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متهيد

التي واألساليب املختلفة األعداد أنواع توضيح هو املوجز الكتاب هذا من الهدف إن
وأيُّ األشياء، أنواع كل بني املقارنات بإجراء األعداد تسمح للجميع. مألوفٍة بلغٍة تنتهجها
عنها يُعربَّ التي األشياء إن إذ الحديث؛ العالم يف صعوباٍت سيواِجه األعداد يفهم شخصال
اعتيادنا مع — األعداد أن ندرك أن ينبغي ذلك مع حولنا. مكاٍن كل يف موجودة عدديٍّا
نعيش الذي العالم من نستنبطها مجردة كيانات ولكنها مادي، وجود لها ليس — عليها
ذاتها حد يف دراستها األفضل من استخداماتها، كيفية عن واضحٍة صورٍة ولتكوين فيه.

آخر. يشءٍ أي إىل اإلشارة دون
نفِرط ولن الحساب، علم يف املعلومات لتجديد تعليمية دورة ليس املوجز الكتاب هذا
التي واألساليب نفسها األعداد رشح هو منه الغرض إن بل األعداد؛ نظام تاريخ تناول يف
ستجد الكتاب، فصول عناوين توجد حيث املحتويات، جدول عىل نظرٍة وبإلقاء تنتهجها.
يف نتجاوزها بينما املعتادة، العد أعداد مع رئييسٍّ نحٍو عىل يتعامل منه األول الجزء أن
الجارية املعامالت يف تظهر التي الطبيعية املشكالت استكشاف خالل فمن الثاني؛ النصف
إىل — وبالتدريج النهاية يف — قيود دون الحسابات إجراء إىل الحاجة أخذَتْنا والعلوم،
ربما باألعداد. الخاصة األمور ملعظم الرئييس العمل إطار تُمثِّل التي املركبة األعداد ميدان
العمل. من األصعب الجزء من بالفعل االنتهاء تم فقد اطمِنئ؛ ولكن ُمقلًقا، الوضع يبدو
ومرَّت عديدة. قروٍن مدار عىل تطوَّر وإنما جاهًزا، الحديث األعداد نظام يأِتنا لم
فعالٍة لطريقٍة االفتقار هو أولهما مصدران: له كان الذي التشوُّش من طويلة فرتات به
كان الذي — الثاني أما األعداد. مع التعامل لنا تتيح طريقٍة نحتاجها؛ التي األعداد لتمثيل
أنواع بتفسريات يتعلق فيما الفلسفية الناحية من الصعوبة شديد فكان — باألول مرتبًطا
من بمزيٍد الراهن الوقت يف لنشعر وإننا ال. أم معنًى ذات كانت إذا وما املختلفة، األعداد



األعداد

عند حياله نقلق أن إىل — نحتاج ال وما — نحتاج بما األمر يتعلق عندما بأنفسنا الثقة
كتاٍب يف األعداد عالم عن كاملة صورة تقديم املمكن من يجعل مما األعداد؛ مع التعامل
ذلك عن بعيد األمر بل ُحلَّت؛ قد األلغاز كل أن يعني ال هذا الكتاب. هذا مثل موجٍز واحٍد

الكتاب. تقرأ حينما ستكتشف كما البعد، كلَّ

هيجنز إم بيرت
٢٠١١ إنجلرتا، كولشيسرت،
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األول الفصل

األعداد؟ يف ر تفكِّ كيفال

6 فالرقم ذلك مع منها. معنًى استقاء وعىل مكتوبة، األعداد رؤية عىل جميًعا معتادون إننا
نكتب الرومانية األرقام يف املثال، سبيل فعىل نفسه. اليشء ليسا الرقم يمثله الذي والعدد
6 يُكتب الذي العدد نفس إىل يشري هذا أن نعلم ولكننا ،VI الطريقة: بهذه 6 الرقم
عالمات مع تتوافق األشياء من مجموعٍة إىل كالهما الرمزان ويشري الحديث. الرتقيم يف
التي املختلفة الطرق دراسة يف أوًال الوقت بعض نقيض ولسوف .I I I I I I الست: العد

فيها. والتفكري األعداد عن للتعبري نستخدمها
املثال، سبيل عىل بحلها. منَّا إدراٍك دون أعداٍد عىل املنطوية املشكالت نحل أحيانًا
نسخٍة عىل الحضور من شخٍص كل حصول ضمان يف وترغب اجتماًعا تعقد أنك ر تصوَّ
اسم من األُوىل الحروف كتابة طريق عن األمر هذا مع التعامل يمكنك األعمال. جدول من
قبل منك النسخ تنفد لم وما األخرى. تلو واحدًة الجدول، نَُسخ سيحرضعىل شخٍص كل
وبذلك الحضور؛ لجميع النسخ من كافيًا عدًدا لديك أن فستعلم العملية هذه من تنتهي أن
من الرغم عىل املبارش العد ودون الحساب إىل اللجوء دون املشكلة هذه حلْلَت قد تكون
وأخرى، مجموعٍة بني الدقيقة املقارنة لنا تتيح فاألعداد األعداد. عىل العملية هذه اشتمال
الحال هي كما تماًما، مختلفٍة طبيعٍة ذات للمجموعتني املكوِّنة العنارص كانت وإن حتى
من مجموعٍة من األخرى تتكون بينما أشخاٍص، من املجموعتني إحدى تتكون إذ هنا؛
بالحجم ملجموعٍة النسبي الحجم مقارنة هو به بالقيام األعداد لنا تسمح ما إنَّ األوراق.

ألخرى. النسبي
مضطرٍّا تكن ولم الحضور؛ عدد لحساب بحاجٍة تكن لم السابق السيناريو يف
األقل عىل يساوي األعمال جدول نسخ عدد كان إذا ما تحديد هي مشكلتك كانت ملعرفته،
ستحتاج ذلك مع العددين. هذين قيمة ملعرفة حاجة هناك تكن ولم األشخاص، عدد



األعداد

عندما وبالتأكيد شخًصا، عرش لخمسة غداءً تطلب عندما الحارضين عدد حساب إىل
ل للتوصُّ الحساب ما شخٌص يستخدم فسوف الوجبة؛ هذه فاتورة بحساب األمر يتعلق

الحاسبة. اآللة عىل جميعها الحسابات أُجريت لو حتى الدقيقة، التكلفة إىل
دون ومنتظمٍة فعالٍة بطريقٍة األعداد عن بالتعبري الحديث األعداد نظام لنا يسمح
الحاجة تنشأ التي الحسابية العمليات وإجراء بآخر، عدٍد مقارنة السهل من تجعل ، تغريُّ
أي — الحسابية عملياتنا لكل العرشي العد نظام يوميٍّا نستخدم إننا العد. خالل من إليها
يف أصابع عرش لدينا أن وهو املصادفة، قبيل من لسبٍب ذلك ونفعل — بالعرشات نعد إننا
لهذه فعاًال لدينا األعداد نظام يجعل ما هو العرشي للنظام اختيارنا ليس ذلك، مع أيدينا.
قيمة تعتمد حيث األعداد؛ تمثيالت يف املكانية القيمة استخدام هو السبب ولكن الدرجة،
للقيمة: اختصار هو 1984 العدد املثال، سبيل عىل األعداد. سلسلة يف مكانه عىل الرقم

واحد. وألف مئات و9 عرشات و8 آحاد 4

هذا يف نتأمل وسوف معينة. بطرٍق األعداد كتابة عند نعنيه ما نفهم أن املهم من
مهمٍة مجموعٍة عىل ونتعرف املختلفة، العد طرق ونستكشف األعداد، تمثله ما الفصل
هذه إليجاد البسيطة العددية الحيل بعض ونقدِّم األولية) (األعداد األعداد من للغاية

األعداد.

العد؟ نُُظم ُصنفْت كيف

وضع لعملية متمايزتني مرحلتني وجود إدراك يف لحظاٍت بضع استغراق األمر يستحق
مهمتني األطفال عىل نفرض إننا العرشات. عىل — املثال سبيل عىل — يعتمد عدٍّ نظام
متشابهتان العمليتان هاتان العد. كيفية وتعلُّم األبجدية الحروف حفظ هما أساسيتني؛
حرًفا وعرشين ستة عىل اإلنجليزية اللغة تعتمد جوهرية. اختالفات بينهما ولكن ظاهريٍّا،
حال، أية عىل الكلمات. لنطق نستخدمه بصوٍت يرتبط — تقريبًا — حرف وكل أبجديٍّا،
ستة من مجموعٍة باستخدام كتابتها يمكن بحيث تطوَّرت قد اإلنجليزية اللغة أن املؤكد من
ترتيٍب يف األبجدية الحروف نضع لم ما القواميس تأليف يمكننا ال ذلك، مع رمًزا. وعرشين
يف باملدارس ويُدرس عليه استقَرْرنا الذي والرتتيب بعينه، طبيعي ترتيب يوجد ال معني.
أن فيه شك ال ا وممَّ بالفعل. للغاية اعتباطيٍّا يبدو — a,b, c, d, . . . وهو — نغمي قالٍب
ولكن الهجائية، الحروف من األول النصف يف تقع عامٍّ بوجٍه استخداًما األكثر الحروف
عىل tو s االستخدام الشائَعي الحرفني إن إذ قاعدة؛ وليس اعتباطيٍّ قوٍل مجرد ذلك
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األعداد؟ يف تفكِّر ال كيف

يشار كما الطبيعية» «األعداد أو العد، أعداد أما متأخر. ترتيٍب يف يقعان املثال سبيل
يراد 3 الرمز املثال، سبيل عىل التايل: بالرتتيب النقيض عىل إلينا جاءت … 3 ،2 ،1 إليها،
يمكننا معنٍي، عدٍد وحتى بعده. وضعه يجب وهكذا ،2 ييل الذي العدد إىل اإلشارة به
االستسالم إىل سنُضطر آجًال، أو عاجًال ذلك، مع متتاٍل. عدٍد لكل جديًدا اسًما نبتكر أن
والتجميع املتناهية. غري املتتالية مع نتعامل لكي مجموعات يف األعداد تجميع يف والبدء
عىل عامليٍّ شبه األمر هذا وكان مقبول، عدديٍّ نظاٍم البتكار األوىل املرحلة هو بالعرشات

العالم. وعرب التاريخ مرِّ
ل يفضِّ الروماني فالنظام التفاصيل؛ يف االختالفات من كثري يوجد كان ذلك، مع
Lو V مثل — خاصة رموٍز باستخدام بالعرشات، الجمع إىل إضافًة بالخمسات الجمع
بالعرشات، التجميع عىل يعتمد اإلغريقي النظام كان التوايل. عىل والخمسني للخمسة —
لتُعلم بَرشطٍة تُميَّز كانت وأحيانًا األرقام، إىل لإلشارة محددة حروًفا يستخدمون وكانوا
املثال، سبيل عىل عادية. كلمٍة يف حرًفا وليس رقم أنه عىل قراءته ينبغي الرمز أن القارئ
يبدو ربما .83 لتعني πγ يكتبون ربما لذا 3؛ إىل يشري γ والرمز 80 إىل يشري π الرمز
يصل فلم كذلك؛ ليس األمر ولكن لدينا، الرتقيم نظام بالفعل ويشبه باملثل، مجديًا ذلك
يمثل γπ الرمز يزال فال ثابتة، كانت الرموز قيمة إن إذ املكاني؛ النظام فكرة إىل اإلغريق
.38 املختلف العدد عىل نحصل ،83 يف الخانات ترتيب غرينا إذا بينما ،3+80 العدد نفس
الكربى الفكرة الرقمي. التمثيل من الثانية املرحلة تحققت العربي الهندي النظام يف
لنا يسمح وهذا األعداد. سلسلة عىل وقوعه مكان عىل تعتمد الرمز قيمة جْعل هي هنا
األرقام مجموعة عىل استقَرْرنا لقد الرموز. من محددٍة بمجموعٍة عدٍد أي عن بالتعبري
ولكن العرشي»، العد «نظام العادي العددي النظام عىل يُطَلق لذا 9؛ ،… ،2 ،1 ،0 العرشة:
ويمكننا بل األساسية. الرموز من أصغر أو أكرب مجموعٍة من نظامنا وضع يمكننا كان
يُعرف ما وهو و1، 0 مثًال رقمني، إىل يصل األرقام من قليٍل عدٍد باستخدام ذلك يف النجاح
يكن لم ذلك، مع الحوسبة. يف األحيان أغلب يف يُستخدم الذي الثنائي»، «النظام باسم
عىل املكان استخدام فكرة هو الثوري وإنما الثوري، العمل هو النظام رموز عدد اختيار

أعدادك. ماهية حول إضافيٍة معلوماٍت لتوصيل السلسلة
عىل تعتمد فيه رقٍم كل قيمة فإن ،1905 غرار عىل عدًدا نكتب عندما املثال، سبيل عىل
املائة (تمثل املئات من وحدات و9 (آحاد) وحدات 5 يوجد فهنا األعداد؛ سلسلة عىل مكانه
0 رمز واستخدام .(10 × 10 × 10 األلف (يمثل اآلالف من واحدة ووحدة ،(10 × 10

11



األعداد

خانة تسهم ال ،1905 حالة ففي األعداد. سلسلة عىل مكانًا يشغل أنه باعتبار مهم
عدًدا يمثل هذا إن حيث 195؛ الرقم وكتابة تجاهلها يمكننا ال ولكن بيشء، العرشات
تُمثَّل ربما السبب ولهذا مختلًفا، عدًدا األرقام من سلسلٍة كل تُمثِّل وبالفعل تماًما. مختلًفا
إنساٍن لكل فريٍد عدٍد منْح املثال سبيل عىل فيمكننا قصرية؛ بسالسل الضخمة األعداد
نقدم الطريقة وبهذه أرقام، عرشة من أكثر من تتكون ال سالسل باستخدام األرض عىل

الضخمة. املجموعة هذه إىل ينتمي فرٍد لكل شخصيٍّا معرًِّفا
ولكنَّ األعداد، لكتابة مختلفًة عدٍّ أنظمة أحيانًا تستخدم القديمة املجتمعات كانت
يف فعيلٍّ مكانيٍّ نظاٍم استخدام إىل افتقر تقريبًا جميعها أن حقيقة من أهميًة أقل هذا
األعداد. سلسلة عىل مكانًا يشغل أنه باعتبار منقوص غري استخداًما الصفر استخدام ظل
القديمة الشعوب ضمن من نجدهم أن الرائع فمن بابل، حضارة قدم مدى إىل وبالنظر
الصفر بالكامل يستخدموا لم ذلك، مع . مكانيٍّ نظاٍم إىل ل التوصُّ من للغاية اقرتبت التي
الفارغة الخانة استخدام وتجنَّبوا — الخالصة الطبيعية األعداد بني ليسمن فهو — كعدد

مثًال. 83 عن 830 لتمييز نستخدمها التي بالطريقة السلسلة، عىل األخري املكان يف
ومما بالفعل. عدد الصفر أن إدراك هي إزالتها وجب التي املفهوم يف العقبة كانت
نشعر وسنظل ذلك، من بالرغم عدد ولكنه موجبًا عدًدا ليس الصفر أن إنكاره يمكن ال
الخطوة هذه اتُّخذت ولقد مناسب. نحٍو عىل العددي نظامنا ضمن نضعه أن إىل بالعجز
«هندي العددي نظامنا عىل ويطلق امليالدي؛ السادس القرن زهاء يف الهند يف الحاسمة

العرب. جزيرة طريق عن أوروبا إىل الهند من انتقل ألنه عربي»؛

ودونها العرشية الكسور مع الحياة

أجزاءً بها وألحقنا املكاني العرشي النظام فكرة نطاق توسيع اآلن بالطبع استطعنا
،3.14 نكتب عندما املثال، سبيل فعىل املعروف. العرشي العد نظام مًعا ليمثِّال كرسية
؛ 1
10 الكرس من واحدة وحدة إىل يشري العرشية الفاصلة بعد يقع الذي 1 الرقم فإن
ذات تلك، العدد وهيئة . 4

100 الكرس إىل 4 تشري النحو نفس وعىل عرشة، من جزءًا أي
يكون ال التي العرشية بالعمالت نتعامل إننا حيث للغاية؛ مألوفة العرشيتني، املنزلتني
السنت، أو البنس وإنما البلدان، باختالف اليورو، أو الجنيه أو الدوالر وحداتها أصغر
االمتداد هو العرشي والحساب الرئيسية. العملة وحدة من جزءٍ مائة من جزءًا يمثل الذي
الحسابية املسائل لتنفيذ طريقٍة أفضل تطبيقيٍّا ويُمثِّل العرشي، العد لنظام الطبيعي
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محوَر ظل فقد ومرتدِّدة؛ بطيئة نشأته كانت النظام، هذا مميزات من الرغم وعىل العادية.
شق حتى عرش، السادس القرن أواخر حتى فحسب، الرياضيات علماء نخبة اهتمام
هذه بعد وحتى العامة. واالستخدامات التجارية الحسابات عالم بدخول أخريًا طريقه
العملة بريطانيا تستخدم ولم العرشة. قوى غري أعداٍد عىل اعتماًدا التجميع استمرَّ الفرتة
عىل مصمًما باإلنجليزية املتحدِّث العالم من جزء يزال وال ،١٩٧١ عام حتى العرشية
فإنها امللكي، النظام يف القياس وحدات عن دفاًعا والبوصات. واألقدام الياردات استخدام
من اليد كفِّ طول فيبلغ لألشياء؛ البرشي املقياس مع تماًما ومتوائمة للقياس مناسبة
بأشياء أنفسنا نحيط لذا أقدام؛ ست إىل خمٍس من طولنا ويبلغ بوصات، ثماني إىل ستٍّ
عرش فتحديد ذلك، مع واألقدام. البوصات بوحدات بالفعل تقاس متشابهة، أحجاٍم من
سيسُهل وكان أيًضا ستنجح كانت — بوصة عرشة اثنتي من بدًال — للقدم بوصات

العرشي. النظام ذات الحاسبة اآلالت طريق عن معها التعامل
شبكيٍّ رسٍم مقياس وضع قليًال تشبه العد لنظام محدٍد أساٍس اتخاذ عملية إن
— باألحرى — ولكنه النظام، يف جوهريٍّا جزءًا ليس األساس هذا خريطة؛ عىل محدٍد
لألساس فاختيارنا فيه؛ للتحكم أداًة بوصفه النظام عىل مفروًضا إحداثيات نظام يشبه
مجموعة عىل رؤيتنا يقرص العرشة ألساس الحرصي واالستخدام طبيعته، يف اعتباطي
فقط مبارشًة حقيقتها عىل األعداد نرى أن نستطيع أننا غري إلخ، … 4 ،3 ،2 ،1 العد: أعداد
سبيل عىل نَُقْل دعنا معينًا، عدًدا نذكر فعندما املقصورة؛ الرؤية هذه عن الستار بإزاحة
غري هذا ولكن .4 والعدد 9 للعدد ذهنية صورة نمتلك جميًعا فإننا وأربعني، تسعة املثال
تساوي وأربعني تسعة أن الفور عىل اعتبارنا يف نضع إننا إذ املعني؛ للعدد ما نوًعا منصف
فيه التفكري السهل من يكون فربما ،49 = (4 × 12) + 1 ألن ونظًرا .(4 × 10) + 9

وأربعون تسعة عندها سيُكتب عرش، اثني األساس يكون عندما وبالفعل الطريقة، بهذه
العدد يمنح ما فإنَّ ذلك، مع .12 أضعاف 4 إىل اآلن 4 العدد يشري حيث 41؛ بالشكل
.7 العدد مربع باسم املعروف ،7× 7 رضب حاصل يساوي أنه هو سمته وأربعني تسعة
وأربعون تسعة العدد سيُمثَّل وعندها باألساس7، يتضح العدد شخصية من الجانب وهذا

واحدة. مرة 7× 7 رضب حاصل إىل 1 العدد يشري حيث ،100 الشكل: بهذا
اثني غرار عىل لدينا، العد لنظام آخر أساٍس الستخدام نفسه بالقدر مخوَّلون نحن
حدٍّ وإىل الستني. أساس بابل أهل واستخدم العرشين، أساس املايا شعب استخدم عرش:
األعداد أي — القواسم من الكثري العدد لهذا إن إذ للعد؛ كأساٍس جيد خيار 60 العدد ما،

13



األعداد

1 من األعداد كل عىل للقسمة قابٍل عدٍد أصغر فهو — عليها القسمَة العدُد يقبل التي
سوف كأساٍس استخدامه أن وهي ضعف، نقطة نسبيٍّا الكبري 60 للعدد ذلك، مع .6 حتى
تسعة وحتى صفر من بدءًا األعداد من عدد كل إىل لتشري مختلًفا رمًزا 60 توفري يتطلب

وخمسني.
العدد عىل ينقسم األول العدد كان إذا آخر عدٍد عوامل من «عامًال» العدد يصبح
،42 = 6 × 7 ألن 42 للعدد عامل 6 العدد املثال، سبيل عىل املرات. من تامٍّ لعدٍد الثاني
مرات ثالث 28 العدد يف يتكرر 8 العدد إن حيث 28؛ للعدد عامًال ليس 8 العدد ولكن
وهذا لديك، األعداد نظام ألساس مفيدة سمة العوامل من كبري عدد وامتالك .4 ويتبقى
كأساٍس العرشة، من األرجح عىل أفضل خياًرا عرش االثني كون يف السبب يكون ربما
العدد يُقَسم بينما عوامله، قائمة يف 12 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 لديه 12 العدد إن حيث لألعداد؛

.10 ،5 ،2 ،1 عىل فقط 10

علينا وتفرض زائفة، بثقٍة تغمرنا لدينا العد نظام مع التامة واأللفة الفاعلية إن
تعبرٍي مع التعامل يف عنها صحيح عدٍد مع التعامل يف أكرب براحٍة نشعر إذ القيود؛ بعض
أن مع ،47 × 127 وليس 5969 الناس يقول املثال، سبيل فعىل حسابي. مقداٍر) (أو
— 5969 — اإلجابة إىل ل نتوصَّ أن بعد وفقط اليشء. نفس يُمثِّالن كليهما التعبريين
حيث ذلك؛ يف الخداع بعض يوجد ذلك، مع إليه. ننظر أن ويمكننا العدد لدينا بأن نشعر
العام الشكل عىل االستدالل ويمكن العرشة. قوى من مجموٍع صورة يف العدد كتبنا إننا
عوامل. إىل الرقم فيها م يقسَّ التي البديلة الصيغة من أكرب نحٍو عىل األخرى وسماته للعدد
باألعداد املبارشة بمقارنتها بالفعل تسمح — 5969 — املعيارية الصورة هذه وبالتأكيد
وسوف للعدد. الكاملة الطبيعة تكشف ال ولكنها نفسها، بالطريقة عنها املعربَّ األخرى
باألساس التمثيل عىل العوامل صيغة ألفضلية آخر سبب عىل الرابع الفصل يف تتعرَّف

خفية. األساسية العوامل يُبقي الذي عرشة،
األسلوب لعقلية أرسى يقعوا لم أنهم هي عنَّا القدماء بها تمتَّع التي امليزات إحدى
السمات ناحية من يفكِّروا أن الطبيعي من كان األعداد بأنماط األمر تعلَّق وعندما العرشي.
10 العددان املثال، سبيل عىل معني. عدد بها يتمتع ال أو يتمتع التي الخاصة الهندسية
العرش، الخشبية البولينج قوارير مثلث خالل من لنا يظهر يشء وهو مثلثيان، عددان و15
عىل يطرأ ال يشء هذا ولكنَّ السنوكر. لعبة يف عرشة الخمس الحمراء الكرات مثلث أو
التي الحرية استعادة ويمكننا فحسب. العددين لهذين األساس العرشي الشكل من الذهن
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أنفسنا وإخبار لدينا العرشي النظام تحيزات تنحية خالل من تلقائيٍّا القدماء بها تمتع
تماًما. مختلفٍة بطرٍق األعداد يف التفكري يف أحرار بأننا

أي عوامل؛ إىل العدد تحليل عىل الرتكيز نختار ربما الطريقة، بهذه أنفسنا تحرير بعد
يكشف مًعا. مرضوبٍة أصغر ألعداٍد كنتيجٍة العدد كتابة خاللها من يمكن التي الطريقة
األعداد يف التفكري عادة عن فنا توقَّ إذا للعدد. الداخلية البنية من شيئًا عوامَل إىل التحليل
يف لسماتها دراستها يف الوقت بعض وقضينا والتجارة، للعلم أدواٍت ببساطٍة بوصفها
لظلَّت ذلك لوال التي األمور من الكثري فستُكشف آخر، يشءٍ أي إىل اإلشارة دون ذاتها حد
بطرٍق طبيعتها، يف منظمٍة بأنماٍط نفسها تُظهر أن املنفردة األعداد لطبيعة ويمكن خفية.
الشمس، عباد لنبات الحلزوني الرأس غرار عىل واملربعات، املثلثات مجرد من دقًة أكثر

الخامس. الفصل يف عليه سنتعرف الذي فيبوناتيش»، «عدد عليه يطَلق ما يمثل الذي

األوَّلية األعداد متتالية عىل نظرة

عدد كل أن وهو بسهولة؛ إغفاله يمكن إنه حتى للغاية، بديهي األعداد عَظمة أوجه أحد
وشخصية ذلك، َقْوَل أحببت إذا املستقلة شخصيته الخاصة، بنيته له عدٍد فكل فريد؛ منها
املجموعة بنية عىل آثار لها طبيعته فإن معني عدد يظهر عندما ألنه مهمة؛ منفرٍد عدٍد كل
عندما نفسها عن تكشف األعداد بني عالقات توجد وكذلك العدد. هذا لها يُستخدم التي
أكرب عدٍد أي أن الواضح ومن والرضب. الجمع وهي األساسية، الحسابية العمليات نُطبِّق
رضب يف نبدأ عندما ذلك، مع أصغر. أعداٍد مجموع بوصفه عنه التعبري يمكن 1 من
الحسابية. عملياتنا نتيجة يف أبًدا تظهر ال معينة أعداًدا أن نالحظ ما رسيًعا مًعا، األرقام

للرضب. األساسية اللِبنات تمثل وهي األوَّلية، األعداد هي األعداد هذه
1 بالرضورة وهما فقط، عامالن له يُكون ،103 أو 23 أو 7 مثل عدد هو األوَّيل العدد
،1 العدد أما العامل.) ملصطلح كبديٍل أيًضا «القاسم» مصطلح (يُستخدم نفسه. والرقم
وهو ،2 هو أوَّيلٍّ عدٍد أول إذن، فقط. واحد عامل إال له ليس ألنه أوَّليٍّا؛ عدًدا نعتربه فال
أوَّلية. أعداد 7 ،5 ،3 له التالية الفردية الثالثة واألعداد الوحيد، الزوجي األويل العدد
من ن تتكوَّ إنها إذ مركبة»؛ «أعداد عليها يُطلق أوَّلية أعداًدا وليست 1 من األكرب واألعداد
الفردي العدد هو 9 والعدد مركب؛ عدد أول هو 4 = 2× 2 = 22 والعدد أصغر. أعداٍد
عدد أول هو 2× 3 يساوي الذي 6 والعدد مربع. عدد أيًضا هو 9 = و32 األول، املركب
نفسه، العدد من أصغر ولكن 1 من أكرب مختلفني عاملني من يتكون إنه حيث ا؛ حقٍّ مركب
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عدًدا يساوي العدد أن تعني التي الكلمة وهي األول، املكعب العدد هو 8 = 23 بينما
.3 للقوة مرفوًعا

الذي ،10 = 2× 5 كأساس، املختار العدد لدينا واحد، رقم من املكونة األعداد بعد
البولينج). قوارير (تذكَّر 10 = 1+ 2+ 3+ 4 حيث «مثلثيٍّا»؛ لكونه فريًدا يُعد ذلك مع
كالهما متتابعان فرديان عددان وهما و13، 11 هما توءمان أوليان عددان لدينا بعدها
العوامل. من الكثري لديه — حجمه من النقيض عىل — الذي ،12 العدد ويفصلهما أوَّيل،
عوامله مجموع إن حيث زائد»؛ «عدد عليه يُطلق الذي األول العدد هو 12 العدد وبالفعل،
العدد يتخطى نفسه، العدد عىل تشتمل ال أنها بمعنى العدد؛ من أقل هي التي الحقيقية
ولكن مميَّز، غري 14 = 2 × 7 العدد يبدو وربما .1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 نفسه:
من بالرغم مميًَّزا يجعله فذلك تميُّزه، عدم يف األول هو املميَّز غري العدد كان إذا للمفارقة،
ناتًجا يكون فردي عدد أول وهو آخر، مثلثي عدد لدينا ،15 = 3×5 العدد ويف يشء. كل
ولكنه فحسب، مربع عدد مجرد ليس 16 = 24 العدد وبالطبع فقط. حقيقيني لعاملني
17 والعددان بالفعل. للغاية مميًَّزا يجعله مما 1)؛ (بعد الرابعة للقوة مرفوع رقم أول
الخاصة مالحظاته إىل ل التوصُّ للقارئ أترك وسوف آخران. توءمان أوليان عددان و19
ما اكتشاف يمكنك عدٍد كل ومع بعدهما. وما و20 18 للعددين الغريبة الطبيعة حول

شهريًا. شخًصا منك يجعل
أوَّليٍّا: عدًدا عرشين أول إليك األوَّلية، األعداد إىل وبالعودة

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,

47,53,59,61,67,71.

قليلة فرص إال تُتاح وال األعداد، متتالية بداية يف تكثر األوَّلية األعداد أن الواضح من
عىل ندرة. أكثر األولية األعداد تصبح ذلك وبعد عوامل. الصغرية لألعداد يكون ألْن للغاية
من فريدة 7 ،5 ،3 فالثالثية املتتالية: األوَّلية األعداد من فقط ثالثة يوجد املثال، سبيل
ال وبهذا ،3 العدد مضاعفات من هو األعداد سلسلة عىل ثالٍث فرديٍّ عدٍد كل إن إذ نوعها؛
بطيئة املتباعدة األولية األعداد ظهور فعملية ذلك، مع أخرى. مرة األمر يتكرر أن يمكن
عددين إال الثالثينيات تتضمن ال املثال، سبيل عىل مذهل. نحٍو عىل منتظمة وغري ما حدٍّ إىل
التوائم من متتاٍل زوج يوجد مبارشة 100 بعد ذلك، مع و37، 31 وهما فحسب، أوَّليني

.(109 و(107، (103 ،101) هو األوَّلية
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سوف (ادِّعاء أبًدا تنفد ال ألنها السنني؛ آلالف إعجاٍب محطَّ األوَّلية األعداد كانت
ما. حدٍّ إىل عشوائيٍة بطريقٍة الطبيعية األعداد بني تظهر أنها مع التايل) الفصل يف نُربِّره
أجل من الحديث التشفري يف استغالله تم طبيعتها من ع املتوقَّ الغامضوغري الجانب وهذا

الرابع. الفصل موضوع يُمثِّل ما وهو اإلنرتنت، شبكة عىل الرسية االتصاالت حماية

الِقسمة قابلية اختبارات العدد: أوَّلية من ق التحقُّ

كل كتابة هي — 100 مثًال — معنٍي عدٍد حتى األولية األعداد كل إليجاد طريقٍة أبسط
الفكرة هذه عىل املعتِمدة التقليدية الطريقة عىل يُطَلق املركبة. األعداد وشطب األعداد
مضاعفات كل اشطب ثم 2 حول دائرة برسم ابدأ ييل: كما وتطبَّق إراتوستينس» «غربال
حول دائرة وارسم القائمة بداية إىل ُعْد ذلك بعد قائمتك. يف األخرى) الزوجية (األعداد 2

القائمة. بقية يف مضاعفاته كل اشطب ثم (3 سيكون (والذي يُشطب لم تقابله عدد أول
وهي األولية، األعداد تظهر سوف املرات، من كاٍف بعدٍد العملية هذه تكرار خالل ومن
سبيل عىل دائرة. بال اآلخر والبعض دائرة، داخل بعضها أن مع تُشطب، لم التي األعداد

.60 العدد حتى الغربال طريقة 1-1 الشكل يُبنيِّ املثال،
دائرة ترسم حتى العملية هذه تكرار عليك الغربلة؟ عن ف تتوقَّ متى تعرف كيف
تغربل كنت إذا املثال، سبيل عىل قائمتك. يف رقم ألكرب الرتبيعي الجذر من أكرب عدٍد حول
،7 ،5 ،3 ،2 ملضاعفات الغربلة عملية تكرر أن عليك فسيكون ،120 حتى األعداد كل
املرحلة هذه عند .112 = 121 إن إذ تتوقف؛ أن يمكنك 11 حول دائرة ترسم وعندما
الرتبيعي الجذر يتجاوز أويلٍّ عدٍد أول حتى األوَّلية األعداد حول دوائر رسمت قد ستكون
األعداد وكل الباقية. األوَّلية باألعداد املساس عدم مع الحالة) هذه يف 120) لديك عدد ألكرب
األعداد من أكثر أو لواحد مضاعف منها كالٍّ إن حيث اآلن؛ مشطوبة ستصبح املركبة

.7 ،5 ،3 ،2 األولية
يحدِّد قائمتك يف n عدِد ألكرب الرتبيعي الجذر أن يف السبب إدراك العسري من ليس
منَح االختيارية، األعداد خصائص تفسري (عند بها. العملية تكرار يجب التي املرات عدد
عادًة األسماء وهذه النقاش. محل لألعداد — رموز صورة يف — أسماءً الرياضيات علماء
اختصاًرا يُكتب ما m×nعادًة العددين وناتج mوn؛ غرار عىل صغرية أحرًفا تكون ما
يجب له أوَّيل عامل وأصغر أوَّيل، عامل لديه سيكون قائمٍة mيف مركب عدد وأي (.mn
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األعداد

15141312111098765432

29 3028272625242322212019181716

44 4543424140393837363534333231

59 6058575655545352515049484746

تُشطب. لم التي األعداد هي 60 حتى األوَّلية األعداد األوَّلية: األعداد غربال :1-1 شكل

يتخطيان أكثر أو عددين رضب حاصل ألن n؛ للعدد الرتبيعي الجذر من أكرب يكون أال
.(m من أكرب أيًضا (وكذلك n من أكرب يكون √n

ليٍّا أوَّ عدًدا هو معني n عدد كان إذا فيما يتمثَّل العدد أوَّلية مسألة من آخر جانب
،√n حتى تباًعا أويلٍّ رقٍم كل عىل بالقسمة n اختبار يمكننا ذلك لتحديد مركبًا. أم
أوَّليٍّا. يكون فلن وإال أوَّليٍّا، عدًدا فسيكون االختبارات هذه كل n العدد تخطَّى وإذا
األولية األعداد عىل القسمة الختبار بسيطة طرق هناك تكون أن العميل من السبب، ولهذا

ييل. كما بسهولة الحاجة هذه تلبية ويمكن … 7 ،5 ،3 ،2 الصغرية
هما األوَّليني العددين هذين إن إذ و5؛ 2 عىل القسمة قابلية اختبار للغاية اليسري من
هو فعله عليك ما كل ذلك، ضوء ويف لدينا. العرشي العد نظام ألساس األوَّليان العامالن
عندما 2 عىل للقسمة قابًال n يكون النقاش: محل n العدد يف األخرية الخانة من ق التحقُّ
فقط ،n عوامل من 5 العدد ويكون ،(8 ،6 ،4 ،2 ،0 (أي زوجيٍّا اآلحاد خانة رقم يكون
نحتاج ،n منها يتكون التي الخانات عدد عن النظر وبغض .5 أو بصفر ينتهي كان إذا
.5 أو 2 مضاعفات من عدد لدينا كان إذا ما لتحديد األخرية الخانة من ق التحقُّ إىل فقط
ولكن اإلجراءات، من بمزيٍد القيام علينا ،10 عىل تنقسم ال التي األوَّلية األعداد إىل وبالنسبة
بعملية القيام إىل اللجوء من بكثرٍي أرسع تُعد القسمة لقابلية بسيطة اختبارات توجد

بأكملها. القسمة
عىل ينطبق نفسه األمر كان إذا فقط ،3 عىل للقسمة قابًال العدد يكون
n = العدد خانات أرقام مجموع املثال، سبيل عىل خاناته. أرقام مجموع
الحالة هذه يف n فإن ثَمَّ ومن 87؛ = 3× و29 87 هو 145,373,270,099,876,790
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األعداد؟ يف تفكِّر ال كيف

وبالتأكيد نفسه، 87 العدد عىل االختبار تطبيق يمكننا وبالطبع .3 عىل القسمة يقبل
تصبح حتى مرحلٍة كل يف الناتج خانات أرقام مجموع عىل الحصول يف االستمرار يمكننا

التايل: التسلسل يُنتج املذكور املثال عىل األمر بهذا والقيام واضحة. النتيجة

145,373,270,099,876,790 -→ 87 -→ 15 -→ 6 = 2× 3.

مع التعامل يمكنك بحيث للغاية رسيعة هنا املذكورة القسمة اختبارات كل أن سرتى
بمليارات أكرب األعداد هذه كانت لو حتى نسبيٍة بسهولٍة الخانات عرشات من مكونٍة أعداٍد

معه. التعامل الحاسبة آللتك يمكن عدد أكرب من املرات
تنتمي ألنها 20 العدد حتى األوَّلية األعداد لبقية هنا املذكورة االختبارات اخِتريت
بهذه ليس نجاحها وراء السبب أن مع تطبيقها ويسهل نفسه، العام النوع إىل جميًعا
عىل الدالئل إيجاد فإن هنا، مذكورة ليست التفسريات أن ومع الوضوح. من الدرجة

خاص. نحٍو عىل صعبًا أمًرا ليس صحتها
األخرية الخانة يف املوجود الرقم ضاِعف .7 عىل n ما لعدٍد القسمة باختبار نبدأ دعنا
العدد سيكون األخرية. الخانة حذف بعد الباقي العدد من الناتج واطرح n العدد يف
العملية هذه نكرر مضاعفاته. من n العدد يكون عندما 7 العدد مضاعفات من الجديد
5 ضعف :n = 3465 العدد نأخذ دعنا بسيط، وكمثاٍل واضحة. النتيجة تصبح حتى
أخرى، مرة العملية نكرر ذلك بعد 336؛ عىل لنحصل 346 من 10 نطرح لذا ،10 هو
القسمة يقبل n فإن ثَمَّ ومن ،21 = 3×7 عىل لنحصل 33 من 12 وهو ،6 ضعف فنطرح
1 طرح أخرى: مرة مراجعته يمكننا ،7 للعدد الرضب جدول نسيت قد كنت إذا .7 عىل
األعداد هذه من عدٍد (كل .07 = 0 حيث ،7 عىل القسمة يقبل وهو ،0 ينتج 2 من مرتني
حتى معنًى.) له ليس ما هو صفر، عىل القسمة أي العكس، إنما صحيح؛ عدٍد عىل صفر
املثال هذا ويف الطريقة. بهذه بسهولٍة معه التعامل يمكن املاليني عرشات من املكوَّن العدد
الذي االسم وهو الخوارزمية، من مرحلٍة كل يف الناتج العدد ببساطٍة نذكر التالية، واألمثلة

محدد. نوٍع من مسألة تحل التي — العملية هذه مثل — اآللية العملية عىل يُطَلق

n = 27,916,924 -→ 2,791,684 -→ 279,160 -→ 27,916

-→ 2,779 -→ 259 -→ 7

19



األعداد

عىل نفقد التعليمات، دائرة فيها نطبق مرٍة كل ويف .7 عىل القسمة يقبل n فإن وهكذا
خانات عدد نفس تقريبًا هو العملية تكرار مرات عدد فإن ثَمَّ ومن واحدة؛ خانة األقل

به. بدأنا الذي العدد
n يف األخرية الخانة يف املوجود الرقم اطرح ،11 عامل لديه n كان إذا ما والختبار
مضاعفات من التايل العدد املثال، سبيل عىل العملية. وكرِّر املتبقي املستقَطع العدد من

طريقتنا: تشري كما 11 العدد

4,959,746 -→ 495,968 -→ 49,588 -→ 4,950 -→ 495

-→ 44 = 4× 11.

إىل األخرية الخانة رقم أضعاف أربعة أضْف ،13 عىل للقسمة القابلية من وللتحقق
من 13 العدد أن اتَّضح مثًال، و11. 7 حالة يف كما العملية وأكمل املتبقي املستقَطع العدد

التايل: للعدد األولية العوامل

11,264,331 -→ 1,126,437 -→ 112,671 -→ 11,271

-→ 1131 -→ 117 -→ 39 = 3× 13.

األخرية الخانة يف املوجود الرقم أضعاف خمسة نطرح و19، 17 للعددين بالنسبة أما
أخرى ومرة العدد، عوامل أحد 19 كان إذا ما اختبار عند ضعفه ونضيف ،17 حالة يف
سبيل عىل يلزم. ما وفق العملية ونكرر املتبقي، املستقَطع العدد عىل الخطوة هذه نطبق

:17 عىل للقسمة 18,905 العدد قابلية نخترب املثال،

18,905 -→ 1,865 -→ 161 -→ 11

إىل االختبار يؤدي ،19 للعدد بالنسبة ولكن ،17 العدد مضاعفات من ليس هو إذن،
العكس:

18,905 -→ 1,900 = 100× 19.

