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  مقدمة
  
لقد سبق لك أن عرفت بأن الرياضيات علم يدرس المقادير القابلة للقياس أو ما يسمى ...  أيها الدارس 

التمعن في هذا العلم يفرز جملة من غير أن . بالكم ، وفق منهج خاص يناسب طبيعة هذا الموضوع
  .اإلشكاليات الفلسفية التي سنحاول معالجة بعضها هنا

  
  : نشأة المفاهيم الرياضية :  المشكلة األولى-1

فمن أين أتى .  سواء كان جبريا أو هندسيا، هو مفهوم عقلي مجرد– أي الكم –إن المفهوم الرياضي 
  ؟ أم أنه مكتسب من التجربة؟إلى للعقل؟ هل هو فطري سابق على التجربة

  
إن المفاهيم الرياضية ليست وليدة التجربة، بل هي وليدة العقل الذي : موقف النظرية المثالية -1-1

  .يمتلكها على سبيل الفطرة
. 3عندما تقول هذه ثالثة أقالم ، فأنت ترى األقالم لكنك ال ترى العدد : مثال :  Platon:  أفالطون-أ

عقلية ، تسترجعها النفس من " ماهية"؟ يجيب أفالطون أن هذا المفهوم هو 3ذن العددفمن أين أتى لك إ
  .عالم المثل الذي كانت تعيش فيه قبل أن تنزل إلى العالم الحسي

فمفهوم الالنهاية ال يمكن أن يكون مكتسبا من التجربة ألن . إن المعاني الرياضية فطرية :  ديكارت-ب
  .صدره كائن المتناه و هو اهللا الذي وضعه في عقولنا على سبيل الفطرةالتجربة متناهية، و عليه فم

 صورتان قبليتان للعقل لم - و هما مفهومان رياضيان–المكان و الزمان " يرى كانط أن :  كانط-  جـ
و الدليل على ذلك أن المكان التجريبي له سمك متباين و محدود بينما المكان . يستمدهما من التجربة

  .مستو و متجانس و غير متناهالرياضي 
لو كانت المفاهيم الرياضية فطرية، كما تدعي النظرية المثالية، لوجدناها عند الطفل الصغير  : النقد

لكن الواقع يبين أن الطفل ال يفهم المعنى الرياضي إال إذا استعان بأشياء محسوسة، . بطابعها المجرد
  ).استعمال األصابع للعد: مثال 

  
  .إن المفاهيم الرياضية مكتسبة من التجربة الحسية: النظرية التجريبيةموقف  -1-2
إن النقاط و الخطوط و الدوائر التي في أذهاننا هي نسخ للنقاط و : " قال جون استيوارت مل -

و هكذا فالنجمة توحي بفكرة النقطة، و سطح البحر يوحي ". الخطوط و الدوائر المعروفة في التجربة
  ...لمستوي بفكرة المكان ا



 
  ) صفات( علم النفس يبين أن الطفل الصغير يفهم األعداد على أنها كيفيات -

  .و ال يفهمها على أنها كميات
 تاريخ العلم يدل على أن علم الهندسة نشأ من عملية مسح األراضي عند قدماء المصريين، و علم -

  ...الحساب نشأ من العد اليومي
 0فالعدد . لرياضية هي أشياء حسية هو إنكار لقدرة العقل على اإلبداعإن القول بأن المعاني ا : النقد

  ...مثال ال يوجد ما يقابله في الواقع، و العدد الجذري كذلك
  
  .المفاهيم الرياضية ناتجة عن عملية إنشاء العقل: موقف النظرية اإلجرائية -1-3

شيئا متحققا في العالم الحسي كما يدعي إن العدد ليس ماهية عقلية خالصة كما يدعي المثاليون ، و ليس 
و هكذا فالعدد . التجريبيون، بل هو عملية بناء أو إنشاء بدأت تجريبية حسية ثم أصبحت مجردة خالصة

أي أنه دائما , إلخ ...3+1- أو 2-4 أو 1-3 أو 1+1 ليس ماهية أو شيئا قائما بذاته ، بل هو دائما 2
 الصحيح إلى العدد الكسري إلى العدد األصم إلى العدد من العدد. (عملية و ليس ماهية ثابتة

  ...).الخيالي
  

تبدو النظرية اإلجرائية أقرب النظريات إلى الصحة، فالمعاني الرياضية جملة من العمليات  : النتيجة
  .التي بدأت حسية ثم أصبحت مجردة عن طريق تأثير العقل و التجربة معا

  
  ل الرياضيقيمة االستدال:  المشكلة الثانية-2

و إذا . و تبين لنا أنه إرجاع حقيقة مجهولة إلى مقدمة معلومة. لقد عرفنا االستدالل الرياضي و أنواعه
كان األمر كذلك، فهل معنى ذلك أن هذا االستدالل هو مجرد تكرار و بالتالي فهو عقيم و ال يأتي 

  بشيء جديد؟ أم أنه استدالل إبداعي يتميز بالخصوبة الفكرية؟
  
  :  االستدالل الرياضي مجرد تكرار-2-1
إلى حقيقة ) أي قضية نريد إثباتها( بما أن االستدالل الرياضي هو إرجاع حقيقة مجهولة جديدة -

أو إن . ، فهذا يعني أننا نثبت فيه عدم تناقض األولى مع الثانية)أي إحدى المباديء الرياضية(معروفة 
طابقة للقضية المعروفة، و بالتالي فنحن ال نأتي بشيء     إننا نثبت أن القضية المجهولة م: شئت فقل

 و هكذا فاالستدالل الرياضي تحصيل حاصل أو توتولوجيا. جديد، و إنما نكرر ما كان معروفا لدينا فقط
  .على حد تعبير الفيلسوف شوبنهاور



 
عتبار أن كل  لقد ذهب بعض الفالسفة إلى أن االستدالل الرياضي هو نوع من القياس المنطقي، با-

فإذا كان األمر . منهما ينتقل من مقدمات إلى نتيجة ، وأن هناك تماسك قوي بين المقدمات و النتيجة
 باعتبار النتيجة فيه ال تأتي بشيء جديد مقارنة - مثل القياس–كذلك، يكون االستدالل الرياضي عقيما 

  .بالمقدمات
  
  : االستدالل الرياضي استدالل خصب -2-2
 الفالسفة أن السبب في هذه الخصوبة هو كون االستدالل الرياضي ليس فقط استنتاجا  يرى بعض-

ينتقل من العام إلى الخاص أو من العام إلى العام، بل وهو كذلك استقراء أي ينتقل من مقدمات خاصة 
  إلى نتيجة عامة، 

  .و بالتالي فالنتيجة أوسع و تأتي بجديد مقارنة بالمقدمات
نكريه، الرياضي و الفيلسوف الفرنسي الشهير، أن االستدالل الرياضي استقراء و فقد ذهب هنري بوا

، حيث نبرهن أن إذا كانت عالقة ما صحيحة R. par récurrenceيتجلى ذلك في البرهان بالتراجع 
إلخ ، فهي برهنة ...3+م= ، و ن2+م=، و ن1+م=م  فإنها كذلك صحيحة بالنسبة إلى ن=بالنسبة إلى ن

  . الخاص إلى العامتنتقل من
و قد ذهب العالم المنطقي غوبلو إلى أن االستدالل الرياضي خصب، ألنه عملية عقلية إنشائية كما 

  .يتجلى ذلك في البرهان التركيبي
إن خصوبة االستدالل الرياضي تتجلي في صورته أكثر من مضمونه، أي في طريقة البرهنة : النتيجة

إن العالم الرياضي عالم مبدع باعتباره ينشأ . محتلف تطبيقاتهأكثر من محتوى البرهنة، وكذلك في
  ...مفاهيم و قضايا جديدة، ويتخيل طرقا و أساليب شتى يثبت بها المطلوب

  
  

  الرياضيات و معرفة العالم: المشكلة الثالثة 
ة لها    إذا كانت الرياضيات علما عقليا يدرس الكميات العقلية المجردة، فهل معنى ذلك أنها ال صل

بالعالم المحسوس؟ هل يمكن للرياضيات أن تساهم في فهم عالم المحسوسات أي عالم الظواهر 
  الطبيعية؟ و بعبارة أخرى هل هناك عالقة بين العلوم الرياضية المجردة و العلوم التجريبية؟

  
  ال صلة للرياضيات بالعلوم التجريبية :  في العصور القديمة-1

لرياضيات هي علوم الكم، بينما الفيزياء هي علم الكيفيات الحسية، و من هنا لقد اعتقد أرسطو أن ا   
  .فإن العلوم التجريبية هي علوم وصفية



 
و قد بقيت الرياضيات مدة طويلة مفصولة عن علوم الطبيعة، فالتفكير الرياضي تفكير منطقي يثبت 

و إذا كان . في و كيفيصرامته الفكرية من جهة، بينما التفكير في مجال الطبيعة تفكير وص
األعداد " الفيتاغوريون قد حاولوا إيجاد صلة بين العالم الرياضي و العالم الطبيعي بقولهم الشهير أن 

 هو 5كقولهم مثال أن العدد ( ، إال أنهم كانوا يعطون للمفاهيم الرياضية معنى سحريا " تحكم العالم
   !!! )2 عدد مؤنث و هو  و أول3الزواج ألنه يتكون من أول عدد مذكر و هو 

  
  :غزو الرياضيات للعلوم األخرى :  في العصر الحديث-2

كيبلر و غاليلي و نيوتن : لكن الفيزياء الحديثة استعملت الرياضيات في التعبير عن قوانينها مع العلماء
جسام فقد اكتشف العالم كيبلر المدار اإلهليليجي للمريخ، وصاغ غاليلي قانون سقوط األ. و ديكار 

و هكذا، أصبح ...صياغة جبرية، و استعمل ديكارت العالقات المثلثية للتعبير عن قوانين انكسار األشعة
العلم الحديث يصوغ قوانينه صياغة رياضية كمية، و أصبحت األعداد ال تحكم العالم كما ادعى 

  الفيتاغوريون بل تترجمه و تعبر عن قوانينه ترجمة 
  . أن درجة تقدم علم تجريبي معين تقاس بمدى تطبيقه للرياضياتو تعبيرا كميين، إلى درجة

  فكأنما الرياضيات لغة كونية يتحدثها كل من الفيزيائي و الكيميائي 
و البيولوجي بل و حتى العالم النفساني و العالم االجتماعي بدرجة أقل، و في ذلك يقول العالم الرياضي 

  ".  ياضيات هي فن إعطاء اسم واحد ألشياء مختلفةإن الر" الفرنسي الشهير هنري بوانكاريه 
  

  : النتيجة
غير أن تطبيق العلوم التجريبية للرياضيات أمر نسبي، إذ أن هناك ظواهر إنسانية ال تقبل التعبير    

إن ). ال يمكن قياس درجة الشعور بالمتعة أثناء مشاهدة مقابلة رياضية: مثال( الرياضي الكمي 
 للعقل هي مدرسة صارمة ساهمت في فهم جزء كبير من الظواهر بشتى أنواعها، الرياضيات، بالنسبة

  .لكنها ال تستطيع أن تعبر عن جميع نواحي الثقافة اإلنسانية
  
  
  
  
  
  
  



 

  :التطبيقات
  

.حاول أن تميز المعنى العلمي عن المعنى الفلسفي  
1تطبيق   

المعنى  التبرير
 الفلسفي

المعنى 
 العلمي

 القضايا أوالمفاهيم

هي ما ليس له أجزاء: النقطة     
هو طول بغير عرض: الخط     
هو ما له طول وعرض: السطح     
 الخطوط المتوازية هي خطوط ال تلتقي أبدا   
 يمكن رسم مستقيم بين نقطتين   

2تطبيق  
المعنى  التبرير

 الفلسفي
المعنى 
 العلمي

 القضايا أو المفاهيم

0 = 7+ س       
 مربع الضلعين القائمين يساوي مربع الوتر   
 الكميتان متساويتان لكم ثالث متساويتان    
 من نقطة خارج مستقيم ال يمكن أن نرسم إال مواز واحد   
 الرياضيات علم االستدالل المضبوط   

3تطبيق   
 القضايا أو المفاهيم المعنى العلمي المعنى الفلسفي التبرير

يعي أنه أولي إذا كان عدد قواسمه اثنيننقول عن عدد طب     
صحيحة فإن ك صحيحة)  ك-و(إذا كانت و صحيحة و      
 نفرض أن و صحيحة ونبين أن هذا يؤدي إلى التناقض   
) و-ك( يكفي أن نبرهن صحة    .  ك-لكي نبرهن صحة و     
ينطبق المثلثان كل منهما على اآلخر تمام االنطباق إذا ساوى    

منهما ضلعان والزاوية المحصورة بينهما نظائرهما في في كل 
. الضلع اآلخر  



 
 

4تطبيق   
أيها الدارس إذا تتبعك بعناية جيدة التطبيقات ، فال شك أن ذلك سيساعدك على اكتساب كفاءة : مالحظة

.التمييز بين العلم الرياضي وفلسفة الرياضيات  
سمح باكتساب القدرة على التحليل من جهة ومرة أخرى أدعوك إلى تتبع تصميم تحليل نص الذي ي

.وتمييز العلم من جهة أخرى  
: حاول أيها الدارس أن تنسج في تصميمك لهذا النص المثال السابق من حيث المراحل   

 
 

 أسئلة التقويم الذاتي
 

  :  تصميم مقالة-الموضوع األول
ضي؟     هل يمكن التمييز بين البديهيات و المصادرات في كل نسق ريا  

  تحليل نص-الموضوع الثاني
:النص  

وإذا ما أردنا تمييز الرياضة البحتة من بقية العلوم، فيجب أوال أن نفرق بين شيئين هما في      ... 
الحقيقة مختلفان أحدهما عن اآلخر اختالفا تاما، وهما مدركات الرياضة من ناحية، وقضايا من ناحية 

: ومن أمثلة القضايا الرياضية قولنا»  =» «+»  «2« أخرى، ومن أمثلة المدركات الرياضية 
2+2=4.  

فالكثرة الغالبة ممن بحثوا  في فلسفة الرياضية قد أخطأت في تركيز االنتباه  في ناحية واحدة دون 
األخرى، فترى فريقا يبحثون في المدركات الرياضية وحدها باعتبار أن القضايا الرياضية تأتي من 

بحاثهم، وترى فريقا آخر يجعلون القضية الرياضية هي مدار البحث، ظنا بأن حقيقة تلقاء نفسها نتائج أل
المدركات التي منها تتألف، القضايا الرياضية تتكشف من تلقاء نفسها إذا ما انتهينا إلى تحليل القضية 

.الرياضية تحليال صحيحا  
.45،46                       زكي نجيب محمود المنطق الوضعي ص   

. أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص :المطلوب     
 
 



 

اإلجابة على أسئلة التقويم الذاتي
 

تصميم المقالة-الموضوع األول  
»تنجز على المسودة «  ـ :المرحلة التمهيدية  

 –فهم، تحليل، تعيين مفتاح السؤال ـ الحد الرئيسي في السؤال :  ـ القراءة الفلسفية لنص السؤال1   
.عالقة بين حدود السؤالال  

.أي إيجاد الفروق بين البديهيات والمصادرات" التمييز"     ـ نجد في سؤالنا كلمة   
. ـ اإلطار الذي يدور فيه السؤال، نظرية المعرفة فلسفة العلوم، فلسفة الرياضيات2     
نى كل منهما، تتجلى بعد أن حدد مع. البديهيات و المصادرات:  الحدان األساسيان في السؤال هم -3   

.لذا تكون الطريقة مقارنة. لي العالقة بينهما كما وردت في السؤال، و هي هنا مقابلة  
 

:  المقدمة  
.  ـ من أهم موضوعات نظرية المعرفة فلسفة الرياضيات  
.  ـ البراهين الرياضية عبارة عن أنساق ترتبت عنها نتائج  

ها و هي البديهيات   ـ تتضمن هذه األنساق أسس منها تستمد قوت  
فهل هذه األسس واحدة ؟.  و المصادرات  

:التحليل  
:التشابه بين الطرفين  

. البيهيات و المصادرات من المبادىء الرياضية-      
. إنها قضايا يسلم بها العقل بدون برهان-      
. نعتمد عليها لالستدالل على قضايا أخرى في االستدالل الرياضي-     

: الطرفيناالختالفات بين  
 البديهيات المصادرات

. من وضع العقل-  

. يفترض صدقها في العلم-  
. خاصة بكل علم-  

. من بناء العقل-  
. صادقة بذاتها-  

. عامة-  

أما في العصر . إن التمييز بين البديهيات و المصادرات ساد أكثر في العصