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األخرية فريما مربهنة

الفكري والتحدِّي الجمال من عاَلٍم وجود إدراِك من تُمكِّنك الكتاب هذا قراءة إنَّ
املستوى. رفيعي رياضيَّات بُعلماء ليسوا هم ن ممَّ منَّا باملائة ٩٩,٩ عن محجوب

تايمز ذا

املعتادة بالدرجة الحساَب يفهم شخٍص أليِّ يُمكن … ع متوقَّ غرِي نحٍو عىل آِرسٌ
َفهم إىل الحاجة دون خالص جماٍل من األعداُد به تتَّسم مما قبًَسا يُدِرك أن

املوضوع. عليها ينطوي التي الحسابات

تيليجراف صنداي

قراءته عند تشعر بل الجامدة، الدراسية الكتب عن البعد كلَّ بعيٌد العمل هذا إنَّ
التي الكالسيكية املكوِّنات بهذه يتَّسم إنه للغاية. قوية حبٍّ لقصِة تأريٌخ بأنه

هوليوود. بها تُقرُّ
ميل دييل

تستمتُع فسوف سوبيل، دافا تأليف من الطول» «خطوط بكتاب استمتعَت إذا
الكتاب. بهذا

ستاندرد إيفنينج

الِعلمية. املوضوعات ألحد رسٍد من األرجح عىل قرأتُه ما أفضل

تايمز آيريش

. مَعدٍّ بحماٍس َدت ُرسِ قد رائعة قصة

ستاندرد إيفنينج
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توطئة

جميع تضمَّ ألن يكفي بما كبريٌة لكنها مزدحمًة تكن لم القاعات، إحدى يف أخريًا التقينا
عِرص يف الكبرية. احتفاالتهم مناسبات يف برينستون جامعة يف الرياضيَّات قسم أعضاء
يل بالنسبة كافيًا كان لكنه األشخاص، من كبري عدٌد هناك يكن لم بالتحديد، اليوم ذلك
مالمحه توحي رجًال اخرتُت قليلة، لحظات بعد وايلز. أندرو هو أيُّهم متأكًدا أكون لئالَّ
طقس يف منغمًسا الشاَي يحتيس بينما حوله تجري التي املحادثة إىل يستمع بالخجل
عًرصا الرابعة يف العالم أنحاء جميع يف الرياضيات علماءُ فيه يشرتك الذي العقول اجتماع

ببساطة. ُهويَّتي هو ن خمَّ وقد تقريبًا.
الرياضيَّات علماء أفضِل من بعدٍد التقيت قد كنُت استثنائي. أسبوٍع نهايَة تلك كانت
محاوالتي جميع من بالرغم أنه غري متعمًقا. َفهًما عاَلمهم أفهم وبدأُت اإلطالق، عىل األحياء
حلقات ِضمن وثائقي فيلم يف يُشارك بأن وإقناعه معه للحديث وايلز أندرو للقاء
األول. لقاءَنا هو هذا كان فقد إنجازاته، عن يتحدث يس» بي «بي إنتاج من «هورايزون»
أنه وزعم الرياضيات، يف املقدَّسة الكأَس اكتشَف أنه مؤخًرا أعلن الذي الرجل هو هذا كان
نفِسه عىل ومنطويًا الذهن شارَد وايلز بدا حديثنا، أثناء يف األخرية. فريما مربهنة أثبَت قد
أبعِد يف أكون أن يتمنى أنه جليٍّا بدا ومهذبًا، َودوًدا كان أنه من وبالرغم اليشء، بعَض
آخَر يشء عىل يُركز أن أبًدا يستطيع ال أنه ببساطة رشح اإلمكان. قدر عنه ممكن مكان
الحق وقٍت يف باملشاركة سعيًدا سيكون ربما لكن حاسمة، مرحلٍة يف كان الذي عمله سوى
يُواجه أنه أعرف أنني يعرف هو وكان أعرف، كنت لقد الراهنة. الضغوطات تخفَّ أن بعد
ليست أنها اآلن اتضح عليها، عثر قد كان التي املقدسة الكأس وأنَّ حياته، ُحلم انهياَر

املنشور. برهانه يف عيبًا وجد لقد عادية. كأس لكنها وثمينة، جميلة كأٍس ِسوى



األخرية فريما مربهنة

بوايلز ألتقَي أن قبل أدرك وكنُت الفريدة. الحكايات من األخرية فريما مربهنة حكاية إنَّ
لقد األكاديمية. أو الِعلمية املجهودات مجال يف بالفعل القصص أعظم من أنها األوىل للمرة
عىل الرياضيات وضع إىل الربهاُن ذلك أدى حني ،١٩٩٣ العام صيف يف العناويَن رأيت
أتذكر أكن لم الوقت، ذلك يف العالم. أنحاء جميع يف الوطنية الصحف من األوىل الصفحات
وأنها تأكيد، بكل للغاية مميز يشء أنها أدركُت لكنني مبَهم، نحٍو عىل إال األخرية» «املربهنة
علماء من العديد إىل الحديث يف التالية األسابيَع قضيت «هورايزون». بحلقات يليق يشء
املتحمسني وكذلك أندرو، من القريبني أو بالقصة، وثيقة عالقٌة تجمعهم الذين الرياضيات
معي ُكرماء جميًعا كانوا وقد فحسب. مجالهم يف العظيمة اللحظة تلك يَشهدوا بأن منهم
من استيعابه استطعُت ما يل َرشحوا وبصٍرب الريايض، التاريخ بشأن ُرؤاهم مشاركة يف
َفهمه يستطيع ال موضوع ذلك أنَّ اتضح ما ورسعان باألمر. املتعلقة لألفكار ضئيل َفهٍم
فيما تفكَّرت ولربهة األرجح. عىل كلِّه العالم يف فقط األشخاص من بضعٍة سوى كليٍّا َفهًما
العلماء هؤالء من تعرَّفُت قد أنني غري الجنون. من رضبًا عنه فيلم صنع محاولُة كانت إذا
بها، واملشتغلني للرياضيات فريما يُمثلها التي األعمق واألهمية الغنيِّ التاريخ ذلك عىل أيًضا

الحقيقية. القصة َمْكمن هو هذا أن أدركُت وقد
األخرية فريما مربهنة أنَّ وعَرفُت للمسألة، القديمة اليونانية األصول عىل تعرفت لقد
الرياضيات، يف الجمالية القيمة عىل تعرفُت األعداد. نظرية يف الهيماليا بقمة أشبُه هي
أدركت وايلز، معارصي ومن الطبيعة. لغة بأنها الرياضيات وصف معنى أفهم وبدأت
تطبيِقها أجل من األعداد نظرية تقنيات أحدث بني التنسيق يف لعمله الجبارة الطبيعة
قضاها التي للسنوات د املعقَّ التقدُّم عن برينستون جامعة يف أصدقاؤه تحدث بُرهانه. يف
هيمَن الذي واللغز وايلز ألندرو استثنائية صورة نسجت لقد املنعزلة. الدراسة يف أندرو

أبًدا. نفِسه بالرجل ألتقَي لن أنني يل بدا فقد ذلك من بالرغم حياته، عىل
املفاهيم أصعب من وايلز، بُرهان عليها ينطوي التي الرياضية املفاهيَم أنَّ من وبالرغم
أنَّ حقيقة يف يكمن إنما األخرية فريما مربهنة جمال أنَّ وجدُت فقد العالم، يف الرياضيَّة
تالميذُ يفهمها بكلمات رشحه يمكن لُغز إنه شديدة. بسهولة َفهُمها يمكن نفَسها املسألة
املعارف اكتشاف إعادة ِخضمِّ يف النهضة عرص يف يعيش فريما دو بيري كان لقد املدارس.
بذلك فأنتَج أبًدا؛ طرحه يف ليُفكروا اليونانيون يكن لم سؤاًال طرَح لكنه القديمة، اليونانية
ق واملشوِّ املحري ومن اآلَخرون. ليحلَّها األرض عىل املعروفة املسائل أصعِب من أصبح قد ما
وقد نفَسها. اإلجابة ح يوضِّ لم لكنه اإلجابة، وجد قد بأنه يُفيد ما القادمة لألجيال ترَك أنه

قرون. ثالثَة استمرت التي البدايَة هي تلك كانت
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توطئة

يف مسألة أيَّ نتخيل أن الصعب فمن اللغز. هذا أهمية تُوضح الزمنية ة املدَّ هذه إنَّ
لكنها والوضوح، السهولة من كبرية بدرجة رشحها يمكن العلوم مجاالت من مجال أي
قناها حقَّ التي القفزاِت ل فلنتأمَّ الطويلة. َة املدَّ هذه املتقدِّمة املعرفة اختبار أمام تصمُد
ْمنا تقدَّ لقد عرش. السابع القرن منذ والهندسة والطبِّ واألحياء والكيمياء الفيزياء َفهم يف
وهبطنا األساسية، الذريَة الجسيماِت وحدَّدنا الجينات، تضفري إىل الطب يف «األخالط» من
منيعًة األخرية فريما مربهنة ظلَّت األعداد، نظرية ففي ذلك، من بالرغم القمر. عىل بالبِرش

أحد. يمَسْسها لم
ا مهمٍّ أمًرا األخرية فريما مربهنة من يجعل سبٍب عن البحث يف الوقت بعَض قضيُت
صحيح عنها. برناَمج تقديم ألهمية سبب وعن الرياضيات، علماء بخالف شخص ألي
األعداد، بنظرية األمر يتعلق حني لكن كثرية، عَملية تطبيقات يف تُستخَدم الرياضيات أنَّ
مجال يف كانت لالهتمام، إثارة األكثَر هي تكون ربما استخدامات من إليه توصلُت ما فإنَّ
ولم البعيدة. الفضائية امَلْركبات من والتواصل الصوتية، الحواجز وتصميم التشفري، علم
أنَّ غري الجمهور. جذب يف جيدة احتمالية يُمثل أن يمكن املوضوعات هذه من أيٍّا أنَّ يبُد
يُعربون كانوا وفيما أنفِسهم، الرياضيات علماء يف تمثَّل قد وأقنَعني ني أَرسَ الذي السبب

فريما. عن الحديث عند شغف من جميًعا عنه
لغري الرياضيات علماءُ يبدو وقد تجريًدا، التفكري أشكال أكثر من الرياضيات إنَّ
هو معهم، نقاشاتي جميع يف أدَهشني الذي واألمر آَخر. عالم من وكأنهم بها املختصني
كان بل الفور، عىل سؤال أي عن يُجيبون كانوا ما نادًرا فهم حديثهم. يف االستثنائية ة الدقَّ
تنبثق كانت لكنها العقل، يف اإلجابة ِبنْية تتشكَّل بينما األحوال معظم يف أنتظر أن عيلَّ
سارناك، بيرت ناقشت وحني مثله. ألتمنَّى أكن لم ومتقن فصيٍح ترصيح صورِة يف ذلك بعد
خاطئة. بترصيحات يُْدلوا أن يكرهون الرياضيات علماء أنَّ رشَح األمر، هذا يف وايلز، صديق
تكون أن بد فال الرسمية الترصيحات أما واإللهام، الحدس يستخدمون أنهم يف شك ال
فالعلوم العلوم. من غريها عن يُميزها ما وهو الرياضيات، صميُم هو الربهان إنَّ قاطعة.
بها تُستبَدل ثم تسقط، أن إىل التجريبيَّة األدلة عىل وتختربها الفرضيات تستخدم األخرى
عىل الربهان يثبت وحني الهدف، هو القاطع فالربهان الرياضيات، يف أما جديدة. فرضياٌت
تحديًا األخرية املربهنة مثََّلت لقد للتغيري. مجال أي دون األبد، إىل مثبتًا يظلُّ فإنه ما، يشءٍ
اإلجابة، إىل سيتوصل الذي الشخص وهذا لها، برهاٍن إىل التوصل يف للرياضيِّني عظيًما

بأكمله. املجال من الشديد باإلعجاب سيَْحظى
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األخرية فريما مربهنة

املوت يُالمسحدود ثري تاريٌخ األخرية فللمربهنة املنافسة. وازدهَرت الجوائز، ُعِرَضت
الرياضيات عالُم ميزور باري ويصف أكرب. بدرجٍة الرياضيات تطوُر زه حفَّ وقد والخداع،
الرياضيَّة الجوانب تلك يف «الرُّوح» بعثَت قد فريما، مربهنة بأنَّ األمَر هذا هارفارد بجامعة
ما الجوانب تلك من أنَّ املفارقات ومن برهان. إىل ل للتوصُّ املبكِّرة باملحاوالت ارتبطت التي

النهائي. وايلز برهان يف أساسيٍّا كان
أرى أصبحُت املألوف، غرِي املجال لهذا الفهم من قدٍر اكتساب يف تدريجيٍّا بدأُت حني
كان لقد له. موازية حتى أو نفِسها، الرياضيات تطور يف أساسيٌة األخريَة فريما مربهنة أنَّ
وتقدَمت عرصه منذ الرياضيات تطوَرت وقد الحديثة، األعداد نظرية َس مؤسِّ هو فريما
من جديدًة جوانَب الجديدة التقنياُت ولَّدت حيث امللِغزة، املجاالت من العديد إىل وتفرعت
أقلَّ األخرية املربهنُة بدت القرون، مرور ومع ذاتها. حدِّ يف مقَصًدا أصبحت قد الرياضيات
بالرغم فحسب. االستطالع بحبِّ ارتباًطا وأكثَر تطوًرا، األكثِر الرياضية باألبحاث ارتباًطا

قط. تتضاءل لم الرياضيات لعلم أهميَّتَها أنَّ اآلن الجيل فمن ذلك، من
األلغاز، بألعاب أشبُه هي فريما، طرَحها التي كتلك باألعداد، املرتبطَة املعِضالت إنَّ
للغاية مميًزا لغًزا وايلز، إىل بالنسبة كانت وقد األلغاز. حلَّ يُحبون الرياضيَّات وعلماء
كان حني عاًما ثالثني قبل األخرية فريما مربهنة ألهَمتْه لقد حياته. طموَح يكون بأن جديًرا
هو والنُّضج الطفولة مرحلة يف ُحلمه وكان ة. العامَّ املكتبات كتب أحد يف بها تعثَّر إذ طفًال
صيف يف برهاٍن إىل ِله توصُّ عن األوىل للمرة أعلن وحني املسألة، لهذه حلٍّ إىل ل يتوصَّ أن
وتلك املسألة، هذه حلِّ عىل للعمل كرََّسها قد سنوات سبع ِنتاَج ذلك كان إنما ،١٩٩٣ العام
استخدمها التي التقنيات من العديد تكن لم تخيُّلُها. يصعب واإلرصار الرتكيز من درجة
الرياضيات علماء من الكثريين أعمال بني أيًضا جَمع وقد العمل. يف بدأ حني ابتُِكرت قد
أشار فِمثلما منها. االقرتاب عىل أحٌد يجرؤ لم مفاهيَم وابتكر أفكار بني فربط البارعني؛
منفصلة، بصورٍة لكن فريما، ُمعضلة عىل يعملون كانوا الجميع أنَّ اتضح ميزور، باري
الحديثة، للرياضيات قوة كلِّ تطبيَق يستلزم الربهان كان إذ هدًفا؛ لهم تكوَن أن ودون
جوانب من العديد بني مجدًدا ربط أن فهو أندرو، فعله ما أما إثباته. إىل التوصل أجل من
تسويًغا عمله بدا فقد ثَمَّ، وِمن بعض. عن بعضها البُعد شديدَة تبدو كانت التي الرياضيات

املشكلة. طرح منذ الرياضيات لها خضعت التي التنوع أشكال لجميع
تانياما-شيمورا حدسية باسم تُعَرف فكرًة أندرو أثبَت فريما، ملربهنة إثباته ويفصميم
الكثريين إنَّ االختالف. الشديدِة الرياضية العوالِم من اثنني بني جديًدا جًرسا شكَّلت قد
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، ثَمَّ وِمن العالم. ذلك ملثل ملحٍة ِسوى تلك تكن ولم جليل، هدٌف الرياضيات توحيد أنَّ يَرون
مرحلة يف األعداد نظرية جوانب أهمِّ من بعًضا وايلز أندرو م دعَّ فريما، ملربهنة إثباته ففي
حالٍّ ذلك يَُعد لم عليه. بُنِيت قد التي الَحْدسيات من لهرٍم األساس ووطَّد الحرب، بعَد ما
أنَّ لو كما األمر كان نفِسها. الرياضيات لحدود دفٌع وإنما فحسب، الرياضية األلغاز ألقدم
انتظار يف ظلَّت مهدها، يف فيه الرياضيات عرصكانت يف ُولِدت التي البسيطة فريما مسألة

اللحظة. هذه
نهاية تعني كانت وايلز، أندرو إىل بالنسبة صورة. أروِع يف فريما قصُة انتهت لقد
نشاًطا تكون ما عادًة التي الرياضيات، عن تماًما غريبًا يكون يكاد نوٍع من املهني االنعزال
وقٌت هو العالم، مستوى عىل الرياضيات معاهد يف العرص شاي تناُوِل طقس إنَّ تعاونيٍّا.
كني الريايض كان لقد النرش. قبل الرُّؤى وتباُدَل األفكار اجتماَع هو فيه املعتاُد يكون
الِجد بني بنربة أخربني َمن هو الربهان، يف أساسيٍّا مساِهًما نفُسه هو كان الذي ريِبت،
أما زمالؤهم. يُوفره الذي الدعم هيكل يستلزم ما هو الرياضيات علماء قلق بأنَّ واملزاح
منها. األخرية عدا املراحل جميع يف لنفسه بعمله واحتفظ هذا كلَّ تجنب فقد وايلز، أندرو
ألن قوي حقيقيٍّ بشغف مدفوًعا كان لقد فريما. أهمية عىل مؤًرشا أيًضا ذلك كان وقد
يُكرس ألن يكفي بما قويٍّا شغفه وكان املسألة، حلِّ إىل توصل الذي الشخَص هو يكون
من يبدو قد مما بالرغم أنه يُعَرف كان لقد لنفسه. بهدفه ليحتفظ حياته من سنوات سبع
أبًدا ليُخاطر يكن ولم قط، تضعف لم فريما عىل املنافسة فإنَّ األهميَّة، إىل املسألة افتقار

به. يقوم كان عما يُفصح بأن
العاطفة مستوى كان وقد برينستون. إىل وصلُت املجال، يف البحث من أسابيَع بعد
والُعزلة، والنجاح، التنافِس، بني تجمع قصة وجدُت لقد رياضيِّني. إىل بالنسبة للغاية قويٍّا
ففي املأساة. وحتى والَخسارة، الشديدة، والضغوطاِت والغرية واالنتصار، والعبقريَّة،
يوتاكا عاشها التي املأساوية الحياة تقُع األهميَّة، بالغِة تانياما-شيمورا َحْدسيَّة َصميم
صديقه من قصته سماِع برشف َحِظيُت الذي اليابان، يف الحرب بعد ما وقِت يف تانياما
الرياضيَّات، يف «الخريية» مفهوم عىل تعرفُت أيًضا شيمورا ومن شيمورا. جورو املقرَّب
الرياضيَّات أجواء يتخلَّل الخريية شعوُر كان وقد خري. ألنها فقط صوابًا األموُر تبدو حيث

املجيدة. اللحظِة بتلك ينعمون الجميُع كان إذ ما؛ نحٍو عىل الصيف ذلك يف
بها شعر التي املسئولية حجم من كثريًا املرءُ يَعجب ال األحداث، هذه كل خضم ويف
أنظاِر ه توجُّ من فبالرغم .١٩٩٣ العام خريِف مدى عىل تدريجيٍّا العيب ظهور مع أندرو
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ال ما بطريقٍة تمكَّن الربهان، بنِرش زمالئه مطالبات من وبالرغم نحَوه، بأكمِله العالم
إىل الخاصة، بوتريته ا رسٍّ العمل عن فجأًة تحوَّل لقد العمل. ُمواَصلة من هو، إال يعرفها
أرسته لحماية بقوٍة ناضل وقد كبرية، بدرجة الخصوصية يُقدِّر رجٌل أندرو إنَّ علنًا. العمل
برينستون، يف قضيتُه الذي األسبوِع ذلك مدى فعىل حوله. تهبُّ كانت التي العاصفة من
قدَّمُت إنني بل أصدقائه، ومع داره عتبة وعىل مكتبه يف الرسائَل وتركُت هاتفيٍّا، به اتصلُت
فرصُة حانَت أن إىل مبادراتي قاوم فقد ذلك، ومع واملارمايت. اإلنجليزي الشاي من هديًة
النهاية يف مدتُها تتجاوز لم مركَّزة، هادئة محادثٌة ذلك تَلت رحييل. يوم يف االجتماِع ذلك

دقيقة. عْرشَة خمَس
إصالح من تمكَّن إذا أنه وهو نفرتق، أن قبل العرص ذلك يف اتفاًقا عَقْدنا قد كنَّا
ذلك، من بالرغم لالنتظار. ا مستعدٍّ وكنُت لفيلم، اإلعداد ملناقشة إيلَّ يأتي فسوف الربهان،
لم إذ انتهى؛ قد الربنامج هذا أمَر بأن لندن، إىل عودتي رحلة يف الليلة تلك يف شعرُت فقد
مربهنة إثباَت حاوَلت التي العديدة الرباهني يف فجوة أيِّ إصالح من اإلطالق عىل أحٌد يتمكَّن
كنُت ما وبقدِر الخاطئة، باالدِّعاءات ممتلئًا التاريخ كان لقد قرون. ثالثة مدى عىل فريما
يشء أيُّ سيكوُن أنه أتخيَّل أن الصعِب من كان فقد االستثناءَ، هو أندرو يكون أن أتمنى

الرياضية. املقربة تلك يف رضيٍح شاهِد سوى
البصرية من ووميٍض استثنائي، ريايضٍّ تحوُّل فبعد املكاملة. تلقيُت عام، وبعد
وبعد املهنيَّة. حياته يف فريما أمر من االنتهاء من أخريًا أندرو تمكَّن واإللهام، الحقيقية
دعوُت قد كنت الوقت، ذلك وبحلول للتصوير. صه سيُخصِّ الذي الوقَت له وجدنا آَخر، عاٍم
نتعرف أندرو، صحبة يف وقتًا مًعا وقضينا الفيلم، صناعة يف إيلَّ لالنضمام سينج سايمون
الدراسة يف قضاها التي السبع السنوات لتلك الكاملة القصة عىل نفِسه الرجل من فيه
يُخرب لم كما أندرو، أخربنا التصوير، أثناء ويف ذلك. تال الذي العصيب والعام املنعزلة،
مدى عىل ك تمسَّ قد أنه كيف أخربَنا قه. حقَّ ما بشأن مشاعره جوهر عن قبل، من أحًدا
مدى عىل دَرسها التي الرياضيَّات من كبريًا قدًرا أنَّ وكيف طفولته، بُحلم عاًما ثالثني
ُمعِضلة أجل من لألدوات جمٍع بمثابة — الوقت ذلك يف منه علم دون — كانت حياته
بالفقد شعوره لديه: تغريَّ قد يشء كل أنَّ وكيف املهنية، حياته عىل هيَمنَت التي فريما
به يشعر كان الذي املشجع التحرُّر وإحساس الدائم، رفيَقه تعوَد لن التي املسألة تجاه
الجمهور عىل للغاية َفهُمه يصعب املجاُل هذا يدرسه الذي املوضوع أنَّ من بالرغم اآلن.
يشء أيِّ من أعظَم محادثاتنا يف العاطفي االنفعال مستوى كان فقد صني، املتخصِّ غري من
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وقد أندرو. حياة يف فصٍل نهايَة كانت لقد العلوم. عن األفالم صناعة مجال يف اختربتُه قد
منه. قريبًا أكون أن يل رشًفا كان

فريماز «هورايزون: عنوان تحت التليفزيونية يس» بي «بي شبكة عىل الفيلم أُذيَع
تلك سينج سايمون طوَّر قد واآلن، األخرية). فريما مربهنة (هورايزون: ثيورم» الست
من بها يُحيط وما ثَراء من فريما قصُة نه تتضمَّ ما كل مع الحميميَّة، واملحاَدثات الرُّؤى
وتثقيفيٍّا مكتمًال تسجيًال يُمثل الذي الكتاب هذا يف كلَّه ذلك وضم رياضية، وعلوم تاريخ

البرشي. التفكري يف القصص أعظم من واحدٍة بشأن

لينش جون
إنتاج من «هورايزون» حلقات محرر
التليفزيونية يس» بي «بي شبكة
١٩٩٧ مارس
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الكتاب عن

الحكايات رسد

سينج سايمون بقلم

رياضيٍّا مسًعى ستشعُل أنها ليتخيَّل يكن لم الهامشيَّة، مالحظتَه فريما دو بيري كتب حني
املرسحيات بُكتَّاب وأكثر أكثَر سيُدهش كان ربما قرون. ثالثِة من أكثَر مدى عىل يستمرُّ
وايلز. أندرو أثبَتَها أن بعد السمعة سيِّئة بمربهنته ني مهتمِّ أصبَحوا الذين السيناريو وكتَّاب
األخرية فريما ملربهنة وايلز أندرو برهان ِذكُر فيها وَرد التي األوىل املراِت إحدى كانت
تريك: «ستار مسلسل داكسيف جادزيا شخصية لسان عىل الشهرية الدرامية األعمال أحِد يف
هو فداكس املسلسل، هذا ُمشاهدي من تكن لم وإذا .١٩٩٥ يونيو يف ناين» سبيس ديب
جادزيا تكن ولم البرش. أشباِه من ُمضيفيه بتبنِّي يَْحيا الذي التكافلية الحياة أشكال أحُد
توِبن مثل آَخرون بٍرش أشباُه ذلك قبل استضافه وقد ُمضيفيه، من واحدٍة سوى داكس
«الطريقة إىل ل توصَّ قد توِبن بأنَّ جادزيا علََّقت «فاسيتس»، بُعنوان حلقة ويف داكس.

عام.» ٣٠٠ عن يَزيد ما قبَل وايلز منذ للربهان ابتكاًرا األكثر
نكست ذا تريك: «ستار املوسم يف ظهَر خطأ لتصحيح محاولًة األرجح عىل تلك وكانت
مدى عىل حلٍّ دون ظلَّت األخريَة فريما مربهنَة أنَّ بيكارد الكابتن أعلن حني جينرييشن»،
يعرفون الُكتَّاب يكن ولم ،١٩٨٩ عام أُِعدَّت قد رويال»، «ذا الحلقة، هذه كانت عام. ٨٠٠

برهانه. عىل ا رسٍّ يعمل وايلز أنَّ بالطبع
إنتاج من «بيداِزيلد» فيلم يف املربهنة فيها ذُِكرت التي األخرى املراِت إحدى جاءت
بصفِتها املشاهد أحد يف وظهَرت الشيطان، دوَر هرييل إليزابيث املمثلة لعبَت هوليوود.
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أثِبت لليلة: املنزيل «الواجب بالسوء: املنِذرَة التالية املهمَة وتُعلن سبورة، أمام تقف ُمعلِّمًة
تعميًما.» األكثر شكلها يف األخرية فريما مربهنة وهي ،an + bn = cn أنَّ

صناعِة مجاُل استجاَب وقد الجمهور، خياَل االستثنائيُّ وايلز أندرو ِنضاُل أَرسَ لقد
شخصياتها يف رياضيات علماء ر تُصوِّ التي ة املهمَّ األفالم من العديد بإصدار األفالم
كانت أوسكار بجائزتَي وفاز وايلز، برهاِن عقب هانتينج» ويل «جود فيلم فُكِتب األساسية.
جاء ،٢٠٠١ العام يف ذلك وبعد السينمائي. هما نَصِّ عىل أفليك وبني ديمون ملات إحداهما
للرياضيات هوليوود حبَّ ليُؤكِّد أوسكار، جوائِز بأربِع فاز الذي مايند» «أبيوتيفول فيلم

دة. املعقَّ
ألن بًا وتحسُّ فريما. دو بيري أو وايلز أندرو عن فيلم يوجد ال اآلن فحتى ذلك، من بالرغم
كاسح، عمٍل إىل األخرية فريما مربهنة تحويَل املطاف نهايِة يف اإلنتاج رشكاِت إحدى تُقرِّر
تنوََّعت األدوار. أيَّ يؤدَِّي أن ينبغي املمثِّلني أيُّ فيها أسأل يوم ذاَت مسابقًة أجريُت قد كنُت
وجون مالكوفيتش جون بني فريما دو بيري ِلَدور املقرتَحني املمثِّلني بشأِن الرتشيحاُت
أيًضا سألت وقد كليز. وجون آالن وودي وايلز، لدور االقرتاحاُت نَت تضمَّ بينما جودمان،
أخرى ومرًة جريمان، صويف دور مثل الثانوية األدوار بعض يف للُممثِّلني اقرتاحات عن

سوبيسكي. ولييل روبرتس جوليا بني كبريًا تنوًعا االقرتاحاُت تنوََّعت
برودواي مرسُح تناول األخرية، فريما مربهنة تجاَه الَخجوِل هوليوود عكسموقِف عىل
وايلز برهان من استلهاُمها يَُعدُّ التي اإلبداعية األعمال أحد يف مبارشة بصورٍة املوضوَع
بُعنوان موسيقيَّة مرسحيًة روزينبلوم وجوشوا ليسنر سيدني جوان كتبَت فقد غريبًا. أمًرا
الربهان بإعالن املرسحية وتبدأ لفريما)، األخرية التانجو (رقصة تانجو» الست «فريماز

معادالته. إحدى يف خطأ وجود يتضَح أن قبيل حافة، الصِّ أماَم
عن فريما، دو بيري ومنهم القدامى الرياضيات علماء من العديُد يرحل ذلك، بعد
ملساعدة الرياضيات).) بعد (ما ماث» أفرت «ذا املرسحية يف ى يُسمَّ (الذي الرِّيايض النَّعيم

كيان. دانييل باسم مجهول لسبٍب ى يُسمَّ الذي وايلز، أندرو
املناسبَة هي تكوَن أن بد ال املرسحية هذه أنَّ كريستنفلد سيث املرسحيُّ الناقد علَّق
افتُِتح برودواي. مرسِح عىل تانياما-شيمورا» «َحْدسية الكلماُت فيها ُغنِّيَت التي الوحيدة
أنه املؤسف ومن .٢٠٠٠ عام ديسمرب من السادس يف بمنهاتن نيويورك مرسح يف العرُض

ديسمرب. من والثالثني الحادي يف اختُِتم
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هي فريما، من املستلَهمة األعماِل تلك بني من لديَّ ل املفضَّ اإلبداعي العمل يكون ربما
«ترو بعنوان قصصية مجموعة يف وورَدت جالت أليكس ألََّفتها قصرية ذاتية سريٍة قصَة
أوسرت. بول تحرير من األمريكية) الحياة من حقيقية (قصص اليف» أمريكان أوف تيلز
امليالد عيد كان االنفصال. وشك عىل كانا وأنهما جون بحبيبها الباردة عالقتَها جالت ترشح
عن كتاٍب يف منغمسًة كانت أنها ذكَرت مًعا. لهما األخريَ امليالِد عيَد سيكون أنه وبدا يقرتب
األجزاء بعَض منه تقرأ كانت وأنها الكتاب)، هذا أنه أعتقَد أن (أُحبُّ األخرية فريما مربهنة

الخاص. عامله ويف صامتًا ظلَّ الذي جون عىل
لها. هديٍة بتقديِم حتى ْ يعبَأ لم جون أنَّ بدا وانتهى، امليالد عيد حلَّ وبينما
عليه يظهر املحبوِك النَّسيج من مستطيًال ألليكس وقدَّم موعٍد دون زاَرها ذلك، بعد
بَرناَمًجا «كتبُت متحابَّان: عَددان أنهما بفخٍر جون أوضح و١٠٠٤٨٥. ١٢٤١٥٥ العَددان:
وجدت، ما أكربَ هما العددان هذان كان ساعة. عرشة اثنتَي مدى عىل يعمل وتركتُه للكمبيوتر

مرتني.» النسيج هذا عىل جَدلتُهما ثم
ى تُسمَّ األعداد أزواج أنَّ ذكَرت األخرية، فريما مربهنة عن تقرأ أليكس كانت فبينما
مجموع وكان الثانَي، العدَد يُساوي األول العدد عوامل مجموُع كان إذا متحابَّة أعداًدا
و٢ ١) هي: املثال سبيل عىل ٢٢٠ العدد فعوامل األول. العدَد يُساوي الثاني العدد عوامِل
٢٨٤ العدد وعوامل ،٢٨٤ ومجموعها و١١٠) و٥٥ و٤٤ و٢٢ و٢٠ و١١ و١٠ و٥ و٤
١٦٣٦ عام اكتشَف قد فريما دو بيري وكان .٢٢٠ ومجموعها و١٤٢) و٧١ و٤ و٢ ١) هي:

و١٨٤١٦. ١٧٢٩٦ هما جديَدين؛ متحابَّني عدَدين
عدَدين األحباءُ ينقش بأن جرى قد الُعرف أنَّ لجون قرأَت أليكس أنَّ ذلك من األهمُّ
الجيلِّ من للحب. يًا ُمقوِّ ذلك ليكوَن ِنصًفا منهما كلٌّ ويأكَل تفاحة، ِنصَفي عىل متحابَّني
اكتشفهما. اللذَين املتحابَّني عدَديه ليُقدِّم الحياكة إبَر استخدم وقد منِصتًا كان جون أنَّ

جديد.» من نجح القديم الرِّيايض العواطف «ُمثري أنَّ أليكس لنا تُؤكِّد القصة وبنهاية
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الخالصة

إلبورو ترافيس إىل يتحدث سينج سايمون

األخرية فريما مربهنة عن نفُسك أنت تعرفه كنت ما مقداُر فما فيزيائية، خلفيَّتك إنَّ
الكتاب؟ هذا يف والبَْدء الوثائقية «هورايزون» حلقات يف انخراِطك قبل

تقريبًا. عرشة الثانية يف َصبيٍّا كنت حني األخرية فريما مربهنة بشأن عَرفُت أنني أتذكَّر
األعداد بأنَّ إقناعنا ليُحاوَل الرياضيات مدرُس علينا يَعِرُضها التي املوضوعات من وكانت
بمحاولة نلهَو أن باستطاعتنا وكان املعادلة، َفْهم يف كافية سهولًة وجدنا لالهتمام. مثريٌة
سيِّئة الهامشية واملالحظِة املسألة بتاريخ املدرُس أخربَنا ذلك.) يف (والفشل حلول إيجاِد
َخَفَت فقد وايلز، أندرو عكس وعىل برهان. إىل ل للتوصُّ انا تحدَّ أنه ح املرجَّ ومن معة، السُّ

رسيًعا. األخرية فريما بمربهنة اهتماٍم من ِصباي يف عايَنتُه ما

االستجابِة هذه بمثل َحِظي قد الرياضيات الرياضياتوعلماء عن كتابًا بأنَّ فوجئَت هل
القرَّاء؟ جمهور من الحماسية

نٍرش داَر وجدُت حني فوجئت الكتاب. هذا نجاِح مراحل من مرحلٍة بكل فوجئُت لقد
إىل وصل وحني أجنبية. نٍرش ُدور من اهتماًما وجدُت حني دهشًة أكثَر وكنُت بريطانيًة،
مبيًعا، األفضِل الِعلمية الكتب قائمة إىل الكتاب ي ترقِّ من الذُّهول غاية يف كنُت املتاجر،
يف األوىل املرتبَة وبلوغه مبيًعا، األفضِل للكتب العامة القائمة يف ذلك بعد ظهوره عن ناهيك

املطاف. نهاية
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الشخصياتوأوصاِفها، من ممكن قدٍر أكِرب تضمني حاولَت أنك الكتاب تمهيد يف ذَكرَت
هيلربت وديفيد ولفسكيل وبول جريمان صويف مثل الرائعة بالشخصياِت الكتاب ويحفُل
بالنسبة القصة يف اإلنساني الجانب إضافُة يُمثِّلها كان التي األهميِة مدى فما تورينج. وآالن

لك؟
الرياضيَّات. إىل إضافًة الرياضيات علماء عن أتحدَث أن ا جدٍّ الطبيعيِّ من أنه أرى أنا
أنَّ وأعرُف كاتبًا، أُصبح أن قبل التليفزيون مجال يف عملُت أنني ذلك يف السبب يكون ربما
إنَّ ثم التليفزيونية. الربامج من العديد يف جوهرية عناُرص والدراما والحبكة الشخصيات
أي تحديد هي الوحيدة املشكلُة وكانت وثَري، طويل بتاريٍخ تحفُل األخرية فريما مربهنة

يُحذَف. وأيها ُن يُضمَّ الشخصياِت

الشخصيات أي تحديد هي الوحيدة املشكلة وكانت وثري، طويل بتاريخ تحفُل األخرية فريما مربهنة
يُحذَف. وأيها ن يُضمَّ

كان وايلز أندرو أنَّ يف واملتمثلة الكتاب، مدى عىل تكرََّرت التي الفكرة أدهَشتْني لقد
عىل املسألة لحلِّ بمفرده يعمل ظلَّ إنه حيث من الحديثة، الرياضيات يف استثنائية حالًة
اهتماِم إثارَة يُحاول شخص أيِّ أمام مشكلة يطرُح قد ذلك أنَّ أتعتقد سنوات. سبع مدى
يف هي بعيًدا يُناضل الذي املنعِزل العبقريِّ قصة إنَّ إذ الحديثة؛ بالرياضيات الجمهور
يتَبادلون املثال سبيل عىل األكاديميني من مجموعٌة يكوَن أن من رومانتيكيًة أكثُر جوهرها

األرجح؟ عىل نَمطيًة األكثُر السيناريو وهو املؤتمرات، بأحد مصعٍد يف املعاَدالت
يختار أن لها أو له فيُمكن رياضيات؛ عالم يكوَن بأن يحلم املراهقني أحُد كان إذا
إىل الصواريَخ يُرسل فريٍق ِضمن العمل يختاَر أو ، العاجيِّ بُرجه يف منعِزل كعبقريٍّ العمَل
بسوق التنبُّؤ أو هوليوود، الستوديوهات املتحركِة الرسوم ُخوارزميَّاِت َم يُصمِّ أو الفضاء،
الفكريَة رغباتهم تُالئم بيئًة سيَِجدون ما دائًما الناشئون الرياضيات صو فمتخصِّ البورصة.
يف يرغبون ن ممَّ بريطانيا يف الشباب من كاٍف عدٌد يوجد ال أنه هي املشكلة واالجتماعية.
تعامل عدم يف السبب من متأكًدا ولسُت (علماء). أو الرياضيات يف متخصصني يُصبحوا أن
ا حادٍّ نقًصا ستشهد القادمَة السنواِت أنَّ الحقيقة لكنَّ بجدية، املشكلة هذه مع الحكومة
مما بريطانيا يف البارعني الشباب الرياضيات وعلماء الرياضيات يف املتخصصني أعداد يف

اقتصادنا. عىل وخيٌم تأثريٌ له سيكون
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ا عمَّ أتساءل وأنا بلدته. مكتبة يف وَجده كتاٍب يف املسألَة صادف وايلز أنَّ كيف وصفَت
بادئ يف بالعلوم شَغَفك أشعَلت إنها القوُل يمكن ُمماثلة تَجلٍّ بلحظِة مررَت قد كنَت إذا

األمر؟
العالم. بشأن متزايٌد استطالٍع حبُّ لديَّ نَما بل ، تجلٍّ بلحظِة مررُت أنني أعتقد ال
كانت ما دائًما تْني. أَرسَ التي هي العلوم كانت بالرياضيات، أستمتع كنُت أنني من فبالرغم
بالرياضيات الشَغُف هذا ج تأجَّ وقد تَبَْهُرني، الكون وِبناء الحياة بأصِل املتعلقة األسئلة
العلوِم يف بثَّت التي والتجاِرَب يََغ الصِّ يل حوا وضَّ الذين املدرسة ُمعلِّمي بسبب والعلوم،
؛ فأقلَّ أقلَّ صاروا الخربة ذَوي األْكفاء العلوم ُمعلمي أنَّ هي اليوم واملشكلة الحياة. روَح

ازدياد. يف العلوِم من يضَجرون الذين املراهقني عدَد فإنَّ ولهذا

العالم. بشأن متزايد استطالع حبُّ لديَّ نما بل ، تجلٍّ بلحظة مررُت أنني أعتقد ال

تلك األحيان بعض يف أتفتقُد له؟ تُفضِّ الذي ما وكاتبًا، وإذاعيٍّا عاِلًما َعِملت أن بعد
املخترب؟ حياُة عليها تنطوي التي اإلثارَة

العلماءِ بني من لسُت أنني النهاية يف أدركُت فقد ُكفئًا، عامًلا كنت أنني من بالرغم
املحاورين من أكون أن هو عامًلا أكون أن بعد يشء أفضل أنَّ رأيُت فقد لذا واألفضل. األبرع
أحدِث عىل والتعرُِّف العلماء إىل التحدث يف أستمرَّ أن ُن سيتضمَّ ذلك ألنَّ العلوم؛ مجال يف
تعمَل أن عليك ينبغي ما معرفُة هي الحياة يف تُواِجُهنا التي يات التحدِّ أكِرب أحد إنَّ األبحاث.
كوني من أنتقَل أن حياتي من مبكِّرة مرحلٍة يف قرَّرُت إذ للغاية محظوًظا كنُت وقد فيه،

العلوم. مجال يف جدٍّا جيد كاتٍب إىل متوسًطا عامًلا

جانِب إىل ولعلَّه، طة، املبسَّ العلوِم ُكتُب من بأكمله جديد لجيٍل الِعناَن كتابُك أطَلق لقد
بموضوٍع الكثريين تعريف يف أساسيٍّا سببًا كان سوبيل، لدافا الطول» «خطوط كتاب
عىل نظرًة تُلقي حني اليوم كتابك تُقيِّم فكيف جامًدا. أو صعبًا يَُعد ما كثريًا كان

املايض؟
بازدهار رت ُرسِ أنني من وبالرغم الدوام، عىل األوَل ُحبي ظلَّت العلوَم أنَّ من بالرغم
األخرية» فريما «مربهنة أنَّ نتذكَّر أن املهم فمن األخري، الَعقد مدى عىل الِعلمية الكتابة
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أوائل من كان ألنه خاص؛ نحٍو عىل به أفَخُر إنني العلوم. ال الرياضيات يف كتاٌب
الرياضيات علماء أنَّ أوضح وألنه الُقراء، عموم إىل تصُل التي الرياضيات كتب

وملِهمة. جميلٍة مسائَل لحلِّ رائع نحٍو عىل اهتمامهم كل يُكرِّسون

وملهمة. جميلة مسائل لحل رائع نحو عىل اهتمامهم كل يكرسون الرياضيات علماء

سينج؟ سايمون لدى القادم املرشوُع ما وأخريًا،
كان الشعوَر ذلك أنَّ أعتقد لكني آَخر، كتابًا أكتُب ال قد إنني قلُت سنوات، ِبْضع قبل
«االنفجار كتاب تأليف من للتوِّ االنتهاء بعد مستنَزًفا كنُت أنني إىل جزئية بصورٍة يعود
ُمنِهكة؛ عَمليٌة لكنها الكتب، تأليف أحبُّ أنا الكونيَّات. علِم تاريَخ فيه أرسُد الذي العظيم»
الرتكيز من سنوات فبعَد ولهذا؛ تماًما. جديد موضوٍع بشأن أتعلََّم أن مني تستلزم إذ
املضنية العمليِة تلك خوَض يتخيََّل أن املرء عىل الصعِب من واحد، موضوٍع عىل الذهنيِّ
للبَدء بالحماِس اآلن أشعر عاَمني، الكتابة عن االنقطاع فبعد ذلك، من بالرغم جديد. من
سأُطور كنُت ما إذا أُقرر أن إىل عنهما أُفِصح لن لكنني ذهني، يف فكرتان لديَّ مجدًدا.

كتاب. إىل إحداهما
.www.simonsingh.net للمؤلف: اإللكرتوني املوقع

سينج سايمون مع والكتابة القراءة الكتابة:

عليك؟ تأثرٍي أكربُ لهم وكان تُحبهم الذين الُكتَّاب هم َمن س:

غرِي للقارئ للكتابة وقتهم من يقتطعون الذين للعلماء ا خاصٍّ احرتاًما أُِكنُّ إنني ج:
االنقطاع إىل دوكينز ريتشارد أو ستيفجونز ريسأو مارتِن يدفع سبٍب من ما ص. املتخصِّ
أنَّ يُدِركون أنهم فاألرجح ذلك. من بدًال الكتب وتأليِف الجودة عاليِة األبحاث إجراءِ عن

الناشئني. العلماءِ وعىل الجمهور عىل ضخًما تأثريًا لكتبهم
كتبتَه؟ أنك لو تمنَّيَت كتاب أيوجد س:

كتابة من ألتمكََّن أكن لم أنني من فبالرغم لذا؛ للكتُب. البارعة األفكار تُعجبني ج:
لو أتمنَّى فأنا جودسون، أوليفيا بقلم الكائنات» لجميع الجنس عن تاتيانا دكتور «نصائح
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ثم اإلمرباطورية، لندن كلية يف الفيزياء درس .١٩٦٤ عام سومرست يف سينج سايمون ُولِد
لألبحاِث األوروبية واملنظمة كامربيدج بجامعِة الجسيمات فيزياء يف الدكتوراه درجة أكمَل
عامًلا بكونه زعٍم أي عن تخىلَّ القمي، الكوارك اكتشاِف عن عجز أن وبعد وجنيف. النووية
«توموروز مثل الربامج بعض يف وعمل ،١٩٩١ عام يس» بي «بي شبكة إىل وانضمَّ ا، جادٍّ
«االنفجار وكتاب الشفرة» «كتاب مؤلف أيًضا وهو (األفق). و«هورايزون» الغد) (عالم ورلد»
الخيار وصعق واملقامرة، السحرية، والخدع البيضاوية، نصف األحجار سايمون يحب العظيم».

فام». «فايولنت املوسيقية والفرقة التافهة التليفزيونية والربامج بالكهرباء، املخلل

مختِلف من تَِرد خطابات صورة يف الحيواني السلوك عن كتاٍب تأليف يف فكرت قد كنُت
أنني لو أيًضا أتمنى فإنني وباملثل القرَّاء. نصائِح عموَد تُحرر حيواٍن عاملة إىل األنواع
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هذا كان وقد الحاليَّة. املعلومات ثورَة يُفرسِّ الذي التلغراف، ِر تطوُّ عن الكتابة يف فكَّرت
ستانديج. توم بقلم الفيكتوري» «اإلنرتنت كتاب موضوَع هو

تكتب؟ وأنت تقرؤه الذي ما س:
عن أكتُب وأنا آَخر. يشء وال عنه أكتُب الذي باملوضوع مبارشًة ترتبط كتبًا أقرأ ج:
هذه يف تماًما نفيس أغمَس أن فَعيلَّ لذا عيلَّ؛ جديدة تكون ما عادًة جديدة موضوعات

املواكبة. ألستطيَع — الكونيات وعلم والتشفري الرياضيات — املوضوعات

الخيار أنَّ وأعتقد عنها، الكتَب أؤلِّف أن وإما العلوم، عن وأُحدِّثهم الشارع يف بالناس أمسك أن إما
املشكالت. يف يوِقَعني بأالَّ أحرى الثانَي

للكتابة؟ زك يُحفِّ الذي ما س:
ِبْضعة أقَيض أن ا حقٍّ واملميز الرائع فِمن لذا والرياضيات؛ العلوِم تعلَُّم أُحبُّ أنا ج:
إثارة يف أيًضا أرغُب أنني غري البارزين. املفكِّرين ولقاء معنيَّ موضوٍع عن القراءة يف أعواٍم
بالناس أُمِسك أن ا فإمَّ ومدهش، رائٌع الكون أنَّ أعتقد املوضوعات. بهذه اآلَخرين اهتمام
أحرى الثانَي الخيار أنَّ وأعتقد عنها، الكتَب أُؤلِّف أن وإما العلوم، عن وأُحدثهم الشارع يف

املشكالت. يف يُوِقَعني بأالَّ
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بجميع وتتصل الرياضيات، بتاريخ وثيًقا ارتباًطا ترتبُط األخريِة فريما مربهنِة قصة إنَّ
يُلهم وما الرياضياِت يدفع عما فريدة رؤيًة تمنُحنا وهي األعداد. نظريِة يف األساسيَّة املحاور
قصٍة صميم يف األخرية املربهنة تكمن األهم. هو األخريَ األمر ذلك ولعل الرياضيات، علماءَ
الرياضيات أبطال أعظَم ُن تتضمَّ وهي واملأساة، واملكر والغشِّ الشجاعة من مثريٍة ملحميَّة

جميًعا.
قبل أي: اليونان، ُقدماء لدى الرياضيات علِم إىل األخرية فريما ُمربهنة أصول تمتدُّ
ثَمَّ؛ وِمن اليوم. عليها نعرُفها التي بالطريقة للمعِضلة فريما دو بيري تشكيل من عام ألَفْي
الرياضيَّات يف تعقيًدا األكثِر باألفكار فيثاغورس وضَعها التي الرياضياِت أسَس تربُط فهي
الثورية األخالقيات بوصف يبدأ زمنيٍّا هيكًال أتبنَّى أن اخرتُت الكتاب، هذا ويف الحديثة.
أجل من وايلز أندرو عاشها التي الشخصية الكفاح بقصة وينتهي الفيثاغورسية، لألخوية

فريما. ملعضلة حلٍّ إيجاِد
هي فيثاغورس مربهنَة أنَّ كيف ح ونوضِّ فيثاغورس قصة األول الفصل يف نتناوُل
يف األساسية املفاهيم بعَض أيًضا الفصل هذا يف ونناقش األخرية. للمربهنِة املبارش السَلُف
من بالقصة ننتقل الثاني، الفصل ويف الكتاب. طول عىل ِذكُرها سيتكرَّر التي الرياضيات،
األكثَر اللغَز فريما، دو بيري ابتكر حيث عرش، السابع القرن يف فرنسا إىل القديمة اليوناِن
وإسهاماِته فريما بها تميَّز التي االستثنائية الشخصية ولتوضيِح الرياضيَّات. تاريخ يف عمًقا
لوصِف صفحات عدة صُت خصَّ كبري، بمقداٍر األخرية املربهنَة تتجاوز التي الرياضيات، يف

األخرى. البارعِة اكتشافاته من وبعٍض حياته،
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خالل األخرية فريما مربهنة إلثبات بعضاملحاوالت نَِصُف والرابع، الثالِث الفصَلني ويف
املحاوالت هذه أنَّ من وبالرغم العرشين. القرن وأوائل عرش والتاسع عرش الثامن القرننَي
كان التي واألدوات، الرياضيَّة التقنيات من مذهًال مستودًعا خلََّفت فقد بالفشل، انتَهت
إىل وإضافًة األخرية. املربهنة إلثبات األحدث املحاوالت يف األساسية العنارص من بعُضها
الذين الرياضيات علماء لذكر الفصَلني هذَين من األكرب القدر صُت خصَّ الرياضيَّات، وصف
للتضحية الرياضيَّات علماء استعداِد مدى ح توضِّ فقصُصهم فريما. بإرِث مهووسني صاروا

القرون. مدى عىل الرياضيات ر تطوُّ ومدى الحقيقة، عن البحث رحلة يف يشء بأيِّ
األربعنَي السنواِت يف البارزة األحداَث تُؤرِّخ فهي الكتاب، من ية املتبقِّ الفصول أما
السادِس الفصلني ويف األخرية. فريما مربهنة دراسة يف ثورًة أحدثَت قد التي األخرية،
العقد يف اكتشافاتُه أذهَلت الذي وايلز، أندرو عمل عىل نُركِّز التحديد، وجه عىل والسابِع
التي عة املوسَّ املقابالِت عىل يستنداِن األخريان الفصالن وهذان الريايض. املجتمع األخري
من واحدة إىل شخصية بصفٍة أستمع أن يل فريدة فرصًة كانت لقد وايلز. مع أجريتُها
التعبرِي من تمكَّنُت قد أكون أن وأرجو العرشين، القرن يف استثنائيًة األكثِر الفكرية الرحالت
عِرش مدى عىل استمرَّت التي وايلز محنُة تستلزُمها كانت التي والبطولة إبداع، من بها عما

سنوات.
الرياضية املفاهيم أرشَح أن حاولت ، املحريِّ ولُغِزه فريما دو بيري لحكاية رسدي ويف
القبيحة برءوسها تُِطلَّ أنَّ بد ال ،zو yو x مثل رموًزا أنَّ غري املعادالت، إىل اللجوء دون
تفسرٍي تقديم حاولُت النَّص، يف املعادالت فيها تظهر التي املرات ويف واآلَخر. الحني بني
أساسية معارَف بأيِّ ون يُلِمُّ ال كانوا وإن داللتها، َفهم من القرَّاء يتمكن لكي لها؛ كاٍف
لهم رُت وفَّ فقد املوضوع، عن قليًال أعمَق بمعرفٍة ون يُلِمُّ الذين القرَّاء أما الرياضيات. عن
النصاألسايس. نُها يتضمَّ التي الرياضية األفكار تقديم يف تتوسع التي املالحق من مجموعًة
املزيد تقديِم إىل ُمجملها يف تهدف للقراءة، إضافية بمصادر قائمًة نُت ضمَّ ذلك، إىل إضافًة

فيها. املتخصصني لغرِي الرياضيات من محدَّدة جوانب بشأن التفاصيل من
األشخاص من الكثريين مساعدِة دون ممِكنًا ليُصِبَح يكن لم الكتاب هذا إنَّ
الَعناء م تجشَّ الذي وايلز ألندرو التحديد، وجه عىل بالشكر أتقدَّم أن وأودُّ ومشاركتهم.
مدى فعىل شديًدا. ضغًطا فيه يُواجه كان وقٍت يف لة املفصَّ الطويلة املقابالِت هذه ليمنَحنا
يُِكنُّ اإلطالق عىل أحًدا ألتِق لم العلوم، مجال يف صحافيٍّا فيها عملُت التي السبع السنواِت
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ا مستعدٍّ كان إذ له االمتناِن دائُم وأنا وايلز، الربوفيسور يُِكنه ما وااللتزام الشغِف من لعمله
معي. قصِته ملشاركة

هذا كتابة يف ساَعدوني الذين الرياضيات علماء من لغريِه بالشكر أتقدم أن أيًضا وأودُّ
يف للغاية منخرًطا بعُضهم كان وقد معهم. لة مفصَّ مقابالت بإجراء يل وسمحوا الكتاب،
التاريخية األحداث عىل شاهًدا اآلخر البعُض كان بينما األخرية، فريما مربهنة أمر معالجة
طرح يف قضيتها التي بالساعات كثريًا استمتعُت لقد فحسب. األخرية األربعني السنوات يف
رشح يف وحماسهم صربهم لهم أُقدِّر وأنا معهم، الحديث أطراف وتباُدِل عليهم األسئلة
جون إىل التحديد وجه عىل بالشكِر أتقدَّم أن وأريد يل. الجميلة الرياضية املفاهيم من الكثري
وجورو سارناك، وبيرت ريِبت، وكني ميزور، وباري كاتس، ونيك كونواي، وجون كوتس،

تايلور. وريتشارد شيمورا،
أُقدِّم لكي الشخصية؛ الصور من ممكن قدٍر أكربَ الكتاب هذا إىل أضمَّ أن حاولُت لقد
بذلت لقد األخرية. فريما مربهنة قصِة يف املشرتكة الشخصيات عن أدقَّ انطباًعا للقارئ
سوزان بالشكر أخصَّ أن وأودُّ مساعدتي، يف كبريًة جهوًدا ت والسجالَّ املكتبات من العديد
رويال «ذا جمعية من كامينج وساندرا سوسايَتي» ماثيماتيكال «لندن جمعية من أوكس
من سافاني لجاكلني أيًضا ممتنٌّ وأنا ووريك. جامعة من ستيوارت وأيان سوسايَتي»
إسحاق ومعهد باليسرت وبول جري، وجريمي أنجوس، ماك ودانَكن برينستون، جامعة
إىل أيًضا بالشكر وأتقدم البحثية. املادة عىل الحصول يف مساعدة من قدَّموه ملا نيوتن؛
ملا أيًضا؛ ووالديَّ أوكونيل، وسانجيدا ألفيز، وبرناديت بوتَر، وكريستوفر والش، باتريك

بأكمله. املايض العام مدى عىل ودعٍم تعليقات من قدَّموه
قد الكتاب هذا يف منها أقتبُس التي املقابالت من العديَد أنَّ أذكر أن أود وأخريًا،
األخرية. فريما مربهنة عن يتحدث تليفزيوني، وثائقي بَرناَمٍج عىل العمل أثناء يف أجريتُها
باالمتنان وأَديُن املادة، هذه باستخداِم يل سمَحت إذ بييس»؛ «بي لشبكة بالشكر أتقدم وأنا
باالهتمام وألهَمني الوثائقي، الربناَمج يف معي عمل الذي لينش لجون التحديد، وجه عىل

باملوضوع.

سينج سايمون
فاجوارا تاكاركي،
١٩٩٧
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األوىل. للمرة األخرية فريما بمربهنة التقى حني العارشة عمر يف وايلز أندرو :1 شكل





األول الفصل

أننيسأتوقفهنا» «أعتقد

واألفكاَر تموت اللغاِت أنَّ ذلك إسخليوس؛ تنىس أرشميدسحني األجيال ستذُكر
الرياضيات عالم لكنَّ سخيًفا، مصطلًحا «الخلود» يكون ربما تموت. ال الرياضية

يَعنيه. ما كان أيٍّا األرجح، عىل نَيله يف فرصة بأفضِل يحظى َمن هو
هاردي إتش جي

كامربيدج ،١٩٩٣ يونيو ٢٣ (1)

جَلسوا قد الرياضيات علماء من مائتان القرن. يف رياضية محارضة أهم هي تلك كانت
الرموز من د املعقَّ الخليط ذلك يفهمون كانوا الذين هم فقط ُربعهم الذُّهول. يَْعتليهم فيها
يشهدوا أن أجل من حَرضوا فقد البقية، أما السبُّورة. يُغطِّي كان الذي والجِرب اليونانية

بحق. تاريخية مناسبًة تكون أن يأُملون كانوا التي فحسب، املناسبة تلك
عرب اإللكرتوني الربيد رسائُل أشارت إذ السابق، اليوم يف بدأَت قد الشائعات كانت
املعضالت أشهُر وهي األخرية، فريما ملربهنة بحلٍّ نهايتها يف ج ستُتوَّ املحارضة أنَّ إىل اإلنرتنت
موضوُع كان ما فغالبًا املألوف؛ غرِي باليشء األخبار هذه مثُل يكن لم العالم. يف الرياضية
تخميناتهم الرياضيات علماء ويطرح الشاي، لقاءات حول يطرأ األخرية فريما مربهنة
قاعة يف تدور التي الرياضية الهمهماُت ل تُحوِّ األحيان، بعض ويف ماذا. يفعل قد َمن بشأِن
لم منها شيئًا لكنَّ كبري، إنجاٍز تحقيِق عن شائعاٍت إىل التخمينات بالجامعة، االجتماعات

قط. ق يتحقَّ
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العليا الدراسات طالب أحُد كان لقد مختلفة. الشائعُة كانت فقد املرة، هذه يف أما
عَرشة بقيمة للمراهنة املراهنات؛ ُوكالء إىل أرسَع قد إنه حتى بصحتها، للغاية مقتنًعا
غري األسبوع. هذا غضوِن يف تَُحلُّ سوف األخريَة فريما مربهنَة أنَّ عىل إسرتلينية جنيهات
الخامس الطالَب هو هذا كان لقد الرِّهان. ورَفضهذا األمر يف ارتاب قد املراهنات وكيَل أنَّ
مربهنُة ظلَّت لقد نفَسه. الرِّهاَن يضعوا أن طَلبوا قد وجميعهم اليوم، ذلك يف إليه يأتي الذي
اآلن، ا أمَّ قرون، ثالثِة عىل يَزيد ما مدى عىل الكوكب عىل العقول أعظَم تُحريِّ األخريُة فريما

وشيًكا. صار قد بُرهانها إىل َل التوصُّ أنَّ يف يرتابون بَدءوا املراهنات وكالء فحتى
عىل املوجودة الكتابة ُمِحيَت املحاِرض. ف وتوقَّ بالحسابات الثالثة السبوراُت امتألَت
تُقرِّب صغرية ُخطوة هو الرياضيات من سطٍر كل أنَّ بدا الجرب. واستمر األوىل، السبورة
األساتذة كان بعُد. الربهان عن أفصَح قد املحاِرض يكن ولم مرَّت قد دقيقًة ثالثنَي لكنَّ الحل،
يف الواقفون الطالُب وكان ف. بتلهُّ النتيجة ينتظرون األوىل الصفوف يف احتَشدوا الذين
أكانوا النتيجة. عليه تكون قد ما عىل تدلُّ إشارة أيِّ عن بحثًا أساتذتهم إىل ينظرون الخلف
مكتملٍة غريَ ُحجًة ص يُلخِّ كان املحاِرضَ أنَّ أم األخرية، فريما ملربهنة كامًال إثباتًا يُشاهدون

فحسب؟ لآلمال مخيبًة
ثمانينيات يف أمريكا إىل هاجَر متحفًظا إنجليزيٍّا رجًال وايلز، أندرو هو املحاِرض كان
ُسمعة اكتسب حيث برينستون؛ جامعة يف األستاذية مناصب أحَد وتوىل العرشين، القرن
األنظار عن اختفى األخرية، السنوات يف أنه غري جيله. يف الرياضيات علماء أبرع أحَد بصفته
وايلز أنَّ يفرتضون الزمالءُ وبدأ النقاشية. والحلقات للمؤتمرات السنوية الجولة من تقريبًا
إليه أشار الذي األمر وهو البارعة، الشابة العقوُل تخبَو أن الغريب من فليس انتهى. قد
الرياضيات؛ لعالم الرياضية الحياة هي «قصرية قال: إذ أدلر ألفريد الرياضيات عالم
سوى ق يتحقَّ لم إذا الثالثني. أو والعرشين الخامسة سنِّ بعد العمل ن يتحسَّ ما فنادًرا

أبًدا.» ق سيتحقَّ ما كل هو فالقليُل الوقت؛ ذلك بحلول القليل
يتوصلوا أن الشباب «عىل هاردي: إتش جي يقول رياضيات»، عالم «اعتذار كتابه يف
ينَسْوا أالَّ الرياضيات لعلماءِ وينبغي الكتب. يكتبوا أن الشيوخ وعىل املربهنات، إثباِت إىل
األمثلة فمن آَخر. فنٍّ أو علٍم أي من أكثَر بذلك تتَِّسم وهي للشباب، مجاٌل الرياضياِت أنَّ أبًدا
هو سوسايتي» رويال «ذا لجمعية االنتخاِب عمر متوسط أنَّ ذلك تُوضح التي البسيطة
جمعية يف زميًال رامانوجان، رسينيفاسا النابغة تلميذه انتُِخب لقد الرياضيَّات.» يف األقلُّ
مجموعٍة إىل ل توصَّ قد كان إذ فحسب؛ والثالثني الواحدة سنِّ يف وهو سوسايتي» رويال «ذا
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من للغاية ضئيل بقدٍر إالَّ يحَظ لم أنه من وبالرغم شبابه. خالل املذهلة االكتشافات من
ابتكار من رامانوجان تَمكَّن الهند، جنوب يف كومباكونام األم قريته يف الرسميِّ التعليم
الخربة أنَّ يبدو الرياضيات، ففي الغرب. يف الرياضيات علماء أعجَزت وحلول مربهنات
أرسل حني وُجرأته. الشباب َحْدس من أهميًة أقلُّ العمر يف التقدُّم مع املرءُ يكتسبها التي
إىل الشابَّ دعا إنه حتى كامربيدج، بروفيسور بها انبهر هاردي، إىل نتائجه رامانوجان
حيث كوليدج، ترينيتي بكلية وااللتحاق الهند، جنوب يف موظًَّفا البائس عمِله عن التخيلِّ
ومن األعداد. نظرية مجال يف الرياضيات علماء أبرِز من بعٍض مع التفاعل من سيتمكَُّن
بمرض فأُصيَب رامانوجان، عىل القسوة شديَد كان إنجلرتا رشق يف الشتاء أنَّ الحظ سوء

والثالثني. الثالثة سنِّ يف ومات ل السُّ
نفِسها الدرجة عىل عَملية بمسريٍة أيًضا هم حظوا قد اآلَخرين الرياضيات بعضعلماء
نيلز عرش، التاسع القرن يف عاش الذي النرويجيُّ الرياضيات فعالُم والِقَرص. الرباعة من
فقريًا ومات عرشة، التاسعة سن يف وهو الرياضيَّات يف إسهاماته أعظَم قدَّم قد آِبل، هنريك
ترك «لقد هرمايت: تشارلز عنه قال لقد أيًضا. ل السُّ مرض من سنوات، بثماني ذلك بعد
آبل اكتشافاِت أنَّ شكَّ وال عام.» َخمِسمائة مدى عىل منشِغلني يُبقيهم ما الرياضيات لعلماءِ
الحايل. الوقت يف األعداد بنظرية املنشِغلني الرياضيَّات علماء عىل األثر عظيُم لها يزال ال
الكبريَة إنجازاِته أيًضا هو قدَّم قد نبوًغا، عنه يقلُّ ال الذي آِبل معاِرص جالوا، إيفاريست

فحسب. والعرشين الواحدة يف ومات املراهقة، سنِّ يف يزال ال وهو
وعىل مبكًرا يموتون الرياضيات علماء أنَّ عىل االستدالَل األمثلة هذه من الهدُف ليس
فِمثلما الشباب؛ مرحلة يف عادًة تتولَُّد ُعمًقا األكثَر أفكاَرهم أنَّ توضيح بل مأساوي، نحٍو
إليه ل توصَّ قد الرياضيات يف مهم تقدٍم عىل مثاًال أعرف ال «أنا قبل: من هاردي قال
الخلفية إىل العمر طو متوسِّ الرياضيات علماءُ يتالىش ما وغالبًا الخمسني.» تجاوز رجٌل
أندرو حالة يف أما البحث. ال اإلدارة أو التدريس يف أعمارهم من املتبقيَة السنوات ويقضون
السنواِت قىض لكنه العمر، من األربعني بلغ لقد الحقيقة. عن البعد كلَّ بعيد فذلك وايلز،
الرياضيات. يف األعظم الفريدة املسألة لحل محاولٍة يف تامة، برسيٍة العمل يف األخرية السبَع
ويبتكر مذهًال، تقدًما يُحرز وايلز كان نضب، قد أنَّه يف يشكُّون اآلَخرون كان وبينما
بالعمل قراره كان لقد عنها. لإلفصاح ا مستعدٍّ آنَذاك أصبح قد كان جديدًة وأدوات تقنياٍت
عالم يف معروفة غريُ وهي الخطورة، من كبري قدٍر عىل تنطوي اسرتاتيجيًة تام انعزاٍل يف

الرياضيات.
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براءٍة عىل بالحصول التقدُم يُمكن التي االخرتاعات من تخلو الرياضياُت كانت ا َلمَّ
إنَّ اإلطالق. عىل رسيًة األقسام أقلَّ هي جامعة أي يف الرياضيات أقساُم صارت فقد لها،
قد الشاي اسرتاحات إنَّ حتى فيه، لألفكار الحرِّ وبالتبادل بانفتاحه يفتخُر املجتمع ذلك
وشاي البسكويت ِقَطع تناول مع واستكشافها األفكار ملشاركة يومية طقوس إىل تطوَرت
املؤلفني من عدٌد فيها يشرتك التي البحثية األوراق انتشاُر يزداد لذلك، ونتيجًة جراي. إيرل
ذلك، من بالرغم بالتساوي. املجَد يتشاركون فهم ثَمَّ وِمن الرياضيات؛ علماء من ِفَرٌق أو
أبرَز فإنَّ األخرية؛ فريما ملربهنة ودقيًقا كامًال برهانًا اكتشف قد وايلز الربوفيسور كان إذا
اضُطرَّ الذي الثمن وكان منازع. دون وحده نصيبه من ستُصبح كانت الرياضيات يف جائزٍة
أو الرياضيات مجتمع مع أفكاَره ذلك قبل يُناقش لم أنه هو الرسية، هذه مقابَل دفعه إىل

جوهريٍّا. ً خطأ ارتكب قد أنه يف كبري احتماٌل ثَمة كان فقد ثَمَّ وِمن يختربها؛
يتمكَن لكي عمله؛ مراجعة يف أكرب وقٍت قضاء يف يرغب وايلز كان املثالية، الناحية من
ذلك بعد ظهَرت قد الفريدَة الفرصة أنَّ غري تماًما. النهائية مخطوطته من ق التحقُّ من
الهدف إنَّ حذِره. عن وايلز وتخىلَّ كامربيدج، يف نيوتن إسحاق معهد يف اكتشافه عن ليُعلن
من أسابيَع لبضعِة مًعا العالم يف األعظم العقول جمُع هو املعهد هذا وجود من الوحيد
عىل املبنى يقُع اختيارهم. من حديٍث بحثي موضوٍع بشأن النِّقاشية الحلقات عقد أجل
يىص ِخصِّ م ُصمِّ وقد التشتيت، مصادر من ذلك وغري الطالب عن بعيًدا الجامعة أطراف
ممراٌت باملبنى توجد ال إذ الذِّهني، والعصف التعاون عىل األكاديميِّني الباحثني لتشجيع
أن املفرتض من مركزية. ساحٍة ُقبالة تقع املكاتب وجميع فيها، االختباء يُمكن مغلقة
مكاتبهم. أبواب غلِق عن يُثْنَون وهم املفتوح، املكان هذا يف وقتهم الرياضيات علماءُ يقَيض
كل إنَّ بل سوداء، سبُّورة عىل يحتوي طوابق، ثالثة بني إال ينتقل ال الذي املصعد وحتى
هذه ويف األقل. عىل واحدة سبورة عىل تحتوي املياه، دورات ذلك يف بما املبنى، يف قاعٍة
وعلم الالمية «الدوال عنوان تحت نيوتن إسحاق معهد يف النقاش حلقاُت ُعِقدت املناسبة،
بهذا املتعلِّقة املسائل ملناقشة العالم، يف األعداد نظرية علماء أفضُل اجتمع وقد الحساب»
أنَّ أدرك الذي هو وحده وايلز أنَّ غري البحتة. الرياضيات من للغاية ص املتخصِّ املجال

األخرية. فريما مربهنة حلِّ ِمفتاح عىل تنطوي قد الالمية الدوالَّ
من كانت الرفيع الجمهوِر ذلك ملثل عمله عن اإلفصاح يف الفرصة أنَّ من وبالرغم
معهد يف اإلعالن ذلك بمثل للقيام األسايس السبُب كان فقد إليه، بالنسبة الجذِب عوامل

38



هنا» سأتوقف أنني «أعتقد

ُولِد الذي املكاَن هو ذلك كان كامربيدج. األصلية: بلدته يف يقع أنَّه هو نيوتن، إسحاق
كانت التي املسألة عىل أيًضا عثَر قد وفيه باألعداد، شَغُفه فيه ونما وترعَرع، وايلز، فيه

حياته. بقية عىل ستُهيمن

األخرية املسألة (1-1)

بالرياضيات. بالفعل متيًَّما صار عمره، من العارشة يف وايلز أندرو كان حني ،١٩٦٣ عام يف

جديدة. بنفيسمسائَل وأؤلِّف البيت إىل آخذها وكنُت املدرسة، يف املسائل حلَّ أحبُّ كنت «لقد
بالبلدة.» املحلية املكتبة يف اكتشفتها قد اإلطالق، عىل عليها عثرت مسألٍة أفضَل أنَّ غري

قرَّر املدرسة، من خروجه بعد البيت إىل يسري الصغري وايلز كان حني األيام أحد يف
بمكتبات مقارنًة اليشء بعَض فقريًة كانت وقد رود. ميلتون يف الواقعة املكتبة زيارة
يسرتعي ما هو ذلك وكان األلغاز، كتب من وفرية بمجموعة تزخر كانت أنها غري الكليات،
الِعلمية املعضالت أشكاِل بجميع تمتلئ الكتب هذه كانت األحيان. أغلب يف أندرو انتباَه
األخرية. الصفحات يف ما مكاٍن يف تقبع األسئلة هذه إجابات وكانت الرياضية، واألحاجي
دون واحدة مسألًة إال ن يتضمَّ ال كتابًا هو أندرو انتباَه جذب ما كان فقد املرة، هذه يف أما

لها. حلٍّ
يرسد وكان بيل، تيمِبل إريك تأليف من األخرية» «املسألة هو الكتاب عنوان كان
النضج مرحلِة إىل تَِصل لم لكنها القديمة، اليونان إىل جذوُرها تعود رياضية مسألٍة تاريَخ
دو بيري العظيم الفَرنيس الريايضُّ صاَغها حني وذلك عرش، السابع القرن يف إال الكامل
علماء من العديُد شعَر اآلخر، ِتلَو وواحًدا منه. قصٍد دون العالم لبقيِة تحديًا لتكون فريما،
من أحٌد يتمكن لم عام، ثَالِثمائة مدى وعىل فريما، إرِث أمام بالتواضع العظاِم الرياضيات
هو فريما مسألَة يُميز ما أنَّ غري الرياضيات، يف لها إجابٍة من ما أخرى أسئلٌة ثَمة حلِّه.
بما وايلز أخربني األوىل، للمرة بيل كتاِب قراءة من عاًما ثالثني وبعد الخادعة. بساطتها
للغاية، بسيطًة بَدت «لقد األخرية: فريما مربهنة عىل فيها تعرَّف التي اللحظِة يف به شعر
مسألة، تلك حلِّها. من التاريخ يف الِعظام الرياضيات علماء جميُع يتمكَّن لم ذلك، ومع
لن أنني اللحظة تلك منذ عَرفُت وقد َفهِمها، من العرشة األعواِم ذو الصبيُّ أنا تمكَّنُت

أحلَّها.» أن عيلَّ كان نسيانها. أستطيَع
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يتذكَّرها التي الوحيدة الرياضية املعلومة إىل تستند ألنها للغاية؛ مبارشًة املسألة تبدو
فيثاغورس: مربهنة وهي الجميع،

طوَيل مربََّعي ملجموع مساويًا الوتَر طول مربُع يكون الزاوية، القائِم املثلث يف
اآلَخَرين. َلَعني الضِّ

البرشية، العقول مالينِي يف املربهنة ُطِبعت البسيطة، الفيثاغورسية األنشودة لتلك ونتيجًة
يتعلَمها. أن بريءٍ تلميذ كل عىل يكون التي األساسية املربهنة إنها منها. املليارات بل
هو كان فيثاغورس ابتكار فإنَّ َفهَمها، يستطيع العَرشة األعواِم ذا الطفل أنَّ من وبالرغم

التاريخ. يف الرياضية العقول أعظَم أعجَزت قد ملسألٍة اإللهام مصدَر
ومن الرياضيات، يف تأثريًا الشخصيات أكثر من واحًدا السامويس فيثاغورس كان
ى ُمسجٍّ فهو وأعماله، حياته عن مبارشٍة روايات وجود عدِم إىل ونظًرا أيًضا. غموًضا أكثِرها
أما والخيال. الحقيقة بني الفصل يف للمؤرخني صعوبًة يُمثل مما واألساطري؛ بالخرافات
يف الفضُل يعود وإليه العددي، املنطِق فكرَة شكَّل قد فيثاغورس أنَّ فهو مؤكًَّدا، يبدو ما
مقتًرصا األعداد استخدام يَُعد لم براعته، وبفضل للرياضيات. األول الذهبي العرص تدشني
معينة، أعداٍد خصائَص فدَرس ذاتها. حدِّ يف تُقدَّر صارت بل فحسب، والحساب العدِّ عىل
عن مستقلٌّ األعداد وجود أنَّ وأدرَك تُشكِّلها. التي األنماط وكذلك بينها، فيما والعالقات
معنى كان وقد دراستها. تشوُب ال الحيسِّ اإلدراك أخطاءَ فإنَّ ثَمَّ وِمن املحسوس؛ العالم
من قطعيًة أكثَر تكون التي التحيُّز، أو الرأي عن املستقلَّة الحقائِق معرفَة بإمكانه أنَّ هذا

السابقة. املعارف
الرياضيَة مهاراِته امليالد، قبل السادِس القرن يف عاش الذي فيثاغورس، اكتسب لقد
إىل سافر قد أنه نُصدِّق أن منا تطلب الروايات بعض القديم. العالم يف رحالته طريق عن
أساليبه من العديد جمع أنه يقينًا األكثَر األمر أنَّ غري وبريطانيا، الهند مثل األماكن أقىص
حدوَد تجاَوزا قد القديمني الشعبني هذين وِكال والبابليِّني. امِلرصيِّني من وأدواته الرياضية
دة معقَّ أنظمٍة ابتكاَر لهما أتاح مما دة؛ معقَّ حسابية عملياٍت إجراء من وتَمكَّنا البسيط، العدِّ
بوصفها إال الرياضيات إىل ينظرون يكونوا لم أنهم شك ال متَقنة. َمباٍن وتشييَد للمحاَسبة،
األساسية الجرب قواعد بعض اكتشاف وراء الدافُع كان فقد العَملية؛ املشكالت لحلِّ أداًة
فكلمُة للنيل. السنَوي الفيضان يف ضاعت التي الحقول حدود تشييد إعادة من التمكَُّن هو

األرض». «قياس تعني نفسها الجرب
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العمليات من عملية كلَّ يُْجرون كانوا والبابليني امِلرصيِّني أنَّ فيثاغورس الحَظ وقد
جيٍل من انتقَلت التي الوصفات وهذه تفكري. دون اتباعها يُمكن وصفٍة هيئِة عىل الحسابية
عناء م يتجشَّ لم أحًدا فإنَّ ثَمَّ، وِمن الدوام؛ عىل الصحيحة النتيجَة تُعطي كانت جيل، إىل
املهمُّ األمر كان لقد املعادالُت. هذه عليه تنطوي الذي املنطق استكشاَف أو فيها التفكري
الذي باليشء يكن فلم نجاحها يف السبب أما ناجحة، املعادلة أنَّ هو الحضارتنَي لهاتني

به. تهتمُّ
يف الرياضية القواعد كلَّ استوعب قد فيثاغورس كان السفر، من عاًما ِعرشين بعد
يعتزُم وهو إيجه، بحر يف تقع التي ساموس، األم جزيرته إىل أبحَر ثم املعروف، العالم
التي الرياضية القواعد يف بالبحث تحديًدا وتُعنَى الفلسفة، بدراسة تختصُّ مدرسة تأسيس
أن يف يأُمل وكان فَحْسب. استخداَمها ال األعداد، َفهم يف يرغب كان لقد حديثًا. اكتسبَها
فلسفاٍت تشكيل يف ويُساعدونه الحرِّ التفكري بَمَلكة يتمتَّعون الذين الطالب من الكثريَ يجد
كانت التي ساموس حوَّل قد بوليقراط الطاغية كان غيابه، أثناء يف لكن جديدة، جذرية
لالنضمام فيثاغورس بوليقراط دعا محافظ. ب متعصِّ مجتمٍع إىل قبل، فيما بالحرية تتمتع
فرفض إسكاِته؛ إىل تهدف مناورٍة ِسوى ليس ذلك أنَّ أدرك قد الفيلسوف لكنَّ بالطه، إىل
الجزيرة من نائية منطقة يف يقع كهًفا عليها ل وفضَّ املدينة ترَك ذلك، من وبدًال الرشَف. ذلك

االضطهاد. من خوٍف دون ل يتأمَّ أن يستطيع كان حيث
ليكون الِفتيان أحد ِرشوة إىل املطاف نهاية يف ولجأ ُعزلتَه، فيثاغورس يستسغ لم
قد املؤرخني بعض لكنَّ اليقني، وجه عىل الشابِّ ذلك ُهويَّة نعرف ال إنَّنا له. طالب أوَل
ذلك؛ بعد بالشهرة سيَْحظى َمن هو الطالَب ذلك وأنَّ فيثاغورس، أيًضا هو اسمه أنَّ اقرتحوا
دفع الجسمانية. ِبنْيتهم لتحسني اللحوم أكُل الرياضيات علماء عىل ينبغي أنه القرتاحه
يحرضه، كان درس كل مقابَل املعدنية األوبول عمالت من ثالثًا لتلميذه املعلَُّم فيثاغورس
قد التعلُّم، عن أوَّيلٍّ إحجاٍم من الفتى لدى يراه كان ما أنَّ األسابيع مرور مع الحَظ ثم
عىل قادًرا يَُعد لم بأنه فيثاغورس تظاهَر تلميذه، يختربَ ولكي للمعرفة. حماٍس إىل تحول
يدفَع أن عَرضالطالب وحينها الدروس، ف تتوقَّ أن بد فال ثَمَّ وِمن لتلميذه، النقود يدفَع أن
الشخَص هو كان الطالب ذلك لكنَّ ُمريًدا. أصبح قد التلميذُ كان يُنِهيَه. أن ال تعليِمه مقابل
س أسَّ فقد ساموس. جزيرة يف حاله تبديل من فيثاغورس تمكَّن الذي لألسف الوحيد
غري فيثاغورس»، أوف سريكل سيمي «ذا باسم تُعَرف وكانت قصريًا، وقتًا بالفعل مدرسًة
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الوطن من الِفرار إىل الفيلسوف واضُطرَّ َقبوًال، تلَق لم االجتماعيِّ اإلصالح بشأن آراءَه أنَّ
الوحيد. ومريده أمه مع

يف واستقرَّ الكربى، اليونان من جزءًا كانت التي إيطاليا جنوب إىل فيثاغورس غادر
وأحد قروطون، رجال أثَْرى ميلو: يف مثاليٍّا راعيًا وجد إذ الحظُّ حالفه حيث قروطون
كانت ساموس حكيَم بصفته فيثاغورس ُسمعة أنَّ من وبالرغم التاريخ. يف الرجال أقوى
يتمتع رجًال ميلو كان وأعظم. أكربَ ميلو شهرة كانت بالفعل، اليونان عرب تنترش بدأَت قد
عْرشَة اثنتَي مدى عىل والبايثونية األوليمبيَّة األلعاب بطولة عىل حاز وقد عمالق، بجسٍد
لهما. ودارًسا والرياضيات للفلسفة متذوًقا ميلو كان بالرياضة، اهتمامه عىل وعالوًة مرًة.
وبهذا، مدرسة. لتأسيس كافيًا مكانًا لفيثاغورس ر ووفَّ منزله من جزءٍ عن ميلو تخىلَّ

األقوى. والجسِد إبداًعا األكثِر العقل بني رشاكة تكونَت
وهي الفيثاغورسية، األخويَة س أسَّ فقد الجديد، بيته يف آمنًا فيثاغورس صار وملَّا
بل فحسب، تعاليمه َفهِم عىل قادرين يكونوا لم الذين األتباع من ِستِّمائٍة من تكونت رابطٌة
كان األخوية، إىل االنضمام عند جديدة. وبراهنَي أفكاٍر بابتكاِر أيًضا إليها يُضيفون كانوا
فرد أيُّ رغب وإذا مشرتَك. صندوٍق إىل الدنيوية ممتلكاته جميع يُهدَي أن تابع كلِّ عىل
لِذْكراه. تخليًدا شاهٍد إقامة مع به، تربَّع ما ِضْعف عىل يحصل كان فإنه األخوية، ترك يف
الطالبة كانت لقد األَخوات. من العديُد بها وكان املساواة، عىل تقوم مدرسًة األخوية كانت
ُعمَريهما، بني الفارق من وبالرغم الجميلة. ثيانو ميلو: ابنة هي فيثاغورس لدى لة املفضَّ

املطاف. نهاية يف تزوَّجا فقد
بهذا وحدَّد «فيلسوف»؛ فيثاغورسمصطلح صكَّ قصرية، بمدَّة األخوية تأسيس وبعد
سأل مرة، ذات األوليمبية األلعاب يحرض فليوس، أمري ليون، كان وبينما مدرسته. أهداَف
قد يكن لم ليون أنَّ غري فيلسوف.» «أنا فيثاغورس: فأجاب لنفسه؛ وصفه عن فيثاغورس

يرشحها. أن منه وطلب قبل، من بالكلمة سمع

هذا ففي العَلنيَّة؛ املسابقات بهذه الشبَِه شديدُة ليون، األمري أيها الحياة، إنَّ
إىل آَخرون وينجذُب الربح، َجنْي إىل البعض ينجذُب هنا، املجتِمِع الكبري الحشد
ما كلَّ ِلُرتاقب جاءت قد بينهم من ِقلًة أنَّ غري وطموحاتها. واملجد الشهرة آمال

وتفهَمه. هنا يمرُّ
يندفع بينما الثروة، بحبِّ فالبعضيتأثَّرون الحياة؛ عىل ينطبق نفُسه واألمر
البرش، من األرقى النوع أما والسيادة. القوة ى ُحمَّ وراء تفكرٍي دون آَخرون
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الكشف إىل يسعى إنه وغايتِها. نفِسها الحياة معنى الستكشاف نفسه فيُكرِّس
فبالرغم بالفالسفة، أدعوهم َمن هو البرش من النوع وهذا الطبيعة. أرسار عن
بصفتها الِحكمَة يُحب فهو النواحي، جميع يف تماًما حكيم إنساٍن ِمن ما أنه من

الطبيعة. ألرسار امِلفتاَح هي

من أحٌد يعرف لم فإنَّه فيثاغورس، بطموحات يعرفون كانوا الكثريين أنَّ من وبالرغم
عىل يُقِسموا أن املدرسة أعضاء جميع عىل كان فقد َمداه. أو نجاِحه تفاصيَل األخوية خارِج
فيثاغورس، وفاة بعد وحتى الرياضية. اكتشافاتهم من بأيٍّ الخارجيِّ للعالم يَبوحوا أالَّ
د متعدِّ هو جديد؛ منتظٍم م اكتشافمجسَّ وأعلَن قَسِمه يف حنَث إذ األخوية أعضاء أحُد أُغِرق
الشديدة الرسية وهذه منتظًما. ًسا مخمَّ عَرش اثنَي من يتشكَّل الذي عرشي، االثنَي األوُجه
يكونون قد ما بشأن األساطرِي تشكُّل يف سببًا كانت الفيثاغورسية األخوية بها اتسَمت التي
بشأن بها الوثوُق يُمكن التي الروايات قلة يف أيًضا السبب وهي غريبة، طقوٍس من ماَرسوه

الرياضية. إنجازاتهم
من َت غريَّ التي األخالقيات أرىسبعَض قد فيثاغورس أنَّ هو اليقني وجه عىل نعرفه ما
معبوداتهم. من «األعداد» وكانت بالفعل، دينيٍّا مجتمًعا األخوية كانت الرياضيات. مسار
عن الكشف من سيُمكِّنهم األعداد بني املوجودِة العالقات َفْهم بأنَّ يؤمنون كانوا فقد
دراسة عىل انتباَهها األخوية ركََّزت وقد اآللهة. من ويُقرِّبهم للكون، الروحانية األرسار
مع الصحيحة» «األعداد إنَّ والكسور. (… ،٣ ،٢ ،١) التحديد وجه عىل الصحيحة األعداد
النِّسبية». «األعداد باسم يُعَرف ما مًعا تُشكِّالن الصحيحة) األعداد بني (النِّسب الكسور
هذه لبعض خاصة أهميًة تُوِيل األخوية كانت األعداد، من الالنهائي العدُد ذلك بني ومن

«املثالية». األعداد باسم تُعَرف كانت التي تميًُّزا األكثِر األعداد
التي األعداد وهي العدد، قواسِم عىل تتوقَّف العددية املثاليَة أنَّ يرى فيثاغورس كان
و٢ ١ هي املثال، سبيل عىل ١٢ العدد فقواسُم باٍق. دون األصيلِّ العدد عىل القسمَة تقبل
«عدًدا العدد ى يُسمَّ نفِسه، العدد من أكربَ العدد قواسِم مجموُع يكون وحني و٦. و٤ و٣
وعىل .١٦ يُساوي قواسمه مجموع ألنَّ زائد؛ عدٌد هو ١٢ العدد فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن زائًدا».
ى يُسمَّ فإنه نفِسه، العدد من أصغَر العدد قواسِم مجموُع يكون حني ذلك، من العكس
يساوي و٥، و٢ ١ قواسمه: مجموع ألنَّ ناقص؛ عدٌد ١٠ فالعدد ثَمَّ وِمن ناقًصا»؛ «عدًدا

فقط. ٨
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قواسمها مجموُع يكون التي األعداد تلك فهي األعداد، بني ونُدرًة أهميًة األكثُر أما
املثال، سبيل عىل ٦ العدد فقواسم املثالية». «األعداد باسم وتُعَرف نفِسه، للعدد مساويًا
٢٨؛ هو له التايل املثايل والعدد .٦ = ٣ + ٢ + ١ ألنَّ مثايل؛ عدد فهو إذن و٣؛ و٢ ١ هي

.٢٨ = ١٤ + ٧ + ٤ + ٢ + ١ ألنَّ
من ٢٨ و ٦ العدَدين مثاليُة كانت فقد األخوية، لدى الرياضية أهميتها إىل وإضافًة
مرًة األرض حول يدور القمر أنَّ الحَظت التي األخرى الثقافات بعُض أدرَكتها التي األمور
جاد» أوف سيتي «ذا كتاب ففي أيام. ٦ يف العالم خَلق قد اإلله أنَّ وأعلنَت يوًما، ٢٨ كلَّ
لحظٍة يف العالم خلِق عىل قادًرا كان اإلله بأن أوجستني القديس يُحاِجُج اإلله)، (مدينة
أوجستني القديس وأشار الكون. مثاليَّة عىل ليُدلِّل أيام ستِة يف يخلقه أن قرَّر لكنه واحدة،
نفِسه: العدد يف جوهرية طبيعٌة هي بل له، اإلله اختياِر إىل تعود ال ٦ العدد مثالية أنَّ إىل
ذلك عكس بل أيام، ستة يف يشء كلَّ خَلق قد اإلله ألنَّ وليس ذاته حدِّ يف مثايل ٦ «العدد
سيظلُّ وكان مثايل، العدد هذا ألنَّ أيام؛ ستة يف يشء كل خَلق قد اإلله إنَّ أي الصحيح؛ هو

أيام.» ستة يف كلُّها األشياء تُخَلق لم وإن حتى مثاليٍّا
أمًرا املثالية األعداد عىل العثور يُصبح الضخامة، يف الصحيحة األعداد زيادة ومع
،٣٣٥٥٠٣٣٦ والخامس ،٨١٢٨ هو والرابع ،٤٩٦ هو الثالث املثايلُّ فالعدد أصَعب؛
مجموَع تُساوي األعداَد هذه أنَّ حقيقة إىل وإضافًة .٨٥٨٩٨٦٩٠٥٦ هو والسادس
األنيقة، الخصائص من بالعديد تتَّسُم املثالية األعداد جميع أنَّ فيثاغورس الحَظ قواسِمها،
األعداد من سلسلٍة مجموَع تُساوي ما دائًما املثالية األعداَد أنَّ املثال سبيل عىل ومنها

: أنَّ فنجُد املتتالية. الصحيحة

6 = 1 + 2 + 3,
28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7,
496 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +9 +· · ·+ 30 + 31,
8128 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +· · ·+ 126 + 127.

األعداد هذه بجمِع يكتِف لم لكنه فيثاغورس، انتباِه عىل املثالية األعداُد استحوذَت لقد
أنَّ له خَطَرت التي الرُّؤى ومن األعمق. داللتها اكتشاِف يف يرغب كان بل فحسب، املميزة
و١٦ (٢ × ٢ × ٢) و٨ (٢ × ٢) ٤ فاألعداد «بالثنائية». وثيًقا ارتباًطا ترتبُط املثالية
الصورة عىل كتابتها ويُمكن ،٢ العدد ُقوى بأنها تُعَرف ذلك، آخِر إىل (٢ × ٢ × ٢ × ٢)
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مثاليًة تكون أن يمكن ال ٢ العدد ُقوى وجميع مًعا. مرضوبٌة ٢ أعداد هي n حيث ،2n
يجعلها مما بواحد؛ نفِسه العدد من أقلَّ يكون ما دائًما قواسِمها مجموع ألنَّ بمفردها؛

طفيفة: بدرجة ناقصًة أعداًدا

،٣ = املجموع و٢ ١ القواسم: ،٤ = ٢ × ٢ = ٢٢
،٧ = املجموع و٤ و٢ ١ القواسم: ،٨ = ٢ × ٢ × ٢ = ٣٢

،١٥ = املجموع و٨ و٤ و٢ ١ القواسم: ،١٦ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ = ٤٢
.٣١ = املجموع و١٦ و٨ و٤ و٢ ١ القواسم: ،٣٢ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ = ٥٢

بني فيثاغورس إليها ل تَوصَّ التي العالقة من إقليدس َن حسَّ الزمان، من بقرننَي ذلك وبعد
أحُدهما عدَدين، رضِب حاصَل تكون ما دائًما املثالية األعداَد أنَّ فاكتشف واملثاليَّة. الثنائية

: إنَّ أي واحد، ناقص ٢ للعدد التالية القوُة هو واآلَخُر ٢ العدد ُقوى من

6 = 21 × (22 − 1),
28 = 22 × (23 − 1),
496 = 24 × (25 − 1),
8128 = 26 × (27 − 1).

وتوصَلت املثالية األعداد عن البحَث واصَلت قد الحايلِّ العرص يف الكمبيوتر أجهزة إنَّ
أكثَر يضم عدد وهو ،(١ − ٢١٦,٠٩١٢) × ٢١٦,٠٩٠٢ مثل عليها؛ الضخامة غاية يف أمثلٍة إىل

إقليدس. قاعدة ويتبع رقم، ١٣٠٠٠٠ من
وخصائص، ثريَّة أنماٍط من املثالية األعداُد به تتَّسُم بما مفتونًا فيثاغورس كان لقد
يسهل التي املفاهيم من األوىل للوهلة يبدو املثالية مفهوم إنَّ وَمْكرها. ُغموضها واحرتم
النقاط بعض إدراك من يتمكَّنوا لم القدماء اليونانيِّني أنَّ غري ما، حدٍّ إىل استيعابُها
مجموُع يكون التي األعداد من الكثري يوجد املثال، سبيل فعىل املوضوع. يف الجوهرية
ال أنه غري طفيفة، بدرجة ناقصة إنها أي فقط، واحد بمقدار نفِسه العدد من أقلَّ قواسمها
أعداد أيِّ عىل العثور من اليونانيون يتمكَّن لم طفيفة. بدرجة زائدة أعداٌد توجد أنَّه يبدو
تفسري من يتمكَّنوا لم وهم فقط، واحد بمقدار نفِسه العدد من أكربَ قواسمها مجموُع يكون
بدرجة زائدة أعداد اكتشاِف من يتمكَّنوا لم أنهم من بالرغم لإلحباط، مثري نحٍو وعىل ذلك.
يف السبب فهم إنَّ األعداد. هذه مثِل وجود عدم عىل الربهنة من أيًضا يتمكَّنوا لم طفيفة،
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وإنما اإلطالق، عىل عَملية قيمٍة بذي يكن لم طفيفة بدرجة الزائدة لألعداد الواضح الغياب
بالدراسة. جديرًة كانت فقد ثَمَّ وِمن األعداد؛ خصائص بعَض ح تُوضِّ أن يمكن مسألة هي
وخمسمائة ألفني بعد وحتى الفيثاغورسية، األخوية اهتماَم األلغاز هذه مثُل أثارت وقد
طفيفة. بدرجٍة الزائدة األعداد وجود عدِم عىل الَربْهنة من الرياضيات علماءُ يتمكَّن لم عام

عدد يشء كل (2-1)

األعداد بني بالعالقة أيًضا ا مهتمٍّ فيثاغورس كان األعداد، بني العالقات دراسة إىل إضافًة
القوانني هذه وصُف يُمكن وأنَّه لقوانني، تخضع الطبيعية الظواهَر أنَّ أدرَك لقد والطبيعة.
تَناُغم بني الجوهرية العالقة اكتشَفها، التي الروابط أوائل ومن الرياضية. باملعادالت

األعداد. وتناغِم املوسيقى
فيثاغورس، وقبل األوتار. رباعيَة القيثارَة هي الهلينيِة املوسيقى يف األهمُّ اآللة كانت
جميًال، تأثريًا تُولِّد مًعا، تَْصدر حني املحدَّدة املوسيقية النغمات بعض أنَّ املوسيقيُّون أدرك
غري التناغم. ذلك مثِل توليِد إىل وتََرين عىل النقُر يُؤدي بحيث أوتاَرهم يضبطون وكانوا
دوَن املحددة النغمات بعض تناغم يف السبب َفْهم من يتمكَّنوا لم األوائَل املوسيقيِّني أنَّ
فقط َسماعيٍّا يَضِبطونها كانوا بل آالالتهم، لضبِط موضوعي نظاٍم إىل لوا يتوصَّ ولم غريِها،
أفالطون يها يُسمِّ كان التي العَملية وهي التناغم؛ فيها ق يتحقَّ التي الحالة إىل يَِصلوا أن إىل

الضبط. مسامرِي تعذيَب
عن كتٍب تسعَة كتَب والذي الرابع، القرن يف عاش الذي يامبليخوس العاِلم يصف
األساسية املبادئ اكتشاِف إىل فيثاغورس بها ل توصَّ التي الكيفيَة الفيثاغورسية، الجماعة

املوسيقي: للتناغم

أداٍة تصميُم بإمكاِنه كان إذا ما بشأِن التفكري يف مرٍة ذاَت منهمًكا كان لقد
شبيهًة األداة هذه مثُل وستكون وحاذقة. دقيقًة تكون السمع لحاسِة ميكانيكية
األمُر وينطبق البرص. لحاسة مة املصمَّ البرصية واآلالت واملساطر بالفرجارات
واملقاييس. األوزان ومفاهيم املوازيُن فيها تُستخَدم التي اللمس حاسة عىل نفُسه
وهي املطارق إىل واستمع حدادة بورشة مروُره تَصادف أْن حظه ُحسن ومن
بينها، فيما املرتددة االهتزازات من متنوًعا تناغًما فتُصدر الحديد عىل تدقُّ

األصوات. من واحدة توليفٍة باستثناء
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يف ليبحَث الفور؛ عىل الحدادة ورشة إىل ُهِرع قد فيثاغورس فإنَّ ليامبليخوس، ووفًقا
إلصدار مًعا بالتزاُمِن تَُدقَّ أن يُمكن املطارق معظم أنَّ الحَظ وقد املطارق. تناُغِم أمر
تُصِدر كانت فإنها توليفة أيُّ نتها تضمَّ إذا محدَّدة مطرقٌة هناك كانت بينما متناغم، صوٍت
كانت بعض، مع بعضها متناغمة كانت التي تلك أنَّ وأدرَك املطارَق حلَّل بغيضة. ضوضاء
بعضها بسيطًة ُكسوًرا أو ِنَسبًا كانت ُكتالتها أنَّ وهي بسيطة، رياضية عالقٌة بينها توجد
ثالثَة أو ثُلثَيه أو محدَّدة مطرقة وزِن ِنصَف وزنُها يبلغ التي املطارق إنَّ أي بعض. من
كانت التي املطرقة فإنَّ ذلك، من العكِس وعىل متناغمة. أصواتًا كلُّها تُصِدر منه، أرباٍع
بأوزاِن بسيطة عالقٌة ِلوزنِها يكن لم األخرى، املطارق مع بها الدقِّ عند نَشاًزا تُصِدر

األخرى. املطارق
املوسيقى. يف التناغم عن مسئولة البسيطة العددية النِّسَب أنَّ فيثاغورس اكتشف لقد
هو يقينًا األكثَر األمر أنَّ غري القصة، لهذه يامبليخوس رواية يف اليشء بعَض العلماء يُشكك
خالل من القيثارة عىل املوسيقية النَِّسب بشأن الجديدة لنظريته فيثاغورس تطبيق كيفيُة
طول عن يَصُدر قياسيٍّا لحنًا أو نَْغمًة يُولِّد الوتر عىل فالنقر واحد. وتٍر خصائِص دراسِة
توليُد يمكن طوله، بامتداد محددٍة مناطَق يف الوتر تثبيِت خالل ومن بأكمله. املهتزِّ الوتَر
املتناغمَة النغماِت أنَّ املهم واألمر .1-1 الشكل يف يتَّضح مثلما أخرى، ونغماٍت اهتزازات
يف نقطٍة عند الوتر تثبيت عند املثال، سبيل فعىل للغاية. محددة نقاٍط عند إال تَصدر ال
وتكون أوكتاف، بمقداِر األصلية النغمة عن تَزيد نغمًة يُولِّد عليه النقر فإنَّ تماًما، منتصفه
أو ُربعه أو طوله من الثلث عند نقاٍط يف الوتر تثبيت عند نفُسه األمر وينطبق معها. متآلفًة
بسيًطا كًرسا تُمثل ال نقطة يف الوتر تثبيت عند أما متآلفًة. أخرى نغماٍت تُنتج إذ ُخمسه،

األخرى. النغمات عن نشاًزا تكون تَصدر التي النغمة فإنَّ الوتر، طول من
الظواهِر إحدى تحكم التي الرياضية القاعدَة األوىل للمرة فيثاغورس اكتشف لقد
ما االكتشاِف، ذلك ومنذ والعلوم. الرياضيات بني أساسية عالقة وجوَد وأثبَت الفيزيائية،
العمليات من عَملية كلَّ تحكم أنها يبدو التي الرياضية القواعد عن يبحثون العلماءُ َفِتئ
الطبيعية. الظواهر أشكال جميع يف ع توقُّ غرِي عىل تظهر األعداد أنَّ ووَجدوا الفيزيائية،
قام وقد املتعرِّجة. األنهار طوِل عىل يدلُّ أنه يبدو معنيَّ عدٌد ثَمة املثال، سبيل فعىل
بني النِّسبة بحساب كامربيدج، جامعة األرضيف علماء أحُد وهو هانز-هنريك، الربوفيسور
من وبالرغم مستقيم. خطٍّ يف املبارش وطولها ، املصبِّ إىل املنبع من لألنهار الفعيلِّ الطول
إنَّ أي طفيفة، زيادة ٣ عن تَزيد املتوسطة القيمة فإنَّ نهر، إىل نهٍر من تختلف النسبَة أنَّ
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يف ُعقدة تكوين وعند أساسية، نغمًة يُصدر بحرية يهتزُّ الذي املثبَّت غريُ الوتر :1-1 شكل
متآلفًة وتكون أوكتاف بمقداِر األصلية النغمة عن تَزيد نغمة يُولِّد فإنه تماًما، الوتر منتصف
تُمثل أخرى مواضَع إىل الُعقدة تحريك خالل من متآلفٍة أخرى نغمات توليُد ويمكن معها.

