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  مقدمة

  
ال یخفى على أحد مدى .الریاضیات والھندسة بحقولھا المختلفة تتصف بنظریاتھا المختلفة

ً ما نمیّز ھذا.الترابط بین ھذه النظریات وكیفیة التسلسل بینھا علم , الترابط في الجبر كثیرا
 الترابط والتسلسل بین النظریة نالحظ مثالً .والھندسة بشكل خاص علم األعداد ,المجموعات 

مثلث وبین مجموع الزوایا الداخلیة في شكل رباعي أو حول مجموع الزوایا الداخلیة في 
متوازي ,كما نالحظ الترابط والتسلسل بین قانون مساحة المستطیل.خماسي أو مضلع عام

لنظریات نلمسھ في كثیر من مثل ھذا الترابط والتسلسل بین ا.األضالع المثلث وشبھ المنحرف
ّمات ,المواضع  التي ھي منشأ ھذه ،اإل أن الترابط والتسلسل بین ھذه النظریات وبین المسل
  . كما ھو الحال بین النظریات بسھولةقد نسھو عنھ أو ال ندركھ ونلمسھ،النظریات 

ّط الضوء على ھذا الترابط والتسلسل بین النظریات والمس سوف .لماتفي ھذا المقال سوف نسل
د من خاللھا ستعرض أمثلة توضیحیةن كیفیة بناء النظریات من المسلمات في السیاق  نجسّ

ً علیھا یمكن إدراك كیفیة تطور وبناء النظریات في السیاقات الریاضیة المختلفة  الھندسي وقیاسا
  .وبلورة تصور حقیقي وسلیم ألسس النظام الریاضي والھندسي,
   
  
  

  التسلسل ھو األساس
  
 یخفى على أحد حقیقة كون الریاضیات والھندسة من المواضیع الرئیسیة التي یواجھ فیھا ال

لو حاولنا البحث عن اسباب مشاكل تدریس .كلیات صعوبات جمّة طالبنا في المدارس وال
عوامل الریاضیات والھندسة لوجدناھا كثیرة ومتنوعة لكن یمكننا في الواقع إجمالھا تحت اربعة 

  .البیئة وطبیعة الموضوع ,التلمیذ ,لمعلم ل:  مل تعودعوا,رئیسیة 
ّط الضوء قلیال على لن أتناول في ھذا المقال  ً حول كل من ھذه العوامل لكنني سأسل تفصیال

  .العامل الرئیسي الرابع وھو طبیعة الموضوع لیتسنى لي اإلنتقال بسالسة الى موضوع المقال 
ه عن قي المواضیع بكثیر من الصفات التي تمیزمتاز عن با موضوع الریاضیات یال شك ان 

من بین ھذه الممیزات یتصف موضوع الریاضیات .غیره وتضفي علیھ صبغة خاصة
  .والتسلسل,التعمیم واإلستدالل ,بالتجرید

اال ان التسلسل یحكمھا على الرغم من الحقول والمواضیع المختلفة التي تبحث بھا الریاضیات 
 ، موضوع المقارنة بین المجموعات على سبیل المثال متصل في ریاض األطفال .جمیعاً 

ومنبثق من مواضیع أخرى تسبقھ في التسلسل مثل اإلحصاء ،أو التقدیر، فال یستطیع الطفل أن 
د أي مجموعة تحتوي على عدد أكبر من القطط إذا لم تكن لدیھ القدرة على إحصاء القطط  ّ یحد

أما إذا كان .ق بین عناصر المجموعتین لیس بارزاً على فرض أن الفر(في كل من المجموعتین 
ً فقد یعتمد الطفل التقدیر البصري   ) .الفرق واضحا

  
  



  
ّ و أو العدد ومفھوم العدد،فال یمكن للطفل أن تكون لھ القدرة على إحصاء اإلحصاء یسبقھ العد

 ّ ّم العد   .القطط في كل من المجموعتین إذا لم یتعل
ال بد , للحدیث عن األشكال الرباعیة وصفاتھا  .تعلیمیة أخرىنسوق أمثلة  اخرى من مراحل 

معرفة األشكال الرباعیة نمھد لھا من خالل موضوع ,من معرفة األشكال الرباعیة قبل ذلك
ال یمكن لمعلم . والمضلعات یسبقھا موضوع القطع المستقیمة والزوایا وھكذا,المضلعات 

ً  تناول موضوع األشكال الربا عیة مع تالمیذه إذا لم یتناول موضوع المضلعات من الھندسة مثال
  .مراعاة التسلسل أمر بالغ األھمیة,قبل

ً منوط ھو االخر بتسلسل معین ضیع تمھّد لموضوع  في مواتناول موضوع قابلیة القسمة مثال
ً .قابلیة القسمة    ....أعداد وعملیات الخ,أعداد وعواملھا , العشري ألمبنى : مثال

 من خالل المواضیع التالیة  مسبق وتسلسللمشتقة منوط بتمھیدموضوع الدالة ا
  ...اسم عدد الخ ,صور عدد ,تعابیر جبریة,المماس ,معادلة الخط المستقیم,نھایات,الدوال:

 بھدف بناء المفاھیم الریاضیة وإكساب المھارات الریاضیة بالشكل  یجب مراعاتھھذا التسلسل
  . في المراحل المختلفةعواضیس على ذلك مع باقي المقِ .السلیم

ال یقتصر التسلسل في المواضیع الریاضیة فحسب بل وینطبق على المصطلحات الریاضیة 
نتسلسل ,"مستطیل"من المصطلح ف على صعید المصطلحات،.التعاریف والنظریات,والھندسیة 

ً نحو مصطلحات أخرى تمھّد للمصطلح  ّ " مستطیل"تراجعیا قطعة ( ضلع,عوھي مضل
تناول النظریة التي تنص وعلى صعید النظریات، فإن .مستقیم ، زاویة ، اویة قائمةز،)مستقیمة

منوط بتسلسل وتمھید 360ھو )أو مضلع (على أن مجموع الزوایا الداخلیة في شكل رباعي 
وأخرى متعلقة بتساوي ,لنظریات سابقة أخرى مثل نظریة مجموع الزوایا الداخلیة في مثلث 

قِس على ذلك مع .ین زوایا المتبادلة والمتناظرة في حال وجود قاطع لمستقیمین لمتوازیال
  .نظریات أخرى

ً لیس ھذا ھو الحال فالیوم یمكن لمعلم التاریخ أن یتناول . مع موضوع التاریخ مثالً  تماما
دث اخر  وفي الغد یمكنھ الحدیث عن الحرب العالمیة األولى أو  أي حالخالفة األمویّة موضوع 

لعدم وجودھا (مھا تسلسل ما دون أن تكون ھناك حاجة للتمھید لمصطلحات ھنا أو ھناك یحك
 والذي بمراعاتھ یتم إدراك ، وذلك على الرغم من التسلسل الزمني الذي یحكم األحداث)أصال

ّ تسلسل اإلحداث ، ّمإال أن ً لكل من األحداث المسرودة  یبقى  المتعل  حیث أن إدراكھا ال,مدركا
كما ھو یتجاوز مستوى حفظ الحدث في ذاكرتھ دون أن تكون ھناك ضرورة لمھارات خاصة 

   .الحال في الریاضیات
ً التسلسل  م رئیسي مركزیمیزةإذا ّ  خاصة موضوع الریاضیات ویضفي علیھ صبغة یحكم ة ومقو

  .تمیزه عن غیره من المواضیع 
  
  

  التعاریف والتعابیر األساسیة
  

,  مجيء اقلیدس تعتمد على نظام ھندسي واضح ذو اسس ومبادىء واضحة لم تكن الھندسة قبل
فھا اإلنسان لخدمتھ في حیاتھ فكانت الھندسة اشبھ بمجموعة من القوانین والمعلومات  ّ التي وظ

أي ان الھندسة اقتصرت على نواحي .في البناء والتشیید ،الزراعة ،حساب المساحات وغیرھا:
ً منذ عھد الفراعنة وحتى مجيء إقلیدس الذي وضع كان ھذا ا.تطبیقیة بشكل خاص   لوضع قائما

  
  
  
  



  
ً یعتمد على ركائز ً ھندسیا واضحا لة, وضع نظاما   في نظامھ اقلیدس یشیر. مبادىء  واسس مفصً

التعابیر " أو,  "بالتعاریف"ھندسیة والتي اسماھا المصطلحات التعابیر وال أھمیة   الھندسي الى 
  ".المعرفة

 ً ّع الخ, قطر , رة دائ: مثال ان تبسیط وشرح مثل تلك التعاریف یؤدي , ولكن في الواقع ...مضل
, مثل النقطة . تعریفھا, بل یستحیل,الى مصطلحات وتعابیر یصعب للتوصل في نھایة المطاف 

والمسماة بالتعابیر االساسیة أو تعابیر غیر .    الفراغ وغیرھا , المستوي , الخط المستقیم  
متوازي " القول بانھ نایمكنف ، "مستطیل"تعریف المصطلح على سبیل المثال  حاولنا لوف .معرفة

الذي " متوازي اضالع" تبسیط التعبیر توضیح وواذا حاولنا ."اضالع كل زوایاه متساویة 
مضلع رباعي "فانھ یمكننا القول بانھ, یظھر في تعریف المستطیل بواسطة مصطلحات ابسط منھ

اذا ما استمرینا في محاولتنا لتعریف المصطلحات ."ع المتقابلة والمتوازیةفي زوجین من األضال
ما ھو و"التي یتكون منھا مصطلح المستطیل بواسطة مصطلحات أبسط فإنھ یمكننا أن نسأل 

  .. وھكذا "المضلع؟
  .ھل باعتقادك ان سلسلة االسئلة ھذه یمكن ان تظل مستمرة؟ والى متى؟

