَعى أخرى، أعماًال له نذكر ال ريايض قام ،١٧٣٣ عام
ساتشريي بحث مختلف. بأسلوب املحاولة بإعادة إيطاليا؛ شمال يف بافيا يف رياضيات
أكرب، وإما درجة ١٨٠ من أقل إما املثلث زوايا مجموع أن ْرنا تَصوَّ إذا يحدث قد ماذا
مخطئًا؛ كان أنه بَيَْد رفضها. يسهل بحيث للعقل منافيًة النتائُج تكون أن بالطبع آِمًال
الغريبة، النتائج بعض إىل درجة ١٨٠ من أقل املثلث زوايا مجموع أن افرتاُض قاده فقد

متَِّسقًة. كانت لكنها
بجامعة األستاذ لوباتشيفسكي، إيفانوفيتش نيكوالي من كلٌّ َر طوَّ عام، مائة وبعد
هذه رومانيا؛ شمايل يف كلوج اآلن ى تُسمَّ مدينة من بولياي َويانوس روسيا، يف كازان
تقريبًا)، املتزاِمن ولكن املستقل، االكتشاف عىل آَخر مثال (يف كثريًا أبعد ملًدى األفكار
وجه عىل ولكنه رياضيٍّا، مقبوٍل الهندسة من نوٍع إنشاء املمكن من أنه كالهما وأدَرَك
فإحدى عرش؛ التاسع القرن مفكري نظر يف مروعًة الفكرة كانت إقليديٍّا. ليس القطع
نفسه الالنهائي الفراغ كان إذا ما يعلم أن يستطيع أحد ال أنه عليها املرتتبة النتائج
إذا ما تحديِد عن الشارع يف رْي السَّ خالل من نعجز مثلما تماًما إقليدي، غري أم إقليديٍّا
قابلٍة غريَ حقائَق الرياضيات تقدِّم أن املفرتض من كان مسطَّحًة. أم كرويًة األرض كانت

إحكاًما. أقلَّ تبدو الحقائق هذه صارت فجأًة لكْن العاَلم، عن للجدل
افرتاضاتهم إىل أكثر بعنايٍة ينظرون بدءوا الرياضيني أن هذا كل نتائج إحدى
التاسع القرن أواخر يف إنه الحقيقة، ويف بالبدهيات. رسميٍّا واملعروفة ضمنًا، املفهومة
فروع بُنِيت الحقيقي، اإلقليدي األسلوب إىل عودٍة ويف العرشين، القرن وأوائل عرش
لم صارمة منطقية دقة عليها فرض ما وهو بََدهية، أُُسس عىل الرياضيات من كاملة
عرش التاسع والقرن امليالد قبل الثاني القرن بني اإلغريق. عرص منذ الرياضيات تعرفها
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الرياضيني أن والحقيقة عشوائية. بطريقة أغلبها يف الرياضيات َرِت تطوَّ امليالد بعد
وإنما فيها، منطقيٍّا التفكري ثم بديهيات إرساء طريق عن اكتشافاتهم يصنعون ال
جديدة، اتجاهات يف أسئلة بطرح أو اهتمامهم، تثري ملسائل تخيُّيلٍّ نحٍو عىل باالستجابة
أنيقة. بطريقة مًعا تتوافق ربما ظاهريٍّا مختلفًة الرياضيات يف أجزاءً أن كيف برؤيِة أو
يجب النهاية ويف صحيحة، بطريقة وخرباتهم مهاراتهم يطبِّقوا أن لهم ينبغي بالطبع
محارضاته يف وايلز فعل كما «الربهان»، ب معروفة محكمة حجة يقدِّموا أن عليهم
والعمل االبتدائية األفكار عىل الحقة مرحلة يف سيأتي األرجح عىل هذا ولكن بكامربيدج،