الوتر. طول من الخمس) أو الربع أو الثلث (مثل بسيطة كسوًرا

تبلغ النسبة أنَّ والحقُّ تقريبًا. مرات بثالث املبارشة املسافة من أكربَ يكون الفعيلَّ الطول
وُقطرها. الدائرة محيط بني النسبة وهو ط، العدد قيمة من قريبة نسبة وهي تقريبًا، ٣,١٤
وتَكراًرا ِمراًرا يظهر أنه غري الدوائر، هندسِة من األساس يف π العدد استُنِتج لقد
النظام بني معركٍة عن ظهوره ينتج النهر، نسبة حالة ويف الِعلمية. الظروف مختلف يف
ألنَّ متعرًجا؛ مساًرا تتَّخذ ما غالبًا األنهار أنَّ اقرتح َمن أوَل هو أينشتاين كان لقد والفوىض.
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أكربَ درجة إىل سيُؤدِّي مما الخارجي الجانب عىل أرسَع تياراٍت إىل سيُؤدِّي انحراٍف أهوَن
التيارات رسعة زادت االنعطاف، شدُة زادت وكلما االنعطاف. من أشدَّ ودرجة التآكل، من
ذلك، من بالرغم دواليك. وهكذا النهر، انعطاُف فيَزيد التآُكل؛ وزاد الخارجية الحافة عىل
إىل األنهار التفاف إىل سيُؤدي االنعطاف فزيادة الفوىض؛ تجتزئ طبيعية عمليٌة ة فثَمَّ
االنعطاف وسيصري استقامة أكثر النهر سيصبح الدائرة. تقصري ثَمَّ وِمن املعاكس االتجاه
يؤدِّي املتعارَضني العامَلني هذين بني والتوازن قوسية. بحرية مشكًِّال الجانبني أحد عىل
توجد ما وعادًة . واملصبِّ املنبَع بني املبارشة واملسافة الفعيل الطول بني ط نسبة ظهور إىل
يف املوجودة األنهار تلك مثل املنحِدرة، السهول عرب برفٍق ق تتدفَّ التي األنهار يف ط نسبُة

السيبريية. والتندرا الربازيل
وحتى املوسيقى تناغم من بدايًة يشء، كل يف كامنٌة األعداد أنَّ فيثاغورس أدرك لقد
معنى وباستكشاف عدد.» يشء «كل بأنَّ الزعم إىل ذلك قاده وقد الكواكب، مدارات
طبيعة وصِف من واآلَخرين هو ستُمكِّنه التي اللغة ر يُطوِّ فيثاغورس كان الرياضيَّات،
التي املفرداِت العلماءَ يمنح الرياضيات يف اكتشاٍف وكلُّ فصاعًدا، الحنِي ذلك ومنذ الكون.
والحق أفضل. نحٍو عىل حولهم من املوجودة الظواهِر َفهم أجل من إليها يحتاجون كانوا

العلوم. يف بثوراٍت ألهم قد تطوراٍت من الرياضيات شهدته ما أنَّ
أكربُ وكان بارًعا. رياضيٍّا نيوتن إسحاق كان الجاذبية، قانون اكتشاف إىل إضافًة
الفيزيائيون استخدم الذي والتكامل، التفاضل حساب تطويَر هو الرياضيات يف إسهاماته
املتعلقة املشكالت وحلِّ الجاذبية لقوانني أفضَل وصٍف لتقديم لغتَه الالحقة السنوات يف
مدى عىل تعديل دوَن البقاء يف للجاذبية الكالسيكية نيوتن نظريُة نجَحت لقد بالجاذبية.
والتي أينشتاين، ألربت إليها ل توصَّ التي العامة النِّسبية نظريُة عليها تفوََّقت أن إىل قرون،
بفضل إال ق لتتحقَّ أينشتاين أفكاُر تكن ولم تفصيًال. وأكثَر مختلًفا تفسريًا للجاذبية قدَمت
األكثَر الِعلمية أفكاره تُناسب تعقيًدا أكثَر بلغٍة ته أَمدَّ التي الجديدة الرياضية املفاهيم
الرياضية؛ باالكتشافات جديٍد من يتأثر الجاذبية تفسري أنَّ نجد الحايلِّ، الوقت ويف تعقيًدا.
ترى نظريٌة وهي الرياضية، األوتار بتطويِر للجاذبية الكمومية النظريات أحدُث ترتبط إذ
األفضل التفسريَ ر تُوفِّ أنها يبدو ما هي لألنابيب والطبولوجية الهندسية الخصائص أنَّ

الطبيعة. ِلُقوى
هو األهمُّ كان األخوية، درَستها التي والطبيعة األعداد بني الروابط جميع بني ومن
جميع عىل تنطبق معادلة تُقدِّم فيثاغورس مربهنة إن سها. مؤسِّ اسَم تحمل التي العالقَة
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فإنَّ وبدوره، أيًضا. نفَسه الزاوية القائم املثلَث تُعرِّف فهي ثَمَّ وِمن الزاوية؛ قائمِة املثلثات
نهاية يف يؤدي مما واألفقي، الرأيس بني العالقة أي التعامد؛ يُعرِّف الزاوية القائم املثلث
من تُعرُِّف فالرياضياُت نعرفه. الذي كوننا يف الثالثة األبعاد بني العالقة تعريف إىل املطاف

نفِسه. فيه نعيش الذي الفضاء ِبنْيَة الزاوية، القائم املثلث خالل
الستيعابها، الالزم الرياضية املعرفة مقداَر أنَّ غري عميقة، فيثاغورسفكرٌة مربهنة إنَّ
لَعني الضِّ طول بقياس تبدأ أن هو ِفعلُه عليك ما كلُّ َفهِمها، أجل فمن ما. حدٍّ إىل بسيٌط
اجمع ذلك، بعد .(y2, x2) برتبيعهما ُقم ثم ،(x, y) الزاوية قائم مثلٍث يف القصريين
إيجاد حاولَت إذا النهائية. اإلجابة عىل لتحصَل (x2 + y2) برتبيعهما قمَت اللذَين العدَدين

.٢٥ هي اإلجابة أنَّ فستجد ،2-1 الشكل يف ح املوضَّ املثلث يف العدِد هذا

9 + 16 = 25

x = 3,

x2 + y2 = z2

z

x

y

y = 4, z = 5

فيثاغورس. مربهنة تتبُع الزاوية قائمة املثلثات جميع :2-1 شكل

والنتيجة طولِه. وتربيُع الوتَر، باسم يُعرف الذي ،z األطول، َلِع الضِّ قياُس يمكنك واآلن
ومعنى .٢٥ = ٢٥ إنَّ إذ للتو؛ حسبتَه الذي العدَد يُطابق z2 العدَد هذا أنَّ هي للنظر الالفتة

أنه: هذا

مربََّعي مجموَع يُساوي الوتر طوِل مربَع فإنَّ الزاوية، قائَم املثلث كان إذا
اآلَخرين. لَعني الضِّ
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أدق): نحٍو عىل أخرى برموز (أو أخرى، وبعبارة

x2 +y2 = z2.

مربهنة أنَّ للنظر الالفَت لكنَّ ،2-1 الشكل يف ح املوضَّ املثلث عىل ينطبق ذلك أنَّ الجيل ومن
القوانني ِمن إنها تخيُّلُها. يُمكن التي الزاوية القائمِة املثلثات جميع عىل تنطبق فيثاغورس
وعىل الزاوية. قائِم مثلث أي حالة يف صحتها عىل االعتماُد ويمكن للرياضيات، الكونية
شك. أدنى دون الزاوية قائُم فإنه فيثاغوس، مربهنة يتبع املثلث كان إذا ذلك، من العكس
فيثاغوس باسم مرتبطًة ستظلُّ املربهنَة هذه أنَّ من بالرغم أنه إىل اإلشارة تجدر واآلن
هاتني أنَّ غري عام. بألِف ذلك قبل بالفعل استخدموها قد والبابليون الصينيُّون كان األبد، إىل
تنطبق كانت لقد الزاوية. قائم مثلث أيِّ عىل تنطبق املربهنة تلك أنَّ تُدِركا لم الحضارتنَي
عىل تنطبق أنها إثبات من يتمكَّنوا لم لكنهم بالتأكيد، اختَربوها التي املثلثات جميع عىل
فيثاغورس إىل املربهنة ِنسبة يف والسبب يختربوها. لم التي الزاوية القائمِة املثلَّثات جميع

األحوال. جميع يف صحتها أثبَت َمن أوَل كان أنه هو
لم الزاوية؟ القائمِة املثلثات جميع عىل تنطبق مربهنته أنَّ فيثاغورس عَرف فكيف
متيقنًا كان أنه غري الزاوية، القائمة املثلثات من الالنهائيَّ ع التنوُّ ذلك يخترب أن ِليَأُمَل يكن
الريايض؛ الربهان مفهوم يف ثقته سبُب ويكمن مطلق. نحٍو عىل املربهنة صحة من تماًما
يتوصل معرفة أيِّ من يقينيًة أكثَر معرفٍة عن بحٌث هو الريايض الربهان عن فالبحث
خالل من مطلقة حقيقٍة إىل ل التوصُّ يف الرغبة وهذه العلوم. فروِع من آخَر فرع أيُّ إليها

عام. وخمسمائة ألَفني آخِر مدى عىل الرياضيات علماءَ يدفع كان ما هي الربهان

املطَلق الربهان (3-1)

الريايضُّ فالربهان املفقود. الربهان عن البحث حول األخرية فريما مربهنة قصة تتمحوُر
حياتنا لغة يف عادًة نستخدمه الذي الربهان مفهوم من كبرية بدرجة ودقة عَظمًة أكثُر
بني والفرق والكيميائيون. الفيزيائيُّون يفهمه مثلما الربهان مفهوم حتى أو اليومية،
جميع لفهم أسايس وهو نفسه، اآلن يف وعميق دقيق الريايضِّ والربهان الِعلمي الربهان

فيثاغورس. منذ الرياضيات علماء أعمال
عباراٌت وهي املسلَّمات، من بمجموعة البَْدءُ هو الكالسيكي الريايضِّ الربهان مفهوم إنَّ
خطوًة املنطقي الجدال خالِل فمن ذلك، وبعد بديهيَّة. عباراٌت أو صحتها افرتاُض يمكن
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خاليًا سليًما واملنطق صحيحًة املسلَّماُت كانت وإذا استنتاج. إىل التوصُل يمكن بخطوة،
املربهنة. هو االستنتاج وهذا فيه. ِمراء ال مؤكًَّدا يكون االستنتاَج هذا فإنَّ العيوب، من

األبد إىل صحيحة تظلُّ وهي املنطقية، العَملية هذه إىل الرياضية املربهنات تستند
مع مقارنتها ينبغي قيمتها، إدراِك أجل ومن مطلقة، الرياضية فالرباهني إثباتها. فوَر
ظاهرٍة تفسري أجل من الفرضية تُطَرح العلوم، يف الِعلمية. الرباهني وهي الضعيفة، أقاربها
جيد، نحٍو عىل الفرضية مع تتوافُق الظاهرة من املستَمدَّة املالحظاُت كانت وإذا فيزيائية،
الفرضيُة تصف أال ينبغي ذلك، عىل عالوًة الفرضية. تؤيد التي األدلة من تُصبح فإنها
التَّجاِرب إجراءُ ويمكن أخرى. ظواهَر نتائَج ع تتوقَّ أن يجب بل فحسب، معروفة ظاهرًة
يدعم إضافيٍّا دليًال يَُعد ذلك فإنَّ ناجحة، ظلَّت وإذا للفرضية، التنبُّؤية القوة الختبار
نظريًة بصفتها الفرضيُة وتُقبَل دامغًة األدلة تُصبح قد املطاف، نهاية ويف الفرضية.

ِعلمية.
الذي اليقني من نفِسه بالقدر الِعلمية النظرية صحة إثباُت يمكن ال ذلك، من بالرغم
األدلة عىل ِبناءً فحسُب للغاية حًة مرجَّ تَُعد بل الرياضية، املربهناُت إليه تصل أن يُمكن
وكالهما ، الحيسِّ واإلدراك املالحظة إىل يستند الِعلمي الربهان باسم يُدعى ما إنَّ رة. املتوفِّ
«بالرغم راسل: برتراند أشار ومثلما للحقيقة. تقريبيًة نَُسًخا إال يُقدِّم وال للخطأ ُعرضٌة
التقريب.» فكرُة عليها تغلب الدقيقِة العلوم فجميُع املفاَرقات، من يبدو قد هذا أنَّ من
عىل تنطوي ما دائًما للغاية، كبري نطاٍق عىل بالَقبول تَْحظى التي الِعلمية «الرباهني» حتى
تماًما يختفي ال لكنه األحيان، بعض يف الشكُّ هذا يتضاءل فيها. الشك من صغري عنٍرص
الذي الضعُف وهذا خاطئ. الربهاَن ذلك أنَّ أخرى أحياٍن يف النهاية يف يتضُح بينما أبًدا،
النظريات بإحدى فيها تُستبَدل التي الِعلمية الثورات إىل يؤدِّي العلمي، الربهان به يتَّسُم
محَض األخرى النظرية هذه تكون وقد أخرى. نظرية قبل من صحتها يف يُعتَقد كان التي

لها. ا تامٍّ تناقًضا تكون قد أو األصلية، النظرية عىل تعديٍل
األساسية الجسيمات عن البحث يف الفيزيائيِّني أجيال جميُع اشرتَكت املثال، سبيل فعىل
بدأ لقد تقدير. أقلِّ عىل تحسينها أو أسالُفهم إليها ل توصَّ التي النظرية بقلِب إما للمادة؛
من مجموعٌة قادت عرشحني التاسع القرن بداية يف الكون بناءِ وحدات عن الحديث البحُث
الذراِت تلك وأنَّ منفِصلة، ذرَّات من يتكوَّن يشء كل أنَّ اقرتاِح إىل دالتون جون التجاِرب
اإللكرتون، اكتشَف قد تومسون جيه جيه كان القرن، نهاية ويف الجوهرية. الوحدة هي
الجوهرية. الوحدَة هي الذرُة تَُعد لم ثَمَّ وِمن املكتَشفة؛ الذرِّية دون الجسيمات أوىل وهو
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الذرَّة، عن «مكتملة» صورًة الفيزيائيُّون شكَّل العرشين، القرن من األوىل السنوات يف
إىل نَظروا وقد اإللكرتونات. حوَلها وتدور ونيوترونات بروتونات من تتكوَّن نواة أنها وهي
كشَفت ثم للكون، الكاملَة املكوناِت بصفتها بفخٍر واإللكرتونات والنيوترونات الربوتونات
حدثَت وقد وامليونات. البيونات جوهرية: أكثَر جسيماٍت وجود عن الكونيِة األشعة تجاِرُب
الربوتونات وجود اكتشاف أي ة، املضادَّ املادة اكتشاف مع ١٩٣٢ عام أكربُ ثورٌة ذلك بعد
لم الوقت، ذلك بحلول ذلك. وغري املضادة، واإللكرتونات املضادة والنيوترونات املضادَّة
الكون، يف املوجودِة املختِلفة الجسيمات عدد من ن التيقُّ عىل قادريَن الجسيمات علماءُ يكن
حتى ذلك كان شك. بال جوهريٌة الوحداِت هذه أنَّ من األقل عىل نني متيقِّ كانوا لكنهم
ما عىل يتكون نفَسه الربوتون أنَّ ذلك الكوارك. مفهوم ُولِد حني العرشين، القرن ستينيَّات
واملغزى والبيون. النيوترون عىل نفُسه األمر وينطبق كرسية، ذاتشحنة كواركات من يبدو
يَهِدموه لم إن هذا الدوام، عىل للكون تصورهم من ون يُغريِّ الفيزيائيِّني أنَّ القصة هذه من
أجساًما بوصفها الجسيمات مفهوم يتغري قد التايل الَعقد ويف جديد. من ويبَدءُوا تماًما
التي نفُسها األوتار وهي أوتاًرا، بوصفها الجسيمات مفهوُم محلَّه ليحلَّ بالنقاط، شبيهًة
من جزءًا طولها يبلغ أوتاًرا بأنَّ النظرية هذه وتقول للجاذبية. األفضل التفسريَ تُقدِّم قد
صغرية إنها (أي املرت من املليار من جزء من املليار من جزء من املليار من جزء من املليار
منها طريقة وكل مختلفة، بطرق تهتزَّ أن يمكن نقطة) شكل عىل تبدو إنها حتى للغاية
القيثارة يف واحًدا وتًرا أنَّ لحقيقِة فيثاغورس اكتشاف يُشبه ذلك إنَّ مختلًفا. جسيًما تُولِّد

اهتزازه. لطريقة وفًقا مختلفًة نغماٍت يُصدر أن يُمكن
األساتذة أحُد ذَكر إْن أنه كالرك، يس آرثر واالسترشايف، العلميِّ الخيال كاتب ذكر لقد
األرجح. عىل التايل اليوم يف خطؤه يثبت فسوف شك، دون صحيٌح ما شيئًا أنَّ الكبار
مات لقد ويقيني. ُمطلق فهو الريايض الربهاُن أما وضعيف، متغريٌ الِعلميَّ الربهان إنَّ
امليالد، قبل ٥٠٠ عام صحيحة كانت التي مربهنته بأنَّ معرفته يف يثُق وهو فيثاغورس

لألبد. صحيحة ستظلُّ
ِر توفُّ عند صحيحة النظرية أنَّ تفرتض إذ القضائي، النظام بطريقة تعمل العلوم إنَّ
األدلة إىل تستند ال فهي الرياضيَّات، أما املنطقي». الشكِّ «دون إلثباتها األدلة من يكفي ما
ويتضُح املعصوم. املنطق إىل تستند بل الخطأ، من املعصومة غري التجاِرب من املستَمدَّة

.3-1 الشكل يف تظهر التي املشوَّهة» ْطَرنج الشِّ «ُرقعة أُحجية يف هذا
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املشوَّهة. ْطرنج الشِّ ُرقعة أُحجية :3-1 شكل

فال الُقطر؛ عىل متناظران مربَّعان ينقصها ِشْطرنج ُرقعة لدينا األُحجية، هذه يف
الدومينو ِقَطع من وثالثني واحًدا ذلك بعد نأخذ مربًعا. وستِّني اثنني سوى بها ى يتبقَّ
ترتيُب أيُمكن هو: والسؤال مربَّعني. منها قطعة كلُّ تُغطي بحيث الرُّقعة عىل ونضُعها

الرُّقعة؟ عىل والستِّني االثنني املربعات تُغطي بحيث والثالثني اإلحدى الِقَطع
األحجية: هذه لحلِّ نهجان ة ثَمَّ

الِعلمي: النَّهُج أوًال:
عَرشات ِبْضِع تجريِب وبعد التجريب، طريق عن األحجية هذه حلَّ العالم سيُحاول
العالم سريى املطاف، نهاية ويف بالغرض. يفي ال منها أيٍّا أنَّ سيكتشف الرتتيبات، من
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ذلك، من بالرغم ْطرنج. الشِّ ُرقعة تَْغطية إمكانية عدَم يُؤيِّد األدلة من كاٍف قدٌر يوجد أنه
لم ترتيٍب طريقُة توجد ربما إذ األمر؛ حقيقة هي تلك بأنَّ أبًدا ن يتيقَّ أن للعالم يُمكن ال
املختلفة، الرتتيِب ُطرق من املالينُي توجد بالغرض. تَفي التي هي وتكون بعد يُجرِّبها
املهمة إنجاز استحالة أنَّ واالستنتاج منها. للغايِة ضئيل جزءٍ سوى استكشاُف يمكن وال
تسقط قد النظرية أنَّ احتماليَة يتقبَّل أن العالم عىل لكن التجريب، إىل تستند نظريٌة هي

ما. يوًما
الريايض: النهج ثانيًا:

نتيجٍة إىل ستؤدِّي منطقية ُحجٍة ِبناء طريِق عن السؤال عن اإلجابَة الريايضُّ يُحاول
املنطقية الُحجة هذه أمثلِة ومن ُمنازع. بال األبد إىل صحيحًة وستظلُّ شك، دون صحيحة

ييل: ما

٣٢ هو اآلن ى يتبقَّ فما إذن أبيَضان؛ طرنج الشِّ ُرقعة من الناقصان املربَّعان •
فقط. أبيَض مربًعا و٣٠ أسوَد مربًعا

املتجاوران واملربعان متجاوَرين، مربََّعني تُغطِّي الدومينو ِقَطع من قطعة كلُّ •
أبيض. واآلَخُر أسوُد أحُدهما اللون: مختِلَفي يكونان ما دائًما

مربًعا ٣٠ ستُغطي الرقعة عىل تُوَضع دومينو قطعَة ٣٠ أول فإنَّ ثَمَّ، وِمن •
ترتيبها. طريقة عن النظر برصِف أسود، مربًعا ٣٠ أبيَض

أسَودان. ومربَّعان واحدٌة دومينو قطعُة دوًما ى يتبقَّ سوف وبهذا، •
مربََّعني تُغطي الدومينو ِقَطع كل أنَّ نتذكَّر أن فعلينا ذلك، من بالرغم •
املتبقينَي املربَعني لكنَّ اللون، يف مختلفاِن املتجاوران واملربعان متجاوَرين،

الرقعة! تغطيُة امُلحال فمن ثَمَّ وِمن اللوِن؛ متطابقا

تغطية يف تُجِدَي لن الدومينو ِقَطع لرتتيب املمكنة الطرق جميع أنَّ ح يوضِّ الربهان هذا إنَّ
جميع أنَّ ح يوضِّ برهانًا فيثاغورس شكَّل نفِسها، الطريقة وبهذه املشوهة. ْطرنج الشِّ ُرقعة
مقدًسا الريايضِّ الربهان مفهوم كان لقد مربهنتَه. ستتبع املمكنة الزاوية القائمة املثلثات
معظم للغاية. الكثري اكتشاف من األخويَة َمكَّن ما هو املفهوم وهذا فيثاغورس، لدى
منطقها، متابعُة ص املتخصِّ غرِي عىل املحال من وسيكوُن التعقيد، غاية يف الحديثة الرباهني
واملعرفة نسبيٍّا، مبارش فيثاغورس مربهنة يف املنطقيَّ الجَدل أنَّ الحظ ُحسن من لكن
.١ امللحق يف الربهان يرد الثانوية. املرحلة مستوى يتجاوُز ال إليها يستند التي الرياضية
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جميع عىل تنطبُق مربهنته أنَّ يوضح وهو الجَدل، يقبل ال فيثاغورس برهان إنَّ
حتى للغاية، عظيًما االكتشاُف هذا كان لقد بأكمله. الكوِن يف الزاوية القائمة املثلَّثات
يف بارزًة عالمًة االكتشاُف هذا كان االمتنان. عن تعبريًا لآللهة ُقدِّمت قد ثوٍر مائة إنَّ
هو أولهما جانبني: يف أهميته وتتجىل الحضارة. تاريخ يف اإلنجازات أهمِّ وأحَد الرياضيَّات،
حقيقة أيِّ من أعمَق حقيقٍة عىل تنطوي املثبَتة الرياضية فالنتيجة الربهان. فكرة تشكيُل
طاليس الفيلسوف أنَّ من وبالرغم منطقية. خطوات من مستَمدَّة نتيجٌة ألنها غريها؛
الفكرة من فيثاغورس ر طوَّ فقد البُدائية، الهندسية الرباهني بعَض بالفعل ابتَكر قد كان
مربهنة أهميَِّة من الثاني الجانب وأما براعًة. أكثَر رياضية عبارات إثبات من وتمكَّن كثريًا
أنَّ فيثاغورس أوضح ملموس. بيشء املجرد الريايضَّ النهَج يربط أنه فهو فيثاغورس
فالرياضيات املنطقي. باألساس وتُِمده العلوم عالم يف تنطبق أن يُمكن الرياضية الحقيقة
غريَ قياساٍت تماًما، السليم األساس هذا عىل العلماءُ يُضيف ثم دقيقة، ببدايٍة العلوم تُِمد

َمعيبة. ومالحظاٍت دقيقة

الثُّالثيات من نهائي ال عدد (4-1)

الربهان. خالل من الحقيقة عن املتَِّقد ببحثها الرياضياِت الفيثاغورسية األخوية أنَعَشت
الكثريون كان الكتمان. طيِّ ظلَّتيف قد اكتشافاتهم تفاصيَل لكنَّ نجاحاتهم، أخباُر انترشت
األكثِر العقول أصحاِب سوى منهم يُقبَل ولم املقدَّس، معرفتهم حَرِم إىل االنضماَم يطلبون
رفضه، عىل سيلون واعرتض سيلون. يُدعى مرشًحا كان املرفوضني هؤالء أحد براعًة.

عاًما. عرشين بعد لنفسه وانتقَم
اندلَعت امليالد) قبل ٥١٠) األوليمبية األلعاب من والستني السابعة الدورة أثناء يف
اضطهاٍد حملَة املنتُرص، الثورة قائُد تيليس، وبدأ املجاورة. سيباريس مدينة يف ثورٌة
قروطون. إىل اللجوء إىل منهم الكثريين دفع مما السابقة؛ الحكومة مؤيدي ضدَّ وحشية
ميلو لكنَّ عقاب، من ونه يستحقُّ ما لينالوا سيباريس إىل الخَونة هؤالء بإعادة تيليس فطالب
تيليس غضب الالجئني. وحمايِة للطاغية بالتصدِّي قروطون ُمواِطني أقنَعا وفيثاغورس
ميلو دافع حيث قروطون إىل بهم ه وتوجَّ رجل ألِف ثالثمائة من جيًشا الفور عىل وجَمع
ميلو انترص الحرب، من يوًما سبعني وبعد املسلَّحني. املواطنني من ألٍف بمائة املدينة عن
املدينة ليُغرق سيباريس إىل كراتي نهِر مساَر وحوَّل القيادة، يف البارعة قدراته بفضل

للِقصاص. طلبًا ويُدمرها
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ثار ما بسبب مضطربًة تزال ما قروطون مدينة كانت الحرب، انتهاء من وبالرغم
خشيَة ر؛ التذمُّ يف العاديُّون الشعب أفراد بدأ الحرب. بغنائِم ِفعلُه يجب ما بشأِن جدال من
بالفعل؛ العامِة لدى يزداد االستياءُ كان وقد الفيثاغورسية، النخبة إىل األرايض تَئول أن
عن ض يتمخَّ لم شيئًا أنَّ غري اكتشافاتها. إخفاء يف استمرت قد الفيثاغورسية األخوية ألنَّ
وارتيابهم العامة خوَف سيلون استغل الشعب. صوَت هو سيلون صار أن إىل كلِّه هذا
عىل عَرَفها قد العالم كان التي الرياضيَّات مدارس أبرِع لتدمري مهمٍة يف وقادهم وحَسَدهم،
الهروب، لتفادي األبواب جميُع وأُوِصَدت له، املجاورة واملدرسة ميلو منزل ُحوِرص اإلطالق.
من والعديَد فيثاغورس أنَّ غري وهَرب، الجحيم من خرج أن إىل ميلو ناضل الحرق. بدأ ثم

ُقِتلوا. قد تالميذه
فاألعداد باقية؛ تزال ما فيثاغورس روح لكنَّ األول، العظيم بَطَلها الرياضياُت خرست
ِعلًما ليست الرياضيات أنَّ فيثاغورس أثبت لقد تموت. ال خالدٌة منها املستَمدَّة والحقائق
ُمعلِّمهم إىل بحاجٍة تالميذه يكن لم آَخر. علٍم أي من أكثَر بذلك تتَّسم وهي موضوعيٍّا،
من وبدًال الرأي. عن مستقلٌّ النظرية صحَة إنَّ إذ معينة؛ نظريٍة صالحيِة مدى ليُحدِّدوا
أعظَم هو هذا كان وقد الصحة. عىل الحكم يف الفيصَل الريايضهو املنطق بناءُ أصبح ذلك،
البرشي الحكَم تتجاوز الحقيقة إىل ل للتوصُّ طريقة للحضارة: الفيثاغورسية اإلسهامات

للخطأ. املعرَّض
مدٍن إىل ورَحلوا قروطون األخوية أفراُد غادر سيلون، وهجمة املؤسس وفاِة وعقب
نهايِة يف منهم العديد فاضُطرَّ استمرَّت؛ قد االضطهاد حمالت لكنَّ الكربى، اليونان يف أخرى
عىل الفيثاغورسيِّني َعت شجَّ قد القرسية الهجرة وهذه غريبة. بالد يف االستقرار إىل املطاف
وعلَّموا املدارَس فيثاغورس أتباُع س أسَّ القديم. العالم أنحاء يف الرياضية تعاليمهم نرش
أيًضا َرشحوا فيثاغورس، مربهنة إثبات إىل وإضافًة املنطقي. الربهان منهَج تالميذهم

فيثاغورس. ثالثيات باسم يُعَرف ما اكتشاف رسَّ للعالم
معادلة مع تماًما تتناسب صحيحة أعداد ثالثة من توليفات هي فيثاغورس ثالثيات
x = 3 كان إذا فيثاغورس معادلُة تنطبق املثال، سبيل فعىل x2 +y2 = z2 فيثاغورس:

:z = و5 y = و4

32 + 42 = 52, 9 + 16 = 25.
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إعادُة هي خاللها من فيثاغورس ثالثيات نفهَم أن يمكن التي األخرى الطرق ومن
يتكون ٤ × ٤ ومربع بالطات، ٩ من يتكون ٣ × ٣ مربع لدينا كان إذا املربعات. ترتيب
٢٥ من يتكون ٥ × ٥ مربع لتكويِن املربعات هذه ترتيب إعادُة فيمكن بالطة، ١٦ من

.4-1 الشكل يف يتضح مثلما بالطة،

+

+

+

=

=

=

32

9

42

16

52

25

مربَّعني إيجاد خالل من صحيحة بأعداد فيثاغورس ملعادلة حلوٍل إيجاد يُمكن :4-1 شكل
٩ من يتكون مربع إضافُة يمكن املثال، سبيل فعىل ثالث. مربٍع لتشكيل جمُعهما يمكن
بالطة. ٢٥ من يتكون مربٍع لتشكيل ترتيبهما وإعادة بالطة، ١٦ من يتكون مربع إىل بالطات

يُمكن أخرى مربعاٍت أي: أخرى، ثُالثيات عىل يعثروا أن الفيثاغورسيُّون أراد وقد
y = xو12 = األخرى5 الفيثاغورسية الثالثيات ومن أكرب. ثالث مربٍع لتكوين مًعا جمُعها

:z = و13

52 + 122 = 132, 25 + 144 = 169.
.z = و4901 y = و4900 x = 99 األكرب الفيثاغورسية الثالثيات ومن

أصعَب عليها العثور ويُصبح األعداد، زيادة مع نُدرًة أكثَر الفيثاغورسية الثُّالثيات تُصبح
طريقة الفيثاغورسيون ابتكر الثالثيات، من ممكن عدٍد أكِرب اكتشاف أجل ومن وأصعب.

الثالثيات. من نهائي ال عدد وجوَد بهذا أثبَتوا وقد إليجادها، منهجية
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األخرية فريما مربهنة إىل فيثاغورس مربهنة من (2)

«املسألة كتاب يف الثالثيات من الالنهائيِّ العدد وذلك فيثاغورس ملربهنة مناقشٌة ورَدت
لقد الصغري. وايلز أندرو اهتماَم اسرتعى الذي الكتاب وهو بيل، تي إي للكاتب األخرية»،
ما فرسعان ذلك، من بالرغم فيثاغورس، لثالثيات تقريبًا مكتمل َفهٍم إىل األخوية توصلت
غموًضا. أكثر جانب لها ،x2 + y2 = z2 بريئة تبدو التي املعادلة هذه أنَّ وايلز اكتشف

ريايض. وحش وجود يصف بيل كتاب كان لقد
إنَّ (أي مربعة كلها ،zو yو x الثالثة، األعداَد أنَّ نجد فيثاغورس، معادلة ففي

:(x2 = x × x

x2 +y2 = z2.

(أي مكعبة أعداًدا zو yو x من كل فيها يكون شقيقة معادلة يصف كان الكتاب أنَّ غري
:٣ بل ،٢ يعد لم املعادلة هذه يف x بقوة يُدعى ما إنَّ أي .(x3 = x × x × x إنَّ

x3 +y3 = z3.

أمًرا فيثاغورسية، ثالثيات أي صحيحة، بأعداٍد األصلية للمعادلة حلول إيجاُد كان لقد
حلوٍل وإيجاَد مكعب) إىل (املربع «٣» إىل «٢» من القوة تغيريَ لكنَّ ما، حدٍّ إىل سهًال
الرياضيات علماء من أجياٌل عجَزت لقد ُمحاًال. يبدو صحيحة بأعداد الشقيقة للمعادلة

تماًما. املعادلَة تُالئم أعداد إيجاد من أوراقهم عىل يخطُّون الذين
مربَّعني يف البالطات ترتيب إعادَة هو التحدِّي كان األصلية، «املربعة» املعادلة يف
بنَي مكعَّ ترتيب إعادة هو فالتحدِّي بة»، «املكعَّ النسخة يف أما أكرب. ثالث مربٍع لتشكيل
املختاُر املكعُب كان ما أيٍّا أنه ويبدو أصَغر. ثالث مكعٍب لتكوين بناءٍ وحدات من مكوَّننَي
ية، املتبقِّ البناء وحدات بعض مع مكتمًال بًا مكعَّ إما جمعهما عند النتيجة تكون به، للبدء
فيه تفيض حلٌّ هو املثايل، للرتتيب اإلطالق عىل ُوِجد قد حلٍّ وأقرُب مكتمل. غريَ مكعبًا أو
(y3) و٣٨ (x3) ٣٦ باملكعبنَي املثال سبيل عىل بدأنا إذا تنقص. أو واحدٌة بناءٍ َوحدُة
٩ × ٩ مكعب لتكويِن واحدة بناءٍ وحدِة سوى تنُقَصنا فلن البناء، وحدات ترتيَب وأَعْدنا

.5-1 الشكل يف يتضُح مثَلما ،٩ ×
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+

+

+

=

=

=63

216

83

512

93 − 1

729 − 1

مكعب لتكويِن آخَر مكعب إىل مكعب من البناء وحداِت إضافُة املمكن من هل :5-1 شكل
توفر ال ٨ × ٨ × ٨ مكعب إىل ٦ × ٦ × ٦ مكعب إضافة أنَّ نجد الحالة، هذه يف أكرب؟ ثالٍث
(٣٦) ٢١٦ عىل يحتوي األول فاملكعب .٩ × ٩ × ٩ مربع لتكوين الكافية البناء وحدات لنا
هو واملجموع البناء، وحدات من (٣٨) ٥١٢ عىل الثاني املكعُب ويحتوي البناء، وحدات من

.١ بمقدار ٣٩ من أقل أي ،٧٢٨

ال أنه يبدو أي مستحيًال، أمًرا يبدو تماًما بة املكعَّ املعادلَة تُالئم أعداٍد ثالثة إيجاَد إنَّ
للمعاَدلة: صحيحة بأعداٍد حلٌّ يوجد

x3 +y3 = z3.

(عىل تُساوي n حيث أكرب؛ عدٍد أيِّ إىل (التكعيب) ٣ من القوة تغريَت إذا ذلك، إىل وإضافًة
يبدو يزال ال صحيحة بأعداٍد الحلِّ إيجاد فإنَّ ذلك)، آخِر إىل ،٦ أو ٥ أو ٤ املثال، سبيل

األعم: املعادلة عن صحيحة بأعداد إجابٌة توجد ال أنه ويبدو أيًضا. مستحيًال

.٢ من أكرب n حيث ،xn +yn = zn

بأعداد حلوٍل إيجاَد ل يُحوِّ أكرب، عدٍد أيِّ إىل فيثاغورس معادلة يف ٢ العدد تغيري مجرد إنَّ
العظيم الفَرنيسَّ أنَّ األمر وحقيقة الصعوبة. غاية يف أمٍر إىل نسبيٍّا سهٍل أمر من بسيطة
يف السبَب بأنَّ املذهل ترصيَحه أعلن قد فريما، دو بيري عرش السابع القرن يف عاش الذي

حل. يوجد ال أنه هو الحل عىل العثور عدم
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لم التاريخ. يف لالهتمام إثارًة وأكثِرهم الرياضيات علماء أبرِع أحَد فريما كان لقد
عدم من متيقنًا كان لكنه األعداد، من الالنهائي العدِد ذلك من ق يتحقَّ أن بإمكانه يكن
ومثل الربهان. عىل زعمه س أسَّ قد ألنَّه تماًما؛ املعادلة مع تتالءُم األعداد من توليفة وجوِد
يكن لم مربهنته، صحة إلثباِت املثلثات جميع من التأكُّد إىل يحتاج يكن لم الذي فيثاغورس
األخريَة فريما مربهنة إنَّ مربهنته. صحة إلثبات األعداِد جميع من التأكد إىل يحتاج فريما

املعادلة: أنَّ عىل تنصُّ

xn +yn = zn.

.٢ من أكرب n كانت إذا صحيحة بأعداٍد حل أيُّ لها ليس

بأعمال مفتونًا صاَر فريما أنَّ كيف عَرف بيل، كتاب من فصٍل كلَّ يقرأ وايلز راح وبينما
فيثاغورس. معادلة من املحرَّفة الصيغة دراسِة إىل النهاية يف األمُر به ووصل فيثاغورس،
يُحاولون العالم يف الرياضيات علماء جميُع ظل إذا حتى أنه زعم قد فريما أنَّ ذلك بعد وقرأ
وهو بلهفة، الصفحاِت قلب قد أنه بد ال . حالٍّ لها يجدوا فلن املعادلة، هذه حلَّ األبد إىل
لم أنه والحقُّ الكتاب. يف يَِرد لم الربهان أنَّ غري فريما، برهاِن عىل االطِّالع فكرَة يستطيُب
طويل. زمٍن منذ ضاع قد الربهان إنَّ بقوله الكتاَب بيل أنهى لقد آَخر. مكان أيِّ يف يرد
لبنائه إشارة أيُّ تَِرد ولم الربهان، عليه يكون أن يمكن كان ما إىل إشارٌة ثمَة تكن لم
ُصحبٍة يف كان لقد بالُفضول. وممتلئًا ومغتاًظا متحريًا، نفَسه وايلز وجد استنتاجاته. أو

جيدة.
برهان اكتشاف إعادَة الرياضيات علماء أعظُم حاوَل عام، ٣٠٠ عن يَزيد ما مدى عىل
الجيُل يزداد الرِّياضيات، علماء من جيٍل كلِّ فشل ومع ذلك. يف َفِشلوا لكنهم املفقود، فريما
الريايضُّ طلب تقريبًا، بقرٍن فريما وفاة بعد أي ،١٧٤٢ العام يف وإرصاًرا. إحباًطا التايل
ُقصاصٌة ت تبقَّ ربما إذ فريما؛ منزِل تفتيَش كلريو صديقه من أويلر ليونهارت السويرسي
الفصل يف فريما. برهاُن عليه كان ما إىل يُشري تلميح أيِّ عىل أبًدا يُعثَْر ولم ة. مهمَّ وَرقية
أما مربهنته. َضياع كيفية وعن الغامِض، فريما دو بيري عن املزيَد نعرف سوف الثاني،
عىل الرياضيات علماء ت أَرسَ ُمعضلة وهي األخرية، فريما مربهنَة أنَّ نَعرف أن فيكفي اآلن،

الصغري. وايلز أندرو خياَل ت أَرسَ قد قرون، مدى
األسوأ املسألة يف يُحدِّق سنوات عَرش العمر من يبلغ فتًى جلس رود، ميلتون مكتبة يف
غري السؤال، َفهم يف الرياضية املسألة صعوبِة ِنصف تَكُمن ما عادًة الرياضيَّات. يف ُسمعًة
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صحيحة بأعداٍد حلٍّ أيُّ لها ليس xn+yn = zn أنَّ أثِبت بسيط: الحالة هذه يف السؤال أنَّ
الكوكب يف ذكاءً األكثِر العقول معظم أنَّ عَرف إذ وايلز يُحبَط لم .٢ من أكربَ n كانت إذا
جميع مستخدًما الفور عىل العمل يف بدأ بل جديد، من الربهان اكتشاف عن عجَزت قد
يجد فربما جديد. من الربهان ِبناء يُحاول وراح الدراسية الكتب من عَرفها التي التِّقنيات

العالم. يصدَم بأن يحلم كان فريما. باستثناء الجميُع عنه غفل قد شيئًا

إسحاق معهد يف محارضًة وايلز ألقى ،١٩٩٣ عام يونيو من والعرشين الثالث يف :6-1 شكل
ل توصَّ الذي الربهان إعالنَه مبارشًة تسبق التي اللحظَة هي تلك كانت كامربيدج. يف نيوتن
علٍم عىل القاعة يف الحارضين من آخَر شخٍص أيُّ وال هو يكن لم األخرية. فريما ملربهنة إليه

إطالًقا. القادِم بالكابوس

نيوتن، إسحاق معهد قاعة يف وقَف ا. مستعدٍّ وايلز أندرو صار عاًما، ثالثني وبعد
كانت َجذَله. يَْكِبت أن يُحاول وهو جمهوره إىل يُحدِّق راح ثم السبورة، عىل يكتب وراح
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الجمهور من اثنان أو واحٌد كان ذلك. يعرف الجمهوُر وكان ذروتها، إىل تصل املحارضُة
النهائية. تعليقاته ح يوضِّ وهو يتناثر الوميض وبدأ املحارضة، قاعة إىل الكامريات هرَّبا قد
الربهاُن واكتمل يده. يف بالطبشور يُمسك وهو األخرية للمرة السبورة نحَو استدار
قرون، ثالثِة عىل يزيد ما مدى عىل األوىل للمرة املنطقية. ة الُحجَّ من األخرية بالسطور
التاريخية. اللحظَة ل لتُسجِّ مجدًدا الكامرياُت أومَضت له. يتصدَّى َمن فريما برهاُن وَجد
أنني «أعتقد بتواضع: وقال الجمهور نحَو واستدار األخريِة، فريما مربهنة نصَّ وايلز كتب

هنا.» ف سأتوقَّ

فريما. دو بيري :7-1 شكل
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النتيجَة ع يتوقَّ كان َمن وحتى احتفاًال. وهلَّلوا قوا صفَّ قد الرياضيات علماء من مائتان
وبعد حلمه، ق حقَّ قد أنه وايلز اعتقَد عقود، ثالثِة فبعَد تصديق. غرِي يف ابتَسموا منهم،
فبينما ذلك، من بالرغم الرسية. حساباته عن اإلفصاح من تمكَّن الُعزلة، من سنوات سبِع
يستمتع وايلز كان الظهور. عىل توشك املأساة كانت نيوتن، إسحاق معهَد النشوُة مألَت

القادمة. األهوال عن غافلني القاعة يف َمن وجميُع هو وكان باللحظة،
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الثاني الفصل

صاحباألحاجي

الكواكب يف الرياضيات علماء أفضل حتى «أَوتدري؟ قائًال: الشيطاُن له أرسَّ
ويحي! حلِّها. من يتَمكَّنوا لم بكثري، كوكبك من تقدًما أكثُر وجميعها األخرى،
املعادالت يحلُّ دعامات، عىل ُمرتكٌز الغراب عيش فطر يُشبه ُزَحل، عىل رجٌل ثَمة

املحاولة.» عن كفَّ قد هو وحتى ِذهنيٍّا، الجزئية التفاضلية

فالج» وسايمون «الشيطان بورِجس، آرثر

يف لومانيه دو بومون مدينة يف ١٦٠١ عام أغسطس من العرشين يف فريما دو بيري ُولِد
كان فقد ثَمَّ وِمن ثريٍّا؛ جلوٍد تاجَر فريما، دومينيك فريما، أبو وكان فرنسا. غرب جنوب
أوف موناسرتي فرنسيسكان «ذا دير يف متميِّز بتعليم َحِظَي أْن فريما حظِّ ُحسن ِمن
فريما تمتِع إىل يُشري دليٍل من وما تولوز. جامعة يف العمل من وقٌت ذلك وتال جرانِسلف»،

الرياضيات. يف مميزٍة براعة بأيِّ الشابِّ
،١٦٣١ عام ويف املَدنية، الخدمة يف العمل إىل فريما اتجه عائلته، ضغِط وطأة وتحَت
السكاُن أراد إذا إنه أي االلتماسات». «غرفة يف عضًوا كان وقد تولوز، برملان يف عضًوا ُعنيِّ
فريما إقناُع أوًال عليهم كان فقد األمور، من أمر أيِّ بشأن امللك إىل التماٍس تقديم املحليُّون
بني الرضوريَة الوصِل حلقة رون يوفِّ الربملان أعضاءُ كان طلبهم. بأهميَِّة رشكائه أحِد أو
الربملان أعضاء كان وامللكيَّة، السكان بني لة الصِّ إقامة إىل وإضافًة باريس. وبني اإلقليم
وقد األقاليم. جميع يف العاصمة من تصدر التي املَلكية املراسيم تنفيِذ من أيًضا يتأكدون

ورحمة. ٍم بتفهُّ واجباته أدى قد أنه املعلومات كلُّ تؤكِّد ُكفئًا مَدنيٍّا عامًال فريما كان



األخرية فريما مربهنة

قد وكان القضائية، السلطة يف العمل ن تتضمَّ اإلضافية فريما واجبات بعُض كانت
عمله عن تُخربنا التي الروايات ومن القضايا. أخطر مع للتعامل له تُؤهِّ عالية ُرتبًة بلغ
يلتقَي أن طَلب قد ديجبي كان ديجبي. كينلم السري اإلنجليزي الرياضيات عالِم روايُة
منشغًال كان الفرنيسَّ أنَّ واليس، جون هو مشرتك لزميل رسالة يف يُفِصح لكنه فريما،

اللقاء: احتمالية استبعَد مما عاجلة، قضائية بأموٍر

يعمل حيث تولوز، إىل كاسرت ُقضاة لنقِل تماًما املحدد املوعد يف وصلُت لقد
الوقت ذلك منذ ظلَّ وقد الربملان، يف السيادة محكمة يف أعىل قاضيًا [فريما]
والتي األهمية، من كبريًا قدًرا تحمل التي العاصمة بقضايا للغاية منشِغًال
كان كاهن بتجريِم قىض لقد كبريًا. اضطرابًا أحدثَت عقوبة بفرِض أنهاها
للتو، األمر هذا انتهى لقد الوتد. عىل حرًقا وإعداِمه سلطاته، استخداَم يُيسء

الحكم. تنفيذُ وتاله

الرسائَل هذه أنَّ الحًقا وسنرى بانتظام. وواليس ديجبي مع الرسائل يتبادُل فريما كان
حياة عن املهمِة الرُّؤى ببعض تُِمدنا لكنها األحيان، معظم يف كبرية بدرجة يًة ُودِّ تكن لم

األكاديمية. حياته ذلك ويف فريما،
له يؤهِّ مما املجتمع نُخبة ِمن وصار املَدنيَّة، الخدمة مراتب يف رسيًعا فريما ى ترقَّ
أمًرا كان بل بالرضورة، لطموحه نتيجًة ترقيتُه تأِت ولم اسمه. يف «دو» لفظ الستخداِم
الذين ى ترقَّ وقد أوروبا، أنحاء جميع يف متفشيٍّا كان الطاعوَن أنَّ ذلك بالصحة. متعلًقا
الطاعون من حادة نوبًة عانى قد نفُسه فريما حتى ماتوا. الذين هؤالء محلَّ ليحلُّوا نَجْوا
للعديد وفاته أعلَن قد ميدون برنارد صديقه إنَّ حتى للغاية مريًضا وكان ،١٦٥٢ عام

هاينزيوس: نيكوالس للهولندي ذلك بعد نفسه ح صحَّ ما رسعان أنه غري الزمالء، من

عىل خوٍف ِمن هناك يَُعد ولم حيٍّا، يزال ال إنه فريما. بوفاة قبُل من أخربتُك لقد
الطاعون يَُعد لم قليل. وقٍت قبل األموات بني عَدْدناه أننا من بالرغم صحته،

بيننا. متفشيٍّا

ينجَو أن فريما عىل كان عرش، السابع القرن خالل فرنسا يف الصحية املخاطر إىل وإضافًة
ترقيِة من فقط سنوات ثالث بعد تولوز برملان يف تعيينُه جاء لقد السياسية. املخاطر من
وكان واملكائد، التآُمر عَرص ذلك كان فرنسا. وزراء رئيس منصب إىل ريشيليو الكاردينال
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أن املحلِّية، الحكومة مستوى عىل ذلك كان وإن حتى الدولة، إدارة يف املشرتكني كلِّ عىل
واجباته تأديِة اسرتاتيجيَة فريما تبنَّى وقد الكاردينال. مكائد يف التورُّط عدم عىل يحرصوا
ُقصارى بذَل وقد عظيم، سيايسٌّ طموٌح لديه يكن لم إليه. األنظار لفِت دون بكفاءٍة
املتبقية طاقته جميع ه وجَّ ذلك، من وبدًال الربملان. يف الوحيش جار الشِّ ليتجنَّب جهده
كرَّس ان، الكهَّ عىل بالحرق اإلعدام أحكاَم فيه يُصدر يكن لم الذي الوقت ويف للرياضيات،
بيل تي إي إنَّ حتى األكاديمية، للدراسة حقيقيٍّا هاويًا فريما كان لقد لهوايته. نفسه فريما
جوليان إنَّ حتى للغاية، عظيمًة كانت َمواهبه أنَّ غري الهواة». «أمري اسم عليه أطلق قد
الهواة «رياضيات الرياضيَّات، يف الِعظام الُهواة عن يتحدُث الذي كتابه كتَب حني كوليدج
يرد أن يجب أنه لدرجة للغاية عظيًما كان «أنه رأى إذ كتاِبه من استثناه قد العظام»،

املحرتفني.» ِضمن
املظِلمة، العصور من تتعاىف تزاُل ال الرياضياُت كانت عرش، السابع القرن بداية يف
علماء عىل ينطبق نفُسه األمر وكان كبري. باحرتاٍم تحظى التي املوضوعات من تكن ولم
إىل يُضَطرُّون منهم الكثريون وكان االحرتام، من بالكثري يحَظْون يكونوا لم إذ الرياضيات
جامعة يف الرياضيات دراسة من املثال سبيل عىل جاليليو يتمكَّن فلم دراساتهم؛ تمويل
كانت التي الوحيدة املؤسسَة أنَّ والحقُّ الخاص. التعليم إىل السعي إىل واضُطرَّ بيزا،
منصب َست أسَّ التي أوكسفورد جامعة هي أوروبا، يف بقوٍة الرياضيات علماء ع تُشجِّ
القرن يف الرياضيات علماء معظم إنَّ القوُل لنا ويحقُّ .١٦١٩ عام للهندسة سافيل
باريس؛ عن بعيًدا يعيش كان استثنائية. حالًة كان فريما أنَّ غري هواة، كانوا عرش التاسع
بالفعل موجوًدا كان الذي الصغري الرياضيات علماء مجتمع عن معزوًال كان فقد ثَمَّ وِمن
واألبرز وبوجراند، وروفربال وجاسندي باسكال مثل البارزة الشخصيات بعَض َن وتضمَّ

مريسني. مارين األُب وهو بينهم، من
ذلك ومع صغرية، بإسهاماٍت إال األعداد نظرية يف مريسني مارين األُب يُسِهم لم
قد دور أيِّ ِمن أهم كان عرش، السابع القرن رياضيات يف اه أدَّ الذي الدور إنَّ القوُل يمكن
إىل ١٦١١ عام يف انضمامه بعد التقدير. من أكرب بقدٍر يحَظْون كانوا الذين زمالؤه اه أدَّ
مريسني دَرس باوال، فرانسيس القديس سها أسَّ التي الكاثوليك الرومان الرهبان طائفة
مدينة يف الطائفِة دير يف والراهبات الرُّهبان من لغريه ذلك بعد ودرَّسها الرياضيات،
النوسياد» دو «مينيمز دير إىل لينضمَّ باريس إىل انتقل سنوات، بثماني ذلك وبعد نيفري.
مريسني التقى وقد للمفكِّرين. معتادٌة ٍع تجمُّ نقطُة وهو رويال، باالس ميدان من بالقرب
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التحدُّث يف ِدهم تردُّ من حزن قد أنه غري بالطبع، باريس يف الرياضيات علماء من غريه
بعض. إىل بعضهم أو إليه

منذ األجياُل تناقلتها قد عادًة الرياضيات لعلماء الرسية الطبيعُة هذه كانت لقد
جميع إجراء يف باِرعني «الكوزيون» كان لقد عرش. السادس القرن يف «الكوزيِّني»
الحسابات مسائل لحلِّ بهم يستعينون األعمال ورجاُل ار التجَّ وكان الحسابات، أشكال
كانوا ألنهم «يشء»؛ تَعني التي «كوزا»، cosa اإليطالية الكلمة من اسُمهم يُشتَقُّ دة. املعقَّ
اليوم الرياضيات علماء يستخدم مثلما املجهولة، الكميات لتمثيل الرموَز يستخدمون
الخاصَة ُطرَقهم اخرتَعوا قد العرص هذا يف املسائل حلِّ يف املحرتفني وجميع .x الرمز
ية رسِّ عىل للحفاظ جهِده ُقصارى يبذل منهم كلٌّ وكان الحسابية، العمليات إلجراء البارعة
حادثة ويف معيَّنة. مسألة حلِّ عىل القادر الوحيد بأنه ُسمعته عىل يُحافظ لكي الطرق هذه
التكعيبيَّة، املعادالت لحلِّ رسيعة طريقة اكتشف الذي تارتاجليا، نيكولو باح استثنائية،
ذلك وبعد التامة. ية الرسِّ عىل الحفاظ عىل له يُقِسم وجعله كاردانو جريوالمو إىل ه برسِّ
وهو الكبري»، «الفن كتابه يف تارتاجليا طريقة ونرش عهده كوردانو نقض سنوات، بعرش
بينهما ونشب بكوردانو، له صلة كلَّ تارتاجليا قَطع قط. عليه تارتاجليا يُسامحه لم ما
حمايِة عىل اآلَخرين الرياضيات علماء ع شجَّ قد أنه سوى شيئًا يُقدِّم لم َمرير، عَلني نزاٌع
نهاية حتى الرياضيات لعلماء الرسية الطبيعُة هذه استمرَّت وقد أكرب. بدرجٍة أرسارهم
يف الرسِّ يف تعمل عبقريَّة ُعقول عىل أمثلًة الحًقا سنكتشُف إننا بل عرش، التاسع القرن

العرشين. القرن
وحاول ية الرسِّ روِح ُمحاربة عىل عازًما كان باريس، إىل مريسني األُب وصل حني
كان بعض. أعمال إىل بعضهم وإضافة أفكارهم تبادِل عىل الرياضيات علماء تشجيَع
أساَس الحًقا جماعتُه شكَّلت وقد منتِظمة، بصورٍة تُجرى اجتماعاٍت يُنظم الراهب
للمجموعة ينقل مريسني كان الحضوَر، يرفض أحُدهم كان وحني الفَرنسية. األكاديمية
ذلك يكن لم ا. رسٍّ إليه أُرِسلت قد كانت إن حتى والرسائل، األوراق بإعالن يستطيُع ما
سيُفيد املعلومات تباُدَل بأنَّ يُربِّره كان لكنه الدِّين، رجال أحد من األخالقي بالسلوك
جداالٍت إىل الحال بطبيعة تلك اإلعالن ترصفاُت أدَّت وقد والبرشية. الرياضيات علماءَ
إىل املطاف نهاية يف وأدَّت املتعاونني، غري الَكتومني وبني النِّية حَسِن الراهب بني حامية
الجيزويت. كلية يف مًعا يدرسان الرجالن كان منذ استمرَّت التي بديكارت عالقته تدمري
أن شأنها من كان والتي لديكارت، الفلسفية الكتابات بعض عن كَشف قد مريسني كان
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الهجمات ضدَّ ديكارت عن دافع قد أنه للرجل يُذَكر ذلك، من بالرغم الكنيسة، إىل تُيسءَ
يُهيمن كان عرص ففي جاليليو. حالة يف بالفعل قبل من ذلك فعل قد كان مثلما الالهوتية،

العقالني. التفكرِي عن مدافًعا مريسني وقف والسحر، الدِّين فيه
أنباءَ ينرش وراح األبعد، املناطق من وغريِها فَرنسا أنحاء جميع يف مريسني سافر
بالفعل ويبدو فريما، دو ببيري االلتقاء عىل أسفاره يف حَرص قد وكان االكتشافات. أحدِث
مريسني تأثري أنَّ بد وال منتظم. نحٍو عىل فريما به يتصل الذي الوحيَد الريايضَّ كان أنه
الرياضيات يف كتاٌب وهو «أريثميتيكا»، كتاب بعد تأثري أكِرب ثانَي كان الهواة» «أمري عىل
يكن لم حني وحتى لفريما. الدائَم الرفيَق وكان القدماء اليونانيِّني إىل تاريُخه يعود
الكثرِي تبادل طريِق عن وغريِه فريما مع عالقته عىل يُحافظ كان السفر، يستطيُع مرييسني
من وسبعني ثمانية من بالرسائل ممتلئة غرفته ُوِجدت مريسني، وفاة فبعد الرسائل. من

املختِلفني. املراسلني
لم بَراهينه. عن اإلعالن رفِض عىل فريما أرصَّ مريسني، األب تشجيع من وبالرغم
النابِع املحِض برسوره فحسب قانًعا وكان إليه، بالنسبة شيئًا يَْعنيان والتقديُر النُرش يكن
العبقريُّ كان فقد ذلك، من بالرغم إزعاج. دون جديدٍة مربهنات ابتكاِر عىل قدرته من
أنه تعني كانت تكتُّمه، مع اجتماعها وعند الخبث، من بمسحٍة يتمتُع الخجول االنطوائي
معهم يتواصل يكن لم فإنَّه األوقات، بعض يف الرياضيات علماء من غريه مع يتواصل حني
املصاحِب الربهان ذكِر دون مربهانته أحدَث فيها يورد خطابات يكتُب كان ِليَغيظهم. إال
براهينه عن أبًدا يُفصح يكن لم أنه وحقيقة الربهان. إليجاد ُمعارصيه يتحدَّى ثم لها،
وكان «باملتشدق»، فريما يدعو ديكارت رينيه كان لقد اإلحباط. من كبريًا قدًرا سبَّبَت قد
أنَّ اإلنجليز حظِّ سوء ومن اللعني». الفَرنيس «ذلك بلَقب إليه يُشري واليس جون اإلنجليزي
القناة. من األخرى الضفة عىل ُعمومته أبناء مع بالعبَث التحديد وجه عىل يستمتُع كان فريما
دون املسألة ِذكر يف فريما لعادة كان زمالئه، إزعاج من املستَمدِّ ُرسوره إىل وإضافًة
مضطرٍّا يكن لم أنه تعني كانت العادَة تلك أنَّ الدوافع هذه وأول عَملية. دوافُع حلِّها ذكِر
التايل. انتصاره إىل االنتقال يستطيُع كان بل ألساليبه، كامل رشٍح تقديم يف الوقت إلهدار
فالرباهني الغرية. من النابع األخطاء تصيُّد من يُعانَي أن عليه يكن لم ذلك، إىل وإضافًة
عن يشء أيَّ يعرف فرد وأيُّ فرد كلُّ فيه يشرتك لجداٍل مادًة وتصري نرشها فوَر تُدَرس
أرغب ال «إنني املنعِزل: أجابه أعماله، بعض نرش يف باسكال بليز عليه ألحَّ وحني املوضوع.
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عبقريٍّا فريما كان لقد بالنرش.» جديٌر أنه يُرى أعمايل من يشء أيِّ عىل اسمي يظهر أن يف
ناقديه. من التافهة األسئلُة تُزعجه لئال بالشهرة ى ضحَّ كتوًما

فيها ناقش التي الوحيدَة املناَسبَة هي باسكال، مع املتباَدلة الرسائُل هذه كانت وقد
يف تماًما جديد فرٍع ابتكاِر بخصوص مريسني، بخالف شخص أيِّ مع أفكاره فريما
خالل من املوضوع عىل الرياضيات ناسك تعرَّف لقد االحتماالت. نظرية وهو الرياضيات،
ومًعا، للعزلة. حبِّه من بالرغم الحوار عىل اإلبقاء يف بواجبه شَعر فقد ولهذا باسكال؛
هي التي االحتماالت نظرية يف املؤكدَة واليقينياِت األوىل الرباهنَي وباسكال فريما اكتشف
باملوضوع باسكال اهتمام أثار ما كان وقد اليقني. بانعدام جوهره يف يتَِّسم موضوٌع
طَرح قد كان الذي مري»، دو «شيفالييه جومبو أنطوان هو محرتف، بارييسٌّ مقامٌر هو
الفوز عىل اللعبُة هذه وتنطوي «بوينتس». تُدعى التي الحظِّ ألعاب أحِد بشأن معضلًة
الفائَز هو يكون النقاط، من محدد بعدٍد يفوز العب وأول النرد، حَجر رمية من بنقاٍط

نقوًدا. الجائزة وينال
عن التوقِف إىل اضُطرَّا حني له ُمقامر زميل مع نقاٍط لُعبة يف منهمًكا جومبو كان
بشأن ِفعلُه يُمكن ما هي طرأَت التي املعِضلة وكانت مهم. موعٍد بسبب منتصِفها يف اللعبة
عىل حاز الذي املنافس إىل الجائزة نقود إعطاء يف ليتمثََّل األبسط الحلُّ كان الجائزة. نقود
أكثُر طريقٌة هناك كانت إذا ا عمَّ باسكال سأل قد جومبو لكن النقاط، من األكرب العدد
اللعبُة كانت إن العب كلِّ فوز احتماالِت يحسَب أن باسكال عىل كان النقود. لتقسيم عدًال
بنقاٍط الفوز يف متساوية بفرصٍة يتمتَّعان كانا الالعبنَي ِكال أنَّ وبافرتاض استمرَّت، قد

املحسوبة. االحتماالت لهذه وفًقا الجائزة نقود تقسيُم حينَها ويمكُن تالية.
املقامرين لَحْدس وفًقا تُحدَّد االحتماالت قواننُي كانت عرش، السابع القرن قبل
القواعد اكتشاف بهدف فريما؛ مع الرسائل تبادل يف بدأ قد باسكال أنَّ غري وخربتهم،
قرون، بثالثِة ذلك وبعد الدقة. من أكربَ بدرجٍة الصدفة قواننَي تصُف التي الرياضية
قوانني عن الحديث عىل نجرؤ «كيف قائًال: التناقض هذا عىل راسل برتراند سيُعلِّق

قانون؟» أيِّ نقيَض هي الصدفة أوليست الصدفة؟
كبري حد إىل بسيطة مسألة أنها أدرك ما ورسعان جومبو، سؤال الفرنيس حلل
احتمال وتعيني دقيق نحو عىل املحتملة اللعبة نتائج جميع تحديد خالل من حلها ويمكن
عىل جومبو معضلة يحالَّ أن وفريما باسكال من لكلٍّ يمكن كان منها. نتيجة لكل واحد
ألسئلٍة أعمَق استكشاٍف إىل وقادهما الحل، اكتشاف ِمن ع رسَّ قد تعاونهما لكن ِحَدة،

باالحتماالت. تتعلق وتعقيًدا دقًة أكثَر أخرى
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الرياضية، اإلجابَة ألنَّ األحيان؛ بعض يف للجدل مثريًة تكون االحتماالت مسائل إنَّ
عجُز يكون وربما البديهة. تفرتضه قد ملا ُمناقضة تكون ما غالبًا الحقيقيَّة، اإلجابة وهي
تطوريٍّا ضغًطا بد وال طَرح قد األنسب» «بقاء إنَّ إذ مفاجئًا؛ أمًرا األمر هذا يف البديهة
أسالِفنا تخيُل يُمكننا االحتماالت. مسائل تحليِل عىل بطبيعته القادر العقل لصالح قويٍّا
غزاٍل وجود احتماليُة ما الهجوم. وعدم الهجوِم بني ويُوازنون صغريًا، غزاًال دون يرتصَّ
ما اآلخر، الجانب وعىل عليه؟ املعتدين وجرح صغريه، عن للدفاع مستعد بالجوار كبري
هذه بشأِن الحكم كان إذا اللحم، من وجبٍة عىل للحصول أفضَل فرصٍة ِر توفُّ احتماليُة
تركيبتنا يف تكون أن االحتماالت تحليِل بموهبة يجدر للغاية؟ خطرة أنها هو الوجبة

تُضلِّلنا. ما غالبًا البديهَة أنَّ غري الوراثية،
يوم تشارك باحتمالية تختصُّ البديهة مع تناقًضا األكثر االحتماالت مسائل إحدى إنَّ
يشرتك أن احتماليُة فما والحَكم. الالعبون هم فرًدا ٢٣ به قدم كرة ملعب تخيل امليالد.
٢٣ وجود إنَّ نفِسه؟ امليالد يوِم يف والعرشين الثالثة األشخاص أولئك من شخصني أيُّ
فرَدين أيِّ تشارِك ِمن يجعل بينها من االختيار يُمكن التي امليالد أيام من و٣٦٥ فرًدا
قيمٍة تعينُي األفراد من يُطَلب وحني كبرية. بدرجٍة مستبَعًدا أمًرا نفِسه امليالد يوم يف
اإلجابة أنَّ األمر وحقيقة األكثر. عىل ٪١٠ بقيمة يُقدِّرونها معظمهم فإنَّ االحتمالية، لهذه
يوجد أن ح املرجَّ من أنه االحتماالت ميزاِن يف هذا ومعنى ،٪٥٠ من أكثر هي الفعلية

نفَسه. امليالِد يوَم يتشاركان امللعب يف شخصان
التي الطرق عدُد هو األفراد عدد من األهمَّ أنَّ املرتفعة االحتمالية هذه يف والسبب
إىل ننظر أن علينا مشرتَك، ميالٍد يوم عن نبحُث فحني أزواج؛ يف بها األفراد جمُع يُمكن
٢٥٣ فثمة امللعب، يف فقط فرًدا ٢٣ وجود من الرغم فعىل أفراًدا. ال أزواًجا األشخاص
والعرشين االثنني من أيٍّ مع زوَجني يف األول الشخص جمُع يمكن املثال، سبيل عىل زوًجا.
الشخص جمُع يمكن ذلك، بعد زوًجا. ٢٢ البداية يف لنا يُشكِّل مما اآلَخرين؛ شخًصا
الشخص حَسبْنا (لقد ني املتبقِّ شخًصا والعرشين الواحد من أيٍّ مع زوجني يف الثاني
املحتملة األزواج عدُد نَقص فقد ولهذا األول؛ للشخص املحتملة األزواج يف بالفعل الثانَي
الثالث الشخص جمُع يمكن ذلك، وبعد إضافيٍّا. زوًجا ٢١ لدينا فيُصبح واحد)؛ بمقدار
ونستمرُّ إضافيٍّا، زوًجا ٢٠ لدينا فيصبح ني؛ املتبقِّ شخًصا العرشين من أيٍّ مع زوجني يف

زوًجا. ٢٥٣ إىل النهاية يف نصل أن إىل املنوال هذا عىل
من تتألَّف مجموعٍة ضمن شخصني تَشاُرِك احتماليَة أنَّ يف املتمثِّلة الحقيقة تبدو
حقيقُة لكنها للبديهة، وفًقا خاطئًة ،٪٥٠ من أكثُر هي نفِسه امليالد يوِم يف شخًصا ٢٣
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عليه يعتمُد ما تحديًدا هي االحتمالية تلك مثل الغريبة واالحتماالت فيها. ِمراء ال رياضية
به حفٍل يف فيها تكون التي التالية املرة يف الغافلني. الستغالل واملقامرون املراهنات ُوكالء
يف يتشاركاِن الحفل هذا يف شخَصني أنَّ عىل ِرهان عقد يف ترغب قد شخًصا، ٢٣ من أكثُر
شخًصا ٢٣ من تتكوَّن مجموعة يف االحتمالية أنَّ تُالحظ أن بك ويجدر نفِسه. امليالد يوم
ثمَّ؛ وِمن املجموعة. حجم زيادة مع كبرية برسعٍة تزداد لكنها فحسب، ٪٥٠ من أكثُر هي
يف يتشاركان منهم شخصني أنَّ عىل املراهنة فستكون شخًصا، ٣٠ يضمُّ الجمع كان إذا

بالتأكيد. يستحقُّ أمًرا نفِسه امليالد يوم
والتي الحظ، ألعاب جميَع تحكم التي األساسية القواعَد وفريما باسكال س أسَّ لقد
عىل وِعالوًة واملراهنة. للَّعب املثالية االسرتاتيجيات لتحديد استخداُمها للمقامرين يُمكن
التي املواقف من الكثري يف لها تطبيقاٍت وجَدت قد هذه االحتماالت قواننَي فإنَّ ذلك،
بل نووي. حادٍث وقوِع احتمالية تقدير إىل البورصة سوق بشأن التخمني من ع تتنوَّ
أنَّ ذَكر لقد باإلله. اإليمان لتربير نظرياته استخداِم بإمكانية مقتنًعا كان باسكال إنَّ
به يفوز أن يُمكن ما مقداَر تُساوي الرِّهان وضع عند املقامُر بها يشعر التي «اإلثارة
ذاُت األبدية السعادة يف املتمثِّلة املحتملة الجائزة بأنَّ وجادَل فوزه.» احتمالية يف مرضوبًا
ِقُرصها، بَلغ مهما الفضيلة، حياِة اتباع بعد الجنة دخول احتمالية وأنَّ متناهية، ال قيمة
نهائي ال قدٍر ذاَت لعبة باسكال لتعريف وفًقا الدِّين يُصبح وبهذا، منتهية. بالتأكيد هي
احتماليٍة يف متناهية ال جائزٍة رضَب إنَّ إذ فيها؛ االشرتاك تستحق لعبة وهي اإلثارة من

متناهية. ال نتيجًة يُعطينا منتهية
يف بشدة منخرًطا فريما كان االحتماالت، نظريِة تأسيس يف االشرتاك إىل وإضافًة
والتكامل التفاُضَل إنَّ والتكامل. التفاضل حساب وهو الرياضيات، يف جديد مجاٍل تأسيس
باسم املعدل هذا ويُعَرف أخرى، كمية إىل بالنسبِة واحدة كميٍة يف التغري معدَّل حساُب هو
الرسعة باسم الزمن إىل بالنسبة املسافة تغرِي معدل يُعَرف املثال، سبيل فعىل املشتقة.
لكنَّ ملموسة، وغري مجردٌة الكميات أنَّ الرياضيات علماءُ يرى ما غالبًا فحسب. املتَِّجهة
مكَّنَت قد فريما فرياضياُت العلوم. مجال يف ثورٍة يف ذلك بعد تسببَت قد فريما عمل نتائَج
الكميات من بغريها وعالقتها املتِجهة، الرسعة ملفهوِم أفضَل َفهٍم تحقيق من العلماء

الزمن. إىل بالنسبة املتجهة الرسعة تغريُّ معدل التسارع: مثل األساسية
االقتصاد. علم كبريًا، تأثًرا والتكامل التفاضل بحساب تأثَرت التي املجاالت ومن
علماء يهتمُّ ما وغالبًا السعر، بمشتقِة يُعَرف الذي السعر، تغرِي معدُل هو م التضخُّ
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هذه ترتدَّد للسعر. الثانيِة باملشتقة يُعَرف ما وهو م، التضخُّ تغرِي بمعدَّل أيًضا االقتصاد
ذاَت رويس هوجو الرياضيات عالُم أشار وقد بكثرة، السياسيِّني ألسنِة عىل املصطلحات
التضخم زيادة معدَل أنَّ نيكسون الرئيس أعلن ،١٩٧٢ العام خريف «يف ييل: ما إىل مرة
مشتقًة حايلٌّ رئيٌس فيها يستخدم التي األوىل املرَة هي هذه كانت وقد التناقص. يف آخذٌ

انتخابه.» إعادة يف فرصته لزيادِة ثالثة
التفاضل حساَب اكتشف َمن هو نيوتن إسحاق بأنَّ طويلة لقروٍن االعتقاُد ساد لقد
اكتشَف قد مور ترينشارد لويس أنَّ غري فريما، بعمل معرفٍة أيِّ ودون بمفرِده والتكامل
من ه يستحقُّ ما فريما ومنَحت الصحيح، ِنصابها يف األموَر وضَعت رسالًة ١٩٣٤ عام
السيد «طريقة عىل ِبناءً والتكامل التفاضل حساَب وضع أنه نيوتن كتب فقد تقدير.
والتكامل التفاضل حساب يُستخَدم عرش، السابع القرِن ومنذ ات.» املماسَّ رسم يف فريما
املسافة عىل تعتمد والتي نيوتن، وَضعها التي الحركة وقوانني الجاذبية قوانني وصِف يف

والتسارع. املتِجهة والرسعة
ِليَضَمنا كاِفينَي من أكثَر االحتماالت ونظرية والتكامل التفاضل حساِب اكتشاُف كان
مجاالت من آخَر مجاٍل يف كان األعظم إنجاَزه أنَّ غري الرياضيَّات، عالم يف الشهرَة لفريما
القمر، إىل الصواريخ إرسال يف والتكامل التفاضل حساب يُستخَدم فبينما الرياضيات.
فريما حبُّ كان املخاطر، تقييِم يف االحتماالت نظريَة التأمني رشكاُت استَخدَمت وبينما
بهَوِسه مدفوًعا فريما كان لقد األعداد. نظريُة وهو كبري، حدٍّ إىل الفائدة عديم ملجاٍل األعظُم
فروع يف تجريًدا األكثُر هو املوضوَع هذا إنَّ بينَها. فيما والعالقات األعداد خصائِص لفهم
فيثاغورس. من إليه وَصل قد معريف هيكٍل إىل يضيُف فريما وكان وأقَدُمها، الرياضيَّات

األعداد نظرية تطور (1)

، املتحرضِّ العالم أرجاء يف رسيًعا الريايضِّ الربهان مفهوُم انترش فيثاغورس، وفاة بعد
إىل قروطون من الرياضيات دراسة مركُز انتقل مدرسته، حرِق عىل قرننَي مرور وبعد
وآسيا اليوناَن األكرب اإلسكندُر َغزا أن بعد امليالد، قبل ٣٣٢ العام يف اإلسكندرية. مدينة
اإلسكندريُة كانت وقد العالم. يف األروَع هي تكون عاصمًة يبنَي أن قرَّر وِمرص، الصغرى
تُصبح لم أنَّها ذلك الفور. عىل للتعلُّم مركًزا تُصبح لم لكنها شك، دون رائعة عاصمًة
قادته، أحُد وتوىل األكرب، اإلسكندر تُويفِّ أن بعد إال اإلطالق عىل العالم يف جامعة ألوِل وطنًا
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عىل املفكِّرين من وغريهم الرياضيات ُعلماء توافَد مرص. عرش األول، بطليموس وهو
كان فقد شك، دون جذَبَتهم قد الجامعة ُسمعة أنَّ من وبالرغم للثقافة. بطليموس مدينة

اإلسكندرية. مكتبَة هو األسايس الجذب عامُل
إىل اضُطرَّ قد كان مغمور خطيٌب وهو الفالرومي، ديميرتيوس فكرة املكتبة كانت
جميع بجمِع بطليموَس أقنع لقد النهاية. يف َمالذًا اإلسكندرية يف ووَجد أثينا، من الهرب
مجلدات إحضار وفوَر تتبعها. سوف العظيمة العقوَل أنَّ له مؤكًِّدا مًعا، العظيمة الكتب
الكتب من املزيد عن بحثًا الصغرى وآسيا أوروبا يجوبون الوكالءُ راح واليونان، مرص
كتبُهم كانت إذ املكتبة؛ نَهم من يَْسلموا لم اإلسكندرية إىل السائحون حتى املعرفيَّة.
األصيلُّ الكتاب يُهدى كي تُنَسخ الكتُب كانت النُّساخ. إىل وتُؤَخذ املدينة دخول عند تُصاَدُر
الكبرية ة الدقَّ وهذه األصيل. املالِك إىل الكرم سبيل عىل النسخة تُعطى بينما املكتبة، إىل
أنَّ يف أَمًال اليوِم مؤرِّخي تمنح الُقدامى، املسافرين إىل تُقدَّم كانت التي النُّسخ ِخدمة يف
ففي بالعالم. ما مكاٍن يف سندرة يف يوٍم ذاَت تظهر سوف مفقود عظيم كتاٍب من نسخًة
بعنوان النوع هذا من مخطوطٍة عىل القسطنطينيَّة يف هايربج إل جيه عثر ،١٩٠٦ عام

األصلية. أرشميدس كتابات من بعًضا نَت تضمَّ وقد ميثود»، «ذا
ارتقى أن وبعد وفاته، بعد حتى للمعرفة خزينٍة ببناءِ بطليموس ُحلم استمرَّ
علماءُ كان كتاب. ٦٠٠٠٠٠ من أكثَر تضمُّ املكتبة كانت العرش، إىل البطاملة من ِبضعٌة
اإلسكندرية يف الدراسة خالل من املكتَشِف العالم يف يشء كلِّ تعلَُّم يستطيعون الرياضيات
سوى الرياضيات قسم َّس ترأ َمن أوُل يكن فلم العلماء. أشهُر فيها لهم يدرِّس كان حيث

إقليدس.
إقليدس كان فيثاغورس، ِمثُل ذلك يف وِمثلُه تقريبًا. امليالد قبل ٣٣٠ عام إقليدس ُولِد
تطبيقات عن يبحث يكن ولم فحسُب ذاِتها أجل من الرياضيَّة الحقيقة عن بالبحث يُؤِمن
كان التي الرياضيات فائدِة عن سأله قد له تلميٍذ عن القصص إحدى لنا وتحكي لعَمِله.
ِبنًسا؛ الغالَم «أعِط له: وقال عبِده إىل إقليدس التفَت الدرس، من االنتهاء وفوَر يتعلَّمها.

ذلك. بعد الطالب وُطِرد يتعلمه.» ما كلِّ من االستفادة يف يرغب إنه إذ
التاريخ. يف املراجع أنجح «األصول»، لكتابه حياته من األكرب الجزءَ إقليدس كرَّس
بعد العالم يف َمبيًعا الكتب ألفضِل الثاني املركز يف الكتاب هذا جاء القرن، هذا فحتى
والجزء إقليدس، ألعمال مخصص بعضها كتابًا، عَرش ثالثَة من املرجع ويتألَّف اإلنجيل.
بالكامل صان مخصَّ جزءان ومنها العرص، يف الرياضية للمعارف تجميٌع منها ي املتبقِّ
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قد الرياضيات علماءُ كان لفيثاغورس، التالية القرون يف الفيثاغورسية. األخوية ألعمال
وقد مختلفة، ظروٍف يف استخدامها يمكن التي املنطقية األساليب من العديد اخرتَعوا
وجه عىل إقليدس استخدم وقد «العنارص». كتابه يف برباعة جميَعها إقليدس وظَّفها
وتستنُد بالتناقض. الُربهان أو أبسورُدم» أد «ريُدكتو باسم يُعَرف منطقيٍّا سالًحا التحديد
طريق عن ما مربهنة صحة إثبات محاولة يف املتمثلة املعاِكسة الفكرة عىل الطريقُة هذه
تكون أن حالة يف املنطقيَّة النتائَج الرياضيات عالم يستكشف أوًال. خطِئها افرتاض
٥ = ٢ + ٢) ما تناقٌض يظهر املنطقي، التسلُسِل يف ما مرحلٍة ويف خاطئة. املربهنُة
املربهنة تكوَن أن يمكن فال ثَمَّ وِمن التناقض؛ تبغض الرياضيات إنَّ املثال). سبيل عىل

صحيحًة. تكون أن بد ال إنها أي خاطئًة، األصليُة
يف بالتناقض الربهان روَح هاردي إتش جي اإلنجليزيُّ الرياضيات عاِلُم د جسَّ لقد
للغاية إقليدس أحبَّه الذي بالتناقض الربهاَن «إنَّ فقال: رياضيات» عالم «اعتذار كتابه
فالعُب ِشْطرنج؛ مباراة أيِّ من أرقى ُمناورة إنه الرياضيات. عالم أسلحِة أرقى أحد هو
يَعِرض الرياضيات عالم لكنَّ قطعة، حتى أو ببَيْدٍق التضحيَة يَعِرُض قد ْطرنج الشِّ

باملباراة.» التضحيَة
يُعَرف ما وجوَد س أسَّ قد إقليدس استخدَمها التي بالتناُقض الرباهني أشهر أحُد
يف اكتُِشفت قد النسبية غريَ األعداد بأنَّ قائم احتماٌل وثَمة النِّسبية». غري «األعداد باسم
املفهوم وَجد قد فيثاغورس أنَّ غري بقرون، ذلك قبَل الفيثاغورسية األخوية يِد عىل األصل

وجودها. أنَكر قد إنه حتى للغاية بغيًضا
األعداَد بذلك يعني كان بأكمله، الكوَن تحكُم األعداد أنَّ فيثاغورس زعم حني
العدُد أما النِّسبية. األعداد ن تُكوِّ وجميُعها (الُكسور)، الصحيحة األعداد ونَِسب الصحيحة
للغاية بغيًضا جَعله ما هو وهذا بالكرس؛ وال الصحيح بالعدِد ليس فهو النسبي، غريُ
كتابتها يُمكن ال إنه حتى للغاية غريبٌة النسبية غريَ األعداَد أنَّ والحقُّ فيثاغورس. لدى
املتكرر العرشيُّ فالعدد متكرِّرة. عرشيٍة أعداد هيئة عىل حتى وال عرشية، أعداٍد هيئِة عىل
الكرس يُساوي وهو األمر، حقيقة يف كبرية درجٍة إىل مبارش عدٌد هو … ٠,١١١١١١ مثل
للغاية بسيٌط العرشيِّ العدد نمَط أنَّ تعني نهاية ال ما إىل «١» العدد تَكرُّر فحقيقُة .١ / ٩
كتابة إمكانية إىل يُشري االنتظاَم هذا فإنَّ نهاية، ال ما إىل التَّكرار من وبالرغم ومنتِظم.
كرس، صورِة يف النسبية غرِي األعداد أحِد عن التعبريَ تُحاول حني أما كرس. صورِة يف العدد

منتظم. أو ثابٍت نمط ودون نهاية ال ما إىل يستمر بعدٍد تنتهي فإنك
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ينظرون الرياضيات علماءُ راح ضخًما. إنجاًزا النسبيِّ غرِي العدد مفهوُم كان لقد
ربما أو جديدة، أعداًدا ويكتشفون بها املرتبطة والكسور الصحيحة األعداد وراء ما إىل
عرش: التاسع القرن يف عاش الذي كرونكر، ليوبولد الرياضيات عاِلُم فقال يخرتعونها.

اإلنسان.» ُصنِع من فهي الباقية، األعداد كلُّ أما الصحيحة، األعداَد الربُّ «خَلق
يف املدارس يف يُقرَّب وهو .π العدد هو النسبية غرِي األعداد عىل األمثلة أشهر
من تقرتُب π للعدد الِفعلية القيمة أنَّ غري ،٣,١٤ أو ٣ ١

٧ القيمة إىل األحيان بعض
األمر فحقيقة تقريب. محُض هي القيمة هذه وحتى ،٣,١٤١٥٩٢٦٥٣٥٨٩٧٩٣٢٣٨٤٦
دون األبد إىل تستمرُّ العرشيَّة املنازل إنَّ إذ بالتحديد؛ π قيمة عن التعبريَ نستطيع ال أننا
باستخدام حساِبه إمكانيُة العشوائيِّ النمط هذا يف الجميلة مات السِّ ومن منتِظم. نمٍط أيِّ

االنتظام: غاية يف معادلة

π = 4
(1
1 −

1
3 +

1
5 −

1
7 +

1
9 −

1
11 +

1
13 −

1
15 + · · ·

)
.

ط، للعدد للغاية تقريبية قيمٍة عىل الحصوُل يُمكن األوىل، الحدود حساِب خالل من
وبالرغم ة. دقَّ أكثر قيمٍة إىل ُل التوصُّ يمكن الحدود، من واملزيد املزيِد حساب عند لكن
تصل ة بدقَّ الكون ُمحيط لحساِب يكفي عرشيَّة منزلة ٣٩ إىل π قيمة معرفة أنَّ من
من الكمبيوتر علماءَ يمنع لم ذلك فإنَّ الهيدروجني، ذرة ُقطر نصِف ِنصف حساِب إىل
هو الحايلِّ القيايس الرقم وصاحُب العرشية. املنازل من ممكن عدٍد أكِرب إىل حسابها
املنازل من مليارات ستة إىل π قيمة حَسب الذي طوكيو، جامعة من كانادا ياسوماسا
الروسيَّني األخَوين أنَّ إىل الشائعات بعض أشارت ومؤخًرا، .١٩٩٦ عام يف العرشية
املنازل من مليارات ثمانية إىل π قيمة حسبا قد نيويورك، يف املقيَمني تشودنوفسكي
إذا فحتى ذلك، من بالرغم عرشية. منزلٍة تريليون إىل الوصول إىل ويهدفان العرشية،
أجهزُة استنزَفت أن إىل القيمِة هذه حساب يف تشودنوفسكي األَخوان أو كاندا استمرَّ
إىل ذلك مع لوا يتوصَّ فلن الكون، يف املوجودة الطاقة جميَع يستخدمونها التي الكمبيوتر
إىل فيثاغورس دفع الذي السبَب نفَهم أن إذن علينا السهل من ط. للعدد الدقيقة القيمِة

الرياضية. الوحوِش هذه وجود إخفاءِ
كتابه من العارش الجزء يف النِّسبية عدم مسألة معالجة عىل إقليدس َجُرؤ حني
كرس. صورِة عىل كتابته تستحيُل عدٍد وجود إمكانيِة إثباَت هو هدفه كان «العنارص»،
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عرشية منزلة ١٥٠٠ إىل π قيمة
 ٣٫١٤١٥٩٢٦٥٣٥٨٩٧٩٣٢٣٨٤٦٢٦٤٣٣٨٣٢٧٩٥٠٢٨٨٤١٩٧١٦٩٣٩٩٣٧٥١٠٥٨٢٠

 ٩٧٤٩٤٤٥٩٢٣٠٧٨١٦٤٠٦٢٨٦٢٠٨٩٩٨٦٢٨٠٣٤٨٢٥٣٤٢١١٧٠٦٧٩٨٢١٤٨٠٨٦

 ٥١٣٢٨٢٣٠٦٦٤٧٠٩٣٨٤٤٦٠٩٥٥٠٥٨٢٢٣١٧٢٥٣٥٩٤٠٨١٢٨٤٨١١١٧٤٥٠٢٨٤١

 ٠٢٧٠١٩٣٨٥٢١١٠٥٥٥٩٦٤٤٦٢٢٩٤٨٩٥٤٩٣٠٣٨١٩٦٤٤٢٨٨١٠٩٧٥٦٦٥٩٣٣٤٤

 ٦١٢٨٤٧٥٦٤٨٢٣٣٧٨٦٧٨٣١٦٥٢٧١٢٠١٩٠٩١٤٥٦٤٨٥٦٦٩٢٣٤٦٠٣٤٨٦١٠٤٥٤

 ٣٢٦٦٤٨٢١٣٣٩٣٦٠٧٢٦٠٢٤٩١٤١٢٧٣٧٢٤٥٨٧٠٠٦٦٠٦٣١٥٥٨٨١٧٤٨٨١٥٢٠٩

 ٢٠٩٦٢٨٢٩٢٥٤٠٩١٧١٥٣٦٤٣٦٧٨٩٢٥٩٠٣٦٠٠١١٣٣٠٥٣٠٥٤٨٨٢٠٤٦٦٥٢١٣٨

 ٤١٤٦٩٥١٩٤١٥١١٦٠٩٤٣٣٠٥٧٢٧٠٣٦٥٧٥٩٥٩١٩٥٣٠٩٢١٨٦١١٧٣٨١٩٣٢٦١١

 ٧٩٣١٠٥١١٨٥٤٨٠٧٤٤٦٢٣٧٩٩٦٢٧٤٩٥٦٧٣٥١٨٨٥٧٥٢٧٢٤٨٩١٢٢٧٩٣٨١٨٣٠

 ١١٩٤٩١٢٩٨٣٣٦٧٣٣٦٢٤٤٠٦٥٦٦٤٣٠٨٦٠٢١٣٩٤٩٤٦٣٩٥٢٢٤٧٣٧١٩٠٧٠٢١٧

 ٩٨٦٠٩٤٣٧٠٢٧٧٠٥٣٩٢١٧١٧٦٢٩٣١٧٦٧٥٢٣٨٤٦٧٤٨١٨٤٦٧٦٦٩٤٠٥١٣٢٠٠٠

 ٥٦٨١٢٧١٤٥٢٦٣٥٦٠٨٢٧٧٨٥٧٧١٣٤٢٧٥٧٧٨٩٦٠٩١٧٣٦٣٧١٧٨٧٢١٤٦٨٤٤٠٩

 ٠١٢٢٤٩٥٣٤٣٠١٤٦٥٤٩٥٨٥٣٧١٠٥٠٧٩٢٢٧٩٦٨٩٢٥٨٩٢٣٥٤٢٠١٩٩٥٦١١٢١٢

 ٩٠٢١٩٦٠٨٦٤٠٣٤٤١٨١٥٩٨١٣٦٢٩٧٧٤٧٧١٣٠٩٩٦٠٥١٨٧٠٧٢١١٣٤٩٩٩٩٩٩٨

 ٣٧٢٩٧٨٠٤٩٩٥١٠٥٩٧٣١٧٣٢٨١٦٠٩٦٣١٨٥٩٥٠٢٤٤٥٩٤٥٥٣٤٦٩٠٨٣٠٢٦٤٢٥

 ٢٢٣٠٨٢٥٣٣٤٤٦٨٥٠٣٥٢٦١٩٣١١٨٨١٧١٠١٠٠٠٣١٣٧٨٣٨٧٥٢٨٨٦٥٨٧٥٣٣٢٠

 ٨٣٨١٤٢٠٦١٧١٧٧٦٦٩١٤٧٣٠٣٥٩٨٢٥٣٤٩٠٤٢٨٧٥٥٤٦٨٧٣١١٥٩٥٦٢٨٦٣٨٨٢

 ٣٥٣٧٨٧٥٩٣٧٥١٩٥٧٧٨١٨٥٧٧٨٠٥٣٢١٧١٢٢٦٨٠٦٦١٣٠٠١٩٢٧٨٧٦٦١١١٩٥٩

 ٠٩٢١٦٤٢٠١٩٨٩٣٨٠٩٥٢٥٧٢٠١٠٦٥٤٨٥٨٦٣٢٧٨٨٦٥٩٣٦١٥٣٣٨١٨٢٧٩٦٨٢٣

 ٠٣٠١٩٥٢٠٣٥٣٠١٨٥٢٩٦٨٩٩٥٧٧٣٦٢٢٥٩٩٤١٣٨٩١٢٤٩٧٢١٧٧٥٢٨٣٤٧٩١٣١

 ٥١٥٥٧٤٨٥٧٢٤٢٤٥٤١٥٠٦٩٥٩٥٠٨٢٩٥٣٣١١٦٨٦١٧٢٧٨٥٥٨٨٩٠٧٥٠٩٨٣٨١٧

 ٥٤٦٣٧٤٦٤٩٣٩٣١٩٢٥٥٠٦٠٤٠٠٩٢٧٧٠١٦٧١١٣٩٠٠٩٨٤٨٨٢٤٠١٢٨٥٨٣٦١٦٠

 ٣٥٦٣٧٠٧٦٦٠١٠٤٧١٠١٨١٩٤٢٩٥٥٥٩٦١٩٨٩٤٦٧٦٧٨٣٧٤٤٩٤٤٨٢٥٥٣٧٩٧٧٤

 ٧٢٦٨٤٧١٠٤٠٤٧٥٣٤٦٤٦٢٠٨٠٤٦٦٨٤٢٥٩٠٦٩٤٩١٢٩٣٣١٣٦٧٧٠٢٨٩٨٩١٥٢١

 ٠٤٧٥٢١٦٢٠٥٦٩٦٦٠٢٤٠٥٨٠٣٨١٥٠١٩٣٥١١٢٥٣٣٨٢٤٣٠٠٣٥٥٨٧٦٤٠٢٤٧٤٩

 ٦٤٧٣٢٦٣٩١٤١٩٩٢٧٢٦٠٤٢٦٩٩٢٢٧٩٦٧٨٢٣٥٤٧٨١٦٣٦٠٠٩٣٤١٧٢١٦٤١٢١٩

 ٩٢٤٥٨٦٣١٥٠٣٠٢٨٦١٨٢٩٧٤٥٥٥٧٠٦٧٤٩٨٣٨٥٠٥٤٩٤٥٨٨٥٨٦٩٢٦٩٩٥٦٩٠٩

 ٢٧٢١٠٧٩٧٥٠٩٣٠٢٩٥٥٣٢١١٦٥٣٤٤٩٨٧٢٠٢٧٥٥٩٦٠٢٣٦٤٨٠٦٦٥٤٩١١٩٨٨١

 ٨٣٤٧٩٧٧٥٣٥٦٦٣٦٩٨٠٧٤٢٦٥٤٢٥٢٧٨٦٢٥٥١٨١٨٤١٧٥٧٤٦٧٢٨٩٠٩٧٧٧٧٢٧

 ٩٣٨٠٠٠٨١٦٤٧٠٢٠٠١٦١٤٥٢٤٩١٩٢١٧٣٢١٧٢١٤٧٧٢٣٥٠١٤١٤٤١٩٧٣٥
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للعدد الرتبيعي الجذَر إقليدس فَحص نسبي، غريُ عدٌد π أنَّ إثباَت يُحاول أن من وبدًال
استحالة إثباِت أجل ومن نفِسه. يف رضبه عند ٢ يُساوي الذي العدُد وهو ، √٢ ،٢
إمكانية بافرتاِض وبدأ بالتناقض، الربهان إقليدس استخدَم كرس، صورِة عىل √٢ كتابة
، √٢ يُمثل الذي ، االفرتايضَّ الكرس هذا أنَّ ذلك بعد ح وضَّ ثم كرس، صورِة عىل كتابته
تبسيطه يُمكن املثال سبيل عىل ٨ / ١٢ الكرس أنَّ الكرس تبسيِط ومعنى تبسيُطه. يمكن
نفِسها بالطريقة ٤ / ٦ تبسيط ويمكن .٢ عىل واملقام البسِط قسمة خالل من ٤ / ٦ إىل
أبسِط يف بأنه الكرس يوَصف ثَمَّ وِمن ذلك، من أكثر تبسيطه يمكن ال الذي ،٢ / ٣ ليُصبح
تبسيُطه يمكن االفرتايضَّ كرسه أنَّ أوضَح أنه هو إقليدس فَعله ما أنَّ غري له. صورة
له. صورة أبسِط إىل أبًدا يصل ولن فحسب، واحدة مرًة ال نهاية، ال ما إىل ومرات مراٍت
نهاية يف لها صورٍة أبسط إىل تصل الكسور جميَع ألنَّ اإلطالق؛ عىل منطقي غريُ وذلك

√٢ كتابة يمكن ال إذن االفرتايض. الكرس هذا مثُل يوجد أن يمكن فال ثَمَّ وِمن املطاف؛
.٢ امللحق يف إقليدس لربهان توضيح يِرُد نسبي. غريُ عدد وهو كٍرس هيئة عىل

غرِي األعداد وجود إثبات من إقليدس تمكَّن بالتناقض، الربهان استخدام خالل من
املرحلة تلك فحتى تجريًدا. أكثَر جديدة ِسمًة األعداُد اتخذَت األوىل، وللمرة النسبية.
األعداد لكنَّ كسور، أو صحيحة أعداٍد صورة يف تُمثَّل جميُعها األعداُد كانت التاريخية،
ما التقليدية. بالطريقة التمثيل عىل استعَصت قد وجوَدها إقليدس أثبَت التي النسبية غريَ
اثنني للعدد الرتبيعيِّ للجذر املساوي العدد لوصِف استخدامها يُمكن أخرى طريقة من
لن عرشي عدٍد هيئة عىل لكتابته محاولٍة أيَّ أنَّ ذلك . √٢ بالصورة: عنه بالتعبري إال

… ١,٤١٤٢١٣٥٦٢٣٧٣ مثل تقريبية، قيمًة إال تكون
(األعداد النسبية األعداَد أنَّ هو الرياضيات جماَل أنَّ يرى فيثاغورس كان لقد
كان التي الفلسفة وهذه الطبيعية. الظواهر جميع تصَف أن يُمكن والكسور) الصحيحة
إعدام إىل أيًضا أدَّت قد تكون وربما النسبية، غرِي األعداد وجوِد عن أعَمتْه قد بها يهتدي
هدٍف بال يلهو كان هيباسوس يُدعى شابٍّا طالبًا أنَّ القصص إحدى تروي تالميذه. أحِد
مثل أنَّ أدرك املطاف، نهاية ويف له. املعاِدل الكرس إليجاد منه محاولٍة يف ، √٢ بالعدد
منتشيًا كان هيباسوس أنَّ بد ال نسبي. غريُ عدٌد √٢ إنَّ أي وجود، أيُّ له ليس الكِرس ذلك
لألعداد وفًقا الكوَن يُعرِّف فيثاغورس كان لقد كذلك. يكن لم ُمعلِّمه لكنَّ باكتشافه،
ينبغي كان الشك. موضع يف الذهني تصوَره وضَع النسبية غرِي األعداد ووجود النِّسبية،
أن بفيثاغورس يجدر كان ل، والتأمُّ املناقشة من وقٌت هيباسوس اكتشاف عىل يرتتَّب أن
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أنه يقبل ألن ا مستعدٍّ يكن لم فيثاغورس أنَّ غري لألعداد. الجديد املصدَر ذلك خالله يتقبل
فحكم املنطق؛ بقوِة هيباسوس ُحجة إبطاَل يستطع لم نفِسه، الوقت ويف خطأ، عىل كان

األبد. إىل به ملتصًقا العاُر هذا وسيظل غَرًقا، باإلعدام عليه
إنَّ بخطئه. يعرتَف أن من بدًال القوة إىل الرياضية واملنهجية املنطق ُس مؤسِّ لجأ لقد
الرياضيات مآيس أعظَم يكون وقد أفعاله، أشنُع هو النسبية غرِي لألعداد فيثاغورس إنكار

وفاته. بعد إال بأماٍن النسبية غري األعداد بعُث يُمِكن لم إذ اليونانية؛
أعظَم تلك تكن فلم واضًحا؛ كان األعداد بنظرية إقليدس اهتمام أنَّ من وبالرغم
بني ومن ، الحقيقيَّ إقليدس شَغَف هي الهندسة كانت لقد الرياضيات. مجال يف إسهاماِته
الرابع إىل األوِل من األجزاء تُركِّز «العنارص»، كتابه منها يتألَّف التي عرش الثالثة األجزاء
الثالث إىل عرش الحادي من األجزاءُ تُناقش بينما األبعاد)، (ثُنائية املستويِة الهندسة عىل
للمعرفة مكتِمًال مرجًعا يُمثِّل الكتاب هذا إنَّ األبعاد). (ثالثية مات املجسَّ هندسَة عرش
من تالينَي عاٍم ألَفْي مدى عىل املدارس يف الهندسة منهَج شكََّلت قد محتوياِته إنَّ حتى

الزمان.
ديوفانتوس فهو األعداد، لنظرية مكافئًا ا نصٍّ ع جمَّ الذي الرياضيات عالم أما
ديوفانتوس إنجازاِت أن من وبالرغم اليوناني. الريايضِّ التقليِد أبطال آخر اإلسكندري،
العالِم ذلك عن آخَر يشءٍ أيَّ نعرف فَلْسنا كتبه، يف جيًدا ُوثِّقت قد األعداد نظرية يف
مدى عىل وقٍت أيِّ يف يكون قد اإلسكندرية إىل ووصولُه مجهول، رأسه فَمسقُط العظيم.
إذن هيبسكلس؛ من كتاباته يف ديوفانتوس يقتبس قرون. خمسة إىل تمتدُّ زمنية مدَّة
اإلسكندريَّ ثيون نرى أخرى، ناحية ومن امليالد؛ قبل ١٥٠ العام بعد عاش قد أنه بد فال
املنطقيُّ والتقدير امليالد. بعد ٣٦٤ العام قبل عاش قد أنه بد فال إذن أعماله؛ من يقتبس
محرتيف من بشخٍص يليُق ومثلما ميالديٍّا. ٢٥٠ العام حول هو ميالده لتاريِخ املقبول
يف بقيت قد ديوفانتوس، حياة عن إلينا انتقلت التي الوحيدة املعلومة فإنَّ املعضالت، حلِّ

قربه: عىل نُِقشت قد إنها يُقال أُحجية شكِل
غطَّى لذلك، ١ / ١٢ وبإضافة عمره، من دس السُّ مدى عىل صباه الربُّ منَحه
زواجه من سنوات خمس وبعد بع، السُّ بعد الزواج نور ومنحه بالزغب؛ يه خدَّ
عمر نصَف عمُره بلغ أن وبعد لعجوز؛ ُولِد قد بائس طفل ويحي! ابنًا. منَحه
مدى عىل األعداد بعلِم حزنه الربُّ واىس أن بعد القايس. القَدُر أخذه كلِّه، أبيه

حياته. أنهى سنوات، أربع
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.٣ امللحق يف اإلجابة تِرُد ديوفانتوس. عاشها التي الزمنية الفرتة حساب هو واللغُز
لقد بَحلِّه. يستمتُع ديوفانتوس كان الذي املسائل نوِع عىل مثاٌل األحجيَة هذه إنَّ
هذه وتُعَرف صحيحة، بأعداد إجاباٍت تستلزم كانت التي املسائل معالجة يف ص تخصَّ
اإلسكندرية، يف امِلْهنية حياتَه ديوفانتوس قىض الديوفانتية. املسائل باسم اليوَم املسائل
يف كلَّها جمَعها ثم جديدة، مسائَل ويخرتُع جيًدا، املفهومة املسائَل خاللها يجمُع وظل
التي عرش الثالثة األجزاء بني ومن الحساب). (علم «أريثميتيكا» باسم يُعَرف واحد مجلٍد
ألهمت وقد فقط، ستة سوى املظلمة العصور أهوال بعَد منها ينُج لم «أريثميتيكا»، تُؤلِّف
فقد املتبقية، السبعة األجزاء أما فريما. دو بيري ومنهم النهضة، عرص يف الرياضيات علماءَ

البابليني. عرص إىل الرياضيات أعاَدت التي املأساوية األحزان من سلسلٍة خالَل ُفِقدت
العاصمَة هي اإلسكندرية ظلَّت وديوفانتوس، إقليدس بني تفصل التي القرون خالل
لتهديدات باستمراٍر املدَّة هذه مدى عىل تتعرَّض كانت أنها غري ، املتحرضِّ للعالم الِفكرية
حاول حني امليالد، قبل ٤٧ عام الكربى الهجمات أوىل وقَعت وقد األجنبية. الجيوش من
املكتبة كانت اإلسكندرية. أسطول تدمري خالل من بكليوباترا اإلطاحَة قيرص يوليوس
الرياضيات حظِّ ُحسن فِمن ذلك، من بالرغم أيًضا. هي فاحرتَقت امليناء، من بالقرب تقُع
السابق. مجِدها إىل املكتبة إعادة عىل ت وأرصَّ املعرفة، أهمية تُدرك كانت كليوباترا أنَّ
إىل فسار مكتبتها؛ خالِل من يكون فة مثقَّ قلب إىل السبيَل أنَّ أنطوني مارك أدرَك وقد
تُِمدها أن ترجو وكانت بالفعل مكتبًة أنشأت قد املدينُة هذه كانت بريجامون. مدينة
إىل فأعاد مرص؛ إىل كلَّه املخزون نقل قد أنطوني مارك أنَّ غري العالم، يف الكتب بأفضِل

تفوَُّقها. اإلسكندرية
ميالديٍّا ٣٨٩ العام حتى الكتب تجمُع املكتبة ظلَّت التالية، األربعة القرون مدى عىل
أنَّ ذلك الدينية. للرجعيَّة نتيجًة ِكلتاهما كانت وقد القاضيتني، الرضبتنَي أوىل ت تلقَّ حني
جميع بتدمرِي اإلسكندرية أسقف ثيوفيلوس، أمَر قد ثيودوسيوس املسيحي اإلمرباطور
بالكتب وتزويدها املكتبة بناء أعادت حني كليوباترا أنَّ الحظِّ سوء ومن الوثَنية. التماثيل
ِخَضمِّ يف املكتبُة رت فترضَّ سريابيس؛ اإلله معبد يف إقامتها قرََّرت قد كانت جديد، من
املعرفة، من قرون ستة مقدار إنقاذَ «الوثنيون» العلماء حاول واملذابح. األيقونات تدمري
إىل الرتدِّي كان يشء. أي فعل من يتمكَّنوا أن قبل ذبَحوهم قد املسيحيني ْهماء الدَّ أنَّ غري

بدأ. قد املظلمة العصور
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ديوفانتوس، ألَّفه الذي «أريثميتيكا» لكتاب بايش جاسبار كلود ترجمة واجهة :1-2 شكل
من الكثريَ وألهم لفريما، مقدَّس نصٍّ بمثابة الكتاُب هذا أصبح .١٦٢١ عام الرتجمُة ونُِرشت

أعماله.