  . تعال بنا نحاول ذلك
: نسأل االن . "خط منكسر مغلق " نعرف المضلع على أنھ. "ما ھوالمضلع ؟و": د سألنا كنا ق

مجموعة من القطع المستقیمة "یمكن القول أن الخط المنكسر ھو  " .وما ھو الخط المنكسر؟"
  ".المتصلة فیما بینھا من أألطراف وال تقع على استقامة واحدة

ر ونسال    "یمة؟وما ھي القطعة المستق" : ثم نكرّ
  ".جزء من مستقیم محدود بین نقطتین"المستقیمة ھي یمكن القول أن القطعة 

   "وما ھي النقطة؟" ،  "  وما ھو المستقیم؟ ":نعاود ونسأل
اذا حاولنا تعریف المستقیم بواسطة مصطلحات أبسط  نالحظ عندھا مدى صعوبة األمر بل 

ع على استقامة ط تقامجموعة نق"أنھ قد یحاول البعض ربما تعریف المستقیم على .استحالتھ
 لتعریف المصطلح مستقیم وھي إحدى  "استقامة"الحظ ھنا انھ تم استخدام كلمة  ."واحدة

وھي استخدام نفس المصطلح او مشتقاتھ " دوریة"ھذه الظاھرة تسمى ,مشتقات كلمة مستقیم
  .لتعریف المصطلح وھو أمر غیر مقبول في التعریف الریاضي

كذلك األمر مع المصطلح .مستقیم ال یمكن تعریفھ بواسطة مصطلحات ابسط منھاذا المصطلح 
نشیر الى أنھ یجب . النقطة بواسطة مصطلحات أبسط مصیرھا الفشلكل محاولة لتعریف.نقطة 

بالنسبة للمستقیم والنقطة یمكننا بطرق .المصطلح " وصف " المصطلح و" تعریف"التمییز بین 
حیث یمكننا في الوصف استخدام عبارات غیر رسمیة ،كأن شتى إعطاء وصف لكل منھما ب

ً على أنھا  وأن الخط ،  " )ارتفاع, عرض, طول (شيء ال یوجد لھ ابعاد " نصف النقطة مثال
 والخط المستقیم اشبھ بالخیط الدقیق ، "  شيء لھ طول ولیس لھ عرض وال ارتفاع"ھو

  .  للخط المستقیموالمشدود بحیث كلما كان اكثر دقة نكون اقرب لمفھوم
ف النقطة عندما حاولنا ان نبسط ونعرّ " شيء"الحظ الغموض وعدم الوضوح الذي تحملھ كلمة 

ً النص الوصفي . والخط المستقیم  ال تظھر في حیث, للخط المستقیم) ولیس التعریفي(الحظ ایضا
  . وإنما عبارات غیر رسمیةالنص مصطلحات ریاضیة

  .نقطةلالخط المستقیم وا: لمصطلحات ھذا یؤكد صعوبة تعریف  كل من ا
نسمي .ان المصطلح مستقیم ونقطة ھما مصطلحان ال یمكن تعریفھما بواسطة مصطلحات أبسط 

  .أألساسیة) أو التعابیر(ھذه المصطلحات بلغة الھندسة بالمصطلحات 
  
  
  
  



  
  ضاً من بین التعابیر األساسیة األخرى في الھندسة نذكر المصطلحین المستوي والفراغ ای

اخر بحیث نحاول في كل مرة أو مصطلح إذا حاولنا تكرار نفس الخطوات السابقة مع تعریف 
باتھ  ّ لحات أبسط النتھى بنا المطاف مع مصطلحات وتعریف كل منھا بواسطة مصطتحلیل مرك

أي ننتھي بما نسمیھ بالتعابیر  ,أبسط منھاأو تعابیر ال یمكن تعریفھا بواسطة مصطلحات 
  .األساسیة

ً سوف یقودنا من التعابیر األساسیة ال حظ أن التسلسل العكسي في الخطوات التي قمنا بھا سابقا
ا ..)فراغ الخ,مستوي,مستقیم,نقطة( ّ الى التعاریف الریاضیة أو الھندسیة المختلفة اذا ما استعن

،فمن التعابیر األساسیة تكون االنطالقة.بكلمات الربط اللغویة المختلفة ً لمصطلح  لتعریف ا ،مثال
ً أن المصطلحات .أنھ ألمر مثیر لالھتمام بال شكّ ...معیّن الخأو  ،طرق ق یوما ّ من كان یصد

  !ساسیة؟الھندسیة والریاضیة على اختالفھا وتعقیدھا أصلھا من التعابیر األ
  ھل باعتقادك ان ھذه المیزة تقتصر فقط على التعاریف؟

ً أن وضعاً    .ھ عند تناولنا النظریات الریاضیة والھندسیة مشابھا یمكن ان نصدفلقد المحنا سابقا
ي جذورھافلو  لوجدنا في كل مرة أن النظریة ترتكز على ، تناولنا نظریة ما وحاولنا تقصّ

مجموع الزوایا الداخلیة في مضلع ) أو قانون( فنظریة. نظریات سابقة الواحدة تلو األخرى
وھذه بدورھا ترتكز على ,  مثلثیعتمد في جوھره على نظریة مجموع الزوایا الداخلیة في

متعلقة بتساوي الزوایا المتبادلة والمتناظرة في حال وجود قاطع لمستقیمین لمتوازیین نظریة 
ینا ولكن الى این ستقودنا محاولة تقصّ ).180(وأن مقدار الزاویة المستقیمة مساو لقائمتین 

  لجذور النظریات؟
ّمات في الفقرات ا  نوضحسوف وھي ادعاءات ,لتالیة انھ سیؤول بنا المطاف مع ما نسمیھ بالمسل

ً یقبلھا العقل والمنطق وال تحتاج الى برھان عقل أن ھل یُ .انھ ألمر عجیب فعأل.بسیطة جدا
نظریات الھندسة باختالف اشكالھا وتعقیداتھا ترتكز على ادعاءات في غایة البساطة والمنطق 

ّ سوف نبیّ !.؟) اتمسلم(وال تحتاج الى برھان  ً وأن من المسل مات تكون ن أن األمر كذلك فعال
  .اإلنطالقة نحو النظریات المختلفة

  
  

  اسس النظام الھندسي
  

ً أنھ من التعابیر األساسیة وباستخدام كلمات ربط مالئمة یمكن صیاغة التعاریف  الحظنا سابقا
لمات الربط المالئمة یمكن أن باستخدام ھذه التعاریف والمصطلحات وك, الریاضیة والھندسیة 

ّ المُ (نصوغ االدعاءات البسیطة  ل اإلنطالقة للنظریات) ماتسل ّ الحظ أن النظام .التي ستشك
  :اإلقلیدي یرتكز على المقومات التالیة

  
  مصطلحات اساسیة(تعابیر غیر معرفة.(  
  فة ّ  ).تعاریف( تعابیر معر
  ُّمات م  ).نظریات اساسیة(سل
 نظریّات. 

  
  
  
  
  
  



  
ّ سنستعرض االن خمس مُ . استعرضنا بعض األمثلة لتعابیر أساسیة وتعاریف كنا قد مات وھي سل

  نظریات كل,نعم).الھندسة اإلقلیدیة(الھندسة المستویة نظریات المسلمات التي ترتكز علیھا 
الھندسة المستویة بتعقیداتھا ترتكز على اإلدعاءات البسیطة الخمس التالیة التي وضعھا اقلیدس 

  .ن الثالث قبل المیالدفي القر
  
  

 .فقط واحد مستقیم مد یمكن نقطتین بین .1
  

 .الجھتین كلتا من المستقیم مد یمكن .2
 

 .ینةمع ومسافة نقطة متلِ عُ  اذا دائرة تحدید یمكن .3
 

 جمیع الزوایا القائمة متطابقة .4
 

ba( اخرین مستقیمین )c( مستقیم قطع اذا .5  في الداخلیتین الزاویتین مجموع وكان ) ,
 .الجھة نفس في یتقاطعان المستقیمین فان قائمتین من اقل القاطع من الجھة نفس

  
  
  
  

  :5توضیح لمسلمة 
  

180إذا كان  yxفإن  a و b  
baأي أن (یتقاطعان  ||(  

  
  
  

  . "التوازي مسلمة "باسم 5 المسلمة تشتھر
  

   :مالحظة
   :التالیة للمسلمة مكافئة 5 مسلمة

   فقط واحد موازي دّ مَ  یمكن معلوم مستقیم خارج نقطة من
  

  1l تقع خارج المستقیم pإذا كانت النقطة :  توضیح
21بحیث p من النقطة 2lعندئذ یمكن مد موازي وحید  || ll  

  
  
  
  
  
  

x

b

a

c

y


p

1l

2l



  بناء النظریات
  

ً أن المسلمات الخمس المذكورة ھي مَ  قد یعجب .نشأ نظریات الھندسة المستویةكنا قد ذكرنا سابقا
ً في نظرھم ,وبحق,البعض رهمن ھذا اإلدعاء ألنھ ال یكاد یكون منطقیا ّ كیف .أو ال یمكن تصو

عقل أن یكون أصل النظریات المعقدة  نابعٌ من ادعاءات في غایة البساطة والمنطق ال تحتاج یُ 
ً أن یكون منشأ نظریة فیثاغورس من ھذه المسلمات !الى تفسیر أو برھان؟  ھل یعقل مثال

  !الخمس؟
وصراحة ان ھذه ھي حقیقة عم اال أننا نقول بوضوح ب البعض تجاه ھذا الزّ جَ عَ على الرغم من 

ً ان ندرك ھذه الحقیقة علینا ان ندرك أولكي .األمر من المسلمات الى النظریات قد " الطریق "وال
 فلیس من السھل إدراك العالقة المباشرة بین كل من المسلمات تكون طویلة وشاقة 

یطة والمسلمات ففي بعض األحیان یمكن تمییز العالقة المباشرة بین النظریة البس.ظریاتوالن
  .وعلى األغلب یصعب تمییز ھذه العالقة

ً یشتمل على ,حقیقة منشأ النظریات من المسلماتللداللة على  ً توضیحیا  سوف اطرح نموذجا
ً كیفیة بناء النظریات  مجموعة من المسلمات الخمس المذكورة سابقا ثم نستعرض تدریجیا

مّ ومبتدئین في البسیطة منھا  َ بة من ث ّ لبدایة سوف استعرض التسلسل بین المسلمات في ا.المرك
ً برھان كل من النظریات  وأبین أن أولى النظریات سوف والنظریات  فقط ثم استعرض الحقا

  .یرتكز برھانھا على المسلمات التي سأعتمدھا
ّمتین من مسلمات النظام الحظ أنني اعتم,م البناء التالي من المسلمات الى النظریات الیك دت مسل
ناء نظریات توصلنا لنظریة مجموع الزوایا وھي المسلمة األولى والخامسة بھدف ب,ديیقلاإل

  .الداخلیة في مثلث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اتمسلم
 بین نقطتین مختلفتین یمكن مد مستقیم واحد فقط  
 من نقطة خارج مستقیم یمكن مد موازي واحد فقط  

  1نظریة 
  لمستقیمین مختلفین توجد على االكثر نقطة مشتركة واحدة

  2نظریة 
او (اذا قطع مستقیم مستقیمین معطیین وكانت الزوایا المتبادلة 

  وازیانمتساویة فان المستقیمین مت) المتناظرة
  

  4نظریة 
  180مجموع زوایا المثلث 

  

  3نظریة 
اذا قطع مستقیم مستقیمین متوازیین معطیین فان الزوایا المتبادلة  

  متساویة) أو المتناظرة(
  







  
ً ل.النقاط الثالث تشیر الى أن سلسلة النظریات یمكن أن تستمر لتشمل نظریات أخرى  و فمثال

ً  في التسلسل 4ة برھن باإلعتماد على نظریاستمرینا بالسلسلة ألمكننا أن ن أن مجموع مثال
أو بصورة عامة ان مجموع الزوایا الداخلیة في , 360رباعي ھو الزوایا الداخلیة في مضلع 

180)2(ھو ) أو رؤوس ( أضالع nمضلع ذو   n.  كما أنھ باإلمكان أیضا البرھنة على ان
ویة الخارجیة في مثلث مساو لمجموع قیاس الزاویتین الداخلیتین باستثناء مقدار الزا
ً الى ان ھذه النظریات یمكن أن تنبثق .  وغیرھا من النظریات األخرى.المجاورة نشیر أیضا

 مثال یمكن بناء نظریات أخرى وال یعني بالضرورة أن 3منھا نظریات أخرى فمن نظریة 
بذلك تتكون .قس على ذلك مع باقي النظریات  .3ج من نظریة  ھي الوحیدة التي تنت4النظریة 

  .في الواقع سلسلة متشعبة ومتشابكة من نظریات منبعھا المسلمات
  
  

  1برھان نظریة 
  

ً أن لمستقیمین مختلفین مثل   مثالً ,أكثر من نقطة مشتركة واحدة  توجد b و aلو فرضنا عكسیا
  :كما ھو مبین في الرسم لحصلنا على الوضع التالي 2p و 1p نقطتین

  
  
  
  
  
  
  
  

 وذلك یناقض المسلمة b و a" : مستقیمین"یمر 2pو1pفي الرسم نالحظ أن من النقطتین 
لذلك فرضیتنا بأن ,األولى التي تنص على أنھ بین نقطتین یمكن ان یمر مستقیم واحد فقط

بذلك یكتمل .لمستقیمین مختلفین یمكن أن تكون أكثر من نقطة مشتركة واحدة ھي فرضیة خاطئة
  .1برھان نظریة 

  
  

  2برھان نظریة 
متساویة ) او المتناظرة( وكانت الزوایا المتبادلة اذا قطع مستقیم مستقیمین معطییننبرھن أنھ 

  فان المستقیمین متوازیان
انظر  ( متساویة و نفرض أن الزوایا المتبادلة .قاطع c مستقیمان وb و aلیكن 
  . متوازیانb و aنبرھن ان المستقیمین  ).الرسم

  
  
  
  
  
  
  
  

a

b

 1p
2p

a

b

c







ً أن المستقیمین لو فرضنا ع بالنقطة c سیتقاطعان في الجھة الیسرى من القاطع b و aكسیا
1tلحصلنا على الوضع التالي كما ھو مبین في الرسم ً   :مثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً . b و aالمحصورة بین المستقیمین KH منتصف القطعة mلتكن النقطة  نحدد نقاطا
srqp   .b و a على المستقیمین  ,,,