محتوم. نحو عىل يتبعها الذي الجاد
أن يبنيِّ قوي مثاٌل السابق، القسم يف نُوِقش الذي التفاضل، حساب اكتشاف إن
ما عىل مبنية كلها الفكرة كانت اإلطالق؛ عىل منطقيًة تكن لم بدايتها يف الرياضيات
الذي السؤال ولكن َغر»، الصِّ متناهية ال «كمياٍت عرش السابع القرن رياضيو اه سمَّ
عىل حجم أي لها هل هو: َغر الصِّ متناهية ال كمية عن يسأله أن مضطرٍّا املرء يكون
لها يكن لم إذا لكن َغر»، الصِّ متناهية «ال تكون ال فإنها كذلك، األمر كان إذا اإلطالق؟
ذات طريقة بأية يستخدمها أن املرء يستطيع وال موجودة، حتى تكون ال فإنها حجم،
املالئكة عدد مناقشة إىل أقرَب له، لزوم ال تدقيًقا األمر يبدو ربما حساباته. يف معنًى
مهمٌّ؛ ولكنه الرياضيات، مناقشة إىل منه دبوس، رأس عىل الرقَص يستطيعون الذين
وألنه تناُقضات، إىل برسعة تؤدِّي أن يمكن َغر الصِّ الالمتناهية الكميات مناقشات ألن
كلَّ يُسِقط أن واحد تناُقض شأن فمن موحد، منطقي ح َرصْ الرياضيات أن يفرتض
كما — التناقضات أحد عمٍد عن يقيمون ما غالبًا الرياضيني فإن السبب (لهذا يشء.
األسلوب هذا ى ويُسمَّ مستحيل، ما شيئًا أن إثبات أرادوا إذا — يفعل أن ساتشريي حاَوَل

النقيض».) فساد إثبات طريق عن «الربهان
الالمتناهية الكميات ملفارقة جيدة بدرجة متنبًِّها َواليبنتس نيوتن من كلٌّ كان
بينما ا، مباِرشً تناُوًال نيوتن تناَوَلها إذ ملعالجتها؛ يستطيعان ما أقىص وبذََال َغر، الصِّ
أيًضا متنبِِّهني بعدهما أتوا الذين أولئك وكان مباِرش. غري نحٍو عىل تناُولها اليبنتس حاَوَل
جيًدا تعليًما متعلِّمني أفراًدا أيًضا أقصد وإنما فحسب، الرياضيني هنا أقصد وال لها،
«املحلل: ى يُسمَّ كتاٍب يف بريكيل جورج الكاهن تساءََل املثال: سبيل عىل الجمهور؛ من
بشأن الدقة غاية يف هم الذين الرياضيون، كان إذا ا عمَّ ملحد» لريايض ه موجَّ خطاب
يخضعون ال كانوا إذا ا عمَّ تساءََل كما الذاتية. علومهم يف ذاتها الدقة عىل الدينية، األمور
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مثل هل تُتََخيَّل. ال أشياءَ ويصدِّقون الثقة، عىل بناءً األشياء يتبنَّْون بحيث سلطة، ألي
يف جدٍّا مبكر زمن يف ألنه ال؛ ُطُرقهم؟ يف قدًما امليض من الرياضيني تمنع األمور هذه
وانشغلوا قويٍّا، يكون أن يمكن درجة أية إىل الرياضيون أدَرَك التفاضل، حساب تطوُّر
الساقطة واألجسام املعلقة والسالسل الضوء أشعة عىل النجاح من كبري قدر مع بتطبيقه
أن عليهم املستحيل من كان الفيزيائي. العاَلم يف كثرية أخرى وظواهر املتذبذبة واألوتار
حلُّ استغرق رياضية. صعوبًة منه أكثر غيبيٍّا أمًرا اعتربوه ما ألْجِل هذا كل عن يتخلَّْوا
السنوات هذه خالل لكن هنا، ذكرها يصعب تقنية بطرائق عاًما، ١٥٠ نحو املشكلة هذه
أساسها من الرغم عىل عات، التوقُّ كلَّ فاَق ًما تقدُّ الرياضيات َمت تَقدَّ والخمسني، املائة