األعداد كل أولية من التحقق بسهولة يمكن االختبارات، من الرتسانة هذه وبامتالكك
محتمل أويل عامل أكرب هو 19 فإن وبذلك ،500 يتخطى 232 = 529 إن (إذ 500 حتى
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األعداد؟ يف تفكِّر ال كيف

نحتاج ،247 للعدد بالنسبة املسألة هذه لحل املثال، سبيل عىل اعتبارك). يف تضعه
التايل األويل العدد مربع إن (حيث 13 األويل العدد حتى القسمة قابلية من نتحقق أن
نتعرف ،13 األويل العدد اختبار تطبيق خالل من ذلك، مع .(247 يتخطى ،172 = 289

وهو 13 مضاعفات من عدًدا لدينا أن 247 → (24+ 28) = 52 → 13 الخوارزمية من
.(247 = 19× 13)

نفسه الوقت ويف األولية، األعداد عىل للقسمة القابلية اختبارات إجراء أيًضا يمكن
لألعداد مربعة» «غري نواتج تمثل التي األعداد عىل القسمة قابلية اختبارات إجراء إتاحة
.42 = 2×3×7 غرار عىل أويل) عدد أي مربع عىل القسمة تقبل ال التي األعداد (أي األولية
عىل الثالثة القسمة اختبارات يف n ينجح عندما ،42 عىل القسمة سيقبل هنا n العدد
لم — 9 = 32 غرار عىل — مربعة عوامل لها التي األعداد فاختبارات ذلك، مع .7 ،3 ،2
عوامل من 9 كان إذا فقط عواملها، بني من 9 تملك الحالة هذه يف n أن مع تلقائيٍّا، تظهر

.n العدد خانات يف املوجودة األرقام مجموع عن الناتج العدد
أفضل طرًقا األفذاذ الرياضيون هؤالء يبتكر ألم السنني، آالف بعد تتساءل: ربما
طريقة اكتُشَفت ،٢٠٠٢  عام ففي بىل. هي: اإلجابة العدد؟ أولية الختبار تطوًرا وأكثر
كيه إيه «اختبار يوفر ال ذلك، مع ال. أم أوليٍّا ما عدٌد كان إذا ما الختبار نسبيٍّا أرسع
تزال فال مركبًا. العدد كان أن تصادف إذا لعوامل التحليل عمليَة ما» عدٍد ألولية إس
— التجربة خالل من مبدئيٍّا للحل قابلة أنها مع — ما لعدٍد األولية العوامل إيجاد مشكلة
الكثري أساس شكََّلت السبب ولهذا الكبرية؛ الصحيحة لألعداد بالنسبة عمليٍّا عسريًة تبدو
الفصل يف ملناقشته سنعود الذي املوضوع وهو اإلنرتنت، عىل العادي التشفري عمليات من
األولية األعداد عىل التاليني الفصلني يف دقة أكثر نظرة ألِق ذلك، نفعل أن وقبل الرابع.

لعوامل. التحليل وعملية
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الثاني الفصل

املتناهية غري لية األوَّ األعداد متتالية

األعداد؟ أحجية إىل األولية األعداد تنتمي كيف

ربما تماًما؟ النهاية يف لتختفي ندرًة تزداد ال األولية األعداد أن من نتأكد أن يمكن كيف
األعداد عن ناتجة أعداد إىل منها كلٍّ تقسيم وإمكانية متناهية ال أعداٍد بوجود أنه تعتقد
من متناٍه ال عدٌد يوجد أن بد ال التالية)، السطور يف أكرب بدقة حه سأوضِّ (أمٌر األولية
عن يَنتج ال فإنه صحيح، االستنتاج هذا أن مع الوظيفة. بهذه للقيام األولية األعداد
نهاية توجد فلن األولية، األعداد من متناهية بمجموعة بدأْنا إذا إننا إذ السابقة؛ املالحظة
يف فحسب. األولية العوامل هذه باستخدام إنتاجها يُْمكننا التي املختلفة األعداد لعدد
العدد قوى املثال، سبيل عىل أويل: عدد أليِّ متناهية وال كثرية مختلفٌة قًوى توجد الواقع،
األعداد من متناٍه عدد يوجد أنه املرجح من لذا … 64 ،32 ،16 ،8 ،4 ،2 هي 2 األويل
نملك ال أننا ذلك من وأكثر األولية. األعداد هذه لقوى ناتج هو عدد وكل فقط، األولية
بها نستطيع التي بالطريقة املختلفة األولية األعداد من متناهية ال متتالية إلنتاج طريقة
يتعلق عندما معني. عدد مضاعفات أو مربعات من عدد أي إنتاج — املثال سبيل عىل —
تنتهي؟ لن أنها من نتأكد أن يمكننا كيف إذن عنها، نبحث أن علينا األولية، باألعداد األمر
إىل أوًال انتباهك ألفت سوف ولكن الفصل، هذا نهاية قبل جميًعا نتأكد سوف
بخالف — أويلٍّ عدد كلُّ املالحظة. يستحق األولية األعداد بني فيما بسيط واحد «نمط»
بعد أويل عدد أي إنَّ أخرى، بعبارة .6 العدد مضاعفات جانبي أحد عىل يقع — و3 2

صيغة هي 6n أن (تذكْر .n للعدد بالنسبة 6n± 1 الصيغة من يتكون العددين هذين
يَْسهل ذلك يف والسبب ناقص.) أو زائد يعني ± املزدوج والرمز 6×n للمعادلة مخترصة
أو 6n± 1 أو 6n هي: صيغ ست من بصيغة بالضبط كتابته يمكن عدد كل تفسريه.



األعداد

مضاعفات أحد عن أماكن ثالثة من أكثر يبتعد ال عدد كل إن حيث +6n؛ 3 أو 6n± 2

.57 = (6× 9)+ 3 ،28 = (6× 5)− 2 ،17 = (6× 3)− 1 املثال، سبيل عىل .6 العدد
متتالية، أعداد ستة أي كتبت إذا أنك بمعنى دوريٍّا؛ الست الصيغ تَظهر الواقع ويف
الظهور تُعاِود سوف ذلك وبعد فقط، واحدة مرة الست الصيغ من صيغة تظهر فسوف
زوجية، أعداٌد 6n± و2 6n الصيغتني أعداد أن الواضح من نفسه. بالرتتيب أخرى مرة
و3، 2 باستثناء فإنه، ثم ومن .3 عىل القسمة يقبل 6n+ 3 الصيغة من عدد أي بينما
فيها يكون التي الحالة وتتوافق األوليَّني. هما فقط 6n±1 الصيغة عددا يكون أن يمكن
املثال سبيل عىل توءمني: أوليَّني عددين مع أوليَّني عدَدين كالهما 6n± 1 الصيغة عددا
للظنِّ تَِميل وربما األول. الفصل يف املذكوَرين و109 107 الزوج تُنتج (6 × 18) ± 1

بالتأكيد صحيح وهذا أوليٍّا؛ يكون ما دائًما األقل» «عىل 6n± 1 الصيغة عدَدي أحد بأن
عن بعيًدا ليس القاعدة لهذه مخالفة أول ولكن ،100 من أقل األولية لألعداد بالنسبة
ومن ×6)؛ 20)+ 1 = 121 = 112 بينما ،(6× 20)− 1 = 119 = 7× 19 بكثري: ذلك

أوليٍّا. العددين من أيٌّ يكون ال ،n = 20 تُكون عندما ثم
كناتج يُكتب أن يمكن عدد كلَّ أنَّ هو مهمًة األوليَّة األعداد َكْون يف الرئييس والسبب
التحليل عملية وإليجاد فقط. واحدة بطريقة أساسيٍّا بذلك القيام ويمكن األولية، لألعداد
تحليل ونُواصل ما بطريقة عوامله إىل املعنيَّ العدد تحليل علينا تلك، للعوامل الخاصة
املثال، سبيل عىل بذلك. القيام فيها يمكن ال لنقطٍة نصل حتى تظهر مركبة عوامل أيِّ

إىل: لنصل 60 املركب العامل بتحليل ونواصل 120 = 2× 60 بأن القول يمكننا

120 = 2× 60 = 2× (2× 30)

= 2× 2× 2× 3× 5.

ذلك، مع .23 × 3× 5 هي األولية لعوامله 120 العدد تحليل عملية إن نقول وبذلك
املثال: سبيل عىل أخرى. بطريقة النتيجة هذه إىل الوصول يمكننا

120 = 12× 10 = (3× 4)× (2× 5) = (3× (2× 2))× (2× 5)

للنتيجة تؤدي تزال ال األكرب إىل األصغر من األولية العوامل ترتيب إعادة فإن وبذلك
.120 = 23 × 3× 5 نفسها: السابقة

حدٍّ إىل لك مألوًفا يكون ربما السلوك وهذا املثال، هذا يف ذلك حدث األقل، عىل
نحو عىل الجيلِّ من عدد؟ كل عىل ينطبق ذلك أن من تتأكد أن يمكن كيف ولكن ما،
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املتناهية غري األوَّلية األعداد متتالية

من أكثر يوجد كان إذا ولكن األولية، األعداد من ناتج إىل تحليله يمكن عدد أيَّ أن كاٍف
ستصل العملية أن من نتأكد أن يمكن فكيف املسألة، هذه مع للتعامل عموًما طريقة
الخطوط رشح يف لحظات بضع سأستغرق لذا مهم؛ سؤال هذا نفسها؟ النهائية للنتيجة
ِلِسَمة نتيجة األمر هذا إن تماًما. ذلك من بالتأكد لنا سيسمح الذي للمنطق العريضة
العدد كان إذا اإلقليدية» «الخاصية عليها سنطلق التي األولية األعداد يف أخرى فريدة
يف املشرتكني العددين هذين ألحد عاِمل حينها فإنه أكثر، أو عددين لناتِج عامًال األويل
الناتج إن (حيث 8 × 35 = 280 املعادلة يف عامل 7 املثال، سبيل عىل العدد. إنتاج
األولية؛ األعداد تميِّز الخاصية وهذه .35 عوامل من عامٌل 7 أن ونالحظ ،(280 = 7×40

يف عامل 6 أن نعلم املثال، سبيل عىل نفسه: األمر تَْضمن أن املركَّبة لألعداد يمكن ال إذ
8 عوامل من عامًال ليس 6 ذلك مع ،(120 = 6× 20 إن (حيث 8× 15 = 120 معادلة

.15 أو
من األحوال جميع يف السابقة الخاصية تمتلك األولية األعداد أنَّ حقيقة إثبات يمكن
سنتناول التي إقليدس»، «خوارزمية عليه يطَلق ما عىل معتِمد برهان استخدام خالل
الصعب من فليس الراهن، الوقت يف بصحتها سلَّْمنا إذا الرابع. الفصل يف رشحها
عدد، أليِّ األولية العوامل إىل للتحليل مختلفتني عمليتني إجراء إمكانية عدم سبب توضيح
نشري دْعنا السلوك، هذا األصغر العدد سيسلك فحينها العدد. هذا مثل وجود بافرتاض
ستكونان أولية عوامل إىل تحليل عمليتَْي إجراء سيتيح n فإن ثم ومن n؛ بالرمز إليه
إىل يؤدي هذا أن نبنيِّ سوف تصاعدي. برتتيب األولية العوامل كتابة عند متطابقتني غري

خاطئ. أنه بد فال ثم ومن تناُقض؛
يمكننا ،p األوَّيل العدد يف تشرتكان عوامَل إىل n العدد تحليل عمليتا كانت إذا
العدَد هو n كان وملا .np األصغر للعدد مختلفتني عمليتني عىل والحصول منهما p إلغاء
ممكنًا؛ ليس فهذا أولية، عوامل إىل مختلفتان تحليل عمليتا عليه تُجرى الذي األصغر
العدد تحليل عملية يف املوجودة األولية األعداد من مجموعة كلُّ تتضمن أال يجب وبهذا
إحدى يف ظهر الذي p األولية األعداد أحد خذ واآلن مشرتًكا. أوليٍّا عدًدا عوامل إىل n
،n عوامل من عامًال هو p األويلُّ العدد هذا كان وملا عوامل. إىل العدد تحليل عمليتَي
الخاصية طريق عن وهكذا، الثانية، التحليل عملية من عامًال p يكون أن يتبعه ذلك فإن
التحليل لعملية — املثال سبيل عىل q — األولية األعداد أحِد عوامِل من عامٌل p اإلقليدية،
،q = p كان إذا فقط ممكن األمر هذا فإن أوليَّني، عددين pو q كان ملا ولكن الثانية.
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ليس عوامل، إىل n العدد تحليل عمليتَي إن حيث بالفعل؛ أسقطناها التي اإلمكانية وهي
وجود املستحيل من أنه ِحني موضِّ أخري، لتناُقض وصلنا وهكذا مشرتك. أويلٌّ عدد بهما
فريدة عمليٌة عدٍد لكلِّ أولية عوامل إىل التحليل عمليَة أن نستنتج ثم ومن .n العدد هذا

لها. مثيل ال
نَت تضمَّ إذا يستمر لن أولية عوامل إىل التحليل عملية تميُّز أنَّ بالذكر الجدير من
وسيبقى التحليل، عملية إىل 1 للعدد قوة أيِّ ضمُّ يمكننا إذ 1؛ العدَد األوليُة األعداُد
ومن األولية؛ األعداد عن طبيعته يف جذريٍّا يختلف 1 أن يبني وهذا نفسها. بقيمته الناتج
األعداد مجموعة من 1 تَستبعد بطريقة األويل للعدد تعريٍف صياغُة الصحيح فمن ثم

األولية.

إقليدس لدى األولية األعداد تناهي عدم

يشء. يتجاوزها ال وأنها تنتهي، ال األولية األعداد أن معرفة كيفية عن للتساؤل نَُعْد دعنا
الفور عىل ادعائه دْحض يمكنك األولية، األعداد أكرب هو 101 أن ما شخٌص ادعى إذا
101 من أكرب هو 103 فإن ثم ومن و103)؛ 1 (عدا عوامل له ليس 103 أنَّ بإيضاِح
يقول أن ينبغي كان وأنه أخطأ أنه صديقك يعرتف ربما حينئٍذ األولية. األعداد بني فيما
أويل عدد 107 أن أخرى مرة له تبني أن حينها يمكنك األولية. األعداد أكرب هو 103 إن
عدد أكرب إىل موقفه تعديل طريق عن خطئه عىل ا مرصٍّ صديقك يظل ربما ولكن أيًضا،
ولكن أويل، عدد أكرب يعرف ال أنه ويعرتف قليًال يرتاجع أن يمكن وربما تَذُْكُره. أويل

العدد. هذا وجود من تأكُّده ادعاء عىل ذلك مع يُِرصُّ
متناهية مجموعة أي وجود حالة يف أنه توضيح هي املسألة لتسوية طريقة أفضل
سبيل عىل القائمة. يف موجوًدا ليس جديد أويل عدد تقديم يمكننا األولية، األعداد من
االدعاء هذا دحض يمكنك ما، مكان يف فردي عدد أكرب وجود ما شخٌص ادَّعى إذا املثال،
يوجد أن يمكن ال لذا منه؛ أكرب فردي عدٌد n+ 2 فإن فرديٍّا، عدًدا n كان إذا إنه بقولك
فعند األولية؛ األعداد مع السهولة بهذه ليست الطريقة هذه ذلك، مع فردي. عدد أكرب
إلنتاج املجموعة الستخدام طريقة لنا تُتاح ال األولية، األعداد من متناهية قائمة وجود
كل من بالرغم أكرب أويل عدد يوجد ربما بعيد. حدٍّ إىل كلها املجموعة من أكرب أويل عدد

ا؟ محقٍّ ليس العنيد صديقنا أن نَعِرف أن يمكن كيف يشء.
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ُصَور كلُّ إليه تُنَسب الذي اإلغريقي الرياضيات عالم — إقليدس ذلك عرَّف
بافرتاض امليالد). قبل ٣٠٠ (زهاء اإلسكندرية يف عاش الذي — اإلقليدية الرياضيات
يستطع لم مختلف، أويل عدد إىل pi كلُّ يشري حيث ،p1, p2, . . . , pk قائمة وجود
أنه فأوضح دقة. أكثر برهاٍن إىل لجأ لذا جديد؛ أويل عدد إلنتاج طريقة إيجاد إقليدس
لم حجته (ولكن األعداد من معني نطاق ضمن أكثر أو جديد أويل عدد وجود من بد ال

النطاق). هذا يف األويل العدد فيه نجد الذي املحدد املكان معرفة من تَُمكِّنَّا
األولية األعداد قائمة هي p1, p2, . . . , pk أن لنفرتض التايل: املنوال عىل األمر يسري
األولية، األعداد هذه كل ناتج من أكرب عدًدا n العدد ولنعتِرب املثال، سبيل عىل األوىل k
عدد عىل القسمة يقبل عدد أنه وإما أويل عدد n أن إما .n = p1p2 . . . pk + 1 بحيث
من أيٍّا p كان إذا إنه إذ ,p1؛ p2, . . . , pk من أيٍّا يكون أن يمكن ال منه أصغر أويل
أويل عدد أيَّ فإنَّ ثم ومن .1 يتبقى سوف p عىل n بقسمة فإنه األولية، األعداد هذه
القائمة يف األولية األعداد كل من أكرب جديد أويل عدٌد هو عليه القسمَة n العدُد يَْقبل
يمكن ال أنه هذا عن يَنتج خاص، نحو وعىل نفسه. n عن يزيد وال p1, p2, . . . , pk
تستمر وهكذا األولية، األعداد كلَّ تتضمن التي األولية األعداد من متناهية قائمة وجود
تناهي عدم حْول الخالد إقليدس برهان إن أبًدا. تنفد ولن لألبد األولية األعداد متتاليُة

لإلعجاب. إثارًة الرياضية اإلثباتات أكثر بنْي من يَُعدُّ األولية األعداد
التايل، األويل العدد وجود مكان بالضبط يحدد ال إقليدس برهان أن من الرغم عىل
إذا املثال، سبيل عىل الراهن. الوقت يف تماًما مفهوم األولية لألعداد العام التكرار فإن
املتتالية إىل ونََظْرنا مشرتك، عامٌل بينهما ليس — bو a مثًال — عددين أي أخذنا
يوهان األملاني الرياضيات عالم أوضح كما — فسنجد ،a,a+ b,a+ 2b,a+ 3b, . . .

تناٍه. بغري أولية أعداد املتتالية هذه حدود من الكثري أن — (١٨٠٥–١٨٥٩) دركليه
مثًال d — مشرتك عامل بالفعل بينهما bو a العددان كان إذا أمل يوجد ال (بالطبع
عدًدا ليس فإنه ثم ومن d؛ مضاعفات من أيًضا املتتالية حدود من حدٍّ كلُّ يكون إذ —
نَْعرف التي الفردية األعداد متتالية عىل نحصل ،b = و2 a = 1 يكون عندما أوليٍّا.)
من وبالفعل األولية. األعداد من متناٍه ال عدد عىل تحتوي أنها إقليدس برهان خالل من
الخاصة الحاالت أن توضيح يمكن إقليدس، لربهان ما حدٍّ إىل بسيطة تعديالت خالل
n تمثل (حيث 5+ 8nو 5+ 6nو 3+ 4n صيغة من األعداد متتالية غرار عىل األخرى
ذلك، مع األولية. األعداد من متناهيًا ال عدًدا يمتلك منها كلٌّ (… 3 ،2 ،1 املتتالية القيم

للغاية. إثباتها يصُعب دركليه لنظرية العامة فالنتيجة
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أكرب األقل عىل واحد أويل عدد دائًما يوجد أنه هي استنباطها؛ يَْسهل أخرى نتيجة
التساوي عدم عالمة للتذكرة، (فقط .(n ≥ 2 (حيث 2n من أقل ولكنه ،n عدد أي من
األصغر.) الكمية نحو تشري دائًما يساوي، أو من أكرب تعني التي العالمة هذه غرار عىل
باستخدام إثباتها يمكن — برتراند» «فرضية باسم تاريخيٍّا املعروفة — الحقيقة وهذه
صحة إثبات فيمكننا بالفعل. معقد ذاته حد يف الربهان أن مع البسيطة، الرياضيات
الحْظ التالية. األولية األعداد قائمة استخدام طريق عن 4000 حتى n للعدد الفرضية

له: التايل العدد ضعف من أصغر 2 األويل العدد بعد القائمة يف عدد كلَّ أن أوًال

2,3,5,7,13,23,43,83,163,317,631,1259,2503,4001.

n؛ عن يزيد ال القائمة، يف p أويل عدد أكرب خذ ،4000 حتى النطاق يف n عدد لكل
فرضية أن يضمن وهذا ،n < q < 2n النطاق ضمن q التايل األويل العدد سيقع حينئٍذ
فإن ،n = 100 تكون عندما املثال، سبيل عىل .4000 حتى n كل عىل تنطبق برتراند
ما حجَم تتضمن التي الدقيقة املربهنة وتوضح .q = 163 < 2 × 100 إذن p؛ = 83

الفرضية أن الخامس) الفصل يف (املرشوحة املركزية» الحدَّين ذات «معامالت عليه يطَلق
.4000 من أكرب n عىل أيًضا تنطبق

ولم بهذه شبيهة تبدو مشكالت نقابل لكي بعيًدا نذهب أن علينا ليس ذلك، مع
عددين بني أويل عدد دائًما يوجد كان إذا ما يَْعلم أحَد ال املثال، سبيل عىل بعُد. تَُحلَّ
كافية أولية أعداد وجود احتمالية إىل تشري أخرى مالحظة وتوجد متتابعني. مربعني
جولدباخ). (حدسية منهما اثنني مجموع يمثل 2 من أكرب n زوجي عدد كلَّ أن لضمان
باملذكور شبيه برهان يف إذن نأمل ربما .1018 حتى n للعدد الحدسية هذه أُثبتت ولقد
مقارنة نقدم ربما ،N معني صحيح عدد بعد أنه نبني حيث برتراند؛ لفرضية سابٍق
األقل عىل دائًما سيوجد أنه لضمان األولية األعداد توزيع عن معروف هو ما عىل معتمدة
.2n ≥ N زوجي عدد ألي p + q = 2n للمعادلة ،qو p األولية األعداد يف واحد حل
سبيل فعىل السطور؛ هذه خالل أضعف نتائج توجد أنه مع املنال، بعيد هذا يزال وال
أعداد ثالثة مجموع هو كبري فردي عدد كل أن ١٩٣٩ عام منذ املعروف من املثال،
أويل. عدد ألف ثالثمائة عن يزيد ال ما مجموع هو زوجي عدد كل وأن األكثر، عىل أولية

املنال. بعيد جولدباخ لحدسية التام اإلثبات يزال وال
عدد يوجد أنه وهي سبق، ما عىل برهانًا يشبه ما عىل تنطوي بسيطة نتيجة توجد
بعرش مختلفة مكعبة أعداد أربعة ملجموع كناتج كتابته يمكن مليارات 4 من أقل n
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ناتج عدد أصغر هو 1729 = 13 + 123 = 93 + 103 أن املعروف من مختلفة. طرق
نحدد أن بالرضورة علينا فليس ذلك، مع مختلفتني. بطريقتني مكعبني عددين جمع عن
مؤكد، نحو عىل نعرف، أن املمكن من أحيانًا وجوده. من بد ال أنه نعلم لكي n العدد

واضح. نحو عىل بالفعل الحلول هذه من أيٍّ إيجاد بدون ما ملسألٍة حلول يوجد أنه
من أكرب ليست مختلفة أعداد أربعة أخذنا إذا أنه بمالحظة نبدأ الحالة هذه يف
.4m3 من أقل سيكون الناتج فإن مكعباتهم، مجموع ويمثل m ثابت صحيح عدد
من الناتج العدد أن سيوضح البسيط الحساب فإن ،m = 1000 كان إذا ذلك، مع
ما عدًدا فإن ثم ومن 4m3؛ العدد أضعاف 10 من أكرب مختلفة مكعبات أربعة جمع
بعرش مكعبات أربعِة مجموِع ناتَج يكون أن يجب n ≤ 4m3 = 4,000,000,000

ذات معامالت باستخدام أُجريت حسابات التفاصيل وتتضمن األقل. عىل مختلفة طرق
خاص. نحو عىل صعبة وليست الخامس)، الفصل يف (املرشوحة الحدين

— البارز األملاني العاِلم مالحظات يف األولية األعداد لتوزيع الشاملة تتلخصالصورة
الرياضيات مجاَيل يف (١٧٧٧–١٨٥٥) جاوس فريدريك كارل — عرش التاسع القرن من
خالل من تقريبًا يتحدد — n العدد حتى األولية األعداد عدد أي — p(n) بأن والفيزياء
كان إذا املثال، سبيل عىل .n زاد كلما دقة أكثر تصبح املقاربة هذه وأن ،n/ logn

يكون أن ينبغي واحد عدد حوايل أن إىل تشري n/ logn نسبة فإن مليونًا، يساوي n
،١٨٩٦ عام حتى جاوس مالحظة تُثبَت ولم املليون. هذا حتى ،12.7 كل بني من أوليٍّا
عليها يُطلق هنا إليها امُلشار اللوغاريتمية والدالة دقة. أكثر ليشء بالتفصيل تشري وهي
يساوي ،e خاص عدد قوى عىل ولكن ،10 قوى عىل تعتمد وال الطبيعي»، «اللوغاريتم

السادس. الفصل يف للغاية الشهري e العدد عن املزيد تقرأ ولسوف .2.718 تقريبًا
التي ريمان فرضية هي األعداد نظرية يف بعُد تُحل لم التي شهرة األكثر املسألة
ذكرتُها ذلك مع الحًقا. نذكرها سوف التي املركبة األعداد خالل من فقط تفسريها يمكن
إىل التحليل عملية تميُّز من باالستفادة املسألة محور صياغة إعادة يمكن حيث هنا؛
إىل يؤدي وهذا األولية. األعداد كلَّ يَضمُّ متناٍه غري معينًا ناتًجا لتتضمن أولية؛ عوامل
للغاية، منتظم األولية لألعداد العام التوزيع أن إىل ضمنًا تشري الفرضية إن يقول تفسري
ظاهري. نحو عىل عشوائيٍّا األعداد أولية تَحدث سوف الطويل املدى عىل أنه لدرجة
أن هو املقصود ولكن عشوائيٍّا، حدثًا ليس ال أم أوليٍّا ٍ معنيَّ عدٍد َكْوُن الحال، بطبيعة
أو نمط ظهور عدم مع العشوائية، عباءة ترتدي — جدٍّا واسع نطاق عىل — العدد أولية
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الحدسية هذه يروا أن قلوبهم أعماق من األعداد منظِّري من الكثري ويأمل إضافية. بنية
حياتهم. خالل تُحل سنة وخمسني مائة عمرها البالغ

البحث مقاومة يمكن فال للغاية، طبيعية متتالية تُمثِّل األولية األعداد ألن نظًرا
توجد ال أي األولية؛ لألعداد ا حقٍّ مفيدة ِصيٌَغ يوجد ال ذلك مع بينها. فيما أنماط عن
بالكامل تتكون متتالية حساب حتى أو األولية األعداد كل بإنتاج تسمح معروفة قاعدة
عملية قيمة لها ليس ولكنها الواضحة، الصيغ بعض وتوجد مختلفة. أولية أعداد من
فهي وبهذا قيمتها؛ لحساب األولية األعداد بمتتالية معرفة حتى يتطلب وبعضها كبرية،
«متعددة عليها يطلق n2+n+41 غرار عىل الجربية فالتعبريات أساسية. بصفة احتيال
املثال، سبيل فعىل األولية. باألعداد خاص نحو عىل غني مصدر الصيغة وهذه الحدود»،
و107 43 األولية األعداد يُنتج ذلك فإن تباًعا، n = و20 ،n = و7 ،n = 1 وضع عند
n قيم لكل أوليٍّا عدًدا يَُكون الجربي التعبري هذا ناتج الواقع، ويف الرتتيب. عىل و461
الصيغة هذه تخذلنا سوف ذاته الوقت يف ذلك، مع .n = 39 حتى n = 0 من بدءًا
الناتج، عوامل من عامًال سيكون 41 إن إذ n؛ = 41 قيمة نضع عندما الحدود املتعددة

.n = 40 عند ستخفق وبالطبع

402+40+41=40(40+ 1)+41=40×41+41=(40+1)41=412.

النوع هذا من الحدود متعددة صيغة يوجد ال أنه توضيح األمانة من عام، بوجه
الجربي. التعبري يف 2 من أعىل ُقًوى وضْعنا لو حتى األولية، لألعداد صيغة تُنتج أن يمكن
ذلك، مع قليلة. بكلمات صياغتها يمكن األعداد ألولية اختبارات ابتكار املمكن من
الحاالت، بعض يف األقل عىل أرسع، تكون أن ينبغي فائدة ذات االختبارات تكون لكي
عليها يُطلق شهرية نتيجة توجد األول. الفصل يف املذكورة املبارشة التحقق عمليات من
التي «مرضوب»، تسمى أعداد استخدام الجربي تعبريها ويتضمن ويلسون»، «نظرية
ناتج هو ،n مرضوب يُقرأ الذي ،n! فالعدد الخامس. الفصل يف أخرى مرة سنقابلها
فإن وبذلك .5! = 5 × 4 × 3 × 2 = 120 املثال، سبيل عىل .n حتى األعداد كل رضب
p كان إذا فقط أويل عدد هو p العدد اإليجاز: بالغة عبارة يف تتجسد ويلسون نظرية

.1+ (p − 1)! عوامل من عامًال
أحد يف بديهية شبه بأنها تتَّسم الواقع ويف للغاية، صعبة ليست النتيجة هذه بَْرهنة
،p من أقل bو a أن وبما — مثًال p = ab إن بحيث — مركبًا عدًدا p كان إذا الجوانب:
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املرضوب هذا عىل القسمة يقبل p فإن ثم ومن p)؛ − 1)! عوامل من عامالن فإنهما
(الحالة .1 لدينا يتبقى سوف ،p عىل 1 + (p − 1)! قسمة عند أنه ذلك ويتبع أيًضا.
لعدم إقليدس بمربهنة يذكِّرنا وهذا قليًال.) أكثر تفكريًا تتطلب bو a فيها يتساوى التي
بد ال فإنه 1+ (p − 1)! عوامل من p كان إذا أنه ذلك ويستتبع األولية. األعداد تناهي
فإن أوليٍّا، عدًدا p كان إذا اإلثبات: يف قليًال أصعب والعكس أوليٍّا. عدًدا p يكون أن
أنه مع للنظرية، املفاجئ االتجاه هو فهذا ذلك، مع .1+ (p − 1)! عوامل من عامل p
5 األويل العدد املثال، سبيل عىل معينة: حاالت صحة من التحقُق بسهولٍة للقارئ يمكن

.1+ 4! = 1+ 24 = 25 عوامل من عامل بالفعل
أم أوليٍّا عدًدا p كان إذا ما تحديد مسألة تحويل هو ويلسون نظرية تفعله ما إن
(√p حتى األولية األعداد كل عىل القسمة من (التحقق القسمة مسائل من سلسلة من ال،
— 1+ (p − 1)! — القسمة مسألة يف عليه فاملقسوم ذلك، مع واحدة. قسمة مسألة إىل
يف تجسيدها من الرغم وعىل .p للعدد بعيد حدٍّ إىل الصغرية للقيم بالنسبة حتى ضخٌم
عىل معينة. أولية أعداد تحديد يف حقيقية فائدة ويلسون لنظرية فليس مقتضبة، عبارة
ويلسون نظرية باستخدام ال أم أوليٍّا عدًدا 13 العدد كان إذا مما التحقق إن املثال، سبيل
.1+ 12! = 479,001,601 عوامل من عامًال 13 العدد كان إذا مما التحقق منا يتطلب
يمكن ،13 العدد عىل األول الفصل يف املذكور القسمة قابلية اختبار بتطبيق (ولكن
للتحقق الالزم بالعمل الطريقة هذه قاِرْن ويلسون!) نظرية صحة من يتحقق أن للقارئ
مفيدة ليست ويلسون نظرية أن ومع و3. 2 عىل للقسمة قابل غري 13 أن من ببساطة
ويمكن الشكلية، القيمة من أكرب هو ما تمتلك فإنها األولية، األعداد من التحقق يف

األخرى. النظرية النتائج إثبات يف استخدامها
العوامل من الكثري لها التي املرضوب، أعداد استغالل يمكننا أخرية، وكمالحظة
متتالية أْي األعداد؛ من حسابية ملتتالية يمكن ال أنه إثبات أجل من مقصود، نحو عىل
من إنه إذ «فقط»؛ أولية أعداد من تتكون أن ،a,a+ b,a+ 2b,a+ 3b, . . . بالصورة
نحو عىل كبرية تكون أن يمكن املتعاقبة األولية األعداد بني الفجوة أن إيضاح املمكن
.b عند ثابت السابقة للمتتالية املتعاقبة العنارص بني املشرتك الفارق بينما عشوائي،

:n للعدد املتعاقبة الصحيحة األعداد متتالية إىل انظر ذلك، إلدراك

(n+ 1)!+ 2, (n+ 1)!+ 3, (n+ 1)!+ 4, . . . , (n+ 1)!+n+ 1.
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الطرفني (ألن 2 عىل القسمة يقبل األول إن حيث مركب؛ األعداد هذه من عدد كل
،4 عىل القسمة يقبل والثالث ،3 عىل القسمة يقبل والثاني كعامل)، 2 يتضمن كالهما
عدد ألي لدينا فإن ثم، ومن عوامله. من n+ 1 يكون القائمة، يف عدد آخر حتى وهكذا

أوليٍّا. عدًدا منها أيٌّ ليس متعاقبة أعداد متتالية n
يف نتحول سوف األولية)، (األعداد القليلة العوامل ذات األعداد عىل الرتكيز من بدًال
روابط وجود أيًضا هنا سنكتشف أننا مع الكثرية، العوامل ذات األعداد إىل التايل الفصل

للغاية. الخاصة األولية األعداد لبعض مدهشة
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الثالث الفصل

الكاملة غري واألعداد الكاملة األعداد

الكاملة األعداد

املثال، سبيل عىل الصغرية؛ األعداد تُميِّز التي الخصائصالغريبة اكتشاف غالبًا السهل من
األويل العدد هو 2 بينما له، السابقة األعداد كل مجموع يساوي الذي الوحيد العدد هو 3

فريدة مزيَّة 6 وللعدد اإلطالق). عىل األولية األعداد أغرب يجعله (مما الوحيد الزوجي
.6 = 1+2+3 = 1×2×3 منه: األصغر عوامله كل وحاصلرضب مجموع أنه هي للغاية؛
العدد أن بمعنى كاملة»؛ «أعداًدا 6 غرار عىل التي األعداد عىل الفيثاغورسيون أطلق
القسمة العدد يقبل التي األعداد وهي عليها. نطلق كما الحقيقية، عوامله مجموع يساوي
أعداد خمسة وأول بالفعل. للغاية نادر الكمال من النوع هذا منه. أصغر وتكون عليها
املعروفة املعلومات من الكثري توجد و33,550,336. و8128 و496 و28 6 هي كاملة
سؤال عن اإلجابة أحد يستطع لم هذا يومنا حتى ولكن الكاملة، الزوجية األعداد عن
يجد لم أنه ذلك من أكثر املميزة. األعداد هذه من متناٍه ال عدٌد يوجد كان إذا ما القدماء
كامل فردي عدد ألي بد ال وجودها. عدم أحد يُثبت ولم األعداد، هذه من فرديٍّا عدًدا أحد
هذا مثل عىل يجب التي بالسمات طويلة قائمة وتوجد ضخم، نحو عىل كبريًا يكون أن
ظهور عدم يف القيود هذه كل تتسبب لم ذلك، مع الفريد. لكماله نتيجة امتالكها العدد
توجيه هي الخاصة السمات هذه وظيفة تكون أن الجائز من اآلن؛ حتى العدد هذا مثل
أحد. يكتشفه أن منتظًرا يزال ال ربما الذي املنال، بعيد كامل فردي عدد أول نحو بحثنا
من بمتتاليٍة وثيًقا ارتباًطا ترتبط الكاملة الزوجية األعداد أن يعلم إقليدس كان
عىل يَت سمِّ التي األولية»؛ مريسني «أعداد باسم لدينا وتُعرف للغاية خاصٍة األولية األعداد
عرش. السابع القرن يف عاش فرنيس راهب وهو ،(١٥٨٨–١٦٤٨) مريسني مارين اسم
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عىل — كانت وإذا أويل. عدد p حيث 2p؛ − 1 املعادلة من m مريسني عدد يتكون
أعداد من أربعة أول فإن و7، و5 و3 2 هي: أولية أعداد أربعة أول — املثال سبيل
لم إذا أولية. أعداد أنها برسعٍة القارئ يدرك أن ويمكن و127، و31 و7 3 هي: مريسني
أيًضا أوليٍّا عدًدا ليس m = 2p − 1 فإن مثًال، p = ab أن بافرتاض أوليٍّا، عدًدا p يكن
مع .m العدد عوامل من الظروف هذه يف 2a − 1 أن صحة تأكيد يمكن إنه إذ بالتأكيد؛
هكذا أو أوليٍّا، عدًدا يكون ما غالبًا املوازي مريسني عدد فإن أوليٍّا، عدًدا p كان إذا ذلك،

يبدو.
فإنه أويل، مريسني عدد لديك يوجد عندما أنه امليالد قبل ٣٠٠ عام إقليدس أوضح
أن للقارئ ويمكن .P = 2p−1(2p − 1) هو العدد وهذا معه، يتواجد كامل عدد يوجد
أربعة أول تعطي أولية مريسني أعداد أربعة أول أن صحة من بالفعل رسيًعا يتحقق
كنقطة 5 الثالث األويل العدد باستخدام املثال، سبيل عىل آنًفا: مذكورة كاملة أعداد
العدد وهو ،P = 24(25 − 1) = 16 × 31 = 496 الكامل العدد عىل نحصل انطالق
مع ،2p−1 حتى 2 العدد قوى هي P العدد (عوامل السابقة. القائمة يف الثالث الكامل
ما جمِع عىل تمريٌن اآلن إنها .2p − 1 األويل العدد يف املرضوبة نفسها األرقام قائمة
العوامل أن من للتحقق الخامس) الفصل يف (ستُرشح هندسية» «متسلسلة عليه يطلق

(.P قيمة إىل جمعها عند بالفعل تصل P للعدد الحقيقية
الكبري السويرسي الرياضيات عالم أثبت عرش الثامن القرن يف ذلك، عىل عالوة
كامل زوجي عدد كل بأن السابقة الصيغة معكوَس (١٧٠٧–١٧٨٣) أويلر ليونهارت
أعداد من عدد كل بني مطابقة وأويلر إقليدس َق حقَّ الطريقة وبهذه النوع. هذا من هو
التايل الطبيعي فالسؤال ذلك، مع الكاملة. الزوجية األعداد من عدد وكل األولية مريسني
عدد إن إذ للغاية؛ قريب األمر هذا وإثبات ال، لألسف أولية؟ مريسني أعداد كل هل هو:
حتى نعرف ال نحن الواقع يف .211 − 1 = 2,047 = 23× 89 يساوي الخامس مريسني
سوف معينة نقطة بعد ربما ال؛ أم ستنتهي األولية مريسني أعداد متتالية كانت إذا ما

مركبة. أعداًدا مريسني أعداد كل تصبح
إنه إذ طبيعية؛ أولية أعداًدا تكون ألْن باملثل مرشحة مريسني فأعداد ذلك، مع
m مريسني عدد قواسم من — ُوجد إذا — حقيقي (عامل) قاسم أي أن إثبات يمكن
ومن ،p = 11 يكون عندما املثال، سبيل عىل .2kp + 1 للغاية املميزة املعادلة يمتلك
ذات األولية األعداد عىل القسمة قابلية من نتحقق أن فقط نحتاج النتيجة هذه خالل
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k = 4 وقيمة k = 1 قيمة مع و89 23 األوليان العامالن ويتطابق .22k + 1 الصيغة
إنها إذ إضايف؛ بيشء أيًضا مريسني أعداد قواسم حول الحقيقة هذه تمدنا التوايل. عىل
حيث األولية؛ األعداد من متناٍه ال عدد وجود من بد ال أنه لرؤية ثانية طريقة لنا تقدم
أن يمكن ال p فإن ثم ومن p؛ يتخطى 2p − 1 للمعادلة أويل قاسم أصغر أن تبنيِّ إنها
أكرب يوجد ال أنه نستنتج ،p أويل عدد كل عىل ينطبق هذا كان وملا أويل. عدد أكرب يكون

لألبد. تستمر األولية األعداد متتالية وأن أويل، عدد
— دائًما — يوجد فإنه بإرادتنا، األولية األعداد إلنتاج طريقة نمتلك ال ألننا نظًرا
مريسني عدد يكون ما دائًما أويل عدد أكرب الراهن، الوقت ويف معروف، أويل عدد أكرب
اإلنرتنت» يف األولية مريسني أعداد عن الكبري «البحث الدويل املرشوع بفضل وذلك األويلَّ،
عام يف بدأ املتطوعني من مجموعة بني تعاُونيٌّ مرشوع وهو إس)، بي إم آي (جي
متواٍز نحو عىل تعمل التي الشخصية الكمبيوتر أجهزة آالف املرشوع يستخدم .١٩٩٦
خصوًصا املصممة الخوارزميات من مزيج باستخدام مريسني أعداد أولية اختبار عىل
2p؛ − 1 هو ٢٠٠٨ أغسطس يف أُعلن الذي العالم يف حاليٍّا األكرب والعدد الغرض. لهذا
٢٠٠٩؛ أبريل يف جديد مريسني عدد اكتشاف من الرغم عىل ،p = 43,112,609 حيث
خانة مليون عرش ثالثة حوايل من العددان هذان ويتكون .p = 42,643,801 حيث

العادي. العرشي العد بنظام كتابتهما أجل من الصفحات آالف وسيتطلبان

الكاملة غري األعداد

تمتلك أنها يُعتقد التي املنفردة األعداد عىل التقليدية لألعداد العادية املعرفة ترتكز
فإن ذلك، مع الكاملة. األعداد غرار عىل — سحرية تكن لم إن — مميزة خصائص
»؛ متحابٍّ عددي «زوج أول وهما و284، 220 مماثلة سمات لها التي األعداد أزواج من
من نوع وهو اآلخر؛ العدد يساوي منهما عدد لكل الحقيقية العوامل مجموع أن بمعنى
الشهري الهاوي الفرنيس الرياضيات عالُم اكتَشف األعداد. من زوًجا يشمل الذي الكمال
296 ،17 العدد مثل املتحابة األعداد من أخرى أزواًجا (١٦٠١–١٦٦٥) فريما دي بيري
كليهما أن للعجب واملثري األخرى. األزواج عرشات أويلر اكتشف حني يف ،416 ،18 والعدد
عندما ١٨٦٦ عام يف باجانيني نيكولو اكتشفه الذي و1210، 1184 الصغري الزوج أغفل
عن والبحث األزواج تخطي محاولة بالطبع ويمكننا عمره. من عرشة السادسة يف كان
بارز. نحو عىل تظهر ولكنها نادرة األطول فالدورات ذلك. إىل وما والرباعيات، الثالثيات
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حيث العملية ونكرر الصحيحة، قواسمه مجموع ونجد عدد، بأي نبدأ أن يمكننا
محبطة النتيجة تكون ما غالبًا للعدد. الكاملة» القواسم «متتالية عليه يطلق ما ن نكوِّ
النقطة وهي ا، جدٍّ رسيع نحو عىل 1 نحو تتوجه سلسلة عىل نموذجيٍّا نحصل إذ قليًال؛
غرار عىل واعًدا يبدو بعدد البدء عند حتى املثال، سبيل عىل العملية. عندها تتوقف التي

قصرية: تكون السلسلة فإن ،12

12 -→ (1+ 2+ 3+ 4+ 6)

= 16 -→ (1+ 2+ 4+ 8)

= 15 -→ (1+ 3+ 5) = 9

9 -→ (1+ 3) = 4 -→ (1+ 2) = 3 -→ 1.