 180بقدر mنسبة للنقطة ) b)qkmhr و aدوران الجزء األیسر في الرسم من المستقیمین  
فإن ) والزوایا المكملة لھا ایضا ( و وبسبب تساوي الزوایا المتبادلة . ه عقارب الساعةباتجا

سوف یتنطبق على الجزء األیمن من المستقیم )hrامتداد (bالجزء الیسر من المستقیم 
a)kpوالزاویة  ) وامتداده  سوف تنطبق على الزاویة  . بصورة مشابھة فإن الجزء األیسر

) وامتدادهhs(b من المستقیم سوف ینطبق على الجزء األیمن)  وامتدادهa)kqمن المستقیم 
بعد اتمام عملیة الدوران سوف .سوف تنطبق على الزاویة المكملة لـ والزاویة المكملة لـ 

وبذلك نحصل على الوضع التالي cلجھة الیمنى من القاطع  الى ا1tتنتقل نقطة التقاء المستقیمین 
  :كما ھو مبین في الرسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ناقض المسلمة األولى  وذلك یb و a" : مستقیمین"یمر 2tو1tفي الرسم نالحظ أن من النقطتین 
لذلك فرضیتنا بأن المستقیمین  ,التي تنص على أنھ بین نقطتین یمكن ان یمر مستقیم واحد فقط

a و bللمعطیات في النظریة ھي فرضیة خاطئة لذلك    غیر ً  متوازیان b و aمتوازیین وفقا
   .2وفق شروط النظریة وبذلك یتم برھان نظریة 
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  3برھان نظریة 
  

) أو المتناظرة(نبرھن أنھ إ ذا قطع مستقیم مستقیمین متوازیین معطیین فان الزوایا المتبادلة  
  .متساویة

انظر ( متساویة  و نبرھن أن الزوایا المتبادلة .قاطع c مستقیمان متوازیان وb و aلیكن 
  الرسم

  
ً أن  نفرض عكسیا .نفرض ً  أن  مثال ,  عندئذ  0حیث. لتكن

ً لـقیاس نقتطع من الزاویة lبواسطة المستقیم .a على المستقیم pالنقطة  ً مساویا  جزءا
ّ cبذلك یكون القاطع .الزاویة    زاویتین متبادلتین متساویتین l و bن مع  المستقیمین یكو

ٍ لـ    .مقدار كل منھما مساو
ً لنظریة  lb السابقة فإن 2وفقا baبما أن .|| ظ أنھ من|| َ ّ p النقطة  حسب المعطى فإنھ یُالح یمر

  aموازیین 
ّمة الخامسة التي تنصّ على أنھ من نقطة خارج مستقیم b للمستقیم lو   وذلك یناقض المسل

لذلك فرضیتنا بأن .معلوم یمكن تمریر مواز واحد فقط لذلك المستقیم  ھي فرضیىة 
خاطئة ولذلك  .  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بخطوات مشابھة یمكن ان نبرھن أن الزوایا المتناظرة متساویة
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  4برھان نظریة 
  

نبرھن أن مجموع الزوایا الداخلیة في مثلث 
ٍ لـ  180أن أي .180مساو .  

  
 على المستقیم p ،  نعیّن النقطةBC||بحیث نمد المستقیم  

  .ACعلى امتداد القطعة qو 
  
  
  
  
  
  
  
 BPAB  )3 حسب نظریة  متساویةزوایا متبادلة(  
 CQAP)  3زوایا متناظرة متساویة حسب نظریة(  
180 QAC  
  
  
  
  
  

ّمات على النظام الھندسي فقط وإنما على مباني وأنظمة ریاضیة  ال تقتصر النظریات والمسل
ً ھي نموذج لألعداد الطبیعیة . المجموعات واألعداد وغیرھا أخرى مثل علم منظومة بانو مثال

ّمات وتشتمل على تعبیرین اساسیین غیر معرفین ھما  " 0"الثابت : التي تحقق مجموعة مُسل
ّمات المنظومة " التالي"ودالة  من بناء عملیات )باعتماد اإلستقراء(من ھذین التعبیرین تمكننا مسل

ً والتي من خاللھا یمكن بناء األعداد .الجمع والضرب منظومة بانو منظومة األعداد الساسیة جدا
ھذه المسلمات طرحھا الریاضي اإلیطالي جوسبیھ .الصحیحة ،النسبیة وباقي منظومات األعداد

ّ الیك مُ  .1889بانو عام    :مات منظومة بانوسل
  

 الصفر ھو عدد.  
  إذا كانaذي یلي  عدد فإن الaھو عدد . 
 الصفر ال یلي أي عدد. 
 عددان اللذان یتلوھما نفس العدد ھما متساویان. 
 )ّمة اإلستقراء ً األعداد Sمجموعة األعداد إذا احتوت )مُسل   العدد  صفر وایضا

 .Sود في المجموعة فإن كل عدد موجSالتالیة لكل عدد في 
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  الى أین؟..تسلسل تراجعي في سیاقات أخرى
  