املتزعزع.
جوزيف نرش ١٨٢٢ عام ففي عرش؛ التاسع القرن عن شبيهة قصة رواية يمكن
االنتشار عن بحثًا بباريس، التكنولوجية املتعددة املدرسة يف محارض وهو فورييه،
التمام وجيوب الجيوب من نهائيٍّ ال جمٍع استخداِم فكرَة فيه فورييه درس الحراري،
فورييه، بمتسلسالت اآلن تُعَرف الالنهائية الجموع وهذه الدورية، التوزيعات لوصف
األصيل فورييه اشتقاق فإن ذلك، ومع والفيزياء؛ الهندسة يف املدى واسعة تطبيقات ولها
بعُضه يُلِغي األخطاء هذه من جزءٌ كان االتساق. عدم ومواضع باألخطاء مليئًا كان
األساس. من األخطاء هذه الَحَظ قد كان إذا فورييه، تجاَهَله منها كثريًا ولكنَّ بعًضا،
من ثباتًا أشدَّ أساسها يكن لم فورييه ملتسلسالت االبتدائية النظرية إن أخرى، بعبارة
غنية أنها عىل — التفاضل حساب مثل — برهنَْت فقد ذلك، ومع التفاضل؛ أساسحساب
َ تعنيَّ التفاضل، حساب مع الحال كان مثلما تماًما ولكن مفيدة. أداة وأنها هائلة، بدرجة
العيوب. هذه إصالح محاولة يف طويًال وقتًا يقضوا أن فورييه بعد ُكثُر رياضيني عىل

األكثر الريايض وهو وايلز، عىل تَعنيَّ فقد رأينا، وكما استثنائية، ليست األمثلة هذه
ولو األخطاء، أحد لتصحيح ا جدٍّ مشابهة عملية يخوض أن فورييه، من بمراحل كفاءًة
يف جديد اكتشاف كلُّ وتقريبًا قرن. إىل وليس فقط، عامني إىل احتاج حالته يف األمر أن
ن يُحسَّ أن ويجب لإلصالح، استعداد حالة ويف مصقولة غري صورة يف يبدأ الرياضيات

للمبتدئني. تعليمه عن فضًال للنظراء، تقديمه قبل ويُصَقل
«العنارص» كتاب عليه سار الذي نفسه النموذج تتبع املدرسية الكتب معظم إن
دون منطقي ق تدفُّ يف الرياضيات وتشيِّد بسيطة بدايات من تبدأ بحيث إلقليدس؛
انقطاع أي من خاليًا مساًرا يتَِّبعوا أن من بًا طالَّ نمكِّن إننا أخرى، بعبارة انقطاع.
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أُعِطي وإذا األوائل. املستكشفون يراه أن يستطع لم ما وهو — ذلك منهم ع نتوقَّ أو —
مختلًفا شيئًا يجدوا أن املحتمل فمن األصلية، املكتشفات إىل للرجوع الفرصة الطالب
ُمَشكَّلة نصف وأفكاًرا مسدودًة، وطرًقا خاطئًة وبداياٍت ً وخطأ محاولٍة عمليَة تماًما؛
عىل ُصقلت أفضل صياغة ذات وأفكاًرا آَخر، شخٌص ليطوِّرها مرتوكة معاَلَجة نصف
ولكن مبتكرين، يكونوا لم ربما مدرِّسون هيَّأها النهاية يف وكلها سنوات، أو شهور مدار
األمور سري كيفية رشح يف واملتمثِّلة أهميًة، تقل ال التي باملوهبة تمتعوا أنهم املؤكد من
عن ا جدٍّ قليًال لنا يحكي مدريس لكتاب ن امُلحسَّ الرشح إن أخرى، بكلمات للمبتدئني.
األول؛ املقام يف الرياضيات عليها انضوت التي والكفاح، والتخيُّل الشاق والعمل الحدس