الكاملة واألعداد األمر. انتهى فقد أويل، لعدد تصل أن بمجرد أنك هي املشكلة
املتحابَّة األزواج تؤدي بينما صغرية، واحدة دورة لنا يقدم منها فكلٌّ استثناءات، بالطبع

دورتني: إىل

220 -→ 284 -→ 220 -→ ·· ·

مطلًقا تُدرس ولم اجتماعية». «أعداد دورتني من أكثر إىل تؤدي التي األعداد عىل ويُطلق
يؤدي عدد يُكتشف لم اآلن وحتى منها. أيٍّا أحٌد يَكتشف لم إذ العرشين؛ القرن حتى
واكتشف معروفة. رباعية دورة 120 الحايل الوقت يف يوجد أنه مع ثالثية، دورات إىل

وهي: خماسية، األوىل والدورة ذلك. عىل األمثلة أول ١٩١٨ عام يف بوليه بي

12,496 -→14,288 -→15,472 -→14,536 -→14,264 -→12,496.

تكاد أخرى دورة أية تُكتشف لم هذا يومنا وحتى للغاية، مدهش الثاني بوليه مثال
وكل عدًدا. وعرشين ثمانية من دورة عىل منه ونحصل 14,316 بالعدد تبدأ إذ تضاهيها؛
حتى نظريات أيُة توجد وال أعداد. عرشَة طولُها يتخطى ال املعروفة األخرى الدورات
إقليدس نظريتَي جمال تضاهي االجتماعية واألعداد املتحابة األعداد حول الراهن الوقت
النهضة من يشء إىل الحديثة الحوسبة طاقة قادت ذلك، مع الكاملة. لألعداد وأويلر

ذلك. عن قوله يمكن مما املزيد ويوجد املجال، هذا يف التجريبية
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الكاملة غري واألعداد الكاملة األعداد

و«أعداد كاملة» و«أعداد ناقصة» «أعداد أنواع؛ ثالثة إىل األعداد كل تقسيم يمكننا
أو له مساويًا أو نفسه العدد من أقلَّ الحقيقية قواسمها مجموع لَكْوِن وفًقا زائدة»،
و24؛ 18 وكذلك زائد، عدد 12 العدد فإن بالفعل، رأينا وكما املثال، سبيل عىل منه. أكرب

و36. 21 هو التوايل عىل الحقيقية قواسمهما مجموع إن إذ
ببساطٍة أنها تخمني إىل يقودك قد الزائدة الصحيحة األعداد عن البسيط البحث إن
إن حيث زائد؛ عدد هو 6n صورة يف 6 من أكرب عدد أيُّ بالتأكيد .6 العدد مضاعفاُت
من أكرب مجموعها يكون ،3nو 2nو n مع مًعا و3 و2 1 تتضمن أن يجب 6n عوامل
الزائدة األعداد أن لنبني املالحظة هذه نطاق توسيع يمكن ذلك، مع .6n األصيل العدد
.k كامل عدد أي عىل نفسه األمر نقول أن يمكن إذ 6؛ مضاعفات عىل فقط تقترص ال
n؛ يف مرضوب منها كلٌّ ،k الكامل العدد عوامل كل مع 1 تتضمن سوف nk فعوامل
ثم ومن 1؛ + nk إىل األقل عىل nk للعدد الحقيقية العوامل كل مجموع سيزيد وبهذا
كامل؛ عدد 28 املثال، سبيل عىل زائًدا. عدًدا يكون سوف كامل لعدد مضاعف أي فإن

زائدة. أعداد جميعها ذلك، إىل وما ،3× 28 = و84 2× 28 = 56 فإن ثم ومن
عىل — الزائدة األعداد ومضاعفات الكاملة األعداد مضاعفات أن ندرك هذا ومن
األعداد كل أن تخمن تزال ال ربما االكتشاف، لهذا وبالتوصل زائدة. أعداٌد — املنوال نفس
من طويًال البحث عليك فليس ذلك، مع الكاملة. لألعداد مضاعفات ببساطة هي الزائدة
عوامله بني يوجد ال ولكن زائد، عدد 70 إن إذ التخمني؛ لهذا استثناء أول اكتشاف أجل
السبب لهذا ليس ولكن غريب، أنه عليه يطلق عدد أول هو 70 العدد وبالفعل كامل. عدد

الحًقا). مذكور التسمية هذه (ومصدر بالضبط
عدم غرار عىل أنه األرجح عىل معتقًدا تظل ربما االكتشافات، هذه من الرغم عىل
يكون ربما أخرى، بعبارة أيًضا. فردية زائدة أعداد يوجد ال فردية، كاملة أعداد وجود
القواسم مجموع حساب أن يبدو ناقصة. الفردية األعداد كل أن هو املعدل تخمينُنا
يتضح ولكن النظرية، هذه يؤكد األوىل الفردية األعداد من قليلة مئات لبضع الصحيحة
الحقيقية قواسمه مجموع يصل الذي ،945 العدد اختبار عند النهاية يف االدعاء هذا خطأ
هو الزائدة األعداد مضاعفات من مضاعف أي بأن القول باإلمكان أصبح واآلن .975 إىل
الزائدة األعداد من متناهيًا ال عدًدا 945 للعدد الفردية املضاعفات لنا وتُقدم زائد، عدد

الفردية.
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الداحض املثال هذا نكتشف أن يمكننا ذكاءً، أكثر نحو عىل ترصفنا إذا ذلك، ومع
مجموع للعدد يكون لكي تفكري. دون آَخر بعد فرديٍّا عدًدا اختبارنا من أكرب برسعٍة
تأتي بينها الكبرية والعوامل العوامل، من الكثري وجود يلزم فإنه كبري، حقيقية قواسم
ذات أعداد تكوين يمِكننا ثم ومن الصغرية. بالعوامل اقرتانها خالل من ذاتها حد يف
نركز كنا إذا مًعا. صغرية أولية أعداد رضب طريق عن كبرية صحيحة قواسم مجموع
األولية األعداد عن الناتجة األعداد نحو نتوجه أن ينبغي فحسب، الفردية األعداد عىل
األساسية القاعدة هذه وستقودك ذلك. إىل وما و7، و5 3 وهي األوىل، القليلة الفردية
األعداد بني الزيادة خاصية ستكتشف ثم ومن 33؛ × 5 × 7 = 945 اختبار إىل رسيًعا

أيًضا. الفردية
حقيقي وهذا ما. نوًعا كبريٌ معينة سمات يحمل لعدد مثال أصغر أن خافيًا ليس
األعداد يف املعينة العوامل من بنية ضمنيٍّا تكوِّن املعنيَّة السمات كانت إذا خاص نحو عىل
االكتشاِف صعَب ليس أنه مع عمالًقا، عدًدا مثال أصغر يصبح أن يمكن وحينها الالزمة.
ِللُْغٍز األمثلة أحد للحل. للوصول َسْعينا خالل املعطاة السمات استغللنا إذا بالرضورة،
وثالثة مكعب، عدد أضعاف خمسة يساوي عدد أصغر إيجاد هو النوع هذا من عددي

هي: اللغز هذا عن اإلجابة .5 للقوة مرفوع عدد أضعاف

7,119,140,125 = 5× 11253 = 3× 755.

عدد املسألة لهذه حل أصغر أن يف السبب إدراك الصعب من ليس ذلك، مع
قوتني sو r تكون حيث 3r5sm؛ الصيغة يتضمن أن يجب n حل فأي باملليارات.
يقبل ال mالذي الصحيح العدد ن لتكوِّ مًعا الباقية األولية العوامل كلُّ وتُجَمع موجبتني،
ألن نظًرا أنه نالحظ ،r للعدد املحتملة القيم عىل أوًال ركزنا إذا .5 أو 3 عىل القسمة
ألن ونظًرا ،3 مضاعفات من r األس يكون أن بد ال مكعب، عدد أضعاف خمسة n

من يكون أن ينبغي r − 1 العدد فإن الخامسة، للقوة مرفوع عدد أضعاف ثالثة n
وعىل .r = 6 هو نفسه الوقت يف الرشطني هذين مع يتفق r عدد أصغر .5 مضاعفات
s − 1 يكون أن ينبغي بينما ،5 مضاعفات من s األس يكون أن ينبغي نفسه، املنوال
صورة أصغر يف n ولَِجْعل .s = 10 هو الرشوط مع يتوافق s وأقل ،3 مضاعفات من
ومن n؛ = 36 × 510 = 3(3× 52)5 = 3 × 755 يكون وبهذا m؛ = 1 نضع ممكنة،
نفسه الوقت ويف الخامسة، للقوة مرفوع عدد أضعاف ثالثة بالفعل يكون n فإن ثم
مكعب. عدد أضعاف خمسة أيًضا n يكون وهكذا ،n = 5(32 × 53)3 = 5× 11253
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الكاملة غري واألعداد الكاملة األعداد

أرخميدس إىل املنسوبة املاشية مسألة يف يتمثل غرابة؛ أكثر شهري مثال يوجد
هذه تُحل لم القديمة. العصور يف رياضيات عالم أعظم وهو امليالد)، قبل ٢٨٧–٢١٢)
الرشوط كل مع يتوافق املاشية لقطيع عدد فأصغر عرش، التاسع القرن حتى املسألة
عدد يزيد بعدد يُمثَّل بيتًا وأربعني أربعة من املكونة األصلية القصيدة يف املوضوعة

خانة! ألف مائتي عن خاناته
إال الكامل تنوُّعها تُظِهر ال األعداد أن هو هذا كل من استقاؤه ينبغي الذي التحذير
يوجد ال أنه حقيقة مجرد فإن السبب، ولهذا للغاية. الكبرية األعداد لعاَلم نتوجه عندما
إنها نقول أن ذاته حد يف يخوِّلنا ال خانة ثالثمائة من أقل من تتكون كاملة فردية أعداد
إذا سيندهشون املجال هذا يف الخرباء كبار بعض فإن ذلك، مع موجودة. تكون ال قد

العدد. هذا مثل ظهر
سؤال يوجد يزال ال الكاملة، القواسم ملتتالية العام السلوك إىل أخرى مرة بالعودة
الكاملة؟ القواسم ملتتالية املتاحة االحتماالت هي ما عنه: يجيب أن لشخص يمكن ال
يمكن وال دائًما، 1 عند الفور عىل ستتوقف فإنها أويل، عدد إىل املتتالية وصَلت إذا
عدًدا وتقدِّم دوريًة املتتاليُة تكون فربما ذلك، يحدث لم وإذا أخرى. بطريقة بذلك القيام
متتالية حساب خالل من تنكشف صلة ذات أخرى احتمالية توجد ذلك، مع اجتماعيٍّا.

:95 للعدد الكاملة القواسم

95 = 5× 19 -→ (1+ 5+ 19) = 25 = 5× 5 -→ (1+ 5)

= 6 -→ 6 -→ 6 -→ ·· ·

قواسمه متتالية فإن اجتماعيٍّا، عدًدا ليس 95 أن من الرغم عىل أنه هو هنا حدث ما
وصلْت الحالة هذه يف دقة، أكثر نحو عىل (أو اجتماعي عدد إىل النهاية يف وصلت الكاملة

دورة. يف بدأت ثم (6 الكامل العدد إىل
الكاملة القواسم متتالية أن وهي باقية، واحدة احتمالية هناك تكون أن الجائز من
تكون أن بد ال الحالة هذه ويف أبًدا، اجتماعي عدد إىل أو أويل عدد إىل تصل ال لعدد
أولية. وال اجتماعية أعداًدا تكون ال التي املختلفة األعداد من متناهية ال سلسلة املتتالية
توجد أنه فهو للدهشة إثارة األكثر أما يعرف. أحد ال أنه الدهشة يثري ما ممكن؟ هذا هل
مرشحة تظل فإنها ثم (ومن معروفة غريَ الكاملة قواسِمها متتاليُة تزال ال صغرية أعداد
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الذي ،276 هو الغامضة األعداد هذه أول متناهية). ال كاملة قواسم متتالية تمتلك ألْن
النحو: هذا عىل متتاليته تبدأ

276 -→ 396 -→ 696 -→ 1104 -→ 1872 -→ 3770 -→ 3790

-→ 3050 -→ 2716 -→ 2772 -→ ·· ·

بالضبط. تنتهي أين أحد يعرف ال ولكن
أن ينبغي الحالة هذه ويف قليًال، بنفسه األمر هذا يستكشف أن القارئ يودُّ ربما
عملية من «a(n) الكاملة القواسم «دالة عليه يطلق ما حساِب كيفية رسِّ عىل أُْطلعك
pk+1)؛ − 1)/(p − 1) الحدود رضب نواتج كل خذ األولية: لعوامله n العدد تحليل
سبيل عىل نفسه. n اطرح ثم ،n يقسم الذي p األويل للعدد أولية قوة أعىل هو pk حيث

فإن: ثم ومن 276؛ = 22 × 3× 23 املثال:

a(276) = 23 − 1
2− 1

× 32 − 1
3− 1

× 232 − 1
23− 1

− 276

= 7× 4× 24− 276 = 672− 276 = 396

آنًفا. املذكورة 276 للعدد الكاملة القواسم متتالية يف الثاني الحد يف إليه أُشريَ ما وهو
التي n األعداد تسمية خالل من تقديمها يمكننا التي األعداد ألنواع نهاية يوجد ال
إذا «كامًال» عدًدا n يكون بالفعل، ذكرنا وكما الكاملة. القواسم بدالة محددة عالقة لها
العدد هو الكامل» «شبه n والعدد .a(n) > n كان إذا «زائًدا» وعدًدا ،a(n) = n كان
ينتج فإنه ثم ومن n)؛ من األقل (القواسم الحقيقية قواسمه بعض مجموع يمثل الذي
تكون أن وإما كاملة أعداًدا تكون أن إما الكاملة شبه األعداد كل أن التعريف هذا من
،18 = 3 + 6 + 9 إن حيث كامل؛ شبه عدد 18 العدد املثال، سبيل عىل زائدة. أعداًدا
عدد وأصغر كامل، شبه ليس ولكنه زائًدا كان إذا «غريب» ى مسمَّ العدد عىل ويطلق

.70 هو غريب
أسماء ومنْح طبيعته؛ يف للغاية متشعبًا أصبح املوضوع أن يرى أن للمرء يمكن
لالهتمام. مثرية يجعلها ال ذاته، حد يف األعداد، من اعتباطي نحو عىل محددة ملجموعات
أن إدراك املهم من املرحلة، هذه إىل وبالوصول نتوقف. متى نعرف أن ينبغي
بما تُذكُِّرنا الجديدة املوضوعات هذه معالجة يف املستخدمة األساسية االسرتاتيجيات
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إقليدس أَثبتَه ما أن تتذكر ولسوف الكاملة. األعداد يخص فيما وأويلر إقليدس أوضحه
ذلك بعد وكامًال. زوجيٍّا كان آخر عدًدا فإن أوليٍّا، عدًدا مريسني عدد كان إذا أنه هو
ويف الطريقة. بهذه تَظهر الكاملة الزوجية األعداد كل أن معاكس نحو عىل أويلر أَثبَت
أعداد ثالثُة n عدد أليِّ أنه قرة بن ثابت الفاريس الرياضيات عاِلم أَثبَت التاسع القرن
نظريَة أويلر َم وَعمَّ املتحابة. األعداد من زوج بتكوين تسمح — أولية كلها كانت إذا —
تُنتج ال أنها يبدو املحسنة املعادلة هذه حتى ولكن عرش، الثامن القرن يف ذلك بعد ثابٍت
الزوج. هذا تكوين عن تَنتج ال كثرية متحابة أزواج يوجد وأنه قليلة، متحابة أزواًجا إال
العصور ويف املتحابة.) األزواج من زوج مليون عرش اثني من يقرب ما اآلن (يُعَرف
أن ينبغي معينة أعداد من غريبة أعداد لتكوين مشابهة طريقة كرافيتز وضع الحديثة،
من أكثر من يتكون للغاية ضخًما غريبًا عدًدا بنجاح الصيغُة هذه وَوجدت أولية، تكون

خانة. خمسني
الطبيعية األعداد تحليل وعملية بالعوامل القارئ تعريف يف الفصالن هذان أسهم لقد
باستخدام وتوضيحها عوامل، إىل — أيًضا تُعرف كما املوجبة» الصحيحة «األعداد أو —
عىل فيه ستتعرف والذي التايل، للفصل جيًدا سيُعدُّك وهذا األمثلة. من متنوعة مجموعة

األرسار. علم املعارص؛ التشفري عىل األفكار هذه تطبيق طريقة
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الرابع الفصل

لية األوَّ لألعداد الرسية احلياة التشفري:

القديمة العصور منذ ُعرفْت العدِّ أعداد مجموعة أن القارئ يدرك سوف الفصل هذا يف
لكثرٍي بالنسبة كاٍف هذا اآلن. حتى يُحلَّ لم منها والكثري واألرسار، لأللغاز مخزن بأنها
رأي لآلخرين يكون ربما ولكن لألعداد، املستمرة الجادة الدراسة تربير أجل من منا
صلة لها أن يُعتقد فربما الحل، وصعبة لالهتمام مثرية األلغاز هذه كانت وملا مختلف.

خاطئ. اعتقاد ذلك ولكنَّ البرشية، املعارف ببقية ضعيفة
ننغمس التي األرسار العادية؛ األرسار أن املاضية القليلة العقود مدى عىل تَبنيَّ
يحدث ما هو هذا عددية. صورة يف رة مشفَّ تكون أن يمكن آلخر، وقت من فيها جميًعا
شخصية عسكرية، أو تجارية كانت سواء — أرسارنا أثمُن تكون أن ويمكن بالفعل، اآلن
اإلنرتنت شبكة عىل محميًة — معنى من الكلمة يف ما بكل شائنة أو سياسية مالية، أو

العادية. العد أعداد صورة يف إخفائها طريق عن

أعداد إىل األرسار تحوُّل

كانت سواء بالكلمات، معلومات أي عن يُعربَّ أن يمكن ممكنًا؟ هذا كل يكون كيف
مع كمبيوتر. برنامج أو لسالح تصميم مخطط أو مرصيف حساب كشف أو قصيدة
من أكثر هو ِلما كلماتنا تكوين يف املستخدمة األبجدية حروفنا لزيادة نحتاج ربما ذلك،
رموز ذلك يف بما ترقيم، وعالمات رقمية رموًزا نزيد ربما العادية. األبجدية الحروف
التعبري فيها يمكن التي الحالة هي هذه ذلك، مع العادية، الكلمات بني للمسافة خاصة
والرسوم الصور إنتاج تعليمات ذلك يف بما — نقلها يف نرغب التي املعلومات كل عن
يْمكننا رمز. ألف عن املثال، سبيل عىل تزيد، ال أبجدية من كلمات باستخدام — البيانية



األعداد

تكلِّف ال األعداد ألن ونظًرا فريد. نحو عىل بعدد رمز كل نمثِّل ثم ومن الرموز؛ هذه عد
لهذا نفسه الخانات بعدد كلها األعداد استخداُم املالئم من يكون ربما تنضب، وال شيئًا
التعريف رقم باستخدام فريد نحو عىل رمز كل يُمثل املثال، سبيل عىل (لذا الغرض
يف مًعا الرموز ننظم أن ويمكننا خانات). أربعة من واملكون به الخاص PIN الشخيص
حتى ويمكننا كلها. املعلومات يقدم ضخم طويل عدد إلنتاج الالزمة بالصورة سلسلة
سلسلة إىل معلومات أية لرتجمة طريقة نبتكر ثم ومن أردنا؛ إذا الثنائي بالنظام العمل
إرسالها يف نرغب قد رسالة كل تشفري حينها ويمكن واآلحاد. األصفار من مكونة طويلة
مربمج كمبيوتر طريق عن اآلخر الطرف يف تشفريها يُفك ثم ثنائية، سلسلة صورة يف
ما أول هو هذا فهمها. جميًعا يمكننا عادية بلغة وتُرتَجم تُجَمع لكي مناسب، نحو عىل
أن — وعمليٍّا نظريٍّا — يكفي وآخر، شخص بني رسالة إرسال أجل من إدراكه. يجب

آخر. شخص إىل شخص من أعداد إرسال عىل القدرة تتوافر
من إذ املذهلة؛ الفكرَة ذاته حد يف ليس أعداد إىل الرسائل تحويل فإن ذلك، ومع
تكون ربما عددية صيغة إىل املعلومات كلُّ فيها ل تُحوَّ التي نفسها العملية أن املؤكد
الواقع، يف املتلصصني. ضد الحماية مصدر ليست ذلك مع ولكنها العامة، عن َمْخِفيَّة
عليها يُطلق كما عادي» «نص أو — رسالة أي نحدد ربما التشفري، علم نظر وجهة من
حيث نفسه؛ العادي النص أنه عىل للعدد ننظر ثم ومن يمثلها؛ الذي العدد خالل من —
صور إحدى بتحول ستسمح التي للوسيلة الوصوَل شخٍص أي يستطيع أن املفرتض من
النص أعداد نُخفي عندما إال يًة رسِّ بالفعل يُة الرسِّ تُعترب وال أخرى. صورة إىل النص

أخرى. أعداد باستخدام العادي
للتشفري، املختلفة السيناريوهات يف املوجودة الزائفة الرموز عىل أعرفك أن يل اسمح
يف يرغبان وبوب أليس أن سنتخيل الرسية). (األكواد الشفرات دراسة عن تعرب التي
أليس مع نتعاطف ربما إليهما. السمع — املتنصتة — إيف َق تَْسَرتِ أن دون مًعا التواصل
هو العكس يكون قد بالطبع ولكن سيئة، إيف أفعال ونرى غريزي نحو عىل وبوب
مؤامرات من حمايتنا أجل من تكافح رشيفة ُرشِطيَّة سلطة إيف تمثل قد إذ الصحيح؛

الرشيرة. وأِليس بوب
أن يمكن عتيقة طريقة توجد الثالثة، لألشخاص األخالقية املواقف كانت أيٍّا
اعرتضت لو حتى بينهما، املحادثة خارج إيف إخراج أجل من وأليس بوب يستخدمها
ال تشفري مفتاح باستخدام البيانات تشفري فيمكنهما بينهما؛ املتبادلة الرسائَل إيف

44



األوَّلية لألعداد الرسية الحياة التشفري:

عدًدا فيها يتبادالن آمنة بيئة يف التقابل هو فعله يمكنهما ما وبوب. أليس إال يعرفه
إرسال يف أليس سرتغب الوقت، يحني وعندما منزله. إىل كلٌّ يعودان ثم مثًال) 57) رسيٍّا
بعدد — الفكرة توضيح ملجرد — تمثيلها يمكن الرسالة أن ولنفرتْض بوب، إىل رسالة
بوب. إىل 8 رسالة إرسال يف أليس ترغب املوعود، اليوم ويف و9. 1 بني واحدة خانة من
57 بإضافة الحقيقية قيمتها تخفي أْي الرسي؛ املكون إليها وتضيف الرسالة فتأخذ
فيتسلم آمنة. غري تواصل قناة طريق عن بوب إىل 8 + 57 = 65 الرسالة ترسل ثم
أليس لرسالة العادي النص عىل للحصول الرسي العدد منها ويطرح الرسالة هذه بوب

.65− 57 = 8

اعرتاض يف تنجح وبالفعل فعله، االثنان هذان ينوي ما الرشيرة إيف تدرك ذلك، مع
أيًضا نحن نعلم كما — تعلم ربما بها؟ تفعل أن يمكن ماذا ولكن .65 املشفرة الرسالة
وتعلم بوب، إىل 9 ،… ،3 ،2 ،1 محتملة رسائل تسع بني من رسالة أرسلت أليس أن —
.65−1 = و64 ،65−9 = 56 بني يقع أنه بد ال للرسالة، عدد بإضافة َرتها شفَّ أنها أيًضا
(فهي استخدامه تم املخفية األعداد هذه من أيٍّ معرفة تستطيع ال ألنها نظًرا ذلك، مع
أليس أرسَلتْها التي للرسالة الفعيل العادي النص تعلم ال فإنها بالرس)، علم عىل ليست
أليس أن هو تعرفه ما وكل التسعة. االحتماالت أحد األرجح عىل يزال ال الذي بوب، إىل

محتواها. تعرف ال ولكنها بوب، إىل رسالة أرسلت
آمن نحو عىل الرتاسل ويمكنهما إيف رش من اآلن نان محصَّ وبوب أليس أنَّ يبدو قد
كذلك. ليس األمر لكن قوله. يريدان ما كل إخفاء أجل من 57 السحري العدد باستخدام
إن ألنهما مرة؛ كل جديد رسي عدد استخدام األفضل بل العدد، ذلك تغيري بهما فاألجدر
إنه ِلنَُقْل املثال، سبيل عىل إليف. معلومات ترسيب يف النظام يبدأ فسوف ذلك يفعال لم
كل سيسري فحينها، بوب. إىل 8 العدد رسالة نفس إرسال يف أليس ترغب أسبوع بعد
موجات من 65 الغامض العدد أخرى مرة إيف تعرتض وسوف قبل، من حدث كما يشء
فهي الرسالة، كانت أيٍّا أنه إيف تعلم سوف شيئًا. يخربها سوف املرة هذه ولكن البث،
أليس يرغب ال يشء وهذا األول؛ األسبوع يف بوب إىل أليس أرسلتها التي نفسها الرسالة

إيف. تعرفه أن يف وبوب
لتباُدل األوىل املرة يف تقابال فعندما وبوب. ألليس كبرية مشكلة يمثل ال ذلك أن غري
األعداد آالف من مرتبة طويلة قائمة لبوب تقدم أن ألليس يمكن كان الشفرة، مفتاح
تلو واحد يُستخدم حيث — فحسب رسيٍّ واحد عدد عىل االتفاق من بدًال — الرسية
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التواصل عمليات يف معنًى ذات مصادفات لوقوع احتمالية أية يتجنبان ثم ومن اآلخر؛
علني. نحو عىل املتاحة

«دفرت التشفري نظم من النوع هذا عىل ويُطلق الواقع. يف يحدث ما بالفعل وهذا
ملرة يُستخدم الدفرت من بعدد العادي النص واملتلقي املرسل يُخفي إذ الواحدة»؛ املرة
الرسالة إرسال بعد الدفرت من (العدد) الورقة هذه عن واملتلقي املرسل يتخىل ثم واحدة،
غري الرسائل إن إذ تماًما؛ آمنًا نظاًما الواحدة املرة دفرت طريقة وتمثِّل تشفريها. وفك
العادي. النص محتوى حول معلومات أية عىل تحتوي ال العلن يف تنتقل التي نة املؤمَّ
أجل من الدفرت هذا عىل الحصول إىل للرسالة املعِرتض الشخص يحتاج تشفريها ولفك

التشفري. وفك التشفري مفتاح إىل ل التوصُّ

املفاتيح وتبادل املفاتيح

حقيقي وهذا الواحدة، املرة دفرت بواسطة بالكامل ُحلْت اآلمن التواصل مشكلة أن يبدو
أنها يف الواحدة املرة دفرت شاكلة عىل التي الشفرات مشكلة تتمثل ذلك، مع ما. نوًعا
الكثريَ الواقع يف ذلك ويتطلب استخدامها. أجل من املفتاح تباُدل الطرفني من تتطلب
األبيض البيت بني االتصاالت غرار عىل — املستوى عالية لالتصاالت وبالنسبة الجهد. من
عالية أَمنيَّة ظروف تحت الالزم التبادل ويَْحدث مشكلة، املاُل يمثِّل ال — والكرملني
اليومية املعامالت يف كافًة واملؤسسات األشخاص يحتاج اآلخر، الجانب عىل املستوى.
والطاقة الوقت ل تحمُّ الطرفان يستطيع وال رسي. نحو عىل بعض مع بعُضهم للتواصل
موثوق ثالث طرف طريق عن هذا تأمني تم إذا وحتى املفتاح، تباُدل لتأمني الالزَمني

للغاية. مكلِّفة العملية تكون أن يمكن فيه،
سبعينيات حتى السنوات آلالف استُخدمت التي الشفرات كل يف الضعف موطن إن
التشفري وفك التشفري أن يعني مما كلها؛ متماثلة» «شفرات كانت أنها هو العرشين القرن
يف تغيري عن عبارة بسيطة، الشفرات كانت وسواء واحد. مفتاح باستخدام ان يَتِمَّ كانا
كشفرة معقدة أو قيرص، يوليوس استخدمها كالتي البسيطة األبجدية الحروف ترتيب
موطِن من جميعها عانت فقد الثانية، العاملية الحرب يف استخدمت التي املعقدة إنيجما
فك يمكنه لرسائلك، تشفريك كيفية العدو يعِرف أن بمجرد أنه هو مشرتك؛ ضعٍف
الطرفان يحتاج املتماثلة الشفرة من االستفادة أجل ومن أنت. تفعل كما تماًما تشفريها

آمن. نحو عىل الشفرة مفتاح تباُدل املتواصالن
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أجل فمن الرسية؛ الشفرات يف منه مفرَّ ال مبدأ هذا أن ضمنًا افُرتض أنه يبدو
ا رسٍّ وإبقاءه الشفرة مفتاح تباُدَل بأخرى، أو بطريقة الطرفان، يحتاج الشفرة استخدام

سليم. ريايض منطق عن األمر هذا يعربِّ ربما وبالطبع األعداء. عن
موقف مع نتعامل فنحن الرياضيات. علماء لدى الشك يثري االفرتاض من نوع وهذا
خالل من وتمثيله قوية أسس عىل املبدأ هذا ترسيخ املرء يتوقع قد لذا األساس؛ ريايضيف
هذه مثل وجود عدم يف والسبب النظرية، هذه مثل توجد ال أنه بَيَْد رياضية. نظرية
التالية. الفكرية التجربة تكشف كما صحيًحا، ليس ببساطة املبدأ هذا أن هو النظرية

مفتاح تباُدل — ذاته حد يف — لبوب أليس من لرسالٍة اآلمن النقل يتطلب ال
لبوب، لرسالتها العادي النص أليس تكتب ييل. كما األمر متابعة يمكنهما حيث الشفرة؛
القفل، هذا مفتاح فقط هي تملك أن عىل قفل، خالل من تؤمنه صندوق يف وتضعه
قفًال يضيف بوب أن غري فتْحه، بالطبع يستطيع ال الذي بوب إىل الصندوق ترسل ثم
أليس، إىل الصندوق يُعاد ذلك وبعد مفتاحه، وحده هو يمتلك الذي للصندوق، آخر
الصندوق بوب يفتح املرة وهذه بوب، إىل الثانية للمرة وترسله عنه، قفلها فتزيل
اختالس تستطع لم املتطفلة إيف بأن ِعلم لديه إذ آمن؛ نحو عىل أليس رسالة ويقرأ
رسالة إرسال يمكن الطريقة وبهذه التسليم. عملية خالل الصندوق ملحتويات النظر
وبوب أليس يتبادل أن دون — آمنة غري تواصل قناة باستخدام — آمنًا إرساًال رسية
املفتاح تبادل وجوب عىل ينص قانون يوجد ال أنه الخيايل السيناريو هذا يبني املفاتيح.
هو وبوب أليس مفتاح يكون ربما الحقيقي، النظام ويف نة. املؤمَّ الرسائل تبادل خالل
الوصول من املحتملني املتلصصني يمنع ماديٍّا شيئًا وليس للرسالة الخاصة شفرتهما
شفرة إلرساء بعُد فيما األول التبادل هذا وبوب أليس يستخدم وربما العادي. للنص

املستقبلية. االتصاالت كل إخفاء يف تُستخدم أن يمكن عادية متماثلة
آمنة غري تواصل قناة خاللها من تنشأ ما غالبًا التي الطريقة هي هذه الحقيقة، يف
أمًرا ليس املادية باألقفال الشخصية الشفرات فاستبدال ذلك، مع الواقعي. العالم يف
يجعل مما مًعا؛ وبوب أليس شفرتا تتداخل أن يمكن األقفال، من النقيض فعىل سهًال.
كان ذلك، مع ينجح. ال بوب ثم أوًال أليس به تقوم الذي القفل) فتح (أي التشفري فك
فعالة تكون أن يمكن الطريقة هذه أن علنًا أثبت من أول هيلمان ومارتن ديفي وايتفيلد

.١٩٧٦ عام يف
العام»، باملفتاح «التشفري أو املتماثل» غري «التشفري هو صلة ذو آخر منهج يوجد
للشخص املرسلة الرسائل لتشفري يستخدم الذي العام مفتاحه شخصعن كلُّ يعِلن وفيه
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الرسائل قراءة بدونه يمكن ال ا خاصٍّ مفتاًحا أيًضا يحمل شخص كل أن بيد اآلخر.
لبوب أليس تَُقدِّم القفل، تشبيه وباستخدام الفريد. العام مفتاحه باستخدام املشفرة
هي تمتلك العام) (مفتاحها مفتوح قفل مع لرسالته العادي النص فيه يضع صندوًقا

الخاص). (مفتاحها مفتاحه فقط
املتالزمني املطلبني إن إذ فيه؛ مبالًغا َمطلبًا العميل العام املفتاح نظام يبدو قد
متاح اآلمن الرسيع التشفري أن غري متعارضني. يبدوان — االستخدام وسهولة األمان —
ويتعلق مصالحهم. ويحمي موجود أنه ضئيل بقدر أدركوا لو حتى اإلنرتنت، عىل للعامة

بالذات. املوضوع هذا يف األولية واألعداد باألعداد، ته برمَّ األمر

أرساَرنا؟ الرسية األولية األعداُد تحمي كيف

إخفاء محاولة الطبيعي فمن لذا فحسب؛ واحد بعدد تُمثَّل عاديٍّ نصٍّ رسالِة كلَّ أن تذكَّْر
ما باستخدام تكون بذلك للقيام شيوًعا الطرق أكثر أخرى. أعداد باستخدام العدد هذا
طريق عن ١٩٧٨ عام يف نُرشت التي وأدملان، وشامري ريفيست تشفري عملية عليه يطلق
املفتاح يتكون الطريقة، هذه ويف أدملان. وليوناردو شامري وآدي ريفيست رون مبتكريها
أوليَّني عددين qو p يكون بحيث ،dو qو p أعداد ثالثة من شخص بكل الخاص
دوره نرشح وسوف ألليس، الرسي التشفري عدد هو d الثالث واملكون للغاية) (كبريين
الرسيني، األوليَّني عدديها ناتج وهذا ،n = pq لآلخرين أليس تُقدم املناسب. الوقت يف
األشكال من شكل بأي يرتبط ال عاديٍّا، صحيًحا عدًدا يكون (الذي e التشفري وعدد

الثاني). الفصل يف املذكور e عليه يطلق الذي الخاص بالثابت
األويل والعدد p = 5 األويل العدد أليس لدى للتوضيح: التايل البسيط املثال إليك
ليكون بها الخاص التشفري عدد أليس حددْت إذا .n = 5 × 13 = 65 بحيث q = 13

يحتاج ،m الرسالة ولتشفري .(n, e) = (65,11) العام مفتاحها فسيكون إذن ،e = 11

بوب أرسلها التي E(m) املشفرة الرسالة تشفري فك يتطلب ذلك، مع .eو n فقط بوب
بعد سنوضح كما ،d = 35 أنه الحالة هذه يف اتضح الذي ،d التشفري فكِّ عدَد أليس إىل
األوَّليان العددان يكون بأن تتطلب d بحساب تسمح التي الرياضية العمليات إن قليل.
أن شخص ألي يمكن ،n = 65 أن بمعرفة التوضيحي، املثال هذا يف معلوَمني. qو p
كبريين qو p األوليان العددان كان إذا ذلك، مع .q = و13 p = 5 أن رسيًعا يكتشف
ألي عمليٍّا مستحيلة املهمة هذه تصبح الخانات)، مئات من يتكونان ما (عادة للغاية
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األوَّلية لألعداد الرسية الحياة التشفري:

ثالثة أو أسبوعني غرار عىل معتدلة، قصرية لفرتة األقل عىل تقريبًا، حاسوبي نظام
وأدملان وشامري ريفيست تشفري عملية بطريقة التشفري نظام يعتمد بإيجاز، أسابيع.
للعدد األولية العوامل إيجاد للغاية الصعب من أنه تنصعىل التي التجريبية الحقيقة عىل
تصميم يف فيتمثل الفصل بقية يف سنرشحه الذي األروع الجزء أما ا. جدٍّ ا جدٍّ الكبري n
n عالنيًة املعروفني العددين mباستخدام الرسالة عدد تشفري خاللها من يمكن طريقة

.n للعدد األولية العوامل امتالك يتطلب الواقع يف التشفري فك ولكن فحسب، eو
من الباقي العدد وإنما ليسmنفسه، األثري عرب بوب يرسله ما العمل. طريقة إليك
r الباقي العدد هذا أخذ خالل mمن استعادة ألليس يمكن ذلك بعد .n meعىل قسمة
األساسية الرياضية األساليب تضمن .n عىل rd قسمة من الباقي العدد حساب وباملثل
تشفريها فك حينها يمكن التي ،m األصلية الرسالة هو أليس لدى الناتج يكون أن
هذا يحدث وبالطبع أليس. لدى الحاسوبي النظام باستخدام عادي نص إىل وتحويلها

حقيقيَّني. وبوب أليس ألي بالنسبة الكواليس خلف مثايل نحو عىل األمر
إذا .d الشفرة فك عدد هو إيف تفتقده الذي ا حقٍّ املهم الوحيد اليشء أن يبدو
هو d أن ويبدو أليس. مثل مثلها الرسالة شفرة تفك أن يمكنها العدد هذا إيف عرفْت
خوارزميات عىل ويعتمد حاسوبيٍّا، للغاية سهل املعادلة هذه وحل معينة. ملعادلة حل
الصعوبة، مكمن هذا ليس امليالد. قبل ٣٠٠ عام يف إقليدس» «كتب يف املنشورة إقليدس
لم ما بالضبط حلها يجب التي املعادلة اكتشاُف ممكنًا ليس أنه يف الصعوبة تتمثل إنما
عن إيف تعوق التي العقبة هي وهذه ،qو p األوليَّني العددين أحد األقل عىل تعلم تكن

هدفها. تحقيق
توجد أوًال: العملية؛ يف املتضمنة األعداد هذه عمل كيفية عن املزيد توضيح يمكننا
(يتكون ضخم n والعدد كبري، m فالعدد األوىل. بوب مهمة يف بالفعل واضحة مشكلة
me العدد فسيكون الحجم، بهذا كبريًا e يكن لم إذا وحتى خانة) مائتي من تقريبًا
،r الباقي عىل للحصول n العدد عىل me قسمة علينا حسابه، وبعد أيًضا. للغاية كبريًا
عملية. تجعلها ال لدرجة للغاية صعبة الحسابات أن يبدو ربما املشفر. النص يمثل الذي
وعندما حدوًدا. لها فإن الحديثة، الكمبيوتر أجهزة قوة من بالرغم أنه نعي أن وينبغي
أي قدرات تتخطى أن يمكن فإنها للغاية، كبرية لقوة مرفوعة أعداًدا الحسابات تتضمن
للكمبيوتر نخضعها عملية حسابات أي أن افرتاض بالتأكيد يمكننا وال حاسوبي. نظام

قصرية. زمنية فرتة يف إجراؤها يمكن
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دون r املطلوب الباقي العدد إيجاد املمكن من أنه هو لبوب بالنسبة املبرشِّ األمر
فحسب، البواقي عىل البواقي تعتمد الواقع، يف اإلطالق. عىل مطولة قسمة بعملية القيام
ما يعني: (هذا 739؟ العدد يف األخريان الرقمان هما ما املقصود. لتوضيح مثاًال وإليك
حساب يف نبدأ ربما السؤال، هذا عىل نجيب لكي 100؟) عىل الرقم هذا قسمة عند الباقي
،(73 = 343) ،(72 = 49) ،(71 = 7) :7 العدد إليها املرفوع القليلة األوىل القوى
الكامل الحجم أن رسيًعا يتضح سوف ذلك، مع … (75 = 16,807) ،(74 = 2,401)

إذا اآلخر، الجانب عىل .739 العدد من االقرتاب قبل معه التعامل سيصعب األعداد لهذه
نحسب حينما أننا هي الرئيسية واملالحظة يظهر. نمًطا فسنجد أخرى، بعد قوًة حسبنا
الخانتني عىل فقط تعتمدان النتيجة من األخريتني الخانتني أن نجد املتتالية، القوى
خانة يف املوجودة األرقام فإن بالرضب، نقوم عندما إنه إذ السابق؛ العدد يف األخريتني

والعرشات. اآلحاد خانتا إليه تنتهي ما عىل تأثري لها يكون ال بعدها وما املئات
األخريتني، الخانتني يف 01 بالرقمني ينتهي 74 ناتج ألن نظًرا أنه ذلك من األكثر
01 ثم ،43 ،49 ،07 باألعداد ينتهي سوف التالية األربعة للقوى 7 العدد رفع ناتج فإن
األخريتني الخانتني نمط يكرر سوف املتتالية، القوى نحسب بينما وهكذا، أخرى. مرة
ألن نظًرا سابًقا، املذكور للسؤال وبالعودة وتكراًرا. مراًرا ببساطة الرباعية الدورة هذه
خطوات ثالث نأخذ ثم مرات تسع الدورة هذه خالل نمر فسوف ،39 = 4 × 9 + 3

ثم ومن 739؛ ناتج من األخريتني الخانتني يف املوجودين الرقمني حساب أجل من إضافية
.43 يكون أن بد فال

n عىل ab ما لقوة املرفوع العدد قسمة عند الباقي تجد لكي عام. بوجه هذا ينجح
نأخذ حني عىل البواقي ونتتبع n عىل a قسمة عند r الباقي نأخذ أن فقط نحتاج مثًال،
يرتاوح عدًدا سيكون الذي ،r الباقي عىل نعمل وعندما .r إليها املرفوع املتتالية القوى
ونتخلص ،n عىل القسمة باقي نستنبط إننا الرياضيات علماء يقول ،n− و1 صفر بني
عىل قسمتها عند صفًرا يساوي باقيًا ترتك إنها إذ تظهر؛ قد n لعدد مضاعفات أي من