كما الحظنا أن كل ادعاء ریاضي مبرھن وواقع ھو نتیجة لشيء سابق أي ادعاء سابق مبرھن 
ً عن مصداقیة نظریة ,ھو االخر لوجدنا أن " من أین أتت ھذه الحقیقة ؟: " وقلنا 4فلو سألنا مثال

ولو كررنا نفس السؤال حول  )نظریة( ھي الدلیل على صدق ھذه الحقیقة الواقعة 3ة نظری
 ،ھذه المرة، ھي الدلیل على 2لوجدنا أن نظریة " ومن أین أتت ھذه الحقیقة؟: " وقلنا 3نظریة 
وبحثنا عن األسباب التي نبعت منھا ھذه ) النظریات(لو استمرارنا في طرح ھذه النتائج .صدقھا 
نا أعاله ، الى ما نسمیھ المسلمات وھي حقائق في غایة البساطة یقبلھا النتائج  لتوصلنا،كما بیّ

  .العقل والمنطق ال تحتاج الى اثبات وال یمكن اثباتھا لشدة بساطتھا
أم أنھ قد یتفق مع سیاقات ھل ھذا التسلسل یقتصر فقط على النظریات والحقائق الریاضیة ؟

  أخرى؟
  كیف جاء كل منا الى ھذه الحیاة؟:عن حقیقة من واقع حیاتنا تعالوا بنا نطرح سؤاال 

 وإذا حاولنا تتبع شجرة العائلة نجد ان األب )عائلة(یعیش في إطار أسرة ال شك ان كل منا 
واألم جاءوا بھ الى ھذا العالم ولكن كیف جاء األب أو األم لھذا العالم؟ من الواضح أن الجد 

وكیف جاء الجد او الجدة الى ھذا العالم : ي طرح نفس السؤالنستمر ف,والجدة ھما سبب وجوده 
رغم من أننا لم نعایش فترة حیاة والد على ال. ؟ والد ووالدة الجد ھما سبب وجوده بال شك 

 في تتبع سلسلة إذا استمرینا تراجعیاً . ینتسب لوالدیھ واحدكلووالدة الجد،اال أنھ من الطبیعي أن 
ب، نجد أننا سنعرّ  َّسَ یّة ، : ج على كل من محطات التسلسل التالیة الن ّ ر ُ أسرة ،عتیرة،ذ

  ... عشیرة،فصیلة،قبیلة، شعب ،قوم ،الخ
ھذا التسلسل التراجعي لألنساب ال .ذكر وأنثى : كل من ھذه األنساب یقف في رأسھا زوجان 

 منھ النسل لھذه السلسلة أن تنتھي بزوج واحد الذي بدأ ینمكن أن یستمر حتى الالنھایة ، فال بد 
اء  ّ واألحادیث نجد أن االیات الكریمة " ومن أین أتى ادم وحواء؟"ولكن إن سألنا ! .،إنھ أدم وحو

ح أصل اإلنسان النبویة    :توضّ
  .59 ال عمران –"  قال لھ كن فیكون ان مثل عیسى عند هللا كمثل ادم خلقھ من تراب ثم "۞
وم –" تنتشرون ومن ایاتھ ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر"۞  ّ   20 الر
وما تحمل من انثى وال تضع اال بعلمھ  وهللا خلقكم من تراب ثم من نطفھ ثم جعلكم ازواجا" ۞ 

  11 –فاطر ".  ان ذلك على هللا یسیر ص من عمره اال في كتابوما یعمر من معمر وال ینق
  " .الناس من ادم ،وادم من تراب : " ۞ ویقول صلى هللا علیھ وسلم 

  
ً كل ھذا الخلق العظیم المتمثل بالشعوب المختلفة أساسھ زوج واحد ادم وحواء ،وادم أصلھ  اذا

  !.تراب 
نا حواء تسلسل التراجعي ھذا یدلّ على أن أب أن البما فجمیعنا تربطنا صلة وأننا أمة  انا ادم وأمّ

  :تعالى ویؤكد القران الكریم ھذه العالقة في قولھ .واحدة 
ة واحدة وأنا ربّكم فاعبدون  "۞   .92-األنبیاء " إن ھذه أمتكم أمّ
  

لو سألنا أنفسنا ومن أین جاء التراب ؟ عندھا ندرك أنھ لم یأت من الشيء أو من فراغ او أنھ 
ِ خالق ووراء كل نتیجة سببمح لق َ   . فما من دخان دون نارض صدفة، بل أن وراء كل خ

وعندما نقول . ملیار سنة 15تشیر الدراسات والحسابات الفلكیة أن نشأة الكون كانت قبل حوالي 
ن من الكواكب السیارة التسعة بما فیھا كوكب األرض  ّ ن نقصد ھنا نظامنا الشمسي المكو ْ و َ   كلمة ك

  



  
  