املؤرخني. عمل هو وهذا
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السابقة، القليلة القرون مدار عىل كثريًا فيها والتفكري الرياضيات ممارسِة طرُق تباينَْت
أعم، بصورٍة الفكري التاريخ يف حدثت التي ات للتغريُّ يرجع التغريُّ هذا أسباب وبعض
نهج فإن الثاني، الفصل يف رأينا وكما تحديًدا. بالرياضيات الخاصة تلك بسبب وبعضها
بعد فوسيوس جريارد يوهان نهج ثم عرش، السادس القرن خمسينيات يف ليالند جون
من لكْن والنصوص، والتواريخ املؤلفني عن الحقائق من قدٍر أكرب تسجيل يف تَمثَّل قرن،
عرش، السابع القرن أواخر بحلول لكن النصوص. تلك احتوته ا ممَّ أليٍّ تحليل أي دون
تتقدَّم كانت وأساليبه ونطاقه املوضوع قوة أن بالرياضيات مهتمٍّ لكلِّ واضًحا كان
وبعدها ،١٦٦٨ عام يف جالنفيل جوزيف كتب هكذا يوميٍّا»، ن تتحسَّ «الهندسة برسعة:
التي «املكانة إىل الجربَ رفَعا اللذين ن» والتحسُّ «التقدُّم واليس جون َد مجَّ قالئل بسنوات

اآلن». عليها هو
تتعلَّقان أساسيتني مطبوعتني — املوسوعات عُرص — عرش الثامن القرن شهد
يف نُِرش الذي مونتوكال إتيان ِلجان الرياضيات» «تاريخ وهما: الرياضيات؛ بتاريخ
و«املعجم و١٨٠٢)، ١٧٩٩ عاَمْي بني مجلدات أربعة إىل َع (توسَّ ١٧٥٨ عام باريس
عام ونُِرش التاريخية املقاالت من عدًدا َن تضمَّ الذي هاتون، ِلتشارلز والفلسفي» الريايض
الدراسات يف مثلما ، يتغريَّ الرتكيز كان عرش التاسع القرن أواخر بحلول لكن .١٧٩٥
بالنصوص الخاصة والرتجمات البحثية الطبعات إىل املتناقلة الروايات عن بعيًدا األخرى،
أمثلة ومن النهضة). عرص خالل أيًضا حدث (كما الوسطى العصور ونصوص القديمة
لكتاب إنجليزية ترجمة أول أن نجد الكتاب، هذا يف ذلك قبل نُوِقشت التي النصوص
لكتاب هيث طبعة واعتمدت ،١٨٨٥ عام يف هيث توماس نرشها ِلديوفانتس، «الحساب»
ترجمة أما .١٩٠٨ عام يف وظهرت وقتها، متاحة معرفة أفضل عىل إلقليدس «العنارص»
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العصور من التينية نسخة من للخوارزمي «الجرب» لكتاب كاربينسكي لويس تشارلز
كانت الطبعات هذه مثل .١٩١٥ عام يف قالئل، بسنوات ذلك بعد ظهرت فقد الوسطى،
باإلنجليزية متاًحا كان «الجرب» وال «الحساب» كتاب فال تُضاَهى؛ ال أهمية ذات تزال وال
القياسية اإلنجليزية الطبعة هيث طبعة فتظل «العنارص» كتاب إىل بالنسبة أما ذلك، قبل