.r املتناهي الباقي قيمة يف تسهم أن يمكنها ال ثم ومن n؛
فيه ترتك مثال اختيار طريق عن باألدلة تالعبُت قد أني يف تشك تزال ال ربما
n = 100 مضاعف من أكرب 74 كان املثال هذا يف 1؛ يساوي باقيًا للغاية صغريٌة قوٌة
،nو a عددين أي أخذنا إذا أنه يتضح إذ فقط؛ جزئيٍّا صحيح فهذا ذلك، مع .1 بمقدار
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األوَّلية لألعداد الرسية الحياة التشفري:

أوليَّني «عددين العددين هذين عىل (نطلق 1 هو بينهما األعظم املشرتك القاسم يكون
بمعنى ،n عىل قسمتها عند 1 تساوي at حيث t؛ قوة دائًما يوجد فإنه بينهما»)، فيما
من دورة تتبع املتتالية القوى بواقي فإن النقطة، هذه ومن .n عىل القسمة عند 1 بقاء
t أن املعروف من ولكن ،t بقيمة التنبؤ الصعب من يكون أن يمكن ذلك، مع .t الطول
قيمة أْي ϕ(n)؛ بالصورة عادة يُكتب الذي العدد عوامل أحد تكون أو تساوي أن يجب

ألويلر. فاي» «دالة
أعداًدا n مع تكوِّن التي n حتى األعداد عدد بأنها تُعرَّف ϕ(n)؟ هي ما واآلن،
هي املقصودة األعداد مجموعة فإن ،n = 15 كان إذا املثال، سبيل عىل بينها. فيما أولية
عامل لها ليس التي ،15 العدد حتى األعداد كل وتتضمن ،{1,2,4,7,8,11,13,14}
عنارص، 8 تتضمن املجموعة هذه ألن ونظًرا .(1 الحتمي العامل (عدا 15 مع مشرتك
وضع تستلزم ال ϕ(n) إليجاد أسهل طريقة توجد الحظ، لحسن .ϕ(15) = 8 أن نرى
حساب ثم بينها فيما أولية أعداًدا n مع تكوِّن التي الصحيحة األعداد بكل واضحة قائمة
من قيمتها عن التعبري يمكن الطبيعة، هذه ذات الدوال كل مع الحال هي فكما عددها.
األولية العوامل ملعرفة فحسب نحتاج وبالفعل األولية. لعوامله n تحليل عملية خالل
p حيث 1)؛ − 1

p ) كرس كل يف n رضب طريق عن ϕ(n) إيجاد يمكن لكي ،n للعدد
و5؛ 3 هي 15 للعدد األولية العوامل املثال، سبيل عىل .n للعدد األولية القواسم كل تمثل

هي: الحالة هذه يف اإلجابة لذا

ϕ(15) = 15×
(

1− 1
3

)(
1− 1

5

)
= 15× 2

3
× 4

5
= 8,

الطريقة، هذه وباستخدام التعريف. من مبارشًة عليها حصلنا التي نفسها النتيجة وهي
— املثال سبيل عىل — وهكذا ،ϕ(100) = 40 أن من بنفسك التحقق يف ترغب ربما
قوة أقل بالفعل، رأينا كما ذلك، مع .100 عىل قسمتها عند 1 تساوي 740 أن ذلك يتبع

بها. الخاص 4 القاسم وإنما 40 ليست 1 يساوي باٍق عنها يَنتج 7 للعدد
عىل مقسوًما me — أليس إىل بوب أرسله الذي العدد أن إىل إشارة يعطي هذا كل
فاألعداد ذلك، مع بوب. كمبيوتر جانب من كبري جهد دون بالفعل حسابه يمكن — n

التعامل يمكن أنه إلظهار التوضيح من مزيد يلزم لذا للغاية؛ كبرية الواقع يف املستخدمة
معها التعامل يمكن الكمبيوتر meباستخدام حساب يف املستعملة الكبرية والقوى معها.
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الخوض ودون الرسيع». الجربية القوة «رفع باسم تُعرف عملية طريق عن مراحل عىل
إىل الوصول أجل من للقوى متتالية ورضب تربيٍع عملياِت العمليُة تتضمن تفاصيل، يف
الرسيع للوصول الخوارزميَة e للعدد الثنائية الصيغة تقود حيث n؛ عىل مقسوًما me

نسبيٍّا. قليلة خطوات يف املطلوب للباقي

الشفرة فك لعدد التوصل كيفية ألليس إقليدسيوضح

باستنباط له تسمح التي املتلقي لدى السحرية العصا هو الشفرة يفك الذي العدد
القسمة عند 1 يساوي باقيًا de ناتُج يَرتك أن أساس عىل d العدد هذا يُختار الرسالة.
قيمة فإن مختلفني، أوليَّني عددين رضب ناتج هو n = pq ألن ونظًرا .ϕ(n) عىل
واحدة قيمة دائًما يوجد أنه ويتضح .ϕ(n) = pq(1− 1

p )(1−
1
q ) = (p−1)(q−1)

املطلوبة. السمة يملك الذي ϕ(n) إىل وصوًال األعداد نطاق يف d للعدد فقط
٢٣٠٠ من أكثر عمرها جربية أداة باستخدام d يجد أن أليس كمبيوتر يستطيع
أيًضا إيف لكمبيوتر ويمكن قليل. بعد سنرشحها التي إقليدس خوارزمية وهي عام،
نظًرا ذلك، مع حلُّها. يجب التي املعادلَة فحسب يَعرف كان إذا نفسه األمر يفعل أن
أين من إيف تَعرف وال ،(p − 1)(q − 1) أيًضا فكذلك أليس، إال يعلمهما ال qو p ألن

ستبدأ.
(املعَلن). e التشفري عدد عىل معني بسيط َقيْد ُوضع إذا فقط مضمون d وجود إن
ذلك فعل ويمكن .ϕ(n) مع مشرتك أوَّيل عامل لديه ليس e أن أليس تَْضمن أن يجب
ومن معينة؛ أولية أعداد عىل ϕ(n) قسمة تَخترب أن ألليس يمكن حيث تامة؛ بسهولة
e قيمة الواقع، ويف .qو p هوية كشف دون املتطلبات بهذه يفي e أن من تتأكد ثم
e؛ = 65537 = 216+1 الرابع األويل» فريما «عدد هي فعليٍّا األحيان أغلب يف املستخدمة
مضلع رسم املمكن من أنه وهي خاص، نحو عىل نادرة سمة لديها 224 +1 القيمة وهذه
إىل التشفري يف فائدته ترجع ذلك، مع وفرجار. مسطرة باستخدام e بأضالع منتظم
يتوافق ما وهو بالضبط، 1 بمقدار 2 مضاعفات يتخطى باعتدال كبريًا أوليٍّا عدًدا كونه

سابًقا. املذكورة الرسيع الجربي الرفع عملية مع جيًدا
العامل إيجاد املمكن من أنه بمالحظة تبدأ فإنها إقليدس، خوارزمية إىل وبالعودة
أيًضا يُعرف األعظم املشرتك (العامل املتتابع. بالطرح a > b عددين ألي األعظم املشرتك
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األوَّلية لألعداد الرسية الحياة التشفري:

مشرتك عامل أيَّ أن ِبَسمة يتمتع r = a−b أن نالحظ األعظم».) املشرتك «القاسم باسم
الثالث. العدد عوامل أحد أيًضا يكون سوف rو bو a أعداد الثالثة من عددين أي بني
مثًال، b = cb1و a = ca1 حيث وb؛ a بني مشرتًكا عامًال c كان إذا املثال، سبيل عىل
عوامل إىل r للعدد تحليًال يمنحنا مما r؛ = a−b = ca1−cb1 = c(a1−b1) أن نجد
bو a للعددين األعظم املشرتك العامل الخصوص، وجه عىل .c القاسم يتضمن أولية
من أصغر العددين هذين ألن ونظًرا .rو b للعددين نفسه األعظم املشرتك العامل هو
وسوف األصغر. األعداد من زوج عىل تنطبق ولكنها نفسها املشكلة اآلن نواجه فإننا ،a
بديهيٍّا. األعظم املشرتك العامل فيه يكون زوج إىل النهاية يف الفكرة هذه تكرار يؤدي
لم إن إنه إذ متطابقني؛ النهاية يف يكونان سوف لدينا املوجودان العددان الواقع، (يف
هي ستكون املتطابقة وقيمتهما أخرى؛ خطوة باتخاذ األمر مواصلة يمكننا كذلك، يكونا

عنه.) نبحث الذي العدد
،b = و396 a = 558 للعددين األعظم املشرتك العامل إليجاد املثال، سبيل عىل
الجديد الزوج فإن لذا r؛ = 558− 396 = 162 تعطينا سوف األوىل الطرح عملية فإن
234 يصبح الثالث الزوج فإن ،396 − 162 = 234 ألن ونظًرا و162. 396 سيكون

هي: األعداد ألزواج الكاملة القائمة ستكون الطرح، نواصل وعندما و162،

(558,396) -→ (396,162) -→ (234,162)

-→ (162,72) -→ (90,72) -→ (72,18)

-→ (54,18) -→ (36,18) -→ (18,18)

.18 هو و396 558 للعددين األعظم املشرتك العامل فإن ثم ومن
العددين تحليل من األعداد، من لزوج األعظم املشرتك العامل كتابة املمكن من
396؛ = 22 × 32 × 11 بينما ،558 = 2 × 32 × 31 املثال، هذا يف األولية. لعواملهما
املشرتك العامل عىل نحصل التحليل، عملية يف داخل أويل عدد لكل املشرتكة القوة وبأخذ
خوارزمية استخدام يف أقل جهًدا تتطلب الكبرية األعداد ذلك، مع .2× 32 = 18 األعظم

األولية. للعوامل التحليل من عموًما أسهل الطرح عمليات إجراء إن إذ إقليدس؛
نحو عىل العمل دائًما املمكن من أنه وهي إقليدس؛ لخوارزمية أخرى ميزة توجد
ولرؤية األصليني. العددين سياق يف األعظم املشرتك العامل عن التعبري ثم ومن معاكس،
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العدد يظهر عندما الحسابات ضغط األفضل من السابق، املثال يف الواقع عىل ذلك تطبيق
ييل: كما واحدة معادلة يف هذا ويمثَّل الطرح، عملية مدار عىل مرات عدة نفسه

558 = 396+ 162

396 = 2× 162+ 72

162 = 2× 72+ 18

72 = 4× 18.

صغرية معادلة كل اآلن نستخدم األخري، السطر حتى الثاني السطر من بدءًا
استخدام طريق عن املثال، هذا ويف اآلخر. تلو واحًدا الوسيطة، البواقي من للتخلص

عىل: نحصل لها، السابقة املعادلة ثم أوًال، األخرية قبل املعادلة

18 = 162− 2× 72 = 162− 2× (396− 2× 162)

= 5× 162− 2× 396

:162 األول الوسيط الباقي من للتخلص األوىل املعادلة نستخدم النهاية ويف

= 5× (558− 396)− 2× 396 = 5× 558− 7× 396 = 18.

وعىل ونظرية. تطبيقية ألسباب مهمة العكسية العملية هذه إجراء عىل القدرة إن
باقيًا de يرتك أن برشط d يفي أن نريد ألليس، d الشفرة فك عدد إليجاد خاص، نحو
برمز ϕ(n) إىل نشري سوف االختصار، أجل (من .ϕ(n) عىل القسمة عند 1 يساوي
أوليَّني عددين kو e يكون أن عىل إرصارنا يف السبب إدراك اآلن نستطيع (.k هو واحد
خوارزمية نطبق فعندما — 1 هو لهما األعظم املشرتك العامل كان لو كما — بينهما فيما
وعن بالطبع. 1 هو يظهر الذي املتناهي الباقي فإن ،kو e األعداد زوج عىل إقليدس
وبصفة ،kو e من مزيًجا بصفته 1 عن النهاية يف نعربِّ سوف الخوارزمية، عكس طريق
أخرى، بعبارة أو ck + de = 1 حيث وd؛ c مثل صحيحة أعداًدا نجد سوف خاصة

.k عىل القسمة عند 1 باقيًا ترتك سوف de فإن ثم ومن de؛ = 1− ck
وربما بأليس: الخاص d الشفرة فك عدد تُنتج سوف نسبيٍّا البسيطة العملية هذه
1 من املمتد النطاق ضمن — املعادلة عن الناتجة — d للعدد األولية القيمة تقع ال
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األوَّلية لألعداد الرسية الحياة التشفري:

— d نوعه من الفريد العدد عىل النهاية يف نحصل فسوف تقع، كانت إذا ولكن ،k إىل
بالسمة يتمتع الذي النطاق هذا ضمن — املناسبة k مضاعفات أحد طرح أو بجمع
السهل (من .k عىل القسمة عند 1 يساوي باقيًا يرتك de أن يف املتمثلة السحرية
طريقة هي هذه هنا.) الرشح من مزيد يف نستطرد لن ولكننا ،d العدد تفرُّد إثبات
املذكور للمثال العودة طريق عن ذلك توضيح يمكننا إذ d؛ الشفرة فك عدد حساب
ولدينا .n = pq = 5 × 13 = 65 فإن ثم ومن q؛ = و13 p = 5 حيث سابًقا؛
و48 11 ألن ونظًرا .e = 11 أليس تحدد .ϕ(n) = (p − 1)(q − 1) = 4× 12 = 48

تطبيق فإن ثم ومن القواعد. نطاق ضمن يقع هذا فإن بينهما، فيما أوليان عددان
يعطينا: e = و11 ϕ(n) = k = 48 عىل إقليدس خوارزمية

48 = 4× 11+ 4

11 = 2× 4+ 3

4 = 1× 3+ 1

نحصل الخوارزمية وبعكس .1 بالفعل هو eو k بني األعظم املشرتك العامل أن يؤكد مما
عىل:

1 = 4− 3 = 4− (11− 2× 4) = 3× 4− 11

= 3(48− 4× 11)− 11 = 3× 48− 13× 11.

يساوي باقيًا 11d يرتك بأن للرشط كحلٍّ d = −13 للعدد أولية قيمة يعطي هذا
النطاق ضمن d للعدد موجبة قيمة عىل الحصول أجل من لذلك 48؛ عىل القسمة عند 1

.d = 48− 13 = 35 عىل نحصل كي العدد لهذا 48 نضيف املطلوب،
أن حقيقة وإىل املقيايس الحساب إىل ألليس بالنسبة d العدد نجاح يف السبب يعود
(me)d = mde أليس تحسب .k = ϕ(n) عىل القسمة عند 1 يساوي باقيًا يرتك de
.r الصحيح للعدد بالنسبة 1 + kr الصيغة de العدد يَتَّخذ واآلن .n عىل مقسوًما
عادة هذا (يُعرف n عىل القسمة عند 1 يساوي باقيًا يرتك mk سابًقا، ذُكر وكما
فإن ثم ومن .(mk)

r = mkr عىل نفسه األمر ينطبق وكذلك أويلر»)، «نظرية باسم
من املفصل (التحقق .n عىل القسمة عند m يساوي باقيًا يرتك m1+kr =m ×mkr
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الطريقة بهذه يحدث.) ما هو هذا ولكن الجربية، العمليات من قليًال يتطلب املعادلة هذه
.m بوب؛ رسالة أليس تستنبط

إثباتنا يف املفقود الرابط تقدم إقليدس خوارزمية أن إىل اإلشارة تجدر وباملناسبة،
كان إذا بأنه اإلقليدية السمة بإثبات لنا تسمح حيث أولية؛ لعوامل التحليل عملية لتفرُّد
b أو a عوامل أحد p فإن مثًال، ab = pc بحيث ،ab ناتج عوامل أحَد p األويل العدد
أويل، عدد p ألن فنظًرا ،a عوامل أحد p يكن لم إذا أنه هو ذلك يف السبب األقل. عىل
عند إقليدس خوارزمية عكس طريق وعن .1 هو aو p بني األعظم املشرتك العامل فإن
مثًال يكون بحيث sو r الصحيحني العددين إيجاد يمكننا ،pو a الزوج عىل تطبيقها
يكون ،ab = pc ألن نظًرا ألنه b؛ عوامل أحد p أن إليضاح يكفي وهذا .ra+ sp = 1

لدينا:

b = b × 1 = b(ra+ sp) = r(ab)+ psb

= r(pc)+ psb = p(rc + sb).

أحد p األويل العدد أن تبنيِّ التي األولية، لعوامله b العدد تحليل عملية هي هذه
العوامل.

وأدملان وشامري ريفيست تشفري عملية وراء الكامنة األعداد نظرية إن الختام، يف
هنا حها أوضِّ لم التي الربوتوكوالت من العديد مراعاة يجب أنه مع سليًما، النظام تجعل
تواصلت لو (ماذا الهوية» «إثبات مشكالت فهناك النظام. سالمة عىل الحفاظ أجل من
هي إيف أن بوب تظاهر لو (ماذا اإلنكار» و«عدم بوب؟) أنها عىل أليس مع إيف
استخدام أليس أساءت لو (ماذا الشخصيات» و«انتحال أليس؟) إىل برسالته بعثْت التي
عىل عالوة إلكرتونيٍّا؟) شخصيته انتحال وحاوَلت بوب لها أرسلها التي الرسية الهوية
التنبؤ يمكن رسائل انتشار عند النظام يف أخرى ضعٍف َمَواطن كشف يمكن ذلك،
نظام أي يف الصعوبات هذه تظهر أن املحتمل فمن ذلك، مع متكررة. رسائل أو بها
الصعوبات لهذه عالقة ال أساسية، وبصفة عليها. التغلب ويمكن العام، باملفتاح تشفري

القوي. والتشفري العالية الجودة تضمن التي األساسية الرياضية باألساليب
والبواقي. القسمة قابليِة ونظريَة األولية لألعداد رئيسيٍّا تطبيًقا الفصُل هذا أَْوَضَح
يف عرش الثامن القرن يف أويلر إسهامات وكذلك القديمة إقليدس رياضيات وأَْسهَمت

الدقيقة. بالتفاصيل أيًضا وإنما فحسب، العام املبدأ حيث من ليس ذلك، رشح
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األوَّلية لألعداد الرسية الحياة التشفري:

الخاصة الفئات بعض سيقدِّم الذي الخامس بالفصل كتابنا من األول الجزء نختتم
طبيعي. نحٍو عىل تَْحدث التي التجميعات بعض بتعداد املرتبطة الصحيحة لألعداد
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الخامس الفصل

املهمة األعداد

مكثفة. لدراسات خضعت ولذلك مهمة؛ العد مسائل يف تلقائيٍّا تظهر التي األعداد إنَّ
وأعداد فيبوناتيش، وأعداد الكاتالنية، واألعداد الحدَّين، ذات معامالت إىل هنا وسأشري
كبرية أعداد بمتتاليات أوًال سنبدأ ولكن معينة. طبيعية مجموعات تَْرسد ألنها سرتلينج؛

األهمية.

الحسابية واملتتالية الهندسية واملتتالية املثلثية األعداد

الحدين، ذات معامالت عن التحدث لدى املثلثية األعداد إىل التطرق سنعاود ألننا نظًرا
مجموع بأنه يُعرَّف — tn له ويُرمز — منها n فالعدد اآلن. عليها نظرة ألقي فسوف
التالية؛ بالحيلة — n صيغة باستخدام — قيمته تحديد ويمكن العد. أعداد من n أول
املجموع كنفس أخرى مرة نكتبها ثم ، للتوِّ املذكور الجمع ناتج بوصفها tn نكتب إذ

مًعا: tn نسختَي جمع وعند معكوس. برتتيب ولكن

tn = 1+ 2+ 3+ · · · + (n− 2)+ (n− 1)+n

tn = n+ (n− 1)+ (n− 2)+ · · · + 3+ 2+ 1;

بذلك القيام من فالهدف ذلك، مع .2tn الجربي التعبري سيكون بالطبع الناتج فإن
من أيٍّ فمجموع وهكذا. ،n − 2 مع و3 ،n − 1 مع و2 ،n مع 1 اقرتان هو
يف مًعا. األزواج هذه من n ويوجد ،n + 1 وهي نفسها؛ القيمة يعطي األزواج هذه
هي املثلثي العدد يف n قيمة أخرى، بعبارة أو ،2tn = n(n + 1) أن نستنتج النهاية،



األعداد

يساوي 1000 حتى 1 من الصحيحة األعداد كل مجموع املثال، سبيل عىل .12n(n+ 1)

.500× 1001 = 500,500

ألي الحدود من n أول لجمع قاعدة بإيجاد املعادلة هذه لنا تسمح الواقع، يف
a,a+b,a+2b,a+ صيغة يف وتكون عليها، يطلق كما متتالية أو حسابية، متسلسلة
يف tn الجربي التعبري رضب خالل فمن املقدار. لتغيري ننتبه أن أوًال وعلينا .3b, . . .
جمع حاصل معادلة وإليجاد .b + 2b + 3b + · · · + nb = b

2n(n+ 1) أن نرى ،b
املتسلسلة يف األولني n−1 حدَّي جمع حاصل أن أوًال الحظ العامة، الحسابية املتسلسالت
الوصول أجل من السابقة، املعادلة يف n مكان n− 1 استبدال طريق عن ينتج السابقة
a ووضع حد لكل a إضافة من اآلن العامة الحسابية املتسلسلة وتنتج .b2n(n− 1) إىل
عىل للحصول السابق املجموع إىل na إلضافة نحتاج أننا يعني وهذا أيًضا. حد كأول

الحسابية: املتسلسلة يف األوىل الحدود من n جمع لحاصل العامة املعادلة

a+ (a+ b)+ (a+ 2b)+ · · · + (a+ (n− 1)b)

= na+ b
2
n(n− 1).

األعداد من n جمع حاصل أن نجد ،b = و2 a = 1 بوضع املثال، سبيل عىل
.n مربع أي ،n+n(n− 1) = n+n2 −n = n2 هو األوىل الفردية

«املتسلسلة إىل الحسابية املتسلسلة من ننتقل بالجمع، الرضب استبدلنا إذا
«الفرق ب املتتالية الحدود من زوج كل بني يُفرَّق الحسابية، املتسلسلة يف الهندسية».
من لالنتقال أخرى، بعبارة نستخدمه. الذي الرتميز نظام يف b العدد وهو املشرتك»،
بعدد أخرى مرة نبدأ الهندسية، املتسلسلة ويف ببساطة. b نضيف التايل، الحد إىل حد
عدد يف «الرضب» طريق عن تاٍل حدٍّ إىل حدٍّ من ننتقل ثم األول، الحد بوصفه a عشوائي،
الهندسية املتسلسلة أن بمعنى .r بالرمز إليها ويُشار مشرتكة»، «نسبة يسمى ثابت،
.arn−1 للعبارة معادًال n الحد يكون بحيث a,ar ,ar 2, . . . صورة يف تكون العادية
الحدود من n أول جمع لحاصل معادلة توجد الحسابية، املتسلسلة مع الحال هي وكما

الهندسية: املتسلسلة يف

a+ ar + ar 2 + · · · + arn−1 = a(rn − 1)
r − 1

.
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الطرفني عىل الحصول هي املعادلة هذه صحة من للتحقق الرسيعة الطريقة
األقواس. خارج والرضب (r − 1) يف املعادلة هذه طريف كال رضب من املتساويني

ييل: ما عىل األيرس الجانب من فنحصل

(ar+ar 2+ar 3+· · · +arn)−(a+ar+ar 2+· · · +arn−1).

يف حدٍّ بواسطة يُلغى تقريبًا فيه حدٍّ كلُّ أنه بمعنى كله، الجربي التعبري فيقُرص
لناتج معادلتنا أن يبني مما ،arn−a = a(rn−1) هو الوحيد االستثناء اآلخر: القوس
قوى جمع ناتج عىل نحصل ،r = و2 a = 1 بوضع املثال، سبيل عىل صحيحة. الجمع

:2 العدد

1+ 2+ 4+ · · · + 2n−1 = 2n − 1.

الفصل يف إقليدس نتائج من التحقق أجل من فحسب تحتاجه ما هي املعادلة وهذه
األولية. مريسني أعداد من زوجية كاملة أعداد عىل الحصول كيفية حول الثالث

الحدين ذات ومعامالت والتباديل املرضوب

وإذا مًعا. n حتى 1 من األعداد كل جمع من ينشأ املثلثي n العدد سابًقا، رأينا كما
املرضوب»، «أعداد يسمى ما عىل فسنحصل الفكرة، هذه يف بالجمع الرضب استبدلنا

الثاني. الفصل يف إليها اإلشارة َسبََقت التي
عىل الحصول احتماالت مثل واالحتمال؛ العد مسائل يف باستمرار املرضوب يظهر
رمزه لديه السبب، ولهذا البوكر. غرار عىل الورق ألعاب يف األوراق من معينة مجموعة
.n! = n × (n − 1) × · · · × 2 × 1 باملعادلة n املرضوب إىل يشار إذ الخاص؛
أعداد ولكن املربعة، األعداد معدل نصف قرابة إىل معقولة، برسعة املثلثية األعداد تتزايد
املثال سبيل عىل واملاليني؛ املاليني تتجاوز ما ورسيًعا كبرية، برسعة تتزايد املرضوب

هذا. املخيف نموِّها معدل إىل التعجب عالمة وتُنَبُِّهنا .10! = 3,628,800

من يمكنك التي املميزة املختلفة الطرق عدد يمثل n! العدد الخصوص، وجه وعىل
وهذا .n عددها البالغ املرقمة الكرات غرار عىل صف؛ يف العنارص من n ترتيب خاللها
من خيار ولكل البداية، يف توضع التي الكرة الختيار n عددها خيارات لديك أنه يتبع
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للمكان n − و2 الثاني، املكان يف لتُوضع الكرات من n − 1 عدد لديك الخيارات هذه
لها املقابل العدد إىل وأرشنا فحسب، r كرات اختيار بعد توقفنا وإذا وهكذا. الثالث،
من n× (n− 1)× (n− 2)× · · · × (n− r + 1) يوجد أنه نرى ،P(n, r) بالعبارة
أيًضا ذلك عن يُعربَّ مرة. كل يف r أخذ مع ،n بالكرات الخاصة — قلنا كما — التباديل
كنت إذا املثال، سبيل عىل .P(n, r) = n!

(n−r)! عاملني: بني النسبة بأنه مناسب نحو عىل
،52 عددها البالغ الورق مجموعة من بطاقات خمس تأخذ البوكر، لعبة يف دورة توزع
.P(52,5) = 52×51×50×49×48 هي ذلك بها يحدث أن يمكن التي الطرق وعدد
مجموعة عىل ولكن للبطاقات، سحبك ترتيب عىل البوكر يف الورق دورة تعتمد ال ذلك، مع
يعاد أن يمكن بطاقات خمس كل فإن الورق، لدورة فبالنسبة فحسب. نفسها الورق
املختلفة الخمس البطاقات سحب عدد فإن لذلك !5؛ = 120 عددها يبلغ بطرق ترتيبها

طريقة. مليون ونصف مليونني حوايل أْي P(52,5)/120؛ = 2,598,960 هو ا حقٍّ
— «الرسد» عليها يطلق كما أو — العد مسائل يف تظهر التي تميًزا الفئات أكثر
فك عند x لقوى كمضاعفات تنشأ ألنها هكذا وسميت الحدين»، ذات «معامالت فئة هي
الطرق عدد هو C(n, r) الحدين ذو واملعامل .(1+ x)n الحدين ذي الجربي التعبري
عىل .n الحجم من مجموعة من r الحجم من مجموعة خاللها من نبني قد التي املختلفة
االعتباِر يف الوضع دون (مأخوذة أزواج ستة يوجد إنه إذ C(4,2)؛ = 6 املثال: سبيل
كان إذا املثال: سبيل عىل أربعة؛ من مجموعة من اختيارها يمكن الزوج) داخَل الرتتيَب
من يمكننا طرق ست يوجد — وديفيد وكارولني وباربرا أليكس — أطفال أربعة لدينا

.AB, AC, AD, BC, BD, CD املجموعة: من زوٍج اختيار خاللها
نطاق توسيع يمكننا أوًال: مختلفتني؛ بطريقتني الحدين ذات معامالت حساب يمكن
C(n, r) = أن عام بوجه فنرى :C(52,5) لحساب استخدمناه الذي السابق الربهان

املفيد: الجربي التعبري لنا تقدم بدورها التي ،P(n, r)/r !

C(n, r) = n!
(n− r)!r !

.

يمكن التي األزواج عدد تقابل ،r = 2 نضع عندما بارزة خاصة حالة وتحدث
يف املوجودة العوامل كل واآلن، . n!

(n−2)!2! هو الجواب .n عنارص مجموعة من اختيارها
التعبري فإن ،2! = 2 ألن ونظًرا ،n! يف املقابلة العوامل مع تُلغى املقام يف (n− 2)! الحد
من مجموعة من زوج اختيار طرق عدد أخرى، بعبارة .n(n−1)

2 إىل يُبسط C(n,2)
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بالفعل، رأينا كما املثال، سبيل عىل مثلثيٍّا. عدًدا (n−1)st كون مع ،tn−1 هو nعنارص
الثالث. املثلثي العدد بالفعل هو الذي ،C(4,2) = 6

بالفعل تقدم الحدين ذات معامالت لحساب املرضوب عىل القائمة الصيغة هذه إنَّ
املميزة خصائصها إيضاح من يمكِّننا مما الحدين؛ ذات للمعامالت ا تامٍّ جربيٍّا فهًما
عىل ركَّزنا إذا وضوًحا أكثر الخصائص هذه ر تطوُّ يكون ما عادًة ذلك، مع العديدة.
(انظر الحسابي املثلث خالل من وهي الصحيحة، األعداد هذه إلنتاج ثانية طريقة
والفيلسوف الرياضيات لعالم تكريًما باسكال، مثلث باسم أيًضا املعروف ،(1-5 شكل
(اكتُشف عرش. السابع القرن يف عاش الذي (١٦٢٣–١٦٦٢) باسكال بليز الفرنيس
عىل السابقة: األلفية مدار عىل والصني والهند فارس يف اكتشافه وأعيد الحسابي املثلث
تشو ألفه الذي النفيسة» «املرآة لكتاب األمامي الغالف عىل موجوًدا كان املثال، سبيل

(.١٣٠٣ عام يف تشيه شيه
الذي — واملثلث أعاله. املوجوَدين العددين جمع ناتج هو املثلث هيكل يف عدد كل
الحدين. ذات معامالت من كاملة قائمًة يقدِّم — نهاية ال ما إىل تكوينه مواصلة يمكن
من أشخاص خمسة اختيار خاللها من يمكن التي الطرق عدد إليجاد املثال، سبيل عىل
صفر من بدءًا املثلث سطور م رقِّ التالية: الخطوات اتَّبِع أشخاص، سبعة بها مجموعة
من بدءًا اليمني، إىل اليسار من صف كل يف املواضع م رقِّ مماثل نحو وعىل القمة، يف
السطر ذلك يف املوجود للعدد اذهب ثم ،7 رقم السطر إىل واذهب أخرى، مرة صفر
سوف .21 هي اإلجابة أن سنجد صفر)؛ من العد تبدأ أن (تذكَّر الخامس املوضع يف
من شخصني اختيار طرق عدد أيًضا هو 21 املثال، سبيل عىل صف؛ كل تماثل تالحظ
الخمسة نختار عندما أنه مالحظة خالل من ذلك يُفرسَّ أشخاص. سبعة فيها مجموعة
الزوج هما االثنان أيًضا؛ السبعة من اثنني نختار نفسه الوقت يف فإننا السبعة، من
يف عليه مربهن أيًضا وهذا صف. كل عىل بالطبع ينطبق هذا التماثل وبرهان املتبقي.
r؛ ب n− r استبدلنا إذا نفسه التعبري تعطينا إنها حيث ,C(n؛ r) = n!

(n−r)!r ! املعادلة:
مكانيهما. فحسب يتبادالن املقام يف نراهما اللذين n− rو r الحدين إن إذ

فكل الصحيحة. اإلجابة يقدم النمط هذا أن يف السبب إدراك الصعب من ليس
األوىل الثالثة الصفوف أن بسهولة نرى أن ويمكننا فوقه. املوجود الصف من مبنيٌّ صف
طريقتان توجد بأنه يعلمنا الثالث الصف مركز يف 2 العدد املثال، سبيل عىل صحيحة:
إنه يقول القمة عىل املوجود 1 والعدد األشخاص. من زوج من واحد شخص الختيار
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الحسابي. املثلث :1-5 شكل

الواقع، ويف الفارغة. املجموعة من صفر بالحجم مجموعة الختيار واحدة طريقة توجد
السبب هو وهذا مجموعة، أي من صفر بالحجم مجموعة الختيار واحدة طريقة توجد
(21 = 15+ 6) 21 توجد للتو: املقدم املثال عىل نركز دعنا .1 بالعدد صف كل بدء يف
الخماسية املجموعات تنقسم أشخاص. سبعة من مجموعة من خمسة الختيار طريقة
من أربعة من مجموعة لتكوين طريقة 15 توجد أوًال، نوعني. إىل طبيعيٍّا 21 عددها البالغ
الخمسة مجموعة لتكوين منها لكلٍّ السابع الشخص إضافة ويمكننا أشخاص، ستة أول
مجموعة تكويُن حينها فعلينا ذلك، يف السابع الشخص نشمل لم إذا ذلك، مع أشخاص.
وهذا األمر. بهذا للقيام طرق ست وتوجد أشخاص، ستة أول من أشخاص خمسة من
العنرصين مجموع يمثل عنرص فكل يليه؛ الذي الصف إىل صف كل يؤدي كيف يوضح
الشكل: القاعدة هذه تتخذ وبالرموز، املثلث. يف السائد هو النمط وهذا أعاله، املوجودين

C(n, r) = C(n− 1, r )+ C(n− 1, r − 1).

يعطي متتابع صف كل يف األعداد مجموع املثال، سبيل عىل باألنماط. غني واملثلث
بجمع املثال، سبيل وعىل .2 العدد قوى متتالية … 32 ،16 ،8 ،4 ،2 ،1 املتضاعفة املتتالية
،0 بالحجم مجموعة اختيار طرق عدد نجمع فإننا … 56 ،28 ،8 ،1 يبدأ الذي الصف
بأي مجموعة اختيار طرق عدد ذلك يعطينا النهاية، ويف .8 من مجموعة من … 3 ،2 ،1
n بالحجم مجموعة وعموًما 28؛ ناتج يساوي ما وهو عنارص، 8 من مجموعة من حجم

بداخلها. الفرعية املجموعات من 2n عىل تحتوي
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املهمة األعداد

فرعية مجموعة تحديد يمكن إنه إذ مبارشًة؛ األخرية الحقيقة هذه رؤية يمكن
نضع التالية. بالطريقة n بالطول ثنائية سلسلة خالل من n بالحجم مجموعة من
بالطول ثنائية سلسلة تحدد ثم مثًال، {a1, a2, . . . , an} معني برتتيب املذكورة املجموعة
ai وجود إىل يشري السلسلة يف 1 للعدد ظهور كل إن قول خالل من فرعية مجموعة n
السلسلتني فإن ،n = 4 كان إذا املثال، سبيل عىل املنشودة. الفرعية املجموعة يف املقابل
ألنه ونظًرا الفارغة. املجموعة وتمثالن الرتتيب، عىل {a2, a3, a4} تمثالن و0000 0111

ثم ومن إجماًال؛ سلسلة 2n عدد فيوجد الثنائية، السلسلة يف ُمدخل لكل خياران يوجد
.n بالحجم مجموعة ضمن فرعية مجموعة 2n

الكاتالنية األعداد

924 ،252 ،70 ،20 ،6 ،2 ،1 املنتصف: يف يقع عدد به الحسابي املثلث يف ثاٍن صف كل
وتُعرف … 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 املتتابعة العد أعداد عىل القسمة األعداد هذه وتقبل …
— … 132 ،42 ،14 ،5 ،2 ،1 ،1 — تلك القسمة لعمليات إجرائنا من تنتج التي األعداد
يمكن تلك، املركزية الحدين ذات معامالت صيغة وباستخدام الكاتالنية». «األعداد باسم
.n = 0,1,2, . . . حيث ؛ 1

n+1C(2n,n) الجربية بالعبارة n الكاتالني العدد عن التعبري
التي الطرق عدد هو األعداد من النوع هذا تُنتج التي البرصية التمثيالت أبسط أحد
(انظر النازلة n وخطوط الصاعدة n خطوط باستخدام جبال رْسُم خاللها من يُْمكننا

.(2-5 شكل
أقواس؛ داخل للحرص معنًى ذات آلية بوصفه تفسري جبيل نمط فلكل ذلك، مع
n األقواس أزواج من مجموعة لرتتيب املستخدمة املعنى ذات الطرق عدد فإن ثم ومن
طريقتان هما و((())) (())() الطريقتان املثال، سبيل عىل .n الكاتالني العدد عن يعربِّ
تكون ولكي معنًى، ذات ليست ())(() الطريقة ولكن أقواس، داخل للحرص معنًى ذواتا
املفتوحة األقواس عدد عن اليسار إىل املفتوحة األقواس عدد يقل أال يجب معنًى، ذات
جبالنا بأن الطبيعي الرشط مع يتوافق وهذا اليسار. إىل اليمني من نعدُّ حينما اليمني إىل
األول الجبليان النمطان يتوافق املثال، سبيل عىل األرض. سطح أسفل تغوص أال يجب
عىل و()()() ()(()) األقواس داخل الحرص آليَّتَي مع — 2-5 شكل يف — واألخري

الرتتيب.
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األعداد

مضلع تقسيم خاللها من يمكننا التي الطرق عدد n الكاتالني العدد يمثل كذلك
بعضها تقطع ال التي القطرية الخطوط طريق عن مثلثات إىل n+2 ضلع بطول منتظم
معامالت مع الحال هي وكما الخطوط. لهذه مصاحبة أخرى تفسريات ويوجد بعًضا؛
يجعلها وهذا أصغر، كاتالنية بأعداد الكاتالنية األعداد تربط معادالت توجد الحدين، ذات

بها. للتالعب قابلة

جبلية. أنماط خمسة يوجد نازلة، خطوط وثالثة صاعدة خطوط بثالثة :2-5 شكل

فيبوناتيش أعداد

كما املتتالية وتسري بشدة. العامة تبهر التي األعداد من متسلسلة هي فيبوناتيش متتالية
ييل:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610, . . .

هذا ويف له. السابقني العددين مجموع هو األوَّلني 1 عدَدي بعد عدد كل يكون حيث
الحدين مجموع يكون حد كل إن حيث الحدين؛ ذات معامالت مع تشابُه يوجد األمر

بساطة: أكثر فيبوناتيش أعداد تكوين طريقة ولكن املتتالية، يف له السابقني

fn = fn−1 + fn−2

الصيغة هذه عىل ونطلق .f1 = f2 = 1 ويُثبت ،n فيبوناتيش العدد إىل fn تشري حيث
تكرارية». «عالقة أو «تكراًرا» سابقيه وفق املتتالية يف عنرص كل تحدد التي

الذي — بيزا أوف ليوناردو ١٢٠٢ عام مرة ألول َمها قدَّ املتتالية؟ هذه تنشأ كيف
أنثى تولد به. الخاصة الشهرية األرنب مسألة صورة يف — فيبوناتيش باسم أكثر اشتُهر
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املهمة األعداد

اإلناث األرانب وعدد شهر. كل أرنبًا وتلد النضج مرحلة إىل تصل شهرين وبعد أرنب
يوجد إنه إذ فيبوناتيش؛ أعداد طريق عن إليه نتوصل شهر كل بداية يف لدينا يكون الذي
األنثى تلد الثالث الشهر بداية يف ولكن الثاني، والشهر األول الشهر بداية يف واحدة أنثى
لدينا فيكون أخرى، أنثى تلد الالحق الشهر ويف أنثيان. لدينا يكون ثم ومن أخرى؛ أرنبًا
قادرتان بناتها وكربى األم ألن أرانب؛ خمس لدينا يكون يليه الذي الشهر ويف ثالث،
عدد يكون فصاعًدا، الحني ذلك منذ شهر كل بداية يف عام، وبوجه اإلنجاب. عىل اآلن
تكون حيث بشهرين؛ قبلها لدينا كانت التي اإلناث لعدد مساويًا حديثًا املولودات اإلناث
تاٍل شهر كل بداية يف لدينا اإلناث عدد أن ذلك عىل يرتتب التكاثر. يتيح بما كربت قد
الشهر يف لدينا الذي والعدد خالدة) فيبوناتيش (أرانب السابق الشهر مجموع يساوي
التكاثر نمط مع تماًما تتطابق فيبوناتيش أعداد تكوين قاعدة فإن ثم، ومن له. السابق

األرانب. هذه لدى
فإن املفتعلة، الطريقة بهذه تتكاثر ال الحقيقية األرانب أن حقيقة من الرغم وعىل
النبات. نمو ذلك يف بما الطرق، من متنوعة بمجموعة الطبيعة يف تظهر فيبوناتيش أعداد
بما املرتبطة للمتتالية دقة أكثر بسمات ترتبط ولكن جيًدا، مفهومة األمر هذا وأسباب

رشحه. عىل نوشك الذي العدد وهي الذهبية»، «النسبة يسمى
الهندسية واملتتاليات الحسابية املتتاليات هي األعداد متتاليات أنواع أبسط
فإن النوعني، أي من ليست فيبوناتيش متتالية أن ومع األول. الجزء يف املذكورتان
متتالية من فروق متتالية شكَّْلنا إذا الثاني. النوع مع مدهًشا رابًطا ذلك مع لها
املتتالية؛ تحديد طريقة إىل استناًدا … 13 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1 ،1 ،0 عىل نحصل فيبوناتيش،
يحدث الصفر. من املرة هذه يف نبدأ أننا غري أخرى فيبوناتيشمرة متتالية نستعيد إننا أي
هو متتالني فيبوناتيش عددي بني فالفارق املتتالية: تكوين طريقة بسبب بالتحديد هذا
طريف كال من fn−1 اطرح جربيٍّا، ذلك (لرؤية املتتالية. يف مبارشة يسبقهما الذي العدد
عددي بني النسبة إن حيث هندسية؛ متتاليًة املتتاليُة وليست السابق.) فيبوناتيش تكرار
نرى متتالني، حدين بني للنسبة ننظر عندما ذلك، مع ثابتة. ليست متتالني فيبوناتيش
حيث ما؛ حدٍّ إىل رسيًعا املستقر شبه السلوك هذا ويظهر نهائية. قيمة عند تستقر أنها

سابقه: عىل فيبوناتيش عدد كل قسمة عند نجد

34
21

= 1.6190,
55
34

= 1.6176,
89
55

= 1.6182,
144
89

= 1.6180, . . .
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باسم يُعرف τ العدد هذا ينتج؟ الذي 1.6180 . . . الغامض العدد هذا ما ولكن
عن البعد كل بعيدة تبدو التي الهندسية السياقات يف تلقائيٍّا ويظهر الذهبية، النسبة
طول إىل املنتظم الخمايس املضلع قطر نسبة هي τ املثال، سبيل عىل فيبوناتيش. أرانب
النسبة جزأين إىل تقسمه نقطة يف آخر يقابل قطر وكل .(3-5 شكل (انظر ضلعه
األربعة األضالع تشكل املتقاطعة واألقطار املتقاطعة األضالع وأزواج .τ : 1 هي بينهما
تَُشكِّل األقطار، تتقاطع عندما موضح. هو كما ABCD «مربع») أضالع (متوازي للمعني

مقلوبًا. أصغر خماسيٍّا مضلًعا
األشكال أن ومعناه الذهبية، بالنسبة املرتبطة الخصائص من الذاتي» «التشابه إن
نسخ عىل داخلها تحتوي ما عادة τ تتضمن التي — الخمايس املضلع غرار عىل —
إذ و1؛ τ طولها يبلغ التي األضالع ذي املستطيل يف هذا ويتضح نفسها. من أصغر
اقتطاعه يمكننا مربع أكرب منه اقتطعنا فإذا السمة؛ هذه عرض يف نوعه من فريد إنه
املستطيل من نسخة يكون يتبقى الذي األصغر املستطيل فإن (1 ضلعه طول (مربع
.(3-5 شكل (انظر الذهبي» «املستطيل باسم ذلك بسبب يعرف الشكل وهذا األصيل.
الضلع طول يْنا سمَّ إذا إنه حيث للمستطيل؛ املذكورة السمة من τ قيمة اكتشاف يمكن
من املستطيلني بني التشابه إىل نتوصل واحدة، وحدة األقرص الضلع وجعلنا τ األطول
الضلع بني النسبة مساواة طريق عن عليها نحصل التي ،τ1 = 1

τ−1 بني املساواة خالل
هذا يف يحدث الذي التباديل الرضب عن وينتج املستطيلني. يف األقَرص والضلع األطول
املعادلة هذه لحل العادية الصيغة استخدام وعند .τ2 − τ = 1 املعادلة الجربي، التعبري
املعادلة لهذه املوجب الجذر أن نجد مربًعا)، عدًدا تتضمن التي (املعادلة الرتبيعية

يساوي:

τ = 1+√5
2

= 1.6180229 . . .