يف العلماءُ واستمر املسيحي، السطو من األهم الكتب من ثمينة نسٍخ بضُع نَجت
فيما إسالمية هجمٌة نجحت ،٦٤٢ العام يف ذلك وبعد املعرفة. عن بحثًا اإلسكندرية زيارة
فعله ينبغي عما ُسئل حني عمر املنترص الخليفة أنَّ ذلك املسيحية. الهجمُة عنه عجزت
هي معه تتفق التي الكتب أنَّ أضاف ثم للقرآن، املخالفة الكتب بإتالف أمر الكتب، بتلك
األفران إذكاء يف املخطوطات استُخِدمت أيًضا. هي بإتالفها وأَمر إليها؛ حاجة ال فائضة
من ليس الدخان. يف اليونانية الرياضياُت وتالشت العامة، الحمامات ن تسخِّ كانت التي
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نجاَة أنَّ الحق بل للدمار، تعرَّض قد ديوفانتوس أعمال من األكرب الَقدر أنَّ إذن املفاجئ
معجزة. اإلسكندرية، مأساة من «أريثميتيكا» كتاب من أجزاء ستِة

العلَم هذا يُبِق ولم الغرب، يف الرياضياُت كَسَدت التالية، العام األلف مدى عىل
يف وَجدوها التي القوانني نَسخوا لقد العرب. وبالِد الهند أعالم من بضعٍة سوى حيٍّا
املربهنات من العديد اخرتاع إعادة يف بأنفِسهم بَدءوا ثم الناجية، اليونانية املخطوطات
العدد ومنها الرياضيات، إىل جديدة عناَرص أضافوا قد ذلك، عىل وعالوًة ُفِقدت. التي

صفر.
التمييز من يُمكِّننا أنه هو أُوالهما وظيفتنَي. الصفُر يؤدي الحديثة، الرياضيات يف
ينبغي قيمِته، عىل فيه العدد موقُع يدل عددي نظاٍم ففي و٥٠٢. ٥٢ مثل عدَدين بني
١٠ يف مرضوبًا ٥ يُمثل املثال، سبيل عىل ٥٢ فالعدد الفارغ. املوقع لتأكيِد برمز االستعانُة
مرضوبًا ٠ زائد مائة يف مرضوبًا ٥ يمثل فهو ،٥٠٢ العدد أما واحد، يف مرضوبًا ٢ زائد
لبس. أيِّ إلزالة للغاية رضوريٌّ الصفر ووجود واحد، يف مرضوبًا اثنني زائد عَرشة يف
لتفادي الصفر استخدام أهميَة أدَركوا قد امليالد، قبل الثالثة األلفية يف البابليني فحتى
نستخدمه الذي ذلك يُشبه دائريٍّا رمًزا واستخدموا فكرتهم اليونانيون تبَنَّى وقد اللبس،
علماءِ سوى كامل نحٍو عىل يُدِركها لم غموًضا وأكثر أعمَق داللًة للصفر أنَّ غري اليوم.
مستقالٍّ وجوًدا للصفر أنَّ الهندوس أدرك فقد عديدة. قرون بعد الهند يف الرياضيات
بذاته. قائم عدٌد الصفر إنَّ أي األخرى؛ األعداد بني الفصل يف يؤدِّيه الذي الدَّوَر يتجاوز
تمثيًال املجردة الاليشء فكرة اتخذت األوىل، وللمرة الاليشء. من كميًة يُمثل أنه أدركوا لقد

رمزيٍّا.
اليونان فالسفة جميَع لكنَّ املعارص، للقارئ تافهة خطوًة الفكرُة هذه تبدو قد
أرسطو كان لقد فر. الصِّ لرمِز العميق املعنى عن غَفلوا قد أرسطو، ومنهم القدامى،
عىل عادي عدٍد أيِّ فِقسمُة األعداد؛ باتساق يُِخلُّ كان ألنَّه الصفر إبطال بوجوب يُحاِجج
علماء يَُعد لم امليالدي، السادس القرن وبحلول مفهومة. غرِي نتيجٍة إىل يُؤدِّي كان فر الصِّ
يف عاش الذي براهماجوبتا العالم كان وقد املشكلَة، هذه يتجاهلون الهنود الرياضيات

لالنهائية. تعريًفا الصفر عىل القسمة الستخداِم يكفي بما محنًَّكا السابع القرن
بالُد كانت الحقيقة، عن النبيل البحث عن فيه تخلَّت قد أوروبا كانت الذي الوقت ويف
بلغٍة تأويَلها وتُعيد اإلسكندرية، َمجامر من ُهرِّبت التي املعرفَة خ تُرسِّ العرب وبالُد الهند
بالرموز استبدلوا الرياضية، املفَردات إىل فر الصِّ إضافة عىل فِعالوًة بالغًة. أكثَر جديدة
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عىل اليوم يُستخَدم صار الذي األعداد نظاَم املرهقة، الرومانية واألعداد البدائية اليونانية
رضب حاولَت إذا لكنك للغاية، متواضعٌة الخطوَة هذه أنَّ أيًضا يبدو وقد العالم. مستوى
،٦٠١ يف ١٥٥ املكافئة: الكمية رضُب أما التطور. هذا أهميَة تُدِرك فسوف ،DCI يف CLV
التواصل عىل القدرة عىل يعتمُد املجاالت من مجال أيِّ تطوَر إنَّ كثريًا. أسهُل أمٌر فهو
التفصيل من كافية بدرجة تتسُم لغٍة وجود عىل بدوره يعتمد ما وهو األفكار، وتطوير
غرابة من بالرغم أناقًة أقلَّ تكن لم وفيثاغورس إقليدس أفكار أنَّ وصحيٌح واملرونة.
مفاهيَم عن وتُثمر تزدهُر جعَلها قد العربية الرموز إىل ترجمتها لكنَّ عنها، التعبري طريقة

ثراءً. وأكثَر أحدَث
من الجديَد العَدديَّ النظاَم هذا األورياكي جريبري تعلَّم امليالدي، العارش القرن يف
من والجامعات الكنائس يف شَغَلها التي التعليميَّة املناصب خالل من وتمكَّن األندلسيني،
ي وُسمِّ البابا ملنصِب انتُِخب ميالديٍّا، ٩٩٩ العام يف الغرب. إىل العدديِّ النظام هذا تقديِم
العربية الهندية األعداد استخداِم عىل التشجيَع منصبُه له أتاح وقد الثاني، بِسلفسَرت
ار التجَّ واستخدمه املحاسبة يف ثورًة أحَدثَت قد النظام، كفاءَة أنَّ من وبالرغم أكرب. بدرجٍة

األوروبية. الرياضيات إحياء يف بالقليِل إال تُسِهم لم فهي رسيًعا،
حني ١٤٥٣ عام يف حَدثَت فقد الغربية، الرياضيات يف التحول نقاِط أهمُّ أما
انتهاك وبني الحدث هذا بني تفصل التي السنوات أثناء ويف الُقسطنطينيَّة. األتراُك سَلب
الُقْسطنطينية، يف َعت تجمَّ قد االنتهاك ذلك من نَجت التي املخطوطاُت كانت اإلسكندريَّة،
بما غربًا البيزنطيون العلماءُ فرَّ باإلتالف. للتهديد أخرى مرًة تتعرَّض كانت لكنها
ثيوفيلوس واألسقف قيرص هجوم من نَجت أن وبعد النصوص. من ِحفَظه استطاعوا
من «أريثميتيكا» كتاب من ثمينة أجزاء بضعُة تمكنَت آنذاك، األتراِك ثم عمر والخليفة
فريما. دو بيري مكتب عىل تقبَع أن ديوفانتوس ألعماِل وُقدِّر أوروبا. إىل العودة طريق شقِّ

أحجية ميالد (2)

ما كرَّس لكنه وقِته، من كبريًا جزءًا تَشَغل فريما ها يتوالَّ التي القضائية املسئوليات كانت
ُقضاة أنَّ إىل جزئيٍّا يعود ذلك يف السبب كان وقد للرياضيات. زهيٍد فراغ وقِت من لديه
األصدقاء أنَّ ة بُحجَّ االجتماعية؛ التفاعالت عن يُثبَّطون كانوا فرنسا، يف عرش السابع القرن
تُؤدَِّي لن اإلقليم، سكاِن مع فاملخالطة املحكمة. أمام للمثول يوم ذاَت يُْدَعون قد واملعارف

83



األخرية فريما مربهنة

عىل الرتكيَز فريما استطاع تولوز، يف الراقي املجتمع بقية عن وباالنعزال املحاباة. إىل إال
هوايته.

«أريثميتيكا» نسخة كانت بل للرياضيات، ُمعلٍِّم بأيِّ فريما تأثر إىل تُشري روايٍة من ما
عليه كانت مثلما األعداد، نظريِة وْصَف هو «أريثميتيكا» من الهدُف كان ُمرِشَده. هي
حقيقة يف ديوفانتوس كان لقد والحلول. املسائل من مجموعٍة عرب ديوفانتوس، عرص يف
كتاٍب يف يجد أن فريما استطاع الرِّيايض. الَفْهم من عاٍم ألف مقداَر فريما إىل يُقدِّم األمر،
نظريُة َفت توقَّ لقد وإقليدس. فيثاغورس أمثاُل وضعها مثَلما األعداد معارِف جميَع واحد
جاهًزا اآلَن صار قد فريما لكنَّ اإلسكندرية، يف الهمجي الحريِق منذ مكانها يف األعداد

الرياضيات. يف جوهريًة األكثر الفرع دراسة الستكمال
جاسرب كلود بقلم التينية ترجمًة هي فريما ألهَمت التي «أريثميتيكا» نسخة كانت
وإضافًة بأكمِلها. فَرنسا يف ِعلًما الرجال أكثَر كان أنه عنه يُذاع الذي ميزيرياك، دو بايش
الرياضية. األلغاَز يهوى بايش كان كالسيكيٍّا، وباحثًا وشاعًرا بارًعا لغٍة عاِلَم كونه إىل
يُمكن وطريفة ممتعة «مسائل عنوان تحت لأللغاز تجميًعا هو ه نَرشَ كتاٍب أوُل كان لقد
السوائل، بَسْكب تتعلق ومسألًة األنهار بعبور تتعلق مسائَل َن وتضمَّ باألعداد»، تشكيلُها

باألوزان: تتعلق مسألٌة طرحها التي األسئلة ومن عدد. يف التفكرِي خدع من والعديَد

صحيح عدٍد أيِّ لوزِن امليزان عىل استخدامه يمكن األوزان من عدٍد أقلُّ هو ما
٤٠؟ إىل ١ من الكيلوجرامات من

حلُّه ويَِرد فقط. أوزان بأربعِة املهمة هذه إنجاز إمكانيَة يُثبت بارع حلٌّ بايش لدى كان
.٤ امللحق يف

كافيًا باأللغاز اهتمامه كان فقد للرياضيات، هاٍو سوى يكن لم بايش أنَّ من وبالرغم
املتعمقة. بالدراسة وجديرٌة ُرقيٍّا أكثُر ديوفانتوس أورَدها التي املسائل قائمة أنَّ يُدِرك ألن
اليونانية األساليب إحياء أجل من ونِرشه ديوفانتوس كتاب ترجمِة مهمَة عاتِقه عىل أخذ
كان القديمة الرياضية املعرفة من الشاسع الحجَم ذلك أنَّ نُدرك أن املهمِّ ومن جديد. من
األوروبية، الجامعات أعظم يف حتى تُدرَّس األرقى الرياضياُت تكن فلم تماًما. نُيس قد
علماء بجهود إال كبرية برسعٍة املعرفة من الكبري القدر هذا استعادُة املمكن من يكن ولم
كان «أريثميتيكا»، كتاب من الالتينية النسخَة بايش نرش حني ،١٦٢١ العام يف بايش. مثل

للرياضيات. الثاني الذهبيِّ العرص يف بذلك يُسِهم
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منها لكلٍّ ديوفانتوس ويُقدِّم مسألة، مائِة عىل يَزيد ما «أريثميتيكا» كتاب ُن يتضمَّ
ذلك قط. فريما تبنَّاها التي العادات من يكن لم االجتهاد من املستوى هذا إنَّ ًال. مفصَّ حالٍّ
ذاته إشباِع يف إال يرغُب يكن لم إذ املستقبليَّة؛ لألجيال مرجعي نصٍّ بكتابة يهتمَّ لم أنَّه
بالتفكري وحلولُها ديوفانتوس مسائِل دراسُة ألهَمته وقد ما. مسألًة حلَّ قد بأنه فَحسُب
فقط يكفي ما يكتب فريما كان ُغموًضا. واألكثِر بها املتعلِّقة األخرى األسئلة بعض يف
ما أيًضا وكثريًا الربهان. باقي بكتابِة حينَها يَْعبَأ وال الحل، معرفَة يستطيُع بأنه إلقناِعه
املسألة إىل ذلك بعد وينتقل املهمالت، سلة يف استلَهمها التي الرسيعَة مالحظاِته يُلقي كان
مساحًة تتضمن كانت «أريثميتيكا» كتاب من بايش نسخة أنَّ حظِّنا ُحسن من التالية.
املنطقية الحجج بعَض أحيانًا فيها يكتب فريما وكان صفحة، كل يف للهوامش واسعة
حجِمه، َضآلة من بالرغم ثَمينًا ِسجالٍّ الهامشية املالحظاُت هذه أصبَحت وقد والتعليقات.

فريما. حسابات ألبرِع
املتحابَّة»، «األعداد أو الصديقة» «األعداد ى يُسمَّ بما يتعلَّق فريما اكتشافات أحُد كان
الصديقة واألعداد عام. ألَفْي قبَل فيثاغورس فتَنت التي املثاليَّة باألعداد لة الصِّ وثيقُة وهي
اآلَخر. العدِد َقواسِم ملجموع مساويًا فيهما عدد كلُّ يكون التي األعداد من زوَجني كلُّ هي
زوَجنْي يُمثِّالن و٢٨٤ ٢٢٠ أنَّ يف املتمثِّل املذهل االكتشاف إىل الفيثاغورسيون ل توصَّ لقد
و٤٤ و٢٢ و٢٠ و١١ و١٠ و٥ و٤ و٢ ١ هي ٢٢٠ العدد فقواسُم الصديقة. األعداد من
قواسَم أنَّ نجد اآلخر، الجانب وعىل .٢٨٤ هو األعداد هذه كلِّ ومجموُع و١١٠، و٥٥

.٢٢٠ هو األعداد هذه ومجموع و١٤٢ و٧١ و٤ و٢ ١ هي ٢٨٤ العدد
«عرٌض كتابه، ففي للصداقة. رمَزيِن كانا و٢٨٤ ٢٢٠ العدديَّني الزوَجني إنَّ يُقال
وقد الُوسطى العصور يف تُباع كانت تعاويذَ عن جاردنر مارتِن يحكي ريايض»، ِسحري
مني املنجِّ أحُد ويُوثِّق الحب. سيُعزِّز ارتداءها أنَّ أساِس عىل األعداُد هذه عليها نُِقشت
٢٨٤ العدد ونقش فاكهة ثمرة عىل ٢٢٠ العدد نقش يف تتمثل ممارسًة العرِب العدديِّني
الشبَق ُمثريات من كنوٍع الحبيب إىل األخرى وإهداءِ األوىل الثمرة أْكِل ثم أخرى، ثمرٍة عىل
يف ورَد مثَلما عيسو، أعطى قد يعقوب أنَّ إىل األوائُل الالهوت علماء أشار وقد الرياضية.
من زوجني نصُف هو الذي املعز، عدد أنَّ يعتقدون وكانوا ماعًزا. ٢٢٠ التكوين، ِسْفر

لعيسو. يعقوب حبِّ عن تعبريٌ الصديقة األعداِد
اكتشف حني ١٦٣٦ العام حتى األخرى الصديقة األعداد أزواج من أيٌّ تُعَرف لم
ح يُوضِّ فهو عميًقا، ليس االكتشاف هذا أنَّ من وبالرغم و١٨٤١٦. ١٧٢٩٦ الزوجنِي فريما
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الصديقة؛ األعداد الكتشاف صيحًة فريما بدأ لقد بها. للَّهِو وُحبَّه األعداد مع فريما أُلفَة
ليذكر أويلر ليونهارت وتابع (٩٤٣٧٠٥٦ و ٩٣٦٣٥٨٤) ثاِلثنَي زوَجني ديكارت فاكتشف
أصغَر زَوَجني أغَفلوا قد جميعهم أنَّ الغريب ومن املتحابَّة. األزواج من زوًجا وستِّني اثنني
باجانيني نيكولو اإليطايلُّ اكتشف ،١٨٦٦ العام ويف الصديقة. األعداد أزواج من كثريًا
و١٢١٠. ١١٨٤ وهما الزوَجني، هذين عاًما، عرش ستَة حينها العمر من يبلغ كان الذي
وراحوا ذلك، من أكثَر إىل الفكرة يف الرياضيات علماءُ توسع العرشين، القرن ويف
ُمغلقة. َحْلقة تُشكِّل أكثُر أو أعداد ثالثُة وهي «األنيسة»، باألعداد ى يُسمَّ ا عمَّ يبحثون
و١٤٢٨٨ ١٢٤٩٦) هي: أعداد ٥ من تتكون التي املغَلقة الحلقة يف املثال، سبيل فعىل
الثاني، العدد يُساوي األول العدد قواسم مجموع أنَّ نجد و١٤٢٦٤)، و١٤٥٣٦ و١٥٤٧٢
يُساوي الثالث العدد قواسم ومجموع الثالث، العدد يُساوي الثاني العدد قواسِم ومجموع
العدد قواسم ومجموع الخامس، العدد يساوي الرابع العدد قواسم ومجموع الرابع، العدَد

األول. العدد يساوي الخامس
من فريما جَعل قد الصديقة األعداد من جديدين زوجني اكتشاف أنَّ من وبالرغم
فقد الرياضيَّة. يات التحدِّ من مجموعٍة بعد بحقٍّ تأكََّدت قد ُسمعته فإنَّ ما، نوًعا املشاهري
األعداد من وأحدهما و٢٧، ٢٥ بني محصوٌر ٢٦ العدد أنَّ املثال سبيل عىل فريما الحظ
راح .(٣ × ٣ × ٣ = ٣٣ = ٢٧) املكعبة األعداد من واآلخر ،(٥ × ٥ = ٢٥ = ٢٥) املربَّعة
٢٦ بأنَّ وشكَّ منها، أيٍّا يجد لم لكنه ب، ومكعَّ مربٍَّع بني محصورٍة أخرى أعداٍد عن يبحث
دون تُثِبت ة ُحجَّ بناءِ من تمكَّن املضنية، الجهود من أياٍم وبعد نوعه. من فريًدا يكون قد
أكد فقد ب. ومكعَّ مربَّع بني يقُع الذي بالفعل الوحيد العدد هو ٢٦ أنَّ للشك مجال أيِّ

املعيار. بهذا تَِفَي أن يُمكن أخرى أعداٍد من ما أنَّه ل املفصَّ املنطقي برهانه
ثم الريايض، للمجتمع ٢٦ العدد بها يتسُم التي الفريدة الخاصية هذه فريما أعلن
أنَّ غري برهان، إىل ل توصَّ قد أنه بنفسه أعَلن وقد الخاصية. هذه صحَة يُثِبتوا أن اهم تحدَّ
ُمطابق برهاٍن لتقديم الرباعة من يكفي بما يتمتَّعون اآلخرون كان إذا عما كان قد السؤال
عىل يستلذُّ فريما كان وقد للغاية، د معقَّ الربهاَن فإنَّ االدِّعاء، بساطة من وبالرغم ال. أم
اضُطرا اللذين وديجبي، واليس اإلنجليزيني: الرياضيات عاملي من بالسخرية خاص نحٍو
الشهرة، يف لفريما حق أعظم صار النهاية، ويف بالهزيمة. االعرتاف إىل املطاف نهاية يف
املناقشة تكن ولم عَرضيٍّا اللغُز هذا كان فقد ذلك، من بالرغم العالم. لبقية آخر تحديًا

اإلطالق. عىل منه الهدَف هي الَعلنيُة
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الهامشية املالحظة (3)

مجموعًة فريما صادف «أريثميتيكا»، كتاب من الثاني الجزءَ يدرس فريما كان بينما
فيثاغورس. وثالثيات فيثاغورس بمربهنة تتعلق والحلول واملسائل املالحظات من كاملة
يُعَرف ما شكََّلت قد محدَّدة ثالثيات وجوَد يُناقش ديوفانتوس كان املثال، سبيل فعىل
لَعني الضِّ يف الطول اختالف مقداُر يكون التي املثلثات وهي العرجاء»، «املثلَّثات باسم
z = و29 y = و21 x = 20 املثال، سبيل (عىل واحدة وحدة هو ،yو x فيها: األقرص

.(٢٢٩ = ٢٢١ + و٢٢٠
أنَّ يعي وكان الهائل. وعددها الفيثاغورسية الثالثيات ع تنوُّ من مذهوًال فريما كان
عدد وجوَد يثبت (٥ امللحق يف الربهان (يرد برهانًا عديدة قروٍن قبل ذَكر قد إقليدس
الذي التفصييل العرض يف حدَّق قد فريما أنَّ بد ال الفيثاغورسية. الثالثيَّات من نهائي ال
ومع املوضوع. إىل إضافتُه يُمكن عما وتساءل فيثاغورس لثالثيات ديوفانتوس أورده
قد يشء الستكشاف منه محاولٍة يف فيثاغورس، بمعادلِة يلهو راح الصفحة، إىل تحديِقه
من بالرغم معادلًة ابتكر الهواة، أمري خلََّدت قد نبوغ لحظِة يف وفجأًة اليونانيون. أغفَله
املعادلة هي تلك كانت اإلطالق. عىل لها حلٌّ يوجد فال فيثاغورس، بمعادلة الشديد شبهها

رود. ميلتون مكتبة يف السنوات العرش ذو وايلز أندرو عنها قَرأ التي
املعادلة: يف التفكري من فبدًال

x2 +y2 = z2.

فيثاغورس: معادلة من مختلف شكٍل يف ل يتأمَّ فريما كان

x3 +y3 = z3.

إىل الرتبيع أي ،٣ إىل ٢ العدد غريَّ أْن سوى فريما يفعل لم السابق، الفصل يف ذَكرنا ِمثَلما
اإلطالق. عىل صحيحة بأعداٍد حلُّها يُمكن ال الجديدة معادلته أنَّ بدا قد أنه غريَ تكعيب،
جمِعهما حاصُل يكون بني مكعَّ عدَدين وجود صعوبَة والخطأ املحاولُة تُوضح ما فرسعان
فيثاغورس معادلَة الطفيُف التغيريُ هذا يُحوِّل أن ا حقٍّ أيُمكن آَخر. مكعٍب لعدد مساويًا

اإلطالق؟ عىل لها حلول ال معادلٍة إىل الحلول، من نهائي ال عدٌد لها يوجد التي
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،٣ من أكربَ أعداٍد إىل األسِّ بتغيرِي املعادلة يف التعديالت من املزيَد فريما أجرى
أنه األمُر بدا لفريما، ووفًقا صعوبة. يقلُّ ال املعادالت هذه من لكلٍّ حلٍّ إيجاَد أنَّ واكتشف

املعادلة: مع تماًما تتالءم أن يُمكن أعداٍد ثالثة يوجد ال

… ،٥ ،٤ ،٣ تمثل n حيث ،xn +yn = zn

املالحظة: هذه فريما كتَب ،٨ املسألة وبجوار «أريثميتيكا»، كتاب من نُسخته هامِش ويف

Cubem autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos
quadratoquadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra
quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere.
يكون أن أو بًا، مكعَّ عدًدا بني مكعَّ عَدَدين جمِع حاصُل يكون أن املستحيل من
يُمكننا أو أربعة، ألسِّ مرفوًعا عدًدا أربعٍة، ألسِّ مرفوَعني عدَدين جمِع حاصُل
مرفوعني عددين أيِّ جمِع حاصُل يكون أن املستحيل من إنه عامة: بصفة القوُل

نفِسه. األُسِّ لذلك مرفوًعا عدًدا اثنني، األسِّ لغرِي

حلٍّ مجموعة وجوِد إمكانية لعدم سبٌب ة ثَمَّ أنه يبُد لم املمِكنة، األعداد جميع بني من
الكون ذلك يف فريماوية» «ثالثية أيُّ توجد ال بأنه ح رصَّ قد فريما لكنَّ األقل، عىل واحدة
يستطيُع أنه يرى كان فريما لكنَّ استثنائيٍّا، ادِّعاءً ذلك كان لقد األعداد. من الالنهائيِّ
العبقريُّ كتب للنظريَّة، إطاًرا تضع كانت التي األوىل الهامشية املالحظة بعد إثباتَه.

الرياضيات: علماء من أجياًال يُؤرِّق ظل آخَر تعليًقا املشاكس

Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hanc marginis
exiguitas non caperet.

له. يتسع ال الهامش هذا لكن االدِّعاء، لهذا بحقٍّ بديع إثباٌت لديَّ

للغاية مرسوًرا كان بأنه تُوحي كلماته إنَّ للسخط. إثارًة لحظاته أشدِّ يف فريما كان هكذا
ته، ُحجَّ تفاصيل كتابِة َعناء م يتجشَّ أن أبًدا يَنْتِو لم لكنه بحق»، «البديع الربهان بهذا
وتواضعه، تكاُسِله من وبالرغم برهانه، عن شخص أي فريما يخرب لم نِرشها. عن ناهيك
العالم أرجاء جميع يف مشهورًة ذلك، بعد ى ستُسمَّ مثلما األخريُة، فريما مربهنة أصبَحت

قرون. مدى عىل
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تُنرشأخريًا األخرية املربهنة (4)

الرياضيات يف املهنية حياته من مبكرة مرحلٍة يف السمعة سيئ فريما اكتشاُف حدث لقد
القضائية ه مهامَّ يؤدِّي كان بينما تقريبًا، عاًما بثالثني ذلك وبعد .١٦٣٧ العام قرابَة
آخِر عىل ع وقَّ ،١٦٦٥ عام يناير من التاسع ويف بشدة. فريما مرض كاسرت، مدينة يف
الرياضيَّات مدرسة عن منعزًال فريما كان وملَّا أيام. بثالثة ذلك بعد وتُويفِّ باالعتقال، أمٍر
كانت فقد باعتزاز، يتذكَّرونه املحبَطني ُمراسليه أنَّ املؤكد من يكن لم وملا الباريسية،
فريما، أبناء أكربَ أنَّ الحظ ُحسن ومن األبد. إىل تُفَقد ألن ُعْرضة فريما اكتشافاُت
اكتشافاِته. العاَلُم يفقد أالَّ عىل عَزم قد أبيه، هواية أهميَة يُدرك كان الذي كليمو-سامويل،
نظرية مجال يف املذِهلة فريما اكتشافات عن نعرفه ما نعرف فإننا جهوده، وبفضل
مع ماتت قد األخرية، فريما بمربهنة اة املسمَّ املعضلُة لكانت كليمو-سامويل، ولوال األعداد،

ُمبتِكرها.
ودراسة ورسائِله، والده مذكرات َجْمِع يف أعوام خمسة كليمو-سامويل قىض
املالحظة إنَّ «أريثميتيكا». كتاب من نسخته هوامش يف كتبَها التي الرسيعة املالحظات
من العديد من واحدٍة سوى تكن لم األخرية، فريما مربهنة إىل تُشري التي الهامشيَة
كتاب من خاصة نسخٍة يف الحوايش هذه نْرشَ كليمو-سامويل توىل وقد امللِهمة، األفكار
ألَّفه الذي «أريثميتيكا» كتاب من نسخًة أصدر تولوز، يف ١٦٧٠ العام ويف «أريثميتيكا».
واليونانية الالتينية الرتجمتنَي إىل وإضافًة فريما. دو بيري مالحظاِت ن تتضمَّ ديوفانتوس
فريما. كتبَها قد مالحظًة وأربعني ثمانيًا ن تتضمَّ النسخُة هذه كانت بايش، أعدَّهما اللتنَي
بمربهنة بعد فيما تُعَرف أصبَحت التي املالحظة هي ،3-2 الشكل يف حة املوضَّ واملالحظة

األخرية. فريما
التي الرسائل أنَّ واضًحا صار األكرب، املجتمع إىل فريما مالحظات وصَلت أن وفوَر
كانت لقد االكتشافات. من ثمني َكنْز من ُفتاٍت ِسوى تكن لم زمالئه إىل أرسَلها قد كان
لم أنها إما الحظ سوء ومن املربهنات. من كبرية مجموعًة تتضمن الشخصيُة مذكراته
الربهان عن طفيفة إشارٍة سوى تتضمن ال أو اإلطالق، عىل تفسري بأيِّ مصحوبًة تكن
علماء لرتِك إال ليشء تكفي ال املنطق من مغِريًَة ملحاٍت املذكراُت تلك كانت لقد ْمني. الضِّ
ظلَّ قد التفاصيل إكمال أنَّ غري الرباهني، إىل ل توصَّ قد فريما أنَّ من شك يف الرياضيات

بأنفِسهم. له ْوا ليتصدَّ لهم تحديًا
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الذي «أريثميتيكا» كتاب من فريما كليمو-سامويل أصدَرها التي النسخة واجهة :2-2 شكل
كتبَها التي الهامشيَة املالحظاِت النسخُة هذه وتتضمن .١٦٧٠ عام ونرشها ديوفانتوس، ألفه

والُده.

أن عرش، الثامن القرن يف الرياضيات علماء أعظم أحُد أويلر، ليونهارت حاول لقد
والعدد األولية. باألعداد تتعلَّق مربهنة وهي أناقة، األكثر فريما مالحظات إحدى يُثبت
للقسمة، باٍق دون عدٍد أيِّ عىل القسمة يقبل ال إنه أي له، قواِسَم ال الذي العدد هو األويلُّ
األولية، األعداد من املثال، سبيل عىل ١٣ فالعدد نفِسه. عىل أو ١ العدد عىل يُقَسم أن إال
١٤ العدد أما عدد، أيِّ عىل القسمة يقبل ال ١٣ فالعدد كذلك. ليس فهو ١٤ العدد أما
إىل (٢ العدَد عدا (فيما األولية، األعداد جميِع تقسيُم ويمكن و٧. ٢ عىل القسمة يقبل فهو
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السمعة. سيئُة فريما دو بيري مالحظة فيها ترُد التي الصفحة :3-2 شكل

أيَّ تساوي n حيث ،4n− 1 تساوي التي واألعداد ،4n+ 1 تساوي التي األعداد فئتني:
ينتمي فهو ١٩ العدد أما ،(١ + ٣ × ٤) األوىل الفئة إىل ينتمي ١٣ فالعدد ثَمَّ؛ وِمن عدد.
أنَّ تزعم األولية باألعداد املتعلقة فريما مربهنة كانت وقد .(١ − ٥ × ٤) الثانية الفئة إىل
،(٢٣ + ٢٢ = ١٣) مربَّعني جمع حاصَل يكون ما دائًما األولية األعداد من األول النوع
هذه إنَّ ؟٢). + ؟٢ = ١٩) الطريقة بهذه يُكتب أن أبًدا يُمكن فال الثاني النوع أما
جميع يف صحتها إثباِت محاولة أنَّ غري الجميلة، ببساطتها تتميز األوَّلية لألعداد َمة السِّ
من واحٍد سوى ذلك يكن لم فريما، إىل بالنسبة الصعوبة. شديَد أمًرا يصبح األولية األعداد
برهان اكتشاِف إعادَة هو التحدي كان فقد أويلر، إىل وبالنسبة العديدة. الرسية الرباهني
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عىل قرٍن من يقرب ما مرور وبعد العمل، من سنواٍت سبع بعد ،١٧٤٩ العام ويف فريما.
األولية. األعداد مربهنة إثبات يف أخريًا أويلر نجح فريما، وفاة

ذلك فحسب. ممِتع هو وما جوهريٌّ هو ما بني فريما مربهنات مجموعة تنوََّعت لقد
فأوًال، الرياضيات. بقية يف لتأثريها وفًقا املربهنات أهمية يُرتِّبون الرياضيات علماء أنَّ
مجموعٍة عىل تنطبق إنها أي شاملة، حقيقة عن تُعربِّ كانت إذا باألهمية املربهنة تُوَصف
األعداد بعض عىل تنطبق ال املربهنة هذه فإنَّ األولية، األعداد حالة ويف األعداد. من بأكملها
ِضمنية حقيقٍة عن املربهنة تكشف أن ينبغي وثانيًا، كلِّها. عليها تنطبق بل فحسب، األولية
مجموعة لتوليد انطالٍق نقطَة املربهنات إحدى تكون أن ويمكن األعداد. بني العالقات عن
للرياضيات. جديدة فروع لتطوير إلهاٍم مصدَر تكون أو األخرى، املربهنات من كاملة
بسبب بأكملها ستتعطَّل البحثية املجاالت بعُض كانت إذا باألهمية املربهنة توصف وأخريًا،
الشديد؛ باالستياء شعروا قد الرياضيات علماء من العديد إنَّ واحد. منطقيٍّ رابٍط غياب
يُقيموا أن فقط استطاعوا إذا هامة، نتيجٍة تحقيق من يتمكَّنون قد أنهم يُدركون كانوا إذ

املنطقي. تسلسلهم يف مفقوًدا واحًدا رابًطا
نحَو للتقدم سبيًال بصفتها املربهنات يستخدمون الرياضيات علماء أنَّ إىل نظًرا
الَقبوُل املمكن من يكن فلم فريما. مربهنات جميع إثباُت الرضوريِّ من كان أخرى، نتائَج
إثباُت ينبغي كان بل لها. إثباٍت إىل ل توصَّ أنه زعم قد فريما أنَّ ملجرد مربهنة بصحِة
مثًال تخيَّل وخيمة. العواقُب كانت فلربما وإال استخدامها، قبل شديدة بدقة مربهنة كلِّ
عنًرصا بصفتها ذلك بعد ستُدَمج كانت فريما. مربهنات إحدى قبلوا الرياضيات علماء أنَّ
هذه ستُدَمج املناسب، الوقت ويف منها. أكربَ أخرى براهنَي من كاملة سلسلٍة يف واحًدا
من املئاِت أنَّ نجد قد املطاف، نهاية ويف وهكذا. منها، أكربَ براهني يف األكرب الرباهني
العلماءُ ق يتحقَّ لم التي األصلية املربهنة عليها تنطوي التي الحقيقة إىل تستند املربهنات
العلماء ق يتحقَّ لم التي املربهنة هذه وكانت ما، ً خطأ ارتكب قد فريما أنَّ لو فماذا منها.
فيها، استُخِدمت التي األخرى املربهنات تلك جميُع ستكون األمر؟ واقع يف َمعيبًة منها
األساساُت هي املربهنات إنَّ الرياضيات. من شاسعٌة جوانُب وستنهار أيًضا، هي َمعيبًة
بأماٍن فوقها تُبنى أن ذلك بعد يُمكن حقيقتها، إرساءِ ففور الرياضيات؛ عليها تُبنى التي
ى وتُسمَّ كبرية، بدرجة املربهنات من قيمًة أقلُّ فهي املثبَتة، غري األفكار أما أخرى. مربهناٌت

حدسية. محُض نفسها هي حدسية، إىل تستند منطقية ة حجَّ وكل بالَحْدسيات.
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كانت فقد ثَمَّ وِمن مالحظاته؛ من مالحظة كلِّ عىل إثباتًا لديه إنَّ فريما قال لقد
إعادِة إىل عامة بصفٍة املجتمُع ل يتوصَّ أن فإىل ذلك، من بالرغم إليه. بالنسبة مربهناٍت
فريما مربهنة أنَّ والحق حدسيات. محَض املالحظات هذه ستظلُّ الرباهني، اكتشاف
فريما بحدسيِة عاًما، وخمسني ثالثمائٍة آخِر مدى عىل ى تُسمَّ أن ينبغي كان األخريَة

للدقة. يًا تحرِّ األخرية
فريما مربهنة لكنَّ األخرى، ِتْلو واحدًة مالحظاته جميُع أُثِبتَت القرون، مرور ومع
باملربهنة ى تُسمَّ أنها والواقع بسهولة. االستسالم رفض عىل عناد بكلِّ ت أرصَّ قد األخرية
دون الجهود من قرون ثالثُة مرت املالحظات. من إثباتُه ى تبقَّ ما آِخُر ألنها «األخرية»
تطلبًا األكثَر اللغَز بوصفها السيئة؛ معة بالسُّ اشتهارها إىل أدى مما لها، برهاٍن إيجاِد
فريما مربهنة أنَّ بالرضورة تَعني ال بها املعرتَف الصعوبَة هذه أنَّ غري الرياضيات. يف
األقل، عىل قريب وقٍت حتى بدا وإنما آنًفا. ذَكْرناه الذي النحِو عىل باألهمية تتسُم األخرية
اكتشاٍف أيِّ إىل يُؤدَِّي لن إثباتَها أنَّ فبدا املعايري؛ من بالعديِد تفي ال األخرية املربهنة أنَّ
أخرى. َحْدسيات أيِّ إثبات يف تُساعد ولن األعداد، بشأن عميقة محددة فكرٍة أو عميق

ومن إثباتها. يف الشديدة الصعوبة من إال تنبع ال األخرية فريما مربهنة شهرة إنَّ
املربهنة هذه إثباَت يستطيع إنه قال قد الهواة أمري أنَّ الشهرة لهذه اإلضافية األسباب
تعليقاُت بَدت لقد الوقت. ذلك منذ املحرتفني الرياضيات علماء من أجياًال حريَت التي
األخرية، مربهنتَه فريما أثبَت لقد للعالم. يًا تحدِّ «أريثميتيكا» هوامش يف االرتجاليُة فريما

براعته؟ مجاراَة آخَر ريايضٍّ أيُّ أيستطيُع هو: السؤال وكان
يصبح أن يُمكن كان ما وابتكر غريٍب، ُفكاهة بِحسِّ يتمتُع هاردي إتش جي كان
يف لتُساعده تأمني بوليصة هيئة يف هاردي تحدي وجاء ذاته. بالقدِر لالستياء مثريًا إرثًا
َألرسَل بحًرا، السفر إىل واضُطرَّ حَدث قد كان إذا بالسفن. السفر من خوفه عىل التأقلُِم

فيها: يقول له زميل إىل برقية

ف! توقَّ ريمان، فرضيَة حَللُت
توقف! العودة، عند التفاصيل سأعطي

عرش. التاسع القرِن منذ الرياضيات علماء تُزعج ظلَّت مسألٌة هي ريمان فرضية إنَّ
ثانيًا شبًحا سيرتك ذلك ألنَّ بغرقه؛ يسمَح لن الرب أنَّ إىل يستند هاردي منطق كان وقد

الرياضيات. علماء يُؤرِّق فظيًعا
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أويلر. ليونهارت :4-2 شكل

ِذكُرها يمكن فإنه األخرية، فريما مربهنة بها تتَّسُم التي الشديدة الصعوبة من بالرغم
يمكن األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء يف مسألة من ما املدارس. تالميذُ يفهُمه نحٍو عىل
كتابه ففي الطويلة. ة املدَّ هذه ملثل حلٍّ دون وظلت الوضوح، وهذا السهولة بهذه ِذكُرها
مربهنة حلِّ قبل األرجح عىل ستنتهي الحضارة أنَّ بيل تي إي كتب األخرية»، «املسألة
يف اإلطالق عىل األثمن الجائزَة هو األخرية فريما مربهنة إثباُت صار لقد األخرية. فريما
تاريخ يف إثارًة األكثِر األوقات بعض أنتَجت قد أنها إذن عجب وال األعداد، نظرية مجال
عىل العقول أعظُم األخرية فريما ملربهنة إثباٍت عن البحث يف اشرتك لقد الرياضيات.

املريرة. والنزاعات القانُط واليأُس الضخمة، والجوائُز الكوكب،
يف فاوستية قصة يف ظهرت قد إنها حتى املغَلق. الرياضيات عالم األحجيُة تجاوَزت
بقلم قصًة ن تتضمَّ الشيطان» مع «صفقات بعنوان أدبيَّة مجموعٍة يف وذلك .١٩٥٨ العام
فالج سايمون من الشيطاُن يطلب فالج»، وسايمون «الشيطان قصة ففي بورِجس. آرثر
ساعًة، وعرشين أربعة غضون يف عنه اإلجابة يف الشيطاُن نجح وإذا سؤاًال. عليه يطرح أن
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دوالر. ١٠٠٠٠٠ سايمون يمنح فإنه ذلك عن عجز وإذا سايمون، بروِح يَْحظى فإنه
ويطنُّ الشيطان يختفي صحيحة؟» األخرية فريما ُمربهنة «هل السؤال: سايمون يطرح
التايل، اليوم ويف اإلطالق. عىل الرياضية املعارف من ابتُِكر ما كلَّ ليستوعَب العالم حول

بالهزيمة: ويُِقر يأتي

حتى سايمون. يا ُفزَت «لقد صادق: باحرتاٍم إليه ينظر وهو هامس بصوت قال
الصعبة املسألة هذه مثِل لحلِّ الرياضيات من يكفي ما أتعلَّم أن أستطيُع ال أنا
التحليل صعوبتُها. زادت فيها، قُت تعمَّ كلما أنني ذلك القصرية. ة املدَّ هذه يف
«أَوتدري؟ قائًال: الشيطاُن له أرسَّ أُف!» املثالية، واألعداد عوامَل، إىل الفريد غريُ
من تقدًما أكثُر وجميُعها األخرى، الكواكب يف الرياضيات علماء أفضُل حتى
ِفطر يُشبه زحل، عىل رجٌل ثَمة ويحي! حلِّها. من يتَمكَّنوا لم بكثري، كوكِبك
ذهنيٍّا، الجزئية التفاضليَة املعادالِت يحلُّ دعامات، عىل مرتكٍز الغراب عيش

املحاولة.» من يئس قد هو وحتى
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غريبة بَرِّية يف رحلٌة بل معبَّدة، طريٍق يف متمهلة َمسريًة الرياضياُت ليست
الشديد الحرُص يكون أن يجب فيها. طريَقهم املستكشفون يضلُّ ما غالبًا
ذَهبوا قد الفعليِّني املستكشفني وأنَّ ُوِضعت، قد الخرائَط بأنَّ للمؤرخني إشارًة

آخر. مكان يف

أنجلني إس دابليو

املسألة، تجاَه بمشاعره يَيش مرتدد صوٍت يف ويتحدث ذكرياته، وايلز أندرو يسرتجع
وجدُت لقد طفًال. صاَدفتُها أن منذ شَغفي هي األخرية فريما مربهنة صارت «لقد قائًال:
من أيٍّا أنَّ أعتقد ال عام. ثالثمائِة مدى عىل حلها إىل أحٌد يتوصل لم التي املسألَة تلك
ُمعلًما أنَّ غري سنِّي. يف هم َمن مع أُناقشها لم لذا الرياضيات؛ بهَوِس أُصيَب قد أصدقائي
أَمدَّني األعداد نظرية عن كتابًا وأعطاني الرياضيات يف األبحاث بعَض أجرى قد كان يل
يكن لم فريما أنَّ افرتضُت األمر، بادئ يف معالجتها. يف البدء كيفية عن األفكار ببعض
باستخدام املفقود حلِّه إيجاد حاولُت وقد بكثري. أعرُفه مما أكثَر الرياضيات عن يعرف

استخَدمه.» قد يكون أن يُحتَمل الذي الوسائل نوِع
فيه فِشَلت قد فيما للنجاح فرصًة رأى والطموح، بالرباءة مفَعًما طفًال وايلز كان
الصغريَ أندرو لكنَّ أهوَج، ُحلًما لآلَخرين ذلك بدا قد ربما الرياضيات. علماء من أجياٌل
كان ما مقداَر الرياضياِت عن يعرف العرشين، القرن تلميذ هو أنه، اعتقاده يف ا ُمحقٍّ كان
إىل ل تَوصَّ سذاجته، من بالرغم فلربما، عرش. السابع القرِن عبقريُّ فريما، دو بيري يعرفه

تعقيًدا. األكثر العقوُل عنه غفَلت قد برهاٍن
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أن وبعد مسدود. طريٍق عن إال تُسفر حساباته جميُع تكن لم حماسه، من وبالرغم
غريَّ الفاشلة، املحاوالت من عاٍم وبعد شيئًا. ق يُحقِّ لم الدراسية، كتبه وغربََل عقله، أنهَك
مربهنة «إنَّ الِعظام. الرياضيات علماء من غريِه أخطاء من شيئًا يتعلم قد أنه ورأى ُخطتَه
فكَّروا قد األشخاص من فالعديد املدهش. الرومانتيكيِّ التاريخ بهذا ترتبط األخرية فريما
صارت ذلك، يف وفَشلُهم حلِّها يف املايض يف الرياضيات علماء محاوالُت زادت وكلما فيها،
عرش الثامن القرنني يف الرياضيات علماء من العديُد حاول لقد أعظم. ولغًزا أكربَ يًا تحدِّ
أنَّ مراهًقا كنُت حني قررُت ولهذا املختلفة؛ الطرق من ا جدٍّ بالكثري حلَّها عرش، والتاسع

يفعلونه.» كانوا ما أفهم أن وأحاول الطرَق تلك أدرَس أن عيلَّ
إلثبات جادٍة محاولة حاول َمن جميُع انتهجها التي الطرَق الصغريُ وايلز درس
وأول التاريخ، يف إنتاًجا الرياضيات علماء أغزِر أعمال بدراسة بدأ األخرية. فريما مربهنة

فريما. ضد القائمة املعركة يف إنجاًزا حقق َمن

الريايض العمالق (1)

لكنَّ واضًحا، الربهان هدُف يكون ما فغالبًا وغامضة. مؤملة تَجِربة الرياضيات ابتكاَر إنَّ
مرتعبًا الحسابية العمليَّات إحدى يف الرياضيات عالم ويتعثر بالضباب، ى مسجٍّ الطريق
عىل وعالوًة تماًما. الخاطِئ االتجاه يف املنطقية بالحجة تؤدَي أن يُمكن خطوة كلَّ أن من
إحدى أنَّ الرياضيات عالم يعتقد فقد أصًال. طريق أيِّ وجود عدم من خوٌف فثَمة ذلك،
بأكملها خاطئة هي بينما صحتها، إثبات محاولة يف السنوات ويقيض صحيحة، العبارات

املستحيل. إثبات محاولة هو عَمليٍّا العالم فَعله ما يكون وحينئٍذ، األمر. حقيقة يف
هم فقط الرياضيات علماء من قلًة أنَّ يبدو بأكمِله، املجال ذلك تاريِخ مدى وعىل
عىل األبرز املثاُل يكون ربما زمالؤهم. يخشاه الذي الذاتي الشكِّ تجنُّب من تمكَّنوا الذين
أويلر، ليونهارت عرش، الثامن القرِن عبقريُّ هو الرياضيات علماء من النوع ذلك مثِل
يتمتُع أويلر كان األخرية. فريما مربهنة إثبات يف كبري تقدم أول ق حقَّ َمن هو كان وقد
َر تصوُّ يستطيع كان إنه عنه: قيل حتى شاسعة وذاكرٍة الَحْدس، عىل مدهشٍة بقدرة
يُشار كان يشء. أيِّ كتابة إىل يحتاج أن دون رأسه، يف بأكملها ضخمة حسابية عَملية
فرانسوا الفَرنيس األكاديمي عنه وقال إنسان»، يف متجسًدا «التحليل بلقب أوروبا يف إليه
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أو البرش، س يتنفَّ مثلما واضح جهٍد دون الحسابية العمليات يُجري أويلر «كان أراجو:
الرياح.» يف توازنها عىل النسور تُحافظ مثلما

أويلر. بول يُدعى كالفيني لَقسٍّ ابنًا ،١٧٠٧ عام بازل مدينة يف أويلر ليونهارت ُولِد
يدرس أن والده أرصَّ الرياضيات، يف استثنائية موهبًة أبدى الصغريَ أويلر أنَّ من وبالرغم
يف والعربية الالهوت ودَرس بإخالص ليونهارت أطاعه وقد الكنيسة. يف ويعمل الالهوت

بازل. جامعة
هذه إنَّ العظيمة. برنويل لعائلة وطنًا كانت بازل مدينة أنَّ أويلر حظ ُحسن ومن
من ثمانيًة أنتَجت إذ الرياضيات؛ يف موهبًة العائالت أكثُر بأنها الزعُم لها يحقُّ العائلة
برنويل عائلة إنَّ يقولون البعض إنَّ حتى فقط، أجيال ثالثة خالل أوروبا يف العقول أبرع
مجتمَع العائلِة هذه شهرة تجاوزت للموسيقى. باخ عائلة تُمثله ما للرياضيات تُمثل
يف كان برنويل دانيال أنَّ وهي العائلة. صورَة تُمثل محددة أسطورٌة وثَمة الرياضيات،
بتواضٍع نفسه قدَّم فرتة، وبعد غريب. مع محادثة يف واشرتك مرة ذاَت أوروبا يف َسْفرة
استحرضدانيال وقد نيوتن.» إسحاق «وأنا ساخًرا: رفيقه فقال برنويل.» دانيال «أنا قائًال:
اإلطالق. عىل تلقاه قد ثناء أصدَق إياها معتربًا عديدة، مناسبات يف بإعزاٍز الحادثَة هذه
أنَّ أدَركا وقد أويلر، ليونهارت من مقرَّبنَي صديَقني برنويل ونيكولوس دانيال كان
فناشدا اعتيادية. الالهوت علماء أكثَر يُصبح أن إىل طريقه يف الرياضيات علماء أبرع
وقد األعداد. لصالح اإلكلريوس عن بالتخيلِّ لليونهارت يسمح أن منه وطَلبا أويلر بول
يُِكنُّ وكان جيكوب، الكبري، برنويل يد عىل املايض يف الرياضياِت تعلَّم قد األُب أويلر كان

ليعظ. ال ِليحسَب ُولِد ابنَه أنَّ تقبَّل الرتدد من وبيشءٍ للعائلة. كبريًا احرتاًما
قىض حيث بطرسربج، وسانت برلني إىل ليتجَه سويرسا ليونهارت غادر ما رسعان
علماء تجاَه السائدة النظر ِوجهة كانت فريما، عِرص يف اإلبداعية. سنواته من األكرب الجزءَ
عرش الثامن القرن يف تغريَ قد ذلك لكنَّ باألعداد، املشعوذين من ُهواٌة أنهم الرياضيات
كبرية، بصورة األعداد ثقافة تغريَت لقد املسائل. بحلِّ يشتغلون محرتفني يَُعدُّون وصاروا

الِعلمية. وحساباته نيوتن، إسحاق السري إىل جزئيٍّا يعود ذلك وكان
بعًضا بعضهم إغاظة يف وقتهم يُهدرون الرياضيات علماء أنَّ يرى نيوتن كان
ويقوم املاديِّ العالم عىل الرياضيات يُطبق كان فقد هو، أما الفائدة. عديمة بأَحاجيَّ
الذي الوقت وبحلول املدافع. قذائِف مسارات إىل الكواكب َمدارات من يشء، كلِّ بحساب
نَرش نفِسه العام ويف ِعلمية، بثورة مرَّت قد أوروبا كانت ،١٧٢٧ عام نيوتن فيه تُويفِّ
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أنيقة رياضيًة حساباٍت ن تتضمَّ كانت الورقة أنَّ من وبالرغم له. بحثية ورقة أول أويلر
السفن. بصواري تتعلق تقنية ملشكلٍة حلٍّ وصَف هو األسايس هدُفها كان فقد ومبتَكرة،
املجردة األفكار استكشاف يف الرياضيات باستخدام تُعنَى األوروبية السلطات تكن لم
وتتنافس العَملية، املشكالت حلِّ يف الرياضيات من االستفادة يف ترغب كانت بل والباطنيَّة،
يَْدعوه أن قبل الروس، القيارصة مع العَملية حياته أويلر بدأ العقول. أفضِل توظيف عىل
عهد يف روسيا إىل النهاية يف عاد وقد برلني. أكاديمية إىل بروسيا ملُك العظيم فريدريك
ا جدٍّ الكثريَ املهنية حياته مدى عىل عالج حياته. سنوات آِخَر قىض حيث العظيمة، كاثرين
العالم يُضعف ولم والرَّي. الصوتيات وعلِم واملالية املالحة بني تنوَعت التي املشكالت من
جديدة مهمة كلِّ معالجة إنَّ بل الرياضيَّة. أويلر قدراِت املشكالت، حلِّ يف املتمثل العَميلُّ
يدفعه الصادق شَغُفه كان فقد وإبداعية. مبتَكرة رياضيٍة معاِرَف بابتكار تُلِهمه كانت
النداء بني يُحاول كان إنه أيًضا ويُقال واحد، يوٍم يف البحثية األوراق من العديد كتابة إىل
يُهدر يكن لم النرش. تستحقُّ كاملة حسابيًة عَمليًة برسعٍة يكتب أن للعشاء، والثاني األول
الخطوَط يكتب كان فإنه يَديه، بإحدى طفًال يُهْدِهد أويلر كان حني فحتى واحدة؛ لحظًة

األخرى. بيده لربهاٍن العريضة
من الهدُف كان وقد الُخواِرزميَّة. الطريقة تطويُر أويلر، إنجازات أهمِّ ومن
املثال، سبيل عىل ومنها املشكالت. من مستحيًال يبدو ما معالجَة أويلر خوارزميات
التي املعلومات من وتلك كبرية، بدقٍة املستقبل يف بعيد وقٍت حتى القمر بأطوار التنبُُّؤ
السهولَة بالفعل أوضَح قد نيوتن كان فعالة. مالحة جداوِل إعداد يف تُستخَدم أن يُمكن
يف السهولة بهذه ليس الوضع لكنَّ آخر، جسم حول األجسام أحد بمداِر للتنبؤ النسبية
املسألة د يُعقِّ الشمس، وهو ثالثًا، جسًما هناك لكنَّ األرض، حول يدوُر فالقمر القمر. حالة
األرض، موقَع الشمُس تُقلقل اآلَخر، أحُدهما والقمر األرُض تجذب فبينما كبرية. بدرجة
أيٍّ تأثري ملعرفة املعادالت استخداُم يمكن القمر. مدار عىل مبارش غريُ تأثريٌ لها ويكون
جسٍم دمج من يتمكَّنوا لم عرش الثامن القرن يف الرياضيات علماء أنَّ غري الجسمني، من
«مشكلة باسِم يُدعى ملا الدقيق بالحلِّ التنبؤ يُمكن ال اليوم، هذا وحتى معادالتهم. يف ثالث

الثالثة». األجسام
بدقٍة بل تامة، بدقٍة القمر َطْور معرفة إىل بحاجٍة ليسوا حني املالَّ أنَّ أويلر أدرك
وصفًة أويلر وَضع هذا، عىل وِبناءً بُحرِّية. أميال بضعة مسافِة عىل موقِعهم لتحديد تكفي
التي الوصفة هذه وكانت مثاليٍّا. يكن لم وإن الكافية بالدرجة دقيق حلٍّ إىل للتوصل
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يف إدخالها يُمكن وجاهزة تقريبية نتيجٍة عىل بالحصول تبدأ الخوارزمية، باسم تُعَرف
املحكمة النتيجة هذه إدخاُل ويمكن محَكمة. نتيجة عىل للحصول جديٍد من الخوارزمية
يقرُب ما وبعد دواَليك. وهكذا وإحكاًما، دقًة أكثَر نتيجٍة لتوليِد جديد، من الخوارزمية يف
ألغراض تكفي بدقٍة القمر موقِع تحديد عىل قادًرا أويلر صار التَّْكرارات، من مائٍة من
٣٠٠ قدُرها بجائزٍة عليها وُكوِفئَ الربيطانية، األمريالية إىل خوارزميتَه قدَّم وقد املالحة.

إسرتليني. جنيه
املوهبَة هذه أنَّ وبدا أمامه، تُطَرح مشكلة أي حلِّ عىل بقدرته أويلر ِصيُت ذاع
التقى العظيمة، كاثرين امللكة بالط يف قضاها التي ة املدَّ ففي العلم. مجاَل تتجاوز
إلحاده، يف صارًما ملحًدا الفيلسوف هذا وكان ديدرو. ديني العظيم الفَرنيس الفيلسوف
طلبَت إنها ويُقال كاثرين، هذا أغضَب وقد باإللحاد. الروس إقناع يف أياَمه يَقيض وكان

امللحد. الفرنيسِّ هذا لجهود ا حدٍّ يضع أن أويلر من
اإلله. وجود يُثبت َجربيٍّا دليًال لَديه أنَّ وزعم الوقت، لبعض األمر يف أويلر فكَّر
املناظرَة هذه ليَشهدوا ِبطانتَها وجمَعت قِرصها، إىل وديدرو أويلر العظيمة كاثرين دَعت

وقال: الجمهور أماَم أويلر وقف الالهوتية.

ذلك! عن أِجب موجود، فاإلله إذن؛ ،a+ b
n

n
= x سيدي،

أعظِم أمام به يُجادل أن يستطيع يكن فلم الكثريَ، الجرب من يعرف ال ديدرو كان وملا
سانت غادَر للمهانة، تعرَّض أن وبعد جوابًا. يُِحر ولم أوروبا، يف الرياضيات علماء

باريس. إىل وعاد بطرسربج
العديَد ونرش الالهوتية، الدراسة إىل بالعودة االستمتاع يف أويلر استمرَّ غيابه، ويف

البرشية. والروح اإلله طبيعة بشأن األخرى الهزلية الرباهني من
باملدينة تتعلَّق وكانت الساخرة، أويلر لطبيعة راقت وجاهة أكثُر أخرى مسألة ثَمة
هذه تقُع كالينينجراد. الروسية باملدينة اآلن تُعَرف صارت التي كونيسجربج الربوسية
سبعُة بينها تصل منفِصلة أجزاء أربعة من ن وتتكوَّ ريجل، نهر ضفاف عىل املدينة
األكثر كونيسجربج سكان بعُض تساءل وقد املدينة. تخطيَط 1-3 الشكل ح يوضِّ جسور.
دون بأكمِلها السبعة الجسور عرب رحلة تخطيُط املمكن من كان إذا ا عمَّ لالستطالع حبٍّا
طرًقا كونيسجربج ُمواطنو جرَّب واحدة. مرة من أكثَر جٍرس بأيِّ املرور إىل الحاجة
طريٍق إىل ل التوصُّ يف أيًضا أويلر َفِشل وقد بالفشل. جميًعا انتَهت قد لكنها مختلفة،
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الرحلة هذه ِمثَل يجعل الذي السبب تفسري يف نَجح لكنه الغاية، هذه تحقيق إىل يؤدي
مستحيلة.

A

D

C

B

A

D

C

.Dو Cو Bو A منفصلة: أجزاء أربعة إىل كونيسجربج مدينة ريجل نهر يَقِسم :1-3 شكل
من كان إذا ا عمَّ تسأل محليَّة أُْحجية وثَمة جسور، سبعُة املختلفة البلدة أجزاء بني تربط

فقط. واحدة مرًة جرس بكل املرور برشط البلدة؛ يف برحلة القياُم املمكن

النقاط فيه تُستبَدل ًطا، مبسَّ تمثيًال رَسم قد يكون وربما للمدينة، بخريطٍة أويلر بدأ
إجراءَ بأنَّ ذلك بعد وحاجَج .2-3 الشكل ح يوضِّ مثلما بالجسور، والخطوط األرض برقع
تتصل أن عامة، بصفة يستلزُم فقط) واحدة ملرة الجسور جميع عبور (أي ناجحة رحلٍة
منتصف يف املسافُر يكون حني أنه ذلك يف والسبب الخطوط. من زوجي بعدٍد النقطُة
جٍرس من ويخرج جرس، من يدخَل أن عليه فسيكون األرض، من بقطعة ويمرُّ الرحلة
أو الرحلة بداية يف املسافُر يكون حني وهما القاعدة: لهذه فقط استثناءان وثَمة آخر.
واحٍد جٍرس إىل إال يحتاج وال األرض رقعة املسافُر يُغادر الرحلة، بداية ففي نهايتها.
وإذا للدخول. واحٍد جٍرس إىل إال يحتاج وال أرض رقعة إىل نهايتها يف يصل وهو للخروج،
األرض ُرقعتا تتصل أن فيُمكن عنه، مختِلف موقٍع يف وتنتهي موقع، يف تبدأ الرحلة كانت
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B

D

C

A

كونيسجربج. لجسور ط مبسَّ تمثيل :2-3 شكل

فيجب نفِسه، املكان يف وتنتهي تبدأ الرحلة كانت إذا أما الجسور. من فردي بعدٍد هاتان
النقاط جميع مثُل ذلك يف مثلُها الجسور، من زوجيٍّ بعدد النقطة هذه تتصَل أن إذن

األخرى.
كاملة برحلٍة القيام إمكانية عدُم وهو عامٍّ استنتاج إىل أويلر ل توصَّ فقد ثمَّ؛ وِمن
حالة يف إال فقط واحدة ملرة منها جرس بكل املرور مع الجسور، من شبكة أيِّ عرب
وجه عىل منها ُرقعتان تكون أن أو الجسور، من زوجي بعدٍد األرض ُرَقع جميع اتصاِل
نجد كونيسجربج، مدينة حالة ويف الجسور. من فردي بعدد تتَِّصالن اللتنَي هما التحديد
من فثالٌث الجسور: من فردي بعدد متصٌل وجميعها أربعة، األرض ُرَقع مجموَع أنَّ
من أويلر تمكَّن لقد جسور. بخمسِة واحدة نقطة وتتصل جسور، بثالثة تتصل النقاط
ل توصَّ وقد فقط، واحدة ملرة كونيسجربج جسور جميع عبور استحالة يف السبب رشح
بالعالم. مدينة أيِّ يف الجسور من شبكة أيِّ عىل تطبيقها يُمكن قاعدٍة إىل ذلك عىل ِعالوًة
املسائل نوع من املسألُة تلك تكون وقد الجميلة، بالبساطة تتَّسم املنطقية الُحجة هذه إنَّ

العشاء. قبل عَجل عىل يكتبها أويلر كان التي املنطقية
التطبيقية الرياضيات يف تُعَرف التي املسائل من كونيسجربج جسور أُحجية إنَّ
واصل لقد تجريًدا. أكثَر شبكاٍت يف بالتفكري أويلر ألهَمت لكنها الشبكات، مسائل باسم
باسم يُعَرف ما إىل ل وتوصَّ الشبكات، جميِع بشأن جوهرية حقيقًة ليكتشَف التفكريَ
صيغُة ح وتُوضِّ فحسب. منطقيَّة خطوات ببضع إثباتَها استطاع التي الشبكة»، «صيغة
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التي الثالث مات السِّ بني أبديَّة عالقة كويش، لوي أوجستني يد عىل اكتمَلت التي الشبكة
شبكة: أي تصف

V + R − L = 1.

حيث:
الشبكة. يف (التقاُطعات) النِّقاط عدُد هي V

الشبكة. يف الخطوط عدد هي Lو
الشبكة. يف املغلقة) (املساحات املناطق عدد هي Rو

الخطوط عدد وطرُح شبكة أي يف املناطق عدد إىل النقاط عدد إضافة يُمكننا أنه أويلر زَعم
3-3 الشكل يف حة املوضَّ الشبَكات فجميُع .١ هي دائًما النهائية النتيجُة وستكون منها،

القاعدة. هذه عليها تنطبق املثال، سبيل عىل

النقاط = ٤ النقاط = ٦ النقاط = ٦

ا$ناطق = ٣ ا$ناطق = ١ ا$ناطق = ٥

الخطوط = ٦الخطوط = ٦الخطوط = ١٠

للشبكات. أويلر لصيغة تمتثُل رها تصوُّ يُمكن التي الشبَكات جميع :3-3 شكل

اتضَحت وإذا الشبكات، من كبرية مجموعٍة عىل الصيغِة هذه اختباَر نتخيَّل أن يُمكننا
حاالت جميع يف صحتها نفرتَض أن املغري من يكون فسوف الحاالت، جميع يف صحتُها
إلثبات يكفي ال فإنه ِعلمية، لنظريٍة كافيًا دليًال يكون قد ذلك أنَّ من وبالرغم الشبكات،
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هي املمِكنة الشبكات جميع يف الصيغة صحِة إلثبات الوحيدة فالطريقة رياضية. مربهنة
بالضبط. أويلر فَعله ما وهو أكيدة، ة ُحجَّ بناء

يف يظهر مثلما واحدة نقطة أي: اإلطالق، عىل الشبكات أبسط بتناُول أويلر بدأ
واحدة، نقطٌة توجد إذ الشبكة؛ هذه عىل تنطبق الصيغَة أنَّ الواضح ومن 3-4(أ). الشكل

إذن: مناطق، أو خطوٌط توجد وال

V + R − L = 1+ 0− 0 = 1.

اإلطالق. عىل األبسط الشبكِة هذه إىل شيئًا أضاف إذا سيحُدث فيما أويلر فكَّر ذلك، بعد
النقطَة يربط أن الخطِّ لهذا ويمكن خط. إضافة يستلزُم الواحدة للنقطة امتداٍد فأيُّ

جديدة. بنقطٍة يربطها أو بنفِسها، بالفعل املوجودة
ومثلما اإلضايف. الخطِّ هذا خالل من بنفسها الواحدة النقطة وْصَل أوًال فلنتناَوْل
جديدة. منطقة تشكُِّل إىل أيًضا تُؤدي الخطِّ هذا إضافَة أنَّ سنجد 3-4(ب)، الشكل ح يوضِّ
اإلضايف الخط تُلغي (١+) اإلضافية املنطقة ألنَّ صحيحة تظلُّ الشبكة صيغة فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن
صحيحًة ستظلُّ الشبكة صيغة فإنَّ الطريقة، بهذه أخرى خطوٍط إضافة حالة ويف .(١−)

جديدة. منطقة تشكيل إىل سيُؤدي جديد خط كل ألنَّ
يظهر مثَلما جديدة، بنقطة األصلية النقطة لتوصيل الخطِّ استخداَم ثانيًا ولنتناَوْل
اإلضافية النقطة ألنَّ صحيحة؛ الشبكة صيغة تظل أخرى، ومرة 3-4(ج). الشكل يف
ستظلُّ الطريقة، بهذه أخرى خطوٍط إضافة حالة ويف .(١−) اإلضايفَّ الخطَّ تُلغي (١+)

جديدة. نقطة سيُشكل جديد خط كل ألنَّ صحيحًة؛ الشبكة صيغة
الشبكة صيغة بأنَّ حاَجَج وقد بُرهانه. أجل من إليه يحتاُج أويلر كان ما كل هو وهذا
مهما األخرى الشبكات جميع بأنَّ أيًضا وحاجَج اإلطالق. عىل الشبكات أبسط عىل تنطبق
واحًدا جديدة، خطوط إضافة خالِل من األبسط الشبكة من تُشكَّل أن يمكن تعقيُدها، زاد
ذلك ألنَّ صحيحة؛ الشبكة صيغة ستظلُّ جديد، خطٌّ فيها يُضاف مرة كل ويف اآلخر. ِتلو
تعوييض. تأثريٌ له سيكوُن مما جديدة؛ منطقة أو جديدة نقطٍة تشكيل إىل ا إمَّ سيؤدي
عىل تنطبق الصيغة أنَّ وأثبَت نفسه. الوقت يف وفعالة بسيطة اسرتاتيجيًة أويلر م صمَّ
لن الشبكة، د تُعقِّ عمليٍة أي أنَّ أثبَت ثم واحدة، النقطة وهي اإلطالق، عىل شبكة أبسِط
أشكاِل من الالنهائي العدِد ذلك عىل تنطبق الصيغة فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن الصيغة. بصالحية تُِخلَّ

املمِكنة. الشبكات
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حالة يف صحتها إثبات خالل من إليها ل توصَّ التي الشبكة صيغَة أويلر أثبت :4-3 شكل
عدِد عن النظر برصف أيًضا صحيحة ستظلُّ أنَّها إثباِت ثم اإلطالق، عىل األبسِط الشبكة

الواحدة. النقطة إىل املضافة االمتدادات

يتمكََّن أن األوىل، للمرة األخرية فريما مربهنَة صادف حني تمنَّى قد أويلر أنَّ بد ال
إىل تنتميان الشبكة، وصيغَة األخرية املربهنة إنَّ مماثلة. اسرتاتيجيٍة باستخدام حلِّها من
أنَّ وهو بينهما، مشرتًكا شيئًا ثَمة لكنَّ الرياضيَّات، مجاالت من للغاية مختلَفني مجاَلني
يف أنه الشبكة صيغُة فتزعم األشياء. من نهائية ال مجموعٍة عن شيئًا تزعمان ِكلتيهما
عدُد منه مطروًحا املناطق عدِد مع النقاط عدَد أنَّ سنجُد الشبكات، من الالنهائي العدد
حلٍّ وجوِد عدَم تزعم فهي األخرية، فريما مربهنة أما الدوام. عىل ١ يُساوي الخطوط
قد األخريَة فريما مربهنة أنَّ هنا ونستذكُر املعاَدالت. من نهائي ال لعدٍد صحيحة بأعداٍد

التالية: للمعادلة صحيحة بأعداٍد حلوٌل توجد ال أنه زعمت

.٢ من أكرب عدد أي n حيث ،xn +yn = zn
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املعادالت: من نهائية ال مجموعًة املعادلُة هذه وتُمثِّل

x3 +y3 = z3,

x4 +y4 = z4,

x5 +y5 = z5,

x6 +y6 = z6,

x7 +y7 = z7,

...

استقراءُ ثم املعادالت، إلحدى حلٍّ وجوِد عدِم إثباُت بإمكانه كان إذا ا عمَّ أويلر تساءل
يف صيغِته صحَة بها أثبَت التي نفِسها بالطريقة ية، املتبقِّ املعاَدالت جميع عىل النتيجة
املفَردة. النقطة أي األبسط، الحالة من بدءًا تعميِمها خالل من الشبكات حاالت جميع

فريما مالحظات يف تلميًحا اكتشَف حني مهمته يف جيدٍة انطالق بنقطِة أويلر َحِظي
يف آَخر مكاٍن يف وَصف فقد األخرية، للمربهنة برهانًا يكتب لم أنه من فبالرغم املختَرصة.
واستخدمه ،n = 4 حيث املحدَّدة للحالة غامًضا برهانًا «أريثميتيكا»، كتاب من نسخته
العَمليات أكثُر هي الحسابية العمليَة هذه أنَّ من وبالرغم تماًما. مختلفٍة ملسألة برهاٍن يف
بقوله الربهاَن فريما ويُنهي وغامضة، هزيلٌة التفاصيَل فإنَّ اكتماًال، كتبَها التي الحسابية
يف التفاصيل قلة من وبالرغم أوضح. تفسرٍي كتابة من تمنُعه واألوراق الوقت قلَة إنَّ
بالتناقض، الربهان من محدًدا شكًال لبٍس دون تُوضح فإنها الرسيعة، فريما مالحظات

نهاية». بال التناقص «طريقة باسم يُعَرف
وجود بافرتاض فريما بدأ x4؛ +y4 = z4 للمعادلة حلٍّ وجود عدم إثباِت أجل ومن

افرتايض: حلٍّ

x = X1, y = Y1, z = Z1.
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الحلِّ لهذا كان إذا أنه يُثبت أن فريما استطاع ،(X1و Y1و Z1) خصائص وبدراسة
.(X2و Y2و Z2) بالرضورة أصغَر حلٍّ وجوَد سيعني هذا فإنَّ بالفعل، وجوٌد االفرتايض
،(X3و Y3و Z3) أصغر حلٍّ وجود يُثبت أن فريما استطاع الجديد، الحل هذا وبدراسة

دواليك. وهكذا
أعداًدا مولًِّدا األبد، إىل نظريٍّا سيستمرُّ الحلول من تناقصيٍّا ُسلًَّما فريما اكتشف لقد
لم السُّ فهذا ثَمَّ وِمن صحيحة؛ أعداًدا تكون أن بد ال ،zو yو x أنَّ غري َغر. الصِّ متناهيَة
يُثبت التناقض وهذا موجوًدا. ممكٍن حلٍّ أصغُر يكون أن من بد ال إذ مستحيل، الالنهائي
التناقص طريقة فباستخدام خاطئًا. يكون أن بد ال ،(X1و Y1و Z1) املبدئيَّ االفرتاض أنَّ
النتائج فستكون وإال ،n = 4 حيث للمعادلة حلٍّ أي وجود استحالَة فريما أثبَت الالنهائي،

منطقية. غريَ
عام برهاٍن تأسيس يف له انطالٍق نقطَة لتكوَن الطريقة هذه استخدام أويلر حاول
نهاية، ال ما = n إىل يصل حتى تدريجيٍّا التصاعد إىل وإضافًة األخرى. املعادالت لجميع
تلك كانت وقد ،n = 3 إىل بها يصَل حتى ،n بقيمة تدريجيٍّا يتناقص أن عليه كان
عام أغسطس من الرابع يف أوًال. بها القياَم حاول التي هي الواحدة التناقصية الخطوُة
قد أنه جولدباخ كريستيان الربويس الرياضيات عالِم إىل خطاٍب يف أويلر أعلن ،١٧٥٣
مائة بعد .n = 3 الحالة إثبات يف ونجح الالنهائي، التناقص تطبيق يف فريما طريقة عدَّل
التصدي بشأن تقدٍم أيِّ إحراز يف أحُدهم فيها ينجح التي األوىل املرَة هي تلك كانت عاٍم،

فريما. لتحدِّي
أويلر عىل كان ،n = 3 الحالة ليتناوَل ،n = 4 من فريما بربهان االنتقال أجل ومن
اكتَشفه قد ِكياٌن وهو التخيُّيل»، «العدد باسم يُعَرف فيما املتمثَل الغريب املفهوم يدمَج أن
جديدة أعداٍد يف نُفكِّر أن الغريب من عرش. السادس القرن يف أوروبا يف الرياضيات علماءُ
نستخدمها التي األعداد مع الشديدة أُلفتنا إىل أساسية بصفة يعود ذلك أنَّ غري «تُكتَشف»،
السبيُل كان فقد قبل. من معروفًة تكن لم األعداِد هذه بعَض أنَّ ننىس إننا حتى عادًة
وقد تُكتَشف، أن النسبية، غرِي واألعداد الكرسية واألعداد السالبة األعداد ملعرفة الوحيد
بأي عنها اإلجابة يُمكن ال أسئلة عن اإلجابَة هو الحاالت هذه من حالة كل يف الدافُع كان

أخرى. طريقة
باألعداد أيًضا تُعَرف التي (… ،٣ ،٢ ،١) البسيطة العدِّ بأعداِد يبدأ األعداد تاريخ إنَّ
األغنام مثل مًعا، البسيطة الصحيحة يات الكمِّ لجمع تماًما مالئمة األعداُد وهذه الطبيعية.
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صحيحة. كميًة أيًضا هو يُمثل إجمايل عدٍد إىل الوصول أجل من الذهبيَّة، الُعمالت أو
األعداد عىل الرضب يف املتمثِّلة األخرى البسيطة العملية إجراء يُمكن الجمع، إىل وإضافًة
مشكلًة تطرح فهي الِقسمة، عملية أما أخرى. صحيحة أعداٍد إىل ل للتوصُّ الصحيحة،
يُساوي ٨ عىل مقسوًما ٢ أنَّ نجد ،٤ يُساوي ٢ عىل مقسوًما ٨ أنَّ من فبالرغم غريبة.

ا. َكْرسً بل صحيًحا، عدًدا ليس األخرية القسمة عَملية وناتُج .١ / ٤
وراء ما فيما البحَث وتستلزُم الطبيعية، األعداد عىل تُجرى بسيطة عَملية القسمة إنَّ
يكونوا أالَّ الرياضيات لعلماءِ الوارد غرِي فمن اإلجابة. إىل التوصِل أجل من الطبيعية األعداد
التي الرضورة هذه وتُعَرف سؤال، أيِّ عن اإلجابة عىل األقل، عىل نظريٍّا ولو قاِدرين،
عنها اإلجابة يُمكن ال الطبيعية باألعداد تتعلق أسئلٌة ة فثَمَّ «االكتمال». باسم تقتيضالبحَث
رضوريٌة الُكسور إنَّ بقولهم ذلك عن الرياضيات علماءُ ويُعربِّ الُكسور. إىل اللجوء دوَن

لالكتمال.
السالبة. األعداد اكتشاف إىل الهندوَس دفَعت التي هي االكتمال إىل الحاجة هذه إنَّ
بهذه ليس فهو ،٣ من ٥ طرح أما ،٢ يُساوي ٥ من ٣ طْرَح أنَّ الَحظوا قد أنهم ذلك
إال إليها التوصُل يُمكن وال الطبيعية، العد أعداَد تتجاوز اإلجابُة كانت لقد السهولة.
التجريد، يف َع التوسُّ هذا الرياضيات علماء بعُض يقبل لم السالبة. األعداد مفهوم بتقديِم
يستطيع فاملحاِسُب «الزائفة». أو املنطقية» «غري باألعداد السالبة األعداد ون يُسمُّ وكانوا
بُعملة يُمسك أن املحال من لكنه ذهبيَّة، ُعملة ِنْصف حتى أو واحدة، ذهبيٍة بُعملة اإلمساَك

سالبة.

+4+3+2+1
0 ½

−1−2−3−4
√2

االتجاَهني. يف نهاية ال ما إىل يمتدُّ الذي األعداد خطِّ عىل األعداد جميع وضُع يمكن :5-3 شكل

غري األعداد اكتشاِف إىل هذا قاَدهم وقد االكتمال، إىل يتطلَّعون أيًضا اليونانيُّون كان
الرتبيعيَّ الجذر يُمثل الذي العدد ما التايل: للسؤال تعرَّضنا الثاني الفصل يف النِّسبية.
لكنهم تقريبًا، ٧ / ٥ يُساوي العدد هذا أنَّ يَعرفون اليونانيون كان لقد ؟ √٢ ،٢ للعدد
يُمكن ال عدًدا وَجدوا لقد وجوًدا. له يَِجدوا لم الدقيق، الكرسيِّ العدد معرفَة حاولوا حني

109



األخرية فريما مربهنة

لإلجابة رضوريٍّا كان األعداد من النوِع هذا وجود لكنَّ كرس، صورِة يف أبًدا عنه التعبريُ
تعني كانت االكتمال إىل الحاجة إنَّ اثنني؟ للعدد الرتبيعيُّ الجذر ما بسيط: سؤاٍل عن

األعداد. إمرباطوريَّة إىل أخرى مستعَمرٍة إضافَة
األعداد جميَع اكتشفوا قد أنهم الرياضيات علماء افرتض النهضة، عرص بحلول
خطٌّ وهو األعداد»، «خطِّ عىل تقُع كلَّها األعداد أنَّ يعتقدون كانوا فقد الكون. يف املوجودة
كانت .5-3 الشكل يف يتَّضُح مثلما منتصفه يف فر الصِّ ويقع نهاية، ال ما إىل طوله يمتدُّ
املوجبة األعداد كتابة مع األعداد، خطِّ عىل متساوية مسافاٍت عىل تُوَضع الصحيحة األعداد
فر الصِّ يسار عىل السالبة األعداد وكتابة املوجبة، الالنهائية إىل وامتداِدها الصفر يمنِي عىل
الصحيحة، األعداد بني املسافاِت تَشغل الكسوُر وكانت السالبة. الالنهائية إىل وامتدادها

الكسور. بني تقُع التي املسافات يف النسبية غريُ األعداُد وتوضع
األعداد جميَع أنَّ بدا فقد يبدو. ما عىل ق تحقَّ قد االكتماَل بأنَّ األعداد خطُّ أوحى
من هناك يَُعد ولم الرياضية، األسئلة جميِع عن لإلجابة استعداٍد عىل أماكِنها يف صارت
السادس القرن أنَّ غري حال. أي عىل جديدة أعداًدا يستوعُب األعداد خطِّ عىل إضايف مكاٍن
الجذوَر يَدُرس بومبييل رفايلو اإليطايل الريايضُّ كان القلق. من متجدِّدًة أصداءً شهد عرش

له. إجابة ال سؤاًال صادَف حني األعداد ملختِلف الرتبيعية
الواضحة واإلجابة ؟ √١ ،١ للعدد الرتبيعيُّ الجذر ما السؤال: بطرح املشكلُة بدأت
سالب عدٍد رضب أنَّ ذلك .١− فهي وضوًحا، األقلُّ اإلجابة أما .١ = ١ × ١ ألنَّ ،١ هي
فالجذُر إذن؛ .١+ = ١− × ١− أنَّ يعني وهذا موجبًا. عدًدا لنا يُنتج آَخر، سالٍب عدد يف
يُطَرح السؤال أنَّ غري اإلجابات، َوْفرة يف بأس وال أيًضا. ١− و ١+ هو ١+ للعدد الرتبيعيُّ
أن يمكن فال مستعصية. املسألة تبدو ؟ √١- ،١− للعدد الرتبيعيُّ الجذر ما أخرى: مرة
يبدو ال ذلك، من بالرغم .١+ هو ِكَليهما العدَدين هذين تربيَع ألنَّ −١؛ أو ١+ الحلُّ يكون
عن اإلجابة عىل قادريَن نكون أن يستلزم االكتماَل أنَّ ذلك محتملة. أخرى حلوًال ثَمة أنَّ

السؤال.
تخيُّليٍّا»، «عدًدا ى يُسمَّ الذي ،«i» وهو جديد، عدٍد ابتكاَر هو بومبييل حلُّ كان وقد
وقد واحد؟» سالب للعدد الرتبيعيُّ الجذر «ما السؤال: إجابُة أنه عىل ببساطة ُعرِّف وقد
األعداد بها ُقدَِّمت التي الطريقِة عن مختلًفا يكن لم لكنه للمشكلة، َجبانًا حالٍّ هذا يبدو
أخرى، طريقة بأي عنه اإلجابُة املمكن من يكن لم سؤاًال الهندوُس صادَف فحني السالبة.
واحٍد طرِح ناتُج «ما السؤال: إجابُة أنه عىل ١− عرَّفوا قد أنهم سوى شيئًا يفَعلوا لم
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املتمثَِّل له املناِظَر املفهوم نأَلُف ألننا −١؛ مفهوم نَقبل أن علينا األسهل من صفر؟» من
لقد التخيُّيل. العدد مفهوم يُعزِّز شيئًا الواقعيِّ العالم يف نعرف ال أنَّنا غري يْن»، «الدَّ يف
وصِف من عرش، السابع القرن يف عاش الذي ليبنتس، جوتفريد الرياضيات، عالم تمكَّن
ورائع بديع َمالذٌ التخييلَّ العدد «إنَّ بقوله: رائع نحٍو عىل التخيُّيل للعدد الغريبة الطبيعة

والالوجود.» الوجود بني بربزٍخ أشبُه فهو اإللهية؛ الروح من
بالرضورة ل سنتوصَّ ،١− للعدد الرتبيعيُّ الجذر أنه عىل ،i بتعريف نقوَم أن وفور
.(٤− للعدد الرتبيعيُّ الجذر أيًضا (وهو i زائد i جمع حاصُل فهو 2i؛ العدد وجود إىل
.2 عىل i قسمة ناتج إنه إذ ؛ i/2 العدد وجوَد بالرضورة سنستنتُج نفِسها، وبالطريقة
لكلِّ مكافئ تخيُّيل عدٍد إىل التوصل من يُمكِّننا البسيطة، الحسابيِة العمليات إجراء إنَّ
واألعداد التخيُّلية، السالبة واألعداد التخيُّلية، الَعدِّ أعداُد فهناك حقيقيٍّا». «عدًدا يُدعى ما

التخيلية. النسبيِة غريُ واألعداد التخيلية، الكرسية
طبيعي مكان لها ليس التخيُّلية األعداِد هذه جميَع أنَّ هي اآلن ُ تطرأ التي واملشكلة
خطِّ بابتكار األزمة هذه حلِّ من الرياضيات علماءُ ويتمكَّن الحقيقي. األعداد خطِّ عىل
الصفر، عند معه ويتقاطُع الحقيقي األعداد خط عىل َعموديٍّا يقع منفصٍل تخييلٍّ أعداد
واحد، بُعد يف يمتد خطٍّ عىل مقترصًة اآلن األعداُد تَُعد لم .6-3 الشكل يف يتَّضُح مثلما
التخيلية األعداد وجوُد يقترص وبينما بُعدين. يف يمتدُّ إحداثيٍّا مستًوى تشَغل صارت بل
التي التوليفاِت فإنَّ لها، ص املخصَّ الخط عىل كلٌّ الخالصة، الحقيقيَّة األعداد أو الخالصِة
تقُع املركَّبة»، «األعداَد ى تُسمَّ التي ،(1+ 2i (مثل والتخيلية الحقيقية األعداد بني تجمع

لألعداد. اإلحداثيَّ املستوى ى يُسمَّ ما عىل
أيِّ لحلِّ استخدامها إمكانيُة هو التحديد، وجه عىل املركَّبة األعداَد هذه يُميز ما إنَّ
علماء يُضَطرُّ ال املثال، سبيِل عىل √(3+ 4i) حساِب أجل فمن رها. تصوُّ يمكن معادلة
وهي ،2 + i هي اإلجابة أنَّ يتَّضح إذ األعداد؛ من جديد نوٍع ابتكاِر إىل الرياضيات
الكتماِل الالزم النهائي العنُرص أنها يبدو املركبة األعداد أنَّ هذا ومعنى آخر. مركَّب عدٌد

الرياضيات.
فعلماء التخيُّلية؛ باألعداد يت ُسمِّ قد السالبة لألعداد الرتبيعية الجذوَر أنَّ من وبالرغم
من أيٍّ أو سالب عدٍد أيِّ من تجريًدا أكثَر باعتباره i العدد إىل ينظرون ال الرياضيات
األنسب اللغُة هي التخيُّلية األعداد أنَّ الفيزيائيون اكتشَف ذلك، عىل ِعالوًة الَعد. أعداد
الطفيفة، القليلة التغيريات ببعِض فباالستعانة الواقعي. العاَلِم ظواهِر بعض لوصِف

111



األخرية فريما مربهنة

−3−4 −2 −1

−i

−2i

−3i

−4i

+3 +4+2+1

axis

axis

real

4i

3i

2i

i

imaginary

 1 + 2i

إحداثيٍّ مستًوى إىل األعداد خط يُحوِّل التخيلية لألعداد ِمحوٍر تخصيَص إنَّ :6-3 شكل
لألعداد. اإلحداثي املستوى عىل موقُعها لها والتخيُّلية، الحقيقية األعداد من توليفة وأيُّ لألعداد.

بعض يف الطبيعية التأرُجِح حركة لتحليل املثالية الطريقَة هي التخيليُة األعداد تُصبح
يف تحدث الجيبي، التذبذب باسم ِتقنيٍّا تُعَرف التي الحركة وهذه البندول. مثل األجسام
العديد من يتجزَّأ ال جزءًا التخيلية األعداد أصبَحت وبهذا الطبيعية؛ الظواهر من الكثري
التيارات لتحليل i الكهرباء مهندسو يبتكر هذا، يومنا ويف الفيزيائية. الحسابات من
امليكانيكية املوجات دوالِّ نتائج حساب من النظرية الفيزياء علماءُ ويتمكَّن املتذبذبة،

التخيلية. األعداد أُسِس باستخدام املتذبذبة، الكميَّة
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إذ التخيلية؛ األعداد من االستفادة من أيًضا البحتة الرياضيات علماء تمكَّن وقد
التخيُّلية األعداد إنَّ ذلك. قبل َحلُّها املمكن من يكن لم ملسائَل إجاباٍت إيجاِد يف استخدموها
الدرجة تلك استخدام يف يأُمل أويلر كان وقد بالفعل، للرياضيات جديًدا بُعًدا تُضيف

األخرية. فريما مربهنة مهاجمة يف الحرية من اإلضافية
الالنهائيِّ التناقص يف فريما طريقِة تطبيَق املايض يف الرياضيات علماءُ حاوَل لقد
تكن لم أخرى حالة أيِّ عىل الربهان تَعميم محاوالِت لكنَّ ،n = 4 غري أخرى حاالٍت عىل
الربهان، يف ،i التخييلِّ العدد دمج أنَّ أثبَت قد أويلر أنَّ غري املنطق. يف ثغرات إىل إال تُؤدي
الحالة: مع الالنهائي التناقص طريقة نجاِح إىل ويؤدَِّي الثغرات، بعض يسدَّ أن يُمكن

.n = 3

ُمربهنة يف األخرى الحاالت مع تَْكراَره يستطع لم لكنه هائًال، إنجاًزا ذلك كان لقد
مع تتَماىش كي املنطقية ة الُحجَّ لتعديل أويلر محاوالت أنَّ الحظِّ سوءِ من األخرية. فريما
الرياضيَّات من ابتَكر الذي الرجل إنَّ بالفشل. انتَهت قد نهاية، ال ما إىل الحاالت جميع
عزاؤه وكان فريما. تحدِّي أمام الرأس خَفَض قد التاريخ، يف شخص أيُّ ابتكره مما أكثَر

العالم. يف مسألٍة أصعب حلِّ يف تقدًما أحَرز َمن أوُل أنه الوحيد
الذي اليوِم إىل بديعة رياضيٍة َمعاِرَف ابتكاِر يف واستمرَّ أويلر الفشُل هذا يُثبِّط لم
يف تماًما برصه فَقَد أنه نعرف حني وإدهاًشا روعًة أكثَر يَصري إنجاٌز وهو فيه، مات
عَرَضت حني ،١٧٥٣ العام يف للبرص فقُده بدأ لقد العَملية. حياته من األخرية السنوات
للغاية، غريبًة املعضلة كانت وقد فَلكية. ملعِضلٍة حالٍّ يُقدِّم ِلَمن جائزًة باريس أكاديمية
إىل ل التوصُّ من يتمكَّنوا كي أشهر لعدِة ُمهلًة األكاديمية من الريايض املجتمُع وطلب
بصورٍة يعمل وظل ة، باملهمَّ مهووًسا صار لقد ألويلر. رضوريٍّا يكن لم ذلك لكنَّ اإلجابة،
السيئة، العمل ظروَف أنَّ غري جدارة. عن بالجائزة وفاز أيام، ثالثة مدى عىل متواصلة
من العرشينيَّات يف آنذاك يزال ال كان الذي أويلر كلََّفت قد الشديد، اإلجهاد مع مجتِمعًة
ومنها أويلر، صور من العديد يف واضًحا هذا ويبدو عينَيه. إحدى يف البرص حاسَة عمره،

الفصل. هذا مقدمة يف تظهر التي الصورُة
بالط رياضياِت عاِلَم بصفته أويلر أُقيل داملبري، رون لو جون نصيحة عىل ِبناءً
التي النصيحة وهي الجرانج، لوي جوزيف الرياضيات عاِلُم محلَّه وحلَّ العظيم فريدريك
بعالم أستبدل بأن وتوصيتك لعنايتك َمديٌن أنا «كم بقوله: ذلك بعد فريدريك عليها علَّق
عظيًما.» رسوًرا أكاديميتي يف الترشيح أعضاءَ سيَُرس ما وهو بعيننَي، آَخَر أعمى، رياضياٍت
الرياضيات». يف «عمالقها ب مجدًدا العظيمة كاثرين بَت رحَّ حيث روسيا إىل أويلر عاد
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أنَّ زعم قد أويلر إنَّ بل طفيفة، إعاقٍة سوى واحدة عنٍي البرصيف حاسة فقُد يكن لم
الستني، سنِّ يف صار حني عاًما بأربعنَي ذلك وبعد «. أقلَّ اآلن صارت التَّشتيت «مصادر
إصابتَه يَْعني كان مما العني بعتامة السليمة عينُه أُصيبَت إذ بشدة؛ حالته تدهوَرت
ُمغِمًضا الِكتابة عىل التدريب يف وبدأ االستسالم، عدم عىل عَزم قد كان النهاية. يف بالعمى
أعمى صار قد كان أسابيع، غضون ويف الظالم. حلول قبل أسلوبَه يُتِقَن كي الواهنة عينَه
بضعة بعد مقروءًا يَُعد لم أويلر خطَّ لكن الوقت، لبعض بثماره التدريُب أتى تماًما.

له. ناسًخا ألربت ابنه فأصبح شهور؛
إنتاُجه يتأثر ولم بعدها، عاًما عَرش سبعَة مدى عىل الرياضيَّات إنتاج يف أويلر استمرَّ
األفكار معالجِة من الهائلة الفكرية ُقدراته مكَّنَته لقد قبل. ذي من أغزَر كان بل إطالًقا،
عقِله استخدام من االستثنائية ذاكرتُه ومكَّنَته الورق، عىل تسجيلِها إىل الحاجِة دون
فِمن مخيلته. آفاق ِمن َع وسَّ قد العمى أنَّ يعتقدون زمالؤه كان ذهنيَّة. مكتبٌة وكأنه
ذلك كان وقد عماه. فرتة يف اكتمَلت قد القمر ملواقع أويلر حسابات أنَّ بالذكر الجدير
يف الرياضيات علماء أعظَم َت حريَّ معضلة فهي أوروبا؛ ألباطرة الرياضية اإلنجازات أثمَن

نفُسه. نيوتن ومنهم أوروبا،
أنَّ وبدا العني، عتامة من للتخلُّص جراحية لعملية أويلر خضع ،١٧٧٦ العام يف

أيام. بضعة مدى عىل إليه يعود بدأ قد ه بَرصَ
وبإقداٍم، جديد. من الظالم إىل أويلر وُدِفع ذلك، بعد ظهَرت قد العدوى أنَّ غري
به. فتَكت بجلطة أصيب حني ،١٧٨٣ عام سبتمرب من ١٨ حتى العمل أويلر واصَل
الحياة عن أويلر «توقف كوندورسيه، دو ماركيز والفيلسوف، الرياضيات عالم وبتعبرِي

الحسابات.» وإجراءِ

بطيئة وترية (2)

من محدَّدتني حالتنَي يُثبت ما سوى الرباهنِي من يوجد يكن لم فريما، وفاة من قرٍن بعد
عدم عىل الربهان بتقديم واعدة بدايًة الرياضيِّني فريما أعطى لقد األخرية. املربهنة حاالت

للمعادلة: حلٍّ وجود

x4 +y4 = z4.
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للمعادلة: حلوٍل وجوِد عدَم ليُثبت الربهاَن أويلر عدَّل وقد

x3 +y3 = z3.

حلوٍل وجود عدِم إثباُت الرضوري من يزال ال كان أويلر، أحرزه الذي التقدُّم بعد وحتى
املعادالت: من نهائي ال لعدٍد صحيحة بأعداد

x5 +y5 = z5,

x6 +y6 = z6,

x7 +y7 = z7,

x8 +y8 = z8,

x9 +y9 = z9,

...

املوقُف يكن فلم مخجل؛ نحٍو عىل بطيئًا كان الرياضيات علماء َم تقدُّ أن من وبالرغم
الحاالت: أيًضا يُثبت ،n = 4 للحالة: املستخَدُم فالربهاُن عليه. يبدو قد الذي بالسوء
(أو ٨ األُس صورة يف كتابته يُمكن عدد أيَّ أنَّ ذلك يف والسبب n = 8,12,16,20, . . .

عىل ٢٥٦ فالعدد .٤ األُس صورة يف كتابته إعادُة أيًضا يمكن (… ،٢٠ أو ،١٦ أو ،١٢
،٤ األُس حالة يُثبت برهان فأيُّ ثَمَّ؛ وِمن .٤٤ أيًضا يساوي وهو ٨٢ يساوي املثال، سبيل
فإنَّ نفِسه، املبدأ هذا عىل وِبناءً .٤ مضاعفات من أُس أي أو ،٨ األُس حالة أيًضا سيثبت

.n = 6,9,12,15, . . . الحاالت: أيًضا سيُثبت ،n = 3 للحالة: أويلر برهان
،n = 3 الحالة: يُثبت الذي الربهان أنَّ ذلك ا. هشٍّ فريما ويبدو األعداد، تتداعى فجأًة
العدد أنَّ سابًقا أوضحنا وقد األولية». «األعداد من ٣ العدد ألنَّ خاصة؛ بأهميٍة يتَّسم
نفسه ِسوى عدد أي عىل القسمة يقبل ال أنه يف املتمثلة املميزة بالخاصية يتَّسم األوَّيل
األعداد جميع أما … ،١٣ ،١١ ،٧ ،٥ األولية األعداد عىل األخرى األمثلة ومن .١ والعدد
املؤلفة. األعداد أو األولية، غرِي باألعداد ى وتُسمَّ األوَّلية األعداد مضاعفات فهي األخرى،
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اإلطالق؛ عىل األعداد أهمُّ هي األولية األعداد أنَّ يَرون األعداد نظرية يف ني املختصِّ إنَّ
جميع تشكيُل يُمكن إذ العددية؛ البناء وحدات هي األولية فاألعداد الرياضيات. ذرَّات ألنها
إىل يؤدي األمر هذا أنَّ ويبدو األولية. األعداد من توليفات رضِب خالل من األخرى األعداد
سوى األمر يستدعَي لن ،n قيم لجميع األخرية فريما مربهنة إثبات أجل فمن مذهل. تقدٍم
لحاالت مضاعفاٍت ِسوى ليست األخرى الحاالت جميع أنَّ ذلك .n ل األولية القيم إثباِت

ِضمنيٍّا. إثباتُها ويمكن األولية، األعداد
تلك جميع إغفاُل يمكن إذ هائلة؛ بدرجة املعضلَة ط يُبسِّ ذلك أنَّ البديهي ومن
عدد أنَّ ذلك بعد وسنجُد األولية. األعداد غرِي من n قيمة فيها تكون التي املعادالت
٢٠ إىل تصل n قيمة فيها تكون التي الحاالت جميع ففي كثريًا. أقلَّ أصبح قد املعادالت

إثباتها: يجب ِقيَم ستِّ ِسوى يوجد ال أقل، أو

x5 +y5 = z5,

x7 +y7 = z7,

x11 +y11 = z11,

x13 +y13 = z13,

x17 +y17 = z17,

x19 +y19 = z19.

أعداًدا n قيم فيها تكون التي للحاالت األخرية فريما مربهنة إثباِت من أحُدهم تمكَّن إذا
األعداد جميع تناول يف نُفكر حني .n قيم جميع عىل املربهنة فستَثبُت فحسب؛ أوليًة
األولية األعداد تناول يف نُفكر حني أما نهاية. ال ما إىل كثريٌة أنها يتضح الصحيحة،
يُصبح األمر فإنَّ الصحيحة، األعداد من للغاية صغري جزءٍ سوى تُمثل ال التي فحسب،

كذلك؟ أليس بالتأكيد، كثريًا أبسَط
منها، األكرب الجزءَ حذَفنا ثم نهائية، ال بكمية بدأنا إذا أننا نُفكر أن البديهي من
أنَّ الحظ سوء فمن ذلك، من بالرغم نهائية. كميًة سيكون لدينا يتبقى ما أنَّ نتوقع فسوف
الفيصل. هو املنطق بل الرياضيات، يف الحقيقة عىل الحكم يف الفيصَل هي ليست البديهة
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من فبالرغم ثَمَّ؛ وِمن نهائية. ال األولية األعداد قائمة أنَّ إثباُت يُمكن أنه األمر وحقيقة
فإنَّ األولية، األعداد غرِي من n قيمة فيها تكون التي املعادالت من العظمى الغالبية تجاُهل
أيًضا. نهائيٍّا ال سيظلُّ األولية األعداد من n قيمة فيها تكون التي املتبقية املعادالت عدد
إىل يعود األولية، األعداد من نهائيٍّ ال عدد وجوَد يُثبت الذي الربهان تاريخ إنَّ
وجوَد إقليدس يفرتض البداية، يف الرياضيات. يف الكالسيكية الحجج أحد وهو إقليدس،
نهائي ال عدٍد وجود من بد ال أنه ذلك بعد ويُثبت األولية، األعداد من نهائية قائمٍة
وهو إقليدس، قائمة يف األولية األعداد من N يوجد القائمة. هذه إىل اإلضافات من
النحو عىل ،QA جديد: عدد توليُد ذلك بعد إلقليدس ويمكن .P1, P2, P3, . . . , PN يها يُسمِّ

التايل:

QA = (P1 × P2 × P3 × · · · × PN )+ 1.