هذا. يومنا إىل
كانت الحذر. من بيشء الطبعات هذه مع املعارصون املؤرخون يتعامل ذلك، ومع
جرب تاريخ يف دراسة السكندري: «ديوفانتس بعنوان: «الحساب» كتاب عن هيث مقالة
فقد هذا، عىل عالوًة الكتاب. هذا يف بالفعل تناولناها تساؤالٍت يثري عنوان وهو اإلغريق»،
والتعويض املاهر الضغط «بفضل أنه أبولونيوس عن هيث طبعة عىل املعلِّقني أحد الَحَظ
مرًة األصل.» مساحة نصف من أقلَّ احتلَّ قد األدبية، الرباهني عن الحديثة بالرموز
وخاليًا مضغوط، غري النص رؤية لني مفضِّ ملهارته، هيث املؤرِّخون يشكر ال ربما أخرى،
تاريخ دراسة من كبريًا قدًرا فإن ذلك، ومع الحديثة؛ للرموز التاريخية املفارقات من
مؤرخني، وليس رياضيني، يد عىل غالبًا يجري كان العرشين القرن بدايات يف الرياضيات
بالهريوغليفية األصل يف ُكِتبت نصوًصا ترجموا بحيث تماًما؛ نفسها بالطريقة يعملون
الرياضيات يف ومفاهيم رموٍز إىل باإلغريقية؛ أو بالسنسكريتية أو بالسومرية أو املرصية
أفكاٍر فهِم محاولِة ففي اللوم؛ تستِحقُّ ذاتها حد يف املرتجمني دوافع تكن لم الحديثة.
يشء وبني بينها عالقة إيجاد محاولة الطبيعي من يكون الغرابة، شديدَة وهلة ألول تبدو
من أكثر ليست بوصفها املألوفة غري األفكار إىل املرءُ ينظر أن الخطر ومكمن ألفة، أكثر
الطريقة وبهذه أكرب؛ بكفاءة اآلن نفعله أن نحن نستطيع ملا مهجورة، قديمة ترجمات

األصليني. املؤلفني منظور من بدًال نحن منظورنا من التاريخ كتابُة تُعاد
سبَّبَها التي التشوهات عىل الثائرين أوائل من القديمة الرياضيات مؤرِّخو كان
استعادِة محاولِة يف الطريق، قادوا العرشين القرن تسعينيات وخالل التحديث،
وقد اإلمكان. بقدر عليها والحفاظ األصول، يف املوجودة التفكري وعمليات املصطلحات
«إن كثريًا: اآلن تُقتبَس ملحوظٍة يف ألرشميدس، ومرتجم محرِّر وهو نيتز، ريفيل قال
األجنبية باللغة املتعلِّقة العوائق كل إزالة هو أفهمها كما الثقافية الرتجمة من الهدف
للنصوص الحديث القارئ يُجِرب هذا إن هي.» كما األخرى العوائق كل تاركة نفسها،
مضت، عاًما خمسني منذ القارئ من كثريًا أكثر بجدٍّ يعمل أن عىل التاريخية الرياضية

يُقاَرن. ال بما أكرب سيكون التاريخي الفهم يف مكاسب من عليه سيحصل ما أن بَيَْد
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من أخرى جوانب يف الطريق قادوا القديمة الرياضية الكتابات يدرسون الذين إن
يف عشوائيٍّ نحٍو عىل مادتهم بها َعْت تجمَّ التي الطريقة بسبب جزئيٍّا أيًضا؛ التأريخ
نَُكن لم ما الكثريَ، علينا يقصُّ ال املثال، سبيل عىل الطمي، من وحيًدا لوًحا إن املايض.
ح توضِّ صورٍة إنشاءَ نريد كنَّا إذا أساسيًة، تكون املعلومة هذه مثل ُكِتب. ومتى أين نعلم
آَخر. مكان يف أو نفسها املنطقة يف ُوِجدت أخرى بنصوص عالقة له بعينه ا نصٍّ أن كيف
عن املعلومات من قدٍر أقل مع متاحف يف قديمة أثرية كشوف من كثرية ألواح ُوِضعت
من يجعل ما وهو مصاحبة، معلومات أية دون األثريات أسواق يف ِبيَعْت أو أصولها،
يسجل الحظ، لحسن اآلن. عنها مفيدًة معلوماٍت املؤرخون يستنتج أن البالغة الصعوبة
طبقة أية تحريك قبل بالغٍة بعنايٍة املحيطة والبيئَة املواضَع هذا يومنا يف اآلثار علماء
باهتة بخطوط املكتوبة النصوص قراءة عىل الحديثة التكنولوجيا ساعَدِت وقد األدلة؛ من
الثالث، الفصل يف املذكور اكتشافه، أُِعيد الذي أرشميدس نصِّ عىل العمل إن الحرب. من
من الكثري قراءة من فقط ليس الباحثون تمكََّن فقد خاصة؛ بصفة استثنائيٍّا أمًرا كان
املخطوطة مسح الذي الكاتب هوية تعيني من أيًضا تمكَّنوا ولكن األصلية، النصوص
القسطنطينية يف يعمل كان الذي مايروناس، أيونيس يُدَعى وهو عليها، الكتابَة وأعاَد
مع النص استعادة عمليُة تتماىش أن للغاية املالِئم ومن .١٢٢٩ عام الكبري الصوم خالل