الذي املستمر، الكرس عليه يطلق ما خالل من τ قيمة الستعادة أخرى طريقة توجد
السابع. الفصل يف الفكرة هذه نرشح وسوف فيبوناتيش، بأعداد مبارشة τ يربط

عىل معتمدة هندسية متتالية كأي فيبوناتيش متتالية تترصف الطويل، املدى عىل
تجعالن اللتان هما البسيطة تكوينها قاعدة إىل إضافة السمة وهذه الذهبية. النسبة

مستمر. نحو عىل تظهر فيبوناتيش متتالية
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B

A

C

D

1

1

τ

ττ

τ 1−

الذهبي. واملستطيل الخمايس املضلع :3-5 شكل

بيل وأعداد سرتلينج أعداد

مثل ذلك يف مثلها rو n متغريين عىل وتعتمد العد، مسائل يف غالبًا سرتلينج أعداد تظهر
املجموعة عنارص تقسيم طرق عدد هو S(n, r) سرتلينج وعدد الحدين. ذات معامالت
داخل والرتتيب الكتل ترتيب يكون وال فارغة، كتلة أي تكون ال (بحيث r كتل إىل n
الثاني. النوع من سرتلينج أعداد الدقة وجه عىل األعداد هذه (وتسمى ني). ُمهمَّ الكتل
عدد وهو تماًما، مختلًفا شيئًا فتمثل — املرتبطة — األول النوع من سرتلينج أعداد أما
سبيل عىل دورة.) r عدد يف n عنارص ترتيب تبديل خاللها من نستطيع التي الطرق
كتل ثالث إىل تقسيمها يمكن cو bو a العنارص عىل تحتوي التي املجموعة املثال،
،{a}) {c})؛ ،{a,b}) طرق: بثالث كتلتني وإىل ،{c} ،{b} ،{a} فقط: واحدة بطريقة
عن وينتج ,a,b}؛ c} فقط: واحدة بطريقة واحدة كتلة وإىل ،({b} ،{a, c}) ,b})؛ c}
تحتوي التي املجموعة ألن ونظًرا .S(3,3) = و1 ،S(3,2) = و3 ،S(3,1) = 1 أن ذلك
فإنه ،n كتل إىل وإما واحدة كتلة إىل إما واحدة بطريقة تقسيمها يمكن nعنارص عىل
باتباع سرتلينج أعداد مثلث رسمنا وإذا .S(n,1) = 1 = S(n,n) دائًما لدينا يكون
اآلن نرشح وسوف ،4-5 الشكل منظومة عىل نحصل فسوف باسكال، مثلث طريقة

املثلث. تكوين كيفية
باألعداد ربطه يمكن منها كالٍّ أن يعني مما تكرار؛ عالقة األعداد تتَّبع أخرى، مرة
يمكن الحدين، ذات معامالت مع الحال هي كما الواقع، ويف املنظومة. يف له السابقة
عملية ليست ولكنها أعاله، املوجودين العددين من سرتلينج عدد كل عىل الحصول
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يُنتج الذي الحسابي املثلث يف نراه الذي الصفوف تَماثُل ذلك، عىل عالوة بسيطة. جمع
S(5,2) = 15 املثال سبيل عىل سرتلينج. مثلث يف موجوًدا ليس الحدين ذات معامالت
العنرص املثال، سبيل عىل للغاية. بسيطة التكرار فقاعدة ذلك، مع .S(5,4) = 10 ولكن
املثلث، هيكل يف عدد فإليجاد العام: املوقف عىل مؤرش وهذا .15+ 3× 25 يساوي 90

موقع رقم يف مرضوبًا الثاني إىل األول وأِضِف مبارشًة، أعاله املوجودين العددين خذ
الحسابي املثلث من النقيض عىل — املرة (وهذه الصف. يف — إيجاده املطلوب — العدد
.S(5,4) = 10 = 6+ 4× 1 العنرص نفسها، وبالطريقة (.1 من الصف يف العد ابدأ —
قاعدة عن يختلف الذي الجزء فقط هو التنصيص قويس بني املوضح القاعدة وجزء
صعوبة أكثر سرتلينج أعداد دراسة لجعل الجزء هذا يكفي ذلك، ومع الحسابي. املثلث
صيغة اشتققنا لقد املثال، سبيل عىل الحدين. ذات معامالت دراسة من كبري نحو عىل
مشابه، نحو وعىل املرضوب. صيغة باستخدام حدين ذي معامل لكل وبسيطة واضحة
يوجد ال ولكن الذهبية، النسبة قوى صيغة باستخدام n فيبوناتيش لعدد صيغة توجد

سرتلينج. ألعداد النوع هذا من صيغة

.

.

.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

15

15

31

63 301 21

6

140

65

25

90

350

3

7

سرتلينج. مثلث :4-5 شكل

معامالت نستخدم التكرار، نستخدم كما إذ التكرار؛ قاعدة رشح الصعب من ليس
يف تتطابق التي سابًقا املذكورة التكرار عملية نستعيد بذلك، وبالقيام الحدين. ذات
إىل n الحجم من مجموعة تقسيم أجل ومن وحيد. مضاعف وجود عدا فيما الشكل
األوىل العنارص نأخذ ربما مختلفتني. طريقتني عرب ذلك نفعل ربما فارغة، غري r كتل
S(n− 1, r − 1) باستخدام الفارغة غري r − 1 كتل إىل ونقسمها املجموعة من n− 1

ربما ذلك، من وبدًال .r الكتلة حينها يشكل سوف املجموعة يف األخري والعنرص طرًقا،
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S(n−1, r ) باستخدام الفارغة، غري r كتل إىل املجموعة من األوىل n−1 عنارص نقسم
مانحني املجموعة، من األخري العنرص فيها سنضع r كتلة أي بعدها ونقرر طرًقا،

أن: نستنتج ثم ومن العدد. ذلك إىل r مضاعف

S(n, r) = S(n− 1, r − 1)+ rS(n− 1, r )

n = 2,3, . . . عند
من سرتلينج مثلث من صف كل حساب يمكننا تلك، التكرار صيغة وباستخدام

عىل: نحصل ،r = و5 n = 7 وضع عند املثال، سبيل عىل له. السابق الصف

S(7,5) = S(6,4)+ 5S(6,5) = 65+ 5× 15 = 65+ 75 = 140.

عن يُعرب ييل: كما التعريف من مبارشة S(n,n − و(1 S(n,2) حساب يمكننا
يبلغ ثنائية سلسلة خالل من وثانية أوىل مجموعة إىل n للمجموعة العشوائي التقسيم
الوجود إىل 0 ووجود األوىل، املجموعة يف الوجود إىل 1 وجود يشري حيث n؛ طولها
الفرعية املجموعات عدد أن توضيحنا لطريقة مشابهة (بطريقة الثانية املجموعة يف
ألنه نظًرا ذلك، مع مرتبة. مجموعات أزواج 2n يوجد ثم ومن .(2n هو n للمجموعة
تقسيمات عدد إىل لنصل 2 عىل العدد هذا نقسم التقسيم، داخل للكتل ترتيب يوجد ال
من 1 نطرح أن علينا وأخريًا، .2n−1 العدد عنه ينتج ما مجموعتني؛ إىل n املجموعة
فإن ثم، ومن فارغة؛ املجموعتني إحدى فيها تكون التي الحالة نستبعد لكي العدد هذا
الثاني القطري الخط تمثل الصيغة هذه أن من التحقق ويمكنك .S(n,2) = 2n−1 − 1

ناحية األسفل نحو متوجًها اليمني ناحية أعىل من بدءًا … 63 ،31 ،15 ،7 ،3 ،1 لألعداد
.4-5 الشكل يف اليسار

الكتلة اختيار طريق عن n−1 كتل إىل n املجموعة تقسيم يتحدد اآلخر، الطرف عىل
،C(n,2) = 1

2n(n − 1) هي االختيار بهذا القيام طرق وعدد .2 الحجم ذات الفريدة
من املتجه … 21 ،15 ،10 ،6 ،3 ،1 الثاني القطر (انظر .(n − 1) رقم املثلثي العدد

(.4-5 الشكل يف اليمني ناحية األسفل نحو اليسار ناحية أعىل
املجموعات عدد أي 2؛ للعدد القوة يعطي الحسابي املثلث يف صف أي مجموع إن
سرتلينج مثلث يف n صف مجموع مشابه، نحو وعىل معني. حجم ذات ملجموعة الفرعية
«عدد العدد هذا عىل ويُطلق كتل، إىل n عنارص من مجموعة تقسيم طرق عدد يعطي

.«n بيل
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التجزئة أعداد

ال ثم ومن — متطابقة ستُجزأ التي املجموعة يف nعنارص كانت إذا اآلخر، الجانب عىل
صحيح عدد هو كتل إىل بأكملها املجموعة تقسيم طرق عدد فإن — بينها التمييز يمكن
أعداد عن ويُعرب .«n التجزئة «عدد باسم يُعرف وهو السابقة؛ األعداد من كثريًا أصغر
سبيل عىل الرتتيب: إىل النظر دون الصحيحة، األعداد مجموع بوصفها n بكتابة التجزئة
إذ آخرون؛ ستة ويوجد ،5 تجزيئات من واحد تجزيء هو 1 + 1 + 1 + 1 + 1 املثال،
أو ،2 + 3 أو ،1 + 1 + 3 أو ،1 + 2 + 2 أو ،1 + 1 + 1 + 2 هكذا: 5 تمثيل يمكننا
بيل بعدد مقارنة (وذلك 7 هو الخامس التجزئة عدد فإن ثم ومن .5 ببساطة أو ،1+ 4

توجد وال .(1+ 15+ 25+ 10+ 1 = 52 أنه سرتلينج مثلث من ندرك الذي الخامس،
عىل نفسها هي تعتمد معقدة، صيغة توجد وإنما n؛ التجزئة لعدد بسيطة دقيقة صيغة

.(١٨٨٧–١٩٢٠) رامانوجان رسينيفاسا الهندي للعبقري يُنسب حسن تقريب
m أجزاء إىل n تجزيئات عدد أن هو التجزئة أعداد يف البسيطة التماثل أوُجه أحد
من للتحقق الطرق إحدى .m األكرب الجزء فيها يكون التي n تجزيئات عدد يساوي
مجرد وهو التجزئة؛ لعدد يونج») «مخطط (أو البياني فريار رسم طريق عن ذلك صحة
بحجم الصفوف فيها تُدرج والتي النقاط، من متطابقة كمنظومة التجزئة لعدد تمثيل

متناقص.
الِحْظ .5+4+4+2+1+1 إىل ً مجزأ 17 العدد مثَّلنا ،5-5 الشكل يف املوضح املثال يف
املنظومة عكسنا وإذا اليمني. إىل اليسار من تنازيل برتتيب أيًضا األعمدة أُدرجت كيف
رسم نستعيد اليمني، ناحية أسفل إىل اليسار ناحية أعىل من املمتد القطري الخط عىل
.17 = 6+4+3+3+1 التجزئة كعدد تفسريه يمكن والذي موضح، هو كما آخر فريار
التجزئة عدَدي إن نقول ولذا األول؛ الرسم إىل بك يعود الثاني للرسم مشابه وانعكاس
أعداد أن إدراك عىل يساعدنا التماثل هذا اآلخر. أحدهما يماثل ثنائيٍّا يمثالن املتطابقني
أكرب مثًال m فيه يكون الذي التجزئة عدد فثنائي متساوية؛ متطابقني نوعني تجزئة
من m عىل يحتوي تجزيء هو النقاط) من m عىل األعىل الصف يحتوي (حيث عدد
17 تجزيئات عدد املثال، سبيل عىل األعداد. من m إىل تجزيء مع ويتطابق الصفوف،

املوجودة. األعداد أكرب هو 6 فيها يكون التي 17 تجزيئات عدد يساوي أعداد 6 إىل
مسائل يف غالبًا يظهر الذي التماثل من النوع لهذا دوًما الرياضيات علماء ينتبه
تُفرز حيث برتراند-وإيتوورث اقرتاع بمسألة يرتبط ذلك عىل آخر مثاًال ونرى العد.
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عىل األصوات من qوالخارس األصوات من p الفائز ويأخذ املرشحني من الثنني األصوات
االنعكاس» «مبدأ عليه يطلق ما باستخدام الذكي الهنديس الربهان ويوضح املثال. سبيل
للفوز األخري الهامش يساوي الليلة خالل الفرز الفائز يتصدر حينما األصوات حجم أن
ال حينما األصوات حجم يساوي بدوره وهذا .p−qp+q كلها: األصوات عدد عىل مقسوًما
العددين هذين أن يف والسبب صوت. آخر يُعد حتى أبًدا النهائي الفوز هامش يتحقق
عكس أن يف اآلخر أحدهما يماثل ثنائيٍّا يمثالن العد نوعي أن هو متساويني يكونا أن يجب
بالعكس. والعكس الثاني، النوع من ا عدٍّ يعطي األول النوع من العد يف األصوات ترتيب

.17 = 5+ 4+ 4+ 2+ 1+ 1 = 6+ 4+ 3+ 3+ 1 التجزئة عدد ثنائي :5-5 شكل

ستون هيل أعداد

أيًضا تتحدد إنها إذ لالهتمام؛ مثرية فإنها للعد، أداة ليست ستون هيل أعداد أن مع
الفصل يف رأيناها التي الكاملة القواسم متتاليات طبيعتها يف وتشبه متكرر نحو عىل
«مسألة أو كوالتز»، «خوارزمية األسماء: من العديد عليها أُطلق التالية واملسألة الثالث.
أنه مالحظة عن عبارة ببساطة وهي ،3n + 1 مسألة األحيان بعض يف أو سرياكيوز»،
عدًدا n كان فإذا .1 بالعدد دوًما تنتهي التالية العملية أن يبدو n بالعدد البدء عند
سبيل عىل .3n+ 1 به فاستبدل فرديٍّا، عدًدا n كان إذا حني يف ،2 عىل فاقسمه زوجيٍّا،

اآلتية: املتتالية إىل القواعد تقودنا ،n = 7 البدء عند املثال،

7 -→ 22 -→ 11 -→ 34 -→ 17 -→ 52 -→ 26 -→ 13 -→ 40

-→ 20 -→ 10 -→ 5 -→ 16 -→ 8 -→ 4 -→ 2 -→ 1.
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لكل صحتها من التحقق تم وبالفعل ،n = 7 لعدد صحيحة الحدسية ثَم ومن
سبيل فعىل بالقواعد: عبثَت إذا األمور وتختلف مليون. مليون يتجاوز ملا حتى n األعداد

الدورة: تنتج ،3n+ 1 األصلية بالقاعدة 3n− 1 استبدال عند املثال،

7 -→ 20 -→ 10 -→ 5 -→ 14 -→ 7 -→ ·· ·

هيل (وباإلنجليزية الَربَد مثل الحسابات هذه عن تنتج التي األعداد متتالية تترصف
لفرتة منتظم غري نحو عىل وتقل تزداد إنها إذ الصغرية)؛ الثلج قطع وتعني: ستون،
يصل صحيح، عدد ألف أول بني ومن باألرض. ترتطم أنها النهاية يف يبدو ولكن طويلة،
.1 إىل وصوًال االنهيار قبل 9232 إىل منها عدًدا 350 من أكثر لدى ستون هيل عدد أعىل
التي األعداد هي إنها حيث 2؛ العدد مضاعفات أحد إىل تصل عندما ذلك يحدث وسوف

أخرى. ارتفاعات أي مقابلة دون األرض ملستوى املبارش السقوط تسبب
واملخططات البيانية الرسومات يف لالهتمام املثرية السمات أنواع كل تمييز ويمكن
يف تَظهر التي األخرى الفوضوية باألنماط تذكِّرنا التي ستون هيل متتالية عىل املعتمدة
لديك، املفضل البحث محرك يف ستون هيل أعداد عن بحثَت وإذا والفيزياء. الرياضيات
يف التخمينات عىل والقائمة األحيان، أغلب يف املثرية املعلومات من كثريًا تجد فسوف

حاسمة. غري الغالب يف ولكنها أخرى، أحيان
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العد أعداد وراء ما

مقدمة

هذا نطاًقا. األوسع األعداد منظومة يف صغري جزء فقط هي … 3 ،2 ،1 العد أعداد إن
يف سواه يوجد ال أنه نظن ربما الوقت ولبعض استكشفناه، جزء أول بالطبع هو الجزء
الفصل، هذا وخالل وراءه. ما إىل النظر عن عازفني َظِلْلنا إذا سيما ال األعداد، منظومة
املوجبة — الكسور إىل للوصول وبالتعمق السالبة، الصحيحة األعداد أوًال نتناول سوف
مجموعة تُرسم ما وعادًة النسبية. األعداد عليها يُطَلق التي املجموعة نجد — والسالبة
ن وتكوِّ الصفر، يمني عىل املوجبة األعداد تقع بحيث األعداد؛ خط طول عىل هذه األعداد
هو األعداد خط أن اتضح ذلك، مع اليسار. عىل لها املقابلة الصورة السالبة األعداد
يطلق .πو √2 مثل كسور؛ صورة يف عنها التعبري يمكن ال التي األخرى لألعداد موطن
التي األعداد تلك وهي األعداد، خط عىل املوجودة األعداد كل عىل الحقيقية» «األعداد اسم
.1-6 الشكل يف موضح هو كما نوع، أي من العرشي) (باملفكوك عرشيٍّا تمثيلها يمكن
األعداد نطاق بأن التام اإلدراك عرش التاسع القرن إنجازات أعظم أحد كان ذلك، مع
النطاق هو املركبة األعداد ومستوى البعد. ثنائيَّ ولكْن البعد أحاديَّ ليس الحقيقي
للرياضيني النطاق هذا ظهر وقد الرياضيات. علوم من كبري قدر يف للنقاش الطبيعي
لحل الالزمة التحقيقات إجراء عىل قادًرا تكون فِلَكي املسائل؛ حل خالل من والعلماء
من يصبح — العادية العد بأعداد متعلًقا منها كثريٌ يبدو التي — الحقيقي العالم مسائل
اإلضايف البعد هذا ظهور كيفية وتفسري لديك. األعداد يف التفكري أفق توسيع الرضوري

الثامن. الفصل يف بعمق وسيُرشح الفصل هذا نهاية يف يأتي سوف
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الصفر. من بالقرب األعداد لخط املركزي الجزء :1-6 شكل

والطرح الجمع

والصفر. وسالبة، موجبة كلها، األعداد مجموعة عىل يطلق الصحيحة األعداد مصطلح
كليهما: االتجاهني يف نهاية لها ليس — Z بالرمز غالبًا لها يرمز التي — املجموعة وهذه

{. . . ,−4,−3,−2,−1,0,1,2,3,4, . . . }.

عىل متساوية مسافات بينها نقاط عىل بوقوعها الصحيحة األعداد تُصور ما وغالبًا
معرفتها إىل نحتاج التي اإلضافية والقواعد سابًقا. املبني بالرتتيب األفقي، األعداد خط
النحو عىل تلخيصها يمكن الصحيحة األعداد عىل الحسابية بالعمليات القيام أجل من

التايل:

m للعدد مساوية مسافات نتحرك ،−m سالب، صحيح عدد طرح أو لجمع (أ)
الطرح. أجل من اليمني نحو m للعدد مساوية ومسافات الجمع، حالة يف اليسار نحو
العالمة. نغري ثم m يف الصحيح العدد نرضب ،−m يف صحيح عدد لرضب (ب)

وطرح جمع اتجاه عكس هو السالبة األعداد وطرح جمع اتجاه أخرى، بعبارة
سبيل عىل األخرى. العالمة إىل عالمته يغريِّ −1 يف ما عدٍد ُب َرضْ حني يف املوجبة، األعداد

.(−1)× (−1) = و1 3× (−8) = و24− 8+ (−11) = −3 املثال:
ب َرضْ أنَّ املنطقي من أوًال: األخرية. الحسابية العملية مع مشكلة أية تُواِجه أال يجب
موجب (مضاعف فائدة تُفرض عندما سالبة: إجابة يُنتج موجب عدد يف سالب عدد
أكرب. سالبًا عدًدا أي أكرب؛ َدينًا يكون الناتج فإن سالب)، (عدد ما َديٍن عىل (1 من أكرب
سالب عدد ب َرضْ عمليُة تؤدي أن أيًضا متَِّسًقا ويبدو األمر. لهذا تماًما مدركون جميعنا
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العد أعداد وراء ما

برهان تقديم بسهولة ويمكن موجبة. نتيجة أْي العكسية؛ النتيجة إىل آخر سالب عدد يف
افرتاض عىل الربهان ويعتمد موجب. عدد هو سالبني عددين رضب ناتج أن عىل تقليدي
باألعداد الخاصَّ األصيلَّ النظاَم املتوسُع الصحيحِة األعداِد نظاُم يشمل أن يف نرغب أننا
وبالفعل، العادية. الجرب لقواعد الخضوع مواصلة األكرب النظام عىل ويجب الطبيعية،
يساوي صفر يف يُرضب عدد أي أن من سالبني عددين رضب ناتج عىل ذلك نتيجة تأتي

اآلن: لدينا الجرب.) لقوانني نتيجة باألحرى ولكنه افرتاًضا، ليس أيًضا (هذا صفًرا.

− 1× (−1+ 1) = −1× 0 = 0;

الطرف فإن صفًرا، اليرسى الجهُة تُساوي لكي أنه ندرك ذلك، بعد األقواس رضبنا إذا
بعبارة (1−)؛ × 1 = −1 للمعادلة املعكوسة العالمة يحمل أن يجب (−1) × (−1)

.(−1)× (−1) = 1 أخرى

النسبية واألعداد الكسور

عمليُة أيًضا بنا تؤدي السالبة، األعداد إىل الطرح عمليُة بنا تؤدي التي نفسها بالطريقة
ذلك، مع األكرب. الكسور عالم إىل الطبيعية العد أعداد مجموعة من الخروج إىل القسمة
ال الطرح، أو الجمع فعند مختلفة. نقابلها التي الجديدة الحسابية العملية فطبيعة
الكسور عن يُعربَّ أن وينبغي املختلفة. السفيل) (العدد املقامات ذات الكسور تتوافق
فهو الرضب، أما الحسابية. العملية إتمام قبل د موحَّ مقاٍم باستخدام النقاش محل
مًعا العلويني) (العددين البَْسَطني رضب هو فيها نحتاجه ما كل نسبيٍّا، بسيطة عملية
لذا للرضب؛ املعكوسة العملية هي والقسمة اإلجابة. عىل الحصول أجل من مًعا واملقامني
الكسور؛ إىل األمر هذا ينتقل عام، وبوجه . 1

n مقلوبه يف الرضب توازي n عىل فالقسمة
الرضب تأثري يعكس ذلك إن حيث ؛ nm مقلوبه يف نرضب m

n الكرس عىل للقسمة إنه إذ
.mn يف

لألعداد البسيط املقلوب هي التي الوحدة»، «كسور ب راضني القدماء املرصيون كان
ولم .(2

3 للكرس خاص برمز احتفظوا أنهم (مع ذلك إىل وما ،14 ،13 ،12 الصحيحة
كناتج الكمية هذه يسجلون وكانوا ذاته، حد يف معنًى ذات كوحدة 3

4 مثل لكرس يُنظر
األوروبي النوع من بالطبع هنا املستخدم الكسور (وترميز .34 = 1

2 +
1
4 مقلوبنَي: جمع
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من أنه الواضح من فليس ذلك، مع اإلغريقية.) الرياضيات يف أصول له الذي الحديث،
ما وهو املختلفة، الوحدة كسور من عدٍد جمِع كناتِج كٍرس أيِّ كتابة بالرضورة املمكن
مهاراتك بصقل لك يسمح سوف ورشُحه دائًما، بذلك القيام يمكن ذلك، مع عليه. أرصوا

الكسور. مع التعامل يف
فحسب تحتاجه ما فإن ، 9

20 مثل لكٍرس املرصي التحليل اكتشاف يف ترغب كنت إذا
حتى العملية، هذه وتكرار املذكور، العدد من طرحه يمكنك وحدة كرس أكرب طرح هو
التي الكسور وعدد دائًما، بثماره ذلك يأتي سوف وحدة. كرس نفسه الباقي يصبح
مرحلة، كل يف ألنه، هذا األصيل. الكرس بسط أبًدا يتخطى ال العملية هذه عليها تنطوي
هذا يف حقيقي. ولكنه منطقي غري وذلك السابق؛ البسط من أقل دائًما الكرس بسط يظل

عىل: األوىل املرحلة يف تحصل سوف املثال،
9

20
− 1

3
= 27

60
− 20

60
= 7

60
;

نتائج راجع ذلك، من (وللتأكد .19 هو 7
60 من أقل وحدة كرس أكرب أن نجد ذلك، بعد

نجد أخرى، مرة وبالطرح (.1×60 = 60 < 63 = 7×9 ألن 19؛ < 7
60 التباديل: الرضب

أن:
9

20
− 1

3
− 1

9
= 7

60
− 1

9
= 21

180
− 20

180
= 1

180
;

املرصي: التحليل نستعيد ثم ومن
9

20
= 1

3
+ 1

9
+ 1

180
.

بالفعل، ناجح هو متاٍح وحدٍة كْرسِ أكربَ دائًما يَطرح الذي النَِّهم النهَج هذا إنَّ
حيث الحالة؛ هذه يف حتى نرى كما موجودة، تحليل عملية ألقرص يؤدي ال ربما ولكن
من كرسين من املكونة 9

20 تحليل عملية إىل التوصل يمكن ذلك، مع . 9
20 =

1
4 +

1
5 إن

يف اكتُشفت إغريقية مخطوطة وهي أخميم، بردية يف املوجودة الطريقة استخدام خالل
الحديث، وبالرتميز امليالد. قبل ٥٠٠–٨٠٠ إىل تاريخها ويعود النيل، عىل أخميم مدينة

منه: التحقق يسهل الذي الجربي باالتحاد الطريقة هذه عن التعبري يمكن
m
pq

= m
p(p + q) +

m
q(p + q) .
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الفور عىل لنا ينتج ،q = 5 ،p = 4 ،m = 9 تكون عندما املعادلة هذه وبتطبيق
. 9
20 =

9
4×9 +

9
5×9 =

1
4 +

1
5

كل ألن مًعا بسيطة كسور حتى فيها جمعَت مرة آخر منذ سنوات مرت ربما
العرشية. الصيغة باستخدام الحايل الوقت يف تُجرى تقريبًا العملية الحسابية العمليات
العصور يف العربية واألمم القديمة الصني يف العرشية الكسور استخدام اكتُشف ولقد
السادس القرن من األخري الجزء يف إال أوروبا يف استخدامها ينترش لم ولكن الوسطى،
يوجد ذلك، مع للحساب. العملية الطرق تحسني أجل من حثيثة جهود بُذَلت عندما عرش،
النظام يف الحسابية العمليات ففي العرشية؛ بالصيغة االلتزام مقابل دفعه من بد ال ثمن
قوى مضاعفات كمجموع كتابته يمكن عدد أي أن حقيقة نستغل العادي، العرشي
قوى كمجموع العدد كتابة نحاول فإننا عرشية، بصورة كرس عن نعربِّ وعندما العرشة.
القيام يمكن ال ،13 مثل للغاية البسيطة للكسور بالنسبة حتى لألسف، ولكن . 1

10 = 0.1

إننا الواقع، ويف .13 = 0.333 . . . نهاية: بال العرشي (التمثيل) املفكوك ويستمر بذلك،
(اعتماًدا الخانات من معني عدد بعد العرشي املفكوك تكرار وقف خالل من أنه ندرك
الذي الناتج، املتكرر غري العرشي الكرس عىل الحصول يمكننا نريدها)، التي الدقة عىل
عن الناجمة بالراحة مقارنًة هامشيٍّا يُعد دقٍة عدِم وأيُّ الصحيح. الكرس من يقرتب
النظر ويمكن املعياري. العرشي للنظام املرجعي اإلطار يف الحسابية األعمال كل إجراء
لكل مشرتك مقام إىل للتوصل عليه الحصول يمكننا ما أقرب أنه عىل العرشي للمفكوك

الكسور.
مفكوِكه تكراُر سيتوقف الكسور من كرس أيُّ نسأل: أن الطبيعي فمن ذلك، مع
سيتوقف منها الكثري ليس أنه هي اإلجابة مفكوكه)؟ تكرار يتوقف لن (وأيها العرشي
3

22 = متكرًرا: نمًطا للكرس العرشي املفكوك يتخذ األحيان، أكثر ففي مفكوكه؛ تكرار
متكرًرا عرشيٍّا كًرسا يولد كرس وكل لألبد. 36 جزء يتكرر حيث 0.1363636؛ . . .

فإن ،12 = 0.5 مثل املتكرر غري العرشي الكرس حالة يف أنه مع بأخرى، أو بطريقة
ولذلك 12؛ = 0.5000 . . . األصفار: من متناهية ال سلسلة ببساطة يمثل املتكرر الجزء
ال متكرر عرشي مفكوك أي يف املتكرر الجزء طول فإن حال، أية عىل رصاحة. تكتب ال
عملية نُجري عندما يحدث ما بتأمِل ذلك إدراك يمكن املقام. قيمة من أقل قيمة عن يزيد
سوف القسمة يف خطوة كل بعد الباقي فإن ،n املقام كان فإذا املقابلة: املطولة القسمة
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فإن صفًرا، يساوي ما مرحلٍة يف الباقي كان إذا .0,1, . . . , n − 1 القيم إحدى يكون
11
40 املثال: سبيل عىل العرشي: املفكوك تكرار يتوقف وكذلك التكرار، عن تتوقف القسمة
الباقي، يتكرر أن بمجرد ولكن لألبد، تستمر القسمة فإن وإال .0.275 بالضبط يساوي
القسمة عمليات من نفسها الحلقة إجراء عىل نُجرب سوف منه، مفر ال الذي األمر وهو
تكرار يتوقف وسوف .n− 1 عن جزؤه يَطول لن متكرًرا نمًطا يقدم وهذا أخرى، مرة
من و5 2 األوليَّني العامَلني نواتج من ناتًجا املقام يكون عندما — بالضبط — املفكوك
ذات الكسور املثال: سبيل عىل آخر. عامل وجود حال يتوقف لن ولكن العرشي، نظامنا
ولن متناهية ليست 1

و15 1
14 مثل كسور ولكن متناهية، كسور و50 و40 16 املقامات

املفكوَك يُْجِربان مقاميهما يف الرتتيب عىل و3 7 األوليَّني العاملني ألن التكرار؛ عن تتوقف
متكررة. دائرة يف الدخول عىل

بالعدد يتحدد ال عدمه من التكرار عن الكرس مفكوك ف توقُّ أن هذا يبني ذلك، مع
فعىل عليها. تعتمد التي بالقاعدة العدد عالقة عىل يعتمد باألحرى ولكن فحسب، نفسه
13؛ تمثل سوف 0.1 فإن ثالثة)، (القاعدة ثالثي نظام وفق نعمل كنا إذا املثال، سبيل
املفكوك يف يشري كما ، 1

10 وليس ،13 إىل يشري سوف العرشية العالمة بعد 1 إن حيث
العرشي.

بسيطة اعتيادي كرس إىل متكرر عرشي كرس بتحويل املعاكسة العملية كذلك
العرشية والكسور االعتيادية الكسور بني ثنائي تماثل وجود عىل يدل مما للغاية،
ومثال الحايل. غرضنا مع أفضل بصورة يتناسب تمثيل أي استخدام ويمكننا املتكررة،
عددان، املتكرر الجزء طول ألن نظًرا .a = 0.212121 . . . أن افرتض ذلك: عىل بسيط
عىل للحصول 102 = 100 يف الرضب خالل من — سرتى كما — ذلك تبسيط فيمكننا
100aو a للعددين املتكررة األجزاءُ تُلغي لكي ذلك إعداد تم .100a = 21.212121 . . .

،99a = 21 أن باستنتاج لنا فتسمح متطابقة، لكونها البعَض بعُضها — الطرح عند —
.a = 21

99 =
7
33 وبذلك

عملية عىل ينطوي جربي تعبري أيِّ لتبسيط الخدع من النوع هذا يُستخدم ما وكثريًا
التالية: املركبة العبارة عىل نظرة ألِق املثال، سبيل عىل متناهية. غري متكررة

a =

√
2

√
5
√

2
√

5 . . .
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حني يف ،a4 املعادلة من األيرس الجانب يصبح الرتبيع، إعادة ثم الرتبيع، خالل من
األيمن: الجانب عىل الذي الجربي التعبري يعطينا

a4 = 22 × 5×

√
2

√
5
√

2
√

5 . . .

أن نستنتج ،a ل املمثل الجربي التعبري من أخرى نسخة هو 5 يتلو ما ألن نظًرا
سوف .20 ل التكعيبي الجذر هو a تفضل، كنت إذا أو، a3 = 20 بحيث a4 = 20a

الكسور عليه يطلق ما نتناول عندما السابع الفصل يف مجدًدا الطريقة لهذه نعود
املستمرة.

مجموعة آنًفا، ذكر كما نحتاجها؟ قد التي األعداد كل الكسور فئة لنا تقدم هل
املعروفة األعداد مجموعة تكوِّن — لها املقابلة السالبة الكسور مع — جميعها الكسور
وهي بينها. والنسب الصحيحة األعداد عن الناتجة األعداد كل وهي النسبية، األعداد باسم
األربع الحسابية العمليات عن ينتج ناتج أي إن إذ الحسابية؛ العمليات إلجراء مالئمة
األعداد عالم عن بعيًدا يأخذك لن — والرضب والقسمة والطرح الجمع — األساسية
ذلك، مع نحتاجه. ما كل هي تلك األعداد مجموعة فإن بذلك، سعداء كنا وإذا النسبية.

نسبية. غري السابق a غرار عىل األعداد تكون كيف التايل الجزء يف سنوضح

النسبية غري األعداد

ليس العدد أن — a العدد عىل تنطبق عندما — ببساطة نسبي» «غري الصفة تعني
ألول النسبية غري األعداد اكتُشفت ولقد كرس. صورة يف كتابته يمكن ال إنه أي نسبيٍّا؛
.√2 للجذر النسبية غري الطبيعة فيثاغورس َفِهَم اإلغريق. عرص يف طويلة فرتة منذ مرة
الطول بمعرفة راضني كانوا ولكنهم العرشي، املفكوك منظور من اإلغريق يفكر ولم
تنص خاص، وبوجه حقيقية. قيمة يمثل بأنه والفرجار املسطرة هندسة يف املوضح
ضلعيه طول يبلغ الذي — الزاوية قائم مثلث يف األطول الضلع أن عىل فيثاغورس نظرية

.2 للعدد الرتبيعي الجذر بالضبط يساوي — واحدة وحدة القصريين
كرس؛ أي يساوي ال 2 للعدد الرتبيعي الجذر أن إثبات عىل قادًرا فيثاغورس كان
يمكنك ال الخصوص، وجه عىل ا. حقٍّ موجودة النسبية غري األعداد أن أوضح ثَم ومن
كنت إذا ألنه الضلع؛ بها تقيس التي نفسها بالوحدات دقيق نحو عىل مربع قطر قياس

81



األعداد

الحالة هذه ويف للضلع، كرسي مضاعف — بالضبط — سيكون القطر فإن تستطيع،
«ال فلنُقْل أو جذريٍّا، تعارًضا الطوالن يتعارض ذلك، مع الكرس. لهذا مساويًا √2 سيكون
،π عىل نفسه األمر وينطبق القديمة. النصوص يف املذكورة بالطريقة قياسهما» يمكن
لها. ترشيحه يف ترغب كرس أي وعن عنه مختلفة ولكنها ،22

7 الكرس تقريبًا تساوي التي
:«5′ من وزوج ،3 من وزوج ،1 من «زوج من املكونة التذكر سهلة فالنسبة ذلك، (مع

املليون.) من جزء من ألكثر π قيمة من بدقة تقرتب 355/113 = 3.1415929 . . .