قد فسنكون أوليٍّا، كان فإذا أوَّيل. غريَ أو أوَّليٍّا يكون أن إما ،QA الجديد، العدد وهذا
مكتملًة. األولية لألعداد األصلية قائمتنا تكن فلم إذن أكرب، جديد أويل عدٍد تكوين يف نجحنا
عىل القسمة يقبل أنه بد فال األولية؛ األعداد من QA يكن لم إذا األخرى، الناحية ومن
األويلُّ العدد هذا يكوَن أن يمكن وال للقسمة. باٍق هناك يكون أن دون األولية األعداد أحد
باقيًا ترتك أن بد ال األعداد، هذه من أيٍّ عىل QA قسمة ألنَّ املعروفة؛ األولية األعداد من
.PN+1 يَه نُسمِّ أن يُمكننا جديد أوَّيل عدٍد وجود من بد فال ثَمَّ وِمن .١ العدد هو للقسمة،
أو جديًدا، أوليٍّا عدًدا QA فيها يكون أن ا إمَّ التي املرحلة إىل وصلنا قد نكون واآلن
قائمتنا إىل أضفنا قد نكون الحالتني، ِكلتا ويف .PN+1 هو جديد أويلٌّ عدٌد لدينا يكون
قائمتنا إىل (PN+1 أو QA) ضم مع العملية هذه تَْكراُر اآلن يُمكننا األولية. لألعداد األصلية
آَخر، جديًدا أوليٍّا عدًدا يكون أن ا إمَّ الجديد العدد وهذا .QB جديد عدد وتوليد األصلية
إنَّ املعروفة. األولية األعداد قائمة يف يَِرد ال ،PN+2 جديد: أويل عدٍد وجود إىل سنحتاج أو
عن النظر برصف جديد، عدٍد إيجاَد دوًما نستطيُع أننا هو املنطقية الحجة هذه جوهر

نهائية. ال األولية األعداد فقائمة إذن؛ القائمة. طول
أيًضا؟ هو نهائيٍّا ال يكون أن نهائية، ال كمية من شكٍّ دون أصغَر ليشء يُمكن فكيف
آَخر سؤال من ما «الالنهائية! مرة: ذات هيلربت ديفيد األملاني، الرياضيات عالم قال لقد
النحو هذا عىل عقَله َزت حفَّ قد أخرى فكرٍة من وما العمق، بهذا اإلنسان روَح حرَّك قد
من التوضيح من كبري قدٍر إىل يحتاج يزال ال آخَر مفهوٍم من فما ذلك، من بالرغم املثِمر،
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وقد بالالنهائية. نَعنيه ما تعريَف يستلزم الالنهائية مفارقة حل إنَّ الالنهائية.» مفهوم
تنتهي ال التي القائمة حجُم أنها عىل هيلربت مع يعمل كان الذي كانتور جورج عرَّفها
ال سيكون الحجم يف يُماثلها يشء أي فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن .(… ،٤ ،٣ ،٢ ،١) العد أعداد من

أيًضا. نهائيٍّا
بديهي، نحٍو عىل أصغَر يبدو الذي الزوجية، األعداد عدد فإنَّ التعريف، لهذا وَوفًقا
متماثلتان؛ الزوجية األعداد وكمية ، العدِّ أعداد كمية أنَّ إثباُت السهل من نهائي. ال أيًضا هو

عدد: ألي زوجي مقابل إيجاد نستطيع إننا إذ

1 2 3 4 5 6 7 …
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …
2 4 6 8 10 12 14 …

قائمة من بعنٍرص ، العدِّ أعداد قائمة عنارص من عنرص كلِّ مطابقُة املمكن من كان إذا
تقودنا املقارنة يف الطريقة وهذه نفِسه. بالحجم القائمتني أنَّ بد فال الزوجية، األعداد
األولية. األعداد من نهائي ال عدد وجود حقيقة ومنها املفاجئة، االستنتاجات بعض إىل
يف تعرَّض فقد منهجيَّة؛ بطريقٍة الالنهائية تناول َمن أوَل كان كانتور أنَّ من وبالرغم
حياته نهاية ويف الَجذْري. تعريفه بسبِب الريايض املجتمع من شديدة النتقاداٍت البداية
املرض من بسببها كانتور عانى وقد متزايد، نحٍو عىل شخصيًة الهجمات صارت املهنية،
واسٍع بَقبوٍل تَحظى أفكاُره صارت وفاته، بعد املطاف نهاية ويف الحاد. واالكتئاِب العقيل
هيلربت: قال لكانتور، وتكريًما نهائية. لالَّ والفعال الدقيق املتِسَق الوحيد التعريَف بصفتها

كانتور.» لنا خَلقه الذي الفردوس عن أحٌد يُبِعَدنا «لن
هيلربت»، «فندق باسم يُعَرف الالنهائية، عىل مثاًال وابتكر العمَل هيلربت واصل
لعدد امتالكه بَميزِة االفرتايض الفندق هذا يتَّسم بوضوح. الغريبَة ِسماِتها ر يُصوِّ الذي
أنَّ يعرف حني أملُه ويَخيب الفندق إىل نزيٌل يصُل األيام أحد ويف الغرف. من نهائيٍّ ال
الفندق، موظَُّف هيلربت، يفكر الالنهائي. الفندق حجم من بالرغم مشغولة، الغرف جميع
الحاليِّني نزالئه جميع من يطلب فارغة. غرفة له سيجُد أنه الجديد للقادم يؤكد ثم بُرهًة،
النزيُل وينتقل ،٢ الغرفة إىل ١ بالغرفة املقيم النزيل فينتقل التالية؛ الغرفة إىل االنتقاَل
مما له؛ بغرفٍة يحظى الفندق يف َمن جميع يظل وهكذا. ،٣ الغرفة إىل ٢ الغرفة يف املقيم
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واحد زائد نهاية ال ما أنَّ يُثبت وهذا .١ الشاغرة الغرفة يف اإلقامَة الجديد للقادِم يُتيح
نهاية. ال ما يُساوي

يزال ال فالفندق كثريًا. أكربَ مشكلٍة مع التعامل إىل هيلربت يُضطرُّ التالية، الليلة يف
الجدد. النزالء من نهائي ال عدٌد وبها نهائي، ال حدٍّ إىل كبرية حافلٌة تصل بينما ممتلئًا،
فيطلب الالنهائية. الفندق فواتري من املزيد يف بالتفكري مرسوًرا الجأش رابَط هيلربت يظل
غرفِتهم رقم ِضعَف رقُمها يكون التي الغرفة إىل االنتقاَل الحاليِّني نزالئه جميع من
يف املقيم النزيل وينتقل ،٢ الغرفة إىل ١ الغرفة يف املقيم النزيل ينتقل ثَمَّ؛ وِمن الحاليَّة.
عدٌد ويصريُ بغرفة، يحَظْون لفندق يف كان َمن جميُع يظل وهكذا. ،٤ الغرفة إىل ٢ الغرفة
يوضح وهذا الجدد. للقادمني ليتسَع شاغًرا الفردية، الغرف جميع الغرف، من نهائيٌّ ال

نهاية. ال ما يُساوي نهاية ال ما ِضعَف أنَّ
إذ نفِسه؛ بالحجم كبريٌة الالنهائية الكميات جميع أنَّ يقرتح هيلربت فندق أنَّ يبدو
فالكمية نفِسه، الالنهائيِّ الفندق يف تُقيَم أن يمكن الالنهائية الكميات مختِلَف أنَّ يبدو
يف املتمثلة الالنهائية الكمية مع تتطابَق أن يُمكن الفردية األعداد يف املتمثلُة الالنهائية
بالتأكيد. اآلَخِر بعضها من أكربُ الالنهائية الكميات بعض أنَّ غري بأكَمِلها. العدِّ أعداِد
تنتهي النسبية غرِي األعداد بجميع النسبية األعداد جميِع ملزاَوجِة محاولة أي أنَّ ذلك
من أكربُ الالنهائية النسبية غرِي األعداد مجموعة أنَّ إثباُت األمر حقيقة يف ويُمكن بالفشل،
كامل نظام وضِع إىل الرياضيات علماء اضُطرَّ لقد الالنهائية. النِّسبيِة األعداد مجموعة
بهذه االهتماُم صار وقد الالنهائية، من املختلفِة املستويات مع للتعامِل املصطلحات؛ من

الحايل. الوقت يف املثرية املوضوعات أكثِر من املفاهيم
مبكِّر برهان وجود يف اآلماَل حطََّمت قد األولية األعداِد نهائيَة ال أنَّ من وبالرغم
إيجابيًة أكثَر نتائَج يوفر األولية األعداد من نهائي ال إمداٍد وجود فإنَّ األخرية، فريما ملربهنة
عن البحث موضوع إىل العودة وقبل الحرشات. وتطور الجاسوسية مثل أخرى مجاالت يف
األولية األعداد استخدام حاالت إىل رسيًعا اإلشارة بنا يجدر األخرية، فريما ملربهنة إثباٍت

استخدامها. إساءة وحاالت
تطبيًقا وَجَدت التي القليلة البحتة الرياضيات مجاالت من األولية األعداد نظرية إنَّ
رسائل تأليف عىل التشفري ينطوي التشفري. مجال وهو الواقعي، العالم يف لها مباًرشا
يستقبلُها. قد آخَر شخٍص أيِّ دوَن وحده إليه امُلرَسِل سوى شفرتها فكَّ يستطيع ال رسية
عمليُة تستلزم ما وعادًة رسي، ِمفتاٍح استخداَم الرسية الرسائل تأليف عمليُة وتستلزم
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يكون العملية، هذه ويف املعاكس. االتجاه يف الرسي للمفتاح ي املتلقِّ تطبيَق التشفري فكِّ
إليه واملرَسُل املرِسُل يتفق أن يجب فأوًال، األمان. سلسلة يف األضعف الَحْلقَة هو امِلفتاُح
من تمكن إذا العدوَّ أنَّ ذلك َخِطرة. عمليٌة املعلومة هذه وتبادُل امِلفتاح، تفاصيل عىل
إنَّه ثم التالية. الرسائل جميع شفرة فكِّ من يتمكُن فسوف املتباَدل؛ املفتاح إىل الوصول
املفتاح العدو ى يتلقَّ بأن ُمخاطرٌة وثَمة األمان، لضمان بانتظاٍم املفاتيح هذه تغيريُ يجب

فيها. يتغريَّ مرة كل يف الجديد
ر يُشفِّ معينة بطريقة استخداَمه أنَّ يف املتمثلة الحقيقة حول املفتاح مشكلة تتمحوُر
القدر عىل الشفرة فكِّ عملية وتكون شفرتها، يفكُّ املعاكسة بالطريقة واستخدامه الرسالة،
أنَّ تُخربنا فالتجِربة ذلك، من بالرغم التشفري. عمليُة عليها تكون التي السهولة من نفِسه
الحياتية؛ املواقف من العديد يف التشفري عملية من كثريًا أصعَب تكون الشفرة فكِّ عملية
أمر فهو هيئتها، إىل وإعادتُها الخفق هذا إلغاء أما بيضًة، نَخِفق أن ِنسبيٍّا السهل فمن

كثريًا. أصعب
البحث فكرة إىل هيلمان ومارتِن ديفي وايتفيلد توصل العرشين، القرن سبعينيَّات يف
االتجاه يف للغاية صعبًا ويكون االتجاَهني، أحِد يف إجراؤها يسهل رياضية عَمليٍة عن
يكوَن أن يمكن املثال، سبيل فعىل املثايل. امِلفتاَح هي العملية هذه مثُل وستكون املعاكس.
وعندها، عمومي. دليٍل يف التشفري ِنصف وأنُرشَ ِنصَفني، من املؤلَُّف الخاصُّ ِمفتاحي لديَّ
الخاصَّ النصَف يعرف ال أحًدا لكنَّ رة، مشفَّ رسائَل يل يرسل أن من شخص أيُّ سيتمكَّن
بالتشفري، الخاص املفتاِح ِنصَف يعرفون الجميَع أنَّ من وبالرغم ِسواي. الشفرة بفك

الشفرة. بفك الخاصِّ نصفه إىل ِصلٍة بأيِّ يَُمتُّ ال فإنه
من فريٌق وهم أِدملان، وليونارد شامري وعدي ريفست رونالد أدرك ،١٩٧٧ عام يف
األوليَّة األعداد أنَّ للتِّقنية، ماساتشوستس معهد يف الكمبيوتر وعلماءِ الرياضيات علماء
الخاص، مفتاحي أصنَع فلكي صعب. تشفرٍي وفكِّ سهل تشفرٍي لعملية املثايلُّ األساس هي
ثم رقًما، ٨٠ عن منهما الواحد يقلَّ أال عىل الضخمة، األولية األعداد من اثنني سأختاُر
الرسائل تشفري يستلزمه ما وكل أويل. غرِي أكربَ عدد إىل َل أتوصَّ لكي مًعا أِرضبُهما
العددين معرفَة فتستلزم التشفري فك عملية أما الضخم، األويل غرِي العدد معرفة هو
اآلن يمكنني األوليَّني. العامَلني باسم يُعَرفان وهما مًعا، با ُرضِ اللذَين األصليَّني األوليَّني
بالعاملني لنفيس وأحتفظ بالتشفري، الخاص النصف الضخم: األويل غريَ العدد أنرش أن
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غرِي للعدد الجميع معرفة من بالرغم أنه فاملهم التشفري. بفك الخاص النصف األوليَّني:
األوليني. العامَلني ملعرفة هائلة صعوبًة سيُواِجهون أنهم الضخم، األويل

الجميَع سيُمكِّن الذي ،٥٨٩ األويلِّ غريَ العدد أختار أن يُمكنني أسهل، مثاًال ولنتناَوْل
يتمكَن ال كي ا؛ رسٍّ ٥٨٩ للعدد األوليني بالعامَلني وسأحتفُظ إيلَّ. الرسائل تشفري من
األوليَّني، العاملني إىل التوصل من آَخرون تمكن وإذا سواي. الرسائل تشفري فك من أحٌد
يف حتى واضَحني غريُ األوليَّني العاملني لكنَّ رسائيل، شفرة فك من أيًضا هم فسيتمكَّنون
الكمبيوتر عىل دقائق بضِع سوى األمر يستغرق لن الحالة، هذه ويف الصغري. العدد هذا
لن مفتاحي فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن ،(٥٨٩ = ١٩ × ٣١) و١٩ ٣١ هما األوليني العاملني أنَّ ملعرفِة

طويلة. ملدَّة آمنًا يَظل
مائِة عن يقلَّ لن الواقع، يف ه أنُرشَ أن يُمكن الذي األوَّيل غريُ فالعدد ذلك، من بالرغم
يف والسبب بالفعل. مستحيًال أمًرا األوليَّني عاِمَليه اكتشاف ِة مهمَّ من يجعل مما رقم،
الضخم األوَّيل غرِي العدد هذا لقسمِة الكمبيوتر أجهزة أقوى استخدام مع حتى أنه ذلك
سنواٍت سيستغرق األمر فإنَّ التشفري)، فك (مفتاح األوليَّني عاِمَليه إىل التشفري) (مفتاح
الجواسيس محاوالِت إلحباط ِفعلُه عيلَّ سيكون ما فكلُّ ثَمَّ؛ وِمن اإلجابة. إىل ل للتوصُّ عدًة
الذي العمالق األويل غريَ العدد أعلن عام، كل يف سنوية. بصفٍة ِمفتاحي تغيريُ هو األجانب
يف جديٍد من يبدأ أن رسائيل تشفري فك محاولِة يف يرغب َمن كلِّ عىل وسيكون اخرتتُه،

األوليَّني. العاِمَلني حساب محاولة
يف أيًضا تظهر فهي الجاسوسية، يف األولية األعداُد يه تُؤدِّ الذي الدَّور إىل وإضافًة
سبتنديسيم» «ماجيسيكادا باسم تشتهُر التي الدورية، الزيز فحرشة الطبيعي. العالم
تبدأ حياة. دورِة بأطوِل الحرشات، جميع بني من تتَّسُم ،Magicicada septendecim
األشجار جذور من الُعصارَة الحورياُت تمتص حيث األرض، تحت الفريدُة حياِتها دورُة
يف وتطري األرض من البالغة الزيز حرشات تنبثق االنتظار، من عاًما ١٧ وبعد بصرب.
تتزاوج قليلة، أسابيَع ُغضون ويف مؤقتة. ملدَّة بها األرُض وتمتلئ كبرية، بأعداٍد أرسابها

وتموت. بيَضها وتضُع
حياة دورِة طول يف السبب ما فهو: بشأنها األحياء علماءَ يُحريِّ كان الذي السؤال أما
من أويل عدٍد يف يتمثَّل الذي الدورة هذه لطول داللة ة أثَمَّ املدة؟ هذه كل إىل الزيزيات
،Magicicada tredecim تريديسيم» «ماجيسيكادا باسم يُعَرف آَخُر نوٌع فثَمة السنوات؟
السنوات من أويلٍّ لعدد الحياة دوراِت امتداد بأنَّ يوحي مما عاًما؛ ١٣ كل أرسابها يف تطري

ما. تطوريًة َميزًة ر يوفِّ
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حياته بدورة أيًضا هو يتَّسُم طفيليٍّا الزيز ِلحرشات أنَّ النظرياِت إحدى تقرتح
تبلغ الطفييل حياة دورة أنَّ مثًال افرتضنا إذا تجنُّبَه. الزيز حرشات وتُحاول الطويلة،
القسمة يقبل حياتها دورة طوُل يكون أن تجنُِّب يف الزيز حرشات ترغب فسوف سنتنَي،
دورة كانت إذا وأيًضا بانتظام. مًعا والطفييل الزيزيات وجوُد يتزاَمُن فسوف وإال ،٢ عىل
دورة طول يكون أن تجنُِّب يف الزيزيات ترغب فسوف سنوات، ٣ تبلغ الطفييلِّ حياة
بانتظام. مًعا والزيزيات الطفييل وجوُد يتزامن فسوف وإال ،٣ عىل الِقسمة يقبل حياتها
هي لها اسرتاتيجية أنسَب فإنَّ بطفيليِّها، اللقاءَ الزيزيات تتجنَّب لكي املطاف، نهاية ويف
يقبل ال ١٧ العدد أنَّ إىل فنظًرا السنوات. من أوليٍّا عدًدا حياتها دورة طوُل يبلغ أن
دورُة كانت إذا بُطَفيليِّها. سبتنديسيم» «ماجيسيكادا تلتقي ما فنادًرا يشء؛ عىل القسمة
١٦ ذلك، من أطوَل كانت وإذا عاًما، ٣٤ كلَّ إال يلتقيا فلن سنتنَي، تبلغ الطفييل حياة

.(١٧ × ١٦) عاًما ٢٧٢ كلَّ إال يلتقيا فلن املثال، سبيل عىل عاًما
تواتُِر من سيَزيدان دورتنَي سوى لديه يكون لن املقاومة، من الطفييلُّ يتمكَن ولكي
لن الطفييلَّ أنَّ غري الزيزيات. مثل عاًما ١٧ تبلغ التي والدورة نوية، السَّ الدورة التزاُمن:
مرًة ١٦ فأول متوالية؛ عاًما ١٧ مدى عىل الظهور مع حيٍّا البقاء من األرجح عىل يتمكن
دورُة تبلَغ فلكي األخرى، الناحية ومن الزيزيات. وجود مع تتزامن لن الظهور مرات من
الحياة دورة مدى عىل الطفييل أجياُل تتطور أن أوًال سينبغي عاًما، ١٧ الطفييل حياة
الطفييل وجوُد يتزامن لن التطور، من ما مرحلٍة يف أنَّه هذا ومعنى عاًما. ١٦ تبلغ التي
تمتدُّ التي الزيزيات حياة دورة فإنَّ الحالتنَي، من أيٍّ ويف عاًما! ٢٧٢ ملدة الزيزيات مع

تحميها. السنوات، من أويل عدٍد مدى عىل
سباقه ففي قط! يُكتَشف لم املزعوم الطفييلَّ هذا أنَّ يف السبَب هو هذا يكون وقد
حاجز إىل وصلت أن إىل حياته دورة من يُطيل األرجح عىل الطفييلُّ ظل بالزيزيات، للَّحاق
ذلك وبحلول عاًما، ٢٧٢ مدى عىل معها التزامن عن ذلك بعد عجز وقد عاًما. عرش الستَة
حياة دورة أنَّ هي والنتيجة انقراضه. إىل أدى قد الزيزيات مع التزامن عدُم كان الوقت

الطفييل. انقرَض إذ إليه حاجة يف تَُعد لم ما وهو عاًما؛ ١٧ بلَغت قد الزيزيات

بلو لو السيد (3)

وْسَمها بالفعل َخت رسَّ قد األخرية فريما مربهنة كانت عرش، التاسع القرن بداية بحلول
يحدث لم أويلر أحرَزه الذي ِم التقدُّ فمنذ األعداد. نظرية يف ُسمعًة ُ األسوأ املعضلُة بأنها
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فريما برهاِن عن البحث مجال أحيا قد فَرنسية لسيدة مثريًا إعالنًا أنَّ غري آخر، تقدٍم أيُّ
تتمكَن ولكي ب، والتعصُّ النَّْعرة عرصمن تعيشيف جريمان صويف كانت جديد. من املفقوِد
والعمل سيئة ظروف يف والدراسة مزيفة شخصيٍة انتحال إىل اضُطرَّت أبحاثها، إجراء من

فكرية. ُعزلة يف

جريمان. صويف :7-3 شكل

التمييَز هذا أنَّ غري قرون، مدى عىل الرياضيات دراسة عن يُثننَي النساء ظلَّت لقد
يف أسماءهنَّ ن وغريَّ املنظومة، ضدَّ الكفاح من الرياضيَّات عاملات من العديَد يمنع لم
هي الرياضيات يف بصمتها برتِك ُعِرفت قد سيدة وأول دائم. نحٍو عىل الرياضيات ت ِسجالَّ
فيثاغورس طالب من واحدًة كانت والتي امليالد، قبل السادس القرن يف عاشت التي ثيانو
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املطاف. نهاية يف له وزوجًة البارزين، َحواريِّيه من واحدًة تصبح أن قبل البداية، يف
النساء؛ من الباحثاِت يُشجع كان ألنه النسوي»؛ «الفيلسوف بلقب فيثاغورس ويُعَرف
األخوية أعضاء من أُخَريات أختًا وعرشين ثماٍن بني من واحدٍة سوى ثيانو تكن فلم

الفيثاغورسية.
االلتحاق عىل النساء تشجيع يف وأفالطون سقراط أمثاُل استمر التالية، القرون يف
ذلك يحدث ولم الرياضيات، يف مؤثِّرة مدرسًة س تُؤسِّ لم منهنَّ أيٍّا لكنَّ بمدارسهم،
جامعة يف الرياضيات أساتذة أحد ابنة هيباتيا، ُعِرفت فحينَها امليالدي. الرابع القرن حتى
املعضالت. حلِّ يف األعظَم وبكونها املعروف، العالم يف املحارضات أشهر بإلقاء اإلسكندرية،
، الحلَّ طالبني إليها يُرسلون املعضالت إحدى عليهم استعَصت إذا الرياضيات علماء كان
الربهان وبعملية بالرياضيات الشَغف شديدَة كانت لقد معَجبيها. هيباتيا خيَّبَت ما ونادًرا
ويف الحقيقة. تزوَجت قد بأنها أجابت زواجها، عدم يف السبب عن ُسئلت وحني املنطقي،
األول كريلس بدأ حني وذلك هالكها، يف العقالنية قضية إىل إخالُصها تسبَّب املطاف، نهاية
يَْدعوهم كان الذين الرياضيات، وعلماء والعلماء الفالسفة قمع يف اإلسكندرية بَْطِريَرك
كريلس تآمَر أن بعد حدث ملا مفصًال وصًفا جيبون إدوارد املؤرخ ذَكر وقد بالهراطقة.

عليها. العامَة وحرَّض هيباتيا عىل األول

عَربتِها، من هيباتيا نُِزعت املقدَّس، الكبري الصوم موسم يف مشئوم، يوٍم يف
«بيرت يد عىل بوحشيٍة ذُِبحت حيث الكنيسة إىل وُجرَّت مالبسها، من وُجرِّدت
لحمها كشطوا الذين الرحمة، عديمي الهَمجيِّني املتعصبني من وحشٍد القارئ»

النريان. يف املرتجفِة بأطرافها وألَقْوا املحار، بأصداف ِعظامها عن

امرأٌة ترتك ولم الركود، من مرحلٍة يف الرياضياُت دخَلت قصرية، بمدَّة هيباتيا موِت بعد
عام ميالن يف أنيزي ماريا ُولِدت النهضة. عرص بعد إال الرياضيات عالم يف اسَمها أخرى
ُعِرفت هيباتيا. مثل ذلك يف مثلها الرياضيَّات، علماء أحِد ابنَة أيًضا هي كانت وقد ،١٧١٨
عن بأطروحاتها تحديًدا واشتُِهرت أوروبا، يف الرياضيات علماء أفضل من واحدًة بكونها
مشتقة كلمة وهي ،versiera باسم املنحنيات تُعَرف اإليطالية، يف املنحنيات. ات مماسَّ
لكلمة اختصاًرا كانت أيًضا لكنها االنحناءَ، تعني التي ،vertere الالتينية الكلمة من
أنيزي، درَستْها التي املنحنياِت أحد تُرِجم لقد الشيطان». «زوجة تعني التي avversiera
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وبمرور أنيزي»، «مشعوذة باسم خاطئ نحٍو عىل اإلنجليزية إىل versiera Agnesi وهو
نفِسه. باالسم تُعَرف الرياضيات عاملُة صارت الوقِت

بقدراِت يعرتفون كانوا أوروبا أنحاء جميع يف الرياضيَّات علماء أنَّ من وبالرغم
الفرنسية، األكاديمية سيما ال األكاديمية، املؤسسات من العديُد رفضت فقد أنيزي،
العرشين، القرن حتى النساء ضد املؤسيسُّ التمييز استمرَّ بحثيٍّا. منصبًا تمنَحها أن
ومبدع عبقريٍّ شخص «أكثُر بأنها أينشتاين وَصفها التي نويثر، إيمي ُحِرمت حني
محاٍرض منصَب العايل»، التعليم ي تلقِّ يف النساءُ بدأت أن منذ ظهر قد الرياضيات يف
السماُح يمكن «كيف ييل: بما الكلية أعضاء غالبيَة حاَجَجت وقد جوتينِجن. جامعة يف
بمنصِب تحظى أن يمكن فسوف محاِرضة، أصبَحت وإذا محاِرضًة؟ تُصبح بأن المرأة
حني جنودنا رأي سيكون ماذا … للجامعة األعىل املجلس يف عضًوا تُصبح أو بروفيسور
صديقها أجاب وقد امرأة؟» قدَمي تحت يتعلَّمون أنهم ويجدون الجامعة إىل يعودون
تُساق ُحجة حات املرشَّ إحدى جنس أنَّ أرى لسُت السادة، «أيها هيلربت: ديفيد ومرشدها،

يشء.» كل من بالرغم ام بالحمَّ ليس فاملجلس محاِرض. منصب يف َقبولها ضدَّ
الرياضيات عاملاِت من كانت إذا عما ذلك بعد الندو، إدموند زميلها، ُسئل وقد
أما عظيمة، رياضيات عاملُة بأنها أشهَد أن «يمكنني بقوله: عنه أجاب ما وهو العظيمات،

به.» الجزَم أستطيع ال ما فهذا امرأًة، كونها عن
غريها مع الكثري يف تشرتُك نويثر كانت فقد التمييز، من عانَتْه ما إىل وإضافًة
يف ألستاٍذ ابنًة كانت أيًضا هي أنها ذلك ومن القرون، مدى عىل الرياضيات عاملات من
تهتمُّ عائالٍت من ينحدرون النوَعني، ِكال من الرياضيات، علماء من العديد إنَّ الرياضيات.
النسبة أنَّ غري ريايض، جنٍي وجوِد بشأن املازحة الشائعات إىل يُْفيض مما بالرياضيات؛
يتمتَّعَن ُكن الالئي النساء معظم أنَّ هو لذلك املحتمُل والتفسري كثريًا. أعىل النساء يف
آلباءٍ ُولِدن الالئي أولئك أما دراسته، عىل عَن يُشجَّ أو قط للمجال يتعرَّضن لم املَلكِة، بتلك
عالوًة األعداد. عالم يف االنغماَس يتجنَّبَن أن املمكن من يكن فلم الرياضيات، أساتذة من
يف األخَريات الرياضيات عاملات ومعظم وأنيزي هيباتيا مع تشرتُك نويثر فإنَّ ذلك، عىل
هذه مثِل يف النساء عمَل أنَّ إىل كبرية بصفٍة ذلك يف السبب ويعود قط، يتزوَّجن لم أنهن
استعداٍد عىل كانوا الذين هم الرجال من وقليٌل املجتمع، يقبله الذي باألمر يكن لم املهن
الرياضيات عاملة أما للجدل. املثرية الخلفيات تلك مثِل إىل ينتمنَي نساءٍ من يتزوَّجوا ألن
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زواًجا رتَّبت إنها إذ القاعدة؛ لهذه استثناءٌ فهي كوفاليفسكي، سونيا العظيمة، الروسية
هذا أتاح لقد األفالطونية. العالقة عىل وافَق الذي كوفاليفسكي، فالديمري مع صوريٍّا
يف سونيا سفر إنَّ ثم أبحاثهما، عىل والرتكيَز عائلتَيهما، من الهروَب للطرفني الزواُج

لة. مبجَّ متزوجة سيدًة أصبَحت أن فوَر كثريًا أسهَل صار قد وحدها أوروبا
النساء تجاَه تعصبًا األكثُر هي فرنسا كانت األوروبية، البلدان جميِع بني من
وبالرغم الذهنية. قدراتهنَّ وتفوق النساءَ تُناسب ال الرياضياِت أنَّ أعلنَت إذ املتعلِّمات؛
والتاسع عرش الثامن القرنني ُجلِّ يف الرياضيَّات عالَم سادت قد باريس صالونات أنَّ من
تُصبح وأن الفرنيس، املجتمع قيود من اإلفالت من واحدة امرأٍة سوى تتمكَّن فلم عرش،
دراسة مجال يف ثورًة جريمان صويف أحدثت لقد األعداد. نظرية يف العظيمات العاملات من
حاَولوا الذين الرجال من أيٌّ أسهَمه مما أكرب بقدٍر فيها وأسهمت األخرية، فريما مربهنة

قبلها.
أمربواز يُدعى فَرنيس لتاجٍر ،١٧٧٦ عام أبريل من األول يف جريمان صويف ُوِلدت
فقد الفرنسية؛ الثورة أهواُل حياتها يف تحكََّمت عَمِلها، نطاِق وخارج جريمان. فرانسوا
للتفاضل دراستُها وكانت لألعداد، حبَّها فيه اكتشفت الذي العاِم يف الباستيل سجُن سقط
صويف عائلة تكن فلم ثريٍّا، كان أباها أنَّ من وبالرغم الذُّعر». «عهد ظالل يف والتكامل

األرستقراطيَّة. الطبقة من
جريمان كانت التي االجتماعية الخلفية إىل ينتمنَي الالئي النساءَ أنَّ من وبالرغم
يتمتعَن أن عليهنَّ ينبغي كان فقد الرياضيات، دراسة عىل عن يُشجَّ يَُكنَّ لم إليها، تنتمي
ومن مهذَّبة. محادثة يف ُطِرح إن األمر مناقشة من يتمكَّنَّ كي بها املعرفة من كاٍف بقدٍر
بآخِر اإلملام عىل الشاباِت تُساعد كي الدراسيَّة الكتب من مجموعٌة ُكِتبت الغرض، هذا أجل
السري فلسفة «رشح كتاب ألجروتي فرانشيسكو فألَّف والعلوم. الرياضيات يف رات التطوُّ
؛ الحبِّ سوى اهتماَمهنَّ يُثري ال النساءَ أنَّ يرى كان ألجروتي وألنَّ للنساء». نيوتن إسحاق
فعىل وُمحاوِرها. ماركيزة بني الغَزل حديث طريق عن نيوتن اكتشافات رشَح حاول فقد
املاركيزة تُعطي وعندئٍذ الجاذبية، لقوة العكيسِّ الرتبيع قانوَن املحاور يصُف املثال، سبيل
التناُسَب هذا أنَّ … أفكر أن ِسوى يَسُعني «ال الفيزياء: يف الجوهريِّ القانون لهذا تأويَلها
الغياب، من أيام ثمانية فبعَد ثَمَّ؛ وِمن الحب. يف حتى يُرى األماكن، مسافات تربيع يف

األول.» اليوم يف عليه كان مما وستني أربٍع بمقداِر أقلَّ الحبُّ يُصبح
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اهتماِم إشعال عن مسئوًال يكن لم الكتب، من الغَزيلَّ النوع هذا أنَّ عجب وال
كانت حني يوم ذاَت وقع فقد حياتَها، غريَّ الذي الحَدث أما بالرياضيات. جريمان صويف
«تاريخ يُدعى الذي مونتوكال إيتيان جان كتاب وصادَفت أبيها مكتبِة يف الكتب تستعرُض
لقد أرشميدس. حياة عن مونتوكال مقال هو خيالها أَرسَ الذي الفصل وكان الرياضيَّات».
هو بالتحديد، افتتانَها أثار ما لكنَّ بالتأكيد، شيقًة أرشميدس الكتشافات روايته كانت
الرياضياِت يدُرس رسقوسة يف حياتَه أرشميدس قىض لقد وفاته. عن تدور التي القصة
غزِو مع عمره من السبعينيَّات آخِر يف وهو م تهشَّ قد السالَم هذا أنَّ غريَ ِنْسبي، هدوءٍ يف
يف للغاية منهمًكا أرشميدس كان الغزو، أثناء يف إنَّه األسطورة تقول الروماني. الجيش
ونتيجًة يسأله. كان روماني جندي عىل يُِجب لم إنه حتى الرمال عىل هنديس شكٍل دراسة

ومات. ُطِعن فقد لهذا،
هندسيَّة مسألة يف أحُدهم انهَمك إذا أنه القصة هذه من جريمان استنتجت وقد
يف اٍذ أخَّ موضوع أكثُر هي الرياضيات أنَّ بد فال وفاته؛ إىل يؤدَِّي أن يُمكن الذي بالقدر
والتكامل، التفاضل وحساب األعداد نظرية مبادئَ نفِسها تعليم يف الفور عىل بدأت العالم.
املفاجئ االهتماُم هذا كان وقد ونيوتن. أويلر أعمال تدرس الليل تسهُر صارت ما ورسعان
وهو عائلتها، أصدقاء أحُد ذَكر لقد واِلَديها. قلق يف سببًا األنثوي غرِي املوضوع ذلك بِمثْل
شموعها صادَر قد صويف والَد أنَّ كيف سومايا، داال كاروتيش ليربي جولياملو الكونت
سنوات ببضع ذلك وبعد الدراسة. عن يُثِْنيَها كي للتدفئِة مصدر أيَّ وأزال ومالبَسها
عىل سمرفيل، ماري الشابَّة، الرياضيَّات عاملة شموَع أيًضا ستُصادر بريطانيا، يف فقط
يف ماري نجد فسوف وإال األمر، لهذا حدٍّ وضِع من بد «ال أنه يرى كان الذي والدها يِد

يوم.» ذاَت عقليَّة ة مصحَّ
بأغطيِة تلتحُف وكانت الشموع من رسيٍّا مخزونًا خبَّأَت بأْن جريمان استجابت
كان الحرب إنَّ حتى للغاية باردًة كانت الشتاء ليايلَ أنَّ ليربي-كاروتيش كتب لقد الرسير.
بأنها األشخاص بعُض وصَفها ذلك. من بالرغم استمرَّت قد صويف لكنَّ الدواة، يف د يتجمَّ
نهاية يف والداها الَن وقد اإلرصار، شديدَة كانت لكنها باللباقة، تتمتَّع ال َخجولة كانت
هو والدها وكان قط، جريمان ج تتزوَّ لم وُمباَركتَهما. موافقتَهما صويف ومنَحا املطاف
مدى عىل بمفردها تدرس جريمان وظلت العَملية. حياتها مدى عىل أبحاثها ل يُموِّ الذي
أحدث يُعرِّفوها أن يستطيعون رياضيات علماءُ عائلتها يف يكن لم إذ طويلة؛ سنوات

الِجد. محمل عىل يأخذوها أن الخصوصيُّون املعلمون رَفض وقد األفكار،
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وكانت باريس. يف التِّقنيات متعددُة املدرسة افتُِتحت ،١٧٩٤ العام يف ذلك، بعد
أجل من والعلماء الرياضيِّني لتدريب ممتازة أكاديميًة تُصبح أن بغرِض ست أُسِّ قد
مهاراتها فيه تُطور أن تستطيع لجريمان مثاليٍّا مكانًا لتُصبح املؤسسُة هذه كانت الوطن.
مواجهة من الخجولة طبيعتها منَعتها وقد الرجال. عىل تقترص كانت أنها لوال الرياضية،
ُهوية انتحال خالل من ي رسِّ نحو عىل فيها الدراسة إىل فلجأت األكاديمية؛ إدارة هيئة
عىل األكاديمية إدارة تكن لم بلو. لو أنطوان-أوجست السيد األكاديمية، يف سابق طالٍب
ومالحظات املسائل طباعة يف واستمرَّت باريس، غادر قد الحقيقيَّ بلو لو السيد بأنَّ علٍم
وكانت بلو، لو للسيد ُمخصًصا كان ما عىل الحصول من جريمان تمكنَت له. املحارضات
للُخطة وفًقا يسري يشء كل كان الجديد. املنتَحل باسمها أسبوعيٍّا املسائل إجابات تُقدِّم
الجرانج، جوزيف-لوي الدراسية، الدورة عىل املرشَف يَسِع لم حني شهور بضعة حتى
الرباعة عىل يقترص األمر يكن ولم بلو. لو السيد يُقدِّمها التي اإلجابات براعة يتجاهل أن
كبريًا تحوًال أيًضا ح تُوضِّ كانت إنها بل بلو، لو السيد إجاباُت بها تَيش التي املدهشة
علماء أبرع أحَد كان الذي الجرانج، طلب الشنيعة. بحساباته قبُل من يشتهر كان لطالٍب
جريمان واضُطرَّت حاله، انصلح الذي بالطالب اللقاءَ عرش، التاسع القرن يف الرياضيات
الشابة الفتاة بلقاء ومرسوًرا مذهوًال الجرانج كان الحقيقية. ُهويتها عن الكشف إىل
تكون أن ويُمكنها يُلهمها، بُمعلِّم جريمان حظيَت وأخريًا، وصديًقا. لها معلًما وأصبح

وطموحها. مهاراتها بشأن معه صادقًة
مجاالٍت دراسة إىل الدراسية دورتها يف املسائل حلِّ من وانتقلت ا، رسٍّ جريمان تطورت
وسمَعت األعداد، بنظرية مهتمًة صارت أنها ذلك، من واألهم الرياضيات. يف مكتَشفة غري
بلَغت أن إىل عدة، لسنواٍت املعضلة عىل تعمل ظلَّت األخرية. فريما مربهنة عن بالطبع
مناقشة إىل تحتاج كانت ا. ُمهمٍّ تقدًما أحَرَزت قد أنها عندها اعتقَدت مرحلًة النهاية يف
أعظَم وتستشريَ األفضَل تختار أن وقرَرت األعداد، نظرية يف متخصص زميٍل مع أفكارها

جاوس. فريدريش كارل األملانيَّ الرياضيات عالم العالم، يف األعداد نظرية يص متخصِّ
فبينما اإلطالق. عىل عاشوا الذين الرياضيات علماء أبرِع أحَد بكونه جاوس يُعَرف
علماءِ «أمري باسم جاوس إىل أشار الهواة»، «أمري باسم فريما إىل بيل تي إي أشار
أعماله رائعِة دراسِة خالل من األوىل للمرة عَرَفته قد جريمان كانت الرياضيات».
ألفه الذي «العنارص» كتاب منذ النِّطاق واسعِة الكتب أهمِّ حسابية»، «استفسارات
ينرش لم أنه الغريب لكنَّ الرياضيات، مجاالت جميع يف تأثريٌ جاوس لعمِل كان إقليدس.
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عن رسائله إحدى يف عربَّ قد أنه ذلك من واألكثر األخرية. فريما مربهنِة عن قط يشء أيَّ
يُشجعه لجاوس كتب قد أولربز هاينريش األملانيُّ الفَلِك عاِلُم صديقه كان للمسألة. ازدراِئه
أرى «إنني فريما: لتحدِّي حالٍّ يُقدِّم ملن باريس أكاديمية عَرَضتها جائزٍة عىل للمنافسة
«إنني جاوس: أجابه أسبوعني، وبعد األمر.» بهذا تهتمَّ أن بك يجدُر أنَّه جاوس، عزيزي يا
مربهنة بأنَّ أعرتف أنني غري باريس. جائزة بشأن أخباٍر من إيلَّ ُسقتَه ملا االمتناِن غاية يف
أستطيُع إنني إذ اإلطالق؛ عىل تَْعنيني تكاد ال منفصًال، افرتاًضا بصفتها األخرية فريما
صحتَها.» ينفَي أن وال يُثِبتَها أن املرءُ يستطيع ال التي االفرتاضات، من ا جدٍّ الكثرِي وضع
املحاوالت وحتى برهان، وجوِد عن أعلن قد فريما لكنَّ بالطبع، رأيه إبداء يف الحقُّ لجاوس
الربهان مثل مبتَكرة، أساليَب أنتَجت برهان إىل ل التوصُّ يف بالفشل باءت التي املتتالية
يف حاوَل قد جاوس كان ربما التخيُّلية. األعداد واستخداِم الالنهائي» «التناقص بطريقة
عما تعبرٍي سوى أولربز عىل ردُّه يكن ولم املعِضلة، عىل بصمة أيِّ ترك يف وَفِشل املايض
أحرَزته الذي التقدُم أبهره جريمان، رسائَل ى تلقَّ حني أنه غري الفكرية. املرارة من به يشعر
األخرية. فريما مربهنة بشأن املتناقضة مشاعَره مؤقتًا، نيس قد إنه حتى الكايف؛ بالقدر

علماءُ وظلَّ ،n = 3 للحالة: برهانه نَرش قد أويلر كان عاًما، وسبعني خمسٍة قبل
من بالرغم الفردية. الحاالت من غريِها إثباَت هباءً يُحاولون الوقِت ذلك منذ الرياضيات
العامِّ بالنهج تْه سمَّ ما لجاوس ووصَفت جديدة، اسرتاتيجيًة جريمان وضعت فقد ذلك،
التوصل بل بعينِها، محددة حالٍة إثباَت يكن لم املبارش هدَفها أنَّ هذا ومعنى للمسألة.
وضحت جاوس، إىل رسالتها ويف نفِسه. الوقت يف الحاالت من العديد بشأن استنتاج إىل
ثَمَّ وِمن p؛ األولية: األعداد من محدَّد نوع عىل تُركِّز حسابية لعمليٍة العريضة الخطوط
العدد األوَّلية لألعداد جريمان قائمَة ن تتضمَّ األولية. األعداد من أيًضا هو (2p + 1) فإنَّ
ألنَّ ١٣؛ العدد تتضمن ال لكنها األولية، األعداد من أيًضا هو (١ + ٥ × ٢) ١١ ألنَّ ٥؛

األولية. األعداد من ليس (١ + ١٣ × ٢) ٢٧
ة ُحجَّ جريمان استخدمت األولية، جريمان أعداد n قيم فيها تُساوي التي الحاالت يف
جريمان وكانت .xn +yn = zn للمعادلة: حلوٌل توجد ال أنه األرجَح أنَّ ح لتوضِّ بسيطة
فإنَّ حل؛ ثَمة كان إذا ألنه حلوٌل توجد أن املحتَمل غري من أنه األرجح» «عىل بقولها تعني
حلول. أي عىل للغاية مشدًدا قيًدا سيشكل مما ،n مضاعفات من ستكون ،z أو y أو x
منهم محاولٍة يف اآلخر ِتلو عدًدا وضَعتها التي األولية األعداد قائمة زمالؤها دَرس وقد
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يمكن ال أنه بذلك حني موضِّ n؛ مضاعفات من z أو y أو x تكون أن يمكن ال أنه إلثبات
.n ل املحددة القيمة تلك حالة يف للمعادلة حلوٌل توجد أن

دركليه لوجون جوستاف بفضل مكتمل نجاٍح أوَل طريقتُها وجدت ١٨٢٥ العام يف
كان كامل. جيٌل يَفِصلُهما الرياضيات علماء من اثنان وهما ليجاندر، وأدريان-ماري
الَفرنسية. للثورة السياسيَة االضطراباِت عاش قد عمره من السبعينيَّات يف رجًال ليجاندر
ُمعِدًما وكان معاشه، إيقاف إىل الوطنية للمؤسسة الحكومة ملرشح تأييده عدُم أدى وقد
شابٍّا دركليه كان ذلك، من العكس وعىل األخرية. فريما مربهنِة يف بإسهاِمه قام حني
منهما كلٌّ تمكَّن وقد العمر. من العرشيَن ِسوى يبلغ لم األعداد، نظرية يف ا مختصٍّ َطموًحا
التقدِم عىل بُرهانَيهما سا أسَّ لكنهما ،n = 5 للحالة: حلول وجود عدم إثباِت من بمفرِده

النجاح. يف بالفضل يَدينان وإليها جريمان، صويف أحرَزته الذي
الميه جابرييل أنَّ ذلك آَخر. ًما تقدُّ الفرنسيُّون أحَرز عاًما، عرش بأربعَة ذلك وبعد
املربهنَة وأثبت بارعًة، إضافاٍت عاًما وسبعني خمسة قبل جريمان طريقة إىل أضاف قد
إثبات كيفيَة األعداد نظرية لعلماء جريمان أوضَحت لقد .n = 7 األوَّيل العدد حالة يف
جهوَدهم يُواصلوا أن ُزمالئها عىل وكان األولية، األعداد من كامل جزءٍ حاالت يف املربهنة

األخرى. ِتلو حالًة األخرية فريما مربهنة إلثبات
الرياضيات، يف إنجازاتها أعظَم ليُصبح األخرية فريما مربهنة يف جريمان عمُل كان
جاوس، إىل جريمان كتبَت فحني البداية. يف اإلنجاز هذا عىل إليها يُنَسب لم الفضَل أنَّ غري
باريس، يف اشتهرت قد كانت أنها من وبالرغم عمرها، من العرشينيَّات يف تزال ال كانت
أجل ومن االجتماعي. نوعها بسبب الِجد محمل عىل العظيم الرجُل يأخذَها أال خشيَت فقد
السيد باسم رسائلها َعت ووقَّ مجدًدا، املستعار اسمها إىل جريمان لجأت نفسها، تحمَي أن

بلو. لو
فيها: تقول إذ إليه؛ رسائِلها إحدى يف له واحرتاُمها جاوس من خشيتُها تتضح
يف املجازفة ببعِض أشعُر وأنا شهيَّتي، نهَم يُعادل ال الذهنية قدراتي ُعمق أنَّ «يؤسفني
اإلعجاِب سوى انتباِهه اسرتعاء يف حقٍّ أيُّ يل يكون أن دون الرباعة بهذه رجٍل إزعاِج
الحقيقية، مراسله ُهوية عن غافًال جاوس كان وملا بالتأكيد.» قرائه جميُع له يُكنُّه الذي
فيك وجد قد الحساب ِعلم بأنَّ سعيٌد «إنني فأجاب: جريمان عىل يُهوِّن أن حاول فقد

الرباعة.» من القدر هذا عىل صديًقا
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السيد إىل الخطأ طريق عن األبد إىل منسوبًا جريمان إسهاُم يظلَّ أن املمكن من كان
وكان بروسيا، نابليون غزا ،١٨٠٦ العام يف نابليون. اإلمرباطور لوال بلو، لو الغامِض
القدُر يُصيب أن جريمان خشيَت وقد األخرى. ِتلو أملانية مدينًة يجتاُح الفَرنيس الجيش
إىل برسالة فبعثَت حياته؛ ويأخذ جاوس اآلَخر العظيم بطَلها بأرشميدس، وقع الذي
وطلبت املتقدِّمة. القوات عن مسئوًال كان الذي برينيتي، جوزيف-ماري الجنرال صديقها
ورشح خاصة، عنايًة األملاني الرياضيات عالُم الجنرال فأوىل جاوس؛ سالمة يضمَن أن منه
إنه إذ نفِسه؛ الوقت يف ومندهًشا ممتنٍّا جاوس كان جريمان. لآلنسة بحياته يَدين أنه له

جريمان. بصويف قط يسمع لم
الحقيقية ُهويتها عن لجاوس جريمان أعلنت التالية، الرسالة ويف الخدعة. انكشَفت
بكل رسالتها أجاب بل اإلطالق، عىل الخداع من غاضبًا جاوس يكن لم د. الرتدُّ ببعض

رسور:

يتحوَّل بلو، لو السيد املحرتم، ُمراسيل برؤية ودهشتي إعجابي لِك أصُف وكيف
يصعب أمر أنه أجد كنُت ملا رائًعا مثاًال تَُعد التي العظيمة الشخصية هذه إىل
هو األعداد، ألغاز سيَّما وال العموم، يف املجردة بالعلوم االهتمام إنَّ تصديُقه.
العلِم لهذا الساحرة فاملفاتن املرء؛ يدهش مما ذلك وليس للغاية، نادر أمٌر
تنجح وحني بعمق. فيها الخوض عىل الشجاعَة يملكون ِلَمن إال تتجىلَّ ال الجليل
مما أكثَر صعوباٍت وتحيُّزاتنا، ألعراِفنا وفًقا جنسها، بسبب تُالقي وهي سيدة،
تخطِّي يف الشائكة، األبحاَث هذه نفِسها تعليم سبيِل يف بكثري الرجاُل يجده
بأنبِل تتحىل أنها بد فال منها، غموًضا األكثر األجزاء أغواِر وَسْربِ العَقبات هذه
يُثبت أن يُمكن يشء من ما فائقة. وعبقرية استثنائيٍة وبمواهَب الشجاعة ِسمات
من بالكثرِي حياتي أثَْرت التي العلم، هذا مفاتَن أنَّ أوضح وال أجمَل بطريقٍة يل

به. ْفِته رشَّ الذي الوَلع كذلك وليس َوْهمية، ليست الرسور، مواطن

غري أعمالها، من الكثريَ جاوس، وكارل جريمان صويف بني دارت التي املراَسالُت ألهَمت
بروفيسور منصب يف ُعنيِّ قد جاوس كان .١٨٠٨ العام يف فجأة انتهت العالقَة هذه أنَّ
الرياضيات مجاالت إىل األعداد نظرية من اهتماُمه ل وتحوَّ جوتينجن، جامعة يف للفَلِك
تضعف، ثقتُها بدأت ُمعلِّمها، وبدون جريمان. خطابات عىل بالرد ُ يعبأ يَُعد ولم التطبيقية،

عام. غضون يف البحتة الرياضيات دراسة عن وتخلَّت
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بدأت فقد األخرية، فريما مربهنة إثباِت يف أخرى بإسهاماٍت تَُقم لم أنها من وبالرغم
تُواِجَهها أن إىل أيًضا، هو فيه ق ستتفوَّ الذي الفيزياء مجال يف باألحداث حافلًة ِمْهنية حياة
عن «مذكرة بُعنوان بحثية ورقًة هو املجال يف إسهاماتها أهمُّ كان سة. املؤسَّ تحيُّزاُت
أرىسأسَس وقد بارع، نحٍو عىل الثاقبة بالرؤية يتَّسم بحٌث وهو املرنة»، الصفائح اهتزازات
األخرية، فريما مربهنة عىل عملها إىل إضافًة البحث، لهذا ونتيجًة الحديثة. املرونة نظريِة
أكاديمية تحرضمحارضاِت امرأة أوَل وأصبحت فرنسا، معهد من ِقالدة عىل صويف حَصَلت
عالقتها استعادت حياتها، نهاية َقرابة ذلك وبعد األعضاء. ألحد زوجًة تكون أن دون العلوم
أنَّ املأساويِّ ومن َرشفية. درجًة تمنَحها أن جوتينجن جامعَة أقنع الذي جاوس كارل مع

الرشف. هذا الجامعة تمنحها أن قبل الثدي برسطان ماتت قد جريمان صويف

سيدة أكثَر هي األرجِح عىل جريمان كانت العوامل، هذه جميِع إىل وبالنظر
األمر، غرابة من وبالرغم ذلك، ومع فرنسا. وَلَدتها قد والثقافة التفكري عميقة
كانت التي البارزة السيدة هذه وفاة شهادة الحكوميُّ املوظف أصدر فحني
بأنها وصفها للعلوم، الفرنسية األكاديمية أعضاء ألملِع العمل يف وزميلة رشيكًة
هذا وليس رياضيَّات. عاملة ال عاملة) غري عزباء (سيدة Rentière-Annuitant
خاصة عنايًة يُولُوا أن إىل املهندسني اضطر الذي إيفل، برج أُقيم فحني يشء. كلَّ
من وسبعني اثنني أسماء العظيم املبنى هذا عىل نُِقش املستخَدمة، املواد ملرونة
التي العبقرية، الفتاة تلك اسم القائمة هذه يف يجَد لن أحًدا أنَّ غري الحكماء.
جريمان. صويف املعادن: مرونة نظرية تأسيس يف ة جمَّ مساعدًة أبحاثُها ساعَدت
عضوية من أنيزي أجله من ُحِرمت الذي نفِسه للسبب القائمة تلك من استُثِنيَت
هو هذا كان وإذا كذلك. األمر أنَّ يبدو امرأة؟ ألنها هل الفرنسية؛ األكاديمية
السيدة تلك تجاه الجحوِد ذلك عن مسئولني كانوا ملن فسحًقا بالفعل؛ السبَب
َمكانة عىل بإنجازاتها حازت والتي كبريًا، تقديًرا العلم من تستحقُّ كانت التي

املجد. قاعة يف عليها تُحَسد
١٩١٣ موزانس، جيه إتش

املغلقة األظرف (4)

مجموعًة للعلوم الفرنسية األكاديمية عَرَضت جريمان، صويف أحرزته الذي التقدُّم بعد
من أخريًا يتمكَّن الذي الرياضيات لعالم فرانك و٣٠٠٠ ذهبية ِقالدًة ن تتضمَّ الجوائز من
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يتمكَّن من بها سيحظى التي املكانة عىل فعالوًة األخرية. فريما مربهنة للُغز نهايٍة وضع
بالتحدي. مرتبطة للغاية قيِّمة جائزٌة اآلن توجد صارت األخرية، فريما مربهنة إثبات من
إعالن من اقرتاِبه ومدى اسرتاتيجية، أيَّ يتبنَّى عمن بالشائعات باريس صالونات امتألت
اجتماعاتها أكثَر األكاديمية عقَدت ،١٨٤٧ عام مارس من األول يف ذلك، وبعد نتيجة.

اإلطالق. عىل إثارًة
الحالة: يف املربهنة أثبَت الذي الميه، جابرييل أنَّ كيف االجتماع هذا وقائُع تصُف
أنه وأعلن العرص، رياضيات علماء أعظم أمام املنصة اعتىل قد سنوات، عدة قبل n = 7

وضع قد لكنه بعد، مكتمل غريُ برهانه أنَّ أقرَّ وقد األخرية. فريما مربهنة إثباِت وشك عىل
من املقبلة األسابيع غضون يف سيتمكَّن بأنه باستمتاٍع وتنبَّأ لطريقته العريضة الخطوَط

األكاديمية. دورية يف برهانه نرش
لوي أوجستان طلب املنصة، الميه غادر أن وفوَر مذهوًال، بأكمِله الجمهور كان
كويش أعلن بالحديث. اإلذَن باريس، يف الرياضيات علماء أبرع من أيًضا وهو كويش،
وشك عىل أيًضا صار قد وأنه الميه، لُخطى مشابهة ُخًطى عىل يعمُل كان أنه لألكاديمية

كامل. برهاٍن نرش
مكتِمل، برهاٍن بتقديِم يسبق فَمن للغاية. مهمٌّ الوقت أنَّ ِكالهما والميه كويش أدرك
قد يكن لم منهما أيٍّا أنَّ من وبالرغم مكانًة. وأرفِعها الرياضيات، يف جائزة بأثمِن سيحظى
بطريقٍة حقهما عىل التأكيد عىل حريَصني املتنافسان كان فقد مكتمل، برهاٍن إىل ل توصَّ
األكاديمية. إىل املغلقَة أظُرَفهما قدَّما إعالنَيهما، من فقط أسابيع ثالثة فبعد ثَمَّ وِمن ما؛
دون أعمالهم توثيق من الرياضيات علماء تُمكِّن الوقت ذلك يف شائعة عادًة تلك كانت وقد
أحَد فإنَّ األفكار، أصالة بشأِن بعُد فيما خالٌف نشأ وإذا الدقيقة. تفاصيلها عن اإلفصاِح

األسبقية. لتحديد الالزم الدليل لتوفري عندها تُفتح املغَلقة األظرف
تفاصيَل األكاديمية، وقائع يف والميه كويش نرش إذ أبريل مدى عىل ُب الرتقُّ تزايَد
للغاية ًفا متلهِّ كان بأكمِله الريايضَّ املجتمع أنَّ من وبالرغم بُرهانهما. من وغامضًة مشوِّقة
الفائَز هو الميه يكون أن يف ا رسٍّ يأُملون منهم العديُد كان فقد مكتمًال، الربهان لرؤية
اإلطالق عىل محبوب وغريَ متعنتًا، ومتديِّنًا متعاليًا كويش كان لقد كويش. وليس بالسباق

فحسب. براعته أجِل من يحتملونه األكاديمية يف زمالؤه كان لقد زمالئه. بني
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الميه. جابرييل :8-3 شكل

يكن لم للتخمني. نهايًة وضَع قد إعالٌن صدر مايو، من والعرشين الرابع يف ذلك بعد
الجمهوَر ليوفيل صدم ليوفيل. جوزيف بل الميه، وال كويش األكاديمية أمام تحدَث َمن

كومر. إرنست األملاني، الرياضيات عالم من ِخطاٍب محتويات بقراءِة بأكمله
العنيف الوطنيَّ ه ِحسَّ أنَّ غري الرفيع، الطِّراز من األعداد نظرية يف عاِلًما كومر كان
من األكرب الجزء مدى عىل الحقيقي شَغِفه عن أزاغه قد نابليون كراهيُة أشَعَلته الذي
سورو، مدينة رأسه مسقط الفرنيسَّ الجيش غزا طفًال، كومر كان فحني امِلْهنية. حياته
غضون يف باملرض وتُويف املدينة، طبيَب هو كومر والد كان التيفوس. وباءَ معه وجلب
عن للدفاِع جهده قصارى يبذل أن عىل أقسَم فقد التجِربة، بهذه كومر ُفِجع وملَّا أسابيع.
ملشكلِة الذهنية قدراته َر سخَّ الجامعة، يف تخرَّج أن وفوَر أخرى، هجمات أي من بلده
حركة علم قواننِي تدريِس إىل الحاُل به انتهى وقد املدافع. قذائِف مسارات تخطيط

الحربية. ِبرلني كلية يف املقذوفات
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كويش. أوجستني :9-3 شكل

أبحاث مجاِل يف بنشاٍط يسعى كومر كان العسكرية، امِلْهنية حياته مع وبالتوازي
كان الَفرنسية. األكاديمية يف الدائرة للقصة اإلدراك تماَم مدرًكا وصار البحتة، الرياضيات
كان إعالنها. عىل والميه كويش من كلٌّ َجُرؤ التي القليلة التفاصيَل وحلَّل الوقائَع قرأ قد
نفِسها، املنطقية املسدودة النهاية نحو متجهان الفرنسيَّني ِكال أنَّ بوضوٍح يرى كومر

ليوفيل. إىل أرسله الذي الخطاب يف أسبابَه أوضح وقد
كانا أنهما هي والميه، كويش برهانَي يف الجوهرية املشكلَة أنَّ يرى كومر كان
تتمثَّل الفريد. التحليل باسم تُعَرف األعداد خصائص من خاصية استخداِم عىل يعتمدان
رضبُها يمكن األولية األعداد من واحدة ممكنٍة توليفة وجوِد يف الفريد التحليل خاصية
عىل ١٨ العدد تُنتج التي الوحيدة األولية األعداد فمجموعة محدَّد. عدٍد أيِّ إلنتاج مًعا

هي: املثال سبيل

18 = 2 × 3 × 3.
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كومر. إرنست :10-3 شكل

التالية: بالطرق يكون التالية لألعداد الفريد التحليل فإنَّ نفِسها، وبالطريقة

35 = 5 × 7,
180 = 2 × 2 × 3 × 3 ×5,
106260 = 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 11 ×23.

أثبت الذي إقليدس يد عىل امليالد قبل الرابع القرن يف العوامل إىل التحليل اكتُِشف لقد
«العنارص». كتابه من التاسع الجزء يف الربهاَن وأوضح ، العدِّ أعداد جميع عىل ينطبُق أنه
من العديد يف مهم عنٌرص هي العد، أعداد جميع عىل ينطبُق الفريد التحليل أنَّ وحقيقُة

الحساب». يف األساسية «املربهنة باسم اليوم تُعَرف وهي األخرى، الرباهنِي
عىل االعتماد من والميه كويش يمنَع أن ينبغي سبٍب من ما أنه يبدو األوىل، للوهلة
بُرهانَيهما أنَّ غري قبِلهما. من الرياضيات علماء من املئاُت فَعل مثَلما الفريد التحليل
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جميع عىل ينطبق الفريد التحليل أنَّ من وبالرغم لألسف. التخيليَة األعداد نان يتضمَّ كانا
التخيُّلية. األعداد وجود مع بالرضورة ينطبق ال أنه كومر أوضح فقد الحقيقية، األعداد

رأيه. يف فادًحا عيبًا ذلك كان وقد
تحليلُه يُمكن ال ١٢ العدد فإنَّ الحقيقية، األعداد استخداِم عىل نا اقتَرصْ إذا أننا ذلك
تحليُل يمكن فسوف الربهان، يف التخيلية األعداد استخدام عند أما .٣ × ٢ × ٢ إىل إال

أيًضا: التايل النحو عىل ١٢ العدد

12 = (1+
√
−11)× (1−

√
−11).

الحقيقية األعداد من توليفٌة أي: مركَّب، عدٌد ( √١١- + ١) أنَّ نجد املثال، هذا ويف
األعداد حالة يف عليه هي مما تعقيًدا أكثُر الرضب عملية أنَّ من وبالرغم والتخيليَّة.
فمن .١٢ العدد لتحليل إضافية طرق وجود إىل يؤدي املركبة األعداد وجود فإنَّ العادية،
تحليٌل ثَمة يَُعد فلم .( √٨- − ٢) × ( √٨- + ٢) :١٢ العدد لتحليل األخرى الطرِق

للتحليل. متعددة طرق ضمن من اختياٌر بل فريد،
لم لكنه كبريًا، إرضاًرا والميه كويش بُربهانَي أرضَّ قد الفريد التحليِل فقدان إنَّ
للمعادلة حلول وجود عدَم يُثِبتان أنهما املفرتض من كان لقد بالرضورة. تماًما يُحطِّمهما
الفصل، هذا يف سابًقا ناَقشنا ومثلما .٢ من أكربَ عدد أيَّ تُمثل n حيث ،xn +yn = zn
كومر أوضَح وقد أوَّلية. أعداًدا n فيها تُمثل التي الحاالِت يُثبت أن سوى الربهان عىل ليس
بعض استخداِم خالل من وذلك ،n قيم من العديد يف الفريد التحليل استعادة إمكانيَة
حاالت يف الفريد التحليل مشكلة عىل االحتيال يُمكن املثال، سبيل فعىل اإلضافية. التقنيات
يمكن فال ،n = 37 األوَّيل العدد حالة أما .n = 31 الحالة حتى األولية األعداد جميع
كانت ،١٠٠ من األصغِر األولية األعداد بنِي ومن السهولة. من القدر بهذا معها التعامُل
األولية، األعداُد هذه صارت لقد أيًضا. الغريبة الحاالت من ،n = و67 ،n = 59 الحالتان:
هي املتبقية، األولية األعداد بني أيًضا توجد والتي املنتظمة، غرِي األولية باألعداد تُدعى التي

مكتمل. برهان وجود أمام تقف التي العَقبَة
األولية األعداَد هذه يُعالج أن يُمكنه معروٍف رياضياٍت عالِم من ما أنَّه كومر أوضح
جميع مع التعامُل يُمكن أنه يرى كان فقد ذلك، من بالرغم واحدة. مرًة املنتظمة غريَ
مع تتناسب لتقنياٍت الدقيق التصميم خالل من ِحَدة، عىل كلٍّ املنتظمة غرِي األولية األعداد
عدَد أنَّ واألسوأ ة، وشاقَّ بطيئة عمليٌة ة املخصصَّ التقنيات هذه تصميَم أنَّ والحق منها. كلٍّ
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اآلَخر ِتلو واحًدا منها التخلُص فسيكون ثَمَّ؛ وِمن نهائي. ال املنتظمة غرِي األولية األعداِد
الزمان. نهاية حتى بأكمله الريايض املجتمَع تَشغل مهمًة

أنَّ اتضح الوراء، إىل وبالنظر الميه. عىل للغاية ر مدمِّ تأثريٌ كومر لخطاِب كان
تقدير. أسوأ يف ومندفًعا تقدير، أفضِل عىل التفاؤِل ُمفِرَط كان الفريد التحليل افرتاَض
انفتاًحا أكثَر كان أنه لو أبَكر، وقٍت يف خَطأه يكتشف أن املمكن من كان أنه الميه أدرَك
يف أنا كنُت أو باريس، يف كنَت أنك «لو يقول: برلني يف ديركليه لزميله وبعث عمله، بشأِن

هذا.» كل حَدث مَلا برلني،
بُرهانه بأنَّ شعر لقد الهزيمة. يقبَل أن رفض فقد كويش أما باإلهانة، الميه شعر
يكون بأن احتماٌل ثَمة كان وقد الميه، بربهان مقارنًة الفريد التحليل عىل اعتماًدا أقلَّ كان
عن مقاالٍت ينرش أسابيَع لعدة ظل بالكامل. للمراجعة يخضَع أن إىل َمعيبًا كومر تحليُل

الصيف. بحلول ف توقَّ قد أيًضا لكنه املوضوع،
يتجاوز أمٌر هو األخرية، فريما ملربهنة مكتِمل برهاٍن وجوَد أنَّ كومر أوضح لقد
لجيٍل هائلة رضبٌة لكنه الريايض، املنطق من رائعة مقطوعًة كان الحاليَّة. الرياضية النُُّهج
رياضية مسألٍة أصعِب حلِّ من يتَمكَّنوا أن يف يأُملون كانوا الرياضيات علماء من بأكمِله

بأكمِله. العالم يف
بشأن الختاميَّ األكاديمية تقريَر كتب حني ١٨٥٧ عام املوقف هذا كويش ص ولخَّ

األخرية: فريما ملربهنة جائزتِها

املنافسة يف ُحدِّدت الرياضيَّات. علوم يف الكبرية الجائزة عىل املنافسة عن تقرير
.١٨٥٦ عام إىل وأُرجئت ،١٨٥٣ لعام

يُقدِّم لم منها أيٍّا أنَّ غري العامة. األمانة إىل ُقدِّمت قد مذكرًة عْرشَة إحدى
الجوائُز فيها ُعِرضت قد عديدة مراٍت فبعَد ثَمَّ؛ وِمن املطروح. للسؤال حالٍّ
يجدر ذلك، من بالرغم كومر. السيد تَركه حيث يظلُّ فإنه السؤال، عن لإلجابة
الهندسة علماءُ بها قام التي األعمال عىل نفَسها تُهنِّئ أن الرياضية بالعلوم
أنه املفوَّضون ويعتقد كومر، السيد أعمال سيما وال السؤال، حلِّ يف منهم رغبًة
وتمنَح املنافسة، من السؤاَل األكاديمية تستبعَد أن ومفيًدا ًفا مرشِّ قراًرا سيكون
من تتألُف التي املركَّبة األعداد بشأن الرائعة ألبحاثه تقديًرا كومر للسيد القالدة

الصحيحة. واألعداد الوحدة جذور
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برهان اكتشاف إلعادِة املحاوالت جميُع انتَهت الزمان، من قرننَي عىل يَزيد ما مدى عىل
أويلر أعماَل وايلز أندرو دَرس مراهقته، سنواِت ويف بالفشل. األخرية فريما مربهنة
حني لكنه أخطائهم، من يتعلَم أن يف يأُمل كان كومر. وأخريًا والميه، وكويش وجريمان

كومر. واجَهه الذي نفَسه الحائط واجَه أوكسفورد، جامعة يف طالبًا صار
فربما مستحيلة. تكون قد املسألة أنَّ يف يشكُّون بَدءُوا وايلز ُمعارصي بعُض كان
فريما برهان اكتشاِف إعادة من يتمكَّْن لم أحًدا أنَّ يف فالسبب ثَمَّ وِمن نفَسه، فريما خدَع
عن البحِث يف وايلز استمرَّ التشكُّك، هذا من وبالرغم موجود. غريُ الربهاَن ذلك أنَّ هو
أخريًا تُكتَشْف لم التي الرباهنِي مايض يف عديدًة حاالٍت ثَمة بأنَّ معرفتُه ألَهَمته لقد برهان.
إىل أدَّى الذي البصرية وميُض يَُكن لم الحاالت، تلك بعِض ويف املحاولة. من قروٍن بعد إال
التوصُل املمكن من كان برهان هو بل الحديثة، الرياضيَِّة املعارف إىل يستنُد املشكلة حلِّ

طويلة. مدَّة قبَل إليه

(ب)(أ)

بخطوٍط األخرى النقاِط بجميع تتصُل نقطة كل أنَّ املخطََّطني هذَين يف نجد :11-3 شكل
األقل؟ عىل نقاٍط ثالُث فيه مستقيم خط كلَّ يتضمُن مخطَّط رسُم املمكن من فهل مستقيمة.

وينطوي النقاط». «َحْدسية لعقود، الحلِّ عىل استعَصت التي الرباهنِي أمثلة من
كرسوم مستقيمة، خطوٌط ببعض بعضها ترِبُطها التي النقاط من مجموعٍة عىل التحدِّي
يوجد النقاط من مخطَّط رسِم استحالَة الَحْدسية تزعم .11-3 الشكل يف حة املوضَّ النقاط
النقاُط تكون الذي املخطَّط باستثناء نقاط، ثالِث عن يقلُّ ال ما به مستقيم خطٍّ كلِّ عىل
من عدٍد عىل التجِربة بعد بالفعل صحيًحا الزعُم هذا يبدو واحد. خطٍّ عىل جميُعها فيه
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بعضها يتصُل نقاٍط خمُس توجد املثال، سبيل عىل 3-11(أ) الشكل ففي املخططات.
ثالُث عليها توجد ال الخطوط هذه من وأربعة مستقيمة. خطوط ستِّ خالل من ببعض
عىل نقاط ثالث عن يقلُّ ال ما وجوِد رشَط يستويف ال املخطَط هذا فإنَّ ثَمَّ وِمن نقاط؛
الشكل يف يَِرد مثلما بها، املتِصل والخط زائدة نقطٍة إضافِة خالل ومن الخطوط. جميع
غري فقط. خطوٍط ثالثِة إىل نقاط ثالَث يتضمن ال الذي الخطوط عدد يقل 3-11(ب)،
تبدو نقاط، ثالُث الخطوط جميِع عىل توجَد كي ذلك من أكثَر املخطط تعديل محاولَة أنَّ

املخطَّط. ذلك مثِل وجوِد عدَم بالطبع يُثِبت ال وهذا مستحيلة. مهمًة

ولفسكيل. بول :12-3 شكل

َحْدسية تبدو التي النقاط لحدسية برهاٍن إيجاَد الرياضيات علماء من أجياٌل حاوَلت
إثارًة أكثَر النقاط حْدسيَة جعل وما بالفشل. باءت قد املحاوالت هذه جميع لكن مبارشة،
للغاية ضئيل قدٍر عىل إال ينطوي يكن لم أخريًا، الرباهني أحُد اكتُِشف حنَي أنه هو للسخط

.٦ امللحق يف الربهاُن هذا يرد التحايل. من قليًال أكربَ قدٍر مع الرياضيات، املعرفة من
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األخرية، فريما مربهنة إلثباِت الالزمِة التقنيات جميُع تكوَن بأن احتماٌل ة ثَمَّ كان
لالستسالم؛ ا مستعدٍّ وايلز يكن لم الرباعة. هو املفقوَد العنرصالوحيد وأنَّ بالفعل، موجودًة
أن وبعد ناضج. هَوٍس إىل الطفولة وَلِع من األخرية فريما ملربهنة برهاٍن إيجاُد ل تحوَّ فقد
بمعرفة يتسلَّح أن قرَّر عرش، التاسع القرن رياضيات من تعلُُّمه يُمكن ما كلَّ وايلز تعلَّم

العرشين. القرن تقنيات
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الرابع الفصل

التجريد نحو

أمامه. نفَسه الريايضُّ يُعذِّب معبوٌد الربهان

إدينجتون آرثر السري

أيِّ من أضعَف األخرية للمربهنة برهان إيجاد بشأِن اآلمال بَدت كومر، إرنست بحِث بعد
من مختلفٍة مجاالت إىل تنتقُل بدأَت قد الرياضياُت كانت ذلك، عىل عالوًة مىض. وقٍت
يبدو كان ما الرياضيات علماءِ من الجديد الجيُل يتجاهَل بأن مجازفٌة ثَمة وكان الدراسة،
مميزة مكانًة تحتلُّ تزال ال املسألُة كانت العرشين، القرن بداية يف لها. حلَّ ال مشكلٌة أنه
بالطريقة األخرية، فريما مربهنة إىل ينظرون كانوا لكنهم األعداد، نظرية علماءِ قلوب يف
رومانتيكيٌّ ُحلم كالهما القديمة. الكيمياء علم إىل الكيميائيُّون بها ينظر التي نفِسها

ماٍض. زمن من أحمُق
دارمشتات، مدينة من أملاني صناعٍة رجُل وهو ولفسكيل، بول منَح ،١٩٠٨ العام ويف
لآلداِب ورعايتها بثَرائها تشتهر ولفسكيل عائلُة كانت الحياة. يف جديدة فرصًة املسألَة
أنه من وبالرغم الجامعة، يف الرياضيات دَرس قد كان استثناءً. بول يكن ولم والعلوم،
عىل ظل فقد بالعائلة، الخاصة األعمال إمرباطورية لبناء حياته من األكرب الجزءَ كرَّس
لقد األعداد. نظرية يف اليشء بعَض يخوض وظل املحرتفني، الرياضيات علماء مع تواصٍل

تحديًدا. األخرية فريما ملربهنة االستسالَم ولفسكيل رفض
أن له ًرا مقدَّ يكن ولم األحوال، من حال بأيِّ نابًغا رياضياٍت عالَم ولفسكيل يكن لم
سلسلة فبسبِب ذلك، من بالرغم األخرية. فريما ملربهنة برهاٍن إيجاد يف كبري بإسهاٍم يقوَم
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بأن لآلالف إلهاٍم مصدَر وصار األبد، إىل فريما بمسألِة مرتبًطا أصبح األحداث؛ من غريبٍة
للتحدي. يتصدَّوا

أنَّ املؤسف ومن قط. ُهويتها تتأكَّد لم جميلة بامرأٍة ولفسكيل بافتتاِن القصة تبدأ
االنتحار. قرر إنه حتى الشديد اليأس من حالٍة يف فصار رَفَضته؛ قد الغامضة املرأة هذه
تاريًخا حدد التفاصيل. بأدقِّ ملوته وخطَّط أرعَن، يكن لم لكنه َشغوًفا، رجًال كان لقد
منتصف يف الساعة دقِة عند الرأس يف نفسه عىل الرصاص سيُطلق أنه وقرَّر النتحاِره،
وصيته كتب األخري اليوم ويف الناجح، عمله شئون جميَع أرىس له املتبقية األيام يف الليل.

عائلته. وأفراد املقربني أصدقائه لجميع الرسائَل وكتب
ُقبيل يشء كلِّ من انتهى قد إنه حتى الكفاءة من كبرية درجٍة عىل ولفسكيل كان
ذهَب الساعات تنقيض ريثما نفسه يُسيلِّ ولكي الليل، منتصف يف املحدَّد النهائيِّ موعِده
نفسه وَجد حتى طويل وقٌت يَمِض لم الرياضية. املنشورات يستعرُض وبدأ املكتبة إىل
الورقة تلك كانت والميه. كويش فشِل سبب تُفرسِّ التي الكالسيكية كومر ورقِة يف ًقا ُمحدِّ
لعالِم األخرية اللحظات يف للقراءة مناسبة ومادًة العرص، يف الحسابية العمليات أفضِل من
وقد اآلخر. ِتلو سطًرا الحسابية العمليَة ولفسكيل قرأ انتحارية. نَْزعة ذي رياضياٍت
إلحدى تسويًغا يُقدِّم ولم افرتاًضا كومر ذكر لقد منطقية: فجوًة له بدا مما فجأًة بُِهت
أم خطري، عيٍب عن كشف قد كان إذا عما ولفسكيل تساءل املنطقيَّة. ُحجته يف الخطواِت
بأْن احتماٌل فثمة الصواَب، هو األول االختيار كان إذا يُسوِّغه. ما له كومر افرتاَض أنَّ

الكثريون. افرتض مما كثريًا أسهَل األخرية فريما مربهنة إثباُت يكون
وضِع يف للغاية وانهمَك الربهان، من املناسب غري الجزء ذلك يستكشُف وأخذ جلس
الحالة هذه ويف خاطئًا، كان افرتاضه أنَّ يُثبت أو كومر ة ُحجَّ خ سرُيسِّ كان ر مصغَّ برهاٍن
األخبار أما مهمته. من انتهى قد كان الفجر، بحلول باطًال. بأكمِله كومر بحُث سيصريُ
األخرية املربهنة وظلَّت أُصِلح، قد كومر برهان أنَّ فهي بالرياضيات يتعلَّق فيما السيئة
ولفسكيل وكان فات، قد لالنتحار املحدد الوقت أنَّ فهي الجيدة األخبار أما املنال. بعيدَة
إنَّ حتى بها، وصوَّ كومر إرنست العظيم عمل يف منطقيَّة ثغرًة اكتشف بأنه للغاية َفخوًرا

الحياة. يف رغبته الرياضياُت َدت جدَّ لقد تالَشت. قد واألىس اليأس مشاعَر
يف حدث ما ضوءِ عىل وصيته كتابَة وأعاد كتبَها، التي الوداع خطاباِت ولفسكيل مزَّق
ولفسكيل عائلُة وُصِدمت الجديدة، الوصية ُقِرئَت ١٩٠٨ العام يف موته وعقب الليلة. تلك
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مربهنة إثبات من يتمكُن ِلَمن جائزة لتكوَن ثروته من كبريًا جزءًا وَهب قد بول أنَّ عَرفت إذ
١٠٠٠٠٠٠ عىل يَزيد ما أي مارك، ١٠٠٠٠٠ بلغت التي الجائزة كانت األخرية. فريما

حياته. أنقذَت التي لألحجية الدَّين لردِّ طريقته هي الحايلِّ، الوقت يف إسرتليني جنيه
أعلنَت التي جوتينجن» يف للعلوم املَلكية «الجمعية ف ترصُّ تحت النقوُد ُوِضعت

نفِسه: العام ذلك يف ولفسكيل جائزة عىل املنافسَة

فإننا دارمشتات، يف املتوىفَّ ولفسكيل، بول د. إياها منََحنا التي السلطة بموجب
العظيمة. فريما مربهنة يُثبت َمن ألوِل تُمنَح مارك ألف مائة قدرها جائزة نُقدِّم

التالية: القواعد اتباُع ويجب

إصداِر يف املطلقة بالحرية جوتينجن يف للعلوم امللكيُة الجمعية تتمتع (١)
كان مخطوطة أيِّ َقبوَل الجمعية سرتفض الجائزة. يُمنَح َمن بشأن القرار
تنظر ولن الجائزة. عىل للحصول املسابقة دخوَل هو كتابتها من الوحيد الهدُف
أبحاٍث هيئِة عىل ظَهَرت التي الرياضيَّة املذكرات إىل إالَّ االعتبار بعني الجمعية
مؤلِّفي من الجمعية وتطلب املكتبات. يف للبيع تُطَرح التي تلك أو الدوريات، يف

مطبوعة. نسٍخ خمِس عن يقل ال ما إرساَل املذكرات هذه مثل
يف املعيَّنون األكاديميون صون املتخصِّ يفهمها ال بلغٍة املنشورة األعمال (٢)
األعمال هذه مثِل ملؤلفي ويُسَمح املسابقة. من تُستبَعد سوف التحكيم، لجنة

تطابَُقها. يضمنون ترجماٍت بها يستبدلوا بأن
عن وال إليها، م تُقدَّ ال التي األعمال فحص عن مسئولة غري الجمعية (٣)
من جزءٍ أو ما، عمٍل بمؤلِف الجمعية جهل حقيقِة عن تنشأ قد التي األخطاء

عمل.
قد أشخاص عدُة يكون أن حالِة يف القرار اتخاذ بحقِّ الجمعية تحتفظ (٤)
من لعدٍد عة مجمَّ جهوٍد نتيجَة الحل يكون أن حالة يف أو املسألة، حلَّ عاَلجوا

الجائزة. بتقسيم يتعلَّق فيما سيما ال الباحثني،
ستفوز. التي املذكرة نرش من عامني بعد إال الجائزَة الجمعيُة تمنح لن (٥)
واألجانب األملاِن الرياضيات لعلماءِ السماح هو البينيَّة الفرتة هذه من والهدف

املنشور. الحلِّ صحة بشأِن آرائهم عن بالتعبري
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العامة األمانُة ستُخِرب الجائزة، ستمنُحه َمن الجمعيُة د تُحدِّ أن فور (٦)
العام خالل الجائزة أُعِلنت أينما النتيجة تُنَرش وسوف الجمعية، عن نيابًة الفائَز
أليِّ موضوًعا الجمعية اتخذَته الذي الجائزة تخصيص قراُر يكون ولن السابق.

تالية. مناقشات
الجائزة، إلعالن التالية الثالثة الشهور يف الفائز إىل الجائزة مبلُغ سيُقدَّم (٧)
يُحدده مكان أي يف أو جوتينجن، لجامعة املَلكي الصندوق أمني طريق عن

الشخصية. مسئوليته عىل ذلك يكون أن عىل ي، املتلقِّ
ويمكن الجمعية، ملشيئة وفًقا إيصاٍل مقابل الجائزة مبلِغ تقديُم يجوز (٨)
الجائزة مبلِغ دفع عملية وتُعتَرب املالية. القيمة بتحويِل أو نقًدا ذلك يكوَن أن
ال اإلجمالية القيمُة كانت إن حتى املالية، القيمة هذه تحويِل عند اكتمَلت قد

مارك. ١٠٠٠٠٠ حينها تبلغ
فلن ،٢٠٠٧ عام سبتمرب من عرش الثالث حتى بالجائزة أحٌد يَُفز لم إذا (٩)

ذلك. بعد بها مطاَلبٍة أيُّ تُقبَل

السابقة. للرشوط وفًقا اليوم، من ولفسكيل جائزة عىل املنافسة تبدأ
١٩٠٨ يونيو ٢٧ جوتينجن،
للعلوم امللكية الجمعية

صحَة يُثبت رياضياٍت عالم ألول مارك ١٠٠٠٠٠ ستمنُح اللجنة أنَّ بالذكر الجدير من
خَطأَها. يُثبت قد شخص أليِّ واحًدا بيفنًجا تمنح لن لكنها، األخرية، فريما مربهنة

تنترش املنافسة أخباُر وراَحت الرياضيَّات، دوريات جميع يف ولفسكيل جائزُة أُعِلنت
يف املتمثِّل اإلضايف والحافز اإلعالن حملِة من وبالرغم أوروبا. أنحاءِ جميع يف رسيًعا
علماء لدى الحماس من كبري قدٍر إثارة عن اللجنة عجزت فقد الضخمة، املالية الجائزة
فريما مربهنة إىل ينظرون املحرتفني الرياضيات علماء غالبية كان الجادِّين. الرياضيَّات
املهنيَة حيواِتهم يُهِدروا أن يملكون ال أنهم وقرَّروا خارسة، قضيًة باعتبارها األخرية
املعِضلة تقديم يف الجائزُة نجَحت فقد ذلك، من بالرغم عقيم. َمسًعى عىل العمل يف
استعداد عىل كانوا الذين سة املتحمِّ العقول أصحاب من حشد تماًما، جديٍد جمهوٍر إىل

التامة. الرباءة مسار من منها يقرتبوا وأن الكربى لألحجية أنفِسهم لتكريس
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والطالسم واألحجيات عرصاأللغاز (1)

عن كتبهم يف اإلثارة من طابٍَع إضافِة إىل يسَعْون الرياضيات وعلماءُ اليونانيِّني عرص منذ
الثاني النصف خالل ويف األعداد. أللغاز حلوٍل صورة يف واملربهنات الرباهني صياغة طريِق
الصحافة إىل طريَقه املوضوع معالجة يف الُفكاهي النهُج هذا وجد عرش، التاسع القرن من
ترتيب وإعادِة املتقاطعة الكلمات ألعاب بجوار توجد األعداد ألغاُز وصارت الشعبية،
الهواة أخذ بينما يتزايد، الرياضية األلغاز جمهوُر بدأ املناسب، التوقيِت ويف األحرف.
مثل العميقة، الرياضيَّة املعضالت من أم األحجيات أتفِه من أكان سواء يشء، كل لون يتأمَّ

األخرية. فريما مربهنة
يكتب كان الذي دوديني هنري هو إنتاًجا األحجيات مؤلِّفي أغزُر يكون وربما
و«تيت-بيتس» كوين» و«ذا و«كاسلز» سرتاند» «ذا ومنها واملجالت، الصحِف لعرشات
الفيكتوري العرص يف العظام األلغاز مؤلفي ومن و«باليتيل». ديسباتش» ويكيل و«ذا
كرايست كنيسة يف للرياضيات ا ُمحاِرضً كان الذي دودجسون، تشارلز ل املبجَّ أيًضا،
عديدًة سنواٍت دودجسون كرَّس كارول. لويس املؤلف باسم يَشتهُر والذي بأوكسفورد،
من وبالرغم ماثيماتيكا»، «كوريوسا عنوان تحت األلغاز من ضخمة مجموعة تجميِع يف

الوسادة». «مسائل ومنها أجزاء، عدَة منها كتب فقد تكتمل، لم السلسلة أنَّ
لويد سام األمريكي العبقريُّ فهو جميًعا، بينهم من األعظُم األحجيات مؤلِّف أما
جديدة، ألغاٍز بتأليف مراهقته سنواِت يف كبريًا ِربًحا ق يُحقِّ كان الذي ،(١٨٤١–١٩١١)
للسرية استعراٌض وألغازه: لويد «سام كتابه يف ذكر وقد قديمة. ألغاٍز ابتكاِر وإعادة
بارنَم: تي بي الحيل: وصاحب السريك ملالِك ابتُِكرت قد األوىل ألغازه من بعًضا أنَّ الذاتية»

األرض» وجه عىل استعراٍض «أعظم هو بارنَم سريك كان حني سنوات، عدة قبل
أحاجيِّ من سلسلًة له أُِعدَّ أن الشهرِي االستعراض صاحُب مني طلب بحق،
«أسئلة باسم كبري نطاٍق عىل تشتهر أصبَحت وقد الدعاية. ألغراض الجوائز
حلها. من يتمكَُّن ملن تُعَرض كانت التي الضخمة الجوائِز بسبب الَهول»، أبي

عرش بسبعَة لويد وفاة بعد أي ،١٩٢٨ عام ُكِتبت قد الذاتية السرية هذه أنَّ الغريب من
للكتاب؛ الِفْعيل املؤلف وهو سام، يُدعى أيًضا هو كان الذي البنه َدهاءه سام ورَّث عاًما.
سام هو مؤلفه أنَّ الخطأ طريق عن سيظنُّ يشرتيه َمن أنَّ املعرفة تماَم يعرف كان إذ

شهرة. األكثُر األب، لويد
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.«١٤-١٥» لويد سام أحجيُة سبَّبَته الذي الهوس عن يُعربِّ كرتوني رسم :1-4 شكل

روبيك، ملكعب الفيكتوري املعادَل هي لويد، ابتَكرها التي األحجيات أشهر كانت
األحجية هذه تتمثَّل اليوم. حتى األلعاب متاجِر يف توجد تزال ال التي ،«١٤-١٥» األحجية
وإعادة البالط زحلقة هو والهدف ،٤ × ٤ مساحتها شبكة يف تُرتَّب بالطًة عرشة خمَس يف
بالرتتيِب تُباع لويد ابتكرها التي «١٤-١٥» أحجية كانت الصحيح. النحو عىل ترتيبه
بتبديِل األحجية إكمال من يتمكَّن ملن قيِّمة جائزة عرض وقد ،1-4 الشكل يف ح املوضَّ
حركات من مجموعة أيِّ خالِل من الصحيَحني موقَعيهما إىل و«١٥» «١٤» القطعتني
وإن العملية األحجيُة هذه أحَدثَتها التي ة الضجَّ عن لويد ابن كتب البالط. قطع زحلقة

جوهرها: يف رياضية أحجيًة كانت

من يتمكن َمن ألوِل ُعِرضت والتي دوالر، ١٠٠٠ قيمتها تبلغ التي فالجائزة
إنهم قالوا األشخاص آالَف أنَّ من بالرغم قط، تُؤَخذ لم الصحيح، الحلِّ تقديم
وثَمة باألحجية، مهووسني الناُس صار املطلوبة. الحركة تحقيِق من تمكَّنوا
َقسٍّ وعن متاجرهم، فتِح عن غَفلوا قد متاجر أصحاِب عن َهْزلية حكاياٌت
لتذكُِّر محاولة يف شتوية ليلٍة يف الشارع مصابيح أحِد تحت وقف قد شهرٍي
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ال أحًدا أنَّ هو األحجية لهذه املميزَة َمة السِّ إنَّ الحركة. بها ذ نفَّ التي الطريقة
قد أنهم من يقنٍي عىل يكونون التي الحركات سلسلِة تذكَُّر يبدو ما عىل يستطيُع
طائراتهم، حطموا قد طيَّارين أنَّ يُحكى باستخدامها. األحجية حلِّ يف نَجحوا
بالتيمور محرِّري أحُد ويحكي املحطة. بعد بقطاراتهم اندَفعوا قد ومهندسني
عمله طاقُم ليجَده الظهرية، فرتة يف َغدائه لتناول ذهب قد أنه كيف املشهورين
الطَّبق. عىل فطريته من صغرية قطًعا يدفُع وهو الليل، منتصف بعد املهتاج

يعرف كان ألنه دوالر؛ األلف دفع إىل أبًدا يُضطرَّ لن أنه من الدوام عىل واثًقا لويد كان
فبالطريقة األحجية. يف أخرى أماكَن يف الرتتيب تدمرِي دون فقط ِقطعتنَي تبديل استحالَة
معيَّنة، ملعادلة حلٍّ وجود عدم إلثبات يستخدمها أن الريايضُّ يستطيُع التي نفِسها

.«١٤-١٥» ألحجيته حلٍّ وجود عدم إثباَت لويد استطاع
ُمعامل وهي أحجيتِه، يف االضطراب حجَم تَقيس كميٍة بتحديد لويد برهان بدأ
البالط أزواج عدُد بأنه محدَّد شكل أيِّ يف االضطراِب معامل يُعرَّف .Dp االضطراب
عدم بسبب ،Dp = 0 فإنَّ ،(a)2-4 الشكل يف يتَّضح ومثلما الخاطئ، الرتتيب يف املوجودة

الخاطئ. الرتتيب يف البالط ِقَطع من أيٍّ وجود
من يكون فسوف أماكِنها، من البالط قطع حرَّْكنا ثم املرتَّبة، باألحجية بدأنا إذا
يف البالط ِقطَع أنَّ نجد .(b)2-4 الشكل يف ح املوضَّ الرتتيب إىل نَِصل أن ِنسبيٍّا السهِل
أنَّ الواضح من .١٢ رقم والقطعة ١١ رقم القطعة إىل نصل أن إىل الصحيحة أماكنها
من الزوجني هذين فإنَّ ثَمَّ وِمن ١٢؛ رقم القطعة قبل تأتَي أن يجب ١١ رقم القطعة
بالرتتيب املوضوِع البالط ألزواج الكاملة والقائمة الخاطئ. بالرتتيِب موضوعان البالط
(١١ و(١٣، (١١ و(١٥، (١٤ و(١٥، (١٣ و(١٥، (١١ ،١٢) ييل: كما هي الخاطئ
الشكل، هذا يف الخاطئ الرتتيب يف البالط من أزواج ستِة وجود إىل ونظًرا .(١١ و(١٤،
لكنهما بالطبع، صحيح غريُ وهو متجاورتان، و١٢ ١٠ القطعتني أنَّ الحظ .Dp = 6 فإنَّ
االضطراب. معامل يف يدخل ال البالط من الزوج هذا فإنَّ ولهذا؛ الخاطئ. الرتتيب يف ليستا
.(c)2-4 الشكل يف املوضحة التوليفة إىل نصل البالط، قطع تحريِك من القليل وبعد
.Dp = 12 أنَّ نجد فسوف الخاطئ، الرتتيب يف املوجودة البالط بأزواج قائمًة جَمْعنا وإذا
الحاالت هذه جميع يف االضطراب معامل قيمة أنَّ هو مالحظتُه ينبغي الذي املهمُّ واألمر
الصحيحة بالتوليفة بدأَت إذا أنَّك والحق و١٢). و٦ ٠) زوجي: عدد ،(c)و (b)و (a)
الحال دام ما الدوام. عىل صحيحة العبارة هذه أنَّ تجد فسوف ترتيبها، إعادة وواصلَت
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سيُنتج البالط ِقَطع تحريك من مقدار أيَّ فإنَّ األيمن، الركن أسفل يف الفارِغ باملربع ينتهي
جوهرية خاصية هي االضطراب ملعامل الزوجية والقيمة .Dp ل زوجية قيمًة الدوام عىل لنا
التي الخاصية تُعَرف الرياضيات، ويف الصحيحة. األصلية التوليفة من ة مشتقَّ توليفة أليِّ

«الثابت». باسم الجسم، عىل يُجرى قد يشء أيِّ عن النظر برصف صحتها تنطبق

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

(a) D
p
 = 0 (b) D

p
 = 6 (c) D

p
 = 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 12 15

13 14 11

1 2 3 4

5 6 12 7

9 10 8 15

13 14 11

املضطربة. التوليفات من العديد تشكيُل يمكن البالط، قطع تحريك خالل من :2-4 شكل
.Dp االضطراب معامل خالل من منها توليفة كل يف االضطراب كمية قياُس ويمكن

فيها بُدِّلت قد والتي يبيُعها، لويد كان التي التوليفَة ْصنا تفحَّ إذا ذلك، من بالرغم
الوحيَدين الزوَجني إنَّ أي ،Dp = 1 االضطراب معامل أنَّ نجد فسوف و١٥، ١٤ القطعتان
ُمعامل قيمة إنَّ و١٥. ١٤ الزوجان هما الصحيح ترتيِبه غري يف يقُع الذي البالط قطع من
أي يف االضطراب معامل قيمة أنَّ نعرف أننا غري فردي! عدد لويد توليفة يف االضطراب
أنَّ ذلك من نستنتج زوجيٍّا. عدًدا تكون أن بد ال الصحيحة التوليفة من ة مشتقَّ توليفة
توليفَة نُعيد أن املحال من املقابل، ويف الصحيحة، التوليفة من ة مشتقَّ ليست لويد توليفَة

أمان. يف جائزة لويد أعلنَها التي دوالر األلف كانت لقد الصحيح؛ الشكل إىل لويد
لعلماء ر تُوفِّ والثوابت الثابت. فعالية حان يُوضِّ االضطراب ومعامل لويد أحجية إنَّ
املجاالت فمن آَخر. يشء إىل يشءٍ تحويل استحالة إلثباِت ة مهمَّ اسرتاتيجيًة الرياضيات
الُعَقد ُمنظِّرو ويهتمُّ الُعَقد، دراسة الحايلِّ، الوقت يف االهتمام من كثريًا تسرتعي التي
خالل من أخرى عقدة إىل عقدٍة تحويُل املمكن من كان إذا ما إثبات بمحاولِة بالطبع
يُحاولون السؤال، هذا عن اإلجابة أجل ومن القطع. دون لكن الحلقات تكوين أو الَجْدل
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الحلقات، وتكوين الَجْدل مقدار زاد مهما تدمريُها يمكن ال األوىل الُعقدة يف خاصية إيجاَد
الثانية. الُعقدة يف نفِسها الخاصية هذه قيمِة بحساب يقومون ذلك، وبعد الُعْقدة. ثابت أي
العقدة من االنتقال استحالَة هو االستنتاُج يكون فسوف مختلفًة؛ القيمة هذه كانت إذا

الثانية. العقدة إىل األوىل
لم ريديمسرت، كريت يد عىل العرشين القرن عرشينيَّات يف األسلوِب هذا ابتكار حتى
قبَل أنه هذا ومعنى أخرى. عقدٍة أي إىل ُعقدة تحويل استحالِة إثباُت املمكن من يكن
تختلف الفكِّ سهلُة املزدوجة العقدة أنَّ إثباُت املمكن من يكن لم العقد، ثوابِت اكتشاف
بسيطة َحْلقة عن حتى أو العقدة، النصف عن أو الرشاعية العقدة عن جوهريٍّا اختالًفا
من العديد يف جوهريٌّ مفهوم الثابتة الخاصية مفهوم إنَّ اإلطالق. عىل عقدة أيُّ بها ليس
مربهنة يُعيد سوف فإنه الخامس، الفصل يف سنرى ومثلما األخرى، الرياضية الرباهني

أخرى. مرًة الرياضيات تيار إىل األخرية فريما
املالينُي ،«١٤-١٥» وأحجيته لويد سام أمثاِل بسبب هناك صار القرن، نهاية بحلول
التحدِّيات إىل بنَهٍم يتطلَّعون الذين وأمريكا أوروبا أنحاء جميع يف املشكالت حلِّ ُهواة من
صارت الناشئني، الرياضيِّني هؤالء إىل ولفسكيل إرِث أنباءُ وصَلت أن وفوَر الجديدة.
األخرية املربهنُة كانت لقد جديد. من العالم معضالِت أشهَر هي األخريُة فريما مربهنة
كثريًا. أعظَم كانت الجائزة لكنَّ نهائي، ال نحٍو عىل لويد أحجيات أصعب من تعقيًدا أكثَر
أساتذة عنها َغَفل قد تكون سهلة خدعٍة إىل التوصل من يتمكَّنوا بأن يحلمون الُهواة كان
فيما كبري حدٍّ إىل فريما دو بيري مع يتعادلون العرشين القرن هواُة كان العظام. املايض
التي الرباعة ُمجاراة يف يتمثَّل كان التحدَي أنَّ غري الرياضية. باألساليب باملعرفة يتعلق

أساليبَه. فريما بها استخدم
جوتينجن جامعة عىل انهال ولفسكيل، جائزة إعالن من قليلٍة أسابيَع غضوِن يف
جميَع أنَّ من وبالرغم مغلوطًة. كانت الرباهنِي جميَع أنَّ َغْرو وال املشاركات. من سيٌل
لقرون، تاريخها يعود التي املعضلَة هذه حلُّوا بأنهم مقتِنعني كانوا املسابقة يف املشاركني
إنَّ األحيان. بعض يف خفية غريَ أو خفيَّة أخطاءً املنطقية، ُحجِجهم يف جميًعا ارتَكبوا فقد
ينحرَف أن للغايِة السهل من إنَّه حتى التجريد، من كبرية بدرجة يتسم األعداد نظرية فن
أمثلة ٧ امللحُق ح ويوضِّ اإلطالق. عىل ذاك انحرافه يعَي أن دون املنطقي املسار عن املرءُ

عنها. يغفلوا أن سني املتحمِّ الهواِة عىل يسهل التي الكالسيكية األخطاء عىل
تحسبًا بدقة، منها كلٍّ مراجعة يجب كان الربهان، ُمرِسل ُهويَّة عن النظر وبرصِف
كان الرياضيات. يف طلبًا األكثر الربهان إىل ل توصَّ قد املجهولني الهواة أحُد يكون ألن
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الربوفيسور هو و١٩٣٤ ١٩٠٩ بني املدَّة يف جوتينجن جامعة يف الرياضيات قسم رئيس
أنَّ الندو وَجد مسئولياته. من ولفسكيل جائزة يف املشاركات فحص وكان الندو، إدموند
تصل التي املغلوطة الرباهنِي من العرشات فحص إىل الضطراره باستمرار تُقاَطع أبحاثه
للتخفيف بارعة وسيلًة الربوفيسور ابتكر الوضع، هذا مع وللتكيُّف شهر. كلَّ مكتبه إىل

ييل: ما فيها وَرد التي البطاقات مئات طبع لقد العمل. هذا عبء من

… العزيز
األخرية. فريما مربهنة برهان بشأِن مخطوطتك عىل شكًرا

يف: يَِرد األول الخطأ
… السطر … الصفحة
الربهان. يُبِطل وهذا

الندو إم إي الربوفيسور

أن منه ويطلب طالبه أحد إىل بطاقة مع جديدة مشاركة كلَّ يُعطي ذلك بعد الندو كان
الفراغات. يمألَ

لقيمِة الكبري االنخفاِض بعد حتى سنوات، مدى عىل انقطاٍع بال املشاركاُت تتابعت
تقول شائعاٌت ة ثَمَّ األوىل. العاملية الحرَب تال الذي املفِرط للتضخم نتيجًة ولفسكيل جائزة
القهوة، من كوٍب رشاء يف إال الجائزة نقوُد تَكفيَه لن اليوم، املنافسة يف يفوز َمن بأنَّ
كان الذي شليكتينج إف د. كتبه قد خطاٌب فثمة اليشء. بعَض تُبالغ املزاعم هذه أنَّ غري
الجائزة قيمة أنَّ يرشح العرشين، القرن سبعينيَّات يف املشاركات مع التعامل عن مسئوًال
كان الذي الخطاب وهذا مارك. ١٠٠٠٠ عىل يَزيد ما تبلغ تزال ال كانت الوقت ذلك يف
فريما مربهنة عن محارضًة عْرشَة «ثالَث كتابه يف ونُِرش ريبينبويم، باولو إىل ُكِتب قد

ولفسكيل: لجنة عمل بشأن فريدة رؤية يُقدِّم األخرية»،

العزيز سيدي
األول العام يف اآلن. حتى املقدَّمة «الحلول» ل اإلجمايل العدد يُْحَص لم
خزنوا قد واليوم األكاديمية، ات ملفَّ يف حالٍّ ٦٢١ ل ُسجِّ (١٩٠٧-١٩٠٨)
األخرية، العقود يف فريما. معضلة بشأِن املراسالت من أمتار ثالثة من يقرب ما
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الواردة املخطوطات األكاديمية تقسم التايل: النحِو عىل يَجري معها التعامُل كان
ييل: ما إىل

الفور. عىل املرِسل إىل يَُردُّ مطلق ُهراء (١)
بالرياضيات. شبيًها يبدو محتوى (٢)

القراءة مهمُة تُحال وهناك الرياضيات، قسم إىل الثاني الجزء يُعطى
الجامعات يف (وهؤالء العلميِّني املساعدين أحِد إىل واإلجابة األخطاء عن والكشف
الوقت يف الضحيُة هذه وأنا الدكتوراه) درجة لنيِل يعملون خرِّيجون هم األملانية،
من الكثريَ تحوي وهي شهر، كلَّ عليها للردِّ أربٌع أو رسائَل ثالُث ثَمة الحايلِّ.
النصَف أرسل الذي الشخُص ذلك املثال سبيل عىل منها والغريبة، الطريفة املواد
أو مقدًما، أملانيٍّ مارك ١٠٠٠ له دفعنا إذا اآلخر بالنصف ووَعد حلِّه من األول
اإلذاعية واللقاءات املنشورات من أرباحه من ٪١ بمقدار وعَدني الذي اآلخر ذلك
هو هدَّد فقد وإال، اآلن، أدعَمه أن رشِط عىل يشتهر، أن بعد والتليفزيونية
وبني اكتشاِفه. َمْجِد من ِليَحرمنا الروسية الرياضيات أقسام أحد إىل بإرساله
شخصية. بصفة املناقشة عىل ويُِرصُّ جوتينجن إىل يحرضشخٌص واآلخر، الحني
(باستخدام للغاية بُدائي بمستًوى مكتوبٌة تقريبًا كلَّها «الحلول» إنَّ
يف البحثية األوراق بعض وربما الثانوية، املدارس مستوى يف رياضيٍة مفاهيَم
تستعَيص أن يمكن ذلك مع أنها غري تُفَهم)، ولم ُقِرئَت التي األعداد نظرية
وا تلقَّ قد أشخاًصا املرسلون يكون ما غالبًا االجتماعية، الناحية من الَفْهم. عىل
بربهاٍن النجاح تحقيَق ويحاولون ِمْهنية، حياٍة بناءِ يف َفِشلوا لكنهم فنيٍّا تعليًما
كاتبوها صوا شخَّ أطباء عىل املخطوطات بعض ُعِرضت لقد فريما. ملعضلة

الفصام. من متقدمة بحالة
األكاديمية تنرش أن األخرية ولفسكيل وصيِة يف الرشوط أحُد كان لقد
قد الدوريات أنَّ غري األساسية. الرياضيات دوريات يف سنويٍّا الجائزة إعالَن
الرسائل عليها تنهاُل كانت إذ األوىل؛ السنوات بعد اإلعالن نَرش ترفض صارت

واملخطوطات. املجنونة
لك. مفيدًة املعلوماُت هذه تكون أن أرجو

لك املخلص
شليكتينج إف
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بل األكاديميَّة. إىل «حلولهم» بإرسال يكتَفوا لم املتسابقني فإنَّ شليكتينج، د. يذكر ومثلما
الرباهني من ِخزانًة األرجح عىل تحوي العالم أنحاء جميع يف الرياضيات أقسام جميَع إنَّ
فإنَّ الهواة، براهنَي املؤسساِت هذه معظُم تتجاهل وبينما الهواة. أرسَلها التي املزعومة
الرياضيات، مجال يف الكاتُب فيذكر ابتكاًرا. أكثَر بطرٍق معها تعاَملوا قد يها متلقِّ بعض
أهًال ليس أنه فيها يرشح برسالٍة الخطاب عىل يردُّ كان له صديًقا أنَّ جاردنر، مارتن
مساعدتَه، يستطيع املجال يف لخبرٍي وُعنوانًا اسًما له يُقدِّم فإنه ولهذا؛ الربهان. ملراجعِة
«لديَّ يكتب: كان آخَر صديًقا أنَّ ويذكر برهانًا. له أرسَل قد هاٍو آخَر بياناِت له ويُرسل
كبريًة ليست الصفحة هذه أنَّ الحظ سوء ِمن لكن الربهان، يف هذه ملحاولتك رائع تفنيٌد

له.» يتسُع الذي بالقدر
محاوالت يف القرَن هذا قَضْوا العالم أنحاء جميع يف الرِّياضيات ُهواَة أنَّ من وبالرغم
استمرُّوا قد املحرتفني فإنَّ ولفسكيل، بجائزة والفوِز األخرية فريما مربهنة إلثباِت فاشلٍة
يف األعداد علماء من وغريِه كومر أعماِل عىل البناء من وبدًال املعضلة. تجاُهِل يف بعيد حدٍّ إىل
بعِض معالجة أجل من العلم أساسات دراسة يف الرياضيات علماءُ بدأ عرش، التاسع القرن
القرن يف الشخصيات أعظم من بعٌض حاول وقد األعداد. بشأن جوهريًة األكثِر األسئلة
الخصائص بعض َفْهَم جودل، وكورت هيلبت وديفيد راسل برتراند ومنهم العرشين،
تستطيع التي األسئلة ومعرفِة الحقيقيِّ معناها َفهِم أجل من وذلك لألعداد، جوهريًة األكثِر
أدَّت وقد عنها. اإلجابَة تستطيع ال التي تلك ذلك من واألهم عنها، اإلجابَة األعداد نظريُة
انعكاساٌت املطاف نهاية يف بالطبع لها وكان الرياضيات، أساسات زعزعة إىل أعمالهم

األخرية. فريما مربهنة عىل

املعرفة أسس (2)

املنطقيِّ الربهان باستخدام منشِغلني الرياضيات علماء ظلَّ األعوام، مئاِت مدى عىل
علماء من جديد جيل كلِّ مع مذهًال التقدُم كان وقد املعلوم. من املجهول الستنتاج
جديدة. وهندسية عدديًة مفاهيَم ويبتكرون العظيم بنائهم يف عون يتوسَّ الذين الرياضيات
عن ينرصفون الريايض املنطق علماء بدأ عرش، التاسع القرن نهاية اقرتاِب مع أنه غريَ
كل عليها بُني التي الرياضيات أسَس يُراجعون ذلك من بدًال وراحوا األمام، إىل التطلُّع
من يشء كلِّ بناءَ يُعيدوا وأن الرياضيات مبادئ من ق التحقُّ يف يرغبون كانوا لقد يشء.
بالثقة. جديرٌة األوىل املبادئَ تلك أنَّ بأنفسهم يتأكَّدوا كي شديدة، برصامٍة األوىل املبادئ
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برهاٍن عىل بالحصول الشديِد ك التمسُّ يف السيئِة بُسمعتهم الرياضيات علماءُ يشتهر
ترُد قصٍة يف بوضوٍح السمعة هذه عن ستيوارت أيان ويُعرب ادِّعاء. أيِّ َقبول قبل مطَلق

الحديثة». الرياضيات «مفاهيم كتابه يف

يف عطلة يقضون كانوا رياضيَّات وعالم فيزياء وعالم فَلٍك عالم إنَّ يُقال
الفلك: عالم فقال أسوَد. خروًفا رأَوا القطار، نافذة من أطلُّوا وحني اسكتلندا.
سوداءَ!» االسكتلندية الخراف جميُع تكون أن لالهتمام مثرٍي أمر من له «يا
االسكتلندية الِخراف «بعض» كال! «كال، قائًال: الفيزياء عالُم عليه فأجاب
مرتنًما: قال ثم ٍع ترضُّ يف السماء نحو نظَر فقد الرياضيَّات، عالم أما سوداء!»
«وأحد األقل، عىل واحد خروف وبه األقل، عىل واحد حقٌل اسكتلندا يف «يوجد

اللون».» أسوُد األقل عىل جانبَيه

صون يتخصَّ الذين الرياضيات علماء هم العاديني، الرياضيَّات علماء من رصامًة واألكثُر
التي األفكار يف التشكيك يف الريايضِّ املنطق علماء بدأ وقد الرِّيايض. املنطق دراسة يف
املثال، سبيل فعىل قرون. مدى عىل املسلَّمات من الرياضيات علماء من غريُهم اتخذَها
يبدو ِصْفر. أو موجبة أو سالبٌة إما جميَعها األعداد أنَّ عىل الثالثيِّ االنقسام قانون ينصُّ
قط ْ يعبَأ لم أحًدا لكنَّ صحيح، أنه ِضمنيٍّا الرياضيات علماءُ افرتض وقد واضًحا، هذا
الثالثي االنقسام قانون أنَّ املنطق علماءُ أدرك وقد ِفعليٍّا. الصحيُح هو ذلك أنَّ بإثبات
فسوف بالفعل، خاطئٌ أنه اتضَح وإن صحته، عىل برهاٌن ر يتوفَّ أن إىل خاطئًا يكون قد
حظِّ حسن من القانون. هذا عىل بُني قد يشء كلُّ وسينهار املعرفة، من كامل رصٌح ينهار
املايض. القرن نهاية يف صحته أُثِبتَت قد الثالثيِّ االنقسام قانون أنَّ الرياضيات علماء

والحقائق، املربهنات من واملزيد املزيَد تُراِكُم والرياضياُت القدماءِ عرصاليونانيِّني منذ
بعُضها يكون أن من قلقنَي الرياضيَّات علماء كان ة، بدقَّ أُثِبت قد معظمها أنَّ من وبالرغم
الثقافة من جزءًا أصبَحت األفكار فبعُض الدقيق. للفحص يخضَع أن دون تسلَّل قد
إن هذا األصل، يف بها أُثِبتَت التي الكيفيِة من األمر حقيقة يف ٌن متيقِّ أحَد وال الشعبية،
املبادِئ من املربهنات جميع إثباَت املنطق علماءُ قرَّر ثَمَّ وِمن بالفعل؛ أُثِبتت قد كانت
وكان أخرى. حقائَق من الحقائق هذه استنتاج من بد ال كان فقد ذلك، من بالرغم األوىل.
ويف دواليك. وهكذا جوهريًة، أكثَر أخرى حقائَق من بَدورها الحقائِق تلك إثباُت ينبغي
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التي األساسية االدِّعاءات من بضعٍة مع يتعاملون أنهم املنطق علماءُ وجد املطاف، نهاية
الجوهرية االفرتاضات وهذه إثباتُها. املمكِن من يكن لم إنه حتى للغاية، جوهريًة كانت

الرياضيات. ُمسلَّمات هي
أيِّ حالة يف أنه عىل ينصُّ الذي الجمع»، يف اإلبدال «قانون املسلَّمات هذه أمثلة ومن

:nو m عددين

m+n = n+m.