بيد. يًدا النص قصة استعادة
فيها يَُرى التي «الداخلية» النظرة عن متزايد نحٍو عىل الرياضيات مؤرخو ابتعد
الخارجية. التأثريات عن الطرف بغضِّ يالئمها، ما وفق تحدث الرياضية رات التطوُّ أن
بطرائق نفسه َد جسَّ الريايض النشاط فإن الكتاب، هذا يف مرة بعد مرًة أوضحنا وكما
يكرِّس ما وكثريًا التفاصيل، نهمل أالَّ لنا ينبغي وثقافيٍّا. اجتماعيٍّا محدَّدة كلها متعددة،
طلب شخًصا ألن أو مفيدة، تكون ربما ألنها ليس خاصة، ملسألة أنفسهم الرياضيون
نيوتن حالَة كانت بدقٍة هذه خيالهم. تأرس ذاتها املسألة ألن ولكْن هذا، يفعلوا أن إليهم
اإلقليدية، غري الهندسة مع َولوباتشيفسكي بولياي أو التفاضل، حساب مع َواليبنتس
كل وقبل أوًال التقدُّم يعتمد الحاالت، هذه مثل يف األخرية. فريما نظرية مع وايلز أو
الريايض اإلبداع فإن املعنى وبهذا الرياضيات؛ يف واملركَّز العميق االنخراط عىل يشء
زمن يف مهمًة تُعتَرب التي الرياضية األسئلة ولكن داخلية. عملية إنه عنه يقال أن يمكن
بها؛ تُفرسَّ أو تُفَهم التي والطريقة هناك، بها أتَْت التي والطريقة ، معنيَّ مكان أو معنيَّ
اجتماعية عوامل نفسها: الرياضيات خارج هي التي العوامل من بالعديد تتأثَّر كلها
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نفس يف املؤرخ إىل بالنسبة أصحبَْت املحيطة البيئة إن وثقافية. واقتصادية وسياسية
املحتوى. أهمية

التي الرياضيات بأن املتزايد اإلقرار يف األخرية السنوات يف آَخر مهم ٌ تغريُّ تَمثََّل
الرياضيَّنْي والخربة النشاط َع تنوُّ تعكس لم املشاهري، الرياضيني من قليل عدد ماَرَسها
الرياضيات تاريخ إن عليه). بُنِيَت أنها من الرغم (عىل املجتمع من أخرى مستويات عند
ومؤرِّخو الكتاب. هذا موضوعات من أساسيٍّا موضوًعا كان الصفوة عىل املقصورة غري
لديهم أصبحت — املعرفة فروع من أخرى كثريٍة فروٍع يف العلماء مثل — الرياضيات
عىل السابقِة الثقافاِت دراساُت كانت وقد والِعْرق. الجنس قضايا من شديدة حساسيٌة
اللغوية، الحواجز أو املصادر نقص بسبب املايض يف مقيَّدًة الحديثة الغربية الثقافة
الجديدة والرتجمات املتشابكة الصور تُمثِّل بينما التغريُّ يف اآلن يبدأ املوقف هذا ولكن
وماديٍّا فكريٍّا، إليها الوصول يَْسهل التي املادة من متزايدًة مصادَر املثقفة؛ والتعليقات
منها تَشكََّلت مادًة ببساطة اعتبارها يمكن ال املايض رياضيات فإن ثَمَّ، ومن أيًضا؛