ر الفلكیون عددھا بمئة والم ّ ة التي یتبع لھا نظامنا الشمسي ،بل وجمیع المجرات التي یُقد ّ   جر
ة وا ّ ظیم دون أدنى شك إذا ما انھ كون ع! . تي تحوي كلّ منھا حوالي مئة ملیار نجململیار مجر

ات ال تقاس بالكیلومترات أو األمیال وإنما بمئ ّ ات أخذنا بعین اإلعتبار أن األبعاد بین المجر
واالف السنوات الضوئیة،والسنة الضوئیة ھي المسافة التي یقطعھا الضوء في مدة سنة والبالغة 

ً في الثانیة300000سرعتھ حوالي  ر وإدراك عظمة ھذا الكون؟. كیلومترا ّ   !. ھل بمقدورك تصو
ن  نشأ م، الذي نعجز عن إدراكھ العظیم،الدراسات الفلكیة تشیر الى أن أصل ھذا الكون المتسع

یشیر ( الغازیّة عظیمة الكثافة واللمعان والحرارةھذه الكرة!!متناھیة الصغرة غازیّ كرة انفجار 
 ثم بتأثیر الضغط الھائل المتآتي من شدة حرارتھا حدث !)الفیزیائیون أنھا ذات كثافة النھائیة 

َ الكتلة الغازیة وقذف بأجزائھا في كل اتجاه، فتكونت مع مرور  ق َ ت َ الوقت انفجار عظیم ف
ات ّ   .ھذا اإلنفجار یسمیھ الفلكیون باإلنفجار العظیم .الكواكب والنجوم والمجر

ق أن ّ ومھما اتفقنا أو !.البسیطة؟ الغازیّة  الكرة  ھذا الكون بعظمتھ منشأه من ھذه من كان یصد
لم نتفق مع الفرضیات الفلكیة حول نشأة الكون فإنھ ما من شك أنھ في نھایة مطافنا عن البحث 

یطة الحجم  بسالغازیّةفتلك الكرة .والخلق ھو خالق ھذا الخلق كثیر من الحقائق  وأصل  منشأعن
بات لم تأت  ّ   . من فراغ ولم تكن محض صدفةوالمرك

  :تأمّل قولھ تعالى في ھذا السیاق 
  

ما: " قال تعالى  ناھُ ْ ق َ ت َ ف َ ً ف تقا َ َ كانتا ر ّ السمواتِ واألرض َم یرى الذین كفروا أن َ ل   30بیاء األن" أو
  

 ً ً ھنا بمعنى ملتحما   .فتقناھما أي فصلناھمافوكلمة ,رتقا
  

  الخالصة
  

الحظنا أن التسلسل صفة ھامة جدا یتصف بھا موضوع الریاضیات وأن من خالل عالقة 
ّومات وأسس النظام الھندسي اإلقلیدي العظیم والذي  ف على مق التسلسل ھذه استطعنا التعرّ

نا من . ل تعقیداتھ، على مبادئ ومفاھیم في غایة البساطةیرتكز اساسا ،على الرغم من ك ّ تیق
ً النظریات ّمات تنبثق فعال ً أن من المسل وأن التعاریف الھندسیة .خالل األمثلة المطروحة سابقا

  .المختلفة منبثقة من تعابیر أساسیة 
ح مراحل التسلسل من بعض المسنشیر أن األمثلة التي تناولناھا في سیاق البحث ت ّمات الى وضّ ل

لیست بالضرورة في (بعض النظریات وأنھ بطریقة مشابھة یمكن القیاس على نظریات أخرى 
ّمات مھما بلغت ھذه النظریات من درجات ) مجال الھندسة ّن من أن منشأھا ھو المسل والتیق

  !.التعقید
راً حظنا كذلك أن التسلسل ال یقتصر فال ّ  أعمق في قط على الحقائق والنظریات الھندسیة وأن تفك

یكشف لنا ھو االخر عن عالقة  التسلسل فیھا وأن البحث عن  األمور من حولنا یمكن أن 
  .أصولھا قد یقودنا الى حقائق في غایة البساطة 

إضافة لما تناولناه في ھذا المقال، فإنھ یعكس لنا جوانب تعلیمیة أخرى منھا أھمیّة التسلسل في 
ّمبناء المفاھیم الریاضیة والھندسیة ّم للتسلسل في سرد المادة والمفاھیم . لدى المتعل مراعاة المعل

الریاضیة یعزز من إدراك المتعلم لھذه المعرفة والمفاھیم ،خاصة وأن اكتساب المعرفة 
،ومن ھنا تنبع أھمیة التسلسل في والمفاھیم الریاضیة ھي عملیة استمراریة تبدأ منذ الجیل المبكر

ف الم  .تناولھا ْ ش َ ّم على مثل ھذا التسلسل في السیاق الریاضي یعزز لدیھ إدراك كما أن ك تعل
باتھ ّ ً أكبر في التفكیر والربط المنطقي حقیقة المبنى الریاضي والعالقة بین مرك   .ویكسبھ بُعدا
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