مشكلة تسوية يمكن فإنه نسبية، غري π أن إثبات بمكان الصعوبة من أنه مع
أنه نالحظ أوًال، بسيط. تناُقض برهان خالل من بسهولة 2 للعدد الرتبيعي الجذر
أعىل ضعف تُعد ،c2 للعدد عامل هي التي 2 للعدد قوة أعىل فإن ،c عدد ألي بالنسبة
خاص نحو عىل — 2 للعدد قوة أعىل فإن ثم ومن .c للعدد عامل هي التي 2 للعدد قوة
املثال، سبيل عىل زوجيٍّا. عدًدا ذاتها حد يف تكون أن يجب مربع، عدد أي م تقسِّ —
تقسم ،2 للعدد قوة أعىل الحالة هذه ويف ،576 = 242 = 26 × 32 بينما ،24 = 23 × 3

تنطبق وال دائًما، الحال هي وهذه الرتبيع. عند 6 إىل 3 من بالفعل تتضاعف العدد،
األصيل. للعدد أوَّيل عامل أي عىل أيًضا تنطبق ولكن فحسب، 2 قوى عىل بالفعل

يمكننا املعادلة، هذه طريف كال فبرتبيع .ab الكرس يساوي كان √2 أن اآلن افرتض
أن نرى السابقة املالحظة خالل ومن .2b2 = a2 إىل يؤدي ما وهو ،2 = a2

b2 أن استنتاج
أعىل أن حني يف زوجية، — املعادلة هذه من األيمن الطرف تقسم — 2 للعدد قوة أعىل
ال املعادلة أن يبني وهذا اإلضافية). 2 وجود (بسبب فردية األيرس الطرف تقسم قوة
ومثل األول. املقام يف كرس صورة يف √2 كتابة ممكنًا يكون أالَّ يجب ثم ومن لها؛ قيمة

النسبية. غري األعداد أيًضا نحن نواجه فيثاغورس،
نأخذ عندما ما، حدٍّ إىل عام بوجه أنه بإيضاح لنا تسمح النوع هذا من الرباهني
عدًدا يكن لم إذا — الناتج فإن ما، لعدد أكرب) جذر أي أو التكعيبي (أو الرتبيعي الجذر
عىل العرشي الكرس أن يف السبب يفرس وهذا نسبي، غري عدًدا يكون ما دائًما — صحيًحا

الجذر. هذا حساب رضورة عند متكرًرا نمًطا أبًدا يُظهر ال الحاسبة آلتك شاشة
األعداد من مجاًال يتطلب ذلك فإن حساباته، يجري لكي أنه فيثاغورس اكتشف
يمكن طوله كان إذا حقيقيٍّا العدد يعتربون اإلغريق وكان الكسور. مجرد من أوسع
مخططة، مسطرة (ليست مسطرة باستعمال معيارية وحدة فاصل باستخدام تكوينه
الرتبيعي الجذر عمليات أن من الرغم عىل أنه واتضح وفرجار. فحسب) حافة مجرد
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النسبية. األعداد كثريًا تتخطى ال بأكملها املجموعة فإن نسبية، غري أعداًدا بالفعل تنتج
إليها التوصل يمكن التي األعداد هذه كل هي — إليها سنشري كما — اإلقليدية فاألعداد
الجذور وأْخذ جميعها، أو األربع الحسابية العمليات من أيٍّ إجراء خالل من 1 العدد من
هذا من عدد هو

√
7− √4/3 العدد املثال، سبيل عىل املرات. من عدد ألي الرتبيعية

أول أساس ذلك وكان اإلقليدية. األدوات حيز تتخطى التكعيبية الجذور وحتى النوع.
ديليان مسائل من مسألة أول وكانت األرجح. عىل الرياضيات يف محلولة غري كبرية مسألة
،2 للعدد التكعيبي للجذر التوصل طلب عن عبارة — عليها يطلق كان كما — الثالث
وضعها التي املهمة كانت هذه إن األسطورة وتقول فحسب. وفرجار مسطرة باستخدام
عليهم ينبغي ما معرفة أجل من دلفي عرَّافَة ديلوس جزيرة مواطنو استشار عندما الرب
املذبح حجم مضاعفة صورة يف املسألة فصيغِت أثينا؛ عن الطاعون إبعاد أجل من فعله

مثاليٍّا. مكعبًا عدًدا كان الذي بالضبط،
التكعيبي الجذر أن إىل يُتوصل ولم القديمة؛ العصور يف حل بال املسألة هذه فظلت
وانتسل بيري يد عىل ١٨٣٧ عام يف إال اإلقليدية األدوات قدرة يتجاوز كان 2 للعدد
باستخدام ممكن هو ملا دقيًقا جربيٍّا وصًفا يتطلب األمر كان حيث (١٨١٤–١٨٣٨)؛
مختلف نوع من عدد هو 2 للعدد التكعيبي الجذر أن إدراك أجل من الكالسيكية األدوات
الجذور من تكعيبية جذور استخراج أبًدا يمكن ال أنه بإيضاح الحل وتََعلَّق جوهريٍّا.
معقولًة االستحالُة تبدو الطريقة، بهذه األمر صياغة وعند النسبية. واألعداد الرتبيعية

اإلطالق. عىل برهانًا يمثِّل ال هذا أن مع أكرب، نحو عىل

املتسامية األعداد

األعداد وهذه النسبية؛ غري األعداد مجموعة ضمن الغامضة املتسامية األعداد عائلة تقع
ومن الجذور. واستخراج الحسابية للعمليات العادية الحسابات خالل من تظهر ال
التي األعداد وهي املتممة، الجربية األعداد مجموعة أوًال نقدم الدقيق، التعريف أجل
املثال، سبيل عىل صحيحة: معامالت تتضمن التي الحدود متعددة املعادالت بعض تَحل
املتسامية األعداد إىل يشار ثم ومن املعادالت. هذه عىل مثال x5 − 3x + 1 = 0 املعادلة

الجربية. غري األعداد مجموعة بأنها
فهي ذلك، مع بالفعل. موجودة األعداد هذه مثل أن اإلطالق عىل الواضح من ليس
لها انتسابهم رسَّ أعضاؤها يفيش ال للغاية، رسية مجموعة وتكوِّن بالفعل موجودة
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حقيقة ليست هذه ولكن املتسامي، العدد عىل مثال π العدد املثال، سبيل عىل بسهولة.
طبيعة استكشاف عند — دقيق نحو عىل التايل الفصل يف نوضح وسوف علنًا. تنكشف

متسامية. أعداًدا األعداد «معظم» تُعد ملاذا — املنتهية غري املجموعات
عىل املتسامية األعداد أشهر يكون ربما ما بتقديم أكتفي سوف الحايلِّ، الوقت يف
املتقدمة الرياضيات يف باستمرار العدد هذا يظهر .e = 2.71828 . . . العدد وهو اإلطالق،
تخربك التي الدالة الطبيعي، اللوغاريتم عليه يطلق ما أساس إنه والتكامل. والتفاضل
ملتتالية النهائية القيمة أيًضا وهو املقلوب. لدالة البياني الرسم وراء الواقعة باملساحة
n+1
n (= 1+ 1

n) — متتاليني صحيحني عددين نسبة رفع عند عليها تحصل التي األعداد
ترسيع ويمكنك 128(129/128)؛ قيمة لحساب الحاسبة آلتك (استخدم .n للقوة —
إن إذ مرات؛ سبع الناتج برتبيع قم ثم 129/128 فحسب احسب تلك: األس رفع عملية

(.27 = 128

يف مركبة، فائدة ملعدل النهائية القيمة مسألة يف نفكر عندما املتتالية هذه تظهر
إىل شهريٍّ إىل سنويٍّ فاصل من أقرص نحو عىل للسداد الزمنية الفواصل تقلل حني
تُدفع الفائدة أن افرتْض صورة، بأفضل الفكرة هذه ولتوضيح ذلك. إىل وما ، يوميٍّ
األويل استثمارك أن يعني مما السنة؛ يف n قسط مضاعًفا باملائة، 100 سنوي بمعدل
سيرضب حينها العام. مدار عىل شهر كل يف n مرات بعدد ،(1+ 1

n) عامل يف يُرضب
حيث أكثر؛ كسبَْت الفائدة دفع مرات عدد زاد وكلما .(1+ 1

n)
n العامل يف مالك رأس

حني يف ذلك، مع أعىل. تصبح n ألن أسبق؛ وقت يف فائدتك عىل فائدة جمع يف تبدأ
الحدود، كل ليتجاوز يزيد ال ال الفعَّ السنوي املئوية النسبة معدل فإن ،n قيمة تزداد
العليا. النهاية إىل الرياضيات: علماء عليه يطلق كما أو السقف، إىل يصل باألحرى ولكنه
يف املستمرة، الفائدة حالة يف مالك رأس عىل ينطبق الذي — هذا املحدِّد فيه واملرضوب

للعدد: النهائية القيمة هو — تزداد n )حني
1+ 1

n

)n
-→ e = 2.71828 . . .

مقلوب مجموع خالل من الغامض e العدد خاللها من يظهر أخرى طريقة توجد
هذه تتجمع حيث عالية؛ دقة بدرجة e لحساب وسيلة توفر الطريقة وهذه املرضوب،

الواقع: يف رسيًعا الصفر إىل تصل حدودها ألن برسعة السلسلة

e = 1+ 1
1!
+ 1

2!
+ 1

3!
+ 1

4!
+ · · ·
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مذكور — نسبيٍّا بسيٍط تناقٍض برهاِن خالِل من تبنيِّ بأن التمثيل هذا لك يسمح
ثم p

q الكرس تساوي e للعدد السابقة املتتالية أن نفرتض نسبي. غري عدد e أن — هنا
الطرف ولكن صحيًحا، عدًدا سيكون حينها األيرس الطرف .q! يف الطرفني ِكال نرضب
غري حدود من متناهية ال بسلسلة متبوعة صحيحة أعداد من حدود من سيتكون األيمن
يؤدي «الذيل» هذا أن نستنتج بسيطة، هندسية بمتتالية املقارنة خالل ومن صحيحة.
يكمن وهنا صحيًحا، عدًدا األيمن الطرف يكون أن يمكن ال ثم ومن 1؛ من أقل إىل
أيًضا، متساٍم عدد بل فحسب، نسبي غري عدًدا ليس e أن وإيضاح املطلوب. التناقض

الجهد. من املزيد يتطلب
الرياضيات لعالم شهرية معادلة يف أيًضا نفسها تُظهر املرضوب مع e عالقة
(انظر سرتلينج أعداد سميت الذي ،(١٦٩٢–١٧٧٠) سرتلينج جيمس االسكتلندي
أفضل n! قيمة تُقرب ،n زادت كلما أنه سرتلينج أوضح به. نًا تيمُّ الخامس) الفصل

.√2πn(ne )
n الجربي بالتعبري وأفضل

باستمرار تظهر فإنها ما، حدٍّ إىل وبسيطة مختلفة متنوعة بطرق تَظهر e ألن نظًرا
خذ املثال، سبيل عىل تجدها. أن تتوقع ال حيث وغالبًا الرياضيات، فروع جميع يف
لكل العلوية الورقة واقلب — نظام بغري مخلوطتني — اللعب أوراق من مجموعتني
املجموعتني أوراق قلب من تنتهي حتى ذلك فعل يف استمر بينهما. وقارن مجموعة،
املرات إحدى يف إنه أي تام؟ لتطابُق تصل سوف ما مرحلٍة يف أنه احتماالت ما كلتيهما.
نوع من السبعة ورقتا مثًال بالضبط؛ الورقة نفس هما الظاهرتان الورقتان تكون
هذه فيها تؤدي التي املرات نسبة أن هذا من يُستنبط نوع. أي أو القلوب أو األسباتي
تصل التي ،1e عن تختلف أال توشك األقل عىل النوع هذا من واحد تطابُق إىل التجربة
واالستبعاد»، التضمني «مبدأ ب يعرف ما تطبيق من هذا وينتج باملائة. 36.8 حوايل إىل
أو متبادلة تصحيحاٍت منها كلٌّ يمثل حدود، مجموع طريق عن الحل إىل يصل الذي
مقلوبات سلسلة — املرة هذه — املبدأ يقدم املثال، هذا ويف متعاكسة. تصحيحات

.1e إىل تتقارب متبادلة إشارات مع املرضوبات

التخيلية واألعداد الحقيقية األعداد

األعداد مع — رئييس نحو عىل — الكتاب هذا من األوىل الخمسة الفصول تعاملت
عوامل، إىل الصحيحة األعداد هذه تحليِل عمليِة سماِت عىل وركزنا املوجبة. الصحيحة

85



األعداد

عوامل؛ إىل التحويل لعملية سليمة بطريقة تخضع ال أعداد عىل التعرف إىل قادنا ما وهو
وكذلك الحديث. التشفري يف محوريٍّا موقًعا تحتل التي املجموعة األولية؛ األعداد وهي
وثيًقا ارتباًطا ترتبط التي األولية، مريسني أعداد مثل األعداد من معينة أنواًعا َدَرْسنا
الصحيحة األعداد من الخاصة الفئات بعض تقديم يف وقتًا وقضينا الكاملة، باألعداد
ذلك خلفية وكانت طبيعي. نحو عىل تنشأ معينة مجموعات حساب يف مهمة تُعد التي

والصفر. والسالبة املوجبة العد أعداد وهي الصحيحة، األعداد نظام كله
سواء (الكسور، النسبية األعداد إىل أوًال الصحيحة، األعداد الفصل هذا يف تجاوزنا
النسبية غري األعداد فئة وضمن النسبية، غري األعداد إىل ثم ذلك)، غري أو موجبة كانت
هو األعداد هذه كل ضمنه تقع الذي األسايس والنظام املتسامية. األعداد عىل تَعرَّفنا
العرشية املفكوكات كل مجموعة بوصفه فيه التفكري يمكن الذي الحقيقية، األعداد نظام
يكون حيث r؛ = n ·a1a2 . . . بالصيغة موجب حقيقي عدد أي تمثيل ويمكن املمكنة.
وإذا األرقام. من متناهية ال بسلسلة العرشية العالمة وتُتبع سالب، غري صحيًحا عدًدا n
وقد نسبيٍّا، عدًدا الواقع يف يكون r فإن متكرر، نمط إىل النهاية يف السلسلة هذه وصلت
r فإن متكرر، لنمط تصل لم وإذا اعتيادي. كرس إىل التمثيل هذا تحويل كيفية أوضحنا
أعداد املجموعتني: لهاتني تنقسم الحقيقية األعداد فإن ثم ومن نسبي؛ غري عدًدا يكون

نسبية. غري وأعداد نسبية
النقاط كل تقابل أنها عىل الحقيقية األعداد نتصور ما غالبًا الرياضية، تخيالتنا يف
األعداد رؤية أجل من اليمني نحو الصفر من ننظر حني يف األعداد، خط عىل املوجودة
لنا يخلف وهذا السالبة. الحقيقية األعداد رؤية أجل من اليسار نحو ثم املوجبة، الحقيقية
الحقيقية لألعداد معكوسة صورة السالبة الحقيقية األعداد تمثِّل حيث متماثلة؛ صورة
عند ليس ولكن والطرح؛ الجمع مع التعامل عند التماثل هذا عىل ويُحافظ املوجبة،
األعداد بني املتساوية الحالة تختفي الرضب، إىل االنتقال فبمجرد الرضب. مع التعامل
إنه إذ آخر؛ عدد أي يمتلكها ال خاصية يمتلك الذي 1 العدد مثل واملوجبة؛ السالبة
يف الرضب إن .r حقيقي عدد ألي ،1× r = r × 1 = r أن بمعنى الرضبي»؛ «املحايد
صورته إىل العدد ينقل −1 يف الرضب — املقابل يف — ولكن عدد، أي موقع يثبِّت 1

االختالفات فإن للمشهد، الرضب دخول وبمجرد الصفر. من اآلخر الجانب عىل املعكوسة
األعداد تفتقد الخصوص، وجه وعىل تظهر. والسالبة املوجبة األعداد لطبيعة الجوهرية
دائًما حقيقي عدد أي مربع ألن الحقيقية؛ األعداد نظام داخل الرتبيعية الجذور السالبة

له. مساويًا أو الصفر من أكرب يكون ما
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أخرى مرة املوضوع هذا نتناول ولسوف التخيلية. األعداد وصول إشارة هي وهذه
الراهن. الوقت يف حوله التمهيدية التعليقات بعض نقدم وسوف األخري؛ الفصل يف

فعىل الحدود. متعددة البسيطة للمعادالت حلول عن البحث عند األعداد هذه تظهر
إيجاد يمكننا فال أبًدا، سالبًا يكون ال حقيقي عدد أي مربع ألن نظًرا خاص، نحو
وهو ،i إليه يشار حالٍّ الرياضيات علماء اخرتع وبشجاعة، .x2 = −1 للمعادلة حل
واعتباطيٍّا مصطنًعا هذا يبدو األوىل، للوهلة .i2 = −1 فإن لذا الخاصية؛ تلك يمتلك
يشء، كل من فبالرغم قبل. من فيه انخرطنا الذي السلوك عن كثريًا يختلف ال ولكنه
بسالسة نتعامل لكي — فإننا غريها، من أهم … 3 ،2 ،1 العد أعداد أن ندرك حني يف
يجمع الذي نطاًقا، األوسع النسبية األعداد نظام إىل نتوجه — لألعداد العامة األمور مع
لدينا ليس أننا بعدها اكتشفنا ذلك، مع والصفر. والسالبة املوجبة واألعداد الكسور كل
2 يساوي أن يمكن ال نسبي عدد أي مربع أن أوضحنا إننا إذ x2؛ = 2 للمعادلة حل
نسلك أن أمكننا النقطة، هذه وعند .√2 اخرتاع علينا كان ذلك، مع وللتعامل بالضبط.
وتلك موجود، غري ببساطة 2 للعدد الرتبيعي الجذر أن أثبتنا إننا ونقول البديل، التوجه
الطريقة. بهذه الباب هذا إلغالق بالرضا يشعرون َمن فقليٌل ذلك، مع األمر. نهاية هي
تكوين بإمكانهم كان إذ النقطة؛ هذه عند األمر برتك راضني اإلغريق يكن لم فبالتأكيد،
طريقة وفق — العدد كان ثم ومن واملسطرة؛ الفرجار باستخدام √2 يمثل مفكوك
منقوًصا. اعتُرب ذلك ينكر كان الرياضية األنظمة من وأيٌّ تماًما، حقيقيٍّا — تفكريهم

تقريب يمكننا إننا بقول نَُردُّ ربما تماًما. مختلف لسبب فيثاغورس مع نتفق ربما
وبهذا ،√2 = 1.414213 . . . العرشي: مفكوكه خالل من الدقة من درجة أي إىل √2

يف املرء يجد وربما مفكوكه. بإجمايل — بدقة — يُمثل الذي العدد يكون √2 فإن
األعداد نظام أن عىل السبب لهذا ويُِرص الربهان، هذا يف القوة من مزيًدا الحديثة العصور

النسبية. األعداد وراء ما إىل للمفكوك يحتاج
1−√؛ بالعدد تتعلق عندما مختلفة األمور إن األوىل الوهلة من نقول ربما ذلك، مع
التي األعداد مجموعة بني ظهوره عدم ِحياَل للقلق ة ُمِلحَّ حاجة هناك أن يبدو ال إنه إذ
الرياضيات علم يتقدم بينما أنه ذلك من ويتضح حقيقية. أعداًدا العادة يف عليها نطلق
وأي للغاية، ة ُملحَّ تصبح تخيلية أعداد لوجود الحاجة فإن قليًال، ذلك من ألبعد لدينا

الرياضية. لألمور فهمنا يزداد عندما تتبدد معها للتعامل أولية ممانعة
رياضيات علماءُ تعلَّم عندما عرش، السادس القرن يف النوع هذا من عدد أول ظهر
بطريقٍة الرابعة الدرجة ومن التكعيبية الحدود متعددة املعادالت حل كيفيَة إيطاليون
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طريقة تتضمن ما غالبًا الرتبيعية. املعادالت حل يف املستخدمة الطريقة نطاق ع تُوسِّ
النهاية يف تَبنيَّ قد أنه مع السالبة، لألعداد تربيعية جذوًرا — عليها أطلق كما — كاردانو
تم النقطة بهذه بدأت مراحل خالل ومن موجبة. صحيحة أعداد املعادالت حلول أن
عددان bو a حيث +a؛ bi الصيغة تأخذ التي — املركبة األعداد استخدام أن توضيح
سبيل عىل الرياضية. الحسابات من متنوعة مجموعة إجراء يُسهل — عاديان حقيقيان
واستغلها، eiπ = −1 املدهشة الصغرية املعادلة عرش الثامن القرن يف أويلر كشف املثال،

مرة. ألول يقابلها شخص أيِّ إدهاِش يف أبًدا تخفق ال وهي
الهنديسلألعداد التفسري وأرجاند درسوِسل تقريبًا، عرش التاسع القرن بدايات ويف
ومنذ ،(xو y لإلحداثيني املعياري (النظام اإلحداثي املستوى عىل نقاًطا بوصفها املركبة
ويسمح عادية. رياضيات بوصفه مقبوًال «التخيلية» األعداد استخدام أصبح الحني ذلك
املركبة األعداد سلوك بدراسة (x,y) املحورين عىل بنقطة x + iy املركب العدد تحديد
إن الفهم. يف كثريًا يساعد ذلك أن واتضح اإلحداثي، املستوى عىل النقاط سلوك ناحية من
األعداد وليس املركبة، األعداد بدوالِّ موضوعها يُمثَّل التي — املركبة» «املتغريات نظرية
كويش(١٧٨٩–١٨٥٧). أوجستني يدي عىل مذهل نحو عىل ازدهرت — فحسب الحقيقية
اإلشارة نظرية من كبرٍي قدٍر أساَس وتشكِّل الرياضيات، ركائز من ركيزة اآلن وهي
أن وثَبََت املركبة. األعداد عىل بأكمله السينية األشعة حيود مجال يعتمد كما الكهربية،
معادلة كل إن حيث مكتمل؛ النظام أن ذلك من وأدهى حقيقي، معنًى لها األعداد هذه
وسوف املركبة. األعداد منظومة داخل الحلول من الكاملة مجموعتها لها الحدود متعددة
الطبيعة نتناول سوف ذلك، نفعل أن قبل ولكن األخري. الفصل يف املوضوع هذا إىل نعود

التايل. الفصل يف بالتفصيل الحقيقية األعداد لخط املتناهية غري
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بعده! وما التناهي عدم نحو

التناهي عدم يف تناهي ال

عرش السادس القرن يف عاش الذي جالييل جاليليو العظيم املوسوعي اإليطايل العالم كان
تختلف املتناهية غري املجموعات طبيعة أن حقيقة إىل نَبََّهنَا من أول هو (١٥٦٤–١٦٤٢)
املجموعة حجم يكون الكتاب، هذا بداية يف ذُكر وكما املتناهية. املجموعات عن جذريٍّا
مع األوىل املجموعة أفراد إقران أمكن إذا ثانية، مجموعة حجم من أصغر «املتناهية»
جعل النقيض عىل يمكن ذلك، مع الثانية. املجموعة من وحسب جزءًا يمثِّلون أفراد
(حيث نفسها منها فرعية مجموعات مع الطريقة بهذه تتطابق املتناهية غري املجموعات
الذهاب علينا وليس نفسها). املجموعة ِضمن مجموعًة فرعية» «مجموعة بمصطلح أعني
فمن ذلك. نشهد لكي … 4 ،3 ،2 ،1 الطبيعية العد أعداد سلسلة من أبعد هو ما إىل
قائمة بنفسها تُشكل التي املجموعة لهذه الفرعية املجموعات من عدد أي وصف السهل
األعداد :(1-7 شكل (انظر كلها املجموعة مع ثنائي تطابق يف تكون والتي متناهية، ال
… 7 ،5 ،3 ،2 األولية واألعداد … 16 ،9 ،4 ،1 املربعة واألعداد … 7 ،5 ،3 ،1 الفردية
عىل لها املتممة املجموعات فإن الحاالت، هذه من حالة كل ويف وضوًحا) أقل نحو (عىل
متناهية ال مجموعات — املركبة واألعداد املربعة غري واألعداد الزوجية األعداد — الرتتيب

أيًضا.

هيلربت فندق

الرياضيات عالم (١٨٦٢–١٩٤٣)؛ هيلربت بديفيد يرتبط ما دائًما ، عاديٍّ غري فندق هذا
الرئيسية السمة لالمتناهي. الغريبة الطبيعة تمثيل عىل عمل الذي عرصه يف الرائد األملاني



األعداد

يتباهى ولذا … 3 ،2 ،1 مرقمة الغرف، من متناٍه ال عدد عىل يحتوي أنه هي الفندق يف
فيه. شاغرة غرف بوجود دائًما
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الطبيعية. األعداد مع مقرونة املربعة واألعداد الزوجية األعداد :1-7 شكل

بها غرفة كل أن بمعنى — الواقع يف ممتلئًا الفندق كان الليايل إحدى يف ذلك، مع
ل تدخَّ غرفة. طالبًا جاء إضافيٍّا زبونًا أن االستقبال موظف حريِة يف تسبَّب وما — ضيف
هذا مع التعامل كيفية له ليرشح جانبًا املوظف وأخذ سيئ، موقف ألي تجنبًا املدير
باالنتقال 2 الغرفة ونزيل ،2 للغرفة باالنتقال 1 الغرفة نزيل أخِرب له: قائًال املوقف،
أن ينبغي n غرفة يف الساكن النزيل بأن ا عامٍّ طلبًا نُصدر أننا بمعنى وهكذا؛ ،3 للغرفة

السيد! لهذا 1 الغرفة سيخيل وهذا ،n+ 1 للغرفة ينتقل
غرفة؟ كم ولكن هيلربت. فندق يف شاغرة غرف دائًما يوجد ترى، كما وهكذا،

وصلْت إذ تحديًا؛ أكثر لكنه مشابًها موقًفا املوظف واجه التايل، اليوم مساء يف
املأهول الفندق يف غرفة طلب منهم وكلٌّ راكبًا، 1729 تحِمل فضاء سفينُة املرة هذه
نطاق توسيع كيفية وأدرك املاضية الليلة من الدرَس املوظُف تعلََّم ذلك، مع بأكمله.
رقم غرفة يف املقيم النزيل فأَخَرب النزالء. من اإلضافية املجموعة هذه مع للتعامل الفكرة
وهكذا، ،1731 الغرفة إىل باالنتقال 2 غرفة يف واملقيم ،1730 رقم غرفة إىل باالنتقال 1

الغرفة إىل االنتقال n الغرفة يف يسكن الذي النزيل عىل ينبغي بأنه ا عامٍّ طلبًا يُصدر
الجدد، القادمني أجل من شاغرة 1729 حتى 1 من الغرف يجعل وهذا .n + 1729

مشكلة من الجديد الشكل هذا مع تعامل ألنه بنفسه؛ بالفخر يشعر أن ملوظفنا ويحق
بنفسه. أمس
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ممتلئ، فندق نفسه؛ املوقف أخرى مرة املوظف واجه األخرية الليلة ففي ذلك، مع
حافلة ولكن فقط، إضافيني نزالء بضعة يأِت لم — بالرعب أصابه ما — املرة هذه ولكن
،1 العد أعداد أحد يقاِبل منهم كلٌّ الركاب، من متناهيًا ال عدًدا تحمل متناهية ال فضائية
وال ممتلئ الفندق إن الحافلة: لسائق املشكلة هذه وطأة عانى الذي املوظف قال … 3 ،2
أو واحد إقحام عىل قادًرا يكون ربما جميًعا. معهم للتعامل تخيُّلها يمكنه طريقة يوجد
الضيوف من املزيد ليس بالتأكيد ولكن منهم، محدود عدد أي ربما أو إضافيني، اثنني

وضوح! بكل مستحيل َألمر إنه املتناهني. غري
املناسب؛ الوقت يف أخرى تارة املدير ل تدخُّ لوال متناهية ال بَلبلة ستحدث كانت
الحافلة سائَق فأَْعَلَم املتناهية، غري املجموعات حول جاليليو بدروس ا ملمٍّ كان حيث
ألي هيلربت فندق يف دائًما شاغرة غرف توجد إنه إذ اإلطالق؛ عىل مشكلة توجد ال أنه
فعله علينا ما كلَّ إن له: قال آخر؛ درًسا لتلقينه جانبًا املذعور موظفه وأخذ شخص.
إىل باالنتقال 2 غرفة يف والنزيل ،2 غرفة إىل باالنتقال 1 غرفة يف النزيل نخرب اآلتي: هو
التعليمات ستكون عام، وبوجه وهكذا. 6 الغرفة إىل باالنتقال 3 غرفة يف والنزيل 4 غرفة
الغرف سيجعل وهذا .2n للغرفة ينتقل أن ينبغي n الغرفة يف النزيل أن هي العامة
ال املتناهية. غري الفضاء حافلة متن عىل املسافرين أجل من شاغرة الفردي الرقم ذات

اإلطالق! عىل ذلك يف مشكلة
مشكلة يف يقع ربما هو حتى ذلك، مع يشء. كل عىل سيطرته يُحكم املدير أن يبدو
عىل نقطة لكلِّ راكب ِلَحْمل تقنيًة — ما بطريقٍة — تمتلك فضاء سفينة أن اتضح إذا
هيلربت، فندق سعة يتجاوز سوف عرشي عدد لكل فشخٌص الحقيقية. األعداد خط طول

التايل. الجزء يف ذلك يف السبب نعرف وسوف

كانتور مقارنات

تقبُّل الصعب من ليس ولكْن مرة، ألول به تفكِّر عندما مستغَربًا هذا كل يبدو ربما
املجموعات عن النواحي بعض يف يختلف قد املتناهية غرِي املجموعات هذه سلوك أنَّ
مثاٌل هي الفرعية مجموعاتها إحدى حجَم يساوي حجٍم امتالك خاصية وأنَّ املتناهية،
أكثر، (١٨٤٥–١٩١٨) كانتور جورج ق تَعمَّ عرش، التاسع القرن ففي ذلك، مع ذلك. عىل
متساويًا كبريًا عدًدا تمتلك املتناهية غري املجموعات كل أن اعتبار يمكن ال أنه واكتشف
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إدراكه الصعب من ليس ولكن بطبيعته، ًعا متوقَّ االكتشاف هذا يكن ولم األفراد. من
له. انتباهك َلْفِت بمجرد

مكونة L متناهية ال قائمة أي لدينا أن افِرتض ييل: فيما نفكر أن منا كانتور يطلب
ال a عدد أي كتابة املمكن من إذن، عرشية؛ صورة يف املقدمة a1, a2, . . . األعداد من
العرشية املنزلة يف a1 عن مختلف a أن نفرتض ببساطٍة :L القائمة يف مكان أي يف يظهر
a3 عن ومختلف الثانية، العرشية املنزلة يف a2 عن ومختلف العرشية، العالمة بعد األوىل
التأكد مع ،a عددنا تكوين يمكننا ربما الطريقة وبهذه وهكذا؛ الثالثة، العرشية املنزلة يف
لها ولكن عليها، االعرتاض يمكن ال املالحظة هذه القائمة. يف عدد أي يساوي ال أنه من
a العدد ألن األعداد؛ كل تتضمن أن L للقائمة تماًما املستحيل من أنه هي مبارشة؛ نتيجة
هي التي — كلها الحقيقية األعداد مجموعة أن ذلك ويتبع .L القائمة من ناقًصا سيكون
بعبارة أو قائمة، يف كتابتها يمكن ال — عرشية مفكوكات من مكونة أعداد عن عبارة
رأيناها التي بالطريقة الطبيعية، العد أعداد مع ثنائي تماثُل يف وضعها يمكن ال أخرى،
العدد إن حيث القطري»؛ كانتور «برهان باسم يُعرف االستنتاج وهذا .1-7 شكل يف
العرشية التمثيالت من قائمة تخيُّل خالل من يتشكل L املجموعة خارج يقع الذي a

املصفوفة. قطر خالل من a وتحديد ،2-7 الشكل يف مذكور هو كما ،L للمجموعة
حول االلتفاف بسهولة يمكننا أنه إىل نشري إذ الخداع؛ ببعض القيام يمكن وهنا
القائمة يصنع وهذا .L القائمة مقدمة يف املفقود a العدد وضع طريق عن املعضلة هذه
األساسية؛ املشكلة تختِف لم ذلك، مع .a املزعج العدد عىل تحتوي التي املوسعة M
يف يتواجد ال الذي b جديد عدد لتقديم أخرى مرة كانتور تعليمات تطبيق يمكننا إذ
ألي سبق كما الحالية القائمة أعضاء زيادة مواصلة بالطبع ويمكننا .M الجديدة القائمة
بإمكاننا أنه مع صحيحة. كانتور إليها أشار التي النقطة تبقى ولكن املرات، من عدد
أبًدا يمكن ال فإنه سابًقا، عنها تَغاَضيْنا إضافية أعداد عىل تحتوي قوائم تكوين مواصلة

الحقيقية. األعداد كل تتضمن معيَّنة واحدة قائمة توجد أن
األعداد مجموعة من ما بشكٍل أكرب جميعها الحقيقية األعداد مجموعة فإن ثم، ومن
بينهما املقارنة يمكن فال متناهيًة، ال كلتاهما كانت لو وحتى كلها. املوجبة الصحيحة
وبالفعل، العد. أعداد كل بقائمة الزوجية األعداد قائمة بها تُقاَرن التي نفسها بالطريقة
فإن و1، 0 بني األرقام كل تضمُّ مفرتضة قائمة عىل القطري كانتور برهان طبَّْقنا إذا
هذه أن باملثل نستنتج فإننا ولذلك، النطاق. هذا ضمن أيًضا يقع سوف املفقود a العدد
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.k العرشية املنزلة يف ak كل عن يختلف a كانتور عدد :2-7 شكل

سوف ألننا ذلك أَذْكر قائمة. يف بالكامل لوضعها محاولة كل تتحدى سوف املجموعة
قريبًا. الحقيقة هذه من نستفيد

وضع يمكن أنه حقيقة إىل بالنظر أكرب نحو عىل للنظر الفتًة كانتور نتيجة تُعد
إقليدس أعداد ذلك يف بما متناهية، ال قائمة داخل األخرى األعداد مجموعات من كثرٍي
الصعب من ليس خدعتني، تعلُّم بمجرد ولكن الرباعة، بعض عىل األمر يشتمل اليونانية.
نستخدمه الذي املصطلح وهو للعد»، «قابلة األعداد مجموعات من الكثري أن إيضاح
أعداد بها توضع التي نفسها بالطريقة قائمة يف وضعها يمكن املجموعة أن إىل لنشري

للعد». قابلة «غري عليها يطلق املتناهية غري املجموعة فإن ذلك، وخالف العد.
بصورة تأتينا التي ،Z كلها الصحيحة األعداد مجموعة فلنأخذْ املثال، سبيل عىل
صفٍّ يف ترتيبها إعادة يمكننا ذلك مع مضاعف. نحو عىل متناهية ال كقائمة تلقائية
موجب صحيح عدد كل اقرتان طريق وعن … −3 ،3 ،−2 ،2 ،−1 ،1 ،0 البداية: بنقطة
عدد. منها يُفلت ولن صحيح؛ عدد كل فيها يظهر قائمة نضع املعاكس، نظريه مع

93



األعداد

ثم بالصفر، ابدأ النسبية: األعداد مع نفسه باألمر القيام يمكننا أننا للدهشة إثارة واألكثر
ثم و1−)، 1 (وهي 1 عن تزيد ال أعداد باستخدام كتابتها يمكن التي النسبية األعداد ضع
تستخدم التي األعداد ثم ،(−1

2 ،12 ،−2 ،2 (وهي 2 من أكرب أعداًدا تتضمن ال التي األعداد
والسالبة (املوجبة الكسور ترتيب يمكن الطريقة وبهذه وهكذا. فقط، 3 حتى أعداًدا
أيًضا النسبية األعداد فإن ثم ومن حيِّزها. يف وتقع جميًعا فيها تظهر متتالية يف والصفر)
األعداد كل مجموعة لنا تأمَّ إذا الواقع ويف إقليدس، أعداد مثل للعد؛ قابلة مجموعة تُشكِّل
الناتجة املجموعة فإن درجة، بأي الجذور أْخذ خالل من النسبية األعداد من تنشأ التي
ذُِكَرت (التي كلها الجربية األعداد فمجموعة هذا؛ تجاُوز حتى ويمكننا للعد. قابلة تظل
كثرية العادية للمعادلة حلوًال تمثِّل التي األعداد وهي — السادس) الفصل يف مرة ألول
أنه بمعنى متناهية؛ ال قائمة يف نَْظُمها املبدأ حيث من يمكن مجموعة تشكِّل — الحدود
الخاص للربهان ُمشاِبه ذلك (برهان جميًعا. تتضمنها نظامية قائمة وصف املمكن من

النسبية.) باألعداد
أمام الباب فتْح هو — َعَرًضا — عرشي مفكوك أي َقبول حاَل بحدوثه َسَمْحنا ما
هندسة من تنشأ التي األعداد تتجاوز التي األعداد وهي املتسامية؛ باألعداد يُعرف ما
املتسامية األعداد أن كانتور برهان لنا ح يوضِّ العادية. الجربية واملعادالت إقليدس
تشكِّل كانت لو إنها إذ منها؛ متناٍه ال عدد يوجد أنه بد ال لذلك، وإضافة موجودة،
لدينا الجربية األعداد قائمة مقدمة يف وضعها يمكن فإنه فحسب، منتهية مجموعة
نَْعرفها التي الحقيقية األعداد كل تتضمن قائمة وْضع فإنَّ لذلك املتسامية)؛ غري (األعداد
تحديد دون الغريبة األعداد هذه وجود اكتشفنا أننا للنظر والالفت مستحيل. أمر اآلن
متناهية ال مجموعات مقارنة طريق عن ببساطة وجودها ُكشف فقد منها! واحد عدد
الجربية األعداد بني الكبري الفراغ تمأل التي األعداد هي املتسامية واألعداد ببعض. بعضها
فإن الفلك، ِعلم من استعارٍة وباستخدام العرشية، املفكوكات كل ومجموعة املألوفة

األعداد. عالم يف املظلمة املادة هي املتسامية األعداد
إىل مجموعة من ننتقل فنحن الحقيقية، األعداد إىل النسبية األعداد من وباالنتقال
الرياضيات. علماءُ عليها يُطِلق كما أعىل»، أصلية «أعداد بامتالك تَتَّسم أخرى مجموعة
لعنرص. عنًرصا عنارصهما؛ ِقران يمكن كان إذا نفسها الصفة بهذه املجموعتان وتتسم
أعداد بامتالك تتسم مجموعة أيَّ أنَّ هو كانتور برهان باستخدام إيضاحه يمكن وما
بديهي أمر وهذا الفرعية. مجموعاتها كلِّ من تشكَّلْت التي املجموعة من أقل أصلية

94



بعده! وما التناهي عدم نحو

لدينا كان إذا أنه الخامس الفصل يف أَْوضحنا لقد الواقع ويف املنتهية، للمجموعات بالنسبة
الطريقة. بهذه تكوينهما يمكن فرعية مجموعة 2n يوجد فإنه ،nالعنارص من مجموعة
غري للمجموعة الفرعية املجموعات لكل نة املتضمِّ S املجموعة حجم ِكرب مدى ما ولكن
يف لالهتمام مثريًا ليس السؤال هذا ,1,2,3}؟ . . . } الطبيعية األعداد تضم التي املتناهية
بالفعل S أن وهي اإلجابة؛ إىل بها نصل التي الطريقة يف أيًضا ولكن فحسب، ذاته حد

للعد. قابلة غري

راسل متناقضة

املجموعات إدراج يمكن الحالة هذه ويف للعد، قابلة نفسها S أن العكس عىل لنفرتض
يكون، أن n عشوائي لعدد يمكن واآلن .A1, A2, . . . مثل ما برتتيٍب العد ألعداد الفرعية
ال بحيث n األعداد كل تتضمن التي A املجموعة لنفرتض An؛ من عنًرصا يكون، ال أو
املجموعة (ربما العد ألعداد فرعية مجموعة A واآلن .An املجموعة يف عنًرصا n يكون
.A = Aj مثًال ما، مكاٍن يف سابًقا املذكورة القائمة يف تظهر ثم ومن الفارغة) الفرعية
فمن «نعم»، اإلجابة كانت إذا Aj؟ يف عنرص j هل إجابة: له ليس سؤال اآلن ويُطرح
لذلك A؛ = Aj ولكن ،A يف عنًرصا ليس j أن نستنتج نفسها، A تعريف طريقة واقع
الحالة، هذه ويف ،Aj يف عنًرصا ليس j ال، هي البديلة اإلجابة نفسها. تُناِقض فهي
يكون أخرى ومرة ،A = Aj يف عنرص j أن نستنتج ،A تعريف خالل من أخرى مرة
املجموعات بأن األصيل افرتاضنا أن بد فال منه، مفر ال التناقض ألن نظًرا تَناُقض. لدينا
ويف خاطئ. افرتاٌض للعد قابلة يجعلها نحٍو عىل إدراجها يمكن العد ألعداد الفرعية
مجموعة ألي الفرعية املجموعات كل مجموعة أن إظهار يف الربهان هذا ينجح الواقع،

للعد. قابلة غري مجموعة هي — متناهية ال لكنها — للعد قابلة
أسلوب يَتبع الذي — املميز الربهان هذا (١٨٧٢–١٩٧٠) راسل برتراند قدم
راسل». «متناقضة باسم يُعرف ما إىل أدَّى قليًال مختلٍف سياٍق يف — الذاتية املرجعية
طارًحا نفسها»، يف عنارص ليست التي املجموعات كل «مجموعة عىل راسل طبَّقها وقد
اإلجابُة أخرى ومرًة ال. أم نفسها يف عنًرصا املجموعة هذه كانت إذا عما املحرج السؤال
استنتاج عىل راسل أجرب مما «نعم»؛ تقتيضضمنًا «ال» واإلجابة «ال» تقتيضضمنًا «نعم»

موجودة. تكون أن يمكن ال املجموعة هذه أن
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من ينبع ضمنيٍّا تَناقًضا نفُسه كانتور اكتشف عرش، التاسع القرن تسعينيات يف
مستلَهم متناقضِته برهان بأن بالفعل راسل وأَقرَّ املجموعات». كل «مجموعة فكرة
أن ببساطٍة نتخيل أن يمكن ال أننا هي هذا كل ثمرة فإن ذلك، مع كانتور. عمل من
القيود بعض وضع يجب ولكْن كانت، طريقة بأي تقديمها يمكن الرياضية املجموعات
ومتخصصو املجموعات منظِّرو يجتهد الحني ذلك ومنذ املجموعات. تحديد طريقة عىل
نظرية يف املشكالت لهذه إرضاءً األكثر الحل ويَظهر ذلك. تبعات مع التعامل يف املنطق

االختيار. ومسلمة للمجموعات زيرميلو-فرانكل

املجهر تحت األعداد خط

إذا تنكشف التي األعداد من املتناهية غري املجموعات حجم إىل للنظر مختلفة طرق توجد
متسلسلة. إىل األعداد خط ِلتُحوِّل مًعا ترتابط التي املختلفة األعداد أنواع توزيع إىل نظْرنا
مرتاكمٌة املجموعة ولكن للعد، قابلٍة األعداد من مجموعٍة سوى النسبية األعداد تكون ال قد
َفِبفرض وضوح. بكل الصحيحة األعداد بها ترتاكم ال بطريقة بكثافة، األعداد خط عىل
متوسط إن وبالتأكيد بينهما. يقع نسبي عدد فهناك ،bو a مختلفني عددين أي وجود
c كان إذا ذلك مع نسبي. غري عدًدا يكون قد ولكن بينهما، يقع عدد c = a+b

2 العددين
غري عرشي بمفكوك ،d النسبي العدد طريق عن نُقرِّبَه أن يمكننا نسبي، غري عدًدا
إىل وصوًال ،c مثل نفسه العرشي التمثيل له يكون بأنه d ل السماح خالل من متكرر،
فإن ،√2 = 1.414 . . . كان إذا املثال، سبيل عىل العرشية. املنازل من للغاية كبري عدد
أخرى، عرشية منزلة عىل نحصل مرة كل ويف ،0.001 من بأقل 1.414 عن يختلف √2

أضعاف) عرشة املتوسط يف (تبلغ أكرب بدقة √2 من يقرتب نسبي عدد اكتشاف نضمن
بما كبريًا — فيها يتفقان التي — األوىل العرشية املنازل عدد كان وإذا السابق. العدد من
سوف كليهما dو c أن لدرجة للغاية، صغريًا يكون سوف بينهما الفارق فإن يكفي،
بَعد عليها الحصول يَلزم التي العرشية املنازل عدد يعتمد ولسوف .bو a بني يقعان
املمكن من دائًما ولكْن كبداية، اآلخر من أحدهما bو a اقرتاب مدى عىل العرشية العالمة
النسبية األعداد فمجموعة .(3-7 شكل (انظر املهمة هذه يؤدي d نسبي عدد إيجاد
نفسه بالربهان — نبني أن نستطيع وبالطبع فحسب. السبب لهذا األعداد خط عىل كثيفة
إىل نصل الطريقة وبهذه مثًال، dو a بني املسافة يقسم آخر نسبي عدد يوجد أنه —
صغر عن النظر ِبَغضِّ عددين، أي بني تقع متناهية وال كثرية نسبية أعداًدا أن استنتاج

96



بعده! وما التناهي عدم نحو

موجب؛ كرس أصغر يسمى يشء يوجد ال خاص نحو وعىل العددين. هذين بني الفارق
الصفر. وبني بينه يقع نسبي عدد دائًما يوجد موجب، عدد ألي بالنسبة إنه إذ