املعارصة. ثقافتها من متكامل جزء هي بل الحارض، رياضيات
املنشغلني أولئك فإن األيام، هذه املزدهرة األكاديمية املعرفة فروع كل يف وكما
مرسات أعظم من الحقيقة، يف الحدود. يَْعربوا أن منهم مطلوب الرياضيات بتاريخ
اآلثار، علماء ومعرفة خربة من يتعلَّم أن يستطيع املرء أن املوضوع هذا يف العمل
واملسترشقني، والكالسيكي، الصيني التاريخ دراسة يف صني واملتخصِّ األرشيفات، وأمناء
الفن، ومؤرخي واللغويني، العلوم، ومؤرخي الوسطى، القرون تاريخ يف صني واملتخصِّ
بطريقة املصادر نطاق اتََّسع لقد ُكثر. وآَخرين واملكتبات، املتاحف وأمناء األدب، اد ونقَّ
األفكار، أحدَث قبُل من َقدََّمت التي واملخطوطات، الكتب عىل مقصوًرا يَُعْد ولم مشابهة،
قياٍس وأجهزَة تمارين وُكتَُب تحضرييًة ومذكراٍت ويومياٍت مراسالٍت ن يتضمَّ صار بل
األخرية املفردة تبدو ربما وروايات. خاصة ومذكرات زيتية وصوًرا حاسبة وآالت
يف املعارصة النظر وجهات عن يعربِّ َمن وأفصح أدقَّ الروائي يكون ربما ولكن مدِهشة،
جزء يف املصادر من املزيَد املوضوع هذا بمتابعة املهتمون القرَّاء وسيجد الرياضيات،

الكتاب. نهاية يف إضافية» «قراءات
وتنوََّعت؛ َت تغريَّ قد األخرية عاًما الخمسني يف املؤرخون طرحها التي األسئلة إن
أيًضا نعرف أن نريد نحن بل ومتى، ماذا اكتشف َمن نسأل أن ببساطة كافيًا يَُعْد فلم
املؤثرات ما ذلك؛ وسبب األفراد أو الناس مجموعاُت فيها انخرطت التي املمارسات
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غريهم، أو املشاركون، فهم كيف وقتها؟ موجودة كانت التي الجغرافية أو التاريخية
بهدف اتُِّخذت خطوات أيُّ خاص؟ بشكل بالتقدير حظيت جوانب أيُّ الرياضية؟ األنشطَة
الفرد الريايض كان كيف األنشطة؟ هذه يموِّل كان َمن نقلها؟ أو الرياضية الخربة حفظ
بما فعلوا ماذا أنتجوا؟ ماذا الرياضيني؟ دوافع كانت ماذا مهارتَه؟ أو وقتَه يستخِدم

عملهم؟ خالل تََجادلوا أو تََعاونوا، أو تَنَاقشوا، َمن مع أنتجوه؟
اليقني. من درجٍة بأية األسئلة هذه إجابات معظم إىل الوصوُل الصعِب من سيكون
ومن شحيحة، بأدلة يعملون املؤرخني، من غريهم شأن شأنهم الرياضيات، مؤرخي إن
إن العناية. من قدٍر بأكرب املايض عن كاملة غري قصٍص بناءَ يُِعيدوا أن عليهم األدلة هذه
الكثريَ تُعلِّمنا ألنها سبيلها؛ يف املبذول العناءَ وتستِحقُّ باالهتمام، جديرًة تبقى املحاولة
َد جسَّ نشاٍط املوسيقى، أو األدب إنتاَج وانتشاره ِقَدمه يف يضاهي إنسانيٍّ نشاٍط عن
وممارسة ابتكار هو النشاط وهذا الثقافية؛ األشكال من غنية متنوعة مجموعة يف نفسه

الرياضيات.
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