اختبارها ويمكن بديهية، أموًرا األخرى املسلَّمات من القليل العدُد وذلك املسلَّمة هذه تَُعد
االختبارات، جميَع اآلن حتى املسلَّمات اجتازت وقد محدَّدة. أعداٍد عىل تطبيقها طريق عن
إعادة يف املنطق علماءِ أمام الكامن التحدَِّي وتُمثل للرياضيات. األساَس بصفتها وُقِبلت
الحسابية، املسلَّمات مجموعة ح نُوضِّ ،٨ امللحق ويف املسلَّمات. هذه من الرياضيَّات بناء
الرياضيات. بقية بناء إعادة ة مهمَّ يف املنطق علماء بها بدأ التي الطريقة عن نبذة ونُقدِّم
هيكل بناءِ إعادة يف املتمثلِة ة الشاقَّ البطيئة العَمليَّة يف املنطق علماءِ من فيلٌق شارك
من الهدف وكان املسلَّمات. من األدنى الحد باستخداِم التعقيد شديِد الرِّياضية املعرفة
باستخدام بالفعل يعرفونه أنهم يعتقدون الرِّياضيات علماء كان ما ترسيَخ هو ذلك
فايل، هريمان ، األملانيُّ الرياضيات عالُم ص لخَّ فحسب. الرصامة شديدِة املنطق معايرِي
يُمارسها التي الشخصية النظافة عاداُت هو «املنطق بقوله: العرص هذا يف السائد امِلزاَج
كان ما تطهري إىل وإضافًة جيدة.» صحٍة ويف قويًة أفكاره عىل للحفاظ الرياضياِت عالم
املعضالت عىل الضوء بعَض باألصول، املعنيُّ النهُج هذا يُلِقَي بأن أَمٌل ثَمة كان معروًفا،

األخرية. فريما مربهنة ومنها بعد، تَُحلَّ لم التي
هيلربت كان هيلربت. ديفيد العرص، ذلك شخصيَّات أبرَز الربنامُج هذا تصدَّر لقد
هذا وأنَّ األساسية، املسلَّمات هذه عىل ِبناءً الرياضيات يف يشء كلِّ إثباُت يُمكن أنه يعتقد
نحٍو عىل الريايض النظام يف األهمِّ الُعنَرصين إثبات هذا عن وسينتُج ِفعلُه. ينبغي ما هو
عن اإلجابة عىل قادرًة تكون أن ينبغي الرياضيات أنَّ هو العنرصين هذَين أول حاسم.
نفِسه االكتماِل َسْمت هو وذلك األقل، عىل نظريٍّا ذلك كان وإن استثناء، دون األسئلة جميِع
وثاني التخيُّلية. واألعداد السالبة كاألعداد جديدة أعداٍد ابتكاَر املايض يف استلَزم الذي
إذا إنه أي تضارب، أيِّ من خاليًة تكون أن يجب الرياضيات أنَّ هو العنَرصين هذين
باستخدام نفِسها العبارة خطأ إثباُت يمكن فال ما، بطريقٍة العبارات إحدى صحُة أُثِبتت
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سيُتيح املسلَّمات من فقط قليل عدٍد افرتاَض بأنَّ مقتنًعا هيلربت كان لقد أخرى. طريقٍة
التناقض. خشية دون تخيُّله يمكن ريايض سؤاٍل أيِّ عن اإلجابة إمكانية

الدويل املؤتمر يف تاريخية ُخطبًة هيلربت ألقى ،١٩٠٠ عام أغسطس من الثامن ويف
كان بعُد تَُحل لم رياضية مسألًة وعرشين ثالثًا هيلربت طَرح باريس. يف الرياضيات لعلماء
الرياضيات، يف عامة بمجاالٍت يتعلُق املسائل هذه بعُض كان بالغة. أهمية ذاُت أنها يعتقد
تركيَز هو املسائل هذه من الهدف كان للعلم. املنطقية األسس عىل يُركز كان أغلبَها لكنَّ
املجتمِع تحفيِز يف يرغب هيلربت كان للبحث. برناَمٍج وتوفريَ عليها الرياضيات عالم انتباِه
والتضارب، الشكِّ من ريايضخاٍل نظاٍم لتأسيس رؤيته تحقيِق يف مساعدته عىل الريايضِّ

يقول: قربَه، شاهد عىل بنقٍش عنه عربَّ الذي الطموُح وهو

Wir müssen wissen,
Wir werden wissen.
نعرف، أن بدَّ ال أي:
نعرف. وسوف

أحَد كان فقد األحيان، بعِض يف لهيلربت َلدوًدا منافًسا كان فريجه جوتلوب أنَّ من بالرغم
من أكثَر مدى عىل حياتَه فريجه كرَّس لقد هيلربت. بربناَمج يُْدعى فيما الرائدة املنارات
إىل نجاُحه قاَده وقد البسيطة، املسلَّمات من املربهنات من املئات الشتقاق الزمان من عقد
التي ة املهمَّ اإلنجازاِت ومن هيلربت. ُحلم من كبري جزءٍ إكمال إىل طريِقه يف بأنه االعتقاِد
املثال؟ سبيل عىل ٣ بالعدد تحديًدا نَْعنيه الذي فما للعدد. تعريٍف وضُع فريجه قها حقَّ

أوًال. «الثالثية» يُعرِّف أن فريجه عىل كان ،٣ العدد تعريف أجِل من أنَّه اتَضح وقد
تضمُّ التي املجموعات أو التوليفات إىل تُعزى التي املجرَّدة َمة السِّ هي و«الثالثية»
املذكورة العمياءِ الفرئان مجموعة لوصِف «الثالثية» تُستخَدم أن فيُمكن أشياء. ثالثَة
مجموعة لوصف نفِسه بالقدِر ُمالئمة وهي املثال، سبيل عىل الشهرية الروضة أُغنية يف
تتَِّسم التي املجموعات من العديد وجوَد فريجه الحظ املثلَّث. يف املوجودة الثالثِة األضالع
مجموعًة ابتكر لقد نفِسه. «٣» العدد لوصِف املجموعات فكرَة واستخدَم «الثالثية»، بصفِة
املجموعة هذه عىل وأطلَق «الثالثية»، بصفِة تتَّسُم التي املجموعات جميَع إليها وضمَّ جديدة
يف أعداد ثالثِة عىل تحتوي املجموعَة فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن .«٣» املجموعات تضمُّ التي الجديدة

.«٣» املجموعة ِضمن تقع أن وهي فقط، واحدة حالة
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هيلربت. ديفيد :3-4 شكل

لكنَّ يوم، كلَّ نستخدمه ملفهوٍم تعريًفا يكوَن ألْن للغاية ًدا معقَّ التعريُف هذا يبدو وقد
الصارم. هيلربت لربنامج تماًما رضوري وهو ويقيني، دقيٌق «٣» للعدد فريجه تعريَف
لنِرش يُِعدُّ راح إذ االنتهاء؛ إىل طريقها يف فريجه معاناَة أنَّ بدا ،١٩٠٢ عام يف
الهدف كان ُجزأين من يتألف ثقٌة ضخم كتاٌب وهو الحساب»، لعلم األساسية «القوانني
املنطق عالُم ل توصَّ نفِسه، الوقت ويف الرياضيات. يف لليقنِي جديد معياٍر وْضَع هو منه
إىل العظيم، هيلربت مرشوع يف أيًضا هو يُسِهم كان الذي راسل، برتراند اإلنجليزي،
من حالًة صادف قد فإنه الصارم، هيلربت بروتوكول اتِّباع من فبالرغم ر. مدمِّ اكتشاٍف
تكون قد الرياضيات بأنَّ ع املروِّ اإلدراِك ذلك تجاه فعله َة ردَّ راسل ذكر وقد التضارب.

جوهرها: يف متناقضًة

وأنَّ بسهولة، التناقِض عىل التغلُِّب من سأتمكَّن أنني األمر بادِئ يف ظننُت لقد
اتضَح فقد ذلك، من بالرغم األرجح. عىل املنطقيِّ التربير يف تافًها ً خطأ ثَمة
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،١٩٠١ العام من الثاني النصف مدى عىل … صحيًحا ليس ذلك أنَّ تدريجيٍّا
أنَّه إىل الوقِت ذلك بنهايِة توصلُت لكنني سهًال، سيكوُن الحلَّ أنَّ أفرتُض كنت
ليلة كلَّ شائٌع هو فيما أتفكَّر أن عاداتي من صار … صعبة مهمًة سيكون
األصواِت معرفِة من تمكَّنُت الوقِت ذلك وبحلول الواحدة، إىل عرشة الحادية من
كنت واحًدا.) إال يعرفون ال الناس (معظم السبد. طيوُر تُصِدرها التي الثالثة
من خالية صفحٍة أمام صباح كلَّ أجلس كنُت التناقض. لحلِّ بِجدٍّ أُحاول
للغداء. قصرية مدٍة من إال بأكمِله اليوم مدى عىل الورقة هذه يف وأُحدِّق الوَرق.

املساء. بحلول فارغة تظلَّ كانت ما وغالبًا

تأسيس لحلم كبري رضٍر يف راسل عمُل تسبَّب وقد التناقض. من َمْهرٌب َة ثَمَّ يكن لم
كانت الذي فريجه إىل بخطاٍب بعث واملفارقات. والتضارب الشكِّ من خاٍل ريايض نظاٍم
فيه أنفَق الذي العمل من الخطاُب هذا جَعل وقد بالفعل. الناِرش لدى كتابه مخطوطة
األساسية «القوانني كتابه نَرش لكنه األمر، حقيقة يف القيمة عديَم عمًال حياته، فريجه
الثاني: الجزء يف تذييٍل بإضافة واكتفى القاضية، بِة الرضَّ تلك من بالرغم الحساب» لعلم
وجدُت وقد العمل. من ينتهَي أن فور األساَس ينُقَض أن من العاِلم عىل أبغَض «ليس
قد الكتاُب كان أن بعد راسل، برتراند السيد من خطابًا يُت تلقَّ إذ الوضِع هذا يف نفيس

املطبعة.» من الخروج عىل أوشك
لدى األَحبِّ التشكيالت أو املجموعات من ظهر راسل تناُقَض أنَّ املفاَرقات ومن
أوعَزت التي األفكاَر الفلسفي»، ري «تطوُّ كتابه يف عديدة سنواٍت بعد ذكر لقد فريجه.
بعض يف نفِسها يف عضًوا تكون الفئَة أنَّ يل بدا «لقد فريجه: عمِل يف بالتشكُّك إليه
ليست املثال، سبيل عىل الشاي مالعق ففئُة أخرى. أحياٍن يف كذلك تكون وال األحيان،
هي التي األشياء من شاي، بمالعِق ليست هي التي األشياء فئَة لكنَّ أخرى، شاٍي ملعقَة
هي ظاهرها، يف مؤذيٍة غريَ تبدو التي الغريبة املالحظة تلك كانت شاي.» بمالعِق ليست

الكارثية. املفارقة تلك إىل أدَّت التي
وهي التدقيق. شديد املكتبة أمني حكايِة باستخدام راسل مفارقة تَُرشح ما غالبًا
من مجموعًة األرفف، بني يتجوَّل كان بينما األيام أحِد يف اكتشف قد املكتبة أمني أنَّ
أمنُي ويُالِحظ ذلك. وغري والشعر واملراجع للرِّوايات منفصلٌة فهارُس وهي الفهارس.

نفَسه. يورد فال اآلخر البعُض أما نفَسها، تُوِرد الفهارس بعض أنَّ املكتبة
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راسل. برتراند :4-4 شكل

جميع يورد أحدهما آَخَرين، ِفهِرَسني املكتبة أمنُي يضع النظام، تبسيِط أجل ومن
ال التي الفهارس جميَع يورد اآلخَر أنَّ لالهتمام إثارًة واألكثُر نفَسها، تورد التي الفهارس
الِفهرُس يورد أن ينبغي هل مشكلًة: املكتبة أمنُي يواجُه املهمة، إكمال وبعد نفَسها. تورد
أن ينبغي فال نفَسه، أورَد إذا نفَسه؟ نفَسها، تورد ال التي الفهارس جميَع يورد الذي
إنَّ للتعريف. وفًقا يُوَرد أن ينبغي فسوف نفَسه، يُوِرد لم إذا أما للتعريف. َوْفًقا يُوَرد

فيه. يربَح أن يُمكن ال موقٍف يف املكتبة أمني
استخدمها التي الفئات أو باملجموعات الشبَِه شديدُة املثال هذا يف الواردة والفهارس
املكتبة، أمنَي يُزعج الذي التضارب فإنَّ ثَمَّ وِمن لألعداد. الجوهريَّ التعريَف لتكوَن فريجه
يمكن ال الرياضيات إنَّ للرياضيات. منطقيٍّا ِبناءً يكون أن يُفرتَض فيما املشكالِت سيُسبِّب
عىل الُة الفعَّ بالتناقض الربهان فأداُة التناقض. أو املفارقات أو التضارب مع تتسامَح أن
أدَّى إذا أنه الربهان هذا يذكر املفارقات. من الرياضيات ُخلوِّ عىل تعتمد املثال، سبيل
راسل، أما خاطئًا، االفرتاُض هذا يكون أن بد فال منطقية، غرِي نتيجٍة إىل االفرتاضات أحُد
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املمكن فمن ثَمَّ؛ وِمن منطقية. غرِي نتائَج إىل تُؤدَِّي أن يُمكن املسلَّمات حتى أنَّه يرى فهو
أسُس هي املسلَّماِت أنَّ غري خاطئة، املسلَّمات إحدى أنَّ بالتناقض الربهان ح يوضِّ أن

بصحتها. ومعرتٌَف الرياضياِت
ناجٌح َمسًعى الرياضيات أنَّ بزعمهم راسل عمِل يف املفكرين من العديد تشكَّك
التالية: بالطريقة عمِله أهمية برشِح ذلك عن هو أجاب وقد شائبة. تشوبُه وال شكٍّ بال

يساوي ٢ زائد ٢ بأنَّ اعتقادي يُزعزع ال ذلك «كل تقول: قد ذلك»، من «بالرغم
تشكُّ التي هي فقط ضئيلة وحاالت ضئيلة، حاالٍت يف إال هذا يف ُمِحق وأنت «.٤
من أقلَّ محدد طوٌل كان إذا ما أو ال، أم كلبًا معنٌي حيواٌن كان إذا ما بشأن فيها
االفرتاُض وسيكون محدَّد، يشءٍ من اثنني اثننَي، العدُد يكون أن بد ال ال. أم املرت
تطبيُقه. املمكِن من يكن لم ما الفائدة عديَم «٤ يساوي ٢ زائد ٢» بأنَّ القائل
من أربعًة يُساوي املثال، سبيل عىل الكالِب من اثنني زائد الكالب من فاثنان
اثنان كان إذا مما فيها متأكًدا تكون ال تظهر حاالٍت ثمَة لكن بالتأكيد، الكالب
حال.» أي عىل حيوانات أربعُة ثَمة «حسنًا، تقول: وقد ال. أم الكالب من منهما
النباتات من كانت إذا ما بشأن يقنٍي من ما الدقيقة الكائنات بعَض أنَّ غري
غري إذن.» الحية الكائنات ِمن هي «حسنًا، تقول: وسوف الحيوانات. من أم
هذا يدفُعك وسوف ال. أم حيًة كانت إذا ما املؤكَّد من ليس األشياء بعَض أنَّ
بما تُخربني وحني كيانات.» أربعَة يُساوي وِكيانان ِكيانان «حسنًا، القول: إىل

الجدال. سنُواصل «ِكيان»، بلفظة تعنيه

من حالٍة إىل الريايضِّ املنطق بدراسِة ودفع الرياضيات، أسَس راسل عمُل زعزع لقد
قد الرياضيات أسِس يف د ترتصَّ مفارقٍة وجود أنَّ يُدركون املنطق علماءُ كان الفوىض.
َ فبدأ عميقة. مشكالٍت يف وتتسبَّب املنطقي غري برأِسها تُِطل أن إىل آجًال أم عاجًال يُؤدي
ل التعقُّ وإعادِة املوقف هذا عالج ُمحاولِة يف املنطق علماء من وغريِهما هيلربت مع راسل

الرياضيات. إىل
كان التي الرياضيات، ُمسلَّمات مع للتعامل مبارشة نتيجًة التضارُب هذا جاء لقد
من وكان الرياضيات. بقيِة لتعريف وكافيٌة بديهيَّة أنها الوقِت ذلك حتى املفرتض من
هذا وسيمنُع نفِسها. يف عضًوا الفئُة تكون أن تمنع إضافية ُمسلَّمٍة ابتكاُر املقرتَح النهج
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تُوِرد ال التي الفهاِرس ِفهرس إيراد بشأِن السؤال عن باالستغناء راسل مفارقة حدوِث من
عدمه. من نفَسها

نفِسه. العلم جوهُر وهي الرياضيَّات، ُمسلَّمات يف التفكرِي يف التايل العقد راسل قىض
«مبادئ كتاب من األول الجزء نَرش وايتهيد، نورث ألفريد مع وبالتعاون ،١٩١٠ العام ويف
معالجٍة لتقديِم ناجحة محاولًة يبدو فيما كان الذي أجزاء، ثالثة من املكوَّن الرياضيات»
آَخرون استخدَم التالينَي، العقَدين مدى عىل ُمفارقتُه. خلََّفتها التي للمعِضلة جزئية
الذي الوقت وبحلول شائبة، تشوبُه ال ريايض رصٍح لتأسيِس دليًال الرياضيات» «مبادئ
طريقها يف جيًدا تسري الرياضياِت أنَّ من واثًقا كان ،١٩٣٠ العام يف هيلربت فيه تقاعَد
تكفي التي بالدرجة ال وفعَّ متَّسٍق منطقي أساٍس بوضِع حلمه أنَّ يبدو كان التعايف. نحَو

حقيقًة. يصبَح ألن طريقه يف األسئلة، جميع عن لإلجابة
وعرشين خمسًة العمر من يبلغ مجهول ريايضٌّ نرش ،١٩٣١ العام يف ذلك وبعد
عىل الرياضيات علماءَ جودل كورت أجرب لقد األبد. إىل هيلربت آماَل حطََّمت ورقًة عاًما،
فكرَة أعمالُه نَت تضمَّ املنطقية، الناحية من مثاليًة تكون أن يمكن ال الرياضياِت أنَّ تقبُّل

مستحيًال. أمًرا حلُّها يكون قد األخرية فريما كمربهنة معضالت أنَّ
كانت التي مورافيا يف ١٩٠٦ عام أبريل من والعرشين الثامن يف جودل كورت ُولِد
جمهورية من جزءًا اآلن وصارت املَجرية، النمساويَّة اإلمرباطورية من جزءًا الوقت ذلك يف
ى الحمَّ من نوبًة خطورًة أكثُرها وكان َغر، الصِّ منذ خطرية أمراٍض من عانى التشيك.
جودل إصابة يف املوت مع املبكر اللقاءُ هذا تسبَّب وقد السادسة. سنِّ يف الروماتيزمية
سنِّ يف وهو الطبِّ يف دراسيٍّا كتابًا قرأ أن فبعد حياته. َطواَل الزمه الذي الوسواس بمرض
ذلك. عىل دليًال يجدوا لم أطباءَه أنَّ من بالرغم ضعيف، قلبَه بأنَّ مقتنًعا صار الثامنة،
الطعام يتناوَل أن ورفض م للتسمُّ يتعرَّض أنه ً خطأ اعتقد حياته، نهاية يف ذلك وبعد

جوًعا. يموت أن كاد حتى
امُلِحبة طبيعتُه ودفَعت والرياضيَّات، العلوم يف موهبتُه ظهَرت طفًال، جودل كان حني
بجامعة التحَق ملاذا). (السيد أي فاروم» هري «دير لقَب عليه يُطِلقوا ألن عائلتَه لالستطالع
ملِهمة محارضًة أنَّ غري الفيزياء، أو الرياضيات يف تخصٍص أيَّ يَْدري ال وهو فيينا
قد فورتوانجلر، بي الربوفيسور ألقاها األعداد نظرية عن درايسٍّ مقرٍَّر يف بالشغف تمتلئُ
للمحارضات االستثنائية الطبيعِة من زاد وقد لألعداد. حياته يُكرِّس بأن جودل أقنَعت
ُمضطرٍّا كان لذا جسده؛ أسفل إىل الرقبة من بدايًة الشلل من يُعاني كان فورتوانجلر أنَّ
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عىل يكتب مساعُده كان بينما مالَحظات، دون املتحرك كرسيِّه من املحارضات إلقاء إىل
السبورة.

لكنه الرياضيات، قسم يف نفَسه أثبَت قد جودل كان عمره، من العرشينيَّات أوائل يف
وهي الفينيسية»، «الدائرة اجتماعات لحضور الرَّْدهة يف أحيانًا زمالئه مع يتجوَّل كان
وكانت العرص. يف املنطقية األسئلة ُكربى ملناقشة يجتمعون كانوا الفالسفة من مجموعٌة

الرياضيات. أسس حطَمت التي األفكاَر جودل فيها ر طوَّ التي هي املدَّة هذه
«مبادئ يف مكتِملة غري صوريَّة قضايا «عن كتابه جودل نرش ،١٩٣١ العام يف
مربهنات باسم تُدعى التي مربهناته ن يتضمَّ كان الذي لة»، الصِّ ذاِت والنُّظم الرياضيات»
العظيم الرياضيات عالُم ألغى أمريكا، إىل املربهنات أنباءُ وصَلت أن فوَر االكتمال. عدم
بالجزء واستبدل هيلربت، برناَمج عن يُلقيها كان محارضات سلسلَة نيومان، فون جون

الثوري. جودل لعمل مناقشًة السلسلة من ي املتبقِّ

جودل. كورت :5-4 شكل
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مستحيلة. مهمٌة ومتَِّسق مكتمل ريايضٍّ نظام وضع محاولَة أنَّ جودل أثبت لقد
عبارتني: يف أفكاره تجسيُد ويُمكن

االكتمال لعدم األوىل املربهنة
يُمكن ال َحْدسياٌت توجد فسوف متسقًة، املسلَّمات مجموعِة نظريُة كانت إذا

نفيُها. وال إثباتُها

االكتمال لعدم الثانية املربهنة
املسلَّمات. مجموعة نظرية اتساَق سيُثبت بَنَّاء إجراءٍ من ما

تستطيع ال أسئلٌة هناك ستظلُّ أنَّه هو األساس يف األوىل جودل مربهنة تقوله ما إنَّ
يُمكن ال االكتماَل إنَّ أي املستخَدمة: املسلَّمات مجموعُة كانت أيٍّا عنها، اإلجابَة الرياضياُت
يُمكن ال الرياضيات علماء إنَّ تقول الثانية املربهنة أنَّ ذلك من واألسوأ أبًدا. ق يتحقَّ أن
االتساق إثباَت إنَّ أي تضاُرب: إىل تُؤدَِّي لن اختاروها التي املسلَّمات أنَّ من نوا يتيقَّ أن أبًدا

مستحيلة. مهمًة كان هيلربت برنامج أنَّ جودل أوضح لقد أبًدا. ممكٍن غريُ
بشأن ِفعله َة ِردَّ الذاكرة»، من «صور كتابه يف راسل برتراند ذَكر بعقود، ذلك بعد

جودل: اكتشاف

ظننُت وقد الدِّيني. اإليمان يف الناُس يُريده الذي النحو عىل اليقنَي أريد كنُت
أنني غري آَخر. مجاٍل أيِّ يف يوجد مما أكثَر الرياضيات يف سيوجد اليقنَي أنَّ
أن مني عون يتوقَّ املعلِّمون كان التي الرياضية الرباهني من العديد أنَّ اكتشفُت
الرياضيات يف اليقني اكتشاُف املمكن من كان إذا وأنه باملغاَلطات، مليئٌة أتقبَّلها،
أكثَر بأساساٍت يتمتَّع الرياضيات يف جديد مجاٍل يف ذلك يكون فسوف بالفعل،
ذلك، من بالرغم ثابتة. أنها الوقِت ذلك حتى يُعتَقد كان التي تلك من رسوًخا
أن فبعد باستمرار. والسلحفاة الفيل حكايَة أتذكَّر كنت العمل، مواَصلة فمع
وبدأُت يرتنَّح، الفيل وجدت عليه يستقرَّ أن الريايضِّ للعاَلم يُمكن فيًال مت صمَّ
تكن لم السلحفاة أنَّ غري السقوط. من الفيل تمنَع لكي ُسَلحفاة تصميم يف
إىل توصلُت ، الشاقِّ العمل من عاًما ِعرشين حوايل وبعد الفيل، من ثباتًا أكثَر
الرياضية املعرفة جعِل سبيل يف به القياُم يُمكنني آخَر يشءٍ من ما أنه استنتاِج

يقينيَّة.
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ال هذا فإنَّ املسلَّمات، اتِّساق إثبات باستحالِة تقول الثانيَة جودل مربهنة أنَّ من وبالرغم
يعتقدون يزالون ال الرياضيات علماء من العديُد كان فقد متضاربة. أنها بالرضورة يَعني
لقد عقليٍّا. ذلك إثباَت يستطيعوا لم لكنهم متسقًة، ستظلُّ الرياضيَّات أنَّ قلوبهم صميِم يف
متسقة، الرياضيات ألنَّ موجوٌد «اإلله يقول: ويل أندريه العظيُم األعداد نظرية عاِلُم كان

ذلك.» إثباَت نستطيع ال ألننا موجود والشيطان
عن األدقَّ التعبري أنَّ والحقُّ للغاية، ٌد معقَّ االكتمال لعدِم جودل مربهنتَي برهان إنَّ

التايل: النحو عىل يكون أن يجب األوىل املربهنة

يف الحسابية العمليات من معنيَّ قدٍر إجراءُ يمكن متسٍق صوريٍّ نظام أيِّ يف
النظام داخل من نفيها أو إثباتها يُمكن ال للنظام رياضية صيٌغ توجد إطاره،

نفِسه.

يمكُن املكتبة، أمني وحكايِة راسل مفارقة مع الحاُل هي مثلما أنه، الحظ حسِن ومن
وتُعَرف إيبيمينيداس، بفضل آخَر منطقي قياٍس طريق عن األوىل جودل مربهنة توضيُح

صاح: قد كريتي رجَل إيبيمينيداس كان الكاذب. مفارقة أو الكريتي بمفارقة أيًضا

كاذب! أنا

فْلنَر خاطئة. أم صحيحًة العبارُة هذه كانت إذا ما نُحدد أن نُحاول حني املفارقة وتنشأ
هذا فإنَّ صحيحة، العبارة كانت إذا صحيحة. العبارة أنَّ نفرتض حني يحدُث ما أوًال
صحيحة؛ بعبارٍة ح رصَّ قد أنه البداية يف افرتضنا لكننا كاذٌب، إيبيمينيداس أنَّ يعني
حني يحدث ما اآلن ولنَر التضاُرب. من حالٌة لدينا تكوُن وبهذا بكاذب، ليس فهو إذن
ليس إيبيمينيداس أنَّ يعني هذا فإنَّ خاطئة، العبارة كانت إذا خاطئة. العبارة أنَّ نفرتُض
وبهذا كاذب، فهو إذن خاطئة؛ بعبارٍة ح رصَّ قد أنه البداية يف افرتَْضنا قد لكننا بكاذب،
أنها افرتضنا أو صحيحة العبارة أنَّ افرتضنا سواء التضارب. من أخرى حالٌة لدينا تكون
بالصحيحة ليست العبارة فإنَّ ثَمَّ، وِمن التضارب؛ من حالٍة إىل األمُر بنا ينتهي خاطئة،

بالخاطئة. وال
يف النتيجُة تمثََّلت وقد الربهان. مفهوم وطرَح الكاذب مفارقة تأويَل جودل أعاد

ِغرار: عىل عبارة

العبارة. هذه عىل برهاٍن من ما
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أن بد فال ثَمَّ؛ وِمن العبارة. يُعارض هذا لكنَّ إثباتُها، ألمكَن خاطئة العبارُة كانت إذا
فإنه صحيحة، العبارة أنَّ من بالرغم ذلك، ومع التضارب. لتفادي صحيحًة العبارُة تكون

ذلك. تقول صحيحة) أنها اآلن نعرف (التي العبارَة هذه ألنَّ إثباتها؛ يُمكن ال
فقد ريايض، ترميٍز إىل الذِّْكر سابقِة العبارة ترجمة من تمكَن قد جودل أنَّ إىل ونظًرا
وهي تها، صحَّ إثباُت يمكن ال لكن الرياضيَّات يف صحيحة عباراٍت وجود إثبات من تمكَن
القاضية الرضبَة هي تلك كانت وقد للحسم. القابلة غرِي بالعبارات ى تُسمَّ التي العبارات

هيلربت. لربنامج
فقبل الكمِّ. فيزياء مجاِل يف تُجرى مشاِبهة اكتشافات مع جودل عمل تواَزى لقد
اكتشَف قد هيزنربج فرنر األملاني الفيزيائيُّ كان جودل، عمل نرش من فقط سنوات أربِع
أوضح إثباتَه، املربهنات رياضيات علماءُ يستطيع ملا ا حدٍّ ثَمة أنَّ فمثلما الاليقني. مبدأ
سبيل عىل أرادوا إذا قياَسه. الخواصِّ فيزياءِ علماء يستطيُع ملا ا حدٍّ ثَمة أنَّ هيزنربج
بدقٍة إال املتِجهة رسعِته قياس يستطيعون ال فإنهم ما، لجسٍم املحدَّد املوقع قياَس املثال
بفوتونات إضاءته يُحتِّم الجسم، موقع قياس أنَّ إىل هذا يف السبب ويعود نسبيٍّا. ضعيفة
الضوئية الفوتونات طاقُة تكون أن من بد ال الدقيق، موقعه تحديِد أجل ومن الضوء، من
ذلك فإنَّ عالية، بطاقٍة تتمتَّع ضوئيٌة فوتونات الجسم عىل أُطِلَقت إذا أنه غري ضخمًة.
أجل فمن ثَمَّ، وِمن جوهري. نحٍو عىل يقينية غريَ ويجعلها املتجهة رسعته يف سيُؤثر
معرفة بشأِن الدقة من درجٍة عن التخيلِّ إىل الفيزيائيون سيُضَطر الجسم، موقع معرفة

املتجهة. رسعته
حني الذرِّية املستويات عىل إال يتضُح ال هيزنربج اكتشفه الذي الاليقني مبدأ إنَّ
أن الفيزياء من األكرب للجزءِ أمكن فقد ولهذا؛ شائًكا. أمًرا الدقِة عاليُة القياسات تُصبح
املعرفة. حدود عن عميقة بأسئلة الكم فيزياء علماء انشغل بينما حال، أيِّ عىل يستمرَّ
بجدال املنطق علماء انشغل فبينما الرياضيات. عالم يف يحدث نفُسه األمر كان وقد
أي عىل العمل يف الريايض املجتمع بقيُة استمرَّ الحسم، قابلية عدم عن للغاية حرصيٍّ
كان إثباتها، يُمكن ال التي العبارات بعِض وجود أثبَت قد جودل أنَّ من فبالرغم حال.
قد يشء أيِّ صحة إبطاِل إىل اكتشاُفه يؤدِّ ولم إثباتها يُمكن التي العبارات من الكثريُ ثَمة
عبارات أنَّ يَرون الرياضيات علماء من العديُد كان فقد ذلك، عىل وعالوًة املايض. يف أُثِبَت
وتطرًفا؛ غموًضا األكثِر الرياضيات مجاالت يف إال توجد ال حسُمها يُمكن ال التي جودل
ِسوى شيئًا جودل يَُقل لم يشء، كل من فبالرغم اإلطالق. عىل يُصادفونها ال فقد ثَمَّ وِمن
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أنه غري منها. أيٍّ إىل اإلشارة من األمر واقع يف يتمكَّن لم لكنه موجودٌة، العبارات هذه أنَّ
متأصًال. واقًعا النظري جودل كابوس أصبح ،١٩٦٣ العام يف

تسعًة العمر من يبلغ ستانفورد جامعة يف رياضيات عالم وهو كوهني، بول أنَّ ذلك
ال ال. أم للحسم قابًال األسئلة أحُد كان إذا ما الختباِر تقنية ابتكَر قد عاًما، وعرشين
َمن أول كان ذلك من بالرغم لكنه للغاية، ة خاصَّ قليلة حاالٍت يف إال التقنية هذه تنطبق
سافر اكتشاِفه، إىل توصل أن وبعد بالفعل. للحسم قابلًة تكن لم محدَّدة أسئلًة يكتشف
قد جودل كان صحته. عىل بنفِسه جودل ليُصدِّق يِده يف وبرهانه برينستون إىل فوًرا
وخطف قليًال الباَب ففتح الوهامي، الجنون َطور إىل حياته من املرحلة هذه يف وصل
جودل، منزل يف الشاي لتناول دعوة كوهني ى تلقَّ بيومني، ذلك بعد أوصَده. ثم األوراق،
وجِه عىل ُمثريًا كان وما ُسلطته. بَختِم الربهان عىل صدَّق قد األستاذ أنَّ عىل عالمٌة وهي
الرياضيَّات. يف الجوهرية األسئلة من للحسم القابلة غرِي األسئلة هذه بعَض أنَّ التحديد
األسئلة قائمة إىل هيلربت ها ضمَّ التي األسئلِة أحد أنَّ أثبَت قد كوهني أنَّ املفارقات ومن
القابلة غرِي األسئلة من االستمرارية، فرضية وهو الرياضيات، يف األهمِّ والعرشين الثالثة

للحسم.
مزعجًة رسالًة للحسم القابلة غريُ كوهني عبارات أكَمَلته أن بعد جودل عمل أرَسل لقد
يف يُثابرون كانوا الذين والُهواة، منهم املحِرتفني بالرياضيات، ني املهتمِّ أولئك جميع إىل
األسئلِة من األخريُة فريما مربهنة كانت فربما األخرية؛ فريما مربهنة إلثباِت محاوالتهم
ل توصَّ قد أنه زعم حني ً خطأ ارتكَب قد فريما دو بيري أنَّ لو ماذا حسُمها! يُمكن ال التي
قابلة غريَ األخريُة املربهنة تكون أن احتماٌل فثَمة كذلك، الحال كانت إذا برهان؟ إىل
يكون قد صعبة؛ مهمة مجرد من أكثَر األخريِة فريما مربهنة إثباُت يكون قد للحسم.
علماءُ أهدر فقد إذن للحسم؛ قابلة غريَ األخريُة فريما مربهنة كانت إذا مستحيلة. مهمًة

له. وجود ال برهاٍن عن البحث يف ُقرونًا الرياضيات
يعني هذا فإنَّ للحسم، قابلة غريُ األخريَة فريما مربهنة أنَّ اتضَح إذا أنه الغريب من
أنه عىل األخرية فريما مربهنة تنص ييل. فيما السبُب ويتمثَّل صحيحة. تكون أن بد ال أنها

للمعادلة: صحيحة بأعداد حلوٌل توجد ال

.٢ من أكرب n حيث ،xn +yn = zn
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ذلك إثباُت املمكِن من يكون فسوف األمر، واقع يف خاطئًة األخرية املربهنة كانت وإذا
للحسم. قابلًة األخرية املربهنة تكون فسوف ثَمَّ؛ وِمن مضاد). (مثال لها حلٍّ بتحديد
األخرية املربهنة كانت إذا أما للحسم. قابلة غريَ كونِها مع يتعارُض خاطئًة كونها إنَّ
غريَ تكون قد إنها أي ذلك، إلثباِت جليَّة طريقٌة هناك تكوَن أن املؤكَّد من فليس صحيحة،
توجد ال ربما لكن صحيحًة، تكون قد األخريَة فريما مربهنة إنَّ القول موجز للحسم. قابلٍة

إلثباتها. طريقٌة

للفضول القهريَّة القوة (3)

األحجيِة إىل «أريثميتيكا»، كتاب يف فريما دو بيري ترَكها التي الرسيعة املالحظات أدَّت لقد
جودل واقرتاِح الذريع، الفشل من قروٍن ثالثة مرور من وبالرغم التاريخ. يف إغاظًة األكثِر
الرياضيات علماء بعُض ظلَّ له، وجود ال برهاٍن عن يبحثون ربما الرياضيات علماءَ أنَّ
آمالهم لتُحطِّم العباقرَة، إليها تغوي غانيًة األخريُة املربهنة كانت لقد للمسألة. ينجذبون
امِلْهنية، حياته بإهداِر يُخاطر األخرية فريما مربهنة يف ينخرط ريايض أيُّ كان فحسب.
مسألة أصعَب حلَّ قد أنه التاريخ يف سيُذَكر األسايس اإلنجاز تحقيِق من يتمكَّن َمن لكنَّ

العالم. يف
أولهما لسببنَي. األخريِة فريما بمربهنة مهووسًة الرياضياِت علماء من أجياٌل ظلَّت لقد
وَمن األصعب، االختباَر هي األخرية فريما مربهنُة كانت لقد العنيف. املنافسة إحساس هو
ا جدٍّ والكثريون وكومر وأويلر كويش فيه فشل فيما نجَح قد يكون إثباتها، من يتمكَُّن
معاِرصيه، تُحري كانت التي املسائل بحلِّ كثريًا يستمتُع نفُسه فريما كان فمثلما غريهم.
حريَت قد مسألًة حلَّ أنه بحقيقة سيستمتُع األخرية املربهنة إثبات من يتمكَّن من كان
كان َمن أيٍّا أنَّه األسباب هذه وثاني األعوام. مئات مدى عىل بأكمِله الريايضَّ املجتمع
حلِّ من ينبُع الذي الربيء الرضا بشعوِر سيستمتُع فإنه فريما، تحدي عىل سيتغلَّب
ال األعداد، نظرية يف الغامضة الطبيعة ذاِت األسئلة حلِّ من املستَمدَّة البهجة إنَّ أحجية.
لقد التافهة. لويد سام أحاجي حلِّ من املستَمدِّ البسيطة الفرحة شعور عن كثريًا يختلف
املسائل حلِّ من يستمدُّه كان الذي الرسور إنَّ مرة، ذاَت الرياضيات علماء أحُد يل قال
إىل التوصل إنَّ املتقاطعة. الكلمات حلِّ ُمدِمنو به يشعر الذي بذلك شبيٌه الرياضية،
شعوًرا املرء لدى يُولِّد ما دائًما الصعبة، املتقاطعة الكلمات أحاجي أحد يف األخرِي التلميح
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أحجية حلِّ يف سنواٍت قضاء بعد املرءُ به يشعر الذي اإلنجاز بشعور بالك فما بالرِّضا،
الحل. إىل ذلك بعد ل والتوصُّ حلِّها، من اإلطالِق عىل العالم يف ِسواه أحٌد يتمكَّن لم

البحتة الرياضيات علماءَ «إنَّ بفريما: مولًعا وايلز أندرو جَعال ما هما السببان وهذان
وممارسة حلها. إىل أحٌد يتوصل لم التي املسائَل يُحبون فهم فحسب. التحدياِت يُحبُّون
حريتَك. تُثري مسألًة تجُد األمر، بداية ففي الرائعة. املشاعر تلك مثَل املرءَ تمنح الرياضيات
غري اإلطالق. عىل يشء أيَّ منها تفهَم أن تستطيع وال البالغ، تعقيدها بسبِب تفهمها ال
مًعا وتناُسِقها جماِلها بمدى املذهل الشعوُر هذا يعرتيك أخريًا، حلها من تتمكَّن حني أنك
شديدُة أنها يتَّضح ثم سهلًة، تبدو التي تلك فهي خداًعا األكثر املسائل أما شديدة. بأناقٍة
بالتأكيد، حالٍّ لها أنَّ تبدو كانت لقد ذلك. عىل مثال أجمُل هي فريما ومربهنة التعقيد.

الحل.» إىل توصل قد إنه قال فريما أنَّ تميُِّزها من يَزيد ومما
علماء ز يُحفِّ ما هو ليس ذلك لكنَّ والتكنولوجيا، العلوم يف تطبيقاتُها للرياضيات
يُقدِّم أن هاردي إتش جي حاول لقد االكتشاف. بهجة هو يُلهمهم فما الرياضيات.
فيما ساقه وقد رياضيات»، عالم «اعتذار بعنوان كتاٍب يف امِلْهنية لحياته وتربيًرا تفسريًا

ييل:

البُدائي، باملعنى الجدوى» «عديمة ْطرنج الشِّ معضلة كانت إذا أنه إال أقوَل لن
بيشءٍ أُقم لم إنني … الرياضيات من األكرب الجزء عىل ينطبق نفَسه األمر فإنَّ
أو مبارش طفيٍف تأثري أيُّ له كان إليه توصلُت اكتشاٍف من ما قط. «ُمْجٍد»
أن أيًضا املحتمل من وليس العالم، َمرافق عىل لب بالسَّ أو باإليجاب مبارش، غرِي
تُساوي الرياضياتيَّة حياتي قيمة فإنَّ الَعملية، املعايري لجميِع وفًقا له. يكون
مهرٍب من يل وليس بالرياضيات. يتعلَّق ال فيما حال أي عىل تافهة وهي ِصفًرا،
االبتكار. يستحقُّ شيئًا ابتكرُت قد أنني يُرى أن إال ة التامَّ بالتفاهة الحكم من

بقيمته. يتعلَّق التساؤل لكنَّ شيئًا، ابتكرت قد بأنني شك وال

بحبِّ مدفوعًة تكون ما غالبًا الرياضيَّة، املسائِل إلحدى حلٍّ إيجاِد وراء الكامنة الرغبة إنَّ
أيِّ حلِّ من ينبع بالرِّضا هائًال شعوًرا ثَمة لكنَّ بسيطة، الجائزة أنَّ وصحيٌح االستطالع،
فائدة أيُّ توجد ال «ربما مرة: ذات تيتشمارش يس إي الرياضيات عالم قال لقد أحجية.
ال أمًرا املعرفة عدُم يكون فسوف عَرفنا، إذ لكننا نسبي، غريُ عدٌد π أنَّ ملعرفتنا عملية

شك.» دون يُحتَمل
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لقد االستطالع. حبِّ يف نقٍص ِمن هناك يكن لم األخرية، فريما مربهنة حالة ويف
كانت إذا ما بشأن الشكِّ من عنًرصا الحسم، قابليِة عدم موضوع يف جودل عمُل أضاف
الحقيقيِّني. فريما َمْهوويس إلحباِط كافيًا يكن لم ذلك أنَّ غري ال، أم للحل قابلًة املسألُة
قد الرياضيَّات علماءُ كان العرشين، القرن ثالثينيَّات بحلوِل أنه هو إحباًطا أكثَر كان ما
يف تتمثل الحاجُة كانت للغاية. القليِل سوى َجعبتِهم يف يَُعد ولم األساليب، جميَع استنَفدوا
الثانية العاملية الحرُب كانت وقد الرياضيَّة. املعنوية الروح لرفِع يشءٍ جديدة، أداٍة وجود
امِلسَطرة اخرتاع منذ الحساب فعالية يف الُكربى القفزة تماًما، الحاجَة تلك لبَّى ما هي

الحاسبة.

الغاشمة القوة نهج (4)

عديمَة تكون ما غالبًا الرياضيات أفضَل أنَّ ١٩٤٠ عام هاردي جي إتش أعلن حني
الحقيقية للرياضيَّات «ليس بالرضورة: سيِّئًا أمًرا ليس ذلك أنَّ بإضافِة أرسَع الجدوى،
تلبيتُها يُمكن بالحرب تتعلَّق أغراًضا اآلن حتى أحٌد يكتشف فلم الحرب. عىل تأثرٍي أيُّ

مخطئًا. كان هاردي أنَّ ثبَت ما ورسعان األعداد.» نظرية خالل من
والسلوك األلعاب «نظرية كتاب كتابة يف نيومان فون جون شارك ،١٩٤٤ العام يف
محاَولًة األلعاب نظريُة كانت األلعاب». «نظرية مصطلَح فيه صكَّ الذي االقتصادي»،
بها يلعبُها التي والكيفيَّة األلعاب هيكل وصِف يف الرياضيات الستخدام نيومان من
األكثِر األلعاب بعض نَْمذَجة إىل ه توجَّ ثم والبوكر، ْطرنج الشِّ بدراسة بدأ وقد البرش.
«راند» مؤسسة أدرَكت الثانية، العاملية الحرب بعد االقتصادية. املماَرسات مثل تعقيًدا
هذه ومنذ الباردة. الحرب اسرتاتيجيات تطويِر عىل للعمل ووظََّفته نيومان أفكار أهميَة
قادة يستخدُمها أساسية أداًة الرياضية األلعاب نظرية أصبَحت هذا، وقِتنا حتى املرحلة
دة معقَّ ُمباَريات أنها عىل املعارك مع بالتعاُمل العسكرية اسرتاتيجياِتهم الختبار الجيوش
قصة املعارك، يف األلعاب نظرية تطبيَق ح تُوضِّ التي البسيطِة األمثلة ومن طرنج. الشِّ من

الثالثية». «املبارزة
اثنني ال مشاركني ثالثَة ن تتضمَّ أنَّها غري املعتادة، املبارزَة تُشبه الثالثية واملباَرزة
خالل من نزاٍع تسويَة وايت والسيد جراي والسيد بالك السيد يُقرِّر صباح، ذات فَحْسب.
يف أسوأُهم هو بالك السيد أحُدهم. ينجَو أن إىل باملسدسات ثالثية مبارزٍة يف االشرتاِك
أفضُل جراي والسيد مرات. ثالث كل واحدة مرة بمعدِل هدَفه يصيُب إذ الرَّصاص؛ إطالِق
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عىل األفضُل فهو وايت، السيد أما مرات. ثالث كل مرتني بمعدِل هدَفه يُصيب إذ منه
للسيد يُسَمح إنصاًفا، أكثَر الثالثية املبارزُة تكون ولكي مرة. كل هدَفه يُصيب إذ اإلطالق
وايت السيد ويليه حيٍّا)، يزال ال كان (إذا جراي السيد ويليه أوًال، الرَّصاص بإطالق بالك
حيٍّا. فقط منهم واحٌد يظلَّ أن إىل مجدًدا نفُسه الرتتيب ويتكرَّر حيٍّا)، يزال ال كان (إذا
َوفًقا التخمني يف ترغب ربما األوىل؟ رضبتَه بالك السيد ه يوجِّ أن يجب أين هو: والسؤال

.٩ امللحق يف اإلجابة تِرُد األفضل. وهو األلعاب لنظرية وفًقا أو للَحْدس،
التشفري. بفكِّ املتعلقة الرياضيات األلعاب، نظرية من الحرب زمن يف تأثريًا واألكثر
استخداُم النظرية، الناحية من يُمكن أنَّه الحلفاء أدرَك الثانية، العاملية الحرب فخالل
وقد الكافية. بالرسعة الحسابات أُجِريَت إذا األملانية، الرسائل تشفري لفكِّ الريايض املنطق
الحسابات، إجراء من آلٌة تتمكََّن كي الرياضيات ِلَميْكنة طريقة إيجاَد هو التحدِّي كان
تورينج. آالن هو التشفري فك جهوِد يف الُكربى بالدرجة أسهم الذي اإلنجليزيُّ كان وقد

جامعة يف العمل من مدَّة أكمَل أن بعد كامربيدج إىل تورينج عاد ،١٩٣٨ العام يف
االكتمال، لعدم جودل مربهنَتَي عن نتََجت التي الفوىض بنفِسه شهد قد كان برينستون.
معرفِة يف التحديد وجه عىل يرغب كان هيلربت. حلم شتاِت مللمِة محاولة يف منخِرًطا وصار
وحاوَل للحسم، قابل غري وأيها للحسم قابلة األسئلة أي ملعرفة طريقٌة توجد كانت إذا ما
الحاسبة األجهزُة كانت الوقت، ذلك يف السؤال. هذا عن لإلجابة منهجية طريقة وضع
الرياضيَّات؛ من جادٍة بجوانَب يتعلَّق األمُر كان حني ِفعليٍّا الجدوى وعديمَة للغاية بُدائيًة
العملياِت من نهائي ال عدٍد عىل قادرٍة تخيُّلية آلٍة مفهوم عىل أفكاَره تورينج بَنى فقد لذا
التخيُّيل، املربِّقة رشيِط من نهائية ال كميًة استهَلَكت التي االفرتاضية اآللة وهذه الحسابية.
أسئلته الستكشاِف إليه احتاج ما كلَّ هي كانت األبد، إىل الحسابات إجراءَ تستطيع وكانت
األسئلِة ميكنة يف التخيُّلية طريقتَه أنَّ هو يجهلُه تورينج كان ما باملنطق. املتعلقِة املجرَّدة
الحسابات إجراء يف كبري تقدٍم تحقيِق إىل املطاف نهاية يف ستُؤدِّي كانت االفرتاضية

حقيقية. آالٍت عىل الحقيقيَّة
كوليدج» «كينجز كلية يف عضٌو وهو أبحاثَه تورينج واصَل الحرب، اندالِع من بالرغم
جامعة يف مدرًسا بصفِته السعيدة حياتُه انتهت حني ،١٩٣٩ عام سبتمرب من الرابع حتى
مهمتُها كانت التي والتشفري، للرتميز الحكومية املدرسة جنََّدته فقد غفلة. عىل كامربيدج
كبريًة مجهوداٍت كرَّسوا قد األملاُن كان الحرب، قبل رة. املشفَّ العدوِّ رسائل رموِز فكَّ
كانت التي الربيطانية للمخابرات بالٍغ قلٍق مصدَر ذلك كان للتشفري، فائق نظاٍم لتطوير
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الرسميُّ التاريخ يصُف نسبيَّة. بسهولة العدوِّ مراَسالت شفرات فكِّ عىل املايض يف قادرًة
الحرب يف الربيطانية «املخابرات الجاللة صاحبِة مطبوعات مكتب عن الصادُر للحرب

التايل: النحو عىل العرشين القرن ثالثينيَّات يف الراهنة الحالَة الثانية»، العاملية

واإليطاليني، اليابانيِّني نُظرائه خالِف عىل أنَّه خ ترسَّ ،١٩٣٧ العام بحلول
عىل أيًضا األملانية الجوية والقواُت األملاني واألسطوُل األملانيُّ الجيش يستخدم
وقوات الحديدية السكك مثل األخرى الدولة بعضمؤسسات إىل إضافًة األرجح،
من مختلفًة نَُسًخا التكتيكية؛ املراسالت عدا املراسالت جميع يف «شوتوشتافل»،
القرن عرشينيَّات يف السوق يف ُطِرحت التي «إنيجما» اآللة نفِسه: التشفري نظام
،١٩٣٧ العام ويف تقدُّمية. تعديالٍت بإجراءِ تأمينها من األملاُن زاد التي العرشين،
أمنًا واألقلَّ تعديًال األقلَّ النموذَج والتشفري، للرتميز الحكومية املدرسُة اخَرتَقت
القومية والقواُت واإليطالية األملانية القوات تستخدُمه كانت الذي اآللة، هذه من
أنها يبدو وكان الهجوم، تُقاوم «إنيجما» ظلت فقد ذلك، بخالف ا أمَّ اإلسبانية.

األرجح. عىل ذلك يف ستستمرُّ

وحدُة وتتألف الشفرات. لفكِّ بَوحدٍة تتصُل مفاتيح لوحة من تتألَّف «إنيجما» اآللة كانت
عىل حرف كلِّ تشفري طريقَة مواقُعها تُحدِّد منفِصلة دوَّارة أقراص ثالثِة من التشفري فكِّ
عدِد َضخامة هو الصعوبة غاية يف أمًرا «إنيجما» شفرة فكِّ من جعل وما املفاتيح. لوحة
خمسة، من مختارًة الثالثُة الدوَّارة األقراُص كانت فأوًال بها. اآللة إعداُد يُمكن التي الطرق
وضُع يُمكن كان وثانيًا، الشفرات. ُمخرتقي لتشويش وتبديلُها تغيريُها املمكن من وكان
كان اآللة أنَّ هذا ومعنى مختلفة. طريقًة وعرشين ستٍّ من واحدة بطريقة قرص كلِّ
األقراُص رها تُوفِّ التي التباديل إىل وإضافًة مختلفة. طريقة مليون من بأكثر تَُعدَّ أن يُمكن
لتوفرِي يدويٍّا، اآللة ظهر يف املوجودة التَّوصيل لوحة توصيالِت تغيريُ يُمكن كان الدوَّارة،
أعىل درجٍة ولتوفري اإلعدادات. من مختلفة طريقٍة مليون مليون مليون ١٥٠ عن يَزيد ما
إعداُد يتغريَ كي الدوام، عىل اتجاهها من تُغريِّ الثالثة الدوَّارة األقراُص كانت األمان، من
الطريقة، وبهذه ِتباًعا. التايل الحرف تشفري طريقة فتتغريَّ حرف؛ كلِّ إرسال بعد اآللة
لكنَّ مرَّتنَي، أُرِسال قد O والحرف D فالحرف FGTB؛ الرسالة تتولد ،DODO كتابة عند

مرة. كل يف اختلَفت قد التشفري طريقَة
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تورينج. آالن :6-4 شكل

األملانية الجويَّة والقوات األملاني واألسطول األملاني، الجيش إىل «إنيجما» آالت ُقدِّمت
جميِع يف الحال هي وِمثَلما األملانية. الحكومية اإلدارات من وغريها الحديدية كك السِّ وحتى
كان املستقِبَل أنَّ «إنيجما» ضعِف ِنقاط من كان الفرتة، تلك يف املستخَدمة التشفري أنظمة
من بد ال كان األمان، ولضماِن املرِسل. يستخدمه الذي «إنيجما» إعداد يعرف أن بد ال
لتغيرِي املرِسلون يستخدمها كان التي الطرق ومن يوميَّة. بصفٍة «إنيجما» إعدادات تغيرِي
ومن للشفرة. ي رسِّ كتاٍب يف اليومية اإلعداداِت نُرش هي بها املستقِبلني وإبالغ اإلعدادات
الحربية الغوَّاصات إحدى عىل الربيطانيون يقبَض أن احتماليُة الطريقِة هذه َمخاطر
التي البديلة، الطريقة أما بأكمِله. التايل للشهر اليومية اإلعدادات عىل ويَحصلوا األملانية
ديباجة يف اليومية اإلعدادات إرساُل فهي الحرب، من األكرب الجزء مدى عىل استُخِدَمت

السابق. اليوم إعدادات باستخداِم تشفريها مع الِفعلية الرسالة
للتشفري، الربيطانية املدرسة يف العاِملني من العظمى الغالبيَُّة كانت الحرب، بداية يف
علماءَ أنَّ أدرَكت ما رسعان الخارجية وزارة أنَّ غري واللُّغويات. الكالسيكيات علماءِ من
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األملان، يستخدُمها التي الشفرات لفكِّ الطريق إيجاد يف أفضُل فرصٌة لديهم األعداد نظرية
الجديد املقرِّ يف بريطانيا يف األعداد نظريات علماء أبرع من تسعٌة ُجِمع ذلك، يف وللبدء
بمقاطعة بليتشيل يف الفيكتوري العرص من قٍرص يف بليتشيل حديقة يف التشفري ملدرسة
الالنهائي التيكرز رشيط ذاِت االفرتاضية آلته عن التخيلِّ إىل تورينج اضُطرَّ باكينجهامشري.
نهائي وموعٍد محدودٍة موارَد ذاِت عَملية مشكلة مع التعامل وتَقبُِّل الالنهائية، واملعالجة

للغاية. ِجدِّي
لصانع التحدِّي يتمثَّل ومحطِّمها. الشفرة صانِع بني ِفكرية معركٌة هو التشفريَ إنَّ
الَفْهم عىل عويًصا ِطلَّْسًما يجعلُها الذي الحدِّ إىل وتعِميَتِها صادرٍة رسالة إخفاء يف الشفرة
تنفيذُها يمكن التي الرياضية املعالجة ملقداِر حدٌّ ة فثَمَّ ذلك، من بالرغم العدو. استقبَلها إذا
اآللة شفرة يف القوِة َمْكمُن كان وقد وكفاءة. برسعٍة الرسائل إرساِل إىل الحاجة بسبب
وبرسعٍة التشفري من عدة بمستوياٍت تمرُّ كانت رة املشفَّ الرسائَل أنَّ هي األملانيِة إنيجما
املستقبَلة الرسائِل إحدى معالجة يف يتمثَّل الشفرة ملحطِّمي التحدِّي وكان للغاية. كبرية
سفينة بتحطيِم تأمر أملانية فِرسالٌة ية. أهمِّ الرسالة ملحتوياِت تزال ال بينما شفرتها، وفكِّ

السفينة. غرق قبل شفرتها تَُفكَّ أن يجب كان بريطانية
مطاِبقة نَُسخ ِبناءَ يُحاولون كانوا الذين الرياضيات علماء من فريًقا تورينج قاد
األجهزة هذه يف الحرب قبَل ما وقِت من املجرَّدة أفكاَره تورينج ودَمج إنيجما. لآللة
إنيجما لآللة املمِكنة اإلعدادات جميَع تُراجع أن النظرية الناحية من يُمكنها كان التي
ما الطول من بَلَغت التي الربيطانية اآلالت كانت الشفرة. فك حتى منهجية، بطريقٍة
ملراجعة كهروميكانيكية الٍت ُمرحِّ تستخدم نفَسه، املقداَر العرض ومن ِمرتَين عن يَزيد
عن يَصُدر كان الذي املستمرِّ الطقطقة صوت وبسبِب املحتملة. إنيجما إعداداِت جميع
أن املحال من كان رسعِتها، من وبالرغم «القنابل». لقب عليها أُِطلق فقد الت، املرحِّ هذه
١٥٠ عددها يبلغ التي إنيجما لآللة املحتملة اإلعدادات جميِع مراجعَة القنابُل تستطيَع
إىل تورينج فريق اضُطرَّ فقد ولهذا مناسبة؛ زمنية مدَّة يف إعداد، مليون مليون مليون
معلوماٍت أي جمِع خالِل من وذلك بارز، نحٍو عىل التباديل عدد لتقليل طريقٍة إيجاد

املرَسلة. الرسائل من عليها الحصوَل يستطيعون
إنيجما اآللة أنَّ أدَركوا قد أنهم هي الربيطانيون قها حقَّ التي اإلنجازات أعظِم ومن
فيمكن R؛ الحرف عىل امُلرِسل نقر إذا إنه أي بنفسه، الحرف ر تُشفِّ أن أبًدا يُمكن ال
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التي الحقيقة وهذه .R الحرَف عدا فيما اآللة، إعداِد عىل بناءً حرٍف أيَّ اآللة تُرسل أن
رسالٍة تشفري فكِّ عمليُة تستغرقه الذي الوقت لتقليِل يلزم ما كلَّ هي كانت تافهًة تَبْدو
جميُع كانت يُرسلونها. كانوا التي الرسائل طول من بالحدِّ األملان قاوَم وقد كبرية. بدرجة
الرسالة، طوُل زاد وكلما بالطبع، الشفرات فكِّ لفريق تلميحات عىل تنطوي الرسائل
الرسائل طول تقليل يؤدَي أن يف يأُملون األملان كان التلميحات. من أكربَ عدًدا نَت تضمَّ
بنفسه. الحرف ر تُشفِّ ال إنيجما أنَّ حقيقِة عن التعويض إىل أقىص، بحدٍّ حرًفا ٢٥٠ إىل
الكلمات تخمنَي يُحاول ما غالبًا كان الشفرات، فكِّ من تورينج يتمكَّن أن أجل من
فك رسعِة من يَزيد كان ذلك فإنَّ صحيًحا، تخمينُه كان وإذا الرسائل. يف امِلْفتاحية
عن تقريًرا ن تتضمَّ ما رسالًة أنَّ يف الشفرة ُمحطِّمو شكَّ إذا هائلة. بدرجٍة الشفرة بقيِة
نون سيُخمِّ فإنهم رة، املشفَّ التقارير يف الشائعة األنواع من وهو املثال، سبيل عىل الطقس
صحيًحا، تخمينُهم كان وإذا الرياح». «رسعة أو «ضباب» مثل كلماٍت ن تتضمَّ الرسالة أنَّ
إنيجما إعداداِت يستنتجون ثَمَّ وِمن برسعة، الرسالة تلك شفرِة فكِّ من سيُمكِّنهم ذلك فإنَّ

بسهولة. اليوم بقية يف أهمَّ أخرى رسائَل شفرات فكُّ يُمكن ثَمَّ، وِمن اليوم. لذلك
يُفكِّروا أن يُحاولون كانوا الطقس، كلمات تخمنِي يف يفشلون الربيطانيون كان وحني
إنيجما ل مشغِّ يُخطئ فقد أخرى. دالليًة كلماٍت ليُخمنوا إنيجما لو ُمشغِّ يُفكر قد مثلما
إىل بالنسبة معروفًة تكون خاصة سمًة يُطوِّر ربما أو األول باسِمه املستقِبَل ويُخاطب
أن دون األملانية الرسائل ق وتتدفَّ املحاوالت جميُع تفشل كانت وحني الشفرة. فكِّ فريق
القوات إىل تلجأ كانت الربيطانية التشفري مدرسة إنَّ يُقال شفرتها، فك من الفريق يتمكََّن
امليناء مسئوُل يُرسل سوف وعندها محدَّد. أملانيٍّ ميناءٍ تلغيَم منها لتطلَب املَلكية الجويَّة
يفكُّون َمن يُصبح وحينها، الربيطانيون. سيستقبلها رة مشفَّ رسالًة الفور عىل األملاني
«مرجع أو «تجنب» أو «تلغيم» مثل كلماٍت ن تتضمَّ الرسالة أنَّ من واثقني الشفرات
إنيجما إعدادات إىل ل توصَّ قد تورينج سيكون الرسالة، هذه شفرة فك وبعد الخريطة».
شفرتها لفك ُعرضًة اليوم ذلك يف التالية األملانية الرسائل جميع وتصري اليوم، لذلك

برسعة.
كانت التي إنيجما آلالِت رابعًة عَجلًة األملاُن أضاف ،١٩٤٢ عام فرباير من األول يف
التشفري مستوى يف تصعيد أكربَ ذلك كان وقد ية. الرسِّ شديدِة املعلومات إلرسال تُستخَدم
َكفاءة زيادِة طريق عن ذلك رغَم املقاومة من تمكَّن تورينج فريق لكنَّ الحرب، وقت خالَل
مما بأكثَر أعدائهم عن الكثري معرفة من الحلفاءُ تمكَّن التشفري، مدرسة وبفضِل القنابل.
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األطلنطي املحيِط يف األملانية الحربية الغوَّاصات تأثريُ قلَّ كبرية. بدرجٍة يظنُّون األملاُن كان
الجوِّ سالح هجمات بشأن التحذيرات تقديم من الربيطانيون وتمكَّن كبرية، بدرجٍة
املحدَّدة املواقع بشأِن الرسائل استقباِل من أيًضا الشفرات ُمحطِّمو تمكَّن وقد األملاني.

إلغراقها. الربيطانية رات املدمِّ إرساَل أتاح مما شفرتها؛ وفكِّ األملانية اإلمدادات لسفِن
التي املراوغة إجراءاُت تَيش أالَّ عىل دائًما تَحرص أن الحلفاء قواِت عىل كان وقد
شفرة بأنَّ شكَّوا إذا األملاَن أنَّ ذلك األملانية. املراسالت شفرة فكِّ عىل بقدرتِها تتخذها
مربَّع إىل الربيطانيون يعود وقد التشفري، مستوى من سيَزيدون كانوا َقت، اخُرتِ قد إنيجما
مدرسُة تُخرب أن األحيان بعض يف يحدث كان فقد السبب، ولهذا جديد. من الصفر
مضادًة إجراءاٍت تتخذَ أال الحلفاء قواُت وتختاَر وشيكة، بهجمٍة الحلفاء قواِت التشفري
كانت كوفنرتي مدينة أنَّ عَرف ترششل بأنَّ تقول شائعات ة فثَمَّ ذلك، عىل عالوًة متطرِّفة.
أنَّ غري األملان. يرتاَب لئال خاصًة احتياطاٍت يتخذَ أالَّ اختاَر لكنه جائحة، لغارٍة ستتعرَّض
شفرة إنَّ ويقول الشائعَة هذه يُنكر تورينج، مع يعمل كان الذي ميلنر-باري ستيوارت

األوان. فوات بعد إال تُفكَّ لم بكوفنرتي املتعلقة الرسالة
األمثل. النحِو عىل بثماره شفرتها فكُّ جرى التي املعلومات استخدام تقييُد أتى لقد
خسائَر العدوَّ لتُكبِّد تها تَلقَّ التي املراسالِت تستخدم الربيطانية القواُت كانت حني فحتى
مستوى أنَّ يعتقدون كانوا لقد قت. اخُرتِ قد إنيجما شفرَة بأنَّ األملان يشكَّ لم فادحة،
ذلك، من وبدًال شفرته. فكُّ ليَستحيُل إنه حتى للغاية متقدٌم يستخدمونه الذي التشفري
قياداتهم. بني الربيطانية االستخبارات جهاِز تسلُّل إىل فادحٍة خسائَر أيَّ يعوزون كانوا
يكن لم بليتشيل، يف وفريُقه تورينج يُجريه كان الذي بالعمل املحيطة ية الرسِّ بسبب
الحرب بعد حتى عَلني، بشكٍل الحرب جهوِد يف الضخمة بإسهاماِتهم االعرتاُف املمكن من
والحرب الكيمياء، علماء حرُب هي األوىل العامليَة الحرب إنَّ يُقال كان لقد طويلة. بسنواٍت
يف ُكِشَفت التي املعلومات عىل ِبناءً أنه والواقع الفيزياء. علماء حرُب هي الثانية العاملية
كانت الثانيَة العاملية الحرب بأنَّ القوُل األرجح عىل الصواب من سيكون األخرية، العقود
حالة يف ذلك من حتى أهميًة أكثَر إسهاماتهم تكون وسوف أيًضا، الرياضيات علماءِ حرَب

ثالثة. عاملية حرٍب وقوِع
عن أبًدا يغفل لم الشفرات، فكِّ عىل العمل يف تورينج قضاها التي ة املدَّ مدى عىل
أنَّ غري حقيقيٌة، أخرى االفرتاضية باآلالت استُبِدلت لقد بالرياضيات. املتعلِّقة أهدافه
«كولوسس»، بناء يف أسَهم قد تورينج كان الحرب، بنهاية ظلَّت. قد العويصة األسئلَة
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الت املرحِّ من كثريًا أرسَع كانت صمام ١٥٠٠ من تتكوَّن بالكامل إلكرتونيٌة آلة وهي
كمبيوتر جهاَز «كولوسس» اآللة كانت لقد القنابل. يف استُخِدمت التي الكهروميكانيكية
عىل فيها يُفكِّر تورينج بدأ وتعقيِدها، اإلضافية رسعتها إىل ونظًرا للكلمة، الحديِث باملعنى
والحاالت املعلومات معالجَة تستطيع وكانت بذاكرة، تتمتَّع كانت لقد بُدائي: دماٌغ أنها
التخيُّلية آلتَه تورينج ل حوَّ لقد الذهنية. بالحاالت الشبيهِة الكمبيوتر حاالت نطاِق داخَل

ِفْعيل. كمبيوتر جهاز أوِل إىل
«ُمحرِّك مثل التعقيد، متزايدة آالٍت ِبناء يف تورينج استمرَّ الحرب، انتَهت حني
جهاز أوَل وأنشأ مانشسرت جامعة إىل انتقل ،١٩٤٨ العام ويف .(ACE) التِّلقائي» الحوَسبة
أجهزَة لربيطانيا تورينج قدَّم لقد إلكرتونيٍّا. ُمخزَّن بربناَمٍج يعمل العالم يف كمبيوتر

املذهلة. حساباِتها لريى طويًال يَِعش لم لكنه العالم، يف تطوًرا األكثَر الكمبيوتر
املخابَرات جهاز أفراِد من للمراقبة يخضُع تورينج كان الحرب، تَلِت التي السنوات يف
يكون أن يخَشون كانوا الجنسيَّة. امِلثلية يُمارس بأنه علٍم عىل كانوا الذين الربيطانية
شخٍص أي من أكثَر بريطانيا تستخدمها التي األمان شفرات عن يعرف كان الذي الرجل
وجود فكرَة تَقبَّل قد تورينج كان تحرُّكاته. جميع يُراقبوا أن وقرَّروا لالبتزاز ُعرضًة آخر،
قواننِي انتهاك بتهمة ١٩٥٢ العام يف اعتُِقل لكنه كبرية، بدرجٍة الدوام عىل يُراقبه َمن
تورينج. إىل بالنسبة تُطاق ال الحياَة اإلذالُل هذا جعل وقد الربيطانية. الجنسية املثلية
عىل وفاته إىل أدَّت التي األحداَث لتورينج، الذاتية السرية كاتُب هودجز، أندرو ويصف

التايل: النحو

يَْخفى يكن لم … يعرفونه كانوا َمن لجميِع صدمًة تورينج آالن موُت جاء لقد
وأنه نفسيٍّا، طبيبًا يستشريُ كان وأنه األعصاب، متوتَِّر تعيًسا كان أنه أحد عىل
قد كانت املحاكمة أنَّ غري األشخاص. من بالكثريين ِلتُوِدَي كانت رضبًة ى تلقَّ قد
ذلك. كلَّ تجاوز قد أنه وبدا عام، قبل الهرموني العالُج وانتهى عامني، قبَل انتهت
منتحًرا. مات أنه ١٩٥٤ عام يونيو العارشمن يف أُجري الذي التحقيُق أثبت
استطاع وقد فمه حوَل ُرْغوة ثَمَة كان بعناية. ِفراشه يف مستلقيًا عليه ُعِثر
الوفاة سبَب بسهولٍة يُحدد أن الجثة ترشيَح أجرى األمراضالذي علم اختصايصُّ
البوتاسيوم سيانيد من ِوعاءٌ املنزل يف يوجد كان … بالسيانيد م التسمُّ أنه عىل
نصُف توجد كانت الفراش، جانب وعىل أيًضا. السيانيد محلول من ووعاءٌ
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عىل أبًدا يَثبُت فلم ولهذا التفاحة؛ يُحللوا لم قضمات. ِبضع منها ُقِضمت تفاحة
للغاية. َجليٍّا كان ما وهو السيانيد، يف ُغِمست قد التفاحة أنَّ املالئم، النحِو

طويًال ستستغرُق حسابية عملياٍت إجراءَ تستطيع كانت آلٍة يف تورينج إرث تمثَّل لقد
العرص يف الكمبيوتر أجهزة إنَّ معدودة. ساعاٍت يف تُنهيها لكنها إنساٌن، أجراها إذا للغاية
مما أكثَر الثانية من جزءٍ يف الحسابية العمليات من مجموعة إجراءَ تستطيع الحايلِّ
ظلُّوا الذين الرياضيات علماءُ بدأ وقد بأكمِلها. امِلْهنية حياته مدى عىل فريما أجراه قد
املسألة ملعالجة الكمبيوتر أجهزِة استخدام يف األخريِة فريما مربهنة مع صعوبًة يُواجهون

عرش. التاسع القرن يف كومر ابتَكره الذي النهج من ُمحوَسبٍة نسخٍة إىل باالستناِد
إثباِت يف البارزة املشكلة أنَّ أوضح والميه، كويش عمِل يف عيبًا كومر اكتشف أن بعد
األوَّلية األعداد ألحد مساويًا n فيها يكون التي الحاالت يف ص تتلخَّ األخرية فريما مربهنة
أوَّلية أعداد ثالثة سوى توجد ال ،١٠٠ العدد حتى n ِقيَم حاالت يف إنه أي املنتِظمة: غرِي
نظريٍّا املمكِن من أنه كومر أوضَح نفِسه، الوقت ويف و٦٧. و٥٩ ٣٧ هي منتظمة غرِي
منها كالٍّ أنَّ هي الوحيدة واملشكلة ِحَدة، عىل كلٍّ املنتظمة غرِي األولية األعداد مع التعامُل
كومر أمىض نظِره؛ وجهة إثباِت أجل ومن الحسابيَّة. العمليات من ضخًما قدًرا سيستلزم
األعداد أمر من لالنتهاء الالزمة الحسابات يف أسابيع عدَة مرييمانوف ديمرتي وزميله
غريهما وال ُهما يكونا فلم ذلك، من بالرغم .١٠٠ من األقلِّ الثالثة املنتظمة غرِي األوَّلية
غرِي األولية األعداد من التالية املجموعة حسابات يف للبدء جاهزين الرياضيات علماء من

و١٠٠٠. ١٠٠ بني فيما املنتظمة
ظهور فمع التاليش. يف الضخمة الحسابات مشكلة بدأَت عقود، بعدِة ذلك وبعد
مربهنِة من الغريبة بالحاالت املتعلِّقة الحسابات إجراءُ املمكِن من صار الكمبيوتر، أجهزة
الكمبيوتر علماء من ِفَرق أثبتَت الثانية، العاملية الحرب وبعد عالية، برسعٍة األخرية فريما
ثم ،١٠٠٠ ثم ،٥٠٠ العدد حتى n قيم لجميع األخرية فريما مربهنة الرياضيات، وعلماء
إلينوي، جامعة من واجستاف إس صامويل رفع العرشين، القرن ثمانينيَّات ويف .١٠٠٠٠
مربهنة بصحة الزعِم من الرياضيات علماء تمكَّن ذلك وبعد ،٢٥٠٠٠ العدد إىل الحدَّ هذا

ماليني. ٤ العدد حتى n قيم لجميع األخرية فريما
الحديثة التكنولوجيا بأنَّ شَعروا قد الرياضيات يف املتخصصني غريَ أنَّ من وبالرغم
نجاَحهم أنَّ يُدرك الريايض املجتمع كان األخرية، املربهنة عىل التغلُّب من أخريًا ستتمكَّن
ِتْلو n قيم إحدى تُثبت عقوًدا الفائقُة الكمبيوتر أجهزة قضت إذا فحتى فَحْسب. ظاهريٌّ
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أبًدا يُمكن فال ثَمَّ وِمن نهاية؛ ال ما إىل n قيم جميع تُثبت أن أبًدا يُمكن فلن األخرى،
مليار، العدد حتى النظرية صحُة أُثِبتت إذا حتى بأكملها. النظريَة أثبتَت قد بأنها الزعُم
أُثِبتَت إذا وحتى وواحد. مليار العدد حالة يف صحتها تصديق إىل يدعو سبب من فما
العدد حالة يف صحتها تصديِق إىل يدعو سبٍب من فما تريليون العدِد حتى النظرية صحُة
الغاشمة بالقوِة تحقيُقه يُمكن ال أمٌر الالنهائية إنَّ نهاية. ال ما إىل وهكذا وواحد، تريليون

املحوَسب. األعداِد لسحِق
عىل أيًضا ينطبق لألبَديَّة، جميًال وصًفا السينما»، «رواد كتابه يف لودج ديفيد يُقدِّم
عليها وتحطُّ العالم، بحجم الفوالذ من كرًة «تخيَّل الالنهائية: يف املتمثِّل املوازي املفهوم
األبدية تكوَن لن االحتكاك، بفعِل بعيًدا الفوالذ كرُة تتحرك حني عام. مليون كلَّ مرًة ذبابٌة

حتى.» بدأَت قد
فريما مربهنة صالِح يف دليٌل هو تقديمه من الكمبيوتر أجهزُة تمكَّنَت ما كل إنَّ
يُمكن األدلة من مقداٍر من ما أنه غري العابر، للمالِحظ قاطًعا الدليُل يبدو قد األخرية.
سوى يشء بأيِّ يَقبلون ال الذين املتشكِّكني من جماعة وهم الرياضيات، علماءَ يُرَيض أن
أدلٍة عىل ِبناءً األعداد، من نهائيٍّا ال مقداًرا تشمل نظريٍَّة استقراءَ إنَّ املطَلق. الُربهان

مقبولة). (غري ومقامرة مجاَزفة هو فقط، أعداد بضعِة من مستَمدة
الخطر من ركيزٌة الخارجيَّ االستقراء أنَّ ح يُوضِّ األولية األعداد من محدَّد تسلسٌل ثَمة
أنَّ التفصييلِّ بالفحص الرياضيات علماء أوضح عرش، السابع القرن ففي إليها. االستناُد

األولية: األعداد من جميعها التاليَة األعداد

31; 331; 3331; 33331; 333331; 3333331; 33333331.

األعداد من كانَت إذا مما ق التحقُّ وكان ضخامة، تزداُد السلسلة يف التالية األعداد إنَّ
الرياضيات علماء بعُض شعر الوقِت، ذلك يف كبريًة. مجهوداٍت سيستلزُم ال، أم األولية
التي األعداد جميَع أنَّ وافرتاِض النمط، هذا من الخارجيِّ االستقراءِ إىل االستناد بإغراءِ
هذا يف التايلَ العدد أنَّ اتضَح فقد ذلك، من بالرغم أولية. أعداٌد الصورَة هذه تتخذُ

أوليٍّا: عدًدا ليس ،٣٣٣٣٣٣٣٣١ وهو التسلسل،

133333333 = 17 × 19607843.
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االقتناَع الرياضيات علماء رفض يف السبَب ح تُوضِّ التي األخرى الجيدِة األمثلِة ومن
ملعادلة حلوٍل ِمن ما أنه أويلر زَعم فقد أويلر. َحْدسية حالُة الكمبيوتر، أجهزة بأدلة

فريما: بمعادلة شبيهة
x4 +y4 + z4 = w4.

أيًضا يتمكَّن لم أحًدا لكنَّ أويلر، حدسية إثبات من أحٌد يتَمكَّن لم عام، مائتي مدى وعىل
البداية، يف اليدويِّ البحث أساليُب عجَزت مضاد. مثاٍل إيجاد طريِق عن دحِضها من
وجوِد إىل االفتقاُر كان لقد . حلٍّ إيجاد عن بعِدها، من الكمبيوتر أجهزة غربلُة وعجَزت
من إلكيز نعوم اكتشف ،١٩٨٨ العام يف أنه غري الَحْدسية. يُؤيِّد قويٍّا دليًال مضادٍّ مثاٍل

التايلَ: الحلَّ هارفارد، جامعة

26824404 + 153656394 + 187967604 = 206156734.

وجوَد أثبَت إلكيز أنَّ والواقع خاطئة. أويلر حدسية أنَّ اتضح األدلة، كل من فبالرغم
الدليل استخدام يُمكن ال أنه هنا والِعْربة املعادلة. لهذه الحلول من للغاية كبري عدٍد

األعداد. كلَّ تضم َحْدسيٍة إلثبات عدٍد مليون أول من املستَمدِّ
إذا شيئًا تَُعد ال أويلر، َحْدسيُة بها تتَّسُم التي الخادعة فالطبيعة ذلك، من بالرغم
وأكربَ أكربَ أنظمٍة يف البحث فعند تقديرها». يف «املباَلغ األولية األعداد بَحْدسية ُقوِرنَت ما
والعدد ٠ العدد فبني صعوبة. يزداد األولية األعداد عىل العثوَر أنَّ يتَّضح األعداد، من
والعدد ١٠٠٠٠٠٠٠ العدد بني أما األولية، األعداد من ٢٥ يوجد املثال، سبيل عىل ١٠٠
يف جاوس كارل كان حني ،١٧٩١ العام يف أوَّليَّني. عدَديْن سوى يوجد فال ،١٠٠٠٠١٠٠
تواتُر به سيستمرُّ الذي باألسلوِب تقريبيٍّ نحٍو عىل تنبَّأ فَحْسب، عمره من عرشة الرابعة
مناسبة، درجٍة إىل دقيقًة الصيغُة وكانت التضاؤل. يف األخرى األعداد بني األولية األعداِد
اختباِر فعند األعداد. بني األولية األعداد توزيع تقديِر يف قليًال تُبالغ أنها دائًما بدا لكن
صيغَة أنَّ دائًما يتضُح الرتيليون، أو املليار أو املليون حتى األولية األعداد عىل الصيغة
أنَّ افرتاِض إىل شديًدا ميًال يَميلون الرياضيات علماء وكان طفيفة، بدرجٍة تُبالغ جاوس
األولية األعداد َحْدسية ُولِدت فقد ثَمَّ؛ وِمن نهاية، ال ما إىل األعداد جميع عىل سينطبُق ذلك

تقديرها. يف املباَلغ
يف هاردي إتش جي رشيُك وهو ليتلوود، إي جيه أثبَت ،١٩١٤ العام يف ذلك، وبعد
حني األوَّلية، األعداد عدد تقدير» من «تُقلِّل جاوس صيغَة أنَّ كامربيدج، بجامعة العمل
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التقدير انخفاَض أنَّ ١٩٥٥ عام سكيوز إس وأوضَح الكافية. بالدرجِة كبريًا النظام يكوُن
العدد: بلوغ قبَل سيَحدث

101010000000000000000000000000000000000 .

عن هاردي قال لقد عَميل. تطبيٍق أيَّ ويتجاوز الخيال قدراِت يتجاوز العدد هذا إنَّ
أجرى لقد الرياضيات.» يف محدَّدة فائدٍة أيَّ يُقدِّم اإلطالق عىل عدٍد «أكربُ إنه سكيوز عدد
الكون يف املوجودة الُجَسيمات بجميع ْطرنَج الشِّ املرءُ لعب إذا بأنه تُفيد حسابية عمليًة
املباريات عدُد يكوُن فسوف ُجَسيَمني، أيِّ بني فقط التبديَل هي الحركُة وكانت ،(٨٧١٠)

تقريبًا. سكيوز عدَد هو املمكنِة
كَحْدسية وخادعة قاسيًة األخريُة فريما مربهنة تكون أن من يمنع سبٌب ثَمة يكن لم

تقديرها. يف املباَلغ األوَّلية األعداد كحدسيِة أو أويلر

العليا الدراسات طالب (5)

وعىل كامربيدج. جامعة يف تخرَّج أن بعد امِلْهنية حياتَه وايلز أندرو بدأ ،١٩٧٥ عام يف
تدريبَه الطريقِة بتلك ى ويتلقَّ الدكتوراه؛ رسالة يف يعمُل كان التالية، الثالِث السنوات مدى
هو وايلز حالة يف املرشُف ذلك وكان ويرعاه، يُرشده ُمِرشٌف طالٍب لكلِّ كان الرياضيَّاتي.
نيو يف براش بوَسم ِمن األصل يف وهو إيمانويل، بكلية الربوفيسور كوتس، جون األسرتايلَّ

ويلز. ساوث
لديه أنَّ أخربَني زميًال أنَّ «أتذكَّر وايلز: تبنِّي إىل به أدى ما يتذكَّر كوتس يزال ال
الرياضيَّات، يف الرشف درجة امتحاناِت من الثالث الجزء للتوِّ يُنهي كان ممتاًزا طالبًا
مثل طالٍب عىل مرشًفا أكون أن يف الحظُّ حالَفني وقد عليه. مرشًفا أكوَن أن عىل وحثَّني
جليٍّا وبدا باحثًا، طالبًا يزال ال وهو حتى للغاية، عميقة بأفكاٍر يأتي كان أنه ذلك أندرو.
أن بالطبِع املرحلة تلك يف الوارِد من يكن لم عظيمة. بأعماٍل سيقوم رياضياٍت عالُم أنه
الصعوبة شديدة مسألٌة فهي مباَرشة. األخرية فريما مربهنة عىل بالعمل باحث طالٌب يبدأ

املحنَّكني.» الرياضيات علماء عىل حتى
لتحدِّي للتصدِّي إلعداده ًها موجَّ وايلز به قام ما كلُّ كان املايض، العقد مدى عىل
يتحىلَّ أن عليه كان املحرتفني، الرياضيات علماء مصافِّ إىل اآلن انضمَّ وقد لكنَّه فريما،
لبعض ُحلمه عن التنازل إىل اضُطرَّ أنه كيف يتذكر وهو العَملية. من أكربَ بقدٍر
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ألنني ذلك وليس كامربيدج. إىل ذهبُت حني بالفعل فريما مربهنَة يُت نَحَّ «لقد الوقت:
نملكها التي األساليب أنَّ أدركُت لكنني الدوام، عىل حاًرضا كان بل أمرها، نسيُت
املسألة. جذوِر إىل تصل تكن لم األساليَب هذه أنَّ وبدا عاًما. ١٣٠ منذ موجودٌة ملعالجتها
يشء. أيِّ إىل تصَل أن دون أعواًما تقيض قد أنك هي فريما مربهنة عىل العمل ومشكلُة
لالهتمام، مثرية رياضية معرفًة تُنتج دامت ما رياضيٍة مسألة أيِّ عىل العمل يف بأس ال
ما هو الجيدِة الرياضية املسألة تعريَف إنَّ املطاف. نهاية يف حلِّها من تتمكَّن لم إن حتى

نفُسها.» املسألُة ال رياضيَّة، معارَف من تُنتجه

الكلية. سنوات يف وايلز أندرو :7-4 شكل

يشَغُل جديًدا هَوًسا ألندرو يجَد أن يف كوتس جون عىل تقع املسئولية كانت وقد
بحثيٍّ ملرشٍف يُمكن ما كل أنَّ «أعتقد األقل. عىل التالية الثالث السنوات مدى عىل أبحاثَه
نكون أن بالطبع املحال من مثمر. اتجاٍه يف دفَعه يُحاول أن هو طالبه تجاه به يقوم أن
أحُد يكون ربما لكن البحث، بمجال يتعلق فيما املثِمرة االتجاهات ماهيَّة بشأن نني متيقِّ
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وَحْدسه السليمة فطرته استخداَم هو بها القياَم األكربُ الريايضُّ يستطيع التي األمور
التي املسافة بشأن ذلك بعد الطالب إىل القرار يَئُول ثم جيًدا، سيكون املجاالت أي بشأِن
يَدُرس أن ينبغي وايلز أنَّ كوتس قرر املطاف، نهاية يف االتجاه.» ذلك يف قطَعها يستطيُع
سيُصبح القراَر ذلك أنَّ وسيُثبت اإلهليلجية». «املنحنيات باسم يُعَرف الرياضيات يف مجاًال
نهٍج لتبنِّي إليها سيحتاج التي باألساليب وسيُزوِّده املهني، وايلز مسار يف تحوٍل نقطَة

األخرية. فريما مربهنة معالجة يف جديد
ليست إنها إذ األمر؛ حقيقة يف اليشء بعَض مضلٌِّل اإلهليلجية» «املنحنيات اسم إنَّ
أيُّ األمر حقيقة يف هي وإنما للكلمة. املعتاِد باملعنى باملنحنيات حتى هي وال إهليلجيًة

الصورَة: تتخذُ معادلٍة

الصحيحة. األعداد من عدد أي cو bو a حيث ،y2 = x3 + ax2 + bx + c

اإلهليلجية األشكال محيطاِت لقياس املايض يف تُستخَدم كانت ألنها االسَم ذلك اتخذَت وقد
املنحنيات ال اإلهليلجية» «املعادالت باسم إليها سأُشري لكنَّني وأطواِلها، الكواكب، ملداراِت

الوضوح. إىل سعيًا اإلهليلجية؛
وهو األخرية، فريما مربهنة يف التحدي نفُسه هو اإلهليلجية املعادالت يف والتحدِّي
هذه عدُد هو وما ال، أو صحيحة بأعداٍد حلوٌل لها توجد كانت إذا ما معرفِة يف يتمثَّل

املثال: سبيل عىل التالية اإلهليلجية فاملعادلُة ُوِجدت. إن الحلول

.c = −2 ،b = 0 ،a = 0 حيث ،y2 = x3 − 2

ييل: كما وهي صحيحة بأعداٍد واحدة حلٍّ مجموعُة لها

.52 = 33 − 2 أو 25 = 27 − 2

صحيحة، بأعداٍد واحدة حلٍّ مجموعِة ِسوى لها ليس اإلهليلجية املعادلَة هذه أنَّ وإثباُت
تتذكَّر لعلك الربهاَن. اكتشف َمن هو فريما دو بيري أنَّ والواقع الصعوبة، غاية يف مهمٌة
يف الوحيد العدُد هو ،٢٦ العدد أنَّ اكتشَف َمن هو فريما دو بيري أنَّ الثاني الفصل ِمن
اإلهليلجية املعادلة أنَّ إلثبات مكافئٌ وهذا ب. مكعَّ وعدد مربَّع عدٍد بني يقُع الذي الكون
الوحيدان ب واملكعَّ املربَّع هما و٣٣ ٢٥ إنَّ أي فقط، واحد حلٍّ ِسوى لها ليس السابقة
يُمكن الذي الوحيد العدد هو ٢٦ فالعدد ثَمَّ، وِمن ٢؛ يُساوي بينهما الفارَق أنَّ نجد اللذان

العدَدين. هذَين مثِل بني يقَع أن
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مثريًا ِقطاًعا تَشَغُل أنها هو خاص نحٍو عىل ساحرًة اإلهليلجيَة املعادالِت يجعل ما إنَّ
املعادالت من وغريها تافهًة، تكوَن تكاُد التي األبسِط املعادالت من غريِها بنَي فيما للفضول،
قيم تغيري يف يتمثَّل بسيط تغيرٍي خالِل فمن حلُّها. املحال من يكون يكاد التي تعقيًدا األكثِر
نهائية ال تشكيلٍة إنتاُج الرياضيات لعلماء يُمكن العامة، اإلهليلجية املعادلة يف cو bو a

للحل. القابلية نطاق يف جميًعا تقع لكنها الخاصة، ِسماتُها منها لكلٍّ املعادالت، من

تواصٍل عىل العرشين، القرن سبعينيَّات يف وايلز عىل املرشف كوتس، جون ظلَّ :8-4 شكل
السابق. تلميذه مع

القدماء، اليونانيني من الرياضيات علماء يِد عىل األصل يف اإلهليلجية املعادالت ُدِرست
ها. الستكشافخواصِّ «أريثميتيكا» كتابه من كبريًة صأجزاءً خصَّ الذي ديوفانتوس ومنهم
إلهاِمه مصدَر هو ديوفانتوس وكان اإلهليلجية، املعادالت لتحدي تصدَّى قد أيًضا فريما
بعد وحتى دراستها. يف ِع بالتوسُّ وايلز ب رحَّ دَرَسها، قد بطَله وألنَّ األرجح، عىل بذلك
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وايلز: مثل طالٍب عىل تستعيص مسائَل تُنتج اإلهليلجية املعادالُت ظلَّت عام، ألَفْي مروِر
املعادالت بشأن أطرح أن فيُمكنني تام. نحٍو عىل مفهومًة تكون أن عن يكون ما أبعُد «إنها
األسئلة بعض حتى عالقة. تَزْل لم لكنها بسيطة، تبدو التي األسئلة من الكثريَ اإلهليلجية،
التي الرياضية املعارف جميع إنَّ عالقة. تَزل لم بالتفكري، نفُسه فريما تناوَلها التي

األخرية.» فريما مربهنِة إىل يكن لم إن فريما، إىل أصولِها تتبُّع يمكن عالجتها،
أمًرا للحلول الدقيق العدِد تحديُد كان ج، التخرُّ بعد وايلز دَرسها التي املعادالت يف
فِمن املسألة. تبسيط يف تمثََّلت ٍم تقدُّ أي لتحقيق الوحيدَة الطريقة إنَّ حتى للغاية؛ صعبًا

مبارشة: التالية اإلهليلجية املعادلة معالجُة مثًال املحال

x3 − x2 = y2 +y.

الحلول ومن صحيحة، بأعداد حلوٍل من للمعادلة يوجد ما عدِد معرفِة يف التحدِّي ويَْكُمن
:y = و0 x = 0 ِنسبيٍّا، التافهة

03 − 02 = 02 + 0.

:y = و0 x = 1 اليشء، بعض لالهتمام املثرية الحلول وأحُد

13 − 12 = 02 + 0.

الصحيحة األعداد من نهائية ال كميٍة وجوَد لكنَّ أخرى، حلوٌل هناك تكون ربما
مهمًة املحددة املعادلة هذه بحلول كاملة قائمٍة إيراد ِمن يجعل فيها، البحُث يجب التي
األعداد، من محدَّد فضاء يف حلوٍل عن البحث يف تتمثل أبسَط مهمًة ثَمة أنَّ غري مستحيلة.

الساعاتي. الحساب اسم عليه يُطَلق ما وهو
إىل يمتدُّ الذي األعداد خطِّ عىل عالماٍت األعداد تخيُُّل يُمكن أنه كيف سابًقا رأينا
ينطوي محدوًدا، األعداد فضاءِ جعل أجِل ومن .9-4 الشكل يف يِرُد ِمثلما نهاية، ال ما
خطٍّ من بدًال عددية َحْلقٍة لتكوين نفِسه عىل ه ولفِّ الخط بَْرت عىل الساعاتيُّ الحساُب
،٥ العدد عند الخطُّ اقتُِطَع حيث الخامسة، الساعة حساَب 10-4 الشكل ح يوضِّ عددي.
فاألعداد ثَمَّ وِمن للصفر؛ مكافئًا ويُصبح ٥ العدد يختفي الصفر. عند نفِسه عىل وُعِقد

فحسب. و٤ و٣ و٢ و١ ٠ هي الخامسة الساعة حساب يف توجد التي
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األعداد. خط عىل ورجوًعا تقدًما حركات صورِة يف التقليدي الحساِب تخيُُّل يُمكن :9-4 شكل

لعدد الخط طول عىل حركٌة أنها عىل اإلضافِة تخيُّل يُمكننا العادي، الحساب يف
عند ابدأ قولنا: نفُسه هو املثال، سبيل عىل ٦ = ٢ + ٤ نقول فحني املسافات. من محدد

.٦ عند ْف وتوقَّ ملسافتني، األعداد خط عىل وتحرَّك ٤
الخامسة: الساعة حساب يف أما

4 + 2 = 1.

إىل مجدًدا نعود فإننا ملسافتني؛ الدائرة مداِر عىل وتحرَّْكنا ٤ عند بَدأْنا إذا أننا ذلك
يُناقش حني األمر حقيقة يف يوميٍّا يُستخَدم لكنه مألوف، غريَ الساعة حساُب يبدو قد .١
املثال سبيل عىل عرشة الحادية بعد ساعات فأربع اسُمه. بذلك يوحي مثَلما الوقت، الناُس
حساب هو وهذا الثالثة. الساعة بل عرشة، الخامسة بالساعة عادًة تُْدَعى ال ،(٤ + ١١ (أي

عرشة. الثانية الساعة
ففي كالرضب. املعتادة الحسابيَّة العمليات جميع إجراءُ يُمكن الجمع، إىل وإضافًة
النحِو عىل هذه الرضب عملية تخيُُّل ويُمكن .١١ = ٧ × ٥ عرشة، الثانية الساعة حساب
منها الواحدُة ن تتكوَّ مجموعات خمِس مدار عىل تحركَت ثم الصفر، عند بدأَت إذا التايل:
هي الطريقَة هذه أنَّ من وبالرغم .١١ إىل النهاية يف ستَصُل فإنك مسافات، سبِع من
طرٌق ة فثَمَّ الساعة؛ حساب يف الرضب لتخيُِّل بها االستعانُة يُمكن التي الطُّرق إحدى
الساعة حساب يف ٧ × ٥ حساب أجِل فمن الحسابية. العمليات رسعة من تَزيد مخترصة
بعد .٣٥ وهي املعتادة، النتيجة بإيجاد َ نبدأ أن يُمكننا املثال، سبيل عىل عرشة الثانية
األصيل. السؤال إجابَة سيكون ما وهو القسمة، باقَي ونوجد ،١٢ عىل ٣٥ نَقِسم ذلك،
فإنَّ وبالفعل ،١١ القسمة باقي ويكون فقط، ملرتني إال ٣٥ عىل ١٢ قسمُة يمكن ال إذن؛
بالساعة الدوراِن تخيَُّل يُماثل وهذا .١١ يُساوي عرشة الثانية الساعة حساب يف ٧ × ٥

قطُعها. ينبغي مسافًة ١١ ي تبقِّ مع مرتني،
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1

0
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3 2

نفِسه. عىل ويُعَقد ،٥ العدد عند األعداد خط يُبَرتُ الخامسة، الساعة حساب يف :10-4 شكل
به. يُستبَدل ولهذا الصفر؛ مع ٥ العدد يتطابق

السهل فمن األعداد؛ من محدَّد فضاءٍ مع إال يتعامل ال الساعِة حساب أنَّ إىل ونظًرا
خالل فمن محددة. ساعٍة حساب يف إهليلجية ملعادلٍة املمِكنة الحلول جميِع إيجاُد ِنسبيٍّا
الحلول جميع إيجاُد يُمكن املثال، سبيل عىل الخامسة الساعة حساب نطاِق يف العمل

اإلهليلجية: للمعادلة املمكنة

x3 − x2 = y2 +y.
هي: والحلول

x = 0, y = 0,

x = 0, y = 4,

x = 1, y = 1,

x = 1, y = 4.

بها يُقبَل فإنها املعتاد، الحساِب يف صالًحا يَكون لن الحلوِل هذه بعض أنَّ من بالرغم
عىل يجري ،(y = 4 ،x = 1) املثال سبيل عىل الرابع فالحلُّ الخامسة. الساعة حساِب يف

التايل: النحو

x3 − x2 = y2 +y

13 − 12 = 42 + 4

1− 1 = 16+ 4

0 = 20.
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،٢٠ عىل تُقَسم سوف ٥ ألنَّ الخامسة؛ الساعة حساب يف ٠ تُكافئ ٢٠ أنَّ تذكر لكن
.٠ هو القسمة وباقي

الحلول جميع ِذكر من يتَمكَّنوا لم وايلز، ومنهم الرياضيات، علماء أنَّ إىل ونظًرا
عدد إيجاِد عىل استقرُّوا فقد نهائي، ال فضاء يف التعامل عند إهليلجية معادلة أليِّ املمكنة
سبيل عىل الذِّكر سابقُة اإلهليلجية فاملعادلة املختلفة. الساعة حسابات جميع يف الحلول
.E5 = 4 الرياضيات علماءُ يقول لذا الخامسة؛ الساعة حساب يف حلول أربعُة لها املثال،
السابعة الساعة حساب ففي مختلفة. ساعٍة حسابات يف الحلول عدِد حساُب أيًضا ويُمكن

.E7 = 9 فإن لذا ٩؛ الحلول عدد املثال، سبيل عىل
حساٍب كل يف الحلول عدَد الرياضيات علماءُ يَذكر نتائِجهم، تلخيص أجِل ومن
إليه يرمز ما إنَّ اإلهليلجية. للمعادلة L السلسلة اسَم القائمة هذه عىل ويُطِلقون ساعاتيٍّ
به املقصوَد أنَّ اقرتحوا قد البعَض لكنَّ طويلة، مدَّة منذ النسيان طيِّ يف صار L الحرف
اإلهليلجية. املعادالت عىل عمل الذي لوجون-ديركليه، جوستاف اسم يف الوارُد Lحرف هو
معادلٍة من ة املشتقَّ السلسلة أي ،E السلسلة مصطلح أستخدُم سوف الوضوِح وبهدف

ييل: كما هي E السلسلة أنَّ نجد سابًقا، ذكرناه الذي املثال ويف إهليلجية.

x3 − x2 = y2 +y ; اإلهليلجية: املعادلة
E1 = 1, :E السلسلة
E2 = 4,

E3 = 4,

E4 = 8,

E5 = 4,

E6 = 16,

E7 = 9,

E8 = 16,
...

يف اإلهليلجية املعادالت لبعض الحلول عدِد تحديَد يستطيعون ال الرياضيات علماء وألنَّ
اختيار أفضُل هي E السلسلة أنَّ يبدو نهاية؛ ال ما إىل يمتدُّ الذي املعتاد األعداد فضاء
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التجريد نحو

اإلهليلجية املعادلة عن املعلومات من كبريًا قدًرا د تُجسِّ E السلسلة أنَّ والواقع ذلك. بعد
جميَع األكسجني، منقوص الريبوزي النوويِّ الحمض رشيُط يحمل فمثلما تصفها. التي
وقد اإلهليلجية. املعادلة جوهَر ،E السلسلُة تحمل حي، كائٍن لتشكيل الالزمة املعلومات
النووي الحمض هذا ،E السلسلة دراسُة تُمكِّنَهم أن يف يأملون الرياضيات علماء كان

اإلهليلجية. املعادالت إحدى عن معرفته يف يرغبون ما كلِّ حساب من الريايض،

تانياما. يوتاكا :11-4 شكل

بارًعا رياضيٍّا بكونه ُسمعة وايلز اكتسَب ما رسعان كوتس، جون مع عمِله أثناء يف
وايلز كان وبينما .E والسلسلة اإلهليلجية للمعادالت عميق بَفهٍم ويتمتع األعداد، نظرية يف
الخربات يجمع كان أنه يُدرك يكن لم فإنه بحثيَّة، أوراًقا وينرش جديدٍة نتائَج إىل ل يتوصَّ

األخرية. فريما ملربهنة برهاٍن إىل التوصل من عديدة سنواٍت بعد ستُقرِّبه التي
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مرحلة يف اليابان رياضيُّو كان وقتَها، بذلك وعٍي عىل يكن لم أحًدا أن من وبالرغم
بمربهنِة اإلهليلجية املعادالت ربََطت األحداث من سلسلًة بالفعل بَدءُوا قد الحرب، بعَد ما
أَمدَّه اإلهليلجية، املعادالت دراسة عىل وايلز فبتشجيِع يَنفِصم. ال نحٍو عىل األخرية فريما

حلمه. عىل العمل من الحًقا مكَّنَته التي باألدوات كوتس
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الخامس الفصل

بالتناقض الربهان

أو الرسام أنماط مثل ذلك يف مثلها جميلة، تكون أن الريايضِّ ألنماِط بد ال
أو األلوان تتناغُم مثلما تناغم، يف مًعا األفكاُر تتالءَم أن يجب إذ الشاعر؛
بمكان تَْحظى ال القبيحُة فالرياضيَّات األول؛ االختباُر هو الجَمال إنَّ الكلمات.

العالم. يف دائٍم

هاردي إتش جي

جامعة يف املوهوبني الشباب الرياضيات علماء أحد قام ،١٩٥٤ العام من يناير شهر يف
نسخٍة عن يبحث شيمورا جورو كان ِقسمه. يف املوجودة املكتبة إىل معتادة بزيارة طوكيو
بقلم بحثية ورقٍة عن تحديًدا يبحث كان لقد .٢٤ العدد أنالني»، «ماتيماتيشا دورية من
تُساِعَده كي إليها يحتاج كان إذ د؛ املعقَّ الرضِب عن الجربية نظريتَه فيها يُناقش دويرنج

والغموض. الغرابة شديدة حسابية عمليٍة يف
يوتاكا هو املستعريُ وكان بالفعل. مستعاًرا كان العدد أنَّ وقلَقه دهشتَه أثار ومما
الحَرِم من املقابِل الجانب يف ويسكن لشيمورا، البعيدين املعارف أحُد وهو تانياما،
ِليُكِمل املجلة من العدد هذا إىل الحاجة أَمسِّ يف أنه له يرشُح شيمورا له كتب الجامعي.

فيه. سيُعيده الذي املوعد عن بأدٍب وسأله البغيضة، الحسابية العمليَة تلك
تانياما أجابه لقد شيمورا. مكتب عىل بريدية بطاقٌة ثَمة كانت أيام، ببضعة ذلك بعد
عند ف متوقِّ وأنه نفِسها، الحسابية العملية تلك حلِّ عىل أيًضا هو يعمل أنه إياه مخربًا
أيًضا يتعاونان وربما مًعا، أفكارهما يُشاركا أن واقرتح املنطقية. ة الُحجَّ يف نفِسها النقطة
َت غريَّ رشاكًة بدأ املكتبة، يف كتاٍب بسبب بالصدفة حدث الذي اللقاء هذا إنَّ املسألة. حلِّ يف

الريايض. التاريخ مسار



األخرية فريما مربهنة

شيمورا. جورو :1-5 شكل

بضعِة بُعد عىل تقع صغرية بلدٍة يف ١٩٢٧ عام نوفمرب من عرش الثاني يف تانياما ُولِد
األول اسُمه يُمثِّل الذي اليابانيِّ الرمز من املقصود وكان طوكيو. من الشمال يف أميال
«يوتاكا»، وقَرءُوه َفهَمه أساءُوا عائلته خارج من الناس معظَم أنَّ غري «طويو»، يُقَرأ أن
الطفولة مرحلِة يف تانياما تعليم كان وتبنَّاه. االسَم هذا تانياما تَقبَّل السنوات، مرور ومع
يف بالدََّرن وأُصيَب عديدة، ية صحِّ وعكاٍت من عانى فقد باستمرار. للُمقاَطعات يتعرَّض
اندالُع ذلك بعد وجاء الثانوية. املدرسة عن عاَمني التخلِف إىل فاضُطرَّ مراهقته سنواِت

أكرب. بدرجٍة املدريسِّ تعليمه عرقلِة إىل أدَّى الذي الحرب
يف بالكامل تعليُمه ف توقَّ فقد واحد، بعاٍم تانياما يصغر كان الذي شيمورا، جورو أما
عىل كان الدُّروس، حضور من وبدًال بها، يدرس كان التي املدرسة أُغِلقت الحرب. سنواِت
الطائرات. أجزاء لتجميِع مصنٍع يف العمل خالِل من الحربيَّة الجهود يف يُساعد أن شيمورا
الرياضيَّات إىل منجذبًا نفسه ووَجد التعليم، من فاته ما يُعوِّض أن ليلة كلِّ يف يُحاول كان
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الرياضيات لكنَّ تعلُّمها، ينبغي التي املواد من الكثريُ يوجد بأنه شك «ال خاص. نحٍو عىل
لقد للرياضيات. الدراسية املقرَّرات قراءة هو ِفعلُه عيلَّ كان ما فكلُّ األسهَل؛ هي كانت
الكيمياء تعلُّم يف رغبت قد كنُت إذا أما الكتب. بقراءِة والتكامل التفاضل حساَب تعلمُت
لم إنني . لديَّ متوفرًة األشياء هذه مثُل تكن ولم ِعلمية، ات ُمِعدَّ إىل الحتجُت الفيزياء، أو

فحسب.» االستطالع بحبِّ أتمتُع كنت موهوب. بأنني قط أُفكر
الجامعة. يف نفَسيهما وتانياما شيمورا وَجد الحرب، انتهاء من سنوات ِبْضع بعد
طوكيو يف الحياة كانت املكتبة، كتاِب بشأن الربيديَة البطاقاِت فيه تبادال الذي الوقِت ويف
من ببضعٍة االستمتاع من الشابَّان الباحثان وتمكَّن طبيعتها، إىل العودة يف بدأَت قد
العشاء يتناوالِن املساءِ ويف املقاهي، يف العرص أوقاَت يَْقضيان كانا البسيطة. الرَّفاهيات
يف يان يتمشَّ األسبوع نهايِة عطالت ويف الحيتان، لحم يف ص متخصِّ صغري مطعٍم يف
أفكارهما أحدث ملناقشِة مثالية مواقُع وجميعها املدينة. منتَزِه يف أو النباتية الحدائق

الرياضية.
اليوِم حتى يحتفُظ يزال ال إذ الدعابة، بحسِّ يتمتَّع كان شيمورا أنَّ من وبالرغم
يتَّسُم التي تلك من أكربَ والتقليدية ظ التحفُّ من درجٍة عىل كان فقد الزِّن، لفكاهات بُحبِّه
زميله يكون بينما الفور، عىل العمل يف ُ ويبدأ يستيقُظ شيمورا كان الفكري. رشيُكه بها
َمن كان ما وكثريًا العمل. يف الليَل قىض قد يكوَن أن بعد الوقت، هذا يف مستيقًظا يزال ال

العرص. وقت يف النوم يف مستغرًقا يجدونه شقته يف تانياما يزورون
املدهش ومن الكَسل. درجة إىل ُمهِمًال تانياما كان التدقيق، شديَد شيمورا كان وبينما
املميزة القدرَة تلك ُحِبَي «لقد شيمورا: بإعجاب تَْحظى كانت التي السمات ِمن تلك أنَّ
أَغِبُطه كنت الصحيح. االتجاِه يف تكون ما وغالبًا األخطاء، من الكثري ارتكاِب يف املتمثلة
صعب.» أمٌر الجيدة األخطاء ارتكاب أنَّ وجدُت لكنني أُقلِّده، أن عبثًا وحاولُت هذا عىل

يكن لم مظهره. عىل ذلك وانعكس الذهن، الشارِد العبقريِّ عىل مثاًال تانياما كان
اإلطالق، عىل حذائه ِرباَط يربط أال قرر فقد ثَمَّ وِمن جيِّدة؛ ُعْقدًة يربط أن يستطيع
غريبًة خرضاء ِبذْلًة يرتدي ما دائًما وكان اليوم. يف املرات عَرشاِت يربطه أن من بدًال
عائلته أفراد إنَّ حتى للغاية صارخ نسيٍج من مصنوعًة وكانت غريبًا. َمعِدنيٍّا ملعانًا تلمع

رَفضوها. قد اآلَخرين
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يف امِلْهني مساَرهما للتوِّ يبَدآن كانا ،١٩٥٤ العام يف وشيمورا تانياما التقى حني
ى يتلقَّ أن اآلن، حتى سائًدا يزال ال الذي حينَها، السائد التقليُد كان وقد الرياضيات.
وشيمورا تانياما لكنَّ الناشئة، عقوَلهم يُرشد بروفيسور من الرعايَة الشباُب الباحثون
يف وحتى تدريجيٍّا، األبحاث َفت توقَّ الحرب، سنوات ففي التدريب. من النوَع ذلك رَفضا
لشيمورا، فوفًقا بعد. تعاَفت قد الرياضيَّات ُكلية تكن لم العرشين، القرن من الخمسينيَّات
بعَد ما طالُب كان ذلك، من العكِس وعىل ومحبَطني.» وُمنَهكني «مرَهقني األساتذُة كان
إىل للتقدم الوحيدة الطريقَة أنَّ أدركوا ما ورسعاَن للتعلُّم، ومتشوقني سني متحمِّ الحرب
يُديرونها منتظمة نقاشيًة حلقاٍت الطالُب نظَّم بأنفسهم. أنفَسهم يُعلِّموا أن هي األمام
الذي التكاسل من وبالرغم واإلنجازات. األساليب بأحدِث بعًضا بعَضهم ليُخربوا بالتناوب
يُشجع كان النقاشية. الحلقات هذه يف رشسة زة محفِّ قوًة كان فقد تانياما، به يتَّسُم كان
الطالب أما قبل، من أحٌد إليها يتطرَّق لم التي املجاالت استكشاِف عىل األكربَ الطالب

لهم. أٍب بمثابة كان فقد األصغر،
تَُعد مواضيَع، األحيان بعض يف تتناول النقاشيُة الحلقات كانت انعزالهم، وبسبب
معادالٍت دَرسوا أنهم تَعني الطالب َسذاجة وكانت املايض. قضايا من وأمريكا أوروبا يف
عىل القديمة املوضوعات بأحِد وشيمورا تانياما من كلٌّ ُفِتن وقد الغرب. يف تُدَرس تَُعد لم

النمطية». «األشكال دراسة وهو التحديد، وجه
من فهي الرياضيَّات. يف وروعًة غرابًة األكثِر األشياء من النمطية األشكال تَُعد
القرن يف عاش الذي األعداد نظرية عاِلَم أنَّ غري الرياضيات، يف غموًضا األكثِر الِكيانات
والطرح الجمع األساسية: الخمِس العمليات ضمن صنََّفها قد آيشلر، مارتِن العرشين،
أنفسهم يَُعدون الرياضيات يف صني املتخصِّ ومعظم النمطية. واألشكال والقسمة والرضب
اليشء. بعَض ًة ُمحريِّ الخامسَة العملية يجدون لكنهم األوىل، األربع العمليات يف باِرعني

عليه. توجد الذي املفِرط التناُظِر مستوى هي النمطية األشكال يف األساسية مة السِّ إنَّ
اليومية، الحياة يف املستخدَم التناُظِر مفهوَم يعرفون األشخاص معظَم أنَّ من وبالرغم
من كان إذا بالتناظر يتَّسُم الجسم أنَّ وهو للغاية؛ محدًدا معنًى الرياضياِت يف له فإنَّ
أجِل ومن اإلطالق. عىل يتغريَّ لم وكأنه ذلك بعد يبدو لكنه معيَّنة، بطريقٍة تغيريُه املمكِن
بدراسِة َ نبدأ أن املفيد من فسيكون هائل، تناظٍر من النمطية األشكاُل به تتَّسُم ما إدراك

بسيط. مربَّع مثل اعتياديًة أكثَر أجساٍم يف التناظر
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إذا إنَّنا أي الدَوراني. التناظُر هو فيه التناظر أشكاِل أحَد أنَّ سنجد املربَّع، حالة يف
تدويُر فيُمكن ،y واملحور x املحور فيها يتَقاطُع التي النقطة عند ارتكاٍز محوَر تخيَّْلنا
عىل يتغريَّ لم أنه لو كما بعدها وسيبدو دورة، ُربع بمقداِر 2-5 الشكل يف ح املوضَّ املربع
ودورٍة دورة أرباِع وثالثة دورة نصف بمقداِر الدوران عىل نفُسه األمُر وينطبق اإلطالق.

اإلطالق. عىل يتغري لم أنه لو كما يبدو املربع ستجعُل جميًعا إنها إذ كاملة؛

y

x

االنعكايس. والتناظر الدوراني بالتناظر البسيط املربع يتسم :2-5 شكل

ِمرآة تخيَّلنا إذا االنعكايس. بالتناظر أيًضا املربع يتسُم الدَوراني، التناظر عىل عالوًة
عىل بالضبط سينعكس املربع من الُعلويَّ النصف فإنَّ ،x املحور امتداد عىل موضوعًة
يتغريَّ لم أنه لو كما املربُع سيبدو التغيرِي فبعد لذا صحيح؛ أيًضا والعكس السفيل، النصف
،y املحور امتداِد عىل (واحدة أخرى مرايات ثالث تحديُد يُمِكنُنا نفِسها، وبالطريقة بعُد.
للمربَّع مطابقة نسخًة فيهما املنعكس املربُع ويبدو الُقطريَّني) الخطَّني امتداد عىل واثنتان

األصيل.
الدوراني بالتناظِر يتَِّسم فهو نسبيٍّا؛ املتناِظرة األشكال من البسيَط املربع إنَّ
أيِّ يف ُحرِّك إذا املربَع أنَّ يعني وهذا انتقايل. تناُظٍر بأيِّ يتَّسم ال لكنه االنعكايس، والتناظر
سيكون امِلحوَرين إىل بالنسبة موقعه ألنَّ الفور؛ عىل الحركَة سيُالحظ املشاِهد فإنَّ اتجاه،
،3-5 الشكل يف يَِرد مثلما باملربعات، بأكمله املكاُن ُغطِّي إذا ذلك، من بالرغم . تغريَّ قد
ُحرِّك وإذا االنتقايل. بالتناظر حينها ستتمتُع املربعات من الالنهائية املجموعَة هذه فإنَّ
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مربٍع مساحِة بمقداِر األسفل إىل أو األعىل إىل باملربعات املغطَّى الالنهائي السطح هذا
األصيل. الجزء مع متطابًقا سيبدو املنقول الجزءَ هذا فإنَّ أكثر، أو واحد

y

x

واالنعكايس الدَوراني بالتناظِر باملربعات، املغطَّى الالنهائي السطح يتمتع :3-5 شكل
أيًضا. واالنتقايل

كغريها أنها غري نسبيٍّا، مبارشة فكرٌة هو باملربعات، املغطَّاة األسطِح تناظر إنَّ
فيها. الكامنِة الغامضة األمور بعِض عىل تنطوي بسيطًة، تبدو التي املفاهيم من
وعالم الربيطاني الفيزيائيُّ بدأ املثال، سبيل عىل العرشين القرن من السبعينيَّات ففي
السطح عىل مختلفة بالٍط بِقَطع اليشء بعَض اللهِو يف بنروز، روجر الرتفيهيَّة، الرياضيات
الطائرة وهما خاص، نحٍو عىل لالهتمام مثريَين شكَلني ميَّز املطاف، نهاية ويف نفِسه.
كلٍّ استخداُم يمكن واحدة طريقة وثمة .4-5 الشكل يف يَْظهران اللذان والسهم الورقية
أن يُمكن لكنهما تشابُك، أو فجوات دون سطٍح لتغطية بها؛ بمفرِده الشكلني هذَين من
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بني التوفيُق يُمكن السطح. لتغطية األنماط من ثرية مجموعٍة لتشكيِل مًعا يُستخَدما
تبدو األنماط أنَّ من وبالرغم الطرق، من نهائي ال بعدٍد مًعا واألسُهم الورقية الطائرات
يُمكن التي األنماط أحَد 4-5 الشكل ويوضح التفاصيل. يف جميًعا تختلف فإنها متشابهة،

واألسهم. الورقية الطائرات من تشكيلها
عىل البالط قطع تشكلها التي األنماط (أي: بنروز بالط يف أخرى مميزة ِسمٌة ة ثَمَّ
من للغاية محدوٍد بمستًوى تتمتَّع أن يُمكن أنها وهي والسهم) الورقية الطائرة غرار
بالتناظر سيتَّسُم ،4-5 الشكل يف َح املوضَّ التبليط نمَط أنَّ يبدو قد األوىل، فللوهلة التناظر.
إنَّ بالفشل. تنتهي بالفعل، ثابتًا يظل بحيث النمط لتحريك محاولٍة أيَّ أنَّ غري االنتقايل،
وقد الرياضيات علماءَ تفتُن فهي ولهذا خادع؛ نحٍو عىل متناظرٍة غريُ بنروز بالط أنماط

الرياضيات. يف بأكمله جديد ملجاٍل االنطالق نقطَة أصبَحت
فدائًما أيًضا. املادية العلوم يف انعكاساٌت له كان بنروز بالط أنَّ للفضوِل املثري ومن
الكامنة املبادئ إىل استناًدا البلورات بناءِ من بدَّ ال أنه يعتقدون الِبلَّورات علماءُ كان ما
النظرية، الناحية فمن االنتقايل. التناظر من عاٍل بمستًوى تتَِّسم إذ باملربعات؛ التبليط وراءَ
بالرغم والتَّكرار. االنتظام من عالية بدرجٍة يتمتع تركيٍب عىل يعتمد البلورات ِبناء كان
واملنجنيز األلومنيوم من تتكون معِدنية ِبلَّورًة العلماءُ اكتشف ،١٩٨٤ العام ففي ذلك، من
الطائرات ِغرار عىل واملنجنيز األلومنيوم ُفَسيفساء وترصَفت بنروز. ملبادئ وفًقا بُنِيَت قد
وحديثًا تماًما. منتظمة ليست لكنها تقريبًا، منتظمة بلورة بذلك ُمكوِّنًة واألسهم، الورقية

القيل. أوانَي تُغلِّف طبقٍة إىل بنروز ِبلَّورات إحدى فرنسية رشكة طورت
التناظر درجُة هو بالبالط املغطَّاِة بنروز أسطح بشأن املذهل اليشءَ أنَّ من وبالرغم
ما هو النمطية األشكال بشأِن لالهتمام املثريَة الخاصيَة فإنَّ بها، تتَّسم التي املحدودة
يمكن وشيمورا، تانياما دَرسها التي النَمطيَّة األشكال إنَّ نهائي. ال تناظٍر من به تتَّسُم
أنها غري الطُرق، من نهائي ال بعدٍد وتدويرها وعكسها بينها والتبديُل وتحويلها نقلُها
املوسوعيُّ العاِلُم دَرس حني الرياضيات. يف تناظًرا األكثَر األجساَم يجعلها مما ثابتًة؛ تظلُّ
كبرية صعوبًة واجَه عرش، التاسع القرن يف النمطية األشكاَل بوانكاريه هنري الفَرنيس
النمطية، األشكاِل من محدًدا نوًعا دَرس أْن فبعد هائل. تناظٍر من به تتَِّسُم ما تَقبُِّل يف
ً خطأ يجَد أن ليُحاول أسبوَعني مدى عىل صباح كلَّ يستيقُظ كان أنه كيف لزمالئه وصَف
عىل بالفعل متناظرٌة النمطية األشكاَل أنَّ أدرَك عرش، الخامس اليوم ويف ِحساباته. يف

ذلك. وتقبََّل مفِرط، نحٍو
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والسهم، الورقية الطائرة البالط: ِقَطع من مختلفني شكَلني استخدام خالل من :4-5 شكل
املغطَّى السطُح هذا يتَّسُم ال ذلك، من بالرغم األسطح. أحد تغطيِة من بنروز روجر تمكَّن

االنتقايل. بالتناظر بنروز، شكَّله الذي بالبالط

ففي مستحيل. أمٌر هو تخيُّله حتى أو النمطية، األشكال أحِد رسم أنَّ الحظِّ سوء من
واملحور x باملحور مكانُه ويُحدَّد بُعَدين، يف يوجد جسٌم لدينا يكون البالط، مربَّع حالة
كلَّ أنَّ بمعنى مركَّبان، ِكَليهما املحوَرين لكنَّ بمحوَرين، يُحدَّد أيًضا النَّمطي والشكل .y
بد فال ولهذا؛ ِمحوَرين. عَمليٍّا ويُصبح تخيُّيل، وآخُر حقيقي جزءٌ له يكون منهما محوٍر
وتمثيل (تخيُّيل)، xi ومحور (حقيقي) xr محور بمحوَرين: األول املركَّب املحور تمثيل من
أكثَر وبصورٍة (تخييل). yi ومحور (حقيقي) yr محور بِمحوَرين: الثاني املركَّب املحور
الفضاء لهذا اإلحداثي املستوى من الُعلويِّ النصف يف النمطية األشكال توجد تحديًدا،

.(xr, xi, yr, yi) األبعاد ُرباعيُّ الفضاء هذا أنَّ هو َفهُمه ينبغي ما أهم لكنَّ املركَّب،
الكون أنَّ وصحيٌح الزائدي»، «الفضاء باسم األبعاد رباعيُّ الفضاء هذا يُعَرف
العيِش عىل خرباتهم تقتُرص إذ اليشء؛ بعَض البرش عىل الغريبة املفاهيم من الزائديَّ
رياضيٍّا، السليمة املفاهيم من األبعاد رباعيَّ الفضاء لكنَّ األبعاد، ثالثيِّ تقليدي عاَلٍم يف
لقد التناظر. من الضخامة فائَق مستًوى النمطية األشكاَل يُعطي ما هو الزائد البُعد وهذا
الفضاء مفهوم عن التعبري وحاوَل الرياضيَّة باألفكار مفتونًا إيرش موريتس الفنان كان
سلسلة من الرابع العمَل 5-5 الشكل ويوضح ورسوماته. نقوشاته ِمن بعٍض يف الزائديِّ
الفضاء يف األبعاد. ثنائيِة صفحٍة يف الزائدي العالَم د يُجسِّ الذي إليرش، الدائرة حدوِد
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مستوى عىل التَّكرار ويدلُّ نفِسه، بالحجِم واملالئكة الشياطنُي سيكون الِفْعيل، الزائدي
ثنائية الصفحِة عىل يُرى أن يُمكن التناُظِر هذا من جزءًا أنَّ من وبالرغم املرتفع. التناُظِر

الصورة. حاَفِة باتجاِه متزايد تشويٌه ة فثَمَّ األبعاد،

من بعًضا ح يُوضِّ إيرش موريتس للفنَّان الدائرة حدود سلسلِة من الرابع العمل :5-5 شكل
النمطية. األشكاُل به تتَّسُم الذي التناُظر

لكنَّها مختِلفة، وأحجام أشكاٍل يف زائدي، فضاءٍ يف توجُد التي النمطية األشكاُل تأتي
النمطية األشكال من شكل كلَّ يُميز وما نفِسها. األساسية املكوِّنات من بُنِيَت قد جميًعا
من النمطي الشكل مكونات ى تُسمَّ ن. ُمكوِّ كلِّ من عليها يحتوي التي الكميُة هو غريه عن
يحتوَي أن فيُمكن ثَمَّ وِمن (M1,M2,M3,M4, . . . ) التايل النحو عىل نهاية ال ما إىل الواحِد
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من مقاديَر ثالثِة وعىل ،(M1 = 1) األول ن املكوِّ من واحد مقداٍر عىل محدَّد نمطي شكٌل
ويُمكن وهكذا. ،(M3 = 2) الثالث املكون من مقدارين وعىل ،(M2 = 3) الثاني املكون
باسم يُعَرف فيما محدد، نمطيٍّ شكل بناءِ كيفيَة تَِصُف التي املعلومات هذه تلخيُص

منها: كلٍّ من الالزمة والكمية باملكوِّنات قائمٌة وهي ،M السلسلة أو النمطية السلسلة

M1 = 1, :M السلسلة
M2 = 3,

M3 = 2.
...

طوكيو. يف دولية ندوًة تانياما ويوتاكا شيمورا جورو من كلٌّ حرض ،١٩٥٥ العام يف :6-5 شكل

الحمُض هي M فالسلسلة اإلهليلجية، للمعادالت النَّووي الحمض هي E السلسلة أنَّ وِمثَلما
مهمٌة M السلسلة يف املذكورة املكونات من ن ُمكوِّ كلِّ فكميُة النمطيَّة. لألشكال النوويُّ

200



بالتناقض الربهان

شكٍل إنتاُج يُمكنك املثال، سبيل عىل األول املكون كميِة تَْغيري طريقِة عىل وِبناءً للغاية.
التناظِر تدمريُ يُمكنك أو التناظر، من مساوية درجٍة عىل لكنَّه تماًما، مختلٍف نمطي
من ُمكوِّن كلِّ كميُة كانت وإذا النمطية. األشكال من ليس جديد جسٍم وإنتاُج بأكمِله
بدرجٍة إال يتَّسُم ال ِجسًما األرجِح عىل النتيجة تكوُن فسوف عشوائيٍّا، اخِتريَت قد املكوِّنات

اإلطالق. عىل تناظر بأيِّ يتَّسُم ال أو التناظر من قليلة
عىل سيبدو وكان الرياضيات. يف للغاية مستقلٌّ موضوٌع هي النمطية األشكاَل إنَّ
جامعة يف سيَْدرسه وايلز كان الذي باملوضوِع إطالًقا تتَّصُل ال أنها الخصوص وجِه
عادًة تُدَرس التعقيد هائلُة وحوٌش النمطية فاألشكاُل اإلهليلجية. املعادالت وهو كامربيدج،
فيعود اإلهليلجية، املعادالت أما عرش. التاسع القرن يف إال تُكتَشف لم وهي لتناُظِرها،
فاألشكال اإلطالق. عىل بالتناظر عالقة أيُّ لها وليست القدماء، اليونانيِّني إىل تاريخها
الريايض، الكون من تماًما مختلفتنَي منطقتنَي إىل ينتميان اإلهليلجية واملعادالت النمطية
ذلك، من بالرغم بعيد. ِمن ولو املوضوَعني بني عالقة أي بوجود قط أحٌد يظنَّ ولم
واألشكال اإلهليلجية املعادالت أنَّ باقرتاِح الريايضَّ املجتمَع وشيمورا تانياما من كلٌّ صَدم
أنهما يَريَان ان املنشقَّ العاِلَمان هذان كان فقد ِفعليٍّا. نفِسه اليشءِ سوى ليسا النمطية

والنَمطي. اإلهليلجيَّ العاَلَمني توحيَد يستطيعان

التمني عىل القائم التفكري (1)

فريدة فرصًة تلك وكانت دوليَّة. ندوٌة طوكيو يف ُعِقَدت ،١٩٥٥ العام من سبتمرب يف
عىل وزَّعوا تعلَّموه. قد ما العاَلم لبقية يُظِهروا كي الكثريين؛ الشباب اليابانيِّني للباحِثني
بمقدمٍة وأرَفقوها بأعمالهم، تتعلَّق مسألًة وثالثني ستٍّ من تتألَّف مجموعًة الحارضين
لذا مدروسًة؛ إعداداٍت نُْجِر لم الرياضيات: يف لها حلَّ ال التي املسائل بعض متواضعة:
املشاركني من يُطَلب بالفعل. حلُّها جرى قد مسائُل أو تافهة مسائُل بينَها فيما يوجد فقد

املسائل. هذه من أيٍّ عىل التعليُق
األشكال بني غريبة عالقٍة وجوِد إىل وأشارت تانياما، من جاءت األسئلة هذه من أربعٌة
نظريِة يف ثورٍة إىل النهاية يف الربيئة األسئلُة هذه أدَّت اإلهليلجية. واملعادالت النمطية
النمط وميَّز محدَّد. نمطيٍّ لشكٍل M السلسلة يف األوىل الحدود تانياما دَرس لقد األعداد.
مشهورة. إهليلجية ملعادلة E السلسلة يف املذكورة األعداد قائمِة مع يتطابُق أنه وأدرَك
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M السلسلة وكانت السلسلتنَي، من كلٍّ يف إضافية حدوٍد لبضعِة الحساباِت أجرى وقد
تماًما. متطابقتنَي تزاالن ال اإلهليلجية للمعادلة E والسلسلة النمطي، للشكل

النمطيِّ الشكل هذا بني الربِط إمكانيَة يعني كان إذ مذهًال؛ اكتشاًفا ذلك كان
فقد واضح؛ سبٍب دون التوايل، عىل Eو M لسلتنَي السِّ خالل من إهليلجية معادلة وبني
نفُسه هو منهما، كالٍّ يُكوِّن الذي النوويُّ فالحمض متطابقتنَي. السلسلتان هاتان كانت
عالقة وجوَد يقرتح كان أنه أُوالهما ناحيتنَي؛ من عميًقا االكتشاُف هذا كان بالضبط.
طَرَفني إىل ينتميان شيئان وهما اإلهليلجية، واملعادلة النمطيِّ الشكل بني عميقة جوهريٍة
يعرفون الذين الرياضيَّات علماءَ أنَّ يعني كان أنه وثانيَتُهما الرياضيات. يف متعاكَسني
اإلهليلجية للمعادلة E السلسلة حساب إىل يُضَطرُّوا لن بالفعل، النمطي للشكل M السلسلة

نفَسها. M السلسلَة هي ستكون ألنها املناظرة؛
يف اإلبداعية الناحية من مهمٌة مختلفًة تبدو التي املوضوعات بني العالقات إنَّ
تُثري دفينة حقيقٍة إىل تُشري العالقَة أنَّ ذلك آخر. مجاٍل أيِّ يف أهميَّتِها بقدِر الرياضيات،
واملغناطيسية الكهربيَة يدرسون البداية يف العلماء كان املثال، سبيل فعىل املوضوعني. ِكال
النَظريُّون العلماءُ أدرك العرشين، القرن يف ذلك وبعد تماًما. مختلفتان ظاهرتان أنهما عىل
إىل ذلك أدى وقد وثيًقا. ارتباًطا ترتبطان واملغناطيسيَة الكهربيَة القوتنَي أنَّ والتجريبيون
للَمغاِنط ويمكن ِمغناطيسيَّة، حقوًال تُنتج الكهربية فالتيارات الظاهرتنَي. ِكْلتا َفْهِم تعميِق
املولِّدات اخرتاع إىل هذا وأدَّى منها. بالقرب تمرُّ التي األسالك يف كهربية طاقًة تُولِّد أن
نتيجُة هو نفَسه الضوء أنَّ اكتشاِف إىل النهاية يف أدَّى ثم الكهربية، واملحركات الكهربية

تناغم. يف تتذبذب كهربية وحقول مغناطيسية حقوٍل
السلسلة أنَّ مرة كلِّ يف النتيجُة وكانت أخرى، نمطية أشكاٍل بضعَة تانياما دَرس
من كان إذا ا عمَّ يتساءُل بدأ اإلهليلجية. املعادالت إلحدى E السلسلة مع تماًما تتطابُق M
شكل لكلِّ يكون فهل إهليلجية. معادلة مع النمطية األشكال من شكٍل كلِّ مطابقُة املمكِن
شكٍل كلُّ يكون أم اإلهليلجية، املعادالت إحدى يُؤلِّف الذي نفُسه النووي الحمُض نمطيٍّ
الندوة يف وزَّعها التي األسئلة كانت ية؟ متخفِّ إهليلجية معادلًة هو النمطية األشكال من

الفرضية. بهذه تتعلق
النمطية األشكال بأحد إهليلجية معادلة كلِّ بارتباط القائلُة الفكرة كانت لقد
كونها عن تَزيد ال أنها رأَوا تانياما أسئلة عىل النظر ألَقُوا َمن إنَّ حتى للغاية، استثنائيًة
املعادالت من بضعٍة ربِط إمكانيَة بالطبع تانياما أثبَت وقد للفضول. مثرية مالحظًة
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فَوْفًقا ُمصاَدفة. سوى ليس ذلك أنَّ زَعموا لكنهم محدَّدة، نمطية بأشكاٍل اإلهليلجية
له. أساَس ال ادِّعاءً وشمولية، عموميًَّة أكثَر عالقٍة بوجود تانياما ادِّعاء بدا للمتشككني،

ِفعيل. دليل أيِّ دون الَحْدس عىل مبنيًَّة الفرضيُة كانت
وُعمقها. صديقه فكرة بقوِة مقتنًعا كان الذي شيمورا هو الوحيُد تانياما حليُف كان
بقيَة يدفع الذي املستوى إىل الفرضية لتطوير محاولٍة يف تانياما مع عمل الندوة، وبعد
التي األدلة من املزيد إيجاَد شيمورا أراد أخرى. مرًة عَمِلهما تجاُهِل عدم إىل العالم
ُدعَي حني مؤقتًا التعاوُن هذا ف وتوقَّ اإلهليلجي. والعالم النمطي العالم بني العالقة تدعم
مرور وبعد برينستون. يف املتقدِّمة الدراسات معهد يف للعمل ١٩٥٧ العام يف شيمورا
لكنَّ تانياما، مع العمل مواصلَة شيمورا اعتزم أمريكا، يف زائًرا أستاذًا فيهما َعِمل عامني

تانياما. يوتاكا انتحر ،١٩٥٨ عام نوفمرب من عرش السابع ففي أبًدا. يحدث لم ذلك

يوتاكا وزميله صديقه من اها تلقَّ التي بالرسالة يحتفظ شيمورا جورو يزال ال :7-5 شكل
تانياما.
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عبقري موت (2)

مرٍة ألوِل تَراسال حني تانياما له أرسلها التي الربيديَّة بالبطاقة يحتفُظ شيمورا يزال ال
يف بعيًدا كان بينما إليه تانياما كتبها رسالة بآخِر أيًضا يحتفظ وهو املكتبة. كتاب بشأن
بشهَرين. ذلك بعد سيحدُث كان عما طفيفة ولو إشارة أيَّ ن تتضمَّ ال لكنها برينستون،
للغاية. متحريًا «كنت االنتحار. إىل تانياما دَفع عما شيئًا شيمورا يفهم ال اليوم، هذا وحتى
للغاية. ُمباغتًا كان األمر لكنَّ بالطبع، حزينًا كنُت األنسب. الوصَف هي الحريُة تكون ربما
عىل هذا أفهَم أن أستِطْع ولم نوفمرب، بداية يف هو ومات سبتمرب، يف رسالتُه وصَلتْني لقد
بعض قال موته. مع أتصالح أن وحاولُت بالطبع، ذلك بعد عديدًة أشياءَ سمعُت اإلطالق.

الرياضية.» الناحية من يكن لم ذلك لكنَّ نفسه، يف الثقَة فَقد إنه األشخاص
ميساكو غرام يف للتوِّ وَقع قد كان أنه هو تانياما، ألصدقاءِ اإلرباك شديَد كان وما
نرشة يف نُِرشت شخصية إشادٍة يف العام. من الِحق وقٍت يف بها للزواج وخطَّط سوزوكي،
جورو يرسد سوسايتي»، ماثيماتيكال لندن ذا أوف «بوليتِن لندن يف الرياضية الجمعية

بانتحاره: انتهت التي واألسابيع ميساكو، إىل تانياما ِخْطبة ِذكريات شيمورا

نحٍو عىل أشعر كنُت إنني إذ اليشء؛ بعَض مندهًشا كنت بِخْطبتهما َعِلمُت حني
وعلمُت هواجس. أيُّ تُراِوْدني لم لكن له، ل املفضَّ النوع من ليست بأنها غامض
لتكون يبدو، فيما أفضَل شقٍة الستئجار عقٍد عىل ا وقعَّ قد أنَّهما ذلك بعد
كان لزفافهما. ان يُِعدَّ وكانا مًعا، املطبخ أواني بعَض واشرتَيَا الجديد، منزَلهما

الكارثة. حلَّت ذلك، وبعد وألصدقائهما. لهما ا ً مبرشِّ يبدو يشء كلُّ
وجده ،١٩٥٨ عام نوفمرب من عرش للسابع املوافق اإلثنني يوم صباح يف
الرسالة كانت مكتبه. عىل مرتوكًة رسالًة ووجد ميتًا، غرفِته يف شقته حارُس
يف يستخدُمه كان الذي النوع من ُمفكِّرة ورِق من صفحات ثالِث عىل مكتوبًة

ييل: ما منها األوىل الِفقرة يف وورَد الدرايس، عمله
الحظ البعض أنَّ غريَ نفيس. قتِل يف محدَّدة نيٌة لديَّ تكن لم أمِس، حتى
أما والذِّهنية. البَدنية الناحيتنَي من مرَهًقا مؤخًرا أصبحُت قد أنني بد وال
نتيجًة ليس لكنه التحديد، وجه عىل أفهمه ال نفيس فأنا انتحاري، سبب عن
يف الثقة بفقدان أشعر إنني القول سوى يُمكنني ال محدد. أمٍر أو معيَّنة لحادثة
ما. حدٍّ إىل صادم أو له مزعٌج انتحاري بأنَّ يشعر قد ما شخٌص ة ثَمَّ مستقبيل.
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الشخص. ذلك مستقبل عىل أسوَد ِظالٍّ الحادثة هذه ترتَك أال بصدٍق أتمنى وأنا
أرجو لكنني الخيانة، من نوٌع ذلك أنَّ حال أي عىل أُنكر أن أستطيع ال إنني
أنني مثلما الخاص، طريقي يف به أقوم فعٍل آِخَر باعتباِرها فيها تعذروني أن

حياتي. طوال الخاصِّ طريقي يف ِرسُت
كيفيِة بشأن رغبتَه للغاية، منهجية بطريقٍة ليرشَح ذلك بعد واصَل
استعاَرها قد كان والتسجيالت الكتب أي تحديِد مع ُممتَلكاِته، من التخلُّص
ترِك يف أرغُب «إنني تحديًدا: قال وقد ذلك. آخِر إىل أصدقائه، من أو املكتبة من
سيُزعجها.» لها إياها تَْركي يكن لم إذا سوزوكي مليساكو ل واملشغِّ التسجيالت
يف يُدرِّسها كان التي الجامعيَّة الدِّراسية املناهِج يف إليه وصَل ما أيًضا وأوضح
يُسبِّبه قد عما زمالئه إىل باالعتذار واختتَم الخطِّي، والجرب والتكامل التفاضل

لهم. مضايَقات من الفعُل هذا
بإرادته. حياتَه وابتكاًرا براعًة العقول أكثر أحُد أنهى النحو هذا وعىل

فقط. أيام بخمسِة ذلك قبل والثالثني الواحدة العمر من بلغ قد وكان

ميساكو خطيبتُه أنهت فقد أخرى. مرًة املأساُة حلَّت أسابيع، ببضعِة االنتحار حادثِة وبعد
لن بأننا اآلخَر أحُدنا وَعَد «لقد فيها: جاء رسالًة تَرَكت إنها ويُقال حياتَها. سوزوكي

معه.» أكوَن كي أيًضا أذهب أن بد فال رَحل، وقد واآلن ذَهبْنا. أينما أبًدا نفرتَق

الخرييَّة فلسفة (3)

الجذريَّة. األفكار من بالعديد الرياضيَّات يف تانياما أسهَم القصرية، امِلْهنية حياته مدى عىل
حتى بالكثري عَرصها تسبُق كانت لكنها ُرؤاه، أعظَم الندوة يف وزََّعها التي األسئلُة نَت تضمَّ
نحٍو عىل الفكري إبداُعه ُفِقد لقد األعداد. نظرية عىل الضخم تأثريَها لريى يَِعش لم إنه
تأثريَ شيمورا ويتذكَّر الشباب. اليابانيِّني العلماء مجتَمع يف اإلرشادي دوره وكذلك محزن،
األصغِر مع سيَّما ال ُزمالئه، مع للغاية َعطوًفا كان «لقد فيقول: واضح نحٍو عىل تانياما
ن ممَّ للعديد معنويٍّ دعٍم مصدَر كان صادًقا. اهتماًما بسعادتهم يهتمُّ وكان منهم، سنٍّا
الدوِر لهذا ُمدِرًكا يكن لم أنه واألرجح بالطبع. منهم وأنا الرياضيات، بشأن معه تواَصلوا
مما أقوى بدرجٍة الجانب، هذا يف النبيل بكَرِمه اآلن أشعر أنني غري قط. يؤدِّيه كان الذي
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يف كان حني بالدعم ه يُِمدَّ أن أحٌد يستطع لم ذلك، من بالرغم حياته. يف به أشعُر كنت
باألىس.» شديد شعوٌر يغمرني هذا، يف أُفكر وحني إليه. الحاجة أَمسِّ

بني الدقيقة العالقة َفْهم عىل مجهوداته جميَع شيمورا ركَّز تانياما، موت بعد
املزيد لجمِع يُناضل كان السنوات، مروِر ومع النمطية. واألشكاِل اإلهليلجية املعادالت
كلَّ بأنَّ تدريجيٍّا يَزيد اقتناعه وكان النظرية. لدعِم املنطقيَّة الحجج بعِض مع األدلة من
اآلَخرون الرياضيات علماءُ أما ما. نمطي بشكٍل مرتبطًة تكون أن بد ال إهليلجية معادلة
هذا وسأله بارز. زميٍل مع له محادثًة شيمورا ويذكر ُمتشكِّكني، يزالون ال كانوا فقد
واألشكال اإلهليلجية املعادالت بعض بني الربط إمكانيَة تقرتح أنك «سمعُت الربوفيسور:

النمطية.»
املعادالت «بعض» ليس تفهم. ال أنت «كال، التايل: النحِو عىل شيمورا إجابة جاءت وقد

اإلهليلجية!» املعادالت «جميع» بل فَحْسب، اإلهليلجية
أنها بدا فرضيتَه، اختَرب كلما كان أنَّه غري ذلك، صحِة إثباَت شيمورا يستطع لم
«إنني حال. أي عىل الرياضيات يف العامة فلسفته مع تتالءُم كانت إنها ثم صحيحة،
املعادلة حالِة ففي ولهذا؛ الرياضيات. يف الخرييُة توجد أن ينبغي الخرييَّة. فلسفَة أعتنُق
عنها التعبريُ املمكِن من كان إذا بالخريية املعادلَة يَِصف أن للمرء يمكن اإلهليلجية،
ًة. خريِّ جميُعها اإلهليلجية املعادالُت تكون أن ع أتوقَّ وأنا نَمطي. شكٍل خالِل من بالحدود
بعد عَيلَّ كان انطالق. كنقطِة يتِخذَها أن دوًما للمرء يمكن لكن أولية، فلسفة أنها صحيٌح
من نبَعت قد الحدسيََّة إنَّ القول يُمكنني للَحْدسية. تقنية أسباب عدة تطويُر بالطبع ذلك
وجهِة من انطالًقا الرياضياِت يُمارسون الرياضيات علماء معظم إنَّ تلك. الخريية فلسفِة

الجمالية.» نظري وجهة من تنبُع تلك الخريية وفلسفُة َجمالية، نظٍر
اإلهليلجية املعادالت عن نظريته أنَّ يعني شيمورا أدلِة تَراُكم كان املطاف، نهاية ويف
صحتَها يُثِبت أن يستطْع لم أوسع. نطاٍق عىل بالَقبول َحظيَت قد النمطية واألشكاِل
عىل التمنِّي من نابع تفكرٍي محِض من أكثَر اآلن أصبَحت قد كانت لكنها العالم، لبقية
بادِئ يف يَت ُسمِّ وقد الحدسية. بلَقِب جديرًة ليجعَلها يَْكفي ما األدلة من هناك صار األقل.
العمَل واصل الذي وزميلِه استلَهَمها الذي للرجل تقديًرا تانياما-شيمورا، بَحْدسية األمر

كامل. نحٍو عىل لتطويرها
األعداد لنظرية الروحيِّني اآلباء أحُد وهو ويل، أندريه كان املناسب، الوقت ويف
شيمورا فكرة ويل دَرس الغرب. يف لها ج ويُروِّ الَحْدسية سيتبنَّى العرشين، القرن يف
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يُشار كان ما فكثريًا لهذا؛ ونتيجًة تُؤيِّدها. التي القوية األدلة من املزيد ووجَد وتانياما،
بعض يف تانياما-ويل َحْدسية وباسم شيمورا-ويل، تانياما- َحْدسية باسِم الفرضية إىل
قد للحدسية الرسميَّ االسم أنَّ والحقُّ آَخر. إىل وقٍت من ويل حدسية وباسم األحيان،
يوجد أنَّه التواُفقية بالرياضيات ون املهتمُّ يعلم ربما والخالف. الجدال من الكثريَ شهد
كلٌّ يكون أن املحتمل ومن املحدَّدة، الثالثة األسماء وجود ظل يف املمِكنة التوافيق من ١٥
أشريُ فسوف ذلك، من بالرغم السنني. مدى عىل املنشورات يف ظَهر قد التوافيق هذه من

تانياما-شيمورا. حدسية وهو األصيل، باسمها الحدسية إىل
نفُسه هو طالبًا، كان حني وايلز أندرو أرشَد الذي كوتس، جون الربوفيسور كان
البحث بدأت «لقد الغرب. يف الحديث موضَع تانياما-شيمورا َحْدسية صارت حني طالبًا
مندِهشني الجميع كان العالم. تجتاُح تانياما-شيمورا حدسيُة كانت حني ١٩٦٦ عام
ذلك كان نَمطية. جميُعها اإلهليلجية املعادالت تكون أن إمكانيَة ية بجدِّ يَْدُرسون وبَدءُوا
للغاية. صعبًا بدا قد تقدٍم إحراز أنَّ هي بالطبع الوحيدة املشكلة لكنَّ للغاية، مثريًا وقتًا
ِفعليٍّا إثباتُها كان فقد الفكرة، هذه جمال من بالرغم إنه القوُل اإلنصاف من أنه أعتقد
بصفٍة — الرياضيات يف املتخصصني — نحن به نهتمُّ ما هو وهذا للغاية، صعبًا أمًرا

أساسية.»
الرياضيَّات علماء من جموٌع قامت العرشين، القرن من الستينيَّات أواخِر خالل
E والسلسلة اإلهليلجية املعادالت بإحدى يبَدءُون كانوا تانياما-شيمورا. حدسيِة باختبار
مع متطابقًة به Mالخاصُة السلسلة تكون نمطي شكٍل عن البحَث ويُحاولون بها، الخاصة
شكًال اإلهليلجية املعادالت من معادلة لكلِّ يجدون كانوا الحاالت، جميع ويف .E السلسلة
تانياما-شيمورا، َحْدسية يُؤيِّد جيًدا دليًال كان ذلك أنَّ من وبالرغم بها. مرتبًطا نَمطيٍّا
صحيحة، أنَّها يظنُّون الرياضيات علماء كان األحوال. من حال بأيِّ برهانًا يكن لم فإنه

لها. منطقي برهاٍن إيجاد من أحٌد يتمكَّن أن إىل َحْدسية محَض تظلُّ لكنها
تانياما-شيمورا. َحْدسية بزوَغ هارفارد، بجامعة الربوفيسور ميزور، باري شهد
بشكٍل ترتبط إهليلجية معادلة كلَّ بأنَّ القائل التخمنُي ذلك رائعة، حدسيًة كانت «لقد
كثريًا. لعرصها سابقًة كانت ألنها البداية؛ يف تجاَهلوها الرياضيات علماء لكنَّ ما، نمطي
لديك ما، ناحيٍة فمن للغاية. مذهلًة كانت ألنَّها مرة؛ ألول اقُرتِحت حني تُقبَل لم وهي
الفرَعني هذين من ُكالٍّ إنَّ النَمطي. العاَلم لديك األخرى الناحية وعىل اإلهليلجي، العاَلُم

207



األخرية فريما مربهنة

الرياضيات فعلماء منفصل. نحٍو عىل لكن مكثَّفة بصورة ُدِرسا قد الرياضيات، فروع من
والعكس النمطية، األشكال يف َضليِعني يكونون ال قد اإلهليلجية املعادالت يدُرسون الذين
العظيم التخمني ذلك وهي تانياما-شيمورا، حدسيُة ذلك بعد من تأتي ثم صحيح. أيًضا
بناء يُحبُّون الرياضيات وعلماء االختالف. تماَم املختلَفني العامَلني هذين بني جٍرس بوجوِد

الجسور.»
الرياضيات علماء مجتمعاِت تُمكِّن، أنها ذلك للغاية. ضخمة قيمٌة الرياضية للجسور
ابتكارات بعضهم واستكشاِف األفكار تبادل من منفصلة ُجزٍر عىل يعيشون كانوا الذين
املثال، سبيِل فعىل الجهل. من بحٍر يف املعرفة من ُجزٍر من تتألَّف فالرياضيات بعض.
وهناك واألجساَم، األشكاَل يَدُرسون الذين الهندسة علماءُ يسكنُها التي الجزيرُة هناك
من العَرشاُت توجد والفرص. املخاطَر الرياضيات علماء يُناقش حيث االحتماالت جزيرُة
فلغة األخرى. الجزِر سكَّان يفهمها ال التي الفريدة لُغتُها منها ولكلٍّ الجُزر، هذه مثِل
أيَّ تعني ال والتكامل للتفاضِل العامية واللغُة االحتماالت، لغة عن كثريًا تختلُف الهندسة

اإلحصائيات. لغِة ِسوى يتحدثون ال مَلن يشء
بني الربَْط هي تانياما-شيمورا َحْدسيُة تَحملها التي العظيمة اإلمكانيُة كانت وقد
باري يرى األوىل. للمرة األخرى إىل إحداهما تتحدَّث بأن لهما والسماَح جزيرتنَي،
ن تضمَّ الذي رشيد، حَجر مثل للرتجمة أداٍة بمثابِة تانياما-شيمورا َحْدسية أنَّ ميزور
اللغتني وألنَّ الهريوغليفيَّة. واللغة القديمة اليونانية واللغة الديموطيقية امِلْرصية اللغة
شفرة فكِّ من اآلثار علماءُ تمكَّن فقد بالفعل، مفهومتنَي كانتا واليونانية الديموطيقيَة
تعرف أنَّك لو كما يُشبه األمر «إنَّ ميزور: ويقول األوىل. للمرِة الهريوغليفية الرموِز
حدسية أنَّ غري األخرى. للُّغة عميًقا َفْهًما هذا رشيد حجُر وسيمنحك واحدة، لغًة
تتَِّسم الحدسية أنَّ ذلك محدَّدة. سحرية بقوة يتمتَّع رشيٍد حجُر هي تانياما-شيمورا
تُرتَجم النمطي، العالم يف البسيطة الحدسية األمور أنَّ يف املتمثِّلة الرائعة الخاصية بتلك
يف العمق شديدَة املسائَل فإنَّ ذلك، عىل وعالوًة اإلهليلجي. العالم يف عميقٍة حقائَق إىل
رشيد حجر باستخداِم ترجمِتها خالل من األحيان بعض يف حلُّها يُمكن اإلهليلجي، العالم
الالزمَة واألدواِت األفكاَر النمطيِّ العالم يف نمتلُك أننا واكتشاف النَمطي، العالم إىل هذا
أمرنا.» من حريٍة يف سنُصبح كنا فقد اإلهليلجي، العالم يف أما املرتَجمة. املسألة ملعالجة

الرياضيات علماءَ ستُمكِّن فإنها صحيحة، تانياما-شيمورا حدسية أنَّ اتضح إذا
من وذلك طويلة، قروٍن مدى عىل حلٍّ دون ظلَّت التي اإلهليلجية املعادالت معالجة من
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باألمل الرياضيات علماء الحدسيُة ألهَمت لقد النمطي. العالم طريق عن دراستها خالل
يف باألمل أيًضا وألَهَمتهم مًعا. النمطية واألشكاِل اإلهليلجية املعادالت مجاَيل توحيِد يف

األخرى. الرياضية املوضوعات من العديد بني روابَط وجوِد إمكانية
للدراسات برينستون معهد من النجالندز روبرت أدرك العرشين، القرن ستينيَّات يف
بعد، أُثِبتَت قد تكن لم الحدسية أنَّ من فبالرغم تانياما-شيمورا. حدسيِة َفعاليََّة املتقدمة،
من واثًقا كان لقد للتوحيد. كثريًا أكربَ مخطَّط يف واحد عنٌرص أنَّها يعتقد النجالندز كان
روابِط عن البحث يف وبدأ الرياضيات، يف األساسية املوضوعات جميع بني روابَط وجود
أنَّ وصحيٌح الظهور. يف الروابط من عدٌد بدأ سنوات، بضع غضون ويف تلك. التوحيد
وتخمينيًة تانياما-شيمورا حدسية من كثريًا أضعَف كانت األخرى التوحيد َحْدسيات جميع
من العديد بني تَرِبُط االفرتاضية الت الصِّ من متشابكًة شبَكًة كوَّنَت فإنها أكرب، بدرجة
ِتْلو واحدًة أُثِبتت وقد الحدسيات هذه برؤيِة يحلم النجالندز كان الرياضيات. مجاالت

الكبري. الرياضيات مجال توحيد إىل يُؤدي مما األخرى؛
الرياضيات علماء من غريَه يُقنع أن وحاول للمستقبل، ُخطتَه النجالندز ناقش
إلثبات ق منسَّ مجهوٌد وهو النجالندز، برنامج باسم معروًفا أصبح فيما باالشرتاك
إذا لكن التخمينية، الروابط تلك إلثبات واضًحا طريًقا ثمَة أنَّ يبُد لم الكثرية. حدسياته
أحد يف حلُّها يُمكن ال مسألة فأي ضخمة. الجائزُة فستكون حقيقة، إىل الحلم تحول
ترسانٌة توجد حيث آخَر مجاٍل يف ُمناِظرة مسألٍة إىل تحويلُها سيُمكن الرياضيات، مجاالت
أحد كان وإذا املسألة. معالجة يف استخدامها يُمكن التي التقنيات من بأكملها جديدة
مجاالت من آخر مجاٍل إىل ونقلُها املسألة تحويل فيمكن املنال، صعَب يزال ال الحلول
علماءُ سيتَمكَّن النجالندز، لربنامج ووفًقا حلُّها. يُمِكَن أن إىل دواليك وهكذا الرياضيات،
تحريكها خالل من الحل يف وأصَعِبها غموًضا املسائل أكثر حلِّ من يوم ذات الرياضيات

الريايض. املشهد أرجاء بني
والهندسة. التطبيقية العلوم مجاالت يف مهمٍة نتائَج عىل أيًضا ينطوي الربنامج كان
اكتشاِف أِم املتصادمة الكواركات بني التفاعالت نماذِج بتصميم يتعلَّق األمر أكان فسواءٌ
حسابية عمليٍة إجراء يف الحلُّ يتمثَّل ما فغالبًا اتصاالت، شبكة لتنظيم كفاءًة األكثِر الطريقة
إىل الحسابية العمليات تعقيُد يصل والتكنولوجيا، العلوم مجاالت بعِض ويف رياضيَّة.
تَمكَّنوا قد الرياضيات علماءَ أنَّ فلو كثريًا. املجال تقدُّم من يُعيق إنه حتى هائلة، درجٍة
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مختَرصة طرٌق لديهم ألصبَح النجالندز، برنامُج نُها يتضمَّ التي الربط َحْدسيات إثباِت من
واملجرَّدة. العَملية املسائل لحلِّ

مخطًِّطا أصبح قد النجالندز برنامج كان العرشين، القرن من السبعينيَّات وبحلول
الحقيقة بسبب مغلًقا كان املسائل حلِّ ِفْردوس إىل الطريق هذا لكنَّ الرياضيات، ملستقبل
َحْدسيات من أيٍّ إثبات كيفية عن فكرٍة أدنى يمتلُك يكن لم أحًدا أنَّ يف املتمثلة البسيطة
حتى لكن تانياما-شيمورا، حدسيَة هي الربنامج يف األقوى الحدسيُة ظلَّت لقد النجالندز.
الخطوَة هو سيُصبح تانياما-شيمورا حدسية برهان كان املنال. بعيدَة بَدْت الحدسية هذه
الحديثة. األعداد نظرية يف الجوائز أكِرب أحَد أصبح فقد ثَمَّ وِمن النجالندز، برنامج يف األوىل
استمرَّ فقد مثبَتة، غريَ َحْدسية بوصِفها تانياما-شيمورا َحْدسية وضِع من وبالرغم
سيحدُث ما بشأِن تخميناٍت ن تتضمَّ التي الرياضية البحثيَّة األوراِق من املئات يف ِذكُرها
حدسية ة صحَّ «بافرتاض وضوح بكلِّ التحذير بِذْكر تبدأ األوراق كانت إثباتُها. أمكَن إذا
وقد لها. حلَّ ال التي املسائل إلحدى حلٍّ إيضاح يف تُواصل ثم «… تانياما-شيمورا،
حدسية صحِة عىل اعتمَدت إذ بالطبع؛ افرتاضاٍت مْحَض نفُسها النتائُج هذه تكون
إىل أخرى نتائَج يف بَدوِرها ُدِمجت الجديدة االفرتاضية النتائج وهذه تانياما-شيمورا.
حدسية-تانياما صحة أساِس عىل قامت التي الرياضية املعارف من َوفرٌة لدينا صار أن
الرياضيات، من كامٍل جديد لبناءٍ أساًسا أصبَحت قد الواحدة الحدسيَة هذه إنَّ شيمورا.

الحدسية. تثبت أن إىل ا هشٍّ يظلُّ بأكمِله املبنى هذا أنَّ غري
القلَق يذكر وهو كامربيدج، جامعة يف شابٍّا باحثًا وايلز أندرو كان الوقت، ذلك يف
الكثري بنَينا «لقد قائًال: العرشين القرن سبعينيَّات يف الرياضيَّات مجتمَع أصاب الذي
ستكون أنها غري املستقبل، يف وأبعُد أبعُد هو ما إىل امتدَّت التي الحدسيات من والكثري
نُثبت أن علينا كان ولهذا؛ صحيحة. تانياما-شيمورا حدسيُة تكن لم إذا قيمة بال جميًعا
خطَّْطناه قد نكون أن نأُمل الذي الكامل التصميَم هذا أنَّ ح لنُوضِّ تانياما-شيمورا َحْدسية

صحيح.» للمستقبل
أحٌد يتمكَّن بأن يحلمون كانوا وقد الوَرق. من ضعيًفا بيتًا الرياضيات علماءُ بَنى
أن أيًضا عليهم وكان إليه. حاجٍة يف كان الذي املتني األساَس ِبناءهم يمنح أن من يوم ذاَت
تانياما-شيمورا َحْدسية أنَّ يوم ذاَت يُثبت قد أحَدهم أنَّ يف املتمثِّل الكابوس مع يتَعايشوا

َهباءً. البحِث من عقَدين مقداِر إهداِر إىل بذلك فيؤدِّي األمر؛ حقيقة يف خاطئٌة
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املفقود الرابط (4)

يف لندوٍة األعداد نظريَّة علماءِ من مختارة مجموعٌة اجتمَعت ،١٩٨٤ العام خريف يف
اجتَمعوا وقد أملانيا. يف السوداء الغابة قلِب يف تقُع صغرية بلدٌة وهي أوبرفولفاخ،
أنَّ شكَّ وال اإلهليلجية، املعادالت دراسِة مجال يف اإلنجازات من العديد ملناقشة مًعا
َحْدسية إثباِت يف أحَرزوه تقدٍم أيِّ لِذْكر أحيانًا سيتطرَّقون كانوا املتحدِّثني بعض
من ريايضٌّ وهو املتحدِّثني، أحَد فراي جريارد كان طفيًفا. كان وإن تانياما-شيمورا،
زعًما قدَّم لكنه للحدسية، التصدِّي كيفية بشأن جديدة فكرٍة أيَّ يُقدِّم ولم ساربروكن،
عىل يتمكَّن فسوف تانياما-شيمورا، َحْدسية إثبات من أحُدهم تمكَّن إذا أنَّه َمفاُده بارًزا،

األخرية. فريما مربهنة إثبات من الفور
فريما: معادلة بكتابة بدأ للحديث، فراي نهَض حني

.٢ من أكرب n حيث ،xn +yn = zn

فراي لكنَّ املعادلة، لهذه صحيحة بأعداد حلوٌل توجد ال أنه األخريُة فريما مربهنة تزعم
لم األقل. عىل واحد حلٌّ ثَمَة كان إذا أي خاطئًة، املربهنة كانت إذا سيحدُث عما تساءل قد
أسَمى فقد ولهذا هذا، االبتداعي االفرتايض حله يكون قد ما اإلطالق عىل يعرف فراي يكن

:Cو Bو A بالحروف املجهولة األعداد

AN + BN = CN .

يف يتمثَّل دقيق ريايض إجراءٌ وهو املعادلة. ترتيب» «إعادة ب ليقوَم ذلك بعد فراي واصل
املناورات من حاذقة سلسلٍة خالل ومن صحتها. من يُغريِّ أن دون املعادلة مظهِر تغيري

الصورة: إىل االفرتايض، وحلها األصلية فريما معادلَة فراي ل حوَّ دة، املعقَّ

y2 = x3 + (AN − BN )x2 −ANBN .

مبارشة نتيجٌة فهو األصلية، املعادلة عن للغاية مختِلًفا يَبْدو الرتتيب هذا أنَّ من وبالرغم
يوجد أنه — «نفرتض» كلمة عىل هنا التأكيد ويجب — نفرتض إننا أي االفرتايض. للحلِّ
وجوِد من أيًضا بد فال ثَمَّ وِمن خاطئٌة، األخرية فريما مربهنَة وأنَّ فريما، ملعادلة حلٌّ
ترتيبه بطريقِة منبهًرا فراي جمهوُر يكن لم األمر، بادئ يف ترتيبها. امُلعاِد املعادلة هذه
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إهليلجية معادلٌة هي الجديدة املعادلَة هذه أنَّ ذاك بعد أوضَح لكنه للمعادلة، الجديدِة
تتخذ اإلهليلجية فاملعادالت اليشء. بعض وغريبة دة معقَّ كانت وإن األمر، حقيقة يف

الصورة:

y2 = x3 + ax2 + bx + c.

: أنَّ افرتضنا وإذا

a = AN − BN , b = 0, c = −ANBN .

فراي. ملعادلة اإلهليلجية الطبيعة إدراُك علينا يَسُهل فسوف
فريما مربهنة بني فراي ربَط إهليلجية، معادلة إىل فريما معادلة تحويِل خالِل ومن
معادلتَه أنَّ لجمهوِره فراي أوضح ذلك، بعد تانياما-شيمورا. حدسية وبني األخرية
أن بالفعل فراي زعم وقد للغاية. شاذٌة فريما، معادلة حلِّ من ابتَدعها التي اإلهليلجية
لحدسية رة مدمِّ ستكون وجودها تداعيات إنَّ حتى الغرابة شديدُة اإلهليلجية ُمعادلتَه

تانياما-شيمورا.
فوجوُدها وهمية. معادلٍة ِسوى ليست اإلهليلجية فراي معادلَة أنَّ نتذكَّر أن يجب
معادلة كانت إذا ذلك، من بالرغم خاطئًة. األخرية فريما مربهنُة تكون أن بحقيقِة مرشوٌط
أن املحال من َليْبدو إنه حتى للغاية شاذٌة إذن فهي بالفعل، موجودة اإلهليلجية فراي
معادلة «كل» أنَّ تقرتُح تانياما-شيمورا حدسية أنَّ غري نمطي. بشكٍل مرتبطًة تكوَن
اإلهليلجية فراي معادلة وجود فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن نمطي. بشكٍل ترتبَط أن بد ال إهليلجية

تانياما-شيمورا. َحْدسية يُعارض
ييل: فيما فراي يسوقها التي املنطقية الُحجة تتمثَّل أخرى، بعبارٍة

معادلُة ستكون فَحْسب) الحالة هذه (ففي خاطئًة، األخرية فريما مربهنُة كانت إذا (١)
بالفعل. موجودًة اإلهليلجية فراي

نَمطية. تكوَن أن أبًدا معها يُمكن ال بدرجٍة للغاية شاذٌة اإلهليلجية فراي معادلة (٢)
نمطية. تكون أن بد ال اإلهليلجية املعادالت جميَع أنَّ تانياما-شيمورا َحْدسية تزعم (٣)

خاطئة! تانياما-شيمورا حدسيُة تكون أن بد فال إذن؛ (٤)
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التايل: النحو عىل عكسيٍّا ته ُحجَّ يسوَق أن يُمكن فراي أنَّ وهو أهمُّ، آَخُر بديٌل ة ثمَّ

اإلهليلجية املعادالُت تكون أن بد فال تانياما-شيمورا، حدسيِة صحة إثباُت أمكَن إذا (١)
نمطية. أشكاًال جميُعها

معادلة تكوَن أن يمكن فال نَمطية، أشكاًال جميُعها اإلهليلجية املعادالت كانت وإذا (٢)
موجودة. اإلهليلجية فراي

حلٌّ ثَمة يكون أن يمكن فال موجودة، غريَ اإلهليلجية فراي معادلة كانت إذا (٣)
فريما. ملعادلة

صحيحة! األخرية فريما مربهنة فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن (٤)

ستكون األخرية فريما مربهنة صحَة بأنَّ املثري االستنتاج إىل فراي جريارد ل توصَّ لقد
الرياضيات علماءُ تمكَّن إذا أنه فراي زعم تانياما-شيمورا. حدسيِة إلثبات مباِرشة نتيجًة
للمرة تلقائيٍّا. األخريَة فريما مربهنة يُثبتون فسوف تانياما-شيمورا، حدسيِة إثباِت من
فوفًقا ة. هشَّ بأكمِله العالم يف األصعُب الرياضيُة املسألُة بَدت عام، مائِة مدى عىل األوىل
فريما مربهنة إثباِت أمام الوحيدة العَقبَة هو تانياما-شيمورا حدسية إثباُت صار لفراي،

األخرية.
أوَّيل خطأ وجوَد أيًضا أدَركوا فقد الالمعة، فراي بفكرِة الجمهور انبهاِر من وبالرغم
أنَّ من وبالرغم نفَسه. فراي عدا فيما القاعة يف َمن جميُع اكتشَفه لقد املنطقيَّة. ُحجِته يف
يتمكَّن َمن أول وكان وجوده. يف مكتمٍل غريَ فراي عمُل ظل فقد خطريًا، يبُد لم َ الخطأ

وتانياما-شيمورا. فريما بني الربِط يف الفضل إليه سيُنَسب الخطأ، هذا تصحيِح من
ما وغالبًا التصوير. غرفة إىل هوا وتوجَّ املحارضة قاعة بمغادرِة فراي جمهوُر أرسع
نَُسخ لطباعة ينتظر الذي الصفِّ طول طريِق عن املحاَرضات إحدى أهميَِّة قياُس يُمكن
سِة املؤسَّ إىل منهم كلٌّ عاد فراي، ألفكاِر كاملة صورٍة عىل حَصلوا أن وفوَر املحارضة. من

الثُّغرات. سدِّ محاولِة يف وبَدءُوا بها، يعمل التي
فريما معادلة من ة املشتقَّ اإلهليلجية معادلتَه أنَّ حقيقِة إىل تستنُد فراي ُحجة كانت
يُثِبت لم ألنه مكتمل؛ غريَ عمله كان وقد نمطي. بشكٍل ترتبط ال أنها لدرجة ا جدٍّ شاذَّة
إثبات من أحٌد يتمكَن أن حالة يف وفقط الكافية. بالدرجة شاذٌة اإلهليلجية معادلتَه أنَّ
حدسية إثباُت ينطوَي أن يمكن اإلهليلجية، فراي معادلُة به تتَّسُم الذي «املطلق» الشذوِذ

األخرية. فريما مربهنة إثباِت عىل تانياما-شيمورا
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ريبت. كني :8-5 شكل

اإلهليلجية فراي معادلة شذوِذ إثباَت أنَّ األمر بادئ يف الرياضيَّات علماءُ اعتقد
جميُع وافرتض أوَّليٍّا فراي ُ خطأ بدا األوىل، فللوهلِة كبرية. بدرجة اعتياديَّة عمليًة سيكون
الجرب تعديَل يستطيع َمن لرؤية ِسباٌق ثَمة سيكوُن أنه أوبرفولفاخ ندوة حَرضوا َمن
بضعة غضون يف إلكرتونيٍّا بريًدا سرُيسل أحَدهم أنَّ عات التوقُّ كانت فقد رسعة. بأكِرب

اإلهليلجية. فراي معادلة َغرابة إثباِت من بها تمكَّن التي الطريقَة فيه يرشح أيام
وما أيًضا الشهوُر انقَضت اإللكرتوني. الربيد ذلك مثِل ظهوِر دون أسبوٌع انقىض
وبدا ماراثون. إىل ل يتحوَّ صار رياضيٍّا، جنونيٍّا سباًقا يكون أن به املفرتض من كان
جذابة اسرتاتيجيًة فراي قدَّم لقد ويُعذِّبهم. أحفاَده يَغيظ يزال ال فريما أنَّ لو كما
معادلَة أنَّ إثباُت وهي ذاتها، حدِّ يف األوىل الخطوة لكنَّ األخرية، فريما مربهنة إلثباِت
أرجاء جميع يف الرياضيات علماء تُحري كانت نمطيَّة، ليست اإلهليلجية االفرتاضيَة فراي

العالم.
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يبَحثون الرياضيَّات علماءُ راح نمطية، غريُ اإلهليلجية املعادالِت إْحدى أنَّ وإلثبات
تحويُل يُمكن ال أنه عىل الُعقدة ثابُت برهَن فقد الرابع. الفصِل يف املذكورِة كتلك ثوابَت عن
يف ١٤-١٥ أحجيته وضُع يُمكن ال أنه عىل لويد ثابُت وبرهَن أخرى، عقدٍة إىل ما عقدٍة
معادلة لوصِف ُمالئم ثابت اكتشاٍف من األعداِد نظرية علماءُ تمكَّن إذا الصحيح. الرتتيب
كان ما أيٍّا نمطي، شكل إىل تحويلُها أبًدا يُمِكن ال أنه إثباِت من لتَمكَّنوا اإلهليلجية، فراي

عليها. يطرأ الذي التغيريُ
ومربهنة تانياما-شيمورا حدسية بني الرابط إلثبات يكدون الذي هؤالء أحُد كان
مدينة يف املوجودة كاليفورنيا بجامعة الربوفيسور ريِبت، كني وإكماله، األخرية فريما
فراي معادلة أنَّ إثبات بمحاولِة مهووًسا ريِبت أصبح أوبرفولفاخ، محاَرضِة فمنذ بريكيل.
عرش ثمانيَة وبعد نَمطية. تكون أن معها يُمكن ال بدرجٍة الغرابة شديدُة اإلهليلجية
يف ذلك وبعد اإلطالق. عىل يشء أيَّ قوا حقَّ قد غريُه وال هو يكن لم الجهود، من شهًرا
إىل زيارة يف ميزور، باري الربوفيسور وهو ريِبت، زمالء أحُد كان ،١٩٨٦ عام صيف
القهوة مرشوب لتناُوِل الصديقان التقى الرياضيات. لعلماء الدويلِّ املؤتمر لحضوِر بريكيل
بشأِن ر والتذمُّ السيِّئ الحظ قصَص يتشاركان وبَدآ سرتادا»، «كافيه مقهى يف بالحليب

الرياضيات. حالة
شذوذ إلثباِت العديدة املحاوالت أخبار أحَدِث بشأن يتناقشاِن بَدآ املطاف، نهاية ويف
بدا يستكشُفها. كان تجريبيَّة اسرتاتيجية رشح يف ريِبت وبدأ اإلهليلجية، فراي معادلة
منه. للغاية صغرٍي جزءٍ ِسوى إثباَت يستِطْع لم لكنه غامض، نحو عىل ا ً ُمبرشِّ النَّهج
للغاية، خاصة حالًة أثبتُّ قد أنني ذَكرُت عليه. أعمل كنُت بما وأخربتُه باري مع «جلسُت

الكاملة.» بالقوة الربهاُن يحظى لكي لتعميِمها ذلك بعد أفعلُه ما أعِرْف لم لكنني
كني إىل وحدَّق توقَّف ثم ريِبت، فكرة إىل واستمع قهوته ميزور الربفيسور احتىس
صفر إضافُة هو ِفعله عليك ما كل بالفعل! الربهان إىل توصلَت لقد ترى؟ «أال بذهوٍل:
ما كلُّ لديك سيصبح صالحة. أنها وستجُد املنطقية تك ُحجَّ ومراجعة ،(M) لرتكيب جاما

إليه.» تحتاج
هذه كانت لقد مجدًدا. ميزور إىل نظر ثم قهوتِه، إىل ثم ميزور، إىل ريِبت نظر
ُمحق «إنك «قلت: بُحب. بالتفصيل يتذكَُّرها وهو امِلْهني، ريِبت مسار يف األهمَّ هي اللحظُة
أن قطُّ ببايل يخطر لم إذ تماًما؛ مذهوًال كنُت لقد هذا؟ أُدِرك لم كيف — بالطبع — تماًما

األمر».» بَساطة من بالرغم ،(M) لرتكيب اإلضايفَّ جاما صفر أُضيف
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يبدو ،«(M) لرتكيب جاما صفر «إضافة أنَّ من بالرغم أنَّه إىل هنا اإلشارُة ينبغي
العالم يف الرياضيات علماء من ِقلَّة املنطق، يف خفيَّة خطوٌة فهي ريِبت، لكني بسيًطا

القهوة. احتساء أثناءَ عابرة محاَدثٍة يف ابتكاُرها يُمكنهم َمن هم بأكمِله
أمامي كان وقد أمتلُكه، أُكن لم الذي الرضوريَّ ن امُلكوِّ هي الخطوة هذه «كانت
ا؟ حقٍّ صحيٌح أهذا ربَّاه، أُفكر: وأنا هائًما، تي شقَّ إىل العودة طريق يف تجوَّلُت مباَرشة.
اثنتنَي، أو ساعة بعد الورق. من دفٍرت عىل برسعٍة أكتب وجلسُت تماًما، اللُّبِّ مسلوَب كنُت
جميًعا تتالءُم وأنها األساسيَة، الخطواِت أعرُف أنني من قُت وتحقَّ يشء كلَّ كتبت قد كنُت
الرياضيات علماء آالف كان حتًما.» هذا سيُفلح «أجل، وقلت: املنطقية ُحجتي راجعُت مًعا.
من قليل لعدٍد عَرًضا ذكرت وقد الرياضيات، لعلماء الدويل املؤتمر حَرضوا قد بالطبع
األخرية. فريما مربهنِة عىل تنطوي تانياما-شيمورا َحْدسية أنَّ عىل برهنُت أنني األشخاص
يسألونني: إيلَّ يُهَرعون وكانوا الكثريون، عَرف ما ورسعان الهشيم، يف كالناِر الخربُ انتَرش
أُفكِّر أن عيلَّ كان نمطيَّة؟» ليست اإلهليلجية فراي معادلَة أنَّ أثبتَّ أنك ا حقٍّ «أصحيٌح

فعلت».» قد «أجل، فجأًة: قلُت ثم لربهة،
ال ارتباًطا تانياما-شيمورا، بَحْدسية مرتبطًة األخريُة فريما مربهنة صارت قد اآلن
فسوف نمطية، جميعها اإلهليلجية املعادالِت أنَّ يُثبت أن أحُدهم استطاع إذا ينفصم.

تلقائيٍّا. األخريُة فريما مربهنة وتَثبُت فريما، ملعادلة حلٍّ أيُّ يوجد ال أنه هذا يعني
لغًزا منعزلة، مسألًة األخريُة فريما مربهنة ظلَّت القرن، ونصِف قروٍن ثالثِة مدى عىل
ريِبت كني أحرضه قد واآلن، الرياضيَّات. حافِة عىل يقبَُع حلُّه يستحيل للفضول مثريًا
القرن يف األهمُّ املسألُة اقرتنَت املرسح. قلب إىل فراي، جريارد من ِفكرتَه استلهَم الذي
تاريخيَّة أهمية ذات مسألة ارتبَطت العرشين. القرن يف األبرِز باملسألة عرش، السابع
كان وبالفعل، الحديثة. الرياضيَّات يف ثورًة تُحِدَث أن يُمكن بَحْدسيٍة َمُهولة، وعاطفية
باستخدام األخرية فريما مربهنة مهاجمَة الوقِت ذلك يف يستطيعون الرياضيات علماءُ
املربهنة صحة إثبات من الرياضيات علماءُ يتمكََّن فلكي بالتناُقض. الربهان اسرتاتيجيِة
خطأ عىل األخرية، املربهنة ُ خطأ ينطوي وسوف خاطئة. أنها بافرتاِض سيبَدءُون األخرية،
تانياما-شيمورا، حدسية صحِة إثباُت أمكَن إذا ذلك، من بالرغم تانياما-شيمورا. َحْدسية
أيًضا هي تكون أن بد فال ثَمَّ؛ وِمن األخرية، فريما مربهنِة خطأ مع هذا يتوافَق فلن

صحيحة.
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فريما مربهنة إثباُت املمكِن من يكوُن قد أنه وايلز أندرو أدرك ،١٩٨٦ العام يف :9-5 شكل
تانياما-شيمورا. َحْدسية طريق عن األخرية

إثبات من الرياضيات علماء سيتمكَُّن بوضوح. التالية املهمَة د حدَّ قد فراي كان
تانياما-شيمورا. حدسية إثباِت من أوًال تَمكَّنوا إذا تلقائيٍّا، األخرية فريما مربهنة

لقد تسَطُع. املوقف حقيقُة بدأَت ثم األمر، بادئ يف األمِل من جديد بصيٌص انترش
وَعجزوا عاًما ثالثنَي منذ تانياما-شيمورا َحْدسية إثباَت يُحاولون الرياضيات علماءُ ظلَّ
أمٍل من يوجد كان ما أنَّ املتشكِّكون رأى اآلن؟ تقدُّم أيَّ يُحِرزون قد فلماذا ذلك. عن
يشءٍ أيَّ أنَّ هذا يف منطُقهم وكان اآلن. تالىش قد تانياما-شيمورا َحْدسية إثباِت يف ضئيل

جوهره. يف ُمحاًال يكون أن بد ال األخرية، فريما مربهنة حلِّ إىل يؤدِّي قد
الغالبيَّة من واحًدا «كنُت ُمتشائًما: كان الرضوري، اإلنجاَز ق حقَّ الذي ريِبت كني حتى
إثباتها. بمحاولة أعبأ لم تماًما. منيعٌة تانياما-شيمورا َحْدسية أنَّ ترى كانت التي الُعظمى
أفراٍد ِبْضعة من واحًدا األرجح عىل وايلز أندرو كان لقد إثباِتها. بمحاولة حتى أُفكِّر لم إنني
بالفعل.» الحدسية هذه إثبات بإمكانيِة الُحلم عىل الَجسارُة لديهم كانت الذين هم فقط
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يَفُرت، ال خيال متضاربتني: بصفتنَي يتحىلَّ أن املسائل حلِّ يف للخبرِي بد ال
املثابرة. عىل والصرب

إيفز دابليو هاوارد

منزل يف املثلج الشاَي أحتيس كنُت ١٩٨٦ العام صيف نهاية يف األمسياِت إحدى «يف
َحْدسية بني الرابَط أثبَت ريِبت كني أنَّ الحديث منتصف يف عَرًضا أخربَني وقد صديق.
يف عَرفُت لقد الشديدة. اإلثارة من حالة يف كنُت األخرية. فريما ومربهنة تانياما-شيمورا
إلثبات ِفعلُه عيلَّ ما كلَّ أنَّ يعني ذلك كان إذ ؛ يتغريَّ بأكمله حياتي مسار أنَّ اللحظة تلك
صار طفولتي ُحلم أنَّ يعني كان تانياما-شيمورا. َحْدسية إثباُت هو األخرية فريما مربهنة
عن َ التخيلِّ أستطيَع لن أنني ببساطٍة عَرفُت لقد فيه. أعمَل أن يُمكنني معتَربًا مجاًال اآلن

تانياما-شيمورا.» حدسية إلثبات العمَل وأبدأ البيت إىل سأذهُب أنني عَرفُت أبًدا. هذا
ألَهَمه الذي الكتاب عىل وايلز أندرو عثَر أن منذ انقَضيا قد الزمان من َعْقدان كان
طفولته. ُحلم تحقيِق نحَو طريًقا األوىل للمرِة اآلن يَرى لكنه فريما، لتحدي بالتصدِّي
وُضحاها: عشيَّة بني تانياما-شيمورا َحْدسية إزاءَ موقِفه عىل طَرأ الذي َ التغريُّ وايلز يحكي
بتَطاُول وأشار تانياما-شيمورا، َحْدسية عن كتَبوا الذين الرياضيَّات علماء أحَد «تذكَّرُت

ا!» مهتمٍّ اآلن رصُت قد أني أعتقد حسنًا، املهتمِّ. للقارئ تمريٌن أنها إىل
كامربيدج، جامعة يف كوتس جون الربوفيسور مع الدكتوراه درجَة وايلز أتمَّ أن منذ
يف اآلن يعمل نفُسه هو كان حيث برينستون، جامعة إىل األطلنطيِّ املحيط عرب انتقَل
أكثَر اإلهليلجية املعادالت عن يعرف وايلز كان كوتس، إرشاد وبفضِل بروفيسور. منصِب
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من بالرغم أنه جيًدا يُدرك كان لكنه األرجح، عىل العالم يف آخَر شخٍص أيُّ يعرُفه مما
هائلًة. تنتظره التي املهمُة تزال ال الرياضية، ومهاراته الضخمة املعرفية خلفيَّتِه

إىل ل التوصُّ محاولَة أنَّ رأَوا كوتس، جون ومنهم اآلَخرين، الرياضيات علماء معظم
الجميل الرابَط أنَّ يف للغاية أشكُّ نفيس أنا كنُت «لقد عقيمة: مماَرسٍة ِسوى ليس برهاٍن
أن يل بد ال إذ يشء؛ أيِّ إىل سيُؤدِّي تانياما-شيمورا وَحْدسية األخرية فريما مربهنة بني
جماِل من فبالرغم اإلثبات. تقبُل تانياما-شيمورا حدسية أنَّ أعتقُد أكن لم بأنني أعرتَف
أنني ظننُت بأنني أعرتَف أن وينبغي األمر. حقيقة يف محاٌل إثباتَها أنَّ بدا املسألة، هذه

حياتي.» يف إثباتَها أشهَد لن
تضيَع لن جهوَده بأنَّ شعر لكنَّه صالحه، يف تكن لم االحتماالِت أنَّ وايلز أدرَك
َحْدسية «ظلَّت املطاف: نهاية يف األخرية فريما مربهنة إثباِت يف َفِشل إن حتى هباءً
أحٌد يكن ولم بالطبع. السنوات من العديد مدى عىل مفتوحة مسألًة تانياما-شيمورا
األقل. عىل السائدِة الرياضية املوضوعات من كانت لكنها معها، للتعامل طريقٍة أيَّ يعرف
كلَّها، املسألة تُغطِّي ال أنها اتضَح إذا حتى التي النتائج، إثباَت أُحاول أن يُمِكنُني كان
وقتي. سأُهِدر أنني أشعر لم ه. يستحقُّ ريايض موضوٍع يف جهدي بذلُت قد أكوُن فسوف
يرتبط حياتي، طوال تْني أَرسَ التي فريما ملربهنة الرومانتيكيُّ الطابَُع صار فقد ثَمَّ؛ وِمن

املهنية.» الناحية من مقبولة بمسألٍة اآلن

العلِّيَّة ناسك (1)

قطُّ يُحاول لم أنه يف السبِب عن هيلربت ديفيد العظيُم املنطق عالم ُسِئل القرن، مطلع يف
أقَيض أن عيلَّ سيكوُن البَْدء، «قبل بقوله: ذلك عن أجاب وقد األخرية. فريما مربهنِة إثباَت
ستبوءُ مهمٍة عىل ألُهِدَره الكثريُ الوقِت من لديَّ وليس املكثَّفة، الدراسة يف سنوات ثالَث
يكوَن لكي أوًال املسألة يف تماًما ينغمَس أن عليه أنَّ وايلز أدرَك األرجح.» عىل بالفشل
قرأ هيلربت. خالف عىل للمخاطرة ا مستعدٍّ كان لكنه برهان، إىل ل التوصُّ يف أمٍل أيُّ لديه
أصبَحت أن إىل وتَْكراًرا ِمراًرا التِّقنيات أحدِث عىل وتمرَّن كلها، الِعلمية الدوريات أحدَث
وايلز من سيستلزُم املستقبَليَّة للمعركة الرضوريِة األسلحة جمُع كان لديه. ثانية طبيعًة
التي الرياضيَّة التفاصيل جميِع عىل التعرُّف يف التالية شهًرا عَرش الثمانية يقَيض أن
وكان منهما. ت اشتُقَّ أو النَمطية األشكال أو اإلهليلجية املعادالت يف ذلك قبَل استُخِدمت
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إىل للتوصل ة جادَّ محاولٍة أيَّ أنَّ توقع قد كان أنه ذلك اليشء، بعَض هيِّنًا استثماًرا هذا
املنفرد. الجهد من سنوات عْرشَ ستتطلَّب بُرهان

ف وتوقَّ األخرية، فريما مربهنة بإثباِت مباًرشا ارتباًطا يرتبط ال عمل أيَّ وايلز هَجر
ملتزًما يزال ال كان وألنه والندوات. املؤتمرات من تنتهي ال التي الدورة تلك حضور عن
حضور يف وايلز استمرَّ برينستون، بجامعة الرياضيَّات قسم يف املسئوليات ببعض
وكلما لهم. الدروس وتقديم الجامعيِّني الطالب عىل املحارضات وإلقاء النقاشيَّة، الحلقات
املنزل يف بالعمل الُكلية أعضاء أحَد كونه من النابعة التشتيت مصادَر يتجنَُّب كان أمكَن،
التقنيات قدرة زيادَة يحاول كان املكان، هذا يف بالعلِّيَّة. مكتبه إىل اللجوءَ يستطيُع حيث

تانياما-شيمورا. َحْدسية عىل لهجومه اسرتاتيجية وضِع يف أمًال وتعميِمها؛ املثبَتة
عمليات إجراء حاولُت األنماط. إيجاِد محاولِة يف وأبدأ مكتبي غرفِة إىل أصعد «كنُت
ملفاهيم شامل سابق َفهٍم يف دمجها وحاولُت الرياضيات. من صغريًا جزءًا تُفرسِّ حسابية
ن يتضمَّ هذا كان فيها. أُفكِّر التي املحدَّدة املشكلَة ح يُوضِّ أن شأنه من الرياضيات من جزءٍ
األمر كان أخرى، أحياٍن ويف ذلك. تطبيق كيفيَة ألرى كتابًا أُراجع أن األحيان بعض يف
األحيان، بعض ويف إضافية. حسابيَّة عملية وإجراء قليًال، األمور بعض بتعديل يتعلق
اإلتيان إىل أُضَطرُّ كنُت حينها ذلك. قبل استُخِدم قد يشء ألي فائدٍة من ما أنه أدرُك كنت

تماًما.» ملِغز أمٌر األفكار هذه ومصدر تماًما، جديد بيشءٍ
أفكاره، لتوضيِح شيئًا املرء يكتُب ما غالبًا التفكري. يف أساسية بصفٍة األمر ص «يتلخَّ
ثَمة تكون حني حقيقية، ورطٍة يف املرء يكون حني سيَّما ال الدوام. عىل يحدث ال هذا لكنَّ
نفًعا. املعتاد الريايضُّ التفكري يُْجدي ال حينَها عليها، التغلُِّب يف املرءُ يرغب ِفعلية مشكلٌة
الرتكيز من طويلة مدٌَّة ذلك يسبَق أن بد ال الجديدة، األفكار من النوِع ذلك إىل وللوصول
يجب املشكلة، تلك سوى يشء أي يف تُفكِّر أال يجب تشتيت. أيِّ دون املشكلة عىل املهول
اسرتخاء، مرحلُة أنها تبدو مرحلة ذلك وتيل ف. تتوقَّ ذلك، بعد فحسب. عليها تركز أن

الجديدة.» الرُّؤى فيها ترُد التي املرحلة هي وتلك فيها، الالوعُي يُهيمن
يف بالعمِل البارز قراَره اتخذَ الُربهان، عىل العمِل يف وايلز فيها بدأ التي اللحظِة ومنذ
واملشاركة، التعاُوِن من ثقافًة الحديثة الرياضياُت َرت طوَّ لقد تام. نحٍو عىل ية ورسِّ ُعزلة
نفِسه، فريما أسلوَب يُحاكي أنه لو كما بدا سابق. بعٍرص يُذكِّر وايلز قراَر أنَّ بدا فقد لذا
إىل دَفعه الذي السبب من جزءًا أنَّ وايلز رشح الرياضيَّات. عالم يف النُّساك أشهُر وهو

221



األخرية فريما مربهنة

يشء أيَّ أنَّ «أدركُت تشتيت: دون العمل يف رغبتِه يف يتمثَّل ية رسِّ يف العمل قرار اتخاِذ
مدى عىل الرتكيُز للمرء يُمكن وال االهتمام. من الكثريَ يُثري األخريِة فريما بمربهنة يتعلَّق

األشهاد.» كثرُة ره ستُدمِّ كانت الذي األمر وهو كامًال، تركيزه يكن لم ما سنواٍت
خَيش لقد املجد. إىل توِقه يف تَمثَّل قد وايلز ية رسِّ وراءَ األخرى الدوافِع أحَد أنَّ بد ال
األخري العنِرص إىل يفتقُر يَزل لم وكان الربهان، من األكرب الجزءَ أكمَل إذا يحدث قد ما
عامًلا يمنع يشءٍ ِمن فما املرحلة، هذه يف إنجازاته أنباءُ بَت ترسَّ إذا الحسابية. العَملية يف

الجائزة. ورسقة الربهان وإكماِل وايلز عمِل عىل البناء من منافًسا
يُناَقش لم التي املذهلة االكتشافات من العديِد إىل وايلز ل توصَّ التالية، السنوات يف
شيئًا يعَلمون يَكونوا لم املقربون األصدقاء حتى برهانه. اكتماِل بعد إال يُنَرش أو منها أيٌّ
عما تلميح أيَّ منها يعرف لم وايلز مع األحاديث بعَض كوتس جون يتذكَّر أبحاِثه. عن
فريما بمربهنة الرابَط هذا «إنَّ املناسبات: من عدٍد يف له قلُت أنني «أتذكَّر يجري: كان
منه.» ميئوًسا أمًرا تزال ال تانياما-شيمورا َحْدسية إثباِت محاولَة لكنَّ للغاية، جيٌد األخرية

فحسب.» ابتسَم أنه أعتقد
عىل يعلُم يكن لم وتانياما-شيمورا، فريما بني الرابَط أكمَل الذي ريِبت كني حتى
بها أعلُم التي األرجِح عىل الوحيدة الحالة هي «هذه ية. الرسِّ وايلز بأنشطِة اإلطالق
يتحدَث أن ودون يفعلُه، عما يُفصح أن دون الطويلة َة املدَّ هذه َعِمل شخٍص عن
األشخاُص كان مجتمعنا، ففي قبل. من أختِربْه لم يشء إنه يُحِرزه. الذي التقدم عن
بعُضهم ويزوُر املؤتمرات، يف مًعا الرياضيات علماء يجتمع الدوام. عىل أفكارهم يتَشاركون
بعض، إىل بعضهم اإللكرتوني الربيد رسائَل ويُرسلون النقاشية، الحلقات ِلَعقد بعًضا
عىل يتواصلون الرياضيَّات فُعلماء والتعقيب، األفكاَر ويطلبون الهاتف، يف ويتحاَدثون
ُمهم، به قمت ما بأنَّ ويُخربونك ظهرك عىل يربِّتون اآلَخرين، إىل تتحدُث حني الدوام.
للغاية غريٌب تفعله فما عنها، نفَسك عَزلت وإذا ُمغذِّية أجواء إنها األفكار. لك ويُقدمون

األرجح.» عىل النفسيِة الناحية من
بداية يف زمالءَه. تُضلِّل أن شأنها من ماكرة حيلًة وايلز ابتكر الشكوك؛ يُثريَ كيال
من محدَّد نوٍع عن كبري بحثيٍّ مرشوع عىل وايلز عمل العرشين، القرِن من الثمانينيَّات
وفراي ريِبت اكتشافاِت لكنَّ واحدة، دفعًة ينَرشه أن وشك عىل وكان اإلهليلجية، املعادالت
بحثيَّة ورقة ينُرش وراح أجزاء، عىل البحَث ينَرش أن وايلز فقرَّر رأيه. من يُغريِّ جَعَلته
يزال ال بأنه زمالءه سيُقنع الظاهر اإلنتاُج هذا وكان تقريبًا. أشُهر ستة كلَّ صغرية
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مواصلة من فسيتمكَّن خدعِته، عىل محافًظا وايلز دام ما أنه ذلك املعتادة. أبحاثه يُواصل
إنجازاته. من أيٍّ عن اإلفصاِح دون الحقيقي هوِسه عىل العمل

بدأ أن بعد تزوَّجا لقد نادا. زوجته هو وايلز رسَّ يعرف كان الذي الوحيد الشخص
لها أرسَّ العمل، يف يُحرزه كان الذي التقدم ومع قصرية، بمدَّة الربهان عىل العمَل وايلز
«لم الوحيد. إلهائه مصدَر هي وايلز أرسة كانت التالية، السنوات يف غريِها. دون وحدها
بعد العسل شهر يف ونحن أخَربتُها لقد فريما. ُمربهنة عىل أعمُل وأنا إال زوجتي تعرفني
تعرف تكن لم لكنها األخرية، فريما بمربهنة سمَعت قد زوجتي كانت أيام. ببضعِة زواجنا
شوكة ظلَّت وأنها الرياضيات، علماء إىل بالنسبِة رومانتيكية دالالٍت من تحملُه ما آنذاك

طويلة.» سنواٍت مدى عىل أجسادنا يف

الالنهائية مع مبارزة (2)

َحْدسية يُثبت أن أوًال عليه كان األخرية، فريما مربهنة إثباِت من وايلز يتمكَّن لكي
النَمطيَّة. األشكال بأحِد اإلهليلجية املعادالت من معادلة كلِّ ربُط يُمكن تانياما-شيمورا:
إثباَت باستماتٍة يُحاولون الرياضيات علماءُ كان األخرية، فريما بمربهنة ربِطها قبل وحتى
باملحاوالت دراية عىل وايلز كان بالفشل. باءت قد جميَعها املحاوالِت لكنَّ الحدسية،
حاوَل قد وما بسذاجة، فعله سأُحاول كنت ما أساسية، «بصفٍة املايض: يف الفاشلة
وتوضيُح النمطية، األشكال وعدُّ اإلهليلجية املعادالت عدُّ هو بالفعل، به القياَم اآلخرون
ل التوصُّ من اإلطالق عىل يتمكَّن لم أحًدا أنَّ غري منهما. كلٍّ من نفُسه العدُد يوجد أنه
وال منهما، كلٍّ من نهائي ال عدٍد وجوُد هي األوىل فاملشكلُة ذلك. لفعل سهلٍة طريقٍة إىل

فحسب.» ذلك من تُمكِّننا طريقٍة من ما نهائيٍّا. ال عدًدا تَُعد أن يُمِكنُك
الصعبة. املسائل حلِّ يف املعتاَد نهَجه استخدم ، حلٍّ إيجاِد من وايلز يتمكَّن لكي
يُمليه ما بل املهم، باليشء ليست وهي رسومات، أو رسيعًة مالحظاٍت أترُك «أحيانًا
الحاُل هي ومثلما الحالة، هذه ففي أبًدا.» الكمبيوتر أستخدُم ال وأنا فَحْسب. الالوعي
الجدوى عديمَة الكمبيوتر أجهزُة ستكون األعداد، نظرية مسائِل من العديد يف أيًضا
أنَّ من وبالرغم املعادالت، من نهائي ال عدٍد عىل تنطبُق تانياما-شيمورا فَحْدسية تماًما.
التحقَق أبًدا يستطيع ال فهو ثواٍن، ِبْضع يف واحدة حالٍة من َق التحقُّ يستطيع الكمبيوتر
بخطوة، خطوًة تسري منطقية ة ُحجَّ هو ذلك، من بدًال مطلوبًا كان وما الحاالت. جميع من
مرتبطًة تكون أن بد ال جميَعها اإلهليلجيَة املعادالِت أنَّ لحقيقة وتفسريًا ِفعليٍّا سببًا وتُقدِّم
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وعقِله. رصاٍص وقلم ورقٍة عىل إال وايلز يعتمد لم الربهان، يجَد ولكي نمطية. بأشكاٍل
حني بايل عىل تخطر فكرة أوَل كانت الوقت. طوال عقيل يف الفكرِة بهذه أحتفظ «كنت
الفكرة كانت النوم. إىل أخلُُد وحني اليوم، َطوال بها أُفكر وأظلُّ الصباح، يف أستيقظ

عنها.» ذهني أُحوِّل أن دون عقيل يف وتدور تدور تظلُّ نفُسها
«االستقراء» باسم تُعَرف عامة اسرتاتيجيٍة استخداَم وايلز قرَّر ل، التأمُّ من عاٍم بعد
للريايضِّ يُتيح ألنه الربهان؛ أشكال من للغاية قويٍّا شكًال االستقراء يُعدُّ لُربهانه. أساًسا
عىل إثباِتها خالل من الحاالت، من نهائي ال عدٍد عىل معيَّنة عبارٍة صحِة إثباِت إمكانيَة
صحة إثباِت يف يرغب الرياضيَّات علماءِ أحَد أنَّ املثال سبيل عىل تخيَّْل فقط. واحدة حالة
العبارة صحِة إثباَت هي األوىل الخطوُة ستكون نهاية. ال ما إىل األعداد جميع عىل عبارٍة
هي التالية والخطوة نسبيٍّا. مبارشة تكون أن بها املفرتض من خطوة وهي ،١ العدد عىل
أيًضا صحيحًة ستكون أنها بد فال ،١ العدد حالة يف صحيحًة العبارُة كانت إذا أنه إثباُت
أيًضا صحيحة ستكون أنها بد فال ،٢ العدد حالة يف صحيحة كانت وإذا ،٢ العدد حالة يف
صحيحًة ستكوُن أنها بد فال ،٣ العدد حالة يف صحيحًة كانت وإذا ،٣ العدد حالة يف
إذا أنه ح يُوضِّ أن الريايضِّ عىل ينبغي أعمَّ، وبصورٍة ذلك. آخِر إىل ،٤ العدد حالة يف أيًضا
التايل العدد حالة يف صحيحًة تكون أن بد فال ،n عدد أيِّ حالة يف صحيحة العبارُة كانت

.n+ 1

خطوتني: من عمليٍة يف جوهرية بصفة باالستقراء الربهان يتمثَّل

األوىل. الحالة يف العبارة ِة صحَّ إثبات (١)
صحيحة ستكون أنها بد فال أوىل، حالة أي يف صحيحًة العبارة كانت إذا أنه إثبات (٢)

التالية. الحالة يف أيًضا

العدَد أنَّ تخيُّل وهي باالستقراء، الربهاِن ِلَفهم استخداُمها يمكُن أخرى طريقٌة ة ثَمَّ
من حالٍة كلِّ وإلثبات الدومينو. ِقَطع من نهائيٍّ ال صفٍّ بمثابِة الحاالت من الالنهائيَّ
واحدًة إيقاعها أنَّ غري الدومينو. ِقَطع من قطعة كلِّ إليقاع طريقٍة وجوِد من بد ال الحاالت،
يُتيح فهو باالستقراء الربهاُن أما واملجهود، الوقِت من نهائيٍّا ال قدًرا سيستغرُق األخرى ِتْلو
الدومينو ِقطُع كانت إذا فَحْسب. األوىل القطعة إيقاِع خالل من جميًعا إيقاَعها للريايض
سيُؤدي مما الثانية، القطعة إيقاِع إىل األوىل القطعة إيقاُع يُؤدِّي فسوف بعناية، مرتَّبًة
تأثريَ يُسبِّب باالستقراء الربهان إنَّ نهاية. ال ما إىل وهكذا الثالثة، القطعة إيقاِع إىل بَدوره
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عدٍد إثباِت إمكانيَة تُتيح الدومينو، بِقَطع اإلطاحِة من الرياضية يغُة الصِّ وهذه الدومينو.
كيفيَّة عىل مثاًال ١٠ امللَحق ح ويُوضِّ األوىل. الحالة إثباِت خالل من الحاالت من نهائي ال

األعداد. كل عىل نسبيٍّا بسيطة رياضيَّة عبارة إلثباِت باالستقراء الربهاِن استخدام
معادلة كلَّ أنَّ ح تُوضِّ استقرائيَّة ُحجٍة ِبناءَ هو وايلز أماَم يَْكُمن الذي التحدِّي كان
النمطية األشكال من شكٍل كلِّ مع تتطابَق أن يُمكن الالنهائية اإلهليلجية املعادالت من
ثم الحاالت، من نهائي ال عدٍد إىل الربهاَن م يُقسِّ أن ما بطريقٍة عليه كان لقد الالنهائية.
بعد ستَتساقُط األخرى الحاالت جميَع أنَّ يُثبت أن عليه كان ذلك، بعد األوىل. الحالَة يُثبت
عمل يف االستقرائيِّ لُربهانه األوىل الُخطوة وجد املطاف، نهاية ويف األوىل. الحالة إثباِت

عرش. التاسع القرن يف فرنسا يف يعيُش كان الرتاجيديِّني العباقرة أحِد
الخامس يف باريس، بجنوب صغرية قريٌة وهي رين، ال بور يف جالوا إيفاريست ُولِد
الثَّورة من بالضبط عاًما وِعرشين اثننَي بعد أي ،١٨١١ عام أكتوبر من والعرشين
الروسية الحملة شهد قد التايلَ العاَم لكنَّ قوته، أوِج يف بونابرت نابليون كان الفرنسية.
،١٨١٥ عام يف عرش. الثامن لويس امللك محلَّه وحلَّ ،١٨١٤ العام يف نُِفي ثم الكارثية،
يف يوم مائة غضون يف ُهِزم لكنه لطة، السُّ واستعاد باريَس ودخل إلبا، من نابليون هَرب
صويف مثل عرش. الثامن للويس العرش عن التنازل عىل أخرى مرًة وأُرِغم واترلو، معركة
التي جريمان صويف عكس وعىل الشديدة، االضطرابات من فرتٍة يف جالوا نشأ جريمان،
ِمراًرا نفَسه جالوا وجد الرياضيَّات، عىل وركَزت الفرنسية الثورة أهوال عن نفَسها عَزَلت
المع، أكاديميٍّ ِمْهني مساٍر عن أبعده الذي األمر وهو السياسية، الخالفات وسَط وتَكراًرا

أيًضا. املبكرة وفاته إىل أدَّى كما
بالسياسة جالوا اهتماُم كان الجميع، حياة يف أثَّر الذي العامِّ االضطراب عىل ِعالوًة
عمره، من الرابعة يف إيفاريست كان فحني جالوا. جابرييل نيكوال أبيه، من ُمستلَهًما
إىل العودة يف نابليون نجاح مدَّة يف ذلك وكان رين. ال بور لقرية ُعمدًة والده انتُِخب
ِمزاج مع فيها تتماىش أبوه يَعتنقها التي القويُة الليربالية الِقيَم كانت مدٌة وهي السلطة،
شَغل التي األوىل السنوات يف وحظَي دمثًا، ًفا مثقَّ رجًال جالوا جابرييل نيكوال كان ة. األمَّ
بعد حتى له انتُِخب الذي بمنصبه احتفَظ فقد لذا املجتمع؛ باحرتاِم العمدة منصَب فيها
يف يتمثَّل كان األسايسَّ اهتمامه أنَّ يبدو السياسة، مجال خارَج عرش. الثامن لويس عودة
بعد ناِخبيه. عن للرتفيه املدينة اجتماعات يف يقرؤها كان التي الفكاهية القصائد تأليف
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جالوا. إيفاريست :1-6 شكل

الحكم تأليف يف بها يتمتُع كان التي الساحرة املوهبُة هذه أدَّت السنوات، من بالعديد ذلك
سقوطه. إىل الساخرة

الكبري لويس مدرسة األوىل، بمدرسته جالوا إيفاريست التحَق عرشة، الثانية سنِّ يف
مقرَّراٍت األمر بداية يف يُصادف لم ُسْلطوية. لكْن املستوى رفيعُة سة مؤسَّ وهي الثانوية،
فقد ذلك، من بالرغم مميًزا. يكن لم لكنه جيًدا األكاديمي سِجلُّه وكان الرياضيات يف
قبل الثانوية املدرسة كانت حياته. مسار يف أثَّر األول، الدرايسِّ فصله أول يف حَدٌث وقَع
الكَهنة. ُسلطة إىل عودتها إىل تُشري التي الشائعات بعُض وانترشت يسوعيَّة، مدرسًة ذلك
عىل للتأثري واملَلكيِّني الجمهوريِّني بني مستمرٌّ رصاٌع ثَمة كان املرحلة، هذه غضون يف
يُرى للكَهنة املتزايُد النفوذ وكان الشعب، وممثِّيل عرش الثامن لويس بني الُقوى ميزاِن
ُميولهم كانت الذين الثانوية املدرسة طالُب خطَّط امللك. باتجاِه الشعب عن ابتعاٌد أنه عىل
املخطَّط اكتشف قد بريثو، السيد املدرسة مديَر لكنَّ بثورة، للقياِم األساس، يف جمهوريًة
طلب حني التايل، اليوم يف الفور. عىل الثورة مون يتزعَّ كانوا الذين الطالب مجموعة وطرَد
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لويس نَْخب يرشبوا أن رَفضوا الوالء، إظهاَر املدرسة يف ني املتبقِّ األكرب الطالِب من بريثو
عىل للغاية صغريًا جالوا كان آَخرون. مائٌة الطالب من ُطِرد فقد ثَمَّ وِمن عرش، الثامن
من بالرغم الثانوية. املدرسة يف ظلَّ ولهذا بالفشل؛ باءت التي الثَّورة هذه يف االشرتاك

الثورية. ميوله أشعَلت قد الطريقة بهذه يُهانون الطالِب لزمالئه رؤيتَه فإنَّ ذلك،
عرشة، السادسة سنِّ حتى الرياضيات يف الدراسية الدَّورات بأُوىل جالوا يلتحق لم
ذلك جامح. طالٍب إىل حريص تلميٍذ من أساتذته رأي يف حوََّلته قد دراسية دورٌة وهي
املكتَشف شغفه عىل وركَّز األخرى املوادِّ جميع أهمَل قد أنه إىل تُشري مدرسِته تقاريَر أنَّ

فحسب: حديثًا

يتَملَّك الرياضيات ُجنون إنَّ الرياضيات. عوالِم أرقى يف إال الطالُب هذا يعمل ال
ِسواها. شيئًا يدُرَس بأال والداه له يسمَح أن له األفضل أنَّ أعتقد الفتى. هذا
ُمدرِّسيه يُعذِّب أنه سوى شيئًا يفعل وال هنا، وقتَه يُهِدر فإنه ذلك، عدا فيما

العقوبات. من ا جدٍّ الكثريَ نفِسه عىل ويجلب

مبارشًة فتعلَّم معلِّميه؛ ُقدراِت الرياضيات دراسة يف جالوا رغبُة تجاوَزت قصرية، مدَّة بعد
بيُرس، تعقيًدا املفاهيم أكثَر يستوعب كان العرص. أساتذُة كتبها التي الكتب أحدِث من
جريجون». دي «أنال دورية يف له ورقة َل أوَّ نرش عمره، من عرشة السابعة يف صار وحني
عَقبٍة أكربَ مثََّلت قد نفَسها الخالصة براعتَه أنَّ إال للنابغة، واضًحا املستقبيلُّ املسار بدا
اختبارات الجتياِز يَْكفي مما أكثَر الرياضيَّات من يعرف كان أنه من فبالرغم ِمه. تقدُّ أمام
ُممتِحنيه أعجَز مما للغاية؛ دة ومعقَّ مبتَكرًة حلولُه كانت ما فكثريًا الثانوية، املدرسة
ِذْهنه يف الحسابية العمليات من الكثريَ يُجري كان أنه سوءًا األمَر زاد وما َفْهمها. عن
أكثَر القاِرصين املمتِحنني فيرتك الورق؛ عىل بوضوٍح ته ُحجَّ بكتابِة ُ يعبأ يكن لم إنه حتى

وإحباًطا. ارتباًكا
االنفعال رسعِة من به يتَّسُم كان بما الوضع من الصغري العبقري ن يُحسِّ ولم
حني حياته. يف صادفه قد آخَر شخٍص أيِّ إىل أو ُمعلِّميه إىل يُحبِّبه لم ما وهو واالندفاع؛
عدُم أدى البالد، يف تميًُّزا األكثُر الكلية وهي التقنيات، املتعددة املدرسة إىل جالوا تقدَّم
دخولِه. رفض إىل الشفهي االختبار يف يُقدِّمها كان التي الرشوحات يف واالقتضاُب الرتابط
األكاديميِّ لتميُِّزها ذلك وليس التقنيات، متعددة باملدرسة االلتحاق إىل يتحرَّق جالوا كان
ومرًة جديد، من تقدَّم عام، وبعد الجمهوري. للنشاط مركٌز بأنها لُسمعتها بل فَحْسب،
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وملَّا دينيه. السيد ُممتِحنه إرباِك إىل إال الشفهي االمتحان يف املنطقيُة وثباتُه تؤدِّ لم أخرى
ثائرُة ثارت فقد براعته، تقدير عدُم أحبَطه وقد أخرى مرًة يرسب أن وشك عىل أنه شعَر
قاعات إىل جالوا يَُعد ولم مبارشة. فيه فسدَّدها الكتابة؛ لوِح بَمْمحاة دينيه وقذف جالوا

أخرى. مرًة لة املبجَّ التقنيات متعددة املدرسة
أبحاثه وواصَل الرياضية موهبته من واثًقا وظلَّ جالوا َجسارة يف الرفُض يؤثِّر لم
الرتبيعيَّة. املعادالت مثل للمعادالت، حلوٍل إيجاد عىل األسايس اهتماُمه انصبَّ الخاصة.

التالية: الصورَة الرتبيعية املعادالُت تتخذ

القيم. من قيمٍة أيَّ cو bو a تتخذ أن يمكن حيث ،ax2 + bx + c = 0

االعتماد من وبدًال صحيحًة. الرتبيعية املعادلَة تجعل التي x قيمتَي إيجاد يف التحدي يتمثَّل
الحلول، إليجاد وصفٌة لديهم تكون أن الرياضيات علماء ل يُفضِّ والخطأ، املحاولة عىل

بالفعل: موجودٌة الوصفة هذه ِمثل أنَّ الحظ ُحسن وِمن

x = −b ±
√
(b2 − 4ac)
2a

.

القيمتنَي حساُب يمكن فحسب، السابقة الوصفة يف cو bو a ِقيَم عن وبالتعويِض
التالية: املعادلة لحلِّ الوصفة استخداُم يمكن املثال، سبيل فعىل .x ل الصحيحتني

.c = و4 b = و6− a = 2 حيث ،2x2 − 6x + 4 = 0

.x = 2 أو x = 1 هو الحل أنَّ يتضح الوصفة، يف cو bو a ِقيَم وضع خالل ِمن
الحدود. متعددِة املعادالت باسم تُعَرف كثريًا أكربَ فئٍة من نوٌع هي الرتبيعية واملعادلة

التكعيبية: املعادلة وهو الحدود، متعددة املعادالت من تعقيًدا أكثُر نوٌع ثَمة

ax3 + bx2 + cx + d = 0.

املستوى إىل ننتقل ،x4 آخر: حدٍّ وبإضافة .x3 اإلضايف الحدِّ من اإلضايفُّ التعقيد يأتي
الرباعية: املعادالت باسم يُعَرف وهو الحدود، متعددِة املعادالت من التايل

ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0.
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استخداُمها يمكن وصفات إىل لوا توصَّ قد الرياضيات علماءُ كان عرش، التاسع القرن بحلول
إليجاد معروفٌة طريقة توجد تكن لم أنه غري أيًضا، والرباعية التكعيبيَّة املعادالت لحل

الخماسية: املعادالت حلول

ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f = 0.

العظيمة يات التحدِّ أحد الخماسيَّة، املعادالت لحلِّ طريقة بإيجاِد مهووًسا جالوا صار
كافيًا تقدًما أحرَز قد كان عرشة، السابعة فيه بلغ الذي الوقت وبحلول عرصه، يف
هو األوراق عىل للحكم املعنيَّ الَحَكُم كان العلوم. أكاديميِة إىل بحثيَّتنَي ورقتنَي لتقديِم
بُرهاٍن بشأِن السنوات من بالعديد ذلك بعد الميه مع تجادَل الذي كويش، أوجستني-لوي
بجائزة جديٌر أنه وقرر الشابِّ بعمل كويش انبهر األخرية. فريما ملربهنة جوهري عيٌب به
ينبغي كان املسابقة، لدخول الورقتان َل تتأهَّ ولكي الرياضيات. يف الكبرية األكاديمية
وانتظر جالوا إىل كويش أعادهما فقد لذا واحدة؛ مذكرٍة صورة يف جديد من تقديُمهما

املسابقة. يف اشرتاَكه
وصارت التقنيات متعددِة املدرسة ورفِض ُمعلِّميه نقد من جالوا عبقريُة نَجت
مدى عىل واملهنية الشخصية املأساوية األحداث من سلسلًة لكنَّ بها، االعرتاف وشِك عىل
كاهٌن وصل ،١٨٢٩ العام من يوليو ففي طموحه. حطََّمت قد التالية الثالث السنوات
اعرتض الُعمدة. منصب يف يزال ال جالوا والد كان حيث رين، ال بور قرية إىل جديد يسوعيٌّ
نِرش طريق عن املنصب من لعزلِه حملًة وبدأ العمدة، لدى الجمهورية امليول عىل الكاهن
نيكوال-جابرييل اشتهاَر املتآمُر الكاهن استغلَّ وقد ُسمعته. تشويِه إىل تهدف شائعات
فيها ُ يهَزأ املبتذَلة الشعرية األبيات من مجموعًة فكتب الساخرة. القصائد بتأليِف جالوا
نتج ما ل يتحمَّ أن جالوا األُب يستطع لم الُعمدة. باسم َعها ووقَّ املجتمع، أفراد بعض من

االنتحار. هو الوحيد النبيل الخيار أنَّ وقرر وخزي، عاٍر من ذلك عن
خَلقها التي االنقساماِت بنفسه وشهد أبيه، جنازة لحضوِر جالوا إيفاريست عاد
الكاهن بني شجاٌر اندَلع املقربة، يف لوضعه النعش خفِض أثناء ففي القرية. يف الكاهُن
ُدبَِّرت قد َمكيدًة أنَّ أدركوا الذين العمدة ومؤيِّدي باملراسم، يقوم كان الذي اليسوعيِّ
وتُِرك ْغب، الشَّ من حالٍة إىل الشجاُر وتحول رأسه، يف بشجٍّ الكاهن أُصيب به. لإلطاحة
وتُدمره، والَده تُهني الفرنسية املؤسسة رؤية إنَّ . فظٍّ نحٍو عىل مقربته إىل ليسقط النعُش

الجمهورية. للقضية املتَِّقَد جالوا تأييَد َخت رسَّ أن إال يشءٍ يف تُسِهم لم
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املوعد قبل واحدة مذكرٍة يف البحثيَّتنَي ورقتَيه دَمج باريس، إىل جالوا عاد حني
الذي فورييه، جوزيف األكاديمية، أمني إىل املذكرة وقدَّم جيدة، بمدَّة للمسابقة النهائي
املعادالت ملسألة حالٍّ جالوا ورقة تُقدِّم لم التحكيم. لجنة إىل َمها يُقدِّ أن به املفرتَض من كان
ومنهم الرياضيات، علماء من العديد وكان بارعة، ثاقبة رؤية قدََّمت لكنها الخماسية،
لم عندما وأصدقاؤه جالوا ُصِدم فقد ذلك، من بالرغم األرجح. عىل ستفوُز أنها يَرون كويش،
أسابيع بضعِة قبل تُويفِّ قد فورييه كان اإلطالق. عىل رسميٍّا يدخلها لم إنه بل بالجائزة، يَُفز
مذكرة تكن فلم اللجنة، إىل ُقدِّمت قد املشاركات من كومًة أنَّ من وبالرغم التحكيم، من
اإلجحاف. هذا الفرنسيِّني الصحفيني أحُد ل وسجَّ قط، املذكرة عىل يُعثَر لم بينها. من جالوا

مذكرًة املؤسسة أمنَي جالوا السيد أعطى املايض، العام يف مارس من األول قبل
مسابقٍة يف املذكرُة هذه تدخل أن املفرتض من وكان العددية. املعادالت حلِّ عن
حلوًال تُقدِّم كانت إذ الجائزة؛ تستحقُّ كانت لقد الرياضيات. يف الكربى للجائزة
للمؤلف كويش السيد عربَّ حلِّها. من الجرانج يتمكَّن لم التي الصعوبات لبعض
الجائزة هي وها املذكرة، ضاعت حدث؟ وماذا املوضوع. عىل الشديد ثنائه عن

الشاب. النابغة مشاركِة دون تُمنَح
١٨٣١ جلوب، لو

هذا خ وترسَّ السيايس، األكاديمية انحياِز بسبب عمًدا ُفِقَدت قد مذكرته بأنَّ جالوا شَعر
املنطقية ته «ُحجَّ أنَّ بزعمها التالية؛ مخطوطتَه األكاديميُة رفضت إذ عاٍم بعد االعتقاُد
أنَّ جالوا قرر دقتها.» عىل الُحكَم لنا يُتيح الذي الكايف بالقدر مكتملًة وال واضحًة ليست
يف النضال لصالح أبحاثَه أهمل فقد ثَمَّ وِمن الريايض؛ املجتمع من الستبعاده مؤامرًة ثَمة
«إيكول لألساتذة العليا املدرسة يف طالبًا كان الوقت، هذا يف الجمهورية. القضية سبيل
يف طفيفة. بدرجٍة التقنيات متعددِة املدرسة من تميًُّزا أقلُّ وهي سوبرييور»، نورمال
عىل تَْطغى الشْغب ُمثريي من بأنه السيئُة جالوا ُسمعة كانت لألساتذة العليا املدرسة
حني ١٨٣٠ عام يوليو ثورة يف ذروتَها السيئُة السمعة هذه بَلَغت وقد كريايض. ُسمعته
أجل من باريس شوارع يف السياسية الفصائل وتقاتَلت فرنسا، من العاُرش تشارلز هرب
من طالبه غالبية أنَّ يُدرك للملكية، املؤيد جينيوه السيد املدرسة، مدير كان السيطرة.
بوابات وأغلق للطَلبة، صة املخصَّ َمساكنهم يف احتجزهم فقد لذا املتطرفني؛ الجمهوريِّني
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ُهِزم حني وغضبُه إحباطه وتضاعف إخوته، جانب إىل النضال من جالوا ُمِنع الكلية.
الكلية، مديِر عىل مريرة هجمة جالوا شنَّ الفرصة، سنََحت حني النهاية. يف الجمهوريُّون
جالوا حياُة ووصَلت املتمرِّد، الطالب طَرد قد جينيوه أنَّ يف َغْرَو وال بالُجبن. إياه متَِّهًما

نهايتها. إىل الرياضيات يف الرسمية املهنية
إىل باالنضمام ِمهنيٍّا ثائًرا يُصبح أن املحبَُط العبقريُّ حاول ديسمرب، من الرابع يف
أيًضا يُعَرفون كانوا امليليشيا قوات من جمهوري فرٌع وهي الوطني»، الحرس «مدفعية
كان الذي لويس-فيليب، الجديد، امللُك قام الشهر، نهاية قبل الشعب». «أصدقاء باسم
جالوا وتُِرك الوطني، الحرس مدفعية بإلغاء أخرى، ثورٍة حدوث تجنُِّب عىل حريًصا
كل يف لالضطهاد يتعرَُّض بأكملها باريس يف نبوًغا الشباب أكثُر صار ومرشًدا. مفلًسا
اليائسة. حالته بشأن الرياضيات مجال يف السابقني زمالئه بعض قلق وازداد منعَطف،
التي الخجولة العجوز السيدَة الوقِت ذلك بحلول أصبَحت التي جريمان، صويف َت عربَّ فقد
وهو العائلة، أصدقاء ألحد قلِقها عن الفرنسية، الرياضيَّات مجال يف باالحرتام تحظى

كاروتيش: ليبريي الكاونت

كان فقد محنة. يف اآلن يعيشون الرياضياِت يُمارسون َمن جميع بأنَّ شك ال
بالرغِم أبدى الذي جالوا، الطالِب لهذا القاضية الرضبَة هو فورييه السيد موت
ال وهو لألساتذة، الُعليا املدرسة من ُطِرد لقد الرباعة. عىل يدلُّ ما وقاحته، من
السب. يف عادتَه يُواصل وهو أيًضا، القليل أقلِّ سوى ه أمُّ تملك وال ماًال، يملك

صحيح. هذا أنَّ ويُؤسفني تماًما. سيَُجنُّ إنه يقولون إنهم

بدرجٍة أموره تتدهوَر أن الحتميِّ من كان فقد ف، يتوقَّ لم بالسياسة جالوا شَغُف دام وما
دوما أليكسندر كان دوما. ألكسندر العظيم الفرنيسُّ الكاتب َلها سجَّ حقيقة وتلك أكرب.
تسعَة رشف عىل احتفال مأُدبَة َشِهد أْن صادف حني بورجانيا» دو «فوندونج مطعم يف

التآُمر: تَُهم من بُرِّئوا الذين الجمهوريِّني من عَرش

يجلُس كان الذي الشخص مع أُجريها كنت ة خاصَّ محادثٍة ِخَضمِّ يف وفجأًة،
التَفتُّ . ستٍّ أو صافرات بخمِس متبوًعا لويس-فيليب اسم سمعت يساري، إىل
عَرش خمسَة بُعد عىل يجري حيوية األكثِر املشاهد أحَد ووجدُت الصوت ناحيَة
مائتَي بأكَمِلها باريس يف تجَد أن الصعب من سيكون منِّي. مقعًدا ِعرشين أو
الذين هؤالء يف تجدها التي تلك من أكرب بدرجٍة الحكومَة يُعادون شخٍص

231



األخرية فريما مربهنة

بالطابَِق تقع التي الطويلة القاعة يف عًرصا الخامسِة الساعة يف يجتمعون
الحديقة. فوق األريضِّ

يُحاول نفِسها، اليد يف مفتوٍح بِخنْجر ويُمسك كأَسه يرفع شابٌّ ة ثَمَّ كان
الُجمهوريِّني أشدِّ من واحًدا جالوا إيفاريست كان فقد مسموًعا؛ نفَسه يجعَل أن
كل مفهوًما. يَُعد لم نفَسه سببَها إنَّ حتى للغاية، قويًة الَجَلبة كانت حماسًة.
وقد ذُِكر، قد لويس-فيليب اسَم وأنَّ تهديٌد، ثَمة كان أنه هو َفهمه استطعُت ما

بوضوح. النيَّة عن املفتوح الِخنَجر أفصَح
جاري لضغِط استسلمُت كبرية. بدرجة الجمهورية آرائي يتجاوُز هذا كان
أحَد كان إذ للخطر؛ نفِسه تعريض يف يرغُب يكن لم الذي اليسار، عىل املوجوِد
بعَض قلًقا البيت إىل ذهبُت الحديقة. إىل النافذة من فقَفْزنا امللك، بهلوانات
ذلك حدَث وقد تَِبعاتُها. لها سيكوُن الحادثَة هذه أنَّ الواضِح ِمن كان اليشء.

جالوا. إيفاريست اعتُِقل ثالثٍة، أو يومني فبعد بالفعل؛

امللك حياة بتهديِد اتُِّهم شهر، ملدِة بيالجي سانت سجِن يف جالوا إيفاريست احتُِجز أن بعد
أفعاِله؛ عىل بناءً مذِنٌب جالوا أنَّ يف شكٍّ أدنى وجوِد عدم من بالرغم للمحاكمة. وخضَع
َسماِعه عىل بالفعل التأكيَد يستطيُع أحَد أالَّ تعني للَمأُدبَة الصاخبة الطبيعُة كانت فقد
الذي الثائر، سنِّ وِصَغُر القايض، تعاطُف أدى فقد ثَمَّ وِمن مبارشة. تهديداٍت بأيِّ يقوم
اعتُِقل التايل، الشهر ويف تربئِته. إىل الوقت، ذلك يف ُعمِره من العرشيَن يف يزال ال كان

مجدًدا.
مرتديًا باريس شوارِع يف جالوا سار ،١٨٣١ يوليو من عرش الرابع الباستيل، يوم يف
ِسوى يكن لم الزيِّ هذا ارتداءَ أن من وبالرغم القانون. عىل الخارجني املدفعيِة حَرِس ِزيَّ
بيالجي. سانت سجِن إىل وعاد أشهر، ستة ملدة بالسجن عليه ُحِكم فقد التحدِّي، عىل عالمٍة
الذين باألشقياء تأثًرا ُرشبها؛ إىل الخمِر عن املمتِنُع الشابُّ انساق التالية، الشهور خالَل
راسبيل، فرانسوا الحماِس، شديُد والجمهوريُّ النباتاِت عاِلُم كتب وقد بهم. ُمحاًطا كان
األوىل للمرِة روايتَه لويس-فيليب، من الرشف جوقة صليب َقبوِل رَفض ألنه ُسِجن الذي

الخمر: جالوا فيها يرشُب التي

يبتلُعه ثم بشجاعة، الشوكران سمَّ سقراط أمسَك مثلما الصغريَة الكأَس يُمسك
وجِهه. َقسماِت ويلوي عينَيه يُغِمض لم أنه يعني ال هذا أنَّ غري واحدة، مرٍة عىل
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تواُزنَه. املبتدئُ يفقد الثالثة. الكأُس تأتي ثم أكرب، بسهولٍة الثانية الكأَس يُفرغ

هلع. يف النبيذَ تُمسك بريئة روًحا مت سمَّ لقد السجن! باخوس، عىل الثناء النرص!

فأصاب الزنازين؛ أحد عىل السجن مقابَل علِّية من الرَّصاَص قناٌص صوَّب أسبوع، بعد
مؤامرًة ثَمة وأنَّ تستهدُفه كانت الرَّصاصة بأنَّ مقتنًعا جالوا كان لجالوا. املجاِوَر الرجَل
انعزالُه دفَعه وقد بالهَلع، يملُؤه السياسية املحاكمة من الخوف كان الغتياله. ُحكوميَّة
هذَيان من نوبٍة ويف االكتئاب. من حالٍة إىل الرياضية أفكاِره ورفُض وعائلته أصدقائه عن
وتجريده تقييده من تمكَّنوا واآلَخرين راسبيل لكن املوت، حتى نفِسه طعَن حاوَل ْكر، السُّ

مبارشة: االنتحار محاولِة قبل بها نطق التي جالوا كلماِت راسبيل يذكر السالح. من

يُمكنني شخص وحَدك: إليك بهذا أُِرسُّ إنني صديقي؟ يا ينقصني ما أتدري
أحد، أيُّ عنه يُعوِّضني ولم أبي فقدُت لقد فَحْسب. لروِحه وأُحبه أُِحبَّه، أن

…؟ أتسَمُعني

بقضائها، جالوا عىل ُحِكم التي السجن مدِة انتهاء من شهٍر قبل أي ،١٨٣٢ عام مارس يف
عىل لجالوا حَدث ما بيالجي. سانت ُسجناء َرساُح وأُطِلق باريس، يف الكولريا وباءُ تفىشَّ
أنَّ هو املؤكَد لكنَّ التَّخمينات، من للكثري موضوًعا كان التالية القليلة األسابيع مدى
باسم تُعَرف غامضة سيدٍة مع عاطفيَّة عالقٍة إىل كبرية بدرجٍة تُْعزى الوقِت هذا أحداَث
باالحرتام. يَْحظى بارييسٍّ لطبيٍب ابنًة كانت التي موتل، دو بوترين ستيفاني-فيلييش
ِنهايتها تفاصيَل فإنَّ العالقة، بَْدء كيفيِة إىل تُشري تلميحاٍت أيِّ وجود عدِم من وبالرغم

جيًدا. ُوثَِّقت قد املأساوية
اكتشَف الذي ديربينفي، بيشو باْسِم يُدعى لسيٍد بالفعل مخطوبًة ستيفاني كانت
لم فإنه فرنسا، يف الرُّماة أفضِل أحَد كان وملَّا غاضبًا، ديربينفي كان خطيبته. خيانة
َخصِمه ُسمعة يُدرك جالوا كان الفور. عىل مبارزٍة يف جالوا تحدِّي يف اإلطالق عىل يرتدَّد
لتسجيِل األخرية الفرصَة سيكوُن أنه رأى الذي للمواجهة، السابِق املساء ويف اإلدراك. تماَم

ظروفه: فيه يرشح خطابًا أصدقائه إىل كتب الورق، عىل أفكاره

أخرى سبيٍل يف متُّ قد أنني عيلَّ يَعِتبوا أال أصدقائي الوطنيِّني إىل ل أتوسَّ إنني
َلَمذلَّة إنها املخدوَعني. وحبيبَيْها شائنٍة غانيٍَة ضحيَة ِمتُّ لقد بالدي. سبيل دوَن
ناءة؟ والدَّ آلة الضَّ شديِد يشءٍ سبيل يف أموُت ِلَم آه! حياتي. أُنهي أنني بائسٌة
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لتحريٍض االستسالِم عىل مقهوًرا أُجِربُت أنني تشهَد أن للسماء أدعو إنني
السبل. بكلِّ تجنُّبَه حاَولُت

غري الرياضيَّة. أفكاره جميَع يكتَب أن جالوا حاول للمبارزة، السابقة الليلة يف :2-6 شكل
األيرس الركن يف نجد الصفحة، هذه يف املالحظات. هذه يف تظهر األخرى التعليقات بعض أنَّ
وهو بالِحْرب، الكلمة من الثاني الجزء مالمَح طمس وقد (امرأة)، une femme كلمة السفيلِّ

املباَرزة. سبُب هي التي املرأِة إىل األرجح عىل يُشري

دائًما جالوا احتفَظ فقد العاطفي، وارتباِطه الجمهورية، للقضيِة إخالِصه من بالرغم
األكاديميُة رفَضته الذي بحثُه يَضيع أن مخاوِفه أعظم ِمن وكان للرياضيَّات، بشَغِفه
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خطَر املصريية، الساعة قبَل يشء كلِّ تسجيَل باستماتٍة يُحاول جالوا كان بينما :3-6 شكل
وقت) لَديَّ (ليس je n’ai pas le temps الكلمات فنجد ة. املهمَّ إكمال من يتمكَُّن ال قد أنه له

الصفحة. من األيرس السفيلِّ الجزء يف املوجوَدين السطَرين نهاية يف

جميع كتابِة يف الليل مدى عىل َعِمل بالتقدير، ِليَحظى يائسة محاولٍة ويف األبد. إىل بالفعل
الشكالن ح ويُوضِّ بالكامل. الُخماسية املعادالِت لُْغز ترشُح أنها يرى كان التي املربهنات
بمثابِة الصفحاُت هذه كانت جالوا. كتبَها التي األخرية الصفحات بعَض 3-6 و 2-6

ثناياها يف تحمُل كانت أنها غريَ بالفعل، وفورييه كويش إىل قدَّمها التي لألفكار نَْسٍخ
ليس وقت، لديَّ «ليس اليأس: عالمات وبعَض «امرأة»، أو «ستيفاني» إىل عَرضيًة إشاراٍت

235



األخرية فريما مربهنة

صديقه إىل توضيحيَّة رسالًة كتب حساباتُه، اكتمَلت حني الليلة نهاية ويف وقت!» لديَّ
أوروبا: يف الرياضيَّات علماء أعظِم عىل أوراُقه ع تُوزَّ أن فيها يطلب شوفالييه، أوجست

العزيز صديقي
بنظرِة يتعلَّق وأوَّلُها التحليل. يف الجديدة االكتشافاِت بعض إىل لُت توصَّ لقد

التكامليَّة. بالدوالِّ غريُها ويتعلق الخماسية، املعادالت
بالجذور، املعادالت حلِّ إمكانية ظروِف عن املعادالت نظرية يف بَحثُت لقد
املمكنة التحوُّالت جميع ووصِف النظرية هذه لتعميِق الفرصَة يل أتاح ما وهو
يف كلَّه هذا َرشحُت وقد بالجذور. حلِّها إمكانية عدِم من بالرغم ما، معادلٍة يف

… هنا مذكراٍت ثالث
منها. متأكًدا أكن لم اقرتاحاٍت تقديِم عىل حياتي يف أجرؤ كنُت ما كثريًا
مصلحتي من وليس عام، من أكثَر منذ ذهني يف واضٌح هنا كتبتُه ما كلَّ أنَّ غري
عىل مكتِمًال برهانًا أمتلُك ال مربهناٍت إعالِن من يمنُعني للشكِّ نفيس أترَك أن

صحتها.
املربهنات هذه يف بآرائهم يُْدلوا بأن لجاوس أو لجاكوبي عَلنيٍّا طلبًا ْم قدِّ
يف نفًعا الرجال بعُض يجَد أن آُمل ذلك، بعد صحتُها. ال أهميتُها حيث من

الَفْوىض. هذه تنظيِم
إليك. الحارُّ ِعناقي

جالوا إي

منعِزل، حقٍل ويف ،١٨٣٢ عام مايو من الثالثني يف األربعاء ليوم املوافق التايل، الصباح يف
ُمسلَّحان وهما خطوًة، وِعرشين خمٍس مسافِة عىل اآلخَر أحُدهما وديربينفي جالوا واجه
بشأِن أحًدا يُخرب لم وحده. وقف فقد جالوا أما آَخرون، ديربينفي رافق باملسدسات.
بعد إال املبارزة بأنباءِ سيُخربه ألفريد ألخيه أرسله الذي الرسول يكن فلم ورطته؛
أياٍم بعد إال أصدقاءه ستصُل السابقة الليلة يف كتبَها التي الرسائُل تكن ولم انتهائها،

عدة.
يف جالوا وأُصيَب صامًدا، ديربينفي ظل النريان. منها وأُطِلَقت املسدَّسات ُرِفَعت
بهدوءٍ املنتُرص ابتعد وقد يُساعده، جرَّاح ثَمة يكن ولم عاجًزا. األرض عىل رَقد َمِعدته.
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أخاه ونَقل الحادثة موقع إىل ألفريد وصل عدة، ساعاٍت بعد للموت. الجريَح َخْصمه تارًكا
يف جالوا ومات الصفاقيُّ الِغشاء التهَب إذ فات، قد األوان كان كوتشان. مستشفى إىل

التايل. اليوم
مركَز ستكون أنها الرشطُة رأت أبيه. جنازُة كانت ما بقدر صاخبًة ِجنازته كانت
ألفان ع تجمَّ ذلك، من بالرغم السابقة. الليلة يف الرِّفاق من ثالثني واعتقَلت سيايسٍّ ٍع تجمُّ
جالوا زمالء بني جار الشِّ اندالع من بدٌّ ثَمة يكن ولم املراسم، لحضور الُجمهوريِّني من

األحداث. ملراقبة أتَوا الذين الحكوميني الضباِط وبني
خطيبتُه، خانَته خطيبًا يكن لم ديربينفي بأنَّ املتزايِد العتقاِدهم غاِضبني امُلعزُّون كان
كانت فقد متآِمرة. غاويٌة بل حبيبٍة، مْحَض تكن لم ستيفاني وأنَّ للحكومة، عميًال بل
بالفعل تُشري بيالجي، سانت سجِن يف وهو جالوا عىل أُطِلَقت التي الرَّصاصة مثل أحداث
للتورُّط ُخِدع أنه أصدقاؤه استنتَج فقد ثَمَّ وِمن الشاب، الثائِر الغتيال مؤامرٍة وجوِد إىل
إذا ما بشأن املؤرِّخون جادل لقتِله. سياسية مؤامرٍة من جزءًا كانت عاطفية عالقٍة يف
ِكْلتا يف لكْن سياسية، دوافُع لها كانت أم مأساوية، حبٍّ لعالقة نتيجًة املبارزُة كانت
الرياضياِت دَرس أن بعد العرشين، سنِّ يف الرياضيات علماء أعظم أحُد ُقِتل الحالتنَي،

فَحْسب. سنوات لخمس
لتوضيِح كتابتَها أعادا أوراقه، بتوزيِع جالوا وأخو شوفالييه أوجست يقوَم أن قبل
وعىل عَجٍل عىل أفكاره رشِح يف جالوا عادة بأنَّ شك فال فيها. واالستفاضة الرشوحات
ليضَع واحدة ليلٍة ِسوى يمِلُك ال أنَّه حقيقة وطأة تحَت تفاقَمت قد كامل، غرِي نحٍو
من نُسًخا وأرَسال بالواجب التَزما قد أنَّهما من وبالرغم البحث. من سنواٍت ُخالصَة فيها
بالتقدير يحَظ لم جالوا عمَل فإنَّ وغريِهما، جاكوبي وكارل جاوس كارل إىل املخطوطات
أدرك .١٨٤٦ العام يف ليوفيل جوزيف إىل نسخٌة وَصَلت حني الزمان، من عقٍد بعد إال
نهايِة ويف معناها. تفسرِي محاولِة يف شهوًرا وقىض الحسابات يف العبقريَّة قبَس ليوفيل
إيه بيوريه ماثيماتيك دو «جورنال املرموقة الدوريَّة يف ونرشها األوراَق حرَّر املطاف،
الرياضيَّات علماء من االستجابُة وجاءت والتطبيقيَّة) البَْحتة الرياضيات (مجلة أبليكيه»
الحلول إيجاد لكيفيِة كامًال َفْهًما بالِفْعل صاغ قد جالوا كان إذ ومذِهلة؛ فوريًة اآلَخرين
يُمكن نوٍع نوَعني: إىل الخماسيَة املعادالِت جالوا صنَّف البداية، ففي الخماسيَّة. للمعادالت
التي الخماسية املعادالت حلوِل إليجاد وصفًة ابتَكر ذلك، بعد حلُّه. يُمكن ال ونوٍع حلُّه،
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أي الخماسيَّة، من أعىل ُرتٍَب إىل تنتمي معادالٍت جالوا دَرس ذلك، عىل ِعالوًة حلُّها. يُمكن
حلُّها يُمِكُن املعادالِت هذه أي معرفة من وتمكَّن ذلك، إىل وما ،x7 و x6 ن تتضمَّ التي تلك
عرش، التاسع القرِن يف الرياضيَّات روائِع أحَد العمُل هذا كان لقد حلُّها. يُمكن ال وأيها

املأساويِّني. أبطالها أحُد ابتَكره وقد
القاه الذي الرفض يف السبب عن رأيَه ليوفيل كتب البحثيَّة، للورقة مقدمته يف
جالوا بَعثَت قد بذََلها التي الجهوَد أنَّ وكيف وقامًة، ِسنٍّا يَْكربونه ن ممَّ الشابُّ الريايضُّ

جديد: من

عىل ينبغي الذي الخلِل هذا يف السبَب هي اإليجاِز يف الشديدة الرغبُة كانت
القضايا معالجة عند آخَر يشءٍ أيِّ من أكثَر تجنُّبَه جاهًدا يُحاول أن املرء
حني للغاية رضوريٌّ الوضوَح بأنَّ شك فال البَْحت. الجرب يف الغامضِة املجرَّدة
غرابًة. األكثِر املناطِق إىل املعتادة الطريِق عن بعيًدا القارئ توجيَه املرءُ يُحاول
واضًحا تكون أن يجب املتسامية، األموَر تُناقش «حني ديكارت: قال ومثلما
كيف نفهَم أن ويُمكننا املبدأَ، هذا جالوا تجاهَل ما كثريًا متسامية.» بدرجٍة
برصامِة يُحاولوا، أن املالئِم من أنه رأَوا قد البارزين الرياضيات علماءَ أنَّ
إىل نفسه الوقت يف الخربة وقليِل عبقريٍّ مبتدٍئ إعادَة الَحكيمة، نصيحِتهم
والنشاط؛ ِد التوقُّ شديَد أمامهم انتَقدوه الذي املؤلُف كان لقد الصحيح. الطريِق

نُصحهم. من يستفيَد أن يُمكن كان
يف االنغماَس فلنتجنَّب موجوًدا! جالوا يَُعد لم يشء. كلُّ تغري فقد اآلن، أما

… املحاسن إىل وننظْر هي حيث املساوئَ ولنرتك الجدوى، عديِم انتقاٍد
أكملُت أن بعد شديد برسوٍر وشعرُت مكافأة، خريَ حمايس عىل ُكوِفئُت لقد
املربهنَة هذه جالوا بها يُثِبت التي الطريقة ورأيُت الطفيفة، الثغرات بعَض

تماًما. صحيحًة صارت وقد التحديد وجِه عىل الجميلة

األوىل الدومينو قطعة إيقاع (3)

فكرٌة وهي املجموعة»، «نظرية باسم يُعَرف مفهوٌم جالوا حسابات صميِم يف يَكمن كان
فيما للحلِّ قابلًة تكن لم التي املسائل مع للتعامل استخدامها يُمكن الة فعَّ أداٍة إىل رها طوَّ
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ما، عمليٍة طريق عن مًعا دمُجها يُمكن عناَرص ِعدُة هي الرياضيَّات يف واملجموعة سبق.
املحدِّدة املهمة الخواصِّ من معيَّنة. رشوًطا أيًضا تستويف وهي الرضب، أو الجمع مثل
النتيجة تكون الحسابية، العمليَّة يف عنارصها من عنَرصين أيِّ دمج عند أنه هي للمجموعة

العملية. تلك يف «مغلقة» بأنها املجموعة وتُوَصف املجموعة. يف آخَر عنًرصا
مجموعًة السالبة الصحيحة واألعداد املوجبُة الصحيحة األعداد تُشكِّل املثال، سبيل عىل
عدٍد إىل ذلك يؤدي الجمع عملية يف آخَر مع صحيح عدٍد دمج وعند «الجمع». عملية يف

مثل: ثالث، صحيح

4 + 12 = 16.

عمليِة يف مغَلقًة تكوُن والسالبة املوجبة الصحيحة «األعداد إنَّ الرياضيات علماءُ يقول
يف مجموعًة الصحيحة األعداُد تُشكِّل ال ذلك، من العكس وعىل مجموعة.» وتُشكِّل الجمع
صحيًحا، عدًدا بالرضورِة لنا ينتج ال آَخر، عىل صحيح عدٍد قسمَة ألنَّ «القسمة»؛ عمليِة

املثال: سبيل فعىل

4÷ 12 = 1
3 .

ذلك، من بالرغم األصلية. املجموعِة إىل ينتمي وال صحيًحا عدًدا ليس ١ / ٣ فالكرس
باسم تُعَرف التي املجموعة وهي بالفعل، الكسوَر ُن تتضمَّ أكربَ مجموعًة تناولنا إذا
عَملية يف مغلقة النسبية «األعداد جديد: من االنغالق تحقيُق فسيُمكن النِّْسبية، األعداد
تنتج صفر العنرص عىل القسمة ألنَّ االنتباُه؛ علينا يزال ال هذا، من وبالرغم القسمة.»
أن فاألدقُّ السبِب؛ ولهذا الرياضية. الكوابيِس من العديد إىل يُؤدِّي مما الالنهائيَّة، لنا
يُشبه االنغالق إنَّ الِقْسمة.» عمليِة يف مغلقٌة فر) الصِّ (باستثناء النِّسبية «األعداد نقوَل:

عديدة. نواٍح من السابقة الفصول يف ناَقْشناه الذي االكتمال مفهوَم
وقد األعداد، من نهائية ال بدرجة كبريًة مجموعاٍت والكسوُر الصحيحة األعداد تُشكِّل
أكثَر عنها تتولَّد التي الرياضية املعارُف كانت املجموعة، حجُم زاد كلَّما أنه املرءُ يَفرتض
املجموعاِت أنَّ وأثبَت األفضل»، هو «األقل فلسفة يتبنَّى كان جالوا أنَّ غري لالهتمام. إثارًة
املجموعات استخدام من وبدًال الخاص. بثرائها تتَّسم أن يُمكن بعناية، سَة املؤسَّ الصغريَة
املعاَدلة. لهذه الحلول حفنة من مجموعتَه س وأسَّ محدَّدة، بمعادلٍة جالوا بدأ الالنهائية،
اشتقاَق لجالوا أتاحت التي الخماسية املعادالت حلول من مكوَّنة مجموعاٍت كانت لقد
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جالوا عمل وايلز استخدم الزمان، من ونصف قرٍن وبعد املعادالت. هذه بشأن نتائِجه
تانياما-شيمورا. َحْدسيَة يُثبت الذي لُربهانه أساًسا

معادلٍة كلَّ أنَّ يُثبتوا أن الرياضيَّات علماءِ عىل كان تانياما-شيمورا، َحْدسية إلثباِت
حاَولوا البداية، ويف نمطي. بشكٍل تقرتَن أن يُمكن الالنهائية اإلهليلجية املعادالت من
(E (السلسلة اإلهليلجية املعادالت إلحدى الكامل النوويِّ الحمض مطابقُة يُمكن أنَّه إثباَت
ذلك بعد ينتقلون ثم ،(M (السلسلة النمطية األشكال ألحد الكامل النوويِّ الحمض مع
أحٌد يتمكَّن فلم تماًما، منطقيٌّ النهَج هذا أنَّ من وبالرغم التالية، اإلهليلجية املعادلة إىل
املعادالت من الالنهائيِّ العدد لذلك وتَكراًرا ِمراًرا العمليِة هذه ِلتَكرار طريقٍة إيجاد من

النمطية. واألشكال اإلهليلجية
مطابقة محاولة من فبدًال َجذْريٍّا. مختلفة بطريقٍة املشكلة مع تعامَل فقد وايلز، أما
Mو E السلسلتنَي إىل االنتقاِل ثم ،M سالسِل وإحدى E سالسل إحدى يف العنارص جميِع
العنرص إىل االنتقاَل ثم ،Mو E السالسل جميع يف واحد عنٍرص مطابقَة حاوَل التاليتنَي،
العنارص، من نهائية ال قائمًة E سالسل من سلسلٍة كلُّ تتضمن أخرى، بعبارٍة التايل.
الجني مطابقُة يُمكن أنَّه يُثبت أن وايلز أراد وقد النووي، الحمض تُشكِّل منفردة جينات
إثبات إىل ينتقُل ذلك، وبعد .M سالل جميع يف األول الجني مع ،E سالسل جميع يف األول
،M سالسل جميع يف الثاني الجني مع ،E سالسل جميِع يف الثاني الجني مطابقة إمكانيِة

ذلك. آخِر إىل
إذا حتى أنه ذلك التقليدية؛ الطريقة يف املرءُ يُواجهها بالالنهائية تتعلق مشكلٌة ثَمَة
إحدى عنارص جميع مع تتطابُق E سالسل إحدى عناِرص جميع أنَّ إثباِت من املرءُ تمكَّن
مطابقتُها. ينبغي M وسالسل E سالسل من جدٍّا الكثريُ هناك يظلُّ فسوف ،M سالسِل
تمكَّن إذا حتى ألنه الالنهائية؛ مع التعامَل ن يتضمَّ يزال ال وايلز تبنَّاه الذي النَّهُج كان
سالسل جميع يف األول الجني مع يتطابق E سالسل جميع يف األول الجنَي أنَّ إثبات من
ذلك، من بالرغم مطابقتُها. ينبغي التي الجينات من ا جدٍّ الكثريُ هناك يظلُّ فسوف ،M

التقليدي. النهُج بها يتمتع ال مهمة بميزٍة يتمتَّع وايلز نهُج كان
E سالسل إحدى عنارص جميَع أنَّ إثباِت من تتمكََّن أن فوَر القديمة، الطريقة ففي
أيٌّ التايلَ: السؤال تطرَح أن عليك يُصبح ،M سالسل إحدى عنارص جميِع مع تتطابُق
من الالنهائيُّ فالعدد التالية؟ الخطوة يف مطابقتَهما أُحاول أن ينبغي Mو E سالسل من
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يَجري التي التاليِة السلسلة اختيار فإنَّ ثَمَّ وِمن طبيعي؛ برتتيٍب يتَّسُم ال Mو E سالسل
أنَّ وايلز طريقة يف للغاية ِة املهمَّ األمور ومن كبري. حدٍّ إىل عشوائي اختياٌر هو معالجتُها
جميع يف األول الجني أنَّ إثباِت فبعد ثَمَّ وِمن طبيعي؛ ترتيٌب لها E السلسلة يف الجيناِت
التالية الخطوُة ستكون ،(E1 = M1) M سالل جميع يف األول الجني مع يتطابُق E سالسل
جميع يف الثاني الجني مع E سالسل جميع يف الثاني الجني تطابِق إثباَت هي بالطبع

وهكذا. ،(E2 = M2) M سالسل
استقرائي. برهاٍن لبناءِ بالضبط وايلز إليه يحتاج ما هو الطبيعيُّ الرتتيب هذا كان
مع E سالسل جميع يف األول العنرص مطابقة إمكانيَة يُثبت أن وايلز عىل كان البداية، يف
العنرص مطابقِة إمكانيَة أنَّ إثباُت عليه كان ذلك، بعد .M سالسل جميع يف األول العنرص
مطابقُة أمكَن وإذا أيًضا، الثاني العنِرص مطابقِة إمكانيَة تعني السالسل، نوَعي يف األول
قطعَة يُوِقع أن عليه كان وهكذا. الثالث، العنرص مطابقُة أيًضا فسيُمكن الثاني، العنرص
أيًضا. تَليها التي ستُوِقُع تقع، التي الدومينو قطعَة أنَّ ذلك بعد يُثِبَت ثم األوىل، الدومينو
استخداُم املمكِن فمن جالوا. مجموعاِت فعاليََّة وايلز أدرَك حني األوىل الخطوُة َقت تحقَّ
أثبَت التحليل، من شهور وبعد مجموعة. لتشكيِل إهليلجية معادلٍة كلِّ من حلول بضعِة
العنِرص مطابقُة بالفعل يُمكن أنَّه وهو قاطع، استنتاٍج إىل أدَّت قد املجموعَة أنَّ وايلز
وايلز تمكَّن جالوا، وبفضل .M سالسل جميع يف األول بالعنرص E سالسل جميع يف األول
إيجاَد تتطلَُّب االستقرائيِّ بُرهانه يف التاليُة الخطوُة كانت األوىل. الدومينو قطعة إيقاِع من
يف له املناظِر العنرص مع يتطابُق E السلسلة عنارص من أيٌّ كان إذا أنه إلثبات طريقٍة

أيًضا. متطابَقني التاليان العنرصان يكون أن بد فال ،M السلسلة
املدِة عن إشارٌة ة ثَمَّ يكن ولم بالفعل، عاَمني استغرق قد املرحلِة هذه إىل الوصول إنَّ
القادمَة املهمة يُدرك وايلز كان الربهان. نطاِق لتوسيع طريقٍة إيجاُد سيستغرُقها التي
ال قد ملسألٍة الوقت من محدَّدة غرِي ٍة مدَّ تكريُس أمَكنَني كيف تتساءل «قد جيًدا: إدراًكا
وكنت املسألة، هذه عىل العمَل أحبُّ كنُت أنني هي واإلجابة أصًال. حلُّها املمكن من يكون
دوًما أعرف كنُت إنني ثم أماَمها. وذكائي معرفتي باختباِر أستمتع كنُت بها. مهووًسا
بالدرجة قويًة تكن لم وإن حتى ما، شيئًا ستُثبت فيها أُفكر كنُت التي الرياضيَّاِت أنَّ
يف وقتي أُهِدُر أكن لم فريما. مربهنة ثَمَّ وِمن تانياما-شيمورا؛ َحْدسية إلثباِت الكافية
ثَمة كان البداية. من ذلك أعرف وكنُت تأكيد، بكل جيدًة كانت لقد سيِّئة، رياضياٍت إنتاِج
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أكن لم أنني املؤكد لكنَّ فريما، مربهنة إثبات من أبًدا أتمكََّن لن بأنني بالطبع احتماٌل
فحسب.» وقتي أُهِدُر

األخرية؟» فريما مربهنة حل جرى «هل (4)

كانت فقد تانياما-شيمورا، َحْدسية إثبات نحَو أُوىل خطوٍة ِسوى تكن لم أنها من بالرغم
ونتيجًة لذاته. النرش يستحقُّ رائًعا رياضيٍّا إنجاًزا وايلز تبنَّاها التي جالوا اسرتاتيجيُة
لكنه اكتشاَفه، لآلَخرين يُعِلن أن وايلز باستطاعِة يكن لم نفِسه، عىل فَرَضها التي للُعزلة

األهمية. من القدر بهذا إنجازاٍت ق يُحقِّ يكون قد عساه َمن أيًضا يعرف يكن لم
ال بأنَّه شكَّ ال «حسنًا، محتَملني: منافسني أيِّ تجاه الفلسفيَّ موقَفه وايلز يستذكر
تمكَّن قد آخَر شخًصا أنَّ يجُد ثم ما، يشءٍ حلِّ محاولة يف سنواٍت قضاء يف يرغُب أحد
كثريًا؛ املنافسِة من أخىش أكن لم أنني الطريف لكنَّ فقط. أسابيَع ببضعِة قبله حلِّه من
أنَّ أعتقُد أكن لم أنني كلُّه األمر مستحيًال. حلُّها يُعدُّ مسألٍة حلِّ عىل أعمل كنُت إنني إذ

غريي.» وال أنا ال حلُّها، يُمكن كيف األمر حقيقة يف يعرف أحًدا
الصفحات يف الرئيسية العناوين بقراءِة وايلز ُصِدم ،١٩٨٨ عام مارس من الثامن يف
«واشنطن صحيفة زَعَمت فقد األخرية. فريما ملربهنة حلٍّ إىل َل التوصُّ تُعلن للصحف األوىل
وثالثني ثمانيًة العمر من البالَغ مياوكا يوتيش أنَّ تايمز» «نيويورك وصحيفة بوست»
العالم. يف مسألٍة ألصعِب حالٍّ اكتشَف قد مرتوبوليتان، طوكيو بجامعة يعمل الذي عاًما،
يف فَحْسب العامَّ مخطَّطه َرشح وإنَّما بعد، برهانَه نَرش قد مياوكا يكن لم املرحلة، هذه يف
الحضور، ضمن كان الذي زاجري دون ص لخَّ وقد بون. يف للرياضيات بالنك ماكس معهد
يشعرون َمن وهناك للغاية، لالهتمام مثريٌ مياوكا برهان «إنَّ الريايض: املجتمِع تفاُؤَل
حتى جيًدا يبدو الربهان لكنَّ مؤكَّد، غريَ األمُر يزال ال نجاحه. يف جيدة فرصًة ثمَة بأنَّ

اآلن.»
وهي تماًما، جديدة زاويٍة من للمسألة معالجِته كيفيَة مياوكا وصف بون، يف
لألشكال ثريٍّا َفْهًما التفاضليِة الهندسِة علماءُ ر طوَّ الُعقود، مدى فعىل التفاضليَّة. الهندسة
من فريٌق حاوَل العرشين، القرن سبعينيَّات ويف أسُطِحها. خصائَص سيَّما وال الرياضيَّة؛
الهندسة مسائِل بني التشابُه أوُجِه استخالَص أراكيلوف، إس الربوفيسور بقيادِة الروس
علماءُ وكان النجالندز، بَرنامج خيوِط أحَد ذلك كان األعداد. نظريِة ومسائل التفاضلية
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اآلن، حتى تَُحل لم التي األعداد نظرية مسائل حلِّ من يتَمكَّنوا أن يف يأُملون الرياضيات
بالفعل. حلُّه جرى قد الذي التفاضليَّة، الهندسة يف لها املناِظر السؤال دراسِة خالل من

التوازي». «فلسفة باسم ُه التوجُّ هذا ُعِرف وقد
األعداد نظرية مسائل معالجَة يُحاولون كانوا الذين التفاضليِة الهندسة علماءُ أصبح
يف لهم مهمٍّ انتصار أوَل أعَلنوا وقد الحسابية»، الجربية الهندسة «علماء باسم يُعَرفون
يف املتقدِّمة الدراسات معهِد يف يعمل كان الذي فولتينجز جريد قدَّم حني ١٩٨٣ العام
زَعم قد فريما أنَّ تتذكَّر لعلَّك األخرية. فريما مربهنة َفهم نحَو كبريًا إسهاًما برينستون،

للمعادلة: صحيحة بأعداٍد حلوٌل توجد ال أنه

.٢ من أكرب n حيث ،xn +yn = zn

خالل من األخرية املربهنة إثبات نحَو ٍم تقدُّ تحقيَق يستطيُع أنه يرى فولتينجز كان
من كلٍّ مع تتناظُر التي فاألشكال .n ل املختلفة بالقيم املرتبطة الهندسية األشكال دراسِة
بالثقوب. ب ُمثقَّ جميَعها أنَّ وهي واحد، يشءٍ يف تشرتُك لكنَّها مختلفٌة، جميِعها املعادالِت
4-6 الشكل ويُوضح النَمطية، باألشكال شبيهٌة إنها أي األبعاد، رباعيُة األشكال فهذه
األبعاِد، متعدَد دوناتس كعَك األشكاُل هذه تُشبه منها. لشكَلني األبعاد ثنائيَّ بَرصيٍّا تمثيًال
عدُد زاد املعادلة، يف n قيمة زاَدت وكلما واحد. ثَْقٍب ال عديدة ثقوٍب عىل تحتوي وهي

لها. املناظِر الشكل يف الثقوب
ثقٍب من أكثَر عىل دائًما تحتوي األشكاُل هذه كانت ملا أنَّه إثباِت من فولتينجز تمكَّن
صحيحة. بأعداٍد الحلول من نهائيٌّ عدٌد بها املرتبطِة فريما ملعادلِة يكون أن بد فال واحد،
زَعمه ما وهو الصفر، من بدايًة يشء، أيَّ يكون أن يُمكن الحلول من النهائيُّ العدد وهذا
األخرية، فريما مربهنة يُثِبت لم فولتينجز فإنَّ ثَمَّ؛ وِمن املليار. أو املليون إىل نفُسه، فريما

الحلول. من نهائي ال عدٍد وجود احتماليِة استبعاد من األقلِّ عىل تمكَّن قد لكنه
وضَع لقد أخرى. خطوًة التقدَُّم يستطيع أنه مياوكا زَعم سنوات، بخمِس ذلك بعد
صار مياوكا. متباينة باسم يُعَرف بما تتعلق َحْدسيًة العرشينيَّات بداية يف يزاُل ال وهو
مربهنِة معادلة حلول عدَد أنَّ سيُثِبت الهندسية حدسيَّتِه من ا مستَمدٍّ بُرهانًا أنَّ الجيلِّ من
مشابًها مياوكا تبنَّاه الذي النهج كان أيًضا. صفٌر هو بل فحسب، محدوًدا ليس فريما
ربِطها طريِق عن األخرية فريما مربهنة إثباَت يُحاوالن كانا إنهما حيث من وايلز لنهِج
مجال يف الحدسيُة كانت مياوكا، حالة يف الرياضيات. يف آَخر مجاٍل يف جوهريَّة بَحْدسيٍة
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وهما «ماثيماتيكا». يُْدعى كمبيوتر برنامج باستخداِم السطحان هذان م ُصمِّ :4-6 شكل
للصورة n = و5 األوىل، للصورة n = 3 حيث ،xn + yn = 1 للمعادلة هندسيَّان تمثيالِن

املركَّبة. ات املتغريِّ من yو x يَُعد الحالة، هذه يف الثانية.

واألشكال اإلهليلجية املعادالت خالل من الربهاُن كان وايلز حالة ويف التفاضليَّة، الهندسِة
حني تانياما-شيمورا َحْدسية إثباَت يُحاول يزال ال كان أنه وايلز حظِّ سوء من النمطية.

األخرية. فريما ملربهنِة برهانًا ثَمَّ وِمن ِلَحْدسيته؛ مكتِمًال برهانًا مياوكا أعلَن
تفاصيَل تضمُّ الجرب من صفحاٍت خمَس مياوكا نَرش بون، يف إعالنه من أسبوَعني بعد
أنحاء جميع يف التفاضليِة والهندسة األعداد نظريِة علماءُ راح التدقيق. بدأ ثم برهاِنه،
إشارة أيِّ أو املنطق، يف طفيفٍة ثغرة أيِّ عن بحثًا بسطٍر، سطًرا برهانَه يَْفحصون العالم
الرياضيات علماء من عدٌد أوضَح أيام، بضعِة غضوِن ويف خاطئ. افرتاٍض وجوِد عىل تدلُّ
محدَّد استنتاٍج إىل يُؤدِّي مياوكا عمل من جزءٌ كان الربهان. يف ُمقِلٌق تناقٌض أنه بدا ما
مع يتَعارُض التفاضليَّة، الهندسة إىل االستنتاِج هذا ترجمة وعند األعداد، نظرية مجال يف
كلَّه مياوكا برهاَن يُبِطل يَُكن لم هذا أنَّ من وبالرغم سنوات. قبَل بالفعل أُثِبتَت قد نتيجٍة
التفاضلية. والهندسة األعداد نظريِة بني التوازي فلسفة مع يتعارُض كان فإنه بالرضورة،
أنه ملياوكا، الطريَق د مهَّ الذي فولتينجز، جريد يُعلن أن قبل آَخران أسبوعان مرَّ
كان لقد املنطق. يف ثغرة التوازي: يف الواضح الخلِل لهذا ِد املحدَّ السبِب إىل َل توصَّ قد
ترجمِة يف الدقة تماَم دقيًقا يكن ولم األساس، يف الهندسِة يف متخصًصا الياباني الريايضُّ
نظرية علماءِ من كبري حشٌد حاول به. أُْلفًة أقلُّ هو الذي األعداد نظرية مجاِل إىل أفكاره
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شهرين وبعد بالفشل. انتَهت قد جهودهم لكنَّ الخطأ، تصحيح يف مياوكا مساعدَة األعداد
بالفشل. عليه محكوٌم األصيلَّ الربهان أنَّ عىل اإلجماُع كان األوَّيلِّ، اإلعالن من

مياوكا ابتكَر املايض، يف َفِشلت التي الرباهنِي من العديد مع الحال هي ومثلما
تطبيقاٍت ذاتها حدِّ يف كانت الربهان أجزاء فبعُض لالهتمام. مثريًة رياضيًة معارَف
يف آَخرون رياضيُّون استخدَمها وقد األعداد، نظرية يف التفاضليِة للهندسة عبقريًة
إلثباِت أبًدا تُستخَدم لم لكنها أخرى، مربهنات إلثباِت عليها وأكَملوا الالحقة، السنوات

األخرية. فريما مربهنة
تحديثاٍت الصحُف ت ونَرشَ األخرية، فريما مربهنة بشأِن الصخب انتهى ما رسعان
االهتمام هذه كلِّ وبعد بعد. تَُحلَّ لم عام، ٣٠٠ عمرها يبلغ التي األحجيَة بأنَّ تُفيد قصريًة
إيث أنفاق مرتو محطة إىل طريَقها الجرافيتي فن من جديدة قطعٌة وَجَدت ، اإلعالميِّ

فيها: جاء وقد نيويورك، يف سرتيت

حلول! ال :xn +yn = zn
بالفعل، لهذا رائًعا برهانًا اكتشفُت لقد

قادم. قطاري ألنَّ اآلن؛ كتابته أستطيع ال لكني

القرصاملظلم (5)

تُقَهر لم األخرية فريما مربهنة ظلَّت شيئًا. العالم يعرَف أن دون َعداء الصُّ وايلز س تنفَّ
أقيض «كنُت تانياما-شيمورا. َحْدسية إلثبات معركِته يف االستمراُر باستطاعته وكان بعُد،
املسألة اختزاِل من أحيانًا أتمكَّن كنُت لكنني للكتابة، مكتبي إىل الجلوِس يف الوقت معظَم
يشء ِلَغرابته، انتباهي يسرتعي يشء تلميًحا، ذلك يف أجُد وكنت للغاية، د محدَّ يشءٍ إىل
شيئًا أنَّ أجد كنُت عندما بالضبط. تحديَده أستطيُع ال لكنني الكتابِة، وراء فيما كامن
عليه؛ أعمُل مكتب إىل أو للكتابة أدواٍت أيِّ إىل أحتاج أكن لم آنَذاك، ِذهني يَْشَغل ًدا محدَّ
تركيَز أستطيع أنني أجُد أميش، حني البحرية. بجوار للتجوُّل ذلك من بدًال أذهب كنُت لذا
األوراق بعَض أحمل وكنُت تماًما. فيه وأنهِمُك املسألة، من محدَّد واحد جانٍب عىل تفكريي
كتابتها يف وبدأُت مقعٍد عىل جَلسُت فكرٌة، يل خطَرت ما إذا حتى الدوام، عىل رصاٍص وقلَم

برسعة.»
طبَّق االكتشافات. من مجموعٍة إىل وايلز ل توصَّ املتواِصل، الجهد من سنوات ثالِث بعد
من نهائيٍّ ال عدٍد إىل اإلهليلجيَة املعادالِت م وقسَّ اإلهليلجيَّة، املعادالت عىل جالوا مجموعاِت

245



األخرية فريما مربهنة

نَمطيَّة. تكوَن أن بد ال اإلهليلجية، املعادالت جميِع من األوىل الِقطعَة أنَّ أثبَت ثم األجزاء،
تُؤدَِّي أن يُمكن التي األساليِب استكشاِف إىل وانتقل األوىل، الدومينو قطعَة أسَقَط لقد
الطريُق هو هذا أنَّ بدا الحًقا، األمر يف التفكرِي وعند بأكمِلها. ية املتبقِّ القطع انهياِر إىل
للتغلُِّب العزِم من ضخًما قدًرا استلزَم قد املرحلة هذه إىل الوصوَل لكنَّ للربهان، الطبيعيُّ
قٍرص يف رحلٌة بأنها الرياضيَّات ممارسِة يف تجِربتَه وايلز يصُف الذات. يف الشكِّ فرتات عىل
تماًما. مظلمًة مظلمة. وتجُدها القرص من األوىل الغرفة «تدخل ُمستكَشف. غرِي مظِلم
وأخريًا، منها. قطعٍة كلِّ موضَع تدريجيٍّا تعرف لكنك األثاث، يف وتتعثَّر طريقك يف تتخبَّط
وتستطيع يشء. كلُّ يُيضء وفجأًة له؛ وتُشغِّ اإلضاءِة ِمفتاَح تجد تقريبًا، أشُهٍر ستِة بعد
يف أخرى أشهٍر ستَة وتقيض أخرى غرفٍة إىل تنتقل ذلك، بعد بالتحديد. مكانَك ترى أن
تحدُث وقد األحيان بعض يف َلْحظيًة تكون اإلنجازاِت هذه أنَّ من فبالرغم لذا؛ الظالم.
يف املرءُ وقضاها سبَقتْها التي العديدة الشهور ِنتاُج فهي أحيانًا، اثننَي أو يوٍم مدى عىل

دونَها.» تحدَث أن يُمكن وال الظالم، يف التخبُّط
لقد اإلطالق. عىل عتمًة الغرِف أكثُر أنه بدا فيما نفَسه وايلز وجد ،١٩٩٠ عام يف
طريقٍة إىل بعُد ل توصَّ قد يكن لم ذلك، من بالرغم االستكشاف. يف عاَمني قرابَة قىض
التايل الجزءُ يكون أن بد فال نَمطيٍّا، اإلهليلجية املعادلة أجزاء أحُد كان إذا أنَّه بها يُثبت
املنشورة، األعمال يف وَجَدها التي واألساليب األدوات جميَع جرََّب أن وبعد أيًضا. نمطيٍّا
ذلك لكنَّ الصحيح، الطريق يف أسريُ أنني ا حقٍّ أعتقد «كنُت ُمالئمة. غريُ جميًعا أنها وَجد
هذه لحلِّ الالزمة الطرَق أنَّ يتَّضُح فقد وجهتي. إىل سأصُل أنني بالرضورِة يعني يكن لم
األداُة تُخرتََع لن ربما الحايلِّ. الوقت يف الرياضياُت إليه وصَلت مما ًما تقدُّ أكثُر املعِضلة
الطريق عىل كنُت إذا حتى لذا؛ عام. مائِة بعَد إال الربهاِن إلكمال إليها أحتاج كنُت التي

الخطأ.» القرن يف أكون فقد الصحيح،
نظريََّة يُدعى أسلوٍب عىل العمل يف بدأ آَخر. عاٍم مدى عىل وايلز ثابَر بشجاعٍة
يف طالٌب وهو تَعلَّمها قد اإلهليلجية املعادالت لتحليل طريقًة النظريُة هذه كانت إيواساوا.
كما مالئمًة تكن لم الطريقَة أنَّ من وبالرغم كوتس. جون إرشاِف تحت كامربيدج جامعة
لتوليِد تكفي التي بالدرجة الًة فعَّ لتُصِبَح تعديلها من يتمكََّن أن يف يأُمل كان فقد هي،

الدومينو. تأثري
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ما متى إحباًطا. يزداُد وايلز صار جالوا، مجموعات مع األوَّيلَّ اإلنجاز ق حقَّ أْن بعد
عام يف فريما مربهنة عىل العمَل بدأ أن منذ أُرسته. إىل ُ يلجأ كان للغاية، كبريًا الضغُط كان
هي بها أسرتخَي أن يُمكن التي الوحيدة الطريقة «كانت لِطفلتنَي. أبًا وايلز صار ،١٩٨٦
يريدونه ما وكلُّ ببساطة، بفريما ون يهتمُّ ال غار الصِّ فاألطفال . ِطفلتَيَّ مع الوقت قضاءُ

آخر.» يشء أيِّ بفعل لك يسَمحوا ولن قصة، لهم تحكَي أن هو

وفالخ كوليفاجني طريقة (6)

عليه كان إيواساوا. نظرية تعديِل معركَة َخِرس أنه وايلز شَعر ،١٩٩١ عاِم صيف بحلول
إنه أي التالية: القطعَة ستُوِقُع فإنها الدومينو، قطع من قطعٍة أيُّ وَقَعت إذا أنَّه إثباُت
يف M السلسلة عنارص أحِد مع اإلهليلجيَّة املعادلة يف E السلسلة عنارص أحُد تطابَق إذا
أن أيًضا عليه كان أيًضا. التايل العنرص عىل نفُسه األمر ينطبُق فسوف النمطي، الشكل
تضَمْن لم النمطية. واألشكاِل اإلهليلجية املعادالت جميع عىل سينطبُق ذلك أنَّ من َن يتيقَّ
املنشورة األعماِل يف آَخَر مستفيًضا بحثًا أجرى إليه. يحتاُج كان ما إيواساوا نظريُة له
كان أن وبعد إليها. يحتاج كان التي االنفراجَة يمنُحه بَديل أسلوٍب إيجاِد من يتمكَّن ولم
أنه قرَّر املاضية، الخمسِة السنوات مدى عىل برينستون يف حقيقي ناسٍك بمثابِة أصبح قد
الرياضيَّة. النَّميمة يف األخبار أحدِث ملعرفة أخرى مرًة املشاركة إىل للعودة الوقُت حان قد
سبٍب أليِّ بعُد ه ينُرشْ ولم مبتَكر، جديد أسلوٍب عىل ما مكاٍن يف يعمُل أحُدهم كان فربما
حيث اإلهليلجية، املعادالت عن مهم مؤتمٍر لحضوِر بوسطن إىل شماًال ه توجَّ األسباب. من

باملجال. املشتِغلني أهمَّ بالتأكيد سرَيى كان
كلِّ بعد رؤيتُه تْهم رسَّ الذين العالم أنحاء جميع من زمالئه من الرتحيَب وايلز ى تلقَّ
وقد بمرشوعه، علٍم غرِي عىل يَزالون ال كانوا املؤتمرات. دوائر عن الطويل الغياِب هذا
سأَلهم حني الخفيِّ وايلز دافع يف يشكُّوا لم تلميحات. بأي يُفِيشَ أال عىل وايلز حَرص
صلٍة ذاَت اإلجاباُت تكن لم البداية، ويف اإلهليلجية. املعادالت مجال يف األنباء أحدِث عن
كوتس «أخربني نفًعا: أْجَدى كان كوتس، جون السابق بُمِرشفه لقاءه لكنَّ وايلز، بمأزِق
املعادالت فيها يُحلِّل رائعة بحثيَّة ورقًة يكتب كان فالخ ماثيوس يُدعى لديه طالبًا بأنَّ
يىص ِخصِّ َمت ُصمِّ قد طريقته أنَّ وبدا كوليفاجني، ابتكَرها طريقًة يُكمل كان اإلهليلجية.
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أن عيلَّ سيظلُّ أنه معرفتي من بالرغم بالضبط، إليه أحتاج كنُت ما أنها بدا ملشكلتي.
كنُت الذي القديم النهج يُت نحَّ كوليفاجني-فالخ. بطريقة اة املسمَّ الطريقَة تلك ر أُطوِّ
كوليفاجني-فالخ.» نطاق لتوسيِع ونهاًرا ليًال بأكمِله وقتي وكرَّسُت تماًما، تطبيَقه أحاول
وايلز ُحجة نطاِق توسيُع الجديدة الطريقة لهذه يُمكن كان النظرية، الناحية من
من وكان اإلهليلجية، املعادلة ِقَطع جميع إىل اإلهليلجية، املعادلة من األوىل القطعة من
كوليفاجني الربوفيسور ابتكَر لقد اإلهليلجية. املعادالت جميِع عىل تنطبَق أن أيًضا املحتمِل
لم فأكثر. أكثَر فعاليتِه من ِليَزيَد فالخ ماثيوس نَه وحسَّ الفعاليَّة، شديَد رياضيٍّا أسلوبًا

العالم. يف األهمِّ الربهان يف عَمِلهما َدْمج ينتوي وايلز بأنَّ علٍم عىل منهما أيٌّ يكن
اكتَشفه الذي األسلوب عىل التعرُّف يف عدًة شهوًرا وقىض برينستون، إىل وايلز عاد
تمكَّن قصرية، بمدٍَّة ذلك بعد وتطبيقه. تعديله يف املتمثِّلة العمالقة ِة املهمَّ يف بدأ ثم حديثًا،
جميِع إيقاع من تمكَّن إنه أي محدَّدة؛ إهليلجية ملعادلة االستقرائيِّ الربهان وضِع من
لم إهليلجيٍة معادلة مع ُمجِديًا كان الذي كوليفاجني-فالخ أسلوَب أنَّ غري الدومينو. قطع
وايلز أدرَك أخرى. إهليلجية معادلٍة يف استخدامه عند األسِف مع بالرضورة ُمجديًا يكن
تعديِل وفوَر متعدِّدة. عائالٍت إىل اإلهليلجية املعادالت تصنيُف يُمكن أنه املطاف نهاية يف
سينجُح فإنه محدَّدة، إهليلجية معادلٍة يف استخدامه عند لينجَح كوليفاجني-فالخ أسلوب
التحدي كان العائلة. تلك إىل تنتمي التي اإلهليلجية املعادالت جميِع يف استخدامه عند أيًضا
وبالرغم عائلة. كلِّ مع استخداُمه يُمِكَن حتى كوليفاجني-فالخ، أسلوِب تعديَل هو إذن
أنه من واثًقا وايلز كان فقد غريها، من أكثَر العائالت لبعض صعبًا كان تعديَله أنَّ من

األخرى. ِتْلَو واحدًة عْربَها طريقه شقَّ يستطيُع
ق يُحقِّ كان األفق. يف النهايَة يرى أنه وايلز ظنَّ الشاق، املجهود من سنواٍت ستِّ بعد
هي اإلهليلجية املنحنيات من وأكربَ أحدَث عائالٍت أنَّ ويُثبت أسبوع، بعَد أسبوًعا تقدًما
أن قبل فحسُب الوقت بعُض هو األمُر يتطلبه ما كلَّ أنَّ بدا شك. دوَن نمطية أشكاٌل
وايلز بدأ الربهان، من األخرية املرحلة هذه أثناء يف بأكمِلها. اإلهليلجية املعادالت من ينتهَي
بدأ أشهر. بضعة قبَل إال يكتِشْفه لم أسلوٍب استخدام عىل يعتمد بأكمِله برهانَه أنَّ يُدِرُك

تماًما. صارم نحٍو عىل كوليفاجني-فالخ أسلوب يستخدُم كان إذا عما يتساءُل
أسلوِب من لالستفادة محاولٍة يف للغاية شديٍد بِجدٍّ أعمل كنُت العاِم، ذلك مدى «عىل
عىل أكن لم التي دة املعقَّ اآللياِت من كبريًا قدًرا يتطلَّب كان ذلك لكنَّ كوليفاجني-فالخ،
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الكثريَ أتعلَم أن مني استلزَم الذي الجرب من الكثريَ ن يتضمَّ األمر كان بها. جيدة درايٍة
أن إىل أحتاج أنني قرَّرُت ،١٩٩٣ عام يناير بداية يف ذلك وبعد الجديدة. الرياضيَّات من
الربهان. يف بها أستشهد كنُت التي الهندسية األساليب يف خبريًا يكون شخٍص إىل أرَكَن
واخرتُت ا. رسٍّ يُبِقيَه أن عليه سيكوُن إذ شديدة؛ بعنايٍة أُخِربه الذي الشخص اختياَر أردُت

كاتس.» نيك أُخرب أن

كاتس. نيك :5-6 شكل

برينستون، بجامعة الرياضيَّات قسم يف أيًضا هو يعمُل كاتس نيك الربوفيسور كان
شيئًا يعرف كاتس يكن لم بينهما، الُقرب من وبالرغم عديدة. لسنواٍت وايلز عَرف وقد
التي اللحظة تفاصيِل جميَع يذكر وهو حرفيٍّا. نفِسها الرَّْدهة يف يدوُر عما اإلطالق عىل
كان إذا وسألني الشاي موعد يف يوم ذاَت أندرو «زارني ه: رسِّ عن فيها له وايلز أفصَح
أيُّ لديَّ تكن لم ما. أمٍر بشأن إيلَّ الحديث يف يرغُب كان إذ مكتبه؛ يف أزوَره أن بإمكاني
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باستطاعِته أنَّ يعتقد إنه قال الباب. وأغلَق مكتبه إىل ذهبُت األمر. هذا يكون قد عما فكرة
رائًعا.» ذلك كان فقد مذهوًال؛ بل فحسب، مندهًشا كنُت تانياما-شيمورا. َحْدسية يُثِبت أن
فالخ عمِل لنطاق توسيٍع من به قام ما عىل يعتمُد الربهان من كبريًا جزءًا أنَّ «َرشح
التِّقني الجزءِ هذا يف الثقة إىل يفتقُر بأنه يشعر كان للغاية. ِتقنيٌّ لكنه وكوليفاجني،
يرى كان صحته. من ليتأكَّد آخَر شخٍص مع مراجعِته يف يرغب وكان الربهان، من للغاية
يطلب أن إىل دَفعه آخَر سببًا ثمة أنَّ أعتقد لكني معه، ملراجعِته املناسُب الشخص أنني
الربهان.» بشأن آَخرين أُخِربَ ولن الرسَّ سأحفُظ أنني من موقنًا كان بالتحديد. منِّي ذلك
كاتس مهمُة صارت واآلن، ه. رسِّ عن يتخىلَّ أن وايلز قرَّر الُعزلة، من سنواٍت ستِّ بعد
كان كوليفاجني-فالخ. طريقِة إىل تستنُد التي املذهلة الحسابات من هائًال قدًرا يُعالج أن
ملراجعِته األنسِب الطريقة يف كثريًا كاتس فكَّر وقد بالفعل، ثوريٍّا وايلز به قام ما كلُّ
من يكن لم ثَمَّ وِمن طويًال؛ وقتًا سيستغرُق ضخًما قدًرا يرشح أن وايلز عىل «كان ة: بدقَّ
يتطلَّب كان الضخامة بهذه فمرشوٌع رسميَّة. محاَدثات يف مكتبه يف يل يرشَحه أن املمكن
ولهذا؛ بأكمله. املرشوُع انْهاَر وإال أسبوع، كلَّ محدَّدة محارضاٍت يف يتمثَّل منهجيٍّا هيكًال

املحارضات.» من دورٍة عْقَد قرَّرنا فقد
لطالِب يُتاح املحارضات من سلسلٍة عن اإلعالُن هي األنسَب االسرتاتيجيََّة أن قرَّرا
الحضور. بني كاتس ويجلس املحارضاِت سيُلقي وايلز كان حضوُرها. العليا الدراسات
الدراسات طالَب لكنَّ املراجعَة، يستدعي الذي الربهان جزءَ بالفعل ستتناوُل الدورُة كانت
بهذه الربهان من ق التحقُّ عمليِة إلخفاء الرائعَة امَليْزة إنَّ هذا. من شيئًا يُدِركوا لن العليا
ذلك يُثري أن دون بخطوة خطوًة يشء كلِّ رشح عىل وايلز ستُجِرب كانت أنَّها هي الطريقة
الدراسية الدوراِت إحدى سوى ليست تلك أنَّ يَرون الجميُع كان فقد القسم. يف شكوٍك أيَّ

العليا. الدراسات لطالب
أعلَن «وهكذا ماكرة: ابتسامٌة شَفتَيه عىل ارتسَمت وقد الذِّْكرى يف كاتس يستطرُد
اإلهليلجيَّة»، املنحنيات عىل «حسابات عنوان تحت تلك املحارضات دورِة عن أندرو
عن وال فريما، عن شيئًا يذكر لم يشء. أيَّ يعنَي أن يُمكن إذ تماًما؛ آمٌن ُعنوان وهو
يتمكَّن أن ُمحاًال كان التقنية. الحساباِت إىل بالدخول الفوِر عىل بدأ بل تانياما-شيمورا،
أنَّ ترى تجعلك بطريقٍة َمت ُصمِّ لقد املحارضات. لهذه الحقيقيِّ الهدف تخمني من أحٌد
ال كنت وإذا منها. الحقيقيَّ الهدَف تعرُف تكن لم ما للغاية، ومملَّة تقنيٌة الحساباِت هذه
صعٌب َفهَمها أنَّ الحقُّ تفهَمها. أن فُمحاٌل إليك، تُقدَّم التي الرياضيات من الهدف تعرُف
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وبعد اآلخر، ِتلَو واحًدا الطالُب ابتعَد حال، أي عىل منها. الهدف معرفة مع حتى للغاية
الحضور.» بني من َي املتبقِّ الوحيَد أنا ِرصُت أسابيع بضعِة

وايلز. حسابات من خطوة كلِّ إىل بعنايٍة واستمع املحارضات قاعة يف كاتس جلس

يبدو. ما عىل تماًما ناجحٌة كوليفاجني-فالخ طريقة بأنَّ التقييُم كان السلسلة، نهاية ويف
وايلز بأنَّ أحٌد يشكَّ لم اإلطالق. عىل يَجري كان ما القسم يف آَخر شخٍص أيُّ يُدِرك لم

ُخطتُهما. نجَحت لقد الرياضيات. يف جائزٍة بأهمِّ الفوِز وشك عىل
كان الربهان. إلكمال جهوده جميَع وايلز كرَّس املحارضات، سلسلة من االنتهاءِ فوَر
عائالت من األخرى ِتلَو عائلٍة عىل كوليفاجني-فالخ طريقة تطبيِق يف بالفعل نَجح قد
تستعيص كانت التي هي واحدة عائلٍة سوى املرحلة هذه يف تتبقَّ ولم اإلهليلجية، املعادالت
«ذاَت قائًال: الربهان يف األخري العنرص إلكمال محاوالِته وايلز يصُف الطريقة. تلك عىل
أُفكر مكتبي إىل جالًسا أنا وكنت الطفلتنَي، مع بالخارج نادا كانت مايو، أواخر يف صباح
واسرتعت ميزور، لباري ورقة إىل أنظر كنُت اإلهليلجية. املعادالت من ية املتبقِّ العائلة يف
فجأة أدركُت وقد عرش، التاسع القرن من لرتكيب ِذكٌر الجملة يف ورَد فيها. جملٌة انتباهي
األخرية العائلة عىل كوليفاجني-فالخ طريقة تطبيق من أتمكََّن لكي استخداَمه بُوسعي أنَّ
الَغداء، لتناُوِل أنزل أن ونسيُت العِرص حتى العمل واصلُت بنجاح. اإلهليلجية املعادالت من
األخرية. املشكلَة سيحلُّ ذلك بأنَّ بالفعل مقتنًعا كنُت الرابعة، أو الثالثة الساعة وبحلول
ا جدٍّ مندهشة نادا ألجَد السفيلِّ الطابق إىل ونزلُت تقريبًا الشاي موعد يف العمل عن توقفت

األخرية.» فريما مربهنَة حَللُت قد بأنني أخربتُها وحينَذاك تأخري. من

القرن محارضة (7)

تانياما-شيمورا. لحدسيِة بُرهانًا وايلز أكمل الفردي، الذِّهنيِّ املجهود من سنوات سبع بعد

بإثباتها. يحلُم عاًما قىضثالثنَي أن بعد األخريَة فريما مربهنة أيًضا أثبَت فقد لذلك؛ ونتيجًة
العالم. بقية ليُخرب آنَذاك حاَن قد الوقُت كان

بأنني مقتنًعا كنُت ،١٩٩٣ العام من مايو بحلول «إذن قائًال: ذكرياِته وايلز يرسُد
لكن ذلك، من أكثَر الربهان مراجعة يف أرغُب كنت تماًما. األخرية فريما مربهنِة من تمكَّنُت
رائًعا مكانًا ستكون أنها ورأيُت كامربيدج، يف يونيو نهايِة يف سيُعَقد كان مؤتمًرا ثَمة

جامعتها.» يف العليا بالدراسات طالبًا كنُت وقد رأيس مسقُط فهي الربهان؛ إلعالِن
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املرة هذه يف خطَّط قد املعهد وكان نيوتن. إسحاق معهد يف سيُعَقد املؤتمر كان
الحساب». وعلُم الالميَّة «الدوالُّ الغامض الُعنواَن تحمل األعداد نظرية يف عمل لورشِة
يقول الذي كوتس جون الدكتوراه، مرحلِة يف وايلز عىل املِرشَف هو املنظِّمني أحُد كان
يف يعملون كانوا الذين األشخاَص العالم أنحاء جميع من دَعونا «لقد املؤتمر: هذا عن
ألسبوٍع خطَّْطنا بالطبع. دَعوناهم ن ممَّ وايلز وكان املسائل، من العامة الدائرِة هذه نطاق
فقرات من فقرتنَي سوى األمر بادئ يف ألندرو ص أُخصِّ ولم املكثَّفة، املحارضات من
فقرة إىل يحتاج أنه ذلك بعد أدركُت أنني غري عليها. كبريًا الطلُب كان إذ املحارضات؛
عىل أنه أعرف كنُت ثالثة. محارضًة ليُلِقَي له فقرتي عن للتنازل بالفعل رتَّبُت لذا ثالثة؛

عنها.» شيئًا أعرف ال مهمة نتيجة إعالِن وشك
محارضاته؛ بَْدء قبل أسبوٍع ونصُف أسبوعان لديه كان كامربيدج إىل وايلز وصل حني
أو خبرٍي مع الربهاَن أُراجع أن «قرَّرُت األمثل. النحِو عىل الفرصة من يستفيَد أن فأراد
قدَّمتُه الذي األول الشخُص كان كوليفاجني-فالخ. بطريقة املتعلِّق الجزءَ سيما ال اثننَي،
ما.» ملربهنٍة برهانًا تضمُّ هنا مخطوطٌة «لديَّ له: قلُت أنني أعتقد ميزور. باري هو إليه
استغرَق أنه أعتقد عليها.» نظرًة فلتُلِق «حسنًا، له: قلُت ثم لُربهة، للغاية متحريًا بدا
الحديث يف آُمل أنني حال أي عىل أخربتُه مشدوًها. بدا التعبري. من ليتمكََّن الوقت بعض

يُراجعها.» أن يف الرغبة أشدَّ راغٌب وأنني املؤتمر، يف عنها
اآلَخر، ِتلو واحًدا نيوتن إسحاق معهد إىل يَِصلون األعداد نظرية أعالم أبرُز بدأ
محنَة بدأَت قد ١٩٨٦ عام أجراها التي حساباتُه كانت الذي ريِبت كني بينهم من وكان
الالميَّة الدوالِّ بشأن املنعِقد املؤتمر هذا إىل «وصلُت سنوات. لسبِع استمرَّت التي وايلز
الناس َ بدأ أن إىل إطالًقا، املألوف عن خارٌج يشءٌ أنه يبُد ولم اإلهليلجية، واملنحنياِت
املقرتَحة.» وايلز أندرو محارضاِت سلسلة عن غريبًة شائعاٍت َسِمعوا بأنهم يُخربونني
أنَّ ظننُت تام. جنوٌن ذلك أنَّ ظننُت وقد األخرية، فريما مربهنة أثبَت أنه الشائعة كانت
الرياضيَّات، مجال يف الشائعات تنتُرش كثرية، حاالٍت ففي صحيًحا. يكون أن يُمكن ال ذلك
َل نُعوِّ أن علينا ينبغي ال أنَّه التجاِرُب علََّمتنا وقد اإللكرتوني، الربيد خالِل من سيما ال
أسئلٍة أيِّ عن اإلجابَة أندرو ورفض ة، ملحَّ مستمرًة ظلَّت الشائعَة أنَّ غري كثريًا. عليها
أثبَتَّه الذي «ما قائًال: كوتس جون إليه تحدث لقد للغاية. غريب نحٍو عىل ف يترصَّ وكان
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كان مغلًقا. فَمه وأبقى فحسب، رأسه بهزِّ أندرو واكتفى حافة؟» الصِّ أنَْدعو أندرو؟ يا
قوي. درامي تأثرٍي تحقيق يف ا حقٍّ يرغب

،١٩٨٦ عام قتُه حقَّ عما يسألُني وبدأ وايلز أتاني ذلك، بعد األيام أحِد عرص «ويف
بدَّ فال يُصدَّق، ال ذلك أنَّ نفيس وبني بيني فكَّرُت فراي. أفكاِر تاريخ من جزءٍ وعن
لم ذلك. عن سأَلني ملا وإال األخرية، فريما ومربهنة تانياما-شيمورا، حدسية أثبَت قد أنه
إجابة عىل منه أحصَل لن أنني وعَرفُت شديد ٍظ بتحفُّ يترصف أنه رأيُت إذ مبارشًة أسأَْله
للحديث فرصٌة لديك كانت إذا أندرو، يا «حسنًا َقبيل: من شيئًا قلُت فقد ولهذا؛ واضحة.
لم لكنني شيئًا، أعرُف بأنني تُوحي بطريقة إليه نظرُت حدث.» ما فإليك العمل، هذا عن

فحسب.» ن أُخمِّ كنُت ا. حقٍّ يَجري ما أعرف أكن
يسألونني الناُس «كان بسيًطا: املتزايد والضغط الشائعات عىل وايلز فعل ردُّ كان
محارضاتي إىل تعاَلْوا بأْن ذلك عن أجيب كنُت وقد تحديًدا. سأقوله عما محارضاتي قبل

بأنفسكم.» وْلَرتْوا
آنذاك، عاًما وخمسني ثمانيًة العمر من البالُغ هيلربت ديفيد ألقى ،١٩٢٠ عام يف
املربهنُة كانت إذا ا عمَّ ُسئل وحني األخرية. فريما مربهنِة عن جوتينِجن يف ة عامَّ محارضًة
األصغَر األفراَد لكنَّ ذلك، لريى يعيَش لن بأنه أجاب ال، أْو األوقات من وقٍت يف ستَُحل
دقيٌق الحلِّ لتاريِخ هيلربت تقدير أنَّ يتضُح بدأ . الحلَّ يشهدون ربما الحضور من سنٍّا
ولفسكيل. بجائزة يتعلَّق فيما أيًضا ا جدٍّ مناسبًا وايلز محارضة توقيُت كان كبري. حدٍّ إىل
سبتمرب من عرش الثالث يُوافق لجائزتِه نهائيٍّا موعًدا حدَّد قد كان ولفسكيل بول أنَّ ذلك

.٢٠٠٧ عام
اإلهليلجية واملنحنيات النمطيَّة «األشكال ُعنوان تحت وايلز محارضات سلسلة جاءت
التي العليا الدراسات طالِب محارضات يف حَدث مثَلما أخرى، ومرًة جالوا.» وتمثيالت
للغاية غامًضا املحارضاِت ُعنوان كان كاتس، نيك لصالح العام من سابق وقٍت يف عَقَدها
إذ يبدو فيما مملًَّة األوىل وايلز محارضة كانت النهائي. هدِفه عن يشء بأيِّ يَيش وال
والثالثة. الثانية املحارضة يف تانياما-شيمورا َحْدسية عىل لهجمِته األساَس تضُع كانت
املحارضات من الغرَض يَفَهموا فلم الشائعات، عن شيئًا تعرف الحضور غالبيُة تكن ولم
قد تلميح أيِّ عن يبحثون راحوا فقد يعرفون، كانوا َمن ا أمَّ بالتفاصيل. كثريًا وا يهتَمُّ ولم

للشائعات. مصداقيًة يمنُح

253



األخرية فريما مربهنة

د، متجدِّ بنشاٍط ثانيًة تدور الشائعات طاحونُة بدأَت مبارشًة، املحارضة انتهاء بعد
روبني، كارل الربوفيسور فنقل العالم. أنحاء جميع يف اإللكرتوني الربيد رسائُل لت وتنقَّ

ييل: ما أمريكا يف ألصدقائه لوايلز سابق طالٌب وهو

٠٦ :  ٣٣ :  ١٣ ،١٩٩٣ يونيو من ٢١ املوافق اإلثنني التاريخ:
وايلز املوضوع:

مرحبًا.
تانياما-شيمورا، ِلَحْدسية برهانًا يُعِلن لم اليوم. محارضاِته أوىل وايلز ألقى
متكتًِّما يزال ال أْخَريان. محارضتان لديه يزال وال االتجاه، ذلك يف يتحرُك لكنَّه

النهائية. النتيجة بشأن للغاية
وإذا ،Q عىل إهليلجيٍّا منحنًى E كان إذ أنه سيُثبت أنه لديَّ األرجُح التخمني
معينة، فرضياٍت رشوَط يستويف E عىل ٣ النظامية النقط عىل جالوا تمثيُل كان

نمطية. E فإنَّ
سينطبُق هذا كان إذا ما أعرف وال بأكمِلها. الحدسيَة يُثبت لن أنه قاله مما يبدو

باألنباء. سأُوافيكم ال. أو فريما، عن شيئًا يقول ثَمَّ وِمن فراي؛ منحنى عىل
روبني كارل
أوهايو والية جامعة

ازداد ثَمَّ وِمن بالشائعات؛ َسِمعوا قد األشخاص من املزيد كان التايل، اليوم بحلوِل
وسيطة، حسابية بعمليٍة وايلز استَفزَّهم كبرية. زيادًة التالية املحارضة يف الحضور عدُد
يف يزالون ال كانوا الحضوَر لكنَّ تانياما-شيمورا، َحْدسيِة معالجَة يُحاول أنه أوَضَحت
أو األخرية فريما مربهنة عىل التغلُّب ثَمَّ وِمن إلثباتها؛ يَْكفي بما قام قد كان إذا مما حريٍة

الصناعية. األقماِر عرب اإللكرتوني الربيد رسائل من أخرى مجموعٌة َلت وتنقَّ ال.

 ٣٩ : ١٠ :١٣ ،١٩٩٣ يونيو ٢٢ الثالثاء، التاريخ:
وايلز املوضوع:

رفع بشأن ة عامَّ مربهنًة وايلز طَرح اليوم. محارضِة من ة مهمَّ أخباٍر من ما
جميع عىل تنطبُق أنها يبدو ال أمِس. اقرتحُت مثلما الخطوط عىل جالوا تمثيالِت

غًدا. ستتَِّضح الخالصَة لكنَّ اإلهليلجية، املنحنياِت
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ما يعرُف أنه الجيلِّ من الطريقة. بهذه الترصِف إىل يدفُعه ما ا حقٍّ أدري ال
واثًقا ويبدو سنوات، منذ فيه يعمل ظلَّ للغاية ضخم عمٌل إنه غًدا. سيقوله

غًدا. يحدث بما سأُخربكم منه.
روبني كارل
أوهايو والية جامعة

محارضتَه أندرو بدأ يونيو، من والعرشين الثالث «يف قائًال: ذكرياِته كوتس جون يستدعي
إليها يستنُد التي األفكار يف أسَهموا َمن جميَع أنَّ ا حقٍّ مميًزا كان وما واألخرية. الثالثَة

الكثري.» وغريهم وكوليفاجني وريِبت ميزور مثل الحضور: ِضمَن كانوا الربهاُن
املجتمع أفراد جميَع إنَّ حتى للغاية، زاد قد الشائعات تَواتُُر كان املرحلة، هذه يف
بينما القاعة، يف املحظوظون اكتظَّ األخرية. املحارضِة إىل جاءوا كامربيدج يف الريايضِّ
من وأطلُّوا أصابعهم أطراف عىل وَقفوا حيث الردهة يف االنتظار إىل اآلخرون اضُطرَّ
يف «حَرضُت القرن: يف األهمِّ الريايض اإلعالن عن يغيَب أالَّ عىل ريِبت كني حَرص النافذة.
الخاصَة الكامريا أحرضُت ميزور. باري مع األول الصفِّ يف وجلسُت نسبيٍّا مبكِّر وقٍت
سني متحمِّ الناس وكان للغاية، مشحونًة األجواءُ كانت فَحْسب. الحدَث ل ألُسجِّ معي بي
عىل االبتسامُة ارتسَمت تاريخية. لحظٍة يف نُشارك أننا شعرنا بأننا شك ال الحماس. أشدَّ
وجاءت السابقة. األيام مدى عىل تراكَم قد التوتُّر كان أثنائها. ويف املحارضة قبل الوجوه

األخرية.» فريما ملربهنِة برهاٍن من فيها نقرتُب كنا التي الرائعة اللحظُة هذه ذلك بعد
األداءَ لكنَّ إيَّاها، وايلز أعطاه قد بالفعل الربهان من نسخًة يمتلُك ميزور باري كان
األفكار هذه بمثِل امتألَت قد العَظمة بتلك محارضًة قطُّ أشهد «لم ذلك. مع أدهَشه قد
ِسوى توجد تكن لم التطورات. يف التساُرَع وذلك ، الدراميَّ التوتَُّر ذلك وشهدُت الرائعة،

واحدة.» نهايٍة
للعالم. بُرهانه إعالن وشِك عىل وايلز كان املكثَّف، املجهود من سنوات سبِع بعد
كبري بقدٍر املحارضات من األخرية اللحظاِت تذكَُّر يستطيُع ال وايلز أنَّ الغريِب ومن
املحارضِة بشأن َعِلَمت حافة الصِّ أنَّ من «بالرغم العام: الجوَّ يتذكَّر لكنه التفصيل، من
األفراد من الكثريَ أنَّ غريَ املحارضة. يف موجودين يكونوا لم أنهم الحظ ُحسن من بالفعل،
ُمدير بأنَّ شكَّ وال النهاية، من بالقرب الفوتوغرافية الصوَر يلتقطون كانوا الجمهور يف
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أقرأ كنُت بينما جليل صمٌت خيَّم الشمبانيا. من زجاجة أحَرض إذ جيًدا استعدَّ قد املعهد
ثم هنا!» ف سأتوقَّ أنني «أعتقد قلت: األخرية. فريما مربهنة نَصَّ كتبُت ذلك وبعد الربهان،

متواصل.» تصفيٌق دوَّى

التِبعات (8)

مناسبًة كانت «لقد املحارضة: بشأن متضاربٍة بمشاعَر يشعُر كان وايلز أنَّ الغريِب من
سبع مدى عىل مني جزءًا العمُل هذا شكَّل لقد مختلطة. بمشاعَر شعرُت لكني عظيمة،
حتى شديًدا انهماًكا املسألة يف انهَمكُت لقد بأكمِلها. العَملية حياتي ُة مدَّ وهي سنوات:
جزءٍ عن أتخىل بأنني شعرُت آنذاك. عنها أتخىلَّ كنُت لكني وحدي، أمتلُكها بأنني شعرُت

نفيس.» من
بارًزا حَدثًا كان «لقد الهواجس: هذه مثُل لديه تكن فلم ريِبت، كني وايلز، زميل أما
جيِّد بعضها املعتادَة، املحارضاِت فيجُد ما مؤتمٍر إىل يذهب املرءَ أنَّ أعنيه ما للغاية.
فيها أحُدهم يزعم محارضًة املرء يشهَد أن تتكرَّر؛ ال فرصٌة لكنها للغاية، مميز وبعضها
ينظُر الناس كان عاًما. ٣٥٠ مدى عىل الحلِّ عىل استعصت قد مسألٍة حلِّ إىل توصل أنه
بعد تاريخيٍّا!» حدثًا للتوِّ َشِهدنا قد أننا أتُدِرك إلهي! «يا ويقولون: اآلَخر إىل أحُدهم
يف املحتملِة التطبيقات وعن الربهان يف فنية أموٍر عن األسئلة بعَض الناُس طرح ذلك،
التصفيق. من ثانية جولٌة دوَّت وفجأًة أخرى، مرًة الصمُت خيَّم ثم األخرى، املعادالت
الناُس ن ودوَّ املحارضَة، ألقيُت إليك. يتحدَّث الذي هذا ريِبت، لكني التالية املحارضُة كانت
املحارضة هذه يف قلتُه ما يعرف الحضور من أحٌد يكن ولم قوا، وصفَّ املالحظات، بعَض

نفيس.» أنا حتى وال اإلطالق، عىل
كان اإللكرتوني، الربيد عرب السعيدة األخباَر ينرشون الرياضيات علماءُ كان بينما
أطقُم َهت توجَّ التايل. اليوِم وصحَف املساء، أخبار نرشاِت ينتظَر أن العالم بقية عىل
مقابالٍت بإجراءِ يُطالبون وجميعهم نيوتن، معهد إىل العلوم أقساِم ومراسلو التليفزيون
أمِر النتهاء األواُن «آن بقوٍة: «الجارديان» صحيفُة أعلنَت القرن». يف ريايضٍّ «أعظم مع
إيجاد «وأخريًا، موند»: «لو صحيفِة من األوىل الصفحة يف وجاء الرياضيات.» يف لُغٍز آخِر
عن الرياضيات علماءَ يسألون مكان كل يف الصحافيُّون راح األخرية.» فريما ملربهنة حلٍّ
من بعُد تعاَفْوا قد يكونوا لم الذين األساتذة من ُع املتوقَّ وكان وايلز، عمل يف الفنِّي رأيهم
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رسالًة يُقدِّموا أو بإيجاٍز اإلطالق عىل تعقيًدا الرياضية الرباهنِي أكثَر يَرشحوا أن الصدمة،
تانياما-شيمورا. َحْدسية توضح بليغًة مقتضبة

ملربهنة برهاِنه أنباءَ العالم أنحاء جميِع يف الصحُف نَرشت وايلز، محارضة عقب :6-6 شكل
األخرية. فريما

الصفحة يف َ قرأ حني األوىل للمرِة َحْدسيته برهاِن عن شيمورا الربوفيسور سمع
قديم ريايضٍّ لغٍز يف «وَجدتُها!» صيحة «وأخريًا، تايمز»: نيويورك «ذا صحيفة من األوىل
التي للحدسيِة صار تانياما، يوتاكا صديقه انتحاِر من عاًما وثالثني خمسٍة بعد العهد.»
علماء من للعديد تانياما-شيمورا حدسية إثباُت كان لقد اآلن. يُثِبتُها بُرهاٌن مًعا وَضعاها
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له كان إذ كبرية؛ بدرجٍة األخرية فريما مربهنة حلِّ من أهمَّ إنجاًزا املحرتفني الرياضيات
الذين الصحافيون أما األخرى. الرِّياضية املربهنات من الكثري عىل األهمية بالغُة نتائُج
إْن َعَرًضا، إال تانياما-شيمورا يَذُكروا ولم فريما عىل ركَّزوا فقد الخرب، يُغطُّون كانوا

األساس. من ذَكروها
االنتباه عدِم من االنزعاِج يف ولطيًفا، متواضًعا رجًال كان الذي شيمورا، يُِرسف لم
وتانياما هو إحالته بشأِن َقِلًقا كان لكنه األخرية، فريما مربهنة برهاِن يف َدوره إىل
َحْدسية عن يكتبون الناس أنَّ ا جدٍّ الغريب «من فات. الصِّ خانة إىل األسماء خانِة من

وشيمورا.» تانياما عن يكتب أحَد وال تانياما-شيمورا،

مبارشًة. نيوتن إسحاق معهد يف التاريخية املحارضِة َعِقب ريِبت وكني وايلز أندرو :7-6 شكل

أعلَن منذ الصحف عناويَن الرياضياُت فيها تتصدَّر التي األوىل املرَة هي تلك كانت
َحْجم أنَّ املرة هذه يف الوحيد االختالَف لكنَّ ،١٩٨٨ عام املزعوم بُرهانه مياوكا يوتيش
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ليلٍة غضوِن يف الحسابيَّة. العملية يف شك أيِّ عن أحُدهم يُعربِّ ولم ُمضاعًفا كان التغطية
حقيقِة يف املشهور الوحيَد الريايضَّ بل العالم، يف ريايضٍّ أشهَر وايلز صار وضحاها،
األكثُر شخصيًة والعرشون «الخمس قائمة يف أدَرَجته قد «بيبول» مجلة إنَّ حتى األمر،
عاملية سلسلٍة من األكرب التكريُم وجاء وينفري. وأوبرا ديانا األمرية مع العام»، يف إثارًة
الرجال. ملالبس الجديدة مجموعتها عىل ع يُوقِّ أن الطِّباع ِ لنيِّ العبقريِّ من طَلبَت للمالبِس
الُعظمى االستفادَة الرياضيات علماءُ ق حقَّ وبينما اإلعالمية، ُة الضجَّ استمرَّت بينما
يَجري الربهان من ِق التحقُّ يف املتمثُل الجادُّ العمل كان الضوء، دائرِة يف وجودهم من
جيًدا النظر إمعاُن يجب الِعلميَّة، املجاالت جميع يف الحاُل هي فِمثلما وساق. قدٍم عىل
برهاُن يخضَع أن بد ال كان وصحيًحا. دقيًقا بصفِته يُقبَل أن قبل جديد عمٍل أيِّ يف
نيوتن إسحاق معهد يف وايلز محارضة أنَّ فصحيٌح الَحَكم. يِد عىل املحاَكمة الختباِر وايلز
األقران مراجعِة مستوى إىل تَْرقى ال لكنها لحساباته، ا عامٍّ مخطًَّطا للعالم قدََّمت قد
إىل كاملة مخطوطًة الريايضُّ يُقدِّم أن يستلزم األكاديميَّ الربوتوكول أنَّ ذلك الرسميَّة.
مهمتُهم تتمثل الُحكَّام من فريٍق إىل ذلك بعد املخطوطة محرِّر ويُرسل مرموقة، دوريٍة
ف، بتلهُّ املحكِّمني تقرير انتظاِر يف الصيَف وايلز قىض بسطٍر. سطًرا الربهاِن مراجعة يف

النهاية. يف مباركتهم يناَل أن آِمًال
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طفيفة مشكلة

لها، بالتصدِّي الجديرُة املشكلة
باملقاومة. الجدارَة هذه تُثِبت

هاين بييت

ذلك، من بالرغم وايلز. بُربهان ولفسكيل لجنُة َعِلمت كامربيدج، محاَرضِة انتهاء فوَر
رضورِة عىل بوضوٍح تنصُّ املسابقة قواعد ألنَّ الفور؛ عىل الجائزَة تمنَح أن لها يكن فلم

رسمية: بصورٍة ونِرشه آَخرين، رياضيِّني يِد عىل الربهان من التحقِق

إىل إالَّ االعتبار بعني تنظَر لن … جوتينجن يف للعلوم» امللكية «الجمعية إنَّ
التي تلك أو الدوريات، يف أبحاٍث هيئِة عىل ظهَرت التي الرياضية املذكراِت
من عامني بعد إال الجائزَة الجمعيُة تمنَح لن … املكتبات يف للبيع تُطَرح
لعلماء السماُح هو البينيَّة ة املدَّ هذه من والهدُف ستفوز. التي املذكرة نِرش

املنشور. الحلِّ صحِة بشأن آرائهم عن بالتعبرِي واألجانب األملان الرياضيَّات

بدأ بينما رياضيَّة)، (ابتكارات ماثيماتيِكه» «إنفنَشنز دورية إىل مخطوطتَه وايلز قدَّم
مختلفة مجموعًة وايلز ورقُة نَت تضمَّ املحكِّمني. اختياِر عمليَة ميزور، باري محرُِّرها
قراًرا يتخذَ أن إىل ميزور دَفع مما والقديم؛ الحديث بني تنوََّعت الرياضية األساليب من
يُنَرش عام، كلِّ يف معتاد. هو كما ثالثة أو اثننَي ال املحكِّمني من ستٍة بتعينِي استثنائيٍّا
مخطوطِة حجم لكنَّ العالم، أرجاء بُمختِلف الدوريَّات يف البحثية األوراق من ألًفا ثالثون
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األمور، ولتسهيِل التدقيق. من فريٍد مستًوى إىل ستخضُع أنها يَْعنيان كانا يَّتَها، وأهمِّ وايلز
فصٍل مسئوليَة ُمحكِّم كلُّ وتوىلَّ أجزاء، ستة إىل صفحٍة مائتَْي يف أتى الذي الربهاُن م ُقسِّ

الفصول. هذه من
وايلز برهاِن من الجزءَ ذلك فَحص الذي كاتس نيك مسئوليَة الثالث الفصل كان
معهد يف للعمل الصيِف َطوال باريس يف كنُت أنني «تصادف العام: من سابٍق وقٍت يف
الفصُل وكان املائتني، بصفحاته الكامل الربهاَن معي وأخذُت املتقدِّمة، الِعلمية الدراسات
ة؛ جادَّ فنِّية مساعدًة أريُد أنني قرَّرُت هناك، وصلُت حني صفحًة. سبعني من بي الخاصُّ
هذا يف مشرتًكا ُمحكًِّما باريس، يف أيًضا هو كان الذي إيلويس لوك يُصبح أن فأرصرُت
يُلقي كان ما وغالبًا الصيف، ذلك مدى عىل األسبوع يف مراٍت ِبضَع نلتقي كنا الفصل.
األمر حقيقِة يف شيئًا نفعل لم الفصل. هذا َفهم لنُحاوَل اآلخر؛ عىل املحاَرضاِت أحُدنا
األمور بعُض كانت األخطاء. من ُخلوِّها من لنتأكَّد بسطٍر سطًرا املخطوطة مراجعِة ِسوى
مرتنَي أو يوميٍّا، اإللكرتوني الربيد عرب باألسئلة أندرو إىل أبعث فكنُت أحيانًا؛ علينا تلتبُس
أنَّ يبدو أو الصفحة، هذه يف تقوله ما أفهُم «ال ِغرار: عىل شيئًا وأقوُل أحيانًا، اليوم يف
الذي أو التايل اليوم يف األمَر ح يُوضِّ ا ردٍّ ى أتلقَّ كنُت ما عادًة السطر.» هذا يف ً خَطأ هناك

التالية.» املسألِة إىل ننتقُل وكنا يَليه،
العملياِت مئات من د معقَّ نحٍو عىل تتشكَّل ضخمة، منطقيًة ُحجًة الربهان كان
يف عيٌب ثَمة كان وإذا املنطقية. الروابط من اآلالُف مًعا تُلِصقها التي الرياضية الحسابيَّة
أن إذن املحتمل فِمن فَحْسب، واحٌد منطقيٌّ رابٌط انفصَل أو فَحْسب، منها واحدة عمليٍة
بقلٍق ينتظُر برينستون إىل مجدًدا عاد الذي وايلز كان القيمة. عديَم بأكَمِله الربهاُن يكون
من تماًما يدي أنفَض حتى بالكامِل أحتفَل أن أحبُّ «ال مهمِتهم. من املحكِّمون ينتهَي أن
األسئلة عن اإلجابة يف املتمثُِّل عميل لديَّ كان الراهن، الوقِت ويف عليها. أعمُل التي الورقة
ِمن أيٍّا أنَّ يف واثًقا أزال ال كنت املحكِّمني. من اإللكرتوني الربيد عرب اها أتلقَّ كنُت التي
مرًة بالفعِل الربهان راجَع قد وايلز كان املتاعب.» من الكثري يف يل يتسبََّب لن األسئلة هذه
أكثُر هو ملا الريايضِّ املكافِئ ِسوى ع يتوقَّ يكن فلم لذا للُمحكِّمني؛ تقديِمه قبل واثنتنَي

الفور. عىل إصالَحها يستطيع تافهة أخطاء املطبعيَّة، أو النَّْحوية األخطاء من قليًال
أغسطس شهِر حتى نسبيٍّا هادئ نحٍو عىل األسئلُة هذه «استمرَّت قائًال: كاتس يتذكر
أغسطس من والعرشين الثالث ففي أخرى. صغرية مشكلٌة أنه بدا ما إىل وصلُت حني

262



طفيفة مشكلة

فأجابني اليشء، بعَض ًدا معقَّ كان األمَر لكنَّ وايلز، إىل إلكرتونيٍّا بريًدا أرسلُت تقريبًا،
مجدًدا، اإللكرتوني بالربيد إليه أرسلُت لذا السؤال؛ عن يُِجب لم الفاكس أنَّ غري بالفاكس.