وقبْل كثيفة. مجموعًة َكْونُها أيًضا النسبية غري األعداد مجموعة موقف يعزز ما
العدد املثال سبيل عىل — واحد نسبي غري عدد تحديد بمجرد أنه إىل أشريُ ذلك، رشح
وعندما متناٍه. ال نحو عىل املزيد تحديد الفور عىل املمكن من يصبح — √

2 الفيثاغوريس
عىل نسبي. غري عدًدا يكون ما دوًما الناتج فإن نسبي، عدد مع نسبي غري عدًدا نجمع
رضبنا إذا مشابهة، وبطريقة الحقيقة. هذه بفضل نسبي غري عدد √2+7 املثال، سبيل
آخر. نسبي غري عدًدا يكون الناتج فإن الصفر)، (غري نسبي عدد يف نسبي غري عدًدا
أن يمكننا الخصوص، وجه وعىل بسيطتان.) تَناُقٍض تا ُحجَّ الزعمني هذين عىل (يُربِهن
أليٍّ نسبي غري عدد t =

√
2
n حيث فيه؛ نرغب الذي بالقدر صغريًا نسبي غري عدًدا نجد

وكما نشاء، كما الصفر إىل أقرب t جعل يمكننا وأكرب، أكرب n وبجعل ،n العد أعداد من
ثم ومن موجب؛ نسبي غري عدد أصغر يوجد ال أنه ندرك النسبية األعداد مع الحال هي

موجب. عدد أصغر عليه يطلق ما يوجد فال

ba

c    
2

d

a + b
=

األعداد. خط عىل موضعني أي بني توجد النسبية األعداد :3-7 شكل

c كان فإذا متوسطهما. يمثل c أن أخرى مرة افرتْض ،bو a أرقامنا إىل بالعودة
كان إذا اآلخر، الجانب عىل نسبي). (غري املطلوب النوع من عدد لدينا يكون نسبي، غري
الفقرة عنه ثْنا تَحدَّ الذي النسبي غري العدد هو t حيث d؛ = c + t فَضْع نسبيٍّا، عدًدا c
افرتضنا وإذا نسبي، غري أيًضا يكون سوف d فإن قبل، من حدث ملا ووفًقا السابقة.
c املتوسط من للغاية قريب d أن نضمن أن دوًما يمكننا كاٍف، نحو عىل كبري n أن
أيًضا النسبية غري األعداد أن ندرك الطريقة وبهذه بينهما. يقع وأنه bو a للعددين
يوجد أنه نستنتج أن — النسبية األعداد غرار عىل — ويمكننا كثيفة، مجموعة تُشكل
األعداد. خط عىل عددين أي بني تقع متناٍه ال نحو عىل النسبية غري األعداد من الكثري
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متماثلتان النسبية غري األعداد مجموعة ومكملتها النسبية األعداد فمجموعة وهكذا،
متماثلتني ليستا أخرى ناحية ومن األعداد)، خط عىل كثيفة (فكلتاهما ناحية من

للعد). قابلة غري الثانية بينما للعد قابلة األوىل (فاملجموعة

لكانتور األوسط الثلث مجموعة

لتشكيل النسبية وغري النسبية األعداد تضاُفر طريقة عن وضوًحا أكثر فكرة اآلن لدينا
بكثافة ترتاكم ذلك مع للعد، قابلة مجموعًة النسبية األعداُد وتشكِّل الحقيقية. األعداد خط
مجموعة هي لكانتور األوسط الثلث مجموعُة ذلك، من النقيض وعىل األعداد. خط عىل
وهي خفيف؛ نحو عىل تتناثر — ذلك مع — التي الوحدة لفرتة للعد قابلة غري فرعية

التالية. البنية نتيجة
1 وتشمل 1 حتى صفر من الحقيقية األعداد كل تمثل وهي ،I الوحدة بفرتة نبدأ
الفرتة، هذه من األوسط الثلث إزالة هي كانتور مجموعة تكوين يف األوىل الخطوة أيًضا.
ومن 1

3 حتى صفر من فرتتني الباقية املجموعة وتتضمن و23. 1
3 بني األعداد كل وهي

املرحلة ويف الفرتتني، لهاتني األوسط الثلث من نتخلص الثانية، املرحلة ويف .1 حتى 2
3

مجموعة ستحتوي ذلك، وبعد وهكذا. الباقية، للفرتات األوسط الثلث من نتخلص الثالثة،
العملية. هذه من مرحلة أي يف تُحذف لم التي I نقاط كل عىل C لكانتور األوسط الثلث

1

3

10

1

9

1

27

7

27

19

27

25

27

2

27

8

27

26

27

20

27

2

9

7

9

8

9

2

3

الرابع. املستوى إىل لكانتور األوسط الثلث مجموعة تطور :4-7 شكل

يف ألخرى مرحلة من انتقلنا كلما تتبقى التي الصغرية الفرتات طول إجمايل يبلغ
يبلغ ،n املرحلة يف أنه ذلك عن وينتج السابقة؛ املرحلة 2

3 — عمًدا — العملية هذه
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،n زاد كلما الصفر إىل الجربي التعبري هذا ويصل .(2
3)
n املتبقية الفرتات طول إجمايل

العملية هذه نهاية يف تتبقى التي النقاط كل مجموعة هي C كانتور مجموعة ألن ونظًرا
صفًرا. يكون أن بد ال C قياس أو «طول» فإن بأكملها،

فهل .C يف باقية نقاط هناك يَُعْد ولم النقاط كل من تَخلَّْصنا أننا نَشكُّ ربما
نحو عىل كثرية أعداد هناك مدوية! «ال» هي اإلجابة فارغة؟ تكون األوسط الثلث مجموعة
الوحدة فرتة ألعداد تمثيلنا نقلنا إذا أفضل نحو عىل هذا ويتضح .C يف متبقية متناٍه ال
البنية تعتمد حيث الثلثية»؛ «األعداد باسم املعروفة 3 األساس ذات العرشية الكسور إىل
الرتتيب عىل 2

و3 1
3 العددان يُمثل ،3 األساس ذات العرشية الكسور ففي .3 عىل بأكملها

نتخلص الوحدة، فرتة من األوسط الثلث من التخلص طريق وعن و0.2. 0.1 بالصيغة
الكلية العملية تتخلص وبالفعل ،0.1 ب الثلثي العرشي مفكوكها يبدأ التي األعداد كل من
واألعداد الثلثي. مفكوكها يف منزلة أي يف 1 عىل تشتمل التي األعداد كل من بالضبط
(عىل و2. صفر عىل الثلثية مفكوكاتها تشتمل التي األعداد بالضبط هي C يف املوجودة
مفكوكه إن إذ األعداد؛ من املتناهية غري التخلص عملية من 3

4 العدد ينجو املثال، سبيل
(.0.202020 . . . املتكرر الجزء عىل يشتمل الثلثي

يف c عدد ألي الثلثي املفكوك أخذ خالل من مدهًشا. أمًرا مًعا نالحظ ذلك، بعد
الوحدة. فرتة يف c′ ما لعدد الثنائي املفكوك عىل نحصل ،2 بكل 1 واستبدال C املجموعة
الثنائي)، باألساس (املكتوبة I يف األعداد كل ومجموعة C بني توافق وجود يعني وهذا
I ألن ونظًرا ،I يف األصلية األعداد نفس هي C يف األصلية األعداد أن بدوره يعني الذي
لكانتور األوسط الثلث مجموعة فإن القطري)، كانتور (بربهان للعد قابلة غري مجموعة

أيًضا. للعد قابلة غري بل فحسب، متناهية ال مجموعة ليست
الحجم حيث من — جهة من — إهمالها يمكن التي C مجموعة لدينا فإن ثَم، ومن
ألنها ضخمة؛ C املجموعة تعد أخرى، حساب بطريقة ولكن صفًرا)، قياسها يبلغ (إذ
يشتمل التي األعداد ثم ومن I؛ املجموعة عليها تشتمل التي نفسها األصلية األعداد تشمل

بأكمله. الحقيقية األعداد خط عليها
نَعني أننا تذكَّْر تماًما. العكس بل منزلة، أي يف كثيفة ليست C أن ذلك من األدهى
،a حقيقيٍّا عدًدا نأخذ حينما أنه كثيفٌة، النسبية األعداد غرار عىل مجموعًة إن بقولنا
ِصَغر بلغ مهما ،a بالعدد محيطة صغرية فرتة أي يف نسبية أعداد وجود من بد ال فإنه
األعداد مجموعة من عنارص تتضمن a للعدد مجاورة مساحة أي إن فنقول الفرتة؛ هذه
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ال التي فاألعداد لذلك؛ تماًما النقيضة بالطبيعة كانتور مجموعة تتمتع ولكن النسبية.
رشيطة ،C عنرصمن بأي االلتقاء دون األعداد خط عىل توجد ربما C املجموعة يف توجد
للتعرف فيه. تتواجد الذي املكان حول للغاية صغرية مساحة عىل خرباتها تقترص أن
1 عىل الثلثي a العدد مفكوك يحتوي بحيث ،C يف عنًرصا ليس a عدد أي خذ ذلك عىل
فبالنسبة مثًال. n العرشية املنزلة يف 1 ويكون ،a = 0 . . .1 . . . , األقل: عىل واحدة مرة
يكون الفرتة هذه يف b األعداد فإن ،a بالعدد املحيطة كاٍف نحو عىل الصغرية للفرتة
ثم ومن n؛ املنزلة تتخطى منازل يف حتى الثلثي، a مفكوك مع يتفق ثلثي مفكوك لها
الثلثية مفكوكاتها إن إذ C؛ الغريبة املجموعة يف عنارص تكون لن أيًضا كلها األعداد فإن

.1 للعدد واحد ظهور عىل األقل عىل تحتوي سوف
إذ شديدة؛ بعزلة يشعر لن كانتور مجموعة يف a عنرص أي اآلخر، الجانب عىل
— صغرية كانت مهما — األعداد خط عىل به تحيط J فرتة أي يف يبحث عندما a إن
املجموعة من ليست أعداد إيجاد جانب (إىل بجواره C املجموعة من جريانًا a يجد سوف
عن C املجموعة يف أيًضا يقع J املذكورة الفرتة يف b عنرص تحديد ويمكننا أيًضا). C
املنازل من كاٍف نحو عىل كبري عدد يف a مع يتفق ثلثي مفكوك له b أن افرتاض طريق
حرصه يمكن ال كبري عدد يوجد الواقع ويف .1 عىل منها أيٍّ اشتمال دون ولكن العرشية،

.J يف C عنارص من
ممكن، حد ألقىص العدد وفرية لكانتور األوسط الثلث مجموعة إن الختام، يف
مكان أي يف صلة ذات أخرى عنارص مقابلة تستطيع C املجموعة يف املوجودة والعنارص
ال C املجموعة فإن ،C يف عنارص ليست التي لألعداد فبالنسبة ذلك، ومع فيه. تبحث
الحرصية األماكن يف C عنارص أحد تحديد يمكن فال اإلطالق. عىل موجودة تكون تكاد
فبالنسبة صفًرا. يبلغ نفسها C املجموعة قياس أن كما ،C عنارصيف ليست التي لألعداد

كالعدم. وجود لها ليس C لها،

الديوفانتية املعادالت

واألعداد املعادالت. بلغة األعداد خط عىل املوجودة الرئيسية املجموعات بعض تُمثَّل ربما
للمعادالت كحلول تَظهر التي األعداد هي — للعد قابلة مجموعة تشكِّل التي — النسبية
صحيحان). عددان bو a) ax − b = 0 املعادلة حل هو b

a الكرس البسيطة: الخطية
نسبية، غري أعداد عليها يُطلق الطريقة، بهذه تظهر ال والتي ،√2 غرار عىل واألعداد
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ذلك فعل نستطيع مثلما العد بأعداد إقرانها يمكن ال للعد قابلة غري مجموعة وتشكِّل
وهي املتسامية، األعداد توجد النسبية غري األعداد مجموعة وضمن النسبية. األعداد مع
أعىل قًوى استخدمنا لو حتى املعادالت، من النوع لهذا كحلول أبًدا تَظهر ال التي األعداد
إذ عليها؛ مثاًال ليس √2 ولكن املتسامية، األعداد عىل مثال π أن املعروف ومن .x للعدد
األعداد فئات تعريف هو هنا املتبع املنهج فإن ثم ومن .x2 − 2 = 0 املعادلة يحل إنه

تحلها. التي املعادالت أنواع خالل من
أنه عىل ونُِرصُّ املعاكس السبيل نسلك عندما الدراسة من مثري اتجاه يَربز ذلك، مع
حلول ولكن صحيحة، أعداًدا تكون أن ينبغي التي هي فحسب معادالتنا معامالت ليست

ذلك. عىل تقليديٍّا مثاًال إليك أيًضا. املعادالت
املخلوقات من نوع كل عدد كم ساًقا، و46 وخنافس عناكب عىل صندوق «يحتوي
من ولكن باملحاولة، بسهولة هذا البسيط األعداد لغز حل يمكن الصندوق؟» هذا يف
مهتمون أننا وثانيًا: ،6b + 8s = 46 بمعادلة: تمثيله يمكن أوًال: أنه مالحظة املفيد
العناكب وعدد b الخنافس عدد أن وهو املعادلة؛ لهذه الحلول من معينة بأنواع فحسب
الديوفانتية»، «املعادالت اسم املعادالت من نظام عىل يطلق عام، وبوجه العد. أعداد من s
حلول عن نبحث ما وعادًة األعداد، من معني نوع عىل الحلول عن بحثنا نَْقُرص عندما

النسبية. أو الصحيحة األعداد من
أوًال، املعادلة. تلك مثل الخطية الديوفانتية املعادالت لحل بسيطة طريقة توجد
و8؛ 6 الحالة هذه يف هما اللذين للمعاملني، األكرب املشرتك القاسم عىل املعادلة اقسم
عىل نحصل ،2 املشرتك العامل هذا وبإلغاء .2 هو لهما األكرب املشرتك فالقاسم وبذا
األيمن الطرف يَُعد لم إذا .3b + 4s = 23 نفسه: الحل لها معادلة أي مكافئة؛ معادلة
من حلول يوجد ال أنه يعلمنا فهذا القسمة، هذه إجراء بعد صحيًحا عدًدا املعادلة من
هي التالية الخطوة الحد. هذا عند نتوقف أن يمكننا وأننا املعادلة، لهذه صحيحة أعداد
هذه ويف مضاعفاته، عىل والعمل األسهل، هو األصغر يكون ما وعادة املعاملني، أحد أخذ
وبإعادة +3b+3s؛ s = (3×7)+2 الشكل: بهذا معادلتنا كتابة ويمكن .3 هو الحالة
s أن إيضاح هو هذا من الهدف .s = (3 × 7) − 3b − 3s + 2 عىل نحصل الرتتيب
b وجْعل معادلتنا يف s = 3t + 2 ب وبالتعويض .t الصحيح للعدد 3t + 2 الشكل لها

عىل: نحصل املعادلة، يف الرئييس الطرف

3b + 4(3t + 2) = 23 =⇒ 3b = 15− 12t =⇒ b = 5− 4t.
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b = 5− 4t, s = الصحيحة: باألعداد الديوفانتية للمعادلة الكامل الحل اآلن لدينا
باألعداد الحلول وكل املعادلة، يحل سوف t ل صحيح بعدد قيمة أي واختيار .3t + 2

الصيغة. هذه عىل تكون الصحيحة
يقل أال يجب إنه حيث ذلك؛ من أكرب بقدر مقيدة األصلية مسألتنا فإن ذلك، مع
قيمتان إال يوجد ال فإنه وبذلك، سالبة. عناكب أو خنافس يوجد ال إذ صفر؛ عن sو b
وعنكبوتان، خنافس 5 املحتملني: الحلَّني يقدم مما t؛ = و1 t = 0 وهما ،t ل ممكنتان
النوعني، كال من مجموعة يوجد أنه عىل اللغز فرسنا وإذا عناكب. و5 واحدة وخنفسة

وعنكبوتان. خنافس 5 التقليدي: الحل عىل نحصل

b

s

987

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

10

1

3b    4s    23

(5,2)

(1,5)

+  =

الخطية. املعادلة خط عىل الشبكية النقاط :5-7 شكل

املصاحبة للمعادلة البياني الرسم ألن خطية»؛ «مسائل املسائل من النوع هذا يسمى
الشبكية» «النقاط إيجاد الديوفانتية املسألة وعىل النقاط. من متناٍه ال خط من يتكون له
يف الشبكية النقاط أو اإلحداثيَّني، كال فيها يتكامل التي النقاط وهي الخط، هذا عىل

املوجبة. بالحلول فحسب نسمح كنَّا إذا فقط املوجب الربع
املسائل طبيعة فإن معادالتنا، يف األعىل والقوى الرتبيع إدخال فبمجرد ذلك، مع
التي النوع هذا عىل التقليدية املسائل إحدى إثارة. وتزداد أكرب اختالًفا تختلف املقابلة
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a املوجبة الصحيحة األعداد وهي فيثاغورس»: «ثالثيات كل بإيجاد تتعلق كامل حل لها
حقيقة من اسَمها فيثاغورس ثالثياُت استََقْت وبالطبع، .a2 + b2 = c2 حيث وc؛ bو
الصحيحة. األعداد هذه طولها يبلغ بأضالع الزاوية قائم مثلث ِبَرسم لك تسمح أنها
يمكننا فيثاغوريس، ثالثي أي فبوجود .(5 ،4 ،3) املثلث هو هذا عىل التقليدي املثال
املعادلة ستتواصل إذ موجب؛ عدد أي يف الثالثي أعداد كل بمضاعفة ببساطة املزيد إنتاج
عىل لنحصل السابق املثال مضاعفة يمكننا املثال، سبيل عىل توقف. دون الفيثاغورسية
نفسها النَِّسب يتضمن — مماثًال مثلثًا الثالثي هذا يعطي ذلك، مع .(10 ،8 ،6) الثالثي
نجد األول املثلث إىل وبالنظر الشكل. يف وليس الحجم يف تغيري مجرد التغيري إن إذ —
حجم نصف تساوي بوحدات األضالع أطوال قياس خالل من ببساطة الثاني الثالثي
ثالثيات توجد ذلك، مع لألبعاد. العددي الحجم مضاعفة ثم ومن األصلية؛ الوحدات
و(65، (13 ،12 ،5) األبعاد ذات الزاوية قائمة املثلثات تُمثلها التي مثل ا حقٍّ مختلفة

.(97 ،72

كل مع ذلك نفعل أن يكفي فيثاغورس، ثالثيات كل عن التعبري أجل من لذلك،
كل إن إذ 1؛ هو الثالثة بني األكرب املشرتك القاسم يكون حيث ,a,b)؛ c) الثالثيات
هي بذلك القيام وطريقة الثالثي. هذا من ة مكربَّ نَُسخ إال هي ما األخرى الثالثيات
زوجي، أحدهما ،nو m بينهما فيما أوليَّني موجبني صحيحني عددين أي خذ كالتايل:
،b = m2 − n2و ،a = 2mn طريق عن املحدد الثالثي شكِّل أكربهما. m ولنجعل
(ومن فيثاغورسيٍّا ثالثيٍّا cو bو a الثالثة األعداد سيمثل وعندها .c = m2 + n2و
(وال مشرتك عامل أي الثالثة األعداد بني وليس الجربية)، الحسابات من التأكد السهل
m = 2 اعتبار خالل من السابقة الثالثة األمثلة وتنشأ أيًضا). ذلك من التأكد يصعب
لدينا األخري املثلث يف بينما الثانية، الحالة يف n = mو2 = و3 األوىل، الحالة يف n = و1
فيثاغوريس ثالثي فأي الجهد؛ من مزيًدا العكس من التحقق ويتطلب .n = و4 m = 9

.nو m للعددين مناسب نحو عىل مختارة قيم باستخدام الطريقة بهذه ينشأ مشابه
ال (mوn) من مختلفني زوجني إن إذ نوعه؛ من فريد التمثيل فإن ذلك، عىل وعالوة

.(a, b, c) نفسه الثالثي ينتجا أن يمكن
َفِألَيِّ اإلطالق: عىل حلٌّ العليا والقوى املكعبة باألعداد الخاصة املقابلة للمعادلة ليس
.xn + yn = zn يكون حيث وz؛ yو x موجب صحيح ثالثي يوجد ال ،n ≥ 3 قوة
وايلز»؛ «مربهنة باسم املستقبل يف ستُعرف ربما التي األخرية»، فريما «مربهنة هي هذه
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وحتى وايلز. أندرو السري يد عىل العرشين القرن تسعينيات يف أخريًا مصداقيتها ثَبَتَت إذ
مسألة فإنها — أويلر طريق عن مرة ألول ُحلَّت التي — املكعبة األعداد لحالة بالنسبة
للقوة مرفوعني عددين جمع حاصل أن إيضاح نسبيٍّا السهل فمن ذلك، مع للغاية. صعبة
وهذا أيًضا). الرابعة للقوة مرفوًعا عدًدا ليس (وبالطبع أبًدا مربًعا عدًدا يكون ال الرابعة
حلَّلنا إذا أنه يعني (ما p أوليٍّا عدًدا n فيها يكون التي الحالة عىل املسألة لَقْرص كاٍف
وبالفعل الفور)، عىل ذلك تتبع سوف العامة النتائج فإن األولية، األسس لكل املسألة
مع عرش. التاسع القرن يف النظامية األولية األعداد عليه يُطلق ملا بالنسبة املسألة ُحلَّت
«حدسية عليها يُطَلق عميقة ملسألة وايلز لحل كنتيجة فقط الكامل الحل ق تَحقَّ ذلك،

وتانياما». شيمورا
ِبل معادلة هي املكثفة بالدراسة حظيْت التي الديوفانتية فاملعادلة ذلك، مع
زمن يف أهميتها أُدرَكْت ولقد مربًعا. ليس موجب صحيح عدد n حيث x2؛ −ny2 = 1

قبل ٤٠٠ عام يف ربما والهند، اليونان يف للدراسة خضعت أنها يبدو إذ للغاية؛ مبكر
عندما املثال، سبيل عىل .√n للعدد x

y جيدة نسبية تقريبات يعطي حلها ألن امليالد؛
y = و408 x = 577 العددان — الحلول أزواج كأحد — للمعادلة يكون ،n = 2 يكون
اإلغريق كان التي الهندسية بالعملية املعادلة وترتبط .( xy )

2 = 2.000006 جانب إىل
طرح وتُواصل مستقيمتني بقطعتني تبدأ حيث املستمر»؛ «الطرح اسم عليها يُطِلقون
أطوال عىل تنطبق ولكن إقليدس، لخوارزمية ُمناِظر نوٌع وهي األطول، من األقرص
الخامس الفصل يف املذكورة — ألرخميدس املاشية معضلة تؤدي الواقع، ويف متواصلة.

ِبل. معادلة من لصورة —
١٥٠ عام قرابة يف نفسه ديوفانتوس يد عىل للدراسة ِبل معادلة من صور خضعْت
وتحسنت ،(٦٢٨ (عام جوبتا براهما العظيم الهندي الرياضيات عالم وحلها ميالدية،
عىل الحصول كيفية أوضح الذي ،(١١٥٠ (عام الثاني بهاسكارا يد عىل حلها طرق
عىل الرياضيات علماءَ حثَّ الذي هو فريما كان أوروبا، ويف أوَّيل. حلٍّ من جديدة حلول
الفرنيس الرياضيات عالم إىل الكاملة النظرية ونُسبَت ِبل، معادلة إىل انتباههم تحويل
فهي «ِبل» اإلنجليزية التسمية عن (أما (١٧٣٦–١٨١٣) الجرانج لوي جوزيف الشهري
.√n ل املستمر العرشي املفكوك عىل العامة الحل طريقة وتعتمد تاريخية). مصادفة

104



بعده! وما التناهي عدم نحو

املستمرة فيبوناتيشوالكسور

يف واملذكورة فيبوناتيش، اكتشفها التي … 21 ،13 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1 ،1 األعداد متتالية تَذكَّْر
املقابلة النسبة واكتِب املتتالية، هذه يف املتتابعة الحدود من زوًجا وخذْ الخامس، الفصل
طريق عن الكرس هذا عىل املرصي األسلوب طبَّْقنا إذا واآلن، وكرس. واحد صورة يف له

ذلك: عىل مثاًال خذ مذهل. نمط يظهر فسوف البسط، عىل واملقام البسط قسمة
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النِّسب وتظهر ،1 أعداد من بأكمله يتكون األدوار متعدد كرس عىل نحصل سوف
مرة، كل يف ذلك يحدث أن ويجب الحساب. يف تعمقنا كلما فيبوناتيش ألعداد السابقة
التايل ِضعف عن يقل فيبوناتيش عدد كل فإن األعداد، هذه تحديد طريقة خالل فمن
السابق. فيبوناتيش عدد هو الباقي وسيكون 1 ستكون القسمة نتيجة فإن ثم ومن له؛
وهكذا ،τ الذهبية النسبة من تقرتب املتتالية فيبوناتيش أعداد نسبة أن تتذكر وسوف

.1 أعداد من بالكامل املكون املستمر للكرس النهائية القيمة هي τ أن إىل ذلك يشري
يمكن متناهية ال متكررة عملية أي قيمة فإن الخامس، الفصل يف أوضحنا كما
الربج قيمة عىل أطلقنا فإذا العملية. هذه عىل تعتمد ملعادلة الرئييس الطرف جعلها
a؛ = 1+ 1

a العالقة يعوض a أن نجد ،a اسم 1 العدد من ن املكوَّ املتناهي غري الكرسي
أن نجد هذا، ومن .a من جديدة نسخة مجرد هو للكرس األول الدور أسفل يقع ما ألن

.τ = 1+√5
2 هو لها املوجب والجذر ،a2 = a+ 1 الرتبيعية املعادلة يعوض a

عدًدا نقرِّب فعندما ذاته. حد يف مهم العملية هذه عن الناتج املستمرة الكسور نوع
.y للعدد العرشي التمثيل إىل بالطبع ننتقل النسبية، األعداد طريق عن y نسبي غري
طبيعيٍّا أمًرا ليس معني بأساس مرتبًطا العدد َكْون ولكنَّ العامة، للحسابات ممتاز وهذا
العدد تقريب دقة مدى y العدد لطبيعة الرضوري من وكذلك الريايض. املستوى عىل
متسلسلة إليجاد طريقة توجد هل نسبيٍّا. الصغرية املقامات ذات الكسور طريق عن y
من عالية بدرجة y لتقريب املتناقضة املتطلبات مع نحو أفضل عىل تتوافق الكسور من
للعدد، املستمر الكرس تمثيل يف اإلجابة تكمن نسبيٍّا؟ صغرية املقامات إبقاء مع الدقة،

دائًما. (املقام) السفلية األدوار اقتطاع خالل من ذلك يفعل الذي
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األعداد

يف استخدمناها التي العديدة األدوار بسبب للغاية غريبة املستمرة الكسور تبدو
بسط كل ألن فنظًرا القسمة؛ أدوار كل كتابة إزعاج تخطي يسهل ذلك، مع تمثيلها.
نقصده. الذي املستمر الكرس لتحديد القسمة حاصل تسجيل سوى نحتاج فال ،1 يساوي

التالية: بالطريقة 25
91 الكرس تمثيل يتطور املثال، سبيل عىل

25
91

= 0+ 1

3+ 16
25

= 0+ 1

3+ 1

1+ 9
16

= · · ·

القائمة دتْه حدَّ الذي املستمر الكُرس املطاف نهاية يف يَنتج والذي
الكرس تمثيل لها τ الذهبية النسبة قبل، من رأينا وكما .[0,3,1,1,1,3,2]
املتكرر. العرشي بالرتميز تُذَكِّرنا بطريقة τ = [1] ونكتب .[1,1,1,1, . . . ] املستمر
وهو ،91 = 3× 25+ 16 كتابة من يأتي 25

91 املستمر الكرس يف 3 للعدد األول والظهور
السبب لهذا الواقع، ويف .(25 ،91) األعداد لزوج إقليدس خوارزمية من األول السطر
عىل تطبيقها عند الخوارزمية يف سطر لكل املستمر الكرس يف واحد سطر يوجد بالضبط
أوليَّني العددان فيه يكون — مختزل» «كرس ب البدء عند خاص، نحو وعىل العددين.
الكرس حسابات خالل تَنتج التي الكسور كل عىل نفسه األمر سينطبق — بينهما فيما

معها. املتوافق املستمر
نكون ربما أننا فكرة أمام الباَب — الذهبية النسبة عن الناتج الخاص— املثاُل يفتح
متناهية، ال مستمرة كسور باستخدام النسبية، غري األخرى األعداد تمثيل عىل قادرين
نحو عىل نسبية أعداًدا نفُسها هي تمثل (التي متناهية مستمرة كسور طريق عن وليس
بقليل السماح القارئ عىل سينبغي a؟ للعدد املستمر الكرس يَنتج كيف ولكن واضح).

تنفيذه. طريقة وإليك الواقع، عىل ذلك تطبيق لرؤية الجربية الخدع من
.a = [a0, a1, a2, . . . ] للعدد املستمر الكرس حساب عملية يف خطوتان توجد
سبيل (عىل .a0 = ⌊a⌋ إليه ويشار ،a العدد يف الصحيح الجزء هو a0 العدد
عام وبوجه (.⌊π⌋ = 3 عن ينتج π = 3.1415927 . . . من الصحيح الجزء املثال،
النحو عىل بتكرار، rn الباقي الحد يُعرف حيث rn؛ يف الصحيح الجزء أي an؛ = ⌊rn⌋
وباستخدام a = √2 عىل ذلك بتطبيق املثال، سبيل وعىل .r0 = a, rn = 1

rn−1−an−1
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بعده! وما التناهي عدم نحو

ألن نظًرا — القراء) بعض يَأَْلُفها ربما (والتي املقام برتشيد الخاصة الجربية األداة
عىل: نحصل — ⌊√2⌋ = 1

a = r0 =
√

2 = 1+ (
√

2− 1),

a0؛ = 1 بحيث

r1 = 1
r0 − a0

= 1√
2− 1

=
√

2+ 1

(
√

2− 1)(
√

2+ 1)
=
√

2+ 1,

a1 = ⌊r1⌋ = 2.

عىل: نحصل ذلك وبعد

r2 = 1
r1 − a1

= 1

(
√

2+ 1)− 2
= 1√

2− 1
=

√
2+ 1

(
√

2− 1)(
√

2+ 1)

=
√

2+ 1,

فإن: وهكذا ،r1 = r2 = · · · = √
2 + 1, a1 = a2 = · · · = 2 تكون: بحيث

.√2 = [1,2]
أعداد هي املستمرة كالكسور متكررة تمثيالت لها التي األعداد إنَّ الواقع، يف
كما التكرار)، عن تمثيالتها تتوقف التي األعداد — دقيق نحو عىل — (هي نسبية
حل هي سابًقا قابلناها التي ،τ غرار عىل تربيعية معادالت عن تَنتج التي األعداد أنها
بعض وتوجد .x2 = 2 املعادلة تعوض التي ،√2 = و[1,2] x2 = x + 1 للمعادلة
،√3 = [1,1,2] منها: بها؛ للتنبؤ التكرارات قابلية عدم طبيعة توضح التي األمثلة
فهناك ذلك، مع .√28 = و[5,3,2,3,10] ،√17 = و[4,8] ،√7 = و[2,1,1,1,4]
لعدد الرتبيعي بالجذر الخاص املستمر الكرس مفكوك نمط يف للغاية خاصومميز جانب
بَليندرومية متتالية من املتكرر الجزء ويتكون ،r صحيح بعدد املفكوك يبدأ نسبي. غري
رؤية ويمكن .2r يتبعها االتجاهني) من نفسه بالرتتيب تُقرأ التي األعداد من (متتالية
،r = 5 أن نجد ،√28 للعدد بالنسبة املثال، سبيل عىل السابقة، األمثلة كل يف ذلك
للعددين وبالنسبة .2r = 10 يتبعه الذي ،3 ،2 ،3 هو املفكوك يف البَليندرومي والجزء
صورة يف ولو موجوًدا، النمط يزال ال ولكن فارغ، البَليندرومي الجزء فإن و17√، √2
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األعداد

يحمل إذ نوعه؛ من فريد ما لعدٍد املستمر الكرسي التمثيل أن إيضاح فيمكن بسيطة.
مختلفتني. قيمتني املختلفان املستمران الكرسان

نسبية أعداد طريق عن النسبية غري األعداد تقريب يف املستمرة الكسور أهمية تعود
تنتج التي األصيل، للعدد النسبية التقريبات وهي الكرس، «تقاربات» عليه يطلق ما إىل
أفضل يمثل وهذا له. املقابل النسبي العدد وإيجاد معينة نقطة عند التمثيل اقتطاع عن
مقاًما يتضمن سوف أفضل تقريب أي أن بمعنى التقريب؛ محل للعدد ممكن تقريب
ألن ونظًرا فيبوناتيش. نسب هي الذهبية النسبة وتقاربات التقاربات. مقام من أكرب
بأكرب يُؤخر النسب هذه تقارب فإن ،1 هو τ للعدد املستمر الكرس تمثيل يف حد كل
ونَِسب نسبية، بأعداد التقريب يف τ من أصعب عدد يوجد ال السبب، ولهذا ممكن. قدر

إليه. التوصل يمكنك تقريب أفضل هي فيبوناتيش
1√
5q2 ضمن يكون ما دائًما التقريب فإن ،q هو املستمر الكرس تقارب مقام كان إذا
تقرتب التي القيمَة وتزيد املستمر الكرس تقارباُت وتقلل للعدد، الحقيقية القيمة من
النسبية باألعداد بالتقريب األمر يتعلق عندما — األعداد فأسوأ ذلك، مع بالتناوب. منها
— املعيَّنة املتسامية األعداد بعض فإن ذلك، ومع و2√. τ مثل إقليدس أعداد هي —
نحو عىل تُقرَّب ربما — النسبية األعداد عالم عن تكون ما أبعد طبيعتها يف تبدو قد التي

املنشود. العدد إىل كبرية برسعة تتجه تقاربات لها ويكون للغاية، شديد
— السابق الجزء ختام يف املذكورة — x2 − ny2 = 1 ِبل بمعادلة الصلة تتضح
عىل العثور ويمكن ،x للعدد ممكنة موجبة قيمة أقل مع للمعادلة، (x,y) الحل بوجود
يكون عندما املثال، سبيل عىل .√n للعدد املستمر الكرسي التمثيل تقاربات بني الحل هذا
x = 8 كون أن كما … 8/3 ،5/2 ،3/1 ،2/1 ب تبدأ √7 تقاربات متتالية فإن ،n = 7

.x2 − 7y2 = 1 ِبل ملعادلة أسايس حل أصغر عليه يُطلق ما يعطينا ما هو y = و3
عىل العرشي؛ املفكوك من مبكرة مرحلة يف أبًدا األسايس الحل يظهر ال فأحيانًا ذلك، مع
.y = و1820 x = 9801 هو x2−29y2 = 1 للمعادلة موجب حل أصغر املثال، سبيل
طريق عن األخرى الحلول كل تظهر ،(x,y)األسايس الحل هذا تحديد فبمجرد ذلك، مع
معامالت واستخراج (x+y√n)k(k = 1,2,3, . . . ) الجربي للتعبري املتتالية القوى أخذ
نصل الطريقة وبهذه الجربي. التعبري مفكوك يف املقابلة النسبية وغري النسبية األجزاء

.√n للعدد املستمر الكرسي التمثيل خالل من ِبل ملعادلة الكامل الحل مجموعة إىل
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الثامن الفصل

منظورخمتلف من األعداد

واملركبة الحقيقية األعداد

الحقيقية. األعداد تكوين من أكرب بسالسة ويتم بساطة أكثر املركبة األعداد تكوين إن
التي املرحلة وهي النسبية، األعداد إنشاء هي الحقيقية األعداد تكوين من األوىل فاملرحلة
عددين مجرد هو — 2

3 مثل — فالكرس الكرس. يعنيه ما توضيح فيها علينا ينبغي
الصعب من وليس تميُّزها. من الرغم عىل املألوفة الطريقة بهذه عنهما نعربِّ صحيحني
إلتقانها. حثيثًا جهًدا تتطلب معها املتوافقة الحسابات أن مع الكرسية، األجزاء فكرة فْهم
شابهها وما 6

و9 4
و6 2

3 غرار عىل كسوًرا أن أخرى أشياء جملة يف لك املعلمون َح َرشَ وطاملا
متساوية. أجزاءً بالفعل تمثل فإنها نفسها، العددية باألزواج تُمثِّل ال أنها ومع متساوية؛
يف هو النسبي العدد أن حقيقة إىل انتباهنا يلفت ولكنه تقبُّله، يصعب أمًرا ليس وهذا
األعداد من ِبَزوج منها كلٌّ يَُمثَّل التي املتساوية الكسور من متناهية ال مجموعة الواقع
التالعب احتمالية ألن كثريًا؛ فيه نفكر أال نفضل وربما مفزًعا، هذا يبدو الصحيحة.
القلق. بعض تثري ربما الصحيحة األعداد من أزواًجا تضم التي املتناهية غري باملجموعات
ومختزًال، فريًدا تمثيًال تمثيله يمكن كرس أي أن وهي ذلك؛ من تنقذنا ميزة هناك ولكن
التخلص خالل من عليهما الحصول ويمكن أوليَّني، عددين واملقام البسط فيه يكون
تعتاد أن بمجرد ذلك، ومع أوًال. بهما بدأْت قد تكون الكرس يف مشرتكة عوامل أي من
الصحيح، سياقها عن األمور تَحيد أال ينبغي استخدامها، وقواعد الكسور خصائص عىل
أزواًجا تضم متناهية ال بمجموعات ضمنًا تتالعب أنك الدقيق الفحص أظهر لو حتى

الحسابية. عملياتك تجري بينما الصحيحة، األعداد من



األعداد

األعداد ماهية تحديد محاولة عند التالية املرحلة عند أكثر األمور تسوء ذلك، مع
2√؛ يساوي كرس يوجد ال أنه اكتشف إذ فيثاغورس؛ بمشكلة نبدأ دعنا ا. حقٍّ الحقيقية
لألعداد جديًدا حقًال ونكوِّن ،r 2 = 2 خاصية ونمنحه ،r جديد رمز تقديم يمكننا لذا
يف تكون التي األعداد كل مجموعة ألن ال فعَّ وهذا .r الجديد والعدد النسبية األعداد من
العادية؛ الجربية القواعد لكل تخضع — نسبيان عددان bو a حيث — a+ br صيغة
يمكن كما بصيغته، يحتفظ الصيغة هذه من العدد مقلوب ألن ِقْسمتها؛ حتى فيمكننا

املقام». «ترشيد عليها يطلق بارعة جربية مناورة خالل من رؤيته
املعادلة عن ماذا ولكن ،x2 = 2 املعادلة َحيلَّ −rو r الجديدان العددان ر يوفِّ
إنه حيث املعادلة؛ هذه حل أجل من آخر جديد عدد لضم حاجة يف أننا يبدو x2؟ = 3

(يكفي .3 تربيعه ناتج سيكون a+br بصيغة عدد يوجد ال أنه من التحقق اليسري من
لك يسمح ذلك فإن ،(a+ br)2 = 3 أن بافرتاض بسيط: تناُقض بربهان االستعانة هنا
األقل عىل — √

3 أو √2 العددين أحد إن تقول التي الخاطئة الجربية العبارة باستنتاج
يشء.) كل من بالرغم نسبيٌّ —

أننا ببساطة ِلنعلن بعينها، معادالٍت حول املخاوف هذه كل تجاُوز يف َلنرغب إننا
العرشية املفكوكات كل تضم التي املجموعة فهي الحقيقية؛ األعداد ماهية بالفعل نعرف
كيفية نعلم — باملمارسة — وإننا للغاية، مألوفة األعداد وهذه والسالبة. املوجبة املمكنة،
أسئلة طرح ِلِحني األقل عىل صلبة، أرضية عىل نقف بأننا نشعر ثم ومن استخدامها؛
والرضب والطرح الجمع إجراء إمكانية هي لألعداد الرئيسية والسمة للغاية. أساسية
غري عرشيني كرسين ترضب أن بك يُفرتض كيف املثال، سبيل عىل ولكن عليها. والقسمة
النهاية من «نبدأ لكي املتناهية العرشية الكسور عىل نعتمد إننا متناهيني؟ وال متكررين
القيام يمكن املتناهي. غري العرشي املفكوك مع األمر هذا مثل يوجد ال ولكن اليمنى»،
أجل من فيه تعاني الذي األعداد نظام إن وعمليٍّا. نظريٍّا للغاية معقد أمر ولكنه بذلك،

ُمرضيًا. يبدو ال والرضب الجمع كيفية توضيح
وعندما .1 الناتج يكون ،3 يف 1

3 ترضب عندما أخرى: صغرية عثرات هناك أن كما
الحالة بالفعل وهي .0.999 . . . يكون بالتأكيد الناتج فإن ،3 يف 0.333 . . . ترضب
1.000 . . . = نفسه: العدد عن مختلفان عرشيان مفكوكان فيها يعربِّ أن يمكن التي
املثال: سبيل عىل متكرر، غري عرشي كرس أي مع ذلك يحدث الواقع، ويف .0.999 . . .

إن قول أبًدا الصائب من يكون أن يمكن ال فإنه ثم، ومن .0.375 = 0.374999 . . .
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مختلف منظور من األعداد

مفكوكني أن نرى إذ األخرى؛ عن منهما كلٌّ تعربِّ الحقيقية واألعداد العرشية الكسور
ذات األعداد تتغري سوف ذلك، عىل عالوة نفسه. العدد يساويا أن يمكن مختلفني عرشيني
وهذا العرشية، القاعدة غري أخرى قاعدة عىل عملنا إذا الفريدة، غري العرشية املفكوكات
نجعل فإننا العرشية، الكسور باستخدام الحقيقية األعداد عرَّفنا وإذا آخر. تعقيًدا يسبب
صورة يف نفسها البنية بَنَيْنا وإذا العرشية). (القاعدة تعسفي خيار عىل تعتمد البنية
«كما بعبارة نعنيه الذي وما هي؟ كما الحقيقية» «األعداد مجموعة ستكون فهل ثنائية،

حالة؟ أية يف هي»
بكل ذرًعا تضيق قد أو لالهتمام، مثريًة أعاله امُلثارَة األساسيَة األسئلَة تَِجُد قد
تسري سابًقا األمور كل كانت حني يف ألنفسنا املتاعب نثري أننا يبدو إذ التمحيص؛ هذا
أنه يدركون الرياضيات فعلماء ذلك. كل وراء من جاد هدف يوجد ذلك، مع بسالسة.
معروفة، رياضية أمور عىل تأسيسها املهم من فإنه جديدة، رياضية أمور تُطرح كلما
زوج أنها عىل الكسور يف التفكري خاللها من يمكن التي بالطريقة املثال، سبيل عىل
تَْحكم التي القواعَد بحذٍر نضع ربما الطريقة، وبهذه العادية. الصحيحة األعداد من
تماًما، األساسية القواعد تجاَهْلنا إذا ولكن الحايل. وْضعنا ونعرف الجديد، ع املوسَّ النظام
— والتكامل للتفاضل الرسيع التطور أدى املثال، سبيل عىل بعد. فيما تُالحقنا فسوف
ذلك، مع الكواكب. بحركة التنبؤ مثل مذهلة نتائج إىل — الحركة دراسة عن نَتَج الذي
مدهشة، رًؤى أحيانًا قدَّم متناهية أنها عىل معها والتعامل املتناهية غري باألمور فالتالعب
معرفة يمكننا صلب أساس عىل الرياضية األنظمة وبرتسيخ هراء. كان أخرى أوقات ويف
معرفة أجل من «رسمية» تالعبات يف كثريًا الرياضيات علماء ينغمس الواقع ويف الفارق.
جديرة النتيجة كانت وإذا وشيًكا. الواعدة الجديدة النظريات بعض استحداث كان إن
النتائج إىل واللجوء لألساسيات، العودة خالل من بدقة إثباتها يمكن فإنه باالهتمام،

صحيح. نحو عىل سابًقا مصداقيتها ثَبَتَت التي
األعداد نظام وْضع عناء (١٨٣١–١٩١٦) ديديكند يوليوس تحمل يف السبب هو هذا
عىل ديديكند» «حدود باسم اآلن إليها يشار التي فكرته عىل اعتماًدا رسميٍّا، الحقيقية
سبَّبها التي املعضلة مع بنجاح يتعامل رياضيات عالم أول كان ذلك، مع األعداد. خط
امليالد) قبل ٣٨٠ عام نجمه (بزغ النيدويس يودوكسوس هو النسبية غري األعداد وجود
«طريقة عليه يطلق ما باستخدام ألرخميدس به الخاصة النِّسب» «نظرية سمحْت الذي
التفاضل علم ظهور قبل املنحنية األشكال وأحجام مساحات استنتاج لدقة االستنفاد»

سنة. ١٩٠٠ بقرابة ذلك بعد والتكامل
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التخيلية الوحدة األعداد؛ أحجية يف األخرية القطعة

ال إنه إذ مذهل؛ نحو عىل ناجح إجراء هو −1 تربيعه عن يَنتج i جديد رمز إدخال إنَّ
لكل حالٍّ يقدم أيًضا وإنما فحسب، واحدة ملعادلة حل توفري مشكلة البرص ملح يف يحل
ألي تربيعيني جذرين لدينا إنَّ وبالتأكيد، ذلك. جانب إىل والكثري الحدود، كثرية املعادالت
i2 = −1 أن خاصية بفضل −r إىل يُربع ±i√r العددين كال إن حيث r−؛ سالب عدد
بمعنى — العادية الحسابية العمليات مع الحال هي كما — تباديل الرضب أن وافرتاض
األعداد نظام أن أساس عىل واصْلنا إذا وبالفعل، .wو z عددين ألي zw = wz أن
التي الحالة مع يتوافق ما (وهو الحقيقية األعداد نظام يشمل أن يجب a+ bi املركبة
تواجهنا فلن العادية، الجرب بقواعد االلتزام يستمر أن يجب وأنه ،(b = 0 فيها يكون
يُرمز التي املركبة األعداد مجموعة إن السعيدة. املفاجآت من الكثري وسنجد صعوبات،
ذلك، مع أخرى. أشياء ضمن أيًضا ممكنة القسمة أن يضمن «حقل» هي C بالرمز لها
الحياة إىل والنظر األعداد خط أحادية ترك األفضل من كله، ذلك يحدث كيف فلمعرفة

بُعدين. خالل من

4i

2i

10

2 4

3 5

3i

i

محور تخييل

محور حقيقي

(2 + i) + (1 + 3i) = 3 + 4i 1( + 3i)   = + (−3−5i)

−3−2i

−3−2i

−1+3i

−

−2i

−1−3

−4 −2

−3i

−i

3 + 4i

2 + i

موجهة. مستقيمة قطع إضافة طريق عن املركبة األعداد إضافة :1-8 شكل

املركب»؛ «املستوى عىل بارًعا تقديًما نفسها املركبة لألعداد الحسابية العمليات تقدم
اإلحداثي. املستوى عىل (a, b) بالنقطة يُمثَّل بأنه a + bi املركب العدد يف نفكر إذ
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مدخالتهما نجمع فإننا ،w = (c, d)و z = (a, b) املركبني العددين نضيف وعندما
استخدمنا وإذا .z +w = (a + c, b + d) لدينا ينتج لكي مًعا؛ والثانيني مًعا األولني

.(2+ i)+ (1+ 3i) = 3+ 4i املثال سبيل عىل لدينا ينتج ،i الرمز
تُجمع حيث املركب؛ املستوى يف املتجهات» «جمع عليه يُطلق ما مع يتوافق وهذا
نبدأ .(1-8 شكل (انظر لألسفل األعىل من مًعا، («املتجهات») املوجهة املستقيمة القطع
هذه من األول سهمنا نرسم املثال هذا ويف ،(0,0) إحداثيَّاها يكون التي األصل نقطة من
للنقطة نذهب ،(1,3) بالنقطة يمثَّل الذي العدد وإلضافة .(2,1) النقطة نحو النقطة
اتجاه هو (هذا أفقي اتجاه يف لليمني واحدة وحدة التحرك يمثل سهًما ونرسم ،(2,1)
إىل فنصل التخييل»). («املحور رأيس اتجاه يف ألعىل وحدات وثالثة الحقيقي»)، «املحور
طرح نعرِّف أن — نفسها بالطريقة — ويمكننا .(3,4) إحداثيَّاها يكون التي النقطة
سبيل عىل نحصل بحيث والتخيلية الحقيقية األجزاء طرح طريق عن املركبة األعداد
من البدء طريق عن ذلك رسم ويمكن .(11 + 7i) − (2 + 5i) = 9 + 2i عىل: املثال

.(9,2) النقطة إىل وصوًال الطرح من لالنتهاء ،(2,5) املتجه وطرح (11,7) املتجه
نرضب إذ تقليدية؛ بصورة به القيام ويسهل آخر، موضوع فهو الرضب، أما
وبافرتاض .i2 = −1 أن متذكِِّرين مًعا، القوَسني رضب خالل من املركَّبنَي العدَدين
بالطريقة األقواس بفك لنا تسمح جربية قاعدة وهو التوزيع»، «قانون تطبيق استمرار

ييل: كما تحدث الرضب عملية فإن العادية،

(a+ bi)(c + di) = a(c + di)+ bi(c + di)

= ac + adi+ bci+ bdi2

= (ac − bd)+ (ad+ bc)i

عام، فبوجه املركب». «املرافق خالل من القسمة حساب يمكن اآلخر، الجانب عىل
z انعكاس هو z أخرى، بعبارة ،a− bi وهو z بالرمز إليه يرمز z = a+ bi املرافق
عدد وهو ،a2+b2 عنها ينتج zz عىل تطبق التي الرضب وقاعدة الحقيقي. املحور عىل
z بني املسافة مربع يساوي وهذا صفًرا. يبلغ التخييل الجزء أن يتضح كما تماًما حقيقي
.zz = |z|2 ييل: كما بالرموز ذلك عن ونعرب .|z| بالرمز إليها يشار التي األصل، ونقطة
مرافق يف والسفيل العلوي الجزء رضب طريق عن آخر عىل مركبًا عدًدا اآلن نقسم وربما
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يشبه وهذا خالص، نحو عىل حقيقي عدد عىل تتم القسمة عملية نجعل لكي القاسم؛
النتيجة يف الرتبيعية الجذور من للتخلص يُستخدم الذي املقام لرتشيد املعياري األسلوب

املثال: سبيل عىل .√2 للعدد املستمر الكرس حساب يف استخدمناه الذي النهائية،

15+ 16i
2+ 3i

= (15+ 16i)(2− 3i)
(2+ 3i)(2− 3i)

= 30− 45i+ 32i− 48i2

22 − 6i+ 6i− 32i2

= (30+ 48)− (45− 32)i
22 + 32

= 78− 13i
13

= 6− i.

يمكننا املحددة، املركبة األعداد من بدًال عامة مركبة أعداد استخدام طريق عن
أجزاؤها حيث من املركبة لألعداد العامة القسمة نتيجة إيجاد — نفسها بالطريقة —
ما ذلك، ومع العامة. املركبة األعداد رضب عملية مع آنًفا فعلنا كما والتخيلية، الحقيقية

الناتجة. الصيغة وحفظ إلنتاج ة ُملحَّ حاجة توجد فال مفهوًما، األسلوب دام
اإلحداثيات من اإلحداثي نظامنا ْنا َغريَّ إذا يَظهر هنديس تفسريٌ الرضب ولعملية
عن أخرى مرة z النقطة تُحدد النظام هذا يف قطبية. إحداثيات إىل العادية الكارتيزية
«املسافة» هو r العدد .(r , θ) كاآلتي عنه سنعرب الذي األعداد، من مرتب زوج طريق
«قطب»). اسم السياق هذا يف عليها (يطلق O األصل نقطة عن z نقطتنا تبعدها التي
نصف دائرة تشكل نفسها r قيمة تحمل التي النقاط وكل سالبة، غري كمية r ف لذا،
الدائرة هذه عىل z لتحديد θ الثاني اإلحداثي ونستخدم القطب. عند متمركزة r قطرها
املحور من الساعة، عقارب اتجاه عكس اتجاه يف وتقاس الزاوية، θ اعتبار طريق عن
θ الزاوية عىل يطلق بينما ،z «مقياس» r العدد عىل ويُطلق .Oz الخط إىل الحقيقي

.z ل الزاوي» «البعد
(r1, θ1) القطبية إحداثياتهما ،wو z مركبني عددين لدينا أن اآلن افرتض
بسيطة صورة تأخذ zw للناتج القطبية اإلحداثيات أن فيتضح الرتتيب، عىل (r2, θ2)و
النحو عىل عادية بلغة منظم نحو عىل الرتكيب قاعدة عن التعبري ويمكن وظريفة.
الزاوي البعد بينما ،wو z من كلٍّ مقياس رضب حاصل هو zw الناتج مقياس اآلتي:
قطبية إحداثيات zw للعدد وبالرموز، .wو z من لكلٍّ الزاوي البعد مجموع هو zw
عمومية األكثر الطريقة هذه تحت الحقيقية األعداد رضب عملية تندرج .(r1r2, θ1+θ2)

،(r ,0) القطبية اإلحداثيات له r املوجب الحقيقي العدد املثال، سبيل عىل لألشياء؛ للنظر
املتوقعة النتيجة هي تكون النتيجة فإن ،(s,0) آخر عدد إحداثيات يف رضبناه وإذا

.rs الحقيقي العدد مع املتوافقة ،(rs,0)
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محور تخييل

0محور حقيقي

r

z = (r, θ)

θ

القطبية. اإلحداثيات عىل مركب عدد موضع :2-8 شكل

وتتحدد التمثيل. هذا خالل من املركبة األعداد رضب سمات من املزيد يتكشف
الزوايا تقاس ال العادة، (ويف .(1,90◦) خالل من i املركبة للوحدة القطبية اإلحداثيات
مقدار يبلغ «راديان»: الطبيعية الرياضية بالوحدة ولكن الظروف، هذه يف بالدرجات
بمقدار التحرك تضاهي الواحد الراديان لفة إن حيث راديان؛ 2π الدائرة زاوية قياس
الواحد والراديان األصل. نقطة عىل باالرتكاز الوحدة، الدائرة محيط عىل واحدة وحدة
يف ورضبناه z = (r , θ) مركب عدد أي اآلن أخذنا وإذا (.57.3◦ تقريبًا يساوي
يضاهي i يف «الرضب أن يعني وهذا .zi = (r , θ + 90◦) أن نجد ،i = (1,90◦)

القائمة الزاوية أخرى، بعبارة املركب». املستوى مركز حول قائمة زاوية خالل الدوران
كعدد. تمثيلها يمكن — األساسية الهندسية الفكرة هذه —

مساحة يف النقاط كل عىل z املركب العدد يف الرضب أو الجمع تأثري إنَّ الواقع، يف
عىل تتخيلها مساحة أي ْر تَصوَّ هندسيٍّا. تصويره يمكن املركب املستوى عىل محددة
نقطٍة كلَّ نحرك ببساطٍة فإننا املساحة، داخل نقطة كل مع z َجَمْعنا إذا املستوى،
غالبًا عليه نطلق كما امُلتَجه أو — السهم يحدده الذي نفسه االتجاه يف نفسها املسافَة
عىل يُحاَفظ بحيث املستوى، عىل آخر موضع إىل املساحة ننقل أننا بمعنى .z ب ممثًال —
دوران ألي تتعرض ال املساحة أن بهذا ونعني وضعها، وكذلك هما، كما والحجم الشكل
يتسبب أثران، له z = (r , θ) يف منطقتك يف نقطة كل رضب فإن ذلك، مع انعكاس. أو
وبهذا ،r بعامل املساحة يف نقطة كل مقياس ويزداد اآلخر. يف θ ويتسبب أحدهما يف r
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وبالطبع، .(r 2 عامل يف مساحتها تُرضب (وبهذا أيًضا r بعامل املساحة أبعاد كل تزداد
املساحة إن إذ َكانِْكَماش؛ أفضل نحو عىل يوصف التوسع هذا فإن ،r < 1 كان إذا
عىل املساحة تحافظ فسوف ذلك، مع األصلية. املساحة من أصغر تكون سوف الجديدة
أما كسابقه. نفسها الزوايا له مشابه مثلث إىل املثلث يُنقل املثال، سبيل عىل شكلها؛
عكس اتجاه يف ،θ زاوية خالل من املساحة تدوير فهو — آنًفا أوضحنا كما — θ تأثري
هو z يف منطقتك نقاط كل لرضب إذن اإلجمايل والتأثري القطب. حول الساعة عقارب
بالشكل محتفظة الجديدة املساحة تظل وسوف القطب. حول منطقتك وتدوير توسيع
كما وضعها يختلف وسوف ،r سيحدده الذي حجمها سيختلف ولكن كانت، كما نفسه

.θ التدوير زاوية ستحدده

أخرى نتائج

والجذور القوى ألخذ خاص نحو عىل مناسبة املركبة األعداد من القطبية النسخة إن
θ ونضاعف القوة لهذه املعامل نرفع فببساطة .n املوجبة للقوة z = (r , θ) لرفع
القوى عىل نفسها الصيغة وتنطبق .zn = (rn, nθ) عىل لنحصل املرات؛ من n عدد
مع الحال هي فكما القطبية. بالصورة أيًضا القسمة فهم ويمكن والسالبة. الكرسية
ولكن ،w = 1

z مقلوبه يف الرضب تعني z مركب عدد عىل القسمة الحقيقية، األعداد
خاصية له الذي العدد هو w العدد فإن z = (r , θ) أن بفرض w؟ العدد هذا ما
لكي w؛ = ( 1

r ,−θ) يكون أن يجب أنه لنا يوضح وهذا .1 العدد وهو ،zw = (1,0)
يوفر وهذا نريد. كما ،zw = (r , θ)( 1

r ,−θ) = (r
1
r , θ − θ) = (1,0) حينها يكون

املركبة. املرافقات يستخدم الذي القسمة يف الكارتيزي للمنهج بديًال
بني فالتفاعل األوَّيل؛ املستوى عىل حتى املركبة، األعداد تطبيقات من كبري عدد يوجد
ومفيدة. مدهشة بطريقة املثلثات حساب استخدام ز يحفِّ والقطبية الكارتيزية التمثيالت
اآلن تظهر التي املهمة املتطابقات اشتقاق هو للطالب العادي التمرين املثال، سبيل عىل
(مثل الوحدات معامل من اعتباطية مركبة أعداد استخراج طريق عن شديدة بتلقائية
معادلة ووضع القطبية. ثم الكارتيزية اإلحداثيات باستخدام القوى حساب ثم ،(r = 1

مثلثية. ِنسب معادلة عن حينها يكشف اإلجابة لصورتَي
حساب أساسيات خالل من — لها (1, θ) القطبيني اإلحداثيني ذات النقطة إنَّ
العددين هذين اآلن رضبنا وإذا .(cosθ, sinθ) الكارتيزيان اإلحداثيان — املثلثات

116



مختلف منظور من األعداد

نحصل الكارتيزية، اإلحداثيات يف w = cosϕ+ i sinϕو z = cosθ+ i sinθ املركبني
عىل:

zw = (cosθ cosϕ− sinθ sinϕ)+ i(cosθ sinϕ+ sinθ cosϕ);

القطبية: اإلحداثيات يف نفسها العملية عن ينتج بينما

zw = (1, θ)(1,ϕ) = (1, θ +ϕ) = cos (θ +ϕ)+ i sin (θ +ϕ);

بسهولة تُنتج الواحد الناتج هذا لنسختَْي والتخيلية الحقيقية األجزاء معادلة إن حيث
املعيارية: الزاوية قياس ملجموع املثلثات حساب صيَغ

cos (θ +ϕ) = cosθ cosϕ− sinθ sinϕ,

sin (θ +ϕ) = cosθ sinϕ+ sinθ cosϕ.

الصيغ هذه باستخدام املركب للرضب القطبية النسخة اشتقاق يمكن ذلك، من بدًال
— برهان دون — هنا ذكرناها التي القاعدة الواقع، ويف املثلثات. بحساب الخاصة
طريق عن الكارتيزية الصورة من أوًال تُشتق ما عادًة القطبية النسخة يف للرضب

املثلثات. حساب صيغ استخدام
األعداد استخدام ألن الحايل؛ الوقت يف شديدة بسهولة ذلك من أكثر هو ما يَحدث
املثلثية والدوال الجربية، القوة ذات الدالة أو األسية الدالة بني رابط عن يكشف املركبة
الرتبيعي الجذر يقدمها التي البوابة من املرور فدون صلة. ذات غري ظاهريٍّا تبدو التي
«الدالة عليها يطَلق التي الدالة وتنشأ فْهمه. دون الرابط ملح يمكن ربما واحد، لسالب
يتوافق إذ األسية؛ للدالة والفردية الزوجية األجزاء بأنه يُعرف ما أْخذ من الزائدية»
بما العالمة، باستثناء ربما ولكن بها، شبيهة أخرى متطابقة مثلثية متطابقة كل مع
أي يف بسهولة ذلك صحة من التحقق ويمكن الزائدية. املثلثية الدوال هذه ذلك يف
ملاذا األساس؟ من ذلك يحدث ملاذا مطروًحا: السؤال سيظل حينها ولكن محددة، حالة
بهذا ويتضح أخرى، فئة عىل دقيًقا انعكاًسا الدوال من فئة سلوك ينعكس أن ينبغي
الصيغة طريق عن اللغز هذا يُحل املختلفة؟ السمة بهذه ويتسم للغاية املختلف األسلوب
ارتباًطا ترتبط املثلثية والدوال األسية الدوال أن توضح التي ،eiθ = cosθ + i sinθ
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وبمجرد .i التخيلية الوحدة استخدام طريق عن فقط ولكن باألخرى، منها كلٌّ وثيًقا
النتائج أن الواضح من يصبح اإلطالق)، عىل بديهيٍّا وليس مفاجئ (ألنه ذلك عن الكشف
تقدمهما اللذين البديلني التمثيَلني باستخدام الحسابات أداء طريق عن حتمية املذكورة
يبقى الصيغة فدون ذلك، مع والتخيلية. الحقيقية األجزاء بني املعادلة ثم املعادلة، هذه

لغًزا. كله األمر

واملصفوفات املركبة األعداد

زاوية بمقدار دورانًا يمثل i يف الرضب أن اكتشاف نتائج بعض يف النظر ندقق دعنا
خالل من لدينا يكون فإنه إذن ،z = x+iy كان إذا اإلحداثي. املستوى مركز حول قائمة
النقطة تنتقل بحيث ،i(x+iy) = −y+ix الرضب عمليات ترتيب وإعادة األقواس فك
اعتبار يمكن الطريقة، وبهذه .3-8 شكل انظر (y,x−)؛ إىل التدوير هذا بسبب (x,y)
وهي خاصة، بسمة اإلجراء هذا ويتمتع املستوى. يف النقاط عىل أُجري i يف الرضب أن
،i(z+w) = iz+ iw لدينا يكون ،a حقيقي عدد وأي wو z نقطتني ألي بالنسبة أنه

.i(aw) = a(iw)و
عىل نحصل ،x + iy مركب عدد يف a حقيقيٍّا عدًدا رضبنا إذا ذلك، عىل عالوة
(x,y) تُنقل املركب، املستوى عىل بالنقاط يتعلق وفيما .a(x + iy) = ax + i(ay)

.a(x,y) = (ax,ay) أخرى: بطريقة تكتب أو ،(ax,ay) إىل
أهمية ولها «خطية» بأنها السمتني بهاتني تتمتع التي العمليات أنواع تُعرف
أن حقيقة إىل انتباهك أَْلِفَت أن فقط أتمنى وهنا كلها. الرياضيات جوانب يف قصوى
أن نفرتض دعنا ولهذا و(0,1)، (1,0) النقطتني عىل عملها يحدده L العملية هذه تأثري
لدينا سيكون ،(x,y) نقطة ألي فإنه ولهذا، .L(0,1) = (c, d)و L(1,0) = (a, b)

عىل: نحصل الخطية، العمليات فباستخدام ثم ومن (x,y)؛ = x(1,0)+y(0,1)

L(x,y) = L(x(1,0)+y(0,1)) = xL(1,0)+yL(0,1)

= x(a,b)+y(c,d) = (ax,bx)+ (cy,dy)

= (ax + cy,bx + dy).
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محور تخييل

0محور حقيقي

90°
z = (x + iy)

iz = −y + ix

قائمة. زاوية بمقدار املركب العدد دوران عىل يعمل i يف الرضب :3-8 شكل

مصفوفية»: «معادلة عليه يطلق ما طريق عن املعلومة هذه تُخترص ربما

(x,y)

 a b

c d

 = (ax + cy,bx + dy).
بوجه اإلجراء هذا تنفيذ طريقة يوضح الذي املصفوفات، رضب عىل مثاًال هنا ذكرنا
ذلك، مع األعداد. من وأعمدة صفوف من مستطيل نسق إال هي ما و«املصفوفة» عام.
تتخلل أنها ذلك من وأكثر األبعاد، ثنائية العددية العنارص من آخر نوًعا املصفوفات تمثل
أساس تمثل فهي التطبيقية؛ أو البحتة سواء املتقدمة، الرياضيات فروع كل تقريبًا
املصفوفات، طريق عن نفسه لتمثيل الحديثة الرياضيات من كبري قدر ويسعى الجرب،
نفسه العدد تتضمنان مصفوفتني جْمع ويمكن بالربهان. ثبتت التي لفائدتها وذلك
إىل للتوصل املثال، سبيل عىل — اآلخر مع مدخل كل — مًعا والصفوف األعمدة من
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املدخلني فحسب نجمع املصفوفتني، مجموع يف الثالث والعمود الثاني الصف مدخل
يمنح املصفوفات ْرضب أن غري امَلْعنيَّتني. املصفوفتني يف املقابلني املوقعني يف املوجودين
يف نفسها تلقاء من ظهرْت العملية هذه تنفيذ وطريقة ومهمة، جديدة سمة املوضوع
العددي املرضوب أخذ طريق عن الناتجة املصفوفة يف مدخل كل يتكون إذ السابق؛ املثال
املدخل يكون أن يعني مما الثانية؛ املصفوفة من عمود مع األوىل املصفوفة من لصف
الثانية. املصفوفة عمود أعىل األوىل املصفوفة صف وضع عند املتماثلة النواتج مجموع
بالنسبة أنه بمعنى الرضب؛ تبادلية عدا العادية الجرب قوانني كل املصفوفات تتبع
رضب فإن ذلك، مع .AB = BA تكون أن عام بوجه صحيًحا ليس Bو A للمصفوفتني
فيه لبس ال نحو عىل تُكتب نطاق أي نواتج أن بمعنى تجميع؛ عملية يمثل املصفوفات

أقواس. وضع إىل الحاجة دون
األصل، نقطة حول دورانًا — نموذجيٍّا — املستوى عىل الخطية التحوالت تُعد
األصل؛ نقطة حول وانكماشات وتوسعات األصل، نقطة عرب الخطوط يف وانعكاسات
إىل بالتوازي النقاط تحرِّك التي املائلة)، الخطوط (أو «املقصات» عليها يُطَلق ثم ومن
صفحات تقليب تشبه بطريقة املحور هذا عن بُعدها مع يتناسب بقدر ثابت محور
كل برضب يتأثر أن يمكن التحوالت هذه من تسلسل وأيُّ األخرى. وراء صفحة الكتاب
نفسه؛ النهائي التأثري لها واحدة مصفوفة عىل للحصول مًعا الصلة ذات املصفوفات
صوًرا ببساطة تكون الناتجة املصفوفة وصفوف بالرتتيب. التحوالت هذه كل تعمل إذ

األساس». «متجهات باسم تُعرف آنًفا، رأينا كما و(0,1)، (1,0) للنقطتني
الساعة عقارب عكس دورانًا تمثل التي J املصفوفة إىل االلتفات اآلن الطبيعي من
عند شهدناه الذي السلوك تحاكي أن يجب إذ األصل؛ نقطة حول قائمة زاوية بمقدار
طريق عن (0,1) للنقطة انتقلت (1,0) النقطة ألن نظًرا .i التخيلية الوحدة يف الرضب
املتجهني هذين فإن ،(−1,0) إىل (1,0) النقطة انتقلت مشابه نحو وعىل التدوير،
لها مصفوفة تكون سوف J املصفوفة تربيع ونتيجة .J مصفوفتنا صفوف يشكالن
حساب وتم األصل. نقطة حول 2×90◦ = 180◦ بمقدار التدوير لنقاط الهنديس التأثري
ناحية األخري املدخل ملعرفة املثال، سبيل عىل املصفوفة. رضب طريق عن أسفله ذلك
الذي الثاني، والعمود الثاني للصف العددي املرضوب نأخذ ،J2 املصفوفة يف اليمني
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التايل: الناتج يتضمن الكامل والحساب .(−1)× 1+ 0× 0 = −1+ 0 = −1 يكون

J2 =

 0 1

−1 0


 0 1

−1 0

 =
 −1 0

0 −1

 = −I.
بهذا؛ وتسمى املحايدة، املصفوفة و(01) (10) الصفوف ذات I املصفوفة تمثل
.A تكون النتيجة فإن ،A أخرى مصفوفة يف رضبها عند إنها إذ 1؛ كالعدد تعمل ألنها
فإنها األصل، نقطة حول كاملة لفة نصف يعادل دورانًا تمثل التي ،−I املصفوفة أما
— aI + bJ املصفوفات أن هو هذا كل ونتيجة .(−I)2 = I أن يف −1 مثل تترصف
الجمع يخص فيما a+ bi املركبة األعداد بدقة تحاكي — حقيقيان عددان bو a حيث
للعدد املقابلة واملصفوفة املركب. العدد لحقل مصفوفيٍّا تمثيًال تقدم ثم ومن والرضب؛

هي: a+ bi النموذجي املركب
 a b

−b a

 .
— ولكن بعض، مع بعُضها بالفعل املركبة األعداد تمثِّل التي املصفوفاُت تتبادل
األخرى والطريقة املصفوفات، نواتج كل عىل عموًما هذا كل ينطبق ال — آنًفا ذكرنا كما
عكسها يمكن ال أنها هي مألوف غري نحو عىل تترصف أن بها للمصفوفات يمكن التي
العدد عىل تحتوي التي املصفوفة (وهي A املربعة املصفوفات لكل وبالنسبة جميًعا.
يكون نوعها، من فريدة B معكوسة» «مصفوفة نجد ربما واألعمدة)، الصفوف من نفسه
املصفوفة وجود يعتمد ذلك، مع محايدة. مصفوفة تكون أي AB؛ = BA = I فيها
عام، وبوجه «املحدِّد». باسم يُعرف املربعة باملصفوفة يقرتن واحد عدد عىل املعكوسة
كل من واحد مدخل أْخذ طريق عن تتكون عليها مؤرشَّ نواتج مجموع العدد هذا يمثل
صفني من املكونة العادية املصفوفة لنسق وبالنسبة املصفوفة. نسق من وعمود صف
الكثريُ وللمحدداِت .∆ = ad−bc العدد هو املحدِّد فإن — آنًفا ذكرنا كما — وعمودين
املساحة مقياس ∆ يمثل املثال، سبيل فعىل املستحسنة؛ والسمات االستخدامات من
عندما ∆a املساحة شكل إىل يتحول سوف a املساحة شكل املقابلة: املصفوفة ل لتحوُّ
لعملية أيًضا يخضع الشكل فإن سالبة، ∆ كانت (وإذا املصفوفة هذه بفعل يتحول
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مصفوفتني رضب حاصل محدِّد إنَّ ذلك، عىل عالوة األصيل). االتجاه ينعكس إذ انعكاس؛
لها سيكون A املربعة واملصفوفة املصفوفتني. هاتني محددات رضب حاصل هو مربعتني
أبًدا. معكوٌس فيها للمصفوفة يكون لن التي ،∆ = 0 حالة يف إال B معكوسة مصفوفة
املصفوفة مساحات فيه تنهار اضمحالليٍّا تحوًال هندسيٍّا يقابل صفًرا يبلغ الذي د فاملحدِّ

وحيدة. نقطة حتى أو مستقيمة كقطعة صفرية مساحات إىل وتتحول
يكون ال الذي ،∆ = a2 + b2 أن نالحظ ،z = a + bi املركب العدد مصفوفة يف
تلك تزال وال قبل، من مقلوب للصفر يكن لم بالطبع ولكن z؛ = 0 عندما إال أبًدا صفًرا
مركب عدد كل أن بالفعل يؤكد هذا ولكن املركبة. لألعداد األوسع امليدان يف الحال هي

رضبيٍّا. معكوًسا يمتلك صفًرا ليس
التمثيل ونظرية الخطي الجرب تضم التي الشاسعة العوالم حافة عىل هنا نقف
اآلن. العوالم هذه يف التعمق يمكن ال ولكن األبعاد، متعددة والتكامل التفاضل وتطبيقات
ويف األبعاد، ثالثية مساحات عىل تنطبق املصفوفات أن يدرك أن للقارئ ينبغي ذلك مع
نسق أن ومع .n × n املصفوفات خالل من عادة ،n األبعاد ذات مساحات عىل الواقع
ثنائية عددية كيانات تظل نفسها املصفوفات فإن تعقيًدا، وأكثر أكرب يصبح املصفوفات

األبعاد.

املركب املستوى وراء فيما أعداد

مهمتني؛ بطريقتني «متكامًال» يُعترب جميعها املركبة األعداد يتضمن الذي C حقل إن
يف الحدود فيها تتجمع التي — املركبة األعداد من متناهية ال متتالية أي عىل يُطلق إذ
وأي «متقاربة»؛ متتالية اسم — الصفر إىل يصل قطر نصف ذات حجًما أصغر دوائر
عىل ينطبق أيًضا وهذا متناٍه. مركب عدد إىل تصل مركبة أعداًدا تضم متقاربة متتالية
ألي املتتابع العرشي فالتقريب النسبية؛ األعداد عىل ينطبق ال ولكنه الحقيقية، األعداد
األعداد نطاق خارج حد إىل تصل التي النسبية األعداد من متتالية يمثل نسبي غري عدد
حيث الجربية؛ الناحية من مغلًقا) (أو متكامًال C الحقل يُعد ذلك، عىل عالوة النسبية.
p(z) = a+ bz + cz2 + · · · + zn = 0 الحدود كثرية معادلة أي أن توضيح يمكن
أن نفسه p(z) للطرف حينها تسمح — z1, z2, . . . , zn — (املركبة) الحلول من n لها

.p(z) = (z − z1)(z − z2) . . . (z − zn) عوامل إىل بالكامل يتحلل
الحاجة عن كبري حد إىل تُغني املركبة لألعداد األخرى املذهلة والنجاحات األمر وهذا
بناء املمكن من ليس الواقع ويف املركب. املستوى يتجاوز ملا األعداد نظام نطاق لتوسيع
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ذلك، عىل عالوة العادية. الجرب قوانني بكل أيًضا ويحتفظ C يتضمن موسع أعداد نظام
«الكواترينيون» وهما الجربية، البنية من بالكثري يحتفظان موسعان نظامان فقط يوجد
األعداد انتشار قدر بنفس تقريبًا منتًرشا ليس استخدامهما أن ومع و«األوكتونيون».
ثالثية الكمبيوتر رسومات يف — املثال سبيل عىل — يُستخدم الكواترينيون فإن املركبة،
فقط يفتقر فال — الكواترينيون من زوًجا اعتباره يمكن الذي — األوكتونيون أما األبعاد.

الرضب. بعملية الخاصة التجميعية سمة إىل أيًضا يفتقر وإنما التبادلية، سمة إىل
األول الجزء يكون حيث z؛ = a + bi + cj + dk بصيغة عدد هو الكواترينيون
.j2 = k2 = −1 الرشط تستوفيان kو j الكواترينيون ووحدتا عاديٍّا، مركبًا عدًدا a+bi
الوحدات رضب طريقة نعلم أن يلزم الكواترينيون، يف الرضب عمليات نجري ولكي
الناتج ولكن ،ij = k, jk = i, ki = j القواعد وفق ذلك ويتحدَّد بعض، يف بعضها
(وربما ji = −k املثال: سبيل عىل يكون بحيث املعكوسة، العالمة يحمل املعكوس
يشكل وبذلك، .(ijk = −1 واحدة: إضافية معادلة من الواقع يف النواتج هذه كل تُشتق
الرضب، تبادلية باستثناء الجرب قوانني كل يستويف متقدًما جربيٍّا نظاًما الكواترينيون
اتساق إيضاح يمكن وكذلك املعكوسة. النواتج يف سابًقا املذكورة العالمة تغريات بسبب
نسمح املرة هذه ولكن ني، وصفَّ عمودين من املكونة املصفوفات تمثيل خالل من النظام
أخرى مرة 1 العدد ويرتبط فقط. الحقيقية األعداد مدخالت ال املركبة العنارص بوجود

املصفوفة: يف نظراؤها kو jو i للوحدات يكون ولكن ،I املحايدة باملصفوفة

i =

 i 0

0 −i

 j =
 0 1

−1 0

k =
 0 i

i 0


الخاصة: مصفوفته z العادي للكواترينيون يكون حني يف

z =

 a+ bi c + di

−c + di a− bi

 .
لتمثيل ولكن نوعه، من فريًدا باملصفوفات الكواترينيون تمثيل فليس ذلك، مع
املمكن من ذلك، عىل عالوًة بالفعل. أيًضا مكافئة بدائل بمصفوفات املركبة األعداد
نسق استخدام حساب عىل فقط ولكن املركبة، األعداد استخدام دون الكواترينيون تمثيل

123



األعداد

صفوف أربعة ذات معينة بمصفوفات تمثيلها يمكن فالكواترينيون أكرب؛ مصفوفات
فحسب. الحقيقية األعداد من بمدخالت وأعمدة

بسبب القديمة؛ األنظمة يف التوسعات وكذلك األعداد، من جديدة أنواع ظهرت
نظام باستخدام نتائجها إىل الوصول املمكن من يكن لم حسابية عمليات ألداء الحاجة
تتضمن التي الحسابية العمليات ولكن العد، بأعداد تبدأ حضارة وكل هو. كما األعداد
اكتشف وكما السالبة، األعداد إىل تؤدي الديون تتضمن والتي الكسور، إىل تؤدي األجزاء
اكتشاف ِقَدم ومع النسبية. غري األعداد إىل األطوال تتضمن التي تلك تؤدي فيثاغورس،
ونسبها، الصحيحة األعداد باستخدام العددية األمور كل مع التعامل يمكن ال أنه حقيقة
أكثر العلوم أصبحت فعندما ذلك. كل من أعمق نحو عىل دقيًقا كان االكتشاف هذا فإن
بوجه العلماء يتطلع وال التقدم. هذا مع تتوافق لكي األعداد أنظمة تنضج أن لزم تقدًما،
من العكس عىل بل بها. التنبؤ يصعب شاذة بطريقة جديدة أعداد نظم إنشاء إىل عام
مع للتعامل البداية يف ٍد وبرتدُّ َمَضض عىل األحيان من كثري يف األنظمة هذه تَُقدَّم ذلك،
التاسع القرن يف مرة ألول املصفوفات عرض رغم املثال، سبيل عىل البحثية. املسائل
عندما العرشين القرن بدايات يف الكم ميكانيكا يف يُقاوم ال نحو عىل ظهرت فإنها عرش،
نظام أي ويف ذلك. مع صفًرا تبلغ لم q = AB − BA بصيغة كمية الفيزياء علماء واجه
الالزمة العددية الكيانات تكن لم لذا بالطبع؛ صفًرا تبلغ q كانت بالتبادلية يتسم أعداد

مصفوفات. كانت بل قبل، من صادفوها التي كالكيانات هنا
وجود ومع األعداد؛ من كافية أنواع لديه والفيزياء الرياضيات عاَلم أن اآلن يبدو
الرياضيات يف شائع نحو عىل تُستخَدم التي األنواع فإن الكتاب، هذا يف هنا تُذَكر لم أنواع

العرشين. القرن من األول النصف منذ كبري بقدر تغيريها يلزم لم والعلوم
عالم يف رحلتنا نهاية إىل َوَصْلنا قد نكون املالحظات لهذه َفِبُوصولنا ذلك، مع
آمل حيث أعىل إىل صعوًدا وتدرَّْجنا التمهيدي باملستوى الرحلة بدأْنا أن بعد الرياضيات،

والغامض. الثري األعداد عالم عىل نظرة القارئ يلقي أن
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قراءاتإضافية

Two other books in the OUP VSI series that complement and expand on the
current one areMathematics by the Field’s medallist Timothy Gowers and
Cryptography by Fred Piper and Sean Murphy. Probability and statistics,
fields that were neglected here in Numbers, are the subject of the VSI

Statistics by David J. Hand.
An insight into the nature of numbers can be read in David Flan-

nery’s book, The Square Root of 2: A Dialogue Concerning a Number and

a Sequence (Copernicus Books, 2006). This leisurely account is in the So-
cratic mode of a conversation between a teacher and pupil. One to Nine:

The Inner Life of Numbers by Andrew Hodges (Short Books, 2007) analy-
ses the significance of the first nine digits in order. Actually it uses each
number as an umbrella for examining certain fundamental aspects of the
world and introduces the reader to all manner of deep ideas. This con-
trasts with Tony Crilly’s 50 Mathematical Ideas You Really Need To Know

(Quercus Publishing, 2007), which does as it says, digesting each of 50
notions into a four-page description in as straightforward a manner as
possible. The explanations are mainly through example with a modest
amount of algebraic manipulations involved, rounded off with historical
details and timelines surrounding the commentary. A particularly nice



األعداد

account on matters concerned with binomial coefficients is the paper-
back of Martin Griffiths, The Backbone of Pascal’s Triangle (UK Mathe-
matics Trust, 2007), in which you will read proofs of Bertrand’s Postulate
and Chebyshev’s Theorem, giving bounds for the number of primes less
than  n.

Elementary Number Theory by G. and J. Jones (Springer-Verlag, 1998)
gives a gentle but rigorous introduction and goes as far as aspects of
the famous Riemann Zeta Function and Fermat’s Last Theorem. The clas-
sic book An Introduction to the Theory of Numbers, by G. H. Hardy and
E. M. Wright, 6th edn (Oxford University Press, 2008) assumes little par-
ticularmathematical knowledge but hits the ground running. The author’s
book Number Story: From Counting to Cryptography (Copernicus Books,
2008) has more in the way of the history of numbers than this VSI and
includes mathematical details in the final chapter. The Book of Numbers

by John Conway and Richard Guy (Springer-Verlag, 1996) is full of his-
tory, vivid pictures, and all manner of facts about numbers. Quite a lot of
the history and mystery surrounding complex numbers is to be found in
An Imaginary Tale: The Story of

√−1   (Princeton University Press, 1998)
by Paul J. Nahin. Paul Halmos’s Naive Set Theory (Springer-Verlag, 1974)
gives a quick mathematical introduction to infinite cardinal and ordinal
numbers, which were not introduced here.

A popular account of the Riemann Zeta Function is the book by
Marcus du Sautoy, The Music of the Primes, Why an Unsolved Problem

in Mathematics Matters (HarperCollins, 2004), while Carl Sabbagh’s, Dr
Riemann’s Zeros (Atlantic Books, 2003) treats essentially the same topic.

There are two accounts of the solution to Fermat’s Last Theorem,
those being Fermat’s Last Theorem: Unlocking the Secret of an Ancient

Mathematical Problem by Amir D. Aczel (Penguin, 1996) and Fermat’s Last
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إضافية قراءات

Theorem by Simon Singh (Fourth Estate, 1999). The best popular book
on the history of coding up to the RSA cipher is also an effort of Simon
Singh: The Code Book (Fourth Estate, 2000). The unsolvability of the quin-
tic (fifth-degree polynomial equations) was not explained in our text here
but is the subject of an historical account: Abel’s Proof: An Essay on the

Sources and Meaning of Mathematical Unsolvability (MIT Press, 2003) by
Peter Pesic.

ويب مواقع

A very high-quality web page that allows you to dip into any mathe-
matical topic, and is especially rich in number matters, is Eric Wolfram’s
MathWorld: mathworld.wolfram.com. For mathematical history topics, try
The MacTutor History of Mathematics archive at St Andrews University,
Scotland: https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history.index.html.
Web pages accessed 8 October 2010. Wikipedia’s treatment of mathemat-
ics by topic is generally serious and of good quality, although the degree
of difficulty of the treatments is a little variable. For example, Wikipedia
gives a good quick overview of important topics such as matrices and
linear algebra.
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