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 ما هي الرياضيات؟
 أحمد هيبي. د: بقلم

  األآاديمية للتربية في إسرائيلالكلية العربية

 2003آب  

 

ما هي حقيقة الرياضيات؟ وهل تجسد الرياضيات الحقيقة األبدية آما يقول الفيلسوف  

اليوناني أفالطون؟ أم هي لغة الطبيعة آما يظن جاليلي، الذي يقول أن الطبيعة هي سفر 

  آما يقول آخرون؟ �غة الرياضيات؟ أو ربما هي لعبة من صنع اإلنسان مكتوب بل

وأنك تجد الرياضيين الذين اهتموا باإلجابة على هذه المسألة ينقسمون أيًضا حولها إلى  

 :  فمنهم من قال. ثالثة أقسام

 . أن الرياضيات هي حقيقة مطلقة علوية، آونية، وتحمل الصدق األبدي -1

طبيعة، وأن اإلنسان ال يفعل سوى أن يكتشفها، بكشف قوانين أنها ما يوجد في ال -2

 . الطبيعة

 . أنها من صنع اإلنسان -3

وينضم ديكارت إلى وجهة النظر األولى، حيث يقول أن للرياضيات وجود موضوعي مستقل 

عن الطبيعة وعن اإلنسان، وإن آانت تستمد شرعيتها من وصف الطبيعة واآتشاف 

إن المعماري العظيم الذي صنع : "هذه النظرة ويقول) 1930(نسويؤيد جيمس جي. قوانينها

 ". هذا الكون، قد بدأ يظهر اآلن، وهو عالم رياضيات

، فيتحزب ألصحاب وجهة النظر الثالثة، ويقول في "آرونيكر"أما عالم الرياضيات األلماني  

فهو من صنع إن اهللا قد صنع األعداد الصحيحة، وما عدا ذلك : "ثمانينات القرن الماضي

الذي ينفي أن تكون الرياضيات مستمده من " برتراند راسل"ويؤيده في ذلك ". اإلنسان

ألنها  تعكس أفكارنا الذاتية على ,  إن قوانين الطبيعة هي رياضية: "الطببيعة، بل بالعكس

 )67 ص � حوارات مع علماء � البحث الالنهائي �انظر آتاب تسفي يناي ". (الطبيعة

. في مصدر الرياضيات أو طبيعتها، فإنهم يختلفون في ماهيتها أيًضا" الكبار"لف وآما يخت 

، فإنك لن تجد الكثيرين مّمن يتحمسون لرفع "ما هي الرياضيات؟"فإذا آنت تسأل 

. أن الرياضيات ال تعريف لها, ويصر أحد الكتاب المعاصرين الذين قرأتهم مؤخًرا. أصابعهم

ان الرياضيات لوحة مطرزة من ): "1900عام (ي الشهير مثًال ويقول هيلبرت العالم الرياض

أنظر (الصيغ، التي يمكن خلقها من مجموعة من البديهيات األّولية، طبًقا لقوانين محددة 

 ). 155 -، ص58مجلة الثقافة العالمية، العدد 

ور أما البروفيس. ولكن هذا التعريف من الشمولية بحيث ينفع تعريًفا للموسيقى أيًضا 

الرياضيات هي نشاط فكري يقوم على استنتاج النتائج من : "مناحيم مجيدور فيقول
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وتذآر احدى . وهو تعريف واسع أيًضا، يكاد ينطبق على معظم العلوم". اإلفتراضات

أن الرياضيات هي دراسة األشكال، التنظيمات، الكميات، : "الموسوعات الرياضية اإلنجليزية

 ".  تعلقة بهاوالكثير من المفاهيم الم

أن  الرياضيات هي , الفرنسية" بورباآي"وللخروج من مأزق التعريفات هذا، ترى جماعة  

ولو سئلنا ما هي الرياضيات، فال ينبغي أن نقول  أآثر من أنها نتاج . نشاط مثله مثل غيره

 وهو تعريف هروبي ومتحذلق يشبه تعريف اينشتاين. العمل الذي يقوم به علماء الرياضيات

 . للزمن، فالزمن حسب اينشتاين هو ما تشير اليه الساعات

وأن . أن الرياضيات هي لغة الكميات": "الرياضيات للمليون"مؤلف آتاب " هوجين"ويكتب  

ومثل قواعد اللغة، ينبغي للمرء الذي . قوانين الرياضيات ال تختلف آثيًرا عن قواعد اللغة

 سواء آانت قواعد �وال تملك هذه القواعد . هاينتمي لثقافة متقدمة آثقافتنا، أن يتعلم

بل هي قواعد .  الصدق أو الحقيقة األبدية التي توصف بها عادًة�الرياضيات أو قواعد اللغة 

نسير في  وبدون قوانين تنظيم السير مثال، ما آنا نستطيع أن. متفق عليها فحسب

عبة، فألن قوانينها ينبغي أن وإذا آانت لغة الرياضيات ص. الشارع الذي يعج بحرآة المرور

وال تنبع صعوبة الرياضيات من . فكذلك قوانين السير صعبة على آل من لم يتعلمها. تدرس

وآما في اللغة، يكون عليك أن تتعلم الكثير قبل أن تصبح قادًرا . آونها غريبة على اإلنسان