أيًضا.» ُمرضيًَة اإلجابُة تكن ولم مجدًدا، بالفاكس وأجابني
كاتس إلحاَح لكنَّ األخرى، األخطاء بقية مثل سطحيٌّ َ الخطأ هذا أنَّ وايلز افرتَض
عىل للغاية بريئًا يبدو الذي السؤال هذا حلِّ من أتمكَّْن «لم ية: بِجدِّ يأخذَه أن عىل أجَربَه
يف ذلك بعد أُدرك بدأُت لكنني نفِسها، األخرى األسئلة فئِة من أنه بدا قد فِلَوهلٍة الفور.
من أسايس جزءٍ يف ً خطأ كان لقد جوهريٍّا. ً خطأ بل هامشية، مشكلًة يُمثِّل ال أنَّه سبتمرب
غفلُت إنني حتى للغاية، خفيٍّا كان لكنه كوليفاجني-فالخ، بطريقة يتعلَّق املنطقية ة الُحجَّ
وصُفه يُمكن ال إنه حتى التجريد، من كبرية درجٍة عىل الخطأ إنَّ النقطة. تلك حتى عنه
أن الريايضِّ هذا من سيتطلُب الرياضيَّات علماء أحد إىل رشحه وحتى بسيطة، بعباراٍت

شديد.» بتفصيٍل املخطوطة دراسة يف ثالثًة أو شهرين يقَيض
مثلما تعمُل كوليفاجني-فالخ طريقة أنَّ يضمُن ما ة ثَمَّ يكن لم أنه املشكلة جوهُر
جميِع يف األول العنرص من الربهاِن نطاَق ع تُوسِّ أن بها املفرتُض كان وايلز. لها أراَد
إيقاِع آليََّة بذلك ًرا موفِّ العنارص؛ جميَع ليشمَل النمطية؛ واألشكاِل اإلهليلجية املعادالت
إال األصِل يف تعمل كوليفاجني-فالخ طريقة تكن لم تَليها. التي للقطعِة الدومينو قطعة
الكافية بالدرجة وعزََّزها كيََّفها قد أنه يعتقُد كان وايلز لكنَّ للغاية، محدَّدة ظروٍف تحت
وكانت بالرضورة، صحيٌح ذلك أنَّ يرى يكن فلم كاتس، أما احتياجاته. جميِع لتلبيِة

رة. ومدمِّ مؤثِّرًة النتائُج
كان لكنه اإلنقاذ، إمكانيَة تجاوَز قد وايلز عمل أنَّ بالرضورة يَعني الخطأ يكن لم
يُثِبت أن تتطلَّب كانت للرياضياِت املطَلقة فالطبيعُة برهانه. تعزيِز إىل سيُضطرُّ أنه يعني
وسالسل E سالسل لجميع العنارص جميع يف ناجحٌة طريقتَه أنَّ ، شكٍّ أدنى دون وايلز

.M

السجاد تركيب فني (1)

حني الربيع يف عنه غفل كيف نفسه يسأُل بدأ وَجده، الذي الخطأ َجسامة كاتس أدرك حني
يستمُع حني أنه «أعتقد أخطاء. أيِّ تحديُد هو وحيد لهدٍف املحارضاِت عليه وايلز ألقى
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ُقدًما. بامُليضِّ للمحاِرض والسماِح يشء، كلِّ َفْهم بني حقيقيٌّ توتُّر يوجد محاَرضة، إىل املرء
املحاِرضُ يتمكََّن فلن ذاك، أو هذا تفهُم ال إنك بالقول ثانيٍة كلِّ يف قاطعَت إذا أنك ذلك
فإنك اإلطالق، عىل تُقاِطْع لم إذا أخرى، ناحيٍة ومن شيئًا. أنت تفهَم ولن يشء، رشِح من
ما دائًما األمر. حقيقة يف شيئًا تُراجع ال لكنك فَحْسب، بأدٍب برأِسك وتومئ جيًدا تنتبُه ال
الواضح ومن منها، ا جدٍّ القليل وطرِح األسئلة من ا جدٍّ الكثرِي طرِح بني التوتُّر هذا يوجد
إىل نَزعُت الخطأ، هذا عن فيها غفلُت التي املرحلة وهي املحارضاِت، تلك نهاية يف أنَّني

األسئلة.» من ا جدٍّ القليل طرح
نَعتَت قد العالم أنحاء جميع يف الصحُف كانت فحسب، أسابيَع ببضعِة ذلك قبل
األعداد نظرية علماءُ ظنَّ اإلحباط، من عاًما ٣٥٠ وبعد العالم، يف ريايضٍّ أبرُع بأنه وايلز
ارتكَب قد بأنه االعرتاف مهانَة يُواِجُه وايلز كان واآلن، فريما. دو بيري من أخريًا نالوا أنهم
أستِطع «لم الثغرة. لسدِّ مكثًَّفا جهًدا ويبذَل يُحاول أن قرَّر بالخطأ، يعرتَف أن وقبل خطأً.
كوليفاجني-فالخ طريقَة أنَّ أعتقد أزاُل ال وكنُت املسألة، بهذه مهووًسا كنُت االستسالَم.
فحسب، صغري جزءٍ يف تعديلِها إىل أحتاج كنُت فَحْسب. اإلصالح من القليل إىل تحتاُج
العاَلم عن نفيس وعْزَل القديم، نَمطي إىل العودة قررُت ذلك. بعد تماًما تنجُح وسوف
املرَة. هذه كثريًا أصعَب ظروٍف تحت لكْن مجدًدا، أُركِّز أن عيلَّ كان تماًما. الخارجي
فحسب، بسيٍط يشء عن غافٌل وأنني للغاية، قريٌب التعديَل أنَّ طويلة ًة مدَّ اعتقدُت
الطريقة بتلك األمر يحدث أن يُمكن وكان التايل. اليوم يف تماًما مالئًما يشء كل وسيصريُ

تعنتًا.» أكثَر أصبَحت قد املشكلَة أنَّ الوقت بمرور بدا لكْن بالطبع،
وجوَده الريايضُّ املجتمُع يَِعَي أن قبل الخطأ إصالِح من يتمكََّن أن يف يأُمل كان
يف بُِذل الذي السبِع السنوات مجهوَد بالفعل َشِهَدت التي وايلز زوجة عىل كان أصًال.
كلَّ ر يُدمِّ أن يُمكن خطأ مع املؤلم زوجها ِرصاَع آنذاك تُشاهد أن األصيل، الربهان سبيل
تُريده الذي الوحيد اليشء أنَّ سبتمرب يف نادا «أخربَتْني قائًال: تفاُؤَلها وايلز ويتذكَّر يشء.
لديَّ كان أكتوبر. من السادس يف ميالدها عيُد يأتي صحيح. برهاٌن هو ميالدها، عيد يف

ذلك.» يف فشلُت وقد الربهان، لتقديم فحسُب أسبوعان
بالخطأ يعرفون الذين األشخاص «كان أيًضا: كاتس عىل عصيبًا وقتًا ذلك كان
كان وأندرو، األخرى للفصوِل اآلَخرين واملحكِّمني وإيلويس نفيس أنا هم أكتوبر بحلول
أحَد بصفتي ية الرسِّ مراعاَة عيلَّ أنَّ أرى وكنُت مبدئيٍّا. يَعلمون َمن هم فَحْسب هؤالء
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فلم أندرو؛ سوى شخٍص أيِّ مع األمر مناقشُة يل يحقُّ ال بأنه بالطبِع شعرُت املحكِّمني.
املرحلة هذه بحلوِل لكنه الخارج، من طبيعيٍّا بدا قد أنه أعتقد بشأنه. واحدة كلمًة أُقل
أساس عىل أندرو ف ترصَّ لذلك. ا جدٍّ مستاءً كان أنه وأعتقد العاَلم، عن ا ِرسٍّ يُخفي كان
مخطوطة، وجود وعدِم الخريف ِم تقدُّ مع لكن آَخر، يوٍم غضون يف املشكلَة سيحلُّ أنه

مشكلة.» وجود بشأن تنترش الشائعاُت بدأَت
ِحفظ بضغِط يشعُر اآلخرين، املحكِّمني أحُد وهو التحديد، وجه عىل ريِبت كني بدأ
ففي فريما». عن املعلومات «خدمة بأنني معروًفا أصبحُت تماًما، عاِرض «لسبٍب : الرسِّ
املراِسل إىل أتحدَث أن مني أندرو طلب تايمز» نيويورك «ذا جريدة يف األوىل املقاالت أحِد
يشءٌ أو «… وايلز ألندرو الرسميَّ املتحدَث يُمثِّل الذي «ريِبت املقال: يف وَرد وقد عنه، نيابًة
األخرية، فريما بمربهنة ون يهتمُّ من كلِّ اهتماَم أجذب ِرصُت ذلك، وبعد القبيل. هذا من
يف حافة الصِّ من بي يتَّصلون الناس كان خارجه. أو الريايض املجتمع داخل من سواءٌ
مدى عىل املحارضات من للغاية كبريًا عدًدا أيًضا ألقيُت وقد بالفعل، العالم أنحاء جميع
الربهاَن وقدَّمُت اإلنجاز هذا روعِة عىل أكَّدُت املحارضات، هذه ويف ثالثة. أو شهَرين
مدَّة بعد ينَفُد بدأ الناس صربَ لكنَّ أُتِقنُها، التي األجزاء عىل الرتكيز مع موجزة بصورٍة

غريبة.» أسئلًة يطرحون وبَدءُوا
من نسخًة يَر لم أحًدا لكنَّ تعرف، مثَلما للغاية العَلنيِّ اإلعالِن بهذا وايلز «قام
الرياضيات علماءُ كان فقد ثَمَّ وِمن الصغر. شديدِة املحكِّمني مجموعة خارِج من املخطوطة
أسابيع. ببضعِة يونيو يف األوَّيلِّ اإلعالن بعَد بها أندرو وَعد التي املخطوطَة هذه ينتظرون
يفعل؟ ماذا يجري. ما معرفة يف نرغب ونحن املربهنة، هذه أُعِلنَت لقد «حسنًا، الناس: قال
أرادوه ما وكل الجهل، دائرة يف ظلُّوا ألنهم قليًال مستائني كانوا يشء؟» أيَّ نسمُع ال ِلَم
ببطءٍ الغيمُة هذه َعت تجمَّ إذ ذلك؛ بعد سوءًا األموُر ازدادت فحسب. يَجري ما معرفُة هو
الفصل يف ثغرٍة وجوَد زعَمت التي الشائعات بهذه يُخربونني الناس وظل الربهان، فوق

قوله.» يُمكنني ما أعرف أكن ولم ذلك، عن أعرُفه عما يسألونني كانوا الثالث.
أو الثالث، الفصل يف ثغرٍة بوجود معرفتهم إنكاِر يف واملحكِّمني وايلز استمرار مع
الرياضيات علماءُ وبدأ بجنون. تنترش التخميناُت بدأَت تقدير، أقلِّ عىل التعليَق رفِضهم
هذا حقيقَة يعرفوا أن أَمِل عىل يأٍس، يف اإللكرتونية بالرسائل بعض إىل بعضهم يُرسلون

اللغز.
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وايلز برهان يف ثغرة املوضوع:
جرينيتش توقيت ،٤٩ : ٠٤ : ٢١ ،١٩٩٣ نوفمرب ١٨ التاريخ:

أهذه وايلز. برهان يف اثنتنَي أو ثغرة وجود بشأِن الشائعات من الكثريُ يدور
أحدكم أيعرُف سحيقة؟ هاويًة أم هوًَّة أم أخدوًدا أم َصْدًعا أم ا شقٍّ تَعني الثغرُة

أكيدًة؟ معلوماٍت
ليبمان جوزيف
بوردو جامعة

بجميع االجتماعات غرف جميع يف يوم كلَّ تتصاعُد وايلز بربهان املتعلِّقة الشائعاُت كانت
حاول التخمينيَّة، اإللكرتوني الربيد ولرسائِل للشائعات، واستجابًة الرياضيات. أقسام

للمجتمع. السكينة شعوَر يُعيدوا أن الرياضيات علماء بعُض

وايلز برهان يف ثغرة رد: املوضوع:
جرينيتش توقيت ،٢٠ : ٤٢ : ١٥ ،١٩٩٣ نوفمرب ١٩ التاريخ:

معلوماٍت أُناقش أن حقي من بأنَّ أشعر وال مبارشة، معلومات أيُّ لديَّ ليست
هدوئهم عىل الحفاُظ هي للجميِع األفضل النصيحة أنَّ أعتقد مبارشة. غريَ
ويفَحصون الكفاءة، من عالية بدرجٍة يتمتَّعون الذين للمحكِّمني الفرصة وإتاحُة
حني إليه لوا توصَّ ا عمَّ سيُفِصحون وهم بعَملهم. يَقوموا أن بعناية وايلز ورقَة
ورقٍة يف حكَّم أو بحثية ورقًة كتب َمن كلُّ يقولونه. مؤكَّد يشءٌ لديهم يكون
الرباهني. مراجعة عمليِة يف ُ تطرأ ما كثريًا األسئلَة أنَّ يف املتمثلة الحقيقَة يعرف
املقرتنِة ة، املهمَّ النتيجة تلك مثِل يف يحدث لم ذلك أنَّ لو رائًعا األمُر ِليُصبَح كان

وصعب. طويل بربهاٍن

إيفانز ليونارد
وسرتن نورث جامعة

إىل وإضافًة توقف. دون اإللكرتوني الربيد رسائُل استمرَّت الهدوء، دعاوى من بالرغم
استباِق أخالقياِت يف آنَذاك يتناقشون الرياضيَّات علماءُ صار املزعوم، الخطأ مناَقشِة

املحكِّمني. إعالن
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فريما بشأن الثرثرة من املزيد املوضوع:
جرينيتش توقيت ،٣٤ : ٠٠ : ١٢ ،١٩٩٣ نوفمرب ٢٤ التاريخ

علينا ينبغي ال بأنه يقولون الذين هؤالء مع أختلُف أنني الواضح من أنه أعتقد
ال. أو َمعيبًا األخرية فريما ملربهنة وايلز برهاُن كان إذا ما بشأِن نتحدَّث أن
ية. الجدِّ من ه تستحقُّ مما بأكثَر تُؤَخذ ال دامت ما تماًما الثَّرثرَة هذه أؤيُد إنني
ال، أم َمعيبًا وايلز برهان أكان سواءٌ أنني، سيَّما ال القصد. سيئَة أراها ال فأنا

املستوى. رفيعَة رياضيَّة معرفًة أنتَج قد أنه من ن متيقِّ
… للغاية مبارش غرِي طريٍق من اليوَم جاءني ما فهذا ثَمَّ؛ وِمن

سيلفرمان بوب

فريما ثقب رد: املوضوع:
جرينيتش توقيت ،١٦ : ٢٠ ،١٩٩٣ نوفمرب ٢٢ اإلثنني، التاريخ:

بوجود يعتقد إنه املاَيض: األسبوَع نيوتن معهد يف هنا محارضٍة يف كوتس قال
الربهان، من الهندسية» أويلر «أنظمة ب املتعلق الجزء يف وايلز برهان يف ثغرة
مرَّاٍت إليه ثُت تحدَّ لقد عاَمني.» يستغرق وقد أسبوًعا إصالحها يستغرُق «وقد
يملك ال إنه إذ زعمه؛ بنى قد أساس أيِّ عىل اآلن حتى متأكًدا لسُت لكني عديدًة

املخطوطة. من نسخًة
تايلور ريتشارد لدى توجد كامربيدج يف الوحيدة النسخة فإنَّ أعرُفه ملا وفًقا
أن إىل التعليق رفِض عىل أرصَّ وقد «إنفنَشنز»، لدورية املحكِّمني أحَد بصفته
ال نفيس عن أنا َفْوضوي. فالوضع لذا مشرتكة. نتيجٍة إىل املحكِّمني جميُع يصَل
املرحلة؛ هذه يف بالثقة جديًرا رأيًا بصفته كوتس رأُي يُؤَخذ أن يُمكن كيف أرى

تايلور. ريتشارد رأي انتظاَر أنوي لذا
بينش ريتشارد

الجدال ليتجاهَل جهده ُقصارى وايلز بذل املرِبك، برهاِنه بشأن الضجة ازدياد مع
التجأُت عني. الناُس يقوله ما معرفة يف أرَغْب لم ألنني بحقٍّ نفيس عَزلُت «لقد والتخمني.
ثمَة أنَّ تعرف «أنت واآلَخر: الحني بني يل يقول كان سارناك بيرت زمييل لكنَّ الُعزلة، إىل
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عىل أُركِّز كي تماًما نفيس عزل يف فعًال أرغب كنُت لكنني أستمع، كنت كبرية.» ضجًة
كلية.» بصورٍة املشكلة

انضمَّ الذي الوقت يف برينستون جامعة يف الرياضيات قسم إىل سارناك بيرت انضمَّ
من الَعصيبة املرحلة هذه وخالل السنوات. بمروِر مقرَّبنَي صديَقني وصارا وايلز، فيه
أعرف لم «حسنًا، نفِسه. بمكنوِن وايلز لهم يُِرسُّ الذين القالئِل أحَد سارناك كان االهتياج،
الخطرية. املشكلة هذه عىل التغلَُّب يُحاول أنه الواضح من كان لكن الدقيقة، التفاصيَل
جزءٍ يف مشكلٍة يف ذلك تسبَّب الحسابية، العملية من الجزء هذا أصلَح كلَّما كان أنه غري
من أصغَر غرفٍة يف سجادٍة وضَع يُحاول كان أنه لو كما األمر كان الربهان. من آَخر
من ستخرج أنها فيجُد األركان، أحد يف السجادة تثبيَت يُحاول أندرو كان لذا؛ السجادة.
ال. أو السجادة تثبيِت من سيتمكَُّن كان إذا ما يُحدِّد أن بُوسِعه يكن ولم آَخر. ركٍن
أحٌد يكن لم فقبَْله هائلة. خطوًة ق حقَّ قد أندرو كان الخطأ، هذا مع حتى أنه والحقُّ
ألنه للغاية؛ الجميع َس تحمَّ فقد اآلن، أما تانياما-شيمورا، حدسية إلثباِت طريًقا يعرف
ذلك قبل أحٌد بها يُفكِّر لم جوهريَّة أفكاًرا كانت لقد الجديدة. األفكار من الكثريَ أرانا قد
إصالح من تمكَّن قد يكن لم وإن حتى عظيًما تقدًما قه حقَّ ما كان ولهذا؛ اإلطالق. عىل

بالطبع.» حلٍّ دون ستظلُّ كانت فريما مربهنَة لكنَّ الخطأ،
الخطأ حلُّ يكن لم األبد. إىل بالصمت يلوذَ أن يستطيُع ال أنَّه النهايِة يف وايلز أدرك
الفَشل من خريٍف وبعد للتخمينات. نهايٍة لوضِع حان قد الوقُت وكان قوَسني، قاَب

الرياضية. النرشات لوحة إىل التايلَ اإللكرتوني الربيَد أرسل املحِزن،

فريما حالة املوضوع:
جرينيتش توقيت ،٥٠ :  ٣٦   :   ٠١ ،١٩٩٣ ديسمرب ٤ التاريخ:

ومربهنِة تانياما-شيمورا َحْدسية عىل عَميل بحالِة املتعلقة التخميناِت ضوء يف
عدٌد ظَهر املراجعة، عملية خالَل الوضع. عن موجًزا بيانًا سأُقدِّم األخرية، فريما
عىل إحداها تسويِة من أتمكَّْن لم لكنني معظمها، حلِّ من تمكَّنُت املشكالت من
تانياما-شيمورا َحْدسية حاالت» «معظم ل األسايسَّ االختزاَل إن التحديد. وجِه
أعىل لحدٍّ األخرية فالحسبُة ذلك، من بالرغم صحيح. سيلمر مجموعِة ِحْسبة إىل
املرتبط التناظريِّ املربع (لتمثيل الثابتة ِشبْه الحالة يف سيلمر ملجموعة معنيَّ
أعتقد اآلن. عليها هي التي بالحالة بعُد مكتملًة ليست النمطيَّة) األشكال بأحد
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التي األفكاِر باستخدام القريب املستقبِل يف هذا من االنتهاء من سأتمكَُّن أنني
بكامربيدج. محارضاتي يف َرشحتُها

املخطوطة، يف إنجاُزه ينبغي الذي العمل من الكثريُ هناك يزال ال إنه وحقيقًة
لهذا كامًال رشًحا وسأُقدِّم كمسودة. لإلصدار بعُد مناسبة غريَ يجعلها مما

فرباير. يف ستبدأ التي برينستون، بجامعة الدراسيَّة دورتي يف العمل

وايلز أندرو

ولم الخطأ، يُصوَِّب ولم تقريبًا أشهر ستُة مرَّت وايلز. بتفاؤِل اقتنَعوا َمن هم فقط ِقلَّة
وعىل القادمة. الستة األشهر يف سيتغريَّ يشءٍ أيَّ بأنَّ االعتقاِد إىل يدعو سبٌب يوجد يكن
يتكبَّد فلماذا القريب»، املستقبِل يف هذا من «ينتهي أن بالفعل بُوسِعه كان إذا حال، أيِّ
ويُصدر أخرى، أسابيع لبضعِة بالصمِت يَلوذُ ال ملاذا اإللكرتوني؟ الربيد إصداِر عناءَ
أيٍّا اإللكرتوني بريده يف ذَكرها التي فرباير محارضات دورة تُقدِّم لم املنتهية؟ املخطوطة
بعَض لنفسه يكسُب وايلز أنَّ يف الريايضُّ املجتمُع وارتاب بها، وَعد التي التفاصيِل من

فحسب. الوقت
مياوكا برهاَن الرياضيات علماءُ وتذكر أخرى، مرًة القصة عىل الصحُف انكبَّت
انتظاِر يف آنذاك األعداد نظرية علماء كان نفَسه. يُعيد التاريخ كان .١٩٨٨ يف الفاشَل
عالُجه. يُمكن ال نحٍو عىل َمعيٌب الربهان أنَّ يف السبب يرشُح الذي التايل اإللكرتوني الربيد
واآلن الصيف، يف ذلك قبَل الربهان يف ُشكوكهم عن وا عربَّ قد الرياضيات علماء بعُض كان
كامربيدج جامعة من بيَكر آالن الربوفيسور أنَّ القصِص إحدى تزعم مربًَّرا. تشاؤُمهم بدا
صالحية عدم أنَّ عىل واحدة زجاجة مقابل النبيذ من زجاجٍة بمائِة يُراهن أن عَرض
عن عربَّ بأنه بفخٍر يعرتُف لكنه القصَة هذه بيَكر يُنكر عام. غضوِن يف ستَثبُت الربهان

ي». صحِّ «تشكُّك
وايلز برهاُن صار نيوتن، معهد يف محارضِته عىل أشهر ستِة من أقلَّ مروِر بعد
الرسوَر هو كان ية الرسِّ الحسابات سنواِت مدى عىل االستمرار إىل دفعه ما إنَّ ُمهِرتئًا.
ُحلم أنَّ كيف وايلز يتذكَّر واليأس. الحرُج املشاعِر هذه محلَّ حلَّ وقد واألمل، والشغَف
عىل فيها َعِملُت التي األوىل السبع السنوات يف استمتعُت «لقد كابوًسا: صار قد طفولِته
كنُت تعجيزيَّة، األموُر بَدت ومهما صعوبتُها، بلَغت فَمْهما الخاصة. باملعركة املشكلِة هذه
أستطع ولم أُخِمَده، أن أستطع لم طفولتي، شغَف كانت لقد لة. املفضَّ مسألتي يف منهمًكا
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جانٌب عنه الحديث يف كان وقد علنًا، عنه تحدَّثُت ذلك بعد واحدة. للحظٍة ولو أترَكه أن
الرائع من كان فقد للغاية. مختلطًة ذلك تجاه َمشاعري كانت بالفعل. الَخسارة من
اتجاَه تُغريِّ أن يُمكن املنطقيَة الُحَجج أنَّ كيف ويَرون الربهان، مع يتَفاعلون الناس رؤيُة
صار لقد . الشخيصَّ املسعى فقدُت قد نفِسه الوقت يف لكنني تماًما، بالكامل الرياضيات
وبعد قه. أُحقِّ الذي الخاص الحلِم بذلك أحظى أُعْد ولم العالم، أمام ُمعَلنًا آنذاك الربهاُن
واآلالف. املئات بل إلهائي، يُريدون الناس من العَرشاُت كان فيه، مشكلٍة وجوُد اتضَح أن
وأنا أتَِّبُعه، الذي باألسلوب ليس العَلنيَّة يف املفِرط النحو هذا عىل الرياضيات ممارسَة إنَّ

اإلطالق.» عىل الرياضيَّات ممارسة يف العلنية الطريقِة بتلك أستمتع لم
ريِبت كني مرَّ لقد وايلز. موقف مع العالم أنحاء جميع يف األعداد نظرية علماءُ تعاطَف
تانياما-شيمورا َحْدسية بني الربط حاوَل حني سنوات ثماني قبل نفِسه الكابوس بهذا
الرياضية العلوم أبحاِث معهد يف الربهان عن محارضًة ألقي «كنُت األخرية. فريما ومربهنة
عىل أجبتُه صحيح؟» وذاك هذا أنَّ تعرُف كيف «مهًال! الجمهور: من واحٌد قال برييكيل، يف
فوًرا. بالرعب شعرُت الحالة.» هذه يف ينطبُق ال ذلك «حسنًا، فقال: سببي؛ ًحا موضِّ الفور
ِسوى توجد ال أنه ذلك بعد أدركُت ذلك. بشأن للغاية مستاءً وكنُت عرًقا أتصبَّب رحُت
تطبيِقه طريقة عىل والتعرُّف األصيل العمل إىل العودة وهي هذا، لتربيِر واحدة احتماليٍة
املحارضة يف ته. بُرمَّ األمَر أصلحت قد كنُت اثننَي، أو يوٍم غضوِن ويف مشابهة، حالٍة يف
ا، ُمهمٍّ شيئًا أعلَن إذا أنه رعب يف دوًما يعيُش املرءَ لكنَّ التربير، تقديم من تمكنُت التالية،

فيه. جوهريٌّ ٌ خطأ فسيُكتَشُف
األحيان بعض يف طريَقني. يف األمر يسريَ أن يُمكن مخطوطة، يف ً َخطأ تجُد حني
وأحيانًا الصعوبة. من قليل بقدٍر جديد من الربهان إحياءُ ويُمكن فوريًة الثقُة تكون
أنه يُدرك حني املرءَ ينتاُب قابض شعوٌر ة فثَمَّ للغاية. مزعٌج األمر العكس. يحدث أخرى
عند تماًما املربهنة تَنهاَر أن املمكن فمن إلصالحه. طريٍق من وما جوهريٍّا ً خطأ ارتكَب قد
من بالرغم أكرب. مشاكَل واجهَت الفجوة، سدَّ حاولَت كلَّما أنك ذلك فيها؛ فجوٍة ظهوِر
كانت ذاته. حدِّ يف رائًعا مقاًال الربهان فصول من فصٍل كلُّ يُمثِّل وايلز، حالِة ففي ذلك،
البحثيَّة األوراق من َعدًدا جوهرها يف وكانت العمل، من سنواٍت لسبِع تجسيًدا املخطوطة
من واحدة يف ُ الخطأ وقع االهتمام. من كبريًا قدًرا منها كلٌّ ويُثري مًعا، ُوِضعت التي املهمة
رائٌع ى يتبقَّ ما فإنَّ الثالث، الفصَل اقتطعَت إذا حتى لكنَّك الثالث، الفصل يف األوراِق هذه

للغاية.»
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ثَمَّ وِمن تانياما-شيمورا، لحدسية برهاٌن يوجد ال الثالث، الفصل بدوِن أنه غري
كان إذ باإلحباط؛ شعوٌر الريايضِّ املجتمع عىل خيَّم األخرية. فريما ملربهنة برهاَن فال
أشهٍر ستِة فبعَد ذلك، إىل إضافًة للخطر. ُعرضًة عظيمتنَي مسألتنَي يُثبت الذي الربهاُن
املطالبة حجُم ازداد واملحكِّمني. وايلز سوى املخطوطة عىل أحٌد يَطَِّلع لم االنتظار، من
يتمكَّن بأن أمٌل ثَمة كان الخطأ. تفاصيَل بأنفِسهم الجميُع يرى كي الرصاحة من باملزيد
تُِصلح حسابية عمليٍة إىل َل ويتوصَّ وايلز، أغفَله قد يشءٍ رؤية من ما مكان يف ما شخٌص
رجٍل يَدي بني يُرتَك أن من أثمُن الربهان أنَّ الرياضيات علماء بعض زعم الربهان. ثغرَة
راحوا الذين اآلَخرين الرياضياِت علماء أضحوكَة األعداد نظرية صو متخصِّ صار واحد.
أن به يُفرتَض كان ما ال. أو الربهان مفهوَم يفهمون كانوا إذا عما بسخريٍة يتساءلون

أضحوكة. إىل ل يتحوَّ كان الرياضيات، تاريخ يف للفخر َمْدعاًة األكثر اللحظَة يُصبح
الجهد من سنواٍت سبِع فبعد املخطوطة. إصداَر وايلز رَفض الضغوط، من بالرغم
املجَد. ويرسق الربهاَن يُكمل آخَر شخًصا ويُشاهد يرتاجَع ألن ا مستِعدٍّ يكن لم املكرَّس،
َمن بل العمل، من األكرب الَقْدِر من ينتهي الذي بالشخص ليس فريما مربهنة يُثبت فَمن
حالتها عىل املخطوطة تُنَرش أن فوَر أنه يعرف وايلز كان املكتِمل. النهائيَّ الربهان يُقدِّم
الثغرة، ُمصِلحي سيُصبحون ن ِممَّ بالتوضيح واملطالبات األسئلة تغمُره سوف املعيبة،
مهمة. تلميحاٍت لآلَخرين يُقدِّم بينما الربهان إصالح يف أَمِله عىل ستَْقيض اإللهاءات وهذه
الربهان ابتكاَر له أتاحت التي العزلة من نفِسها الحالة إىل يعوَد أن وايلز حاول
بجواِر واآلَخر الحني بني يتجوَّل كان علِّيته. يف املكثَّفة الدراسة يف عادِته إىل وآَب األسايس،
كانوا الذين واملجدِّفون والدرَّاجون اءون العدَّ املايض. يف يفعُل كان مثلما برينستون بُحرية
ق حقَّ قد كان إذا عما ليسألوه فون يتوقَّ صاروا موجزة، تلويحٍة بعد ذلك قبَل به يمرُّون
مجلة يف وظهر األوىل، الصفحات يف وايلز صورة ظهرت لقد الفجوة. أمِر يف تقدُّم أي
يف وايلز أصبح لقد إن». إن «يس قناة عىل تليفزيونية مقابلًة أجرى قد أنه كما «بيبول»،

صورتُه. ُشوِّهت أن يلبَْث ولم مشهورة، رياضية شخصية أوَل املايض الصيف
رياضيات عاِلُم يتذكَّر الرياضيَّات. أقسام يف الثرثرُة استمرَّت األثناء، هذه يف
قائًال: بالقسم، االجتماعات قاعة يف األجواءَ كونواي إتش جون الربوفيسور برينستون،
املسائل نُناقش كنا البسكويت. عىل للحصول ونُرسع الثالثة، يف الشاي لتناول نجتمُع «كنا
أندرو. َم تقدُّ نُناقش أخرى أحياٍن ويف سيمسون، جيه أو محاكمَة أو أحيانًا، الرياضية
كنا الربهان، يف ِمه تقدُّ عن مبارشة يسأله أن األمر حقيقة يف يُحبُّ يكن لم منَّا أحًدا وألنَّ
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أندرو رأيُت «لقد مثًال: أحدهم فيقول اليشء. بعَض الروسية السياسة كُمحلِّيل ف نترصَّ
ا.» جدٍّ سعيًدا يبُد لم لكنه «نعم، رآه: َمن فيُجيب ابتسم؟» «هل آخر: فيسأل الصباَح» هذا

وجهه.» من إال مشاعِره تخمنُي بُوسِعنا يكن لم

الكابوسية الرسالة (2)

من بأنَّه الرياضياِت علماء من املزيُد وحاجَج تقدُّم، بتحقيق اآلماُل خَفتَت الشتاء، ِل توغُّ مع
الصحفيِة املقاالت إحدى وزعَمت الشائعات، استمرَّت املخطوطة. يُصِدر أن وايلز واجِب
كان الزعَم هذا أنَّ من بالرغم َرْجعة. دون انهار الذي الربهان ذلك عن تخىلَّ وايلز أنَّ
يمكن كان التي الطرق عَرشاِت استنفَد قد وايلز أنَّ بالفعل صحيًحا كان فقد فيه، ُمباَلًغا

للحل. محتمٍل طريق أيَّ يرى يَُعد ولم الخطأ، عىل تتغلَّب أن
وشك عىل وأنه تقريبًا، منه ميئوًسا صار الوضع بأنَّ سارناك بيرت إىل وايلز اعرتف
بشخٍص يحظى ال وايلز أنَّ يف يكُمن املشكلة من جزءًا أنَّ سارناك اقرتح الهزيمة. َقبوِل
شخص أفكاَره، عليه يطرح شخٌص لديه ليس يومية، بصفة معه ويتعامل فيه يثُق
مرًة ويحاِوَل األشخاص، أحَد وايلز يأتمَن أن فاقرتح فرعية. طرٍق استكشاف عىل عه يُشجِّ
كوليفاجني-فالخ، طريقة مع التعامل يف خبرٍي إىل يحتاج وايلز كان الثغرة. يسدَّ أن أخرى
أن قرر مطوًَّال، األمر يف التفكري وبعد ا. ِرسٍّ املسألة تفاصيل عىل الحفاظ يستطيَع أن عىل

برينستون. يف معه العمل إىل كامربيدج، بجامعة املحاِرضَ تايلور ريتشارد يدعَو
لوايلز. سابًقا وتلميذًا الربهان، مراجعة عن املسئولني املحكِّمني أحَد ريتشارد كان
يف الحضور بني تايلور ريتشارد جلس السابق، العام يف به. للُوثوق سببان ة فثَمَّ ثَمَّ، وِمن
هي مهمتُه صارت واآلن، القرن. برهاَن يُقدم السابَق ُمرشفه يُشاهد نيوتن إسحاق معهد

املعيب. الربهان إنقاذَ
تايلور، ريتشارد بمساَعدة كلٍل دون أخرى مرًة يعمل وايلز كان يناير، بحلول
املشكلة. من للخروج طريقٍة عىل للعثور محاولٍة يف كوليفاِجني-فالخ، طريقة الستكشاِف
يجدان كانا لكنهما املجهود، من أيام بعد جديدة منطقًة يدُخالن كانا األحيان، بعِض يف
من يسِبْق لم كما االستكشاف يف عا توسَّ وملَّا بَدآ. حيث إىل عادا وقد النهاية يف نفَسيْهما
متاهٍة قلِب يف أنهما ِكالهما أدرك فقد األخرى، ِتلَو مرًة ذلك من بالرغم وَفِشال قبل،
وال نهائيًة ال املتاهة تكون أن األعمُق خوُفهما وكان تخيُّلُه. يمكُن ال نحٍو عىل شاسعة

هدف. دون األبِد إىل فيها يتجوَّال أن عليهما سيكون وأنه منها، مخرَج
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تايلور. ريتشارد :1-7 شكل

ذلك، من أكثَر تسوءَ أن يُمكن ال األموَر أنَّ بدا حني ذلك، بعد ١٩٩٤ العام ربيع ويف
العالم: أرجاء جميع يف الكمبيوتر شاشات عىل التاليُة اإللكرتوني الربيد رسالُة ظهَرت

١٩٩٤ أبريل ٣ التاريخ:
مجدًدا! فريما املوضوع:

األخرية. فريما مربهنة بشأن اليوَم حدث قد رائع تطوٌر ثَمة
ليست األخريَة فريما مربهنة فإنَّ ثَمَّ وِمن ا؛ مضادٍّ مثاًال إلكيز نعوم أعلَن
مربهنة حلُّ ن يتضمَّ اليوم. املعهد يف ذلك عن تحدَث لقد حال. أيِّ عىل صحيحًة
بَنَّاء. حلٌّ لكنه ،(٢٠١٠ من (أكرب للغاية كبريًا أوليٍّا ا أُسٍّ وَضعه الذي فريما
انحداٍر طريقِة مع هيجنر، نقطة تركيب من نوٌع األساسية الفكرة أنَّ يبدو
الجزءَ أنَّ يبدو فريما. منحنى إىل النمطيَّة املنحنيات من للمرور للغاية بارعة
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(الذي الحلِّ تعريف مجال أنَّ إثباُت هو املنطقية ة الحجَّ يف الصعوبة الشديَد
.Q إىل بالفعل ينحدُر تخيُّيل) تربيعيٍّ لحقل َحْلقي فصيلٌّ حقٌل باالستدالل، هو
… التشابك من كبرية درجٍة عىل كانت التي التفاصيل جميع َفهم من أتمكَّن لم
يشء. كلِّ من بالرغم صحيحًة ليست تانياما-شيمورا َحْدسية أنَّ يبدو إذن،
مفهوم نطاِق توسيِع خالل من إنقاذُها املمكن من يزال ال أنه الخرباءُ يعتقد
يؤدِّي سيظلُّ الذي الشاذَّة»، «املنحنيات مفهوم وتقديم التشكُّل، الذاتيِّ التمثيل

التشكُّل». ذاتيِّ شبِه «تمثيٍل ظهور إىل

دارمون هنري
برينستون جامعة

ا مضادٍّ مثاًال ١٩٨٨ عام ذلك قبل اكتشَف الذي هارفارد بروفيسور هو إلكيز نعوم كان
خطأَها: بذلك مثِبتًا أويلر؛ لحدسية

26824404 + 153656394 + 187967604 = 206156734.

أيًضا. خطأَها بذلك ُمثِبتًا األخرية، فريما ملربهنة ا ُمضادٍّ مثاًال اكتشف أنه اآلن ويبدو
َ الخطأ أنَّ هو الربهان إصالِح من تمكُِّنه عدم يف فالسبُب لوايلز؛ قاضية رضبًة تلك كانت
الريايضِّ املجتمع عىل وطأًة أشدَّ الرضبُة هذه كانت املربهنة. لخطأ مبارشة نتيجٌة املزعوم
أنَّ بالفعل فراي أثبَت فقد خاطئًة، األخريُة فريما مربهنُة كانت إذا ألنه عامة؛ بصفة
َحْدسية مع مبارشًة يتَعارُض ما وهو نَمطية، «غري» إهليلجية معادلة إىل سيُؤدِّي هذا
أيًضا وجد بل فَحْسب، األخرية فريما ملربهنِة ا ُمضادٍّ مثاًال إلكيز يجد لم تانياما-شيمورا.

تانياما-شيمورا. لحدسية ا مضادٍّ مثاًال مبارشة، غرِي بطريقٍة
األعداد نظرية مجال يف رًة مدمِّ تداعياٍت ليُخلِّف تانياما-شيمورا حدسية موُت كان
وقد الزمان. من عقَدين مدى عىل ِضمنيٍّا تَها صحَّ الرياضيات علماءُ افرتض إذ ِته؛ بُرمَّ
بجملة بدأَت التي الرباهني عَرشات كتَبوا الرياضيَّات علماء أنَّ الخامس الفصل يف وَرد
االفرتاض، هذا َ خطأ اآلن أثبَت إلكيز لكنَّ تانياما-شيمورا» حدسيِة صحة «بافرتاض
املطالبِة يف الفور عىل الرياضيات علماء بدأ واحد. وقٍت يف كلُّها الرباهنُي هذه وانهارت
تفسرٍي وال إجابة أيَّ ْوا يتلقَّ لم لكنَّهم باألسئلة، إلكيز عىل وانهالوا املعلومات، من باملزيِد
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الدقيقة التفاصيل عىل الحصول ِمن حتى أحٌد يتمكَّن لم متكتًِّما. بقائه يف السبَب يوضح
املضاد. للمثال

رسالة عىل ثانية نظرًة الرياضيات علماء بعُض ألقى االهتياج، من اثنني أو يوٍم بعد
الحاالت معظم يف مؤرَّخٌة الرسالَة أنَّ من بالرغم أنه يُدركون وبَدءُوا اإللكرتوني الربيد
وكانت ثالث. أو ثاٍن طَرٍف من يها لتلقِّ نتيجًة ذلك كان فقد أبريل، ٣ أو أبريل ٢ بتاريخ
نظرية عاِلم تنفيِذ من خبيثة خدعٍة سوى الرسالة تكن لم أبريل. ١ بتاريخ األصليُة الرسالة
عن الشائعات ملروِّجي ُمالئًما درًسا الخادعة الرسالُة كانت دارمون. هنري الكنَدي األعداد
يف املحطَّم والربهاُن وتايلور وايلز وتُِرك األخرية، املربهنُة تُِركت الزمن، من ولوهلٍة فريما،

سالم.
الجهد من سنواٍت ثماني وبعد الصيف. ذلك يف ًما تقدُّ وتايلور وايلز يُحِرز لم
ا مستعدٍّ وايلز كان بأكملها، حياِته مدى عىل هَوَسه املربهنُة كانت أن وبعد املتواِصل،
إلصالح محاوالتهما يف لالستمرار سبب أيَّ يرى ال أنه تايلور أخرب بالهزيمة. لالعرتاف
إىل العودة قبل برينستون يف سبتمرب لقضاء بالفعل خطَّط قد تايلور وكان الربهان.
ة ثَمَّ يكن لم وإذا آَخر. لشهٍر يستمرَّا أن وايلز، ُقنوط من بالرغم اقرتَح فقد لذا كامربيدج؛
بفَشِلهما ويُقرِّان املحاَولة، عن ان يكفَّ فسوف سبتمرب، بنهاية الربهان إصالح عىل يدلُّ ما

لدراسته. الفرصَة لآلَخرين يُتيحا كي املعيب الربهاَن وينرشان َعلنًا،

امليالد عيد هدية (3)

العالم، يف رياضية مسألٍة أصعِب مع وايلز معركِة مصريَ بدا قد الفشَل أنَّ من بالرغم
باالطمئنان ويشعَر عمره من املاضية السبع السنوات إىل ينظر أن وايلز باستطاعة كان
ملجموعاِت وايلز استخداُم كان فأوًَّال، صالًحا. يزال ال عمله من األكرب الجزءَ بأنَّ ملعرفته
جميِع يف األول العنرص أنَّ أثبَت لقد للمسألة. جديدة ثاقبة نظرًة الجميَع منَح قد جالوا
كان إذن النَمطية. األشكال أحِد يف األول بالعنرص يقرتَن أن يُمكن اإلهليلجية، املعادالت
يكون أن بد فال نمطيٍّا، اإلهليلجية املعادلة عنارص أحُد كان إذا أنه إثباَت هو التحدِّي

نمطية. العنارص جميُع تكون ثَمَّ وِمن أيًضا، نَمطيٍّا يَليه الذي العنُرص
يُحاول كان الربهان. نطاِق توسيع مفهوِم مع وايلز صارع الُوْسطى، السنوات يف
قطعُة وقعت إذا أنه يُثبت أن أمِل عىل إيواساوا نظرية مع وصارع ، استقرائيٍّ نهٍج إكماَل
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فعالٌة إيواساوا نظرية أنَّ بدا األمر، بادئ يف جميُعها. القطع فستقُع واحدة، دومينو
لقد النهاية. يف عات بالتوقُّ تَِف لم لكنها املطلوب، الدومينو تأثري إلحداث الكافية بالدرجة

مسدود. ريايضٍّ لطريق حياته من عاَمني كرَّس
كوليفاجني-فالخ، طريقَة وايلز صادف االكتئاب، من عاٍم بعد ،١٩٩١ العام صيف يف
الربهاُن أُعِلن يليه، الذي العام ويف الجديد. األسلوِب هذا لصالح إيواساوا نظرية عن وتخىلَّ
كوليفاجني-فالخ طريقة أنَّ اتضَح شهَرين، غضون ويف بطًال. هو وأُعِلن كامربيدج يف
إصالح محاوالت كلُّ أسوأ. إىل سيِّئ من يتحوَّل والوضُع الوقِت ذلك ومنذ َمعيبة،

بالفشل. انتَهت قد كوليفاجني-فالخ
كوليفاجني-فالخ، طريقة ن تتضمَّ التي األخرية املرحلة عدا فيما بأكمِله وايلز عمُل كان
األخرية، فريما مربهنَة أو تانياما-شيمورا حدسية يُثِبت لم ربما فيه. بُِذل بما جديًرا يزال ال
واالسرتاتيجيات األساليب من بأكملها جديدة مجموعًة حاٍل أي عىل للرياضيِّني قدَّم لكنه
بدأ قد وكان ُمخزيًا، وايلز فشُل يكن لم أخرى. مربهنات إلثبات استخداُمها يُمِكنُهم التي

الهزيمة. احتماَل يتقبَُّل
تايلور ظلَّ بينما فشله. سبِب معرفة يف األقل عىل يرغُب كان التعزية، سبيل وعىل
إلقاء يف سبتمرب يقَيض أن وايلز قرر دراستها، ويُعيد البديلة الطرِق استكشاف يُعيد
نجاحها عدم يف السبب معرفَة ليُحاول كوليفاجني-فالخ؛ طريقة هيكل عىل أخرية نظرٍة
مكتبي إىل «جلسُت شديد: بوضوٍح املصريية األخرية األياَم هذه وايلز يتذكر بالتحديد.
كوليفاجني-فالخ. طريقة ألفحَص سبتمرب؛ من عرش التاسع املوافق اإلثنني يوم صباح
أنني رأيت لكنني الصحيح، النحو عىل تطبيَقها بوسعي أنَّ أعتقُد كنت ألنني ذلك وليس
لكنني بقشة، ك أتمسَّ أنني ظننُت األقل. عىل نجاحها عدم يف السبب تفسري أستطيُع
املذهل. التجيلِّ ذلك يل خطَر تماًما، ع متوقَّ غرِي نحٍو وعىل وفجأًة، نفيس. أُطمِنئَ أن أردُت
فقد كامل، نحٍو عىل تعمل ال كوليفاجني-فالخ طريقَة أنَّ من بالرغم أنه أدركُت لقد
طريقة من لديَّ أنَّ أدركُت األصلية. إيواساوا نظرية إلنجاح إليه أحتاُج ما كلَّ هي كانت
إليها توصلُت التي املسألِة ملعالجة األصلية؛ طريقتي إلنجاِح يكفي ما كوليفاجني-فالخ
للمشكلة.» الحقيقية اإلجابُة ظهَرت كوليفاجني-فالخ، رماِد فِمن وبهذا، سنوات. ثالِث منذ
وحدها كوليفاجني-فالخ طريقُة وكانت كافية. غريَ وحدها إيواساوا نظرية كانت
لحظَة كانت لقد مثايل. نحٍو عىل األخرى إحداهما تُكِمل مًعا أنهما غري أيًضا. كافية غريَ
حتى للغاية، مؤثرًة الذِّكرى كانت الذكرياِت هذه َرسد وحني أبًدا. وايلز ينساها لن إلهاٍم
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وأنيًقا ا جدٍّ بسيًطا كان توصف، ال بدرجٍة جميًال كان «لقد بالدموع: ابتلَّتا قد عينَيه إنَّ
مدى عىل تصديق غرِي يف فيه أُحدِّق وظللُت عنه غفلُت أنني كيف أفهَم أن أستطع لم ا. جدٍّ
مكتبي إىل أعوُد ثم ذلك، بعد اليوم مدى عىل القسم أرجاء يف أتجوَّل ُرحت دقيقة. عرشيَن
نفيس؛ تمالَُك أستطع لم موجوًدا. يزال ال كان ال. أو موجوًدا، يزال ال كان إذا ما ألنظَر
يشء من ما العَملية. حياتي يف األهمَّ اللحظَة هي تلك كانت لقد الحماس. غاية يف كنت

الَقْدر.» هذا بمثِل يل سيَْعني ذلك بعد به سأقوم
فَحْسب، الجادِّ املجهود من سنواٍت ثماني وثمرة الطفولة لُحلم تحقيًقا هذا يكن لم
مرًة للعالم براعتَه ليُثِبَت يُقاِوَم أن عليه كان االستسالم، حافة إىل وايلز ُدِفع أن بعَد لكن
حياته يف وإحباًطا ومهانًة إيالًما األكثَر هي األخرية عرش األربعة الشهوُر كانت أخرى.

معاناتَه. بارعٌة فكرٌة أنهت واآلن الرياضيات. يف العَملية
أخرى مرًة راجعتُه الغد. إىل بشأنه القرار لُت وأجَّ املنزل إىل ُعدُت األوىل، الليلة «يف
وقلُت السفيل الطابَِق إىل ونزلت اكتفيُت قد كنُت عرشة، الحادية وبحلول الصباح، يف
حتى اإلطالق، عىل ٍع متوقَّ غريَ ذلك كان وجدته.» قد أنني أعتقد وَجدتُه! «لقد لزوجتي:
«ماذا فقالت: القبيل؛ هذا من يشءٍ أو األطفال ُدمى إحدى عن أتحدُث أنني ظنَّت إنها

وَجدتُه».» لقد الربهان. أصلحُت «لقد قلت: وجدَت؟»
العام يف به الوفاء من يتمكَّن لم الذي بالوعد الوفاء من وايلز تمكَّن التايل، الشهر يف
السابقة املرة يف أتمكَّْن لم أنني وتذكَّرُت جديد، من يقرتب نادا ميالد عيُد «كان السابق.
َعشائنا عىل دقيقٍة نصَف تأخرُت أن فبعَد املرة، هذه يف أما أراَدتْها. التي الهدية تقديم من
الهدية تلك أحبَّت أنها أعتقد كاملة. املخطوطَة إعطائها من تمكَّنُت ميالدها، عيد ليلِة يف

إليها.» قدَّمتُها أخرى هديٍة أيَّ أحبت مما أكثَر

األخرية فريما مربهنة عن تحديث املوضوع:
١١ : ٠٤ : ١١ ،١٩٩٤ أكتوبر ٢٥ التاريخ:

مخطوطتان: صَدَرت الصباح، هذا من اعتباًرا
األخرية. فريما ومربهنة النمطية اإلهليلجية املنحنيات

وايلز أندرو بقلم
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هيكه. جرب من محدَّدة ألجزاء الَحْلقية النظرية الخواصُّ

وايلز وأندرو تايلور ريتشارد بقلم

بعِض إىل إضافًة األخرية، فريما ملربهنة بُرهانًا (الطويلة)، األوىل املخطوطُة تُعلن
خطوٍة يف (القصرية) الثانية املخطوطة إىل باالستناِد وذلك األخرى، القضايا

أساسية. واحدة

وايلز. أندرو :2-7 شكل

يف وايلز وَصَفها التي املنطقية الُحجَة أنَّ اتضح معظُمكم، يعرف وِمثَلما
أويلر. أنظمة أحِد تركيُب وهي خطرية، ثغرًة ن تتضمَّ بكامربيدج محارضاته
نهٍج إىل اتجه ذلك، يف ينجَح أن دون الرتكيِب ذلك إصالَح وايلز حاوَل أن وبعد
لقد أويلر. نظام فكرة لصالِح عنه تخىلَّ ثم ذلك قبل جرَّبَه قد كان مختِلف
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املحدَّدة األجزاء بعَض بأنَّ القائلة الفرضيِة عىل ِبناءً برهاِنه إكمال من تمكَّن
األخرى األفكار مع الفكرُة هذه ترُد مكتِملة. َمحليَّة تقاُطعات هي هيكه جرب من
وايلز ويُثبت األوىل. املخطوطِة يف بكامربيدج محارضاته يف وايلز وصَفها التي

هيكه. لجرب الرضورية الخاصيَة الثانية، املخطوطة يف مًعا وتايلور
كامربيدج. يف وايلز وصَفه الذي لذلك مشاِبٍه عامٍّ هيكٍل يف املنطقية الُحجة تأتي
حذف بسبب منه؛ وأقُرص كثريًا، األول النهِج من أبسُط الجديد النهَج أنَّ ويبدو
بنسخٍة فولتينجز أتى املخطوطتنَي، عىل االطِّالع بعد أنَّه (والواقع أويلر. نظام

املنطقية.) ة الُحجَّ من الجزءِ لذلك تبسيًطا وأكثر أكثَر
أسابيع األشخاصلبضعِة من قليل عدٍد عىل املخطوطتني هاتني من نَُسٌخ ُوزَِّعت
أطوَل؛ ًة مدَّ الحذر ي تَوخِّ إىل تدعو الِحْكمة أنَّ من وبالرغم الحاالت). بعض (يف

تأكيد. بكلِّ التفاؤل إىل يدعو ما فثمة
روبني كارل
أهايو والية جامعة
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دة املوحَّ الكربى الرياضيات

بورما، من مجازف شابٌّ ثَمة
فريما، ملربهنة برهاٍن إىل ل توصَّ

رعب، يف ذلك بعد فعاش
عيب، اكتشاِف ِمن

إحكاًما! أكثَر رأى، مثلما وايلز برهاُن كان
جوفيا فريناندو

إجماًال تتألَّفان اللتان البحثيَّتان الورقتان كانت فقد املرَة. هذه الربهان يف شكٌّ ثَمة يكن لم
التاريخ، مدى عىل بإمعاٍن ُروِجعت التي الرياضية املخطوطاِت أكثَر صفحًة، ١٣٠ من

.(١٩٩٥ (مايو ماثيماتيكس» أوف «أنالز دوريَّة يف النهاية يف تا نُِرشَ وقد
لكن تايمز»، نيويورك «ذا لجريدة األوىل الصفحة عىل نفَسه وايلز وجد أخرى، ومرًة
هذه يف اليشء بعَض عليه غطَّى قد الكالسيكية»، األلغاز أحد حلَّ يُعلن «ريايض العنوان
من وبالرغم جديًدا». كونيٍّا لُغًزا يَْطرح الكون ُعمر إىل «التوصل آَخر: ِعلمي خربٌ املرة
املرة، هذه يف األخرية فريما مربهنة بشأن اليشء بعَض ًسا تحمُّ أقلَّ كانوا الصحافيِّني أنَّ
كوتس: جون أعلن فِمثَلما للربهان. الحقيقية األهمية عن يَْغفلوا لم الرياضيات علماء فإنَّ
الحمض تركيب اكتشاُف أو الذرِة تقسيُم يُمثله ما للرياضيات يُمثِّل النهائيَّ الربهان «إنَّ



األخرية فريما مربهنة

أحدَث قد أنه حقيقَة نُغِفل أالَّ علينا عظيم، ِفكري انتصاٌر فريما برهاَن أنَّ ذلك النووي.
يف وسحِره وايلز عمل جمال يكمُن إيلَّ، وبالنسبة واحدة. دفعٍة يف األعداد نظرية يف ثورًة

األعداد.» لنظرية هائلة خطوًة كان أنه

جميَع ِفعليٍّا وايلز جَمع أعوام، ثمانيَة استمرَّت التي القاسيِة وايلز تَجِربة مدى عىل
برهاٍن يف مًعا ودَمَجها األعداد، نظرية مجاِل يف العرشين القرن يف َقت تحقَّ التي اإلنجازات
يُدرك لم بطرٍق تقليديٍة أخرى مع وجمَعها تماًما، جديدة رياضيًة أساليَب ابتَكر لقد جليل.
الرياضيات بني مثاليَّة توليفٌة الربهاَن فإنَّ ريِبت، لكني وَوفًقا قبل. من ممكنٌة أنها أحٌد
يكن ولم مهجورة، جزيرة يف طريَقك َضللَت إذا أنَّك «أعتقد للمستقبل: واإللهاِم الحديثِة
جميَع ترى سوف للتفكري. عظيمة مادٌة لديك يكون فسوف املخطوطة، هذه ِسوى معك
أساسية ملربهنة موجًزا ظهوًرا وتجد ما صفحًة ستفتُح األعداد. نظرية يف الحاليَّة األفكار
هذه وجميع إليلوجوارش، مربهنة تجُد عَرضية وبطريقٍة أخرى صفحة تفتُح ثم لديلني،

التالية.» الفكرة إىل االنتقال قبل للحظٍة وتُستخَدم تُستدعى األفكار
قلًة فإنَّ األخرية، فريما ملربهنِة وايلز بربهان أشادوا العلوِم صحافيِّي أنَّ من بالرغم
ارتباًطا به يرتبُط الذي تانياما-شيمورا َحْدسية برهان عىل علَّقوا َمن هم فقط منهم
شيمورا، وجورو تانياما يوتاكا مساهمة ِذْكر عناء تكبَّدوا َمن هم أقلُّ وعدٌد يَنفصم. ال
لعمل البذوَر العرشين القرن خمسينيَّات يف غَرسا اللذان اليابانيَّان الرياضيَّات عاِلما وهما
شيمورا زميله فإنَّ عاًما، ثالثني عىل يَزيد ما قبل انتحَر قد تانياما أنَّ من وبالرغم وايلز.
ابتسم الربهان، تجاَه فعله ردِّ عن شيمورا ُسِئل وحني الَحْدسية. إثباَت ليشهَد هناك كان

بذلك.» أخَربتُكم «لقد ورصانة: ٍظ بتحفُّ وأجاب بلطٍف
غريَّ قد تانياما-شيمورا حدسية إثباَت أنَّ ريِبت كني يشعُر زمالئه، من العديد وِمثل
يستطيعون األفراد أنَّ وهي مهمة نَْفسية تداعياٌت ة «ثَمَّ يقول: ذلك وعن الرياضيَّات، شكَل
فاملشهد شديًدا. تهيُّبًا ذلك قبل يتَهيَّبونها كانوا أخرى مسائَل معالجِة عىل يُْقِدموا أن اآلن
مربهنة تثبت فحني ثَمَّ وِمن نَمطية، اإلهليلجية املعادالت جميَع أنَّ تعرف إذ مختِلف؛ اآلن
صحيح. أيًضا والعكس نفسه، الوقت يف النمطية لألشكال تتصدَّى اإلهليلجية، للمعادالت
مع العمل فكرِة من تتولَّد التي الرهبُة وقلَّت يجري، عما مختِلف منظوٌر لديك صار
اإلهليلجية. املعادالت مع العمل هو أساسية بصفٍة حينها تفعلُه ما ألنَّ النمطية؛ األشكال
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قول من فبدًال اإلهليلجية؛ املعادالت عن مقاًال تكتُب حني أيًضا يختلف األمَر بأنَّ شك وال
اآلن يُمكننا تانياما-شيمورا؛ حدسية صحة افرتاُض علينا فسيكون لذا شيئًا نعرُف ال إننا
هذا يكون أن بد فال ثَمَّ وِمن صحيحة، تانياما-شيمورا حدسية أنَّ نعرُف إننا نقوَل أن

كثريًا.» أكربَ بدرجٍة الرسور عىل تبعث تجِربٌة وهي صحيًحا. وذاك
والنَمطي، اإلهليلجيِّ العاَلَمني بني وايلز د وحَّ تانياما-شيمورا، حدسيِة خالل من
التي فاملسائُل األخرى؛ الرباهنِي من العديد إىل ا مختَرصً طريًقا الرياضياِت إىل بذلك وقدَّم
املوازي. املجاِل إىل تنتمي التي املسائل عىل بالقياس حلُّها يُمكن املجالني أَحِد إىل تنتمي
إىل تاريخها يعوُد التي الكالسيكية اإلهليلجية املسائل يف النظر إعادُة اآلن فيُمكن ثَمَّ، وِمن

املتاحة. النمطية واألساليب األدوات جميِع باستخدام الُقدامى، اليونانيِّني
للتوحيد: الكبري النجالندز مخطَّط يف األوىل بالخطوِة قام قد وايلز أنَّ ذلك من واألهمُّ
التي الحدسيات من ذلك غرِي إلثباِت اآلن تُبذَل جديدة مجهوداٌت ثَمة النجالندز. برنامج
النجالندز مع وايلز تقاسَم ،١٩٩٦ عام مارس يف الرياضيات. من أخرى جوانَب بني د تُوحِّ
وبني بينها الخلُط ينبغي ال (التي أمريكي دوالر ١٠٠٠٠٠ قيمتها تبلغ التي وولف جائزَة
رائًعا إنجاًزا يكن لم وايلز برهاَن أنَّ وولف جائزة لجنة أدرَكت لقد ولفسكيل). جائزة
ذلك كان الطَّموح. النجالندز مخطَّط يف جديد من الحياة بَعث بل فحسب، ذاته حدِّ يف

املسائل. حلِّ من التايل الذهبي العرص إىل الرياضياِت يقوَد أن يمكن إنجاًزا
َصت فخصَّ أخريًا. يبتهَج الريايضأن املجتمع بُوسِع صار ، والشكِّ اإلحراج من عاٍم بعد
الرياضيات علماءُ وأطلَق وايلز، لربهان جلسًة مؤتمر، وكلُّ دراسية حلقة وكلُّ ندوة كلُّ
املشاركَة اجتذبُت وقد العظيم. الحدث بهذا احتفاًال الفكاهيِّ للشعر مسابقًة بوسطن يف

التالية:

عليه! مكتوٌب النادل أيها الزبد
التهمة! بهذه يُلقي الزبائن أحد ُسِمع

فيه! الكتابة إىل اضُطِررت
بيري. النادل بهذا صاح

املرجرين. يف كافيًا مكانًا أجد لم
مولتون ودي لينسرتا وإتش هاو إي بقلم
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الجائزة (1)

خمسينيَّات يف ُولِدت َحْدسيٍة صحِة إثباِت عىل األخريِة فريما ملربهنة وايلز برهاُن يعتمد
ابتُِكرت التي الرياضية األساليب من مجموعًة املنطقية الُحجُة تَستخدم العرشين. القرن
الرياضيات روائع من الربهاُن يَُعد نفِسه. وايلز ابتكاِر من وبعُضها األخري، الَعقد يف
فريما. برهاِن عن يختلُف وايلز برهاَن بأنَّ الحتمية النتيجة إىل يُؤدِّي ما وهو الحديثة،
لربهانه، يتَِّسع لن لديوفانتوس «أريثميتيكا» كتاب من نسخِته هامَش أنَّ فريما كتَب لقد
بهذا يَِفي املكثَّفة الرياضيات من صفحة مائة يف يأتي الذي وايلز برهان بأنَّ شكَّ وال
أيِّ قبَل تانياما-شيمورا َحْدسية وال النمطية األشكاَل يخرتع لم الفرنيسَّ لكنَّ املعيار،

بالطبع. آخَر شخٍص
علماءُ ينقسم إليه؟ ل توصَّ الذي فما وايلز، برهان إىل ْل يتوصَّ لم فريما كان إذا
فريما مربهنَة أنَّ املتشكِّكون الواقعيُّون يعتقد معسَكَرين. إىل الصَدِد هذا يف الرياضيات
يزعمون فهم عرش. السابع القرن عبقريُّ بها مرَّ نادرة ضعٍف لحظِة نتيجَة جاءت األخريَة
َمعيب. برهاٍن ِسوى يَِجد لم لكنه بحق.» بديًعا برهانًا وَجدُت «لقد كتب: قد فريما أنَّ
نطاق يف تكون قد لكنها كبري، جداٍل َمحلُّ املعيب الربهاِن لهذا الدقيقة الطبيعة وهذه

الميه. أو كويش عمِل
فريما أنَّ املتفائلني الرومانتيكيِّني من اآلَخرين الرياضيات علماء بعُض ويعتقد
إىل يستنُد كان أنه بد فال الربهان، هذا كان ما أيٍّا عبقري. برهاٍن إىل ل توصَّ قد ربما
عن غابت إنها حتى للغاية، بارعة ُحجًة َن تضمَّ أنه بد وال عرش، السابع القرن ِتْقنيات
علماء من الكثريُ يعتقد للمسألة، وايلز حلِّ نِرش من وبالرغم ووايلز. أويلر وفيهم الجميع
األصيل. فريما برهاِن باكتشاف واملجد الشهرة تحقيَق باستطاعِتهم يزال ال أنه الرياضيات
من لُغٍز إلثباِت العرشين القرن طُرِق إىل اللجوء إىل اضُطرَّ وايلز أنَّ من بالرغم
لقواعِد َوْفًقا فريما؛ لتحدي التصدِّي من حال أي عىل تمكَّن فقد عرش، السابع القرن
رون املوقَّ األعضاءُ اجتمع ،١٩٩٧ عام يونيو من والعرشين السابع ففي ولفسكيل؛ لجنة
الجائزة ملنِح جوتينِجن جامعة يف الكربى بالقاعة جوتينجن يف للعلوم امللكيَّة للجمعية

القرن. بداية يف ولفسكيل بول وهبها التي
من كثريًا أهمُّ ولفسكيل جائزة أنَّ اللجنة، رئيُس واجنر، هاينز الربوفيسور ح رصَّ
أن عليها كان فقد ولفسكيل، جائزة أما عام، كلَّ تُمنَح نوبل فجوائُز نوبل؛ جائزِة أيِّ
وايلز َقِبل الهانوفريني، للملوك الشخصية بالصور ُمحاًطا منِحها. قبل عاًما تسعني تنتظَر
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ملربهنة رسميٌّ حلٌّ ثَمَة صار وأخريًا، أمريكي، دوالر ٥٠٠٠٠ قدرها يبلغ التي الجائزَة
فريما.

اضُطرَّ قد فيها، الرباهني أعظِم من واحًدا للرياضيات يُقدِّم كي أنه وايلز يُدِرك
منهم أخذُت أنني األشخاص بعُض أخربني «لقد األعظم: لُغزها من يحِرَمها أن إىل أيًضا
بالكآبة. شعوٌر ثَمة منها. بدًال شيئًا أُعِطيَهم أن املمكِن من كان إذا وسألوني مسألتَهم،
الرياضيات. إىل منا الكثريَ جذَب يشء وهو للغاية، طويلة ًة مدَّ صاَحبَنا شيئًا فَقْدنا لقد
عىل نعثَر أن هو ِفعله علينا ما كل الرياضيات. مسائل مع دوًما الحال هو هذا يكون ربما

انتباَهنا.» تجذُب جديدٍة مسائَل
ية رسِّ يف يعمُل ظل رجٍل عىل غريبًا ليس الحًقا؟ وايلز انتباَه سيجذُب الذي ما لكن
يعمُل ما كان أيٍّا لكن الحايلِّ، بحثه بشأن التعليق يرفَض أن سنوات سبِع مدى عىل تامة
من «ما كامل. بشكٍل األخرية فريما بمربهنِة افتتانه عن أبًدا يُعوِّض لن أنه شكَّ فال عليه،
من وما طفولتي. شغَف املسألُة هذه كانت لقد نفسها. األهميَة يل ستُمثِّل أخرى مسألٍة
أنا أخرى، مسائل حلَّ أُحاول وسوف حَللتُها. لقد ذلك. محلَّ يحلَّ أن يُمكن آَخر يشءٍ
ال لكن مجدًدا، باإلنجاز الشعوَر ق وسأُحقِّ للغاية صعبًا بعُضها سيكون ذلك. من متأكِّد

فريما.» مسألُة عيلَّ استحوذَت مثَلما عيلَّ تستحوذَ أن أخرى رياضية مسألة أليِّ يُمكن
حلِم وراءَ نُْضجي مرحلِة يف أسعى بأن النُّدرة شديِد االمتياز بذلك َحِظيُت «لقد
من كبري بالٌغ وأنت حياتك يف تمكَّنَت إذا لكن النُّدرة، شديد امتياٌز أنه أعرُف أنا طفولتي.
يُمكن يشء أي من أكثَر ُمجزيًا يكون ذلك فإنَّ األهمية، هذه مثَل لك يُمثل يشء دراسِة
الوقت يف مصحوٌب لكنه املشكلة، هذه حللُت أن بعد ينتابُني بالفقد شعوٌر ثَمة تخيُّلُه.
أفكر كنُت إنني حتى املسألة بهذه الهوس شديَد كنُت لقد الحرية. من هائل بشعوٍر نفسه
ُخلودي وحتى الصباح يف استيقاظي من بداية سنوات، ثماني مدى عىل الوقت طواَل فيها
األوديسة تلك اآلن انتهت لقد واحد. يشءٍ يف التفكري عىل طويل وقٌت وذلك ليًال. النوم إىل

عقيل.» اسرتاح وقد املحدَّدة.
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فيثاغورس مربهنة برهان :١ امللحق

y

y

y x

x

x + y

x z

z

الزاوية. قائمِة املثلَّثات جميع يف فيثاغورس مربهنة صحة إثبات يف الربهان هدُف يتمثَّل
أضالعه، أطواُل تُحدَّد لم إذ الزاوية؛ قائِم مثلٍث أيَّ أعاله ح املوضَّ املثلُث يكون أن يمكن

.zو yو x بالحروف تُمثَّل بل
ُجِمَعت قد الزاوية قائمِة متطابقٍة مثلثات أربعَة أيًضا، أعاله ح املوضَّ الشكل يف نرى
يف األسايس العامُل هي الكبري املربع هذا ومساحة كبري. مربٍع لبناءِ مائٍل مربع يف مًعا

الربهان.
بطريقتني: الكبري املربع مساحة حساُب يمكن

إذن، .x+y يساوي ضلع كلِّ طول بأكمله. الكبري املربع مساحة قياس األوىل: الطريقة
.(x +y)2 = الكبري املربع فمساحة



األخرية فريما مربهنة

مثلث كل مساحة الكبري. املربع عنارص من عنرص كلِّ مساحة قياس الثانية: الطريقة
إذن: .z2 هي املائِل املربَّع مساحة االرتفاع. × القاعدة × ١ / ٢ أي ،12xyهي

املائل املربع مساحة + مثلث) كل (مساحة × ٤ تساوي الكبري املربع فمساحة

= 4
(

1
2
xy

)
+ z2.

إذ متساويتان أنهما بد فال ذلك، من بالرغم مختلفتنَي. صيغتنَي الطريقتاِن تُقدم
نفَسها. املساحَة يُمثالن

إذن:

الثانية. الطريقة من الناتجَة املساحَة = األوىل الطريقة من الناتجة فاملساحة

(
x +y)2 = 4

(
1
2
xy

)
+ z2.

عىل: نحصل ثَمَّ وِمن وتبسيطها. األقواس فكُّ يمكن

x2 +y2 + 2xy = 2xy + z2.

عىل: فنحصل الطَرَفني. من 2xy إلغاءُ يمكن

x2 +y2 = z2.

فيثاغورس! مربهنة وهي
نفَسها، هي تكون أن بد ال الكبري املربع مساحة أنَّ حقيقِة إىل املنطقية الحجة تستنُد
منطقية بطريقٍة نستخلُص ذلك، بعد لحسابها. املستخَدمة الطريقة عن النظر برصف
عىل النهاية يف ونحصل التساوي، عالقة بينهما ونعقد نفِسها، املساحة لحساب صيغتنَي
يُساوي z2 القائمة الزاوية وتِر عىل الواقع املربََّع إنَّ أي ،x2+y2 = z2 الحتمية: النتيجة

.x2 +y2 اآلَخرين لَعني الضِّ عىل الواقَعني املربََّعني مجموَع
املثلث أضالُع وتُمثَّل الزاوية. قائمة املثلثات جميع عىل املنطقية الحجة هذه تنطبُق

الزاوية. قائِم مثلٍث أيِّ أضالَع تُمثِّل أن يمكن لذا وx؛ yو z بالحروف ُحجِتنا يف
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نسبي غري عدد ٢ للعدد الرتبيعى الجذر أنَّ إقليدسإلثبات برهان :٢ امللحق

يستخدم كان وألنه كرس. صورة يف كتابته يمكن ال √٢ أنَّ إثباَت هو إقليدس هدف كان
كتابة يمكن إنه أي صحيح، العكس أنَّ إثبات يف األوىل الخطوة تمثََّلت بالتناقض، الربهان
p حيث ،p/q بالصورة االفرتايضُّ الكُرس هذا ويُمثَّل معروف. غرِي كٍرس صورِة عىل √٢

صحيحان. عددان qو
خواصِّ لبعض األسايسُّ الَفْهم هو نفِسه، الربهاِن تناول قبل األمُر يستلزمه ما كل

الزوجية. واألعداِد الكسور

هو وهذا زوجيٍّا. يكون أن بد ال الجديد العدد فإنَّ ،٢ يف عدد أيَّ َرضبَت إذا (١)
بالفعل. الزوجيِّ العدد تعريف

زوجيٍّا نفُسه العدُد يكون أن بد فال زوجي، عدٌد ما عدٍد تربيَع أنَّ تعرُف كنت إذا (٢)
أيًضا.

قسمِة خالل من وذلك ،٨ / ١٢ نفسه هو ١٦ / ٢٤ الكسور: تبسيُط يمكن وأخريًا، (٣)
يساوي ٨ / ١٢ فالكرس ذلك، عىل عالوًة .٢ املشرتك العامل عىل ١٦ / ٢٤ يف واملقام البسط
وجود لعدم ذلك؛ من أكثر تبسيطه يمكن ال ٢ / ٣ أنَّ غري .٢ / ٣ بدوره يُساوي الذي ٤ / ٦
األبد. إىل الكسور أحد تبسيط يف االستمراُر املحال ومن و٣. ٢ العدَدين بني مشرتك عامٍل

أنه غري كرس. صورة عىل √٢ كتابة يمكُن ال أنه يعتقد إقليدس أنَّ تذكَّر واآلن،
نتائَج يستكشُف ثم ،p/qالكرس وجود بافرتاض ويبدأ بالتناقض، الربهان طريقَة يتبنَّى

وجوده:
√

2 = p/q.

عىل: فسنحصل الطَرَفني، ِكال برتبيِع قمنا إذا

2 = p2/q2.

لتُصبح: بسهولة املعادلة هذه ترتيب إعادة يمكن

2q2 = p2.
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نعرف ذلك، إىل إضافًة زوجيٍّا. عدًدا يكون أن بد ال p2 أنَّ (١) النقطة من نعرف ونحن
زوجيٍّا، عدًدا p كان إذا لكن زوجيٍّا. عدًدا يكون أن بد ال نفسه p أنَّ (٢) النقطة من
النقطة من هذا وينتج صحيح. آَخُر عدٌد m حيث ،2m الصورة عىل كتابتُه إذن فيمكن

عىل: فسنحصُل املعادلة، يف مجدًدا ذلك أدخلنا إذا .(١)

2q2 = (2m)2 = 4m2.

عىل: نحصل ،٢ عىل الطَرَفني ِكال ِقسمة عند

q2 = 2m2.

أن بد ال q2 أنَّ نعرف سابًقا، استخدمناها التي املنطقية للُحجج فَوْفًقا ذلك، من بالرغم
فسيكون صحيًحا، هذا كان وإذا أيًضا. زوجيٍّا q يكون أن بد فال ثَم وِمن زوجيٍّا، يكون
أخرى مرًة ُعدنا وإذا صحيح. آَخُر عدٌد n حيث ،2n الصورة عىل q كتابُة إذن املمكن من

: أنَّ فسنجد البداية، إىل
√

2 = p/q = 2m/2n.

عىل: وسنحصل ،٢ عىل واملقام البسط قسمة خالل من 2m/2n تبسيُط يُمكن
√

2 =m/n.

.p/q من أبسُط وهو m/n الكُرس لدينا صار واآلن،
نفِسها العملية تَْكرار من يُمكِّننا موقٍف يف اآلن أنفَسنا نجد فنحن ذلك، من بالرغم
سبيل عىل g/h إنه لنقل أبسط، كٌرس العملية هذه نهايِة يف لدينا وسينتج ،m/n عىل
الجديد، الكرس وسيكون الكرس، هذا عىل نفِسها العملية هذه تطبيُق ويُمكننا املثال.
هذا عىل نفِسها العمليِة تطبيق ويُمكننا التبسيط. من أكربَ درجٍة عىل مثًال، e/f ه ولنُسمِّ
النقطة من نعرف أننا غري نهاية. دون وتَكراًرا ِمراًرا تطبيقها يف ونستمرُّ أيًضا، الكرس
الكرس، من صورٍة أبسُط لدينا تكون أن بد ال األبد. إىل الكسور تبسيُط يمكن ال أنه (٣)
اآلن لدينا فإنَّ ثَمَّ، وِمن يبدو. فيما القاعدة لهذه يخضع ال p/q االفرتايضَّ َكْرسنا لكنَّ
كرس، صورة يف √٢ كتابُة املمكن من كان إذا التناقض. من حالٍة ببلوِغ القول يُربِّر ما
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صور يف √٢ كتابة يمكن ال إنه نقول أن الصواب فمن لذا منطقية؛ غريَ النتائُج فستكون
نسبي. غريُ عدد √٢ إذن، كرس.

ديوفانتوس عمر أُْحجية :٣ امللحق

وهو ديوفانتوس لحياة كامًال رسًدا األحجية لنا وتوفر .L ديوفانتوس حياة طوَل لنُسمِّ
كالتايل:

صبيٍّا. ،L/6 أي حياته، ١/٦ قىض
شابٍّا. حياته L/12 قىض
الزواج. قبل L/7 قىض

ابن. له ُولِد سنوات، ٥ بعد
االبن. حياة فرتة هو L/2

يموت. أن قبل األىس يف سنوات ٤ قىض

سبق: ما كلِّ جمِع حاصُل هي ديوفانتوس حياة مدَّة وطوُل

L = L
6
+ L

12
+ L

7
+ 5+ L

2
+ 4.

التايل: النحو عىل لتصبَح املعادلة تبسيط يمكن

L = 25
28
L+ 9,

3
28
L = 9,

L = 28
3
× 9 = 84.

عاًما. ٨٤ العمر من يبلغ وهو ديوفانتوس مات
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بايش أوزان معضلة :٤ امللحق

األوزان أنَّ األفراد معظُم سيقرتح ،٤٠ إىل ١ من الكيلوجرامات من صحيٍح عدٍد أيِّ لوزِن
تحقيُق يُمكن الطريقة وبهذه كيلوجرام. و٣٢ و١٦ و٨ و٤ و٢ ١ ستة: هي املطلوبة

واحد: وعاء يف التالية املجموعات وضع خالل من بسهولة األوزان جميع

،١ = كيلوجرام ١
،٢ = كيلوجرام ٢

،١ + ٢ = كيلوجرام ٣
،٤ = كيلوجرام ٤

،١ + ٤ = كيلوجرام ٥
...

.٨ + ٣٢ = كيلوجرام ٤٠

استطاع وزنُه، املراِد اليشءِ بجوار األوزان وضِع مع أي الوعاءَين، يف األوزان وْضَع أنَّ غري
املوضوُع فالوزن كيلوجراًما. و٢٧ و٩ و٣ ١ فقط: أوزان بأربعة املهمة إنجاَز بايش
األوزان تحقيُق يُمكن ثَمَّ، وِمن األمر. حقيقة يف سالبة قيمًة يُمثل املوزوِن، اليشء بجوار

التايل: النحو عىل

،١ = كيلوجرام ١
،١ − ٣ = كيلوجرام ٢
،٣ = كيلوجرامات ٣

،١ + ٣ = كيلوجرامات ٤
،١ − ٣ − ٩ = كيلوجرامات ٥

...
.١ + ٣ + ٩ + ٢٧ = كيلوجراًما ٤٠
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نهائي ال عدٍد وجود إقليدسإلثباِت برهان :٥ امللحق
فيثاغورس ثالثياِت من

إىل مضاًفا أَحِدها تربيُع يكون صحيحة، أعداٍد ثالثة من مجموعة هي فيثاغورس ثالثيُة
عدٍد وجود إثباِت من إقليدس تمكن وقد الثالث. العدد لرتبيع مساويًا اآلخر العدد تربيع

الفيثاغورسية. الثالثيات هذه مثِل من نهائي ال
ما دائًما مربََّعني متتالينَي عدَدين أيِّ طرِح ناتَج أنَّ بمالحظة إقليدس برهاُن يبدأ

فرديٍّا: عدًدا يكون

22 32 42 52 62 72 82 92 10212

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

19 …

…

…

171513119753

عدٍد لتشكيِل محدد مربع عدٍد إىل الالنهائية الفرديِة األعداد من عدد كلِّ إضافُة يمكن
هو الالنهائي، بعض لكن مربعة، أعداٌد نفُسها هي الفردية األعداد هذه بعض آخر. مربٍَّع

نهائي. ال أيًضا
إىل إضافتها يُمكن التي املربعة الفردية األعداد من نهائي ال عدٌد يوجد ثَمَّ، وِمن
من نهائي ال عدٌد يوجد أنه بد ال أخرى، بعبارة آَخر. مربع عدٍد لتشكيِل واحد مربٍع

الفيثاغورسية. الثالثيات

النقطة َحْدسية برهان :٦ امللحق

ثالُث توجد بحيث النقاط من تخطيطيٍّ شكٍل رسم استحالِة عىل النقطة َحْدسية تنصُّ
فيه. مستقيٍم خط كلِّ عىل األقلِّ عىل نقاط

فهو الرياضيَّة، املعرفة من ضئيل قدٍر ِسوى يتطلب ال الربهاَن هذا أنَّ من وبالرغم
خطوة. لكل املتأنِّي ل بالتأمُّ أُويص فأنا لذا الهندسيَّة؛ الرباعة من قدٍر عىل يعتمد

بجميع نقطة كلَّ تصُل التي والخطوط النقاط من عشوائيٍّا نمًطا البداية يف فلتتخيَّل
أيِّ استبعاد مع لها، خطٍّ وأقرب نقطٍة كل بني املسافَة احِسب ذلك، بعد األخرى. النِّقاط

الخطوط. ألحِد اإلطالق عىل األقرب هي النقاط أي تُحدِّد وبهذا، بها. يمرُّ خط
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وهو الخطوط، ألحد األقرب النقطة وهي ،D النقطة هذه مِلثل قريبة صورٌة ييل فيما
مسافة أي من أصغُر املسافة وهذه متقطِّع، بخطٍّ والنقِط الخط بني املسافُة ح تُوضَّ .L

ونقطة. آخَر خط أيِّ بني أخرى

L

D

ثَمَّ وِمن نقطتنَي؛ سوى دائًما عليه يوَجد لن L الخط أنَّ إثباُت اآلن املمكن من
عىل نقاط ثالُث توجد بحيث تخطيطي شكٍل رسُم يستحيُل إنه أي صحيحة، فالَحْدسيُة

فيه. خطٍّ كلِّ
وجود حالة يف سيحدُث ما نتخيَّل نُقطتان، عليه يوجد أن بد ال L الخط أنَّ وإلثبات
األصل، يف املوضحتنَي النقطتني خارَج توجد ،DA الثالثة النقطة كانت إذا عليه. ثالثة نقطٍة
به ينبغي كان الذي املتقطع الخطِّ من أقَرص املتقطِع بالخطِّ املوضحة املسافُة فستكون
يُمكن ال DA فالنقطة ولهذا؛ وخط. نقطٍة بني اإلطالِق عىل األقرص املسافَة هو يكون أن

موجودة. تكوَن أن

L

D

D
A

األصل، يف حتنَي املوضَّ النقطتنَي بني موجودًة DB الثالثة النقطُة كانت إذا وباملثل،
كان الذي املتقطع الخط من أقَرص املتقطع بالخطِّ املوضحة املسافة أنَّ مجدًدا فسنجُد
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L

D

D
B

فالنقطة ثَمَّ؛ وِمن ونقطة. خطٍّ بني اإلطالِق عىل األقرص املسافَة هو يكون أن املفرتض من
أيًضا. هي موجودًة تكون أن يمكن ال DB

ما نقطٍة بني ُدنْيا مسافًة ن يتضمَّ أن بد ال النقاط من تشكيٍل أيَّ أنَّ القول موجز
تشكيلٍة فأي ثَمَّ، وِمن فَحْسب. نقطتنَي عىل املعنيُّ الخطُّ هذا يحتوَي أن بد وال ما، وخطٍّ
نقطتني؛ عىل ِسوى يحتوى ال الذي األقلِّ عىل الواحد الخطَّ هذا دائًما ن ستتضمَّ النقاط من

صحيحة. فالَحْدسية إذن

املنطقية عدم نحو االنحراف :٧ امللحق

غضوِن ويف للغاية، بسيطة بعبارة البَْدء سهولة مدى ح يوضِّ كالسيكيٍّا مثاًال نورد ييل فيما
.١ = ٢ أنَّ إثبات يتم ومنطقية، مبارشًة تبدو خطوات بضِع

املساملة: بالعبارة أوًال لنبدأ

a = b.

عىل: فنحصل a؛ يف الطرَفني ِكال نرضب ذلك، بعد

a2 = ab.

الطَرَفني: ِكال إىل a2 − 2ab ونُضيف

a2 + a2 − 2ab = ab + a2 − 2ab.
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ييل: ما إىل املعادلة هذه تبسيُط يمكن

2(a2 − ab) = a2 − ab.

عىل: فنحصل a2 − ab عىل الطَرَفني ِكال نَْقسم وأخريًا

2 = 1.

وكارثيٍّا خفيٍّا ً خطأ ثمة لكنَّ بالفعل، كذلك وهي تماًما، مؤذية غريَ األصلية العبارُة تبدو
األخرية. العبارة يف التضارب إىل يؤدِّي املعادلة معالجة خطواِت يف

عىل الطرَفني ِكال فيها يُقَسم التي األخرية الخطوة يف يظهر الفادح الخطأ أنَّ والحقُّ
a2 − ab عىل القسمة فإنَّ لذا a؛ = b أنَّ األصلية العبارة ِمن نعرف فنحن .a2 − ab

صفر. عىل القسمَة تُكافئ
كميٍة أي يف يُدِخُل الصفر ألنَّ املخاَطرة؛ عىل تنطوي الصفر عىل يشء أيِّ قسمة إنَّ
مزَّْقنا فقد املعادلة، طَرَيف يف نهائيٍة ال كمية وبوضِع املرات. من نهائيٍّا ال عدًدا نهائية

املنطقية. ة الُحجَّ إىل بالتسلل للتضارِب وسَمْحنا بالفعل، املعادلة ِنصَفي
املتقدمني من كثريٌ فيها وقع التي للسقطات النموذجية األمثلة من الخفيُّ الخطأ وهذا

ولفسكيل. جائزة إىل

الحساب مسلَّمات :٨ امللحق

الحساب: لعلم د املعقَّ للرتكيب أساًسا ليكوَن يَْلزم ما كلُّ هي التالية املسلَّمات

:m و n عددين أي حالة يف (١)

.mn = nm وكذلك m+n = n+m

:m و n و k أعداد ثالثة أي حالة يف (٢)

.(mn)k =m(nk) وكذلك (m+n)+ k =m+ (n+ k)
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:mو nو k أعداد ثالثة أي حالة يف (٣)

m(n+ k) =mn+mk.

:n عدد أي حالة يف أنه يف املتمثلة بالخاصية يتسم وهو صفر، ى يُسمَّ عدٌد ثمة (٤)

n+ 0 = n.

:n عدد أي حالة يف أنه يف املتمثلة بالخاصية يتسم وهو ،١ يُسمى عدد ثمة (٥)

n× 1 = n.

يكون: بحيث ،k عدد يوجد ،n عدد لكل (٦)

n+ k = 0.

:mو nو k أعداد ثالثة أي حالة يف (٧)

.m = n إذن kn = km وكان k≠0 كان إذا

بدقٍة، املسلَّمات تطبيق خالل فمن أخرى. قواعَد إثباُت يمكن املسلَّمات، هذه عىل ِبناءً
ييل: فيما املتمثلَة الواضحة القاعدَة تلك بدقٍة نُثبت أن يُمكننا آَخر، يشءٍ أيِّ افرتاض وعدِم

.m = n إذن m+ k = n+ k كان إذا

: أنَّ نذكر البداية يف

m+ k = n+ k.

إذن: ،k+ l = 0 حيث عدًدا l ليكن ،٦ للُمسلَّمة ووفًقا

(m+ k)+ l = (n+ k)+ l.
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:٢ للمسلَّمة فَوْفًقا إذن

m+ (k+ l) = n+ (k+ l).

: أنَّ نعرف ،k+ l = 0 أنَّ مراعاة ومع

m+ 0 = n+ 0.

إثباته: عىل عزمنا ما أخريًا نعلن أن يمكننا ،٤ املسلَّمة وبتطبيق

m = n.

الثالثية واملبارزة األلعاب نظرية :٩ امللحق

السيد نحَو الرَّصاص يُطِلق أن بالك للسيد يُمكن أوًال، بالك. السيد خياراِت لنفَحْص
أمام ى يتبقَّ التالية. املرة يف الرصاص بإطالق وايت السيد يقوم فسوف نجح وإذا جراي.
ِعداد يف بالك فالسيد بارٌع، راٍم وايت السيد وألنَّ بالك، السيد هو واحد َخصٌم وايت السيد

األموات.
نجح وإذا وايت. السيد نحَو الرصاص يُطلق أن وهو بالك، للسيد أفضل خياٌر ثَمة
هدَفه جراي السيد يُصيب التالية. املرة يف الرَّصاص بإطالق جراي السيد يقوم فسوف
الرصاص ليُصوِّب بالك السيد ينجَو بأن احتماٌل فثمة لذا مرات؛ ثالث كلَّ فقط مرتني

باملبارزة. يفوز وقد جراي، السيد نحو ثانيًة
بالرغم تبنِّيها. بالك السيد عىل ينبغي التي االسرتاتيجيُة هو الثانَي الخيار أنَّ يبدو
ويأتي الهواء. يف الرصاص يُطِلق أن بالك للسيد يمكن أفضل. ثالث خياٌر ة فثَمَّ ذلك، من
الَخصم ألنه وايت؛ السيد نحو الرصاص ويُصوِّب التالية، املرة يف جراي السيد دور
الَخصم ألنه جراي السيد تجاه الرصاَص يُصوِّب فسوف وايت، السيد نجا إذا األخطر.
يف جراي للسيد الفرصَة بالك السيد يُتيح الهواء، يف الرصاص إطالِق خالل فمن األخطر.

صحيح. أيًضا العكس أو وايت، السيد عىل القضاء
جراي السيد سيموت املطاف، نهاية ففي بالك. للسيد األنسُب االسرتاتيجية هي تلك
السيد تالعَب لقد منهما. ينجو َمن عىل الرصاَص بالك السيد وسيُصوِّب وايت، السيد أو
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يكون أن من بدًال ثُنائية مبارزٍة يف األوىل التصويبِة صاحَب هو يُصبح كي باملوقف بالك
ثالثية. مبارزة يف األوىل التصويبة صاحَب

باالستقراء الربهان عىل مثاٌل :١٠ امللحق

من متعددٍة قوائَم مجموِع لحساِب أنيقة ِصيٍَغ إىل ل التوصُّ يف نفًعا الرياضيات علماء يجد
العدِّ أعداد مجموع لحساب صيغة إىل التوصل يف التحدي يتمثَّل الحالة هذه ويف األعداد.

.n األُوىل
،(٢ + ١) ٣ هو عددين أول ومجموع ،١ هو املثال سبيل عىل األوِل العدِد فمجموُع
١٠ هو األوىل األربعة األعداد ومجموع ،(٣ + ٢ + ١) ٦ هو األوىل الثالثة األعداد ومجموع

وهكذا. ،(٤ + ٣ + ٢ + ١)
النمط: هذا لوصف املرشحة يغ الصِّ من

Sum(n) = 1
2
n(n+ 1).

هو ِفعلُه علينا ما فكل ،n األوىل األعداد مجموع إيجاد يف َرِغبنا إذا أننا هذا ومعنى
اإلجابة. وإيجاُد أعاله املذكورِة الصيغة يف بالعدد التعويض

ال ما إىل األعداد لجميع الصيغِة هذه فعاليَة يُثِبت أن باالستقراء للربهان ويُمكن
نهاية.

الخطوة وهذه .n = 1 األوىل الحالة يف الصيغة فعالية إثبات يف األوىل الخطوة تتمثَّل
يف n = 1 أدَخْلنا وإذا ،١ هو األول العدِد مجموع أنَّ نعرُف ألننا كبري؛ حدٍّ إىل مبارشٌة

الصحيحة: النتيجة عىل فسنحصُل أعاله، حة املرشَّ الصيغة

Sum(n) = 1
2
n(n+ 1)

Sum(1) = 1
2
× 1× (1+ 1)

Sum(1) = 1
2
× 1× 2

Sum(1) = 1.

األوىل. الدومينو قطعُة سَقَطت فقد وبهذا،
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صحيحًة الصيغُة كانت إذا أنه إثباُت هي باالستقراء الربهان يف التالية والخطوة
كان: إذا .n+ 1 حالة يف أيًضا صحيحًة ستكون أنها بدَّ فال ،n قيم لجميع

Sum(n) = 1
2
n(n+ 1).

إذن:

Sum(n+ 1) = Sum(n)+ (n+ 1)

Sum(n+ 1) = 1
2
n(n+ 1)+ (n+ 1).

عىل: نحصل األيمن الطَرِف حدوِد ترتيب إعادة وبعد

Sum(n+ 1) = 1
2
(n+ 1)[(n+ 1)+ 1].

نفسها هي الجديدة املعادلة هذه صيغَة أنَّ هو هنا مالحظتُه بنا يجدُر الذي املهمُّ األمر
.(n+ 1) ب n عن عوَّْضنا أننا باستثناء األصلية، املعادلة صيغة

صحيحًة ستكون أنها بد فال ،n حالة يف صحيحًة الصيغُة كانت إذا أنه هذا ومعنى
عىل لها التالية القطعَة فستُوِقُع الدومينو، ِقَطع إحدى وقَعت إذا .n + 1 حالة يف أيًضا

باالستقراء. الربهان يكتمُل وبهذا الدوام.
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إىل وإضافًة واملقاالت. الكتب من العديد عىل الكتاب هذا لتأليف بحثي أثناء اعتمدت لقد
التي األخرى املواد بعض أيًضا ذكرُت الفصول، من فصل بكل الخاصة األساسية املصادر
الحاالت ويف سواء. حد عىل املجال يف املتخصصني والقراء القراء عموم اهتمام تثري قد
اثنتني أو جملة أضفت باملوضوع، عالقته عن يعرب ال املصدر عنوان أنَّ فيها وجدت التي

محتوياته. لوصف

األول الفصل

The Last Problem, by E.T. Bell, 1990, Mathematical Association of America.
A popular account of the origins of Fermat’s Last Theorem.

Pythagoras - A Short Account of His Life and Philosophy, by Leslie Ralph,
1961, Krikos.

Pythagoras - A Life, by Peter Gorman, 1979, Roudedge and Kegan Paul.
A History of Greek Mathematics, Vols. 1 and 2, by Sir Thomas Heath, 1981,

Dover.
Mathematical Magic Show, by Martin Gardner, 1977, Knopf. A collection of

mathematical puzzles and riddles.
River meandering as a self-organization process, by Hans-Henrik Støllum,

Science 271 (1996), 1710-1713.



األخرية فريما مربهنة

الثانى الفصل

The Mathematical Career of Pierre de Fermat, by Michael Mahoney, 1994,
Princeton University Press. A detailed investigation into the life and
work of Pierre de Fermat.

Archimedes’ Revenge, by Paul Hoffman, 1988, Penguin. Fascinating tales
which describe the joys and perils of mathematics.

الثالث الفصل

Men of Mathematics, by E.T. Bell, Simon and Schuster, 1937. Biographies
of history’s greatest mathematicians, including Euler, Fermat, Gauss,
Cauchy and Kummer.

The periodical cicada problem, by Monte Lloyd and Henry S. Dybas,
Evolution 20 (1966), 466–505.

Women in Mathematics, by Lynn M. Osen, 1994, MIT Press. A largely non-
mathematical text containing the biographies of many of the foremost
female mathematicians in history, including Sophie Germain.

Math Equals: Biographies of Women Mathematicians + Related Activities,
by Teri Perl, 1978, Addison-Wesley.

Women in Science, by H. J. Mozans, 1913, D. Appleton and Co.
Sophie Germain, by Amy Dahan Dalmédico, Scientific American, December

1991. A short article describing the life and work of Sophie Germain.
Fermat’s Last Theorem - A Genetic Introduction to Algebraic Number

Theory, by Harold M. Edwards, 1977, Springer. A mathematical dis-
cussion of Fermat’s Last Theorem, including detailed outlines of some
of the early attempts at a proof.

Elementary Number Theory, by David Burton, 1980, Allyn & Bacon.
Various communications, by A. Cauchy, C. R. Acad. Sci. Paris 24 (1847),

407–416, 469–483.

302



إضافية بقراءات اقرتاحات

Note au sujet de la demonstration du theoreme de Fermat, by G. Lamé,
C. R. Acad. Sci. Paris 24 (1847), 352.

Extrait d’une lettre de M. Kummer á M. Lionville, by E.E. Kummer, J. Math.

Pures etAppl. 12 (1847), 136. Reprinted in Collected Papers, Vol. I,
edited by A. Weil, 1975, Springer.

ANumber for Tour Thoughts, by Malcolm E. Lines, 1986, AdamHilger. Facts
and speculations about numbers from Euclid to the latest computers,
including a slightly more detailed description of the dot conjecture.

الرابع الفصل

3.1416 and All That, by PJ. Davis andW.G. Chinn. 1985, Birkhauser. A series
of stories about mathematicians andmathematics, including a chapter
about Paul Wolfskehl.

The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers, by David
Wells, 1986, Penguin.

The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Puzzles, by David Wells,
1992, Penguin.

Sam Loyd and his Puzzles, by Sam Loyd (II), 1928, Barse and Co.
Mathematical Puzzles of Sam Loyd, by Sam Loyd, edited by Martin Gardner,

1959, Dover.
Riddles in Mathematics, by Eugene P. Northropp, 1944, Van Nostrand.
The Picturegoers, by David Lodge, 1993, Penguin.
13 Lectures on Fermat’s Last Theorem, by Paulo Ribenboim, 1980, Springer.

An account of Fermat’s Last Theorem, written prior to the work of
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Annals of Mathematics 141 (1995), 443-551. This paper includes the
bulk of Wiles’s proof of the Taniyama-Shimura conjecture and Fer-
mat’s Last Theorem.

Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras, by Richard Taylor and
Andrew Wiles, Annals of Mathematics 141 (1995), 553—572. This pa-
per describes the mathematics which was used to overcome the flaws
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