ت األجنبية ليس دليًأل وآما أن التلفظ ببعض العبارا. على قراءة جريدة، آذلك في الرياضيات

على ثقافة إجتماعية واسعة، آذلك فإن معرفة سطحية لقوانين الرياضيات، ال تخّولنا 

فالثقافة الرياضية هي القدرة على إستعمال لغة الرياضيات . اإلنضمام إلى هذا النادي الكبير

 ." في األنظمة الحياتية

. أن الرياضيات هي نتاج بشري صحيح: وإذا سمح لي أن أدلي برأي بهذا الصدد أقول 

أي أنها ليست نزوة أو رفاهية فردية أو جماعية يقوم بها . ولكنها رهن الشرط البشري

الرياضي يجاري حقيقة الطبيعة، ويرصدها، ويحاول تفسيرها ووضعها في . علماء الرياضيات

الرياضيات "، آما يقول مؤلف آتاب "قواعدي"جرد قانون وهي ليست م. نظم وقوانين

 ليس ألننا 1+1= 2وحقيقة آون . بل هي تجربة حسية نتلقاها من الطبيعة". للمليون

بل ألننا نعيش في عالم فيه ". آتب"هي " آتاب"اتفقنا هكذا، آما اتفقنا أن جمع آلمة 

، وفيه آلما التقى 1+1=0يه وربما آان هناك عالم غير عالمنا يتحقق ف. 1+1= 2يتحقق 

أما في عالمنا فلقاء شخصين ال يجعلهما يختفيان، . شخص مع شخص آخر اختفى اإلثنان

 .  نتفق على انها اثنان�بل يبقيان آتجربة حسية ماثلة للعيان 

وتنمو . فنحن نتاج الطبيعة. ثم أن توافق الرياضيات مع ظواهر الطبيعة ليس صدفة 

البحث عن "في آتابه " تسفي يناي"ويسأل . تنمو شجرة في الغابةأجسامنا وعقولنا آما 

ففي نهاية االمر، . إن العالقة الوثيقة بين الطبيعة والرياضيات عجيبة بحد ذاتها": "الالنهاية
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فمن أين . صنعت الرياضيات في رؤوسنا، والرياضيات مشغولة أساًسا في منطقها الداخلي

 "واهر الطبيعة؟هذا التوافق البديع بينها وبين ظ

فذآر :  ويضرب يناي لذلك مثاًال على هذا التوافق بين الرياضيات والطبيعة من عالم األحياء

ولكنه إذا فعل ذلك . الذباب يستطيع أن يلقح عددا آبيرا من اإلناث، في موسم التلقيح

 بسرعة، متنقال بين العديد منهن، دون ان يعطي لسائله المنوي الوقت الكافي ان يأخذ

بل (فإن األبناء المولودين قد ال يكونون أوالده , طريقه بالشكل المضمون الى رحم االنثى

فإذا اآتفى بأنثى واحدة فقط، ومكث فوقها فترة آافية لتحمل ). ابناء ذآور آخرين يأتون بعده

منه، فهو سيضمن أن يكون أبناؤها أبناءه أيًضا، ولكنه سيفوت الفرصة على نفسه أن يكون 

 ! وهذا تناقض مرير يقع فيه الذآر. ألبناء آخرينأًبا 

ما هو أقصر وقت مطلوب ألن يبقى الذآر الواحد فوق األنثى الواحدة لكي يضمن لنفسه 

أبناءها، ومن ثم يطير إلى أنثى أخرى؟ ال يعرف ذآور الذباب الحساب، ولم يتعلموه في 

ولكن .  دقيقة على األقل41ون ولكن العلماء حسبوا ووجدوا أن هذا  ينبغي أن يك. المدرسة

انظر آتاب ! ( دقيقة36 هو - في الطبيعة �فقد آان الوقت الذي يقضية الذآور : يا للمفاجأة

 )68يناي ص

ويخيل إلّي أن الرياضيات هي . وأخيًرا فإن لدي آلمة أقولها بالنسبة لمصدر الرياضيات 

وقد نفذت األشكال .  ناحية أخرىاألعداد من ناحية واألشكال من: تزاوج نوعين من الكائنات

أما األعداد . الهندسية إلى التجربة اإلنسانية من خالل اهتمامين اثنين هما الزراعة والبناء

فاألعداد . وهذا التزاوج العجيب هو مرآب الرياضيات البديع. فقد خلقها اهللا آما يقول آرونيكر

وهذه األخيرة لبست لبوس . شكاًالوالمجموعات والدوال والبيانات، اتخذت صوًرا هندسية وأ

األعداد والكمّيات، بعد أن ادخل ديكارت انفه مشكورا في الرياضيات، على خلفية اشتغاله 

بالفلسفة، فاعطانا الهندسة التحليلية، والتي تتحول فيها االشكال الهندسية الى معادالت 

 . ت نسبة الى ديكار�جبرية، بعد رصدها في هيئة المحاور الكارتيزية 

 :مصادر

  155 -، ص58مجلة الثقافة العالمية، العدد  -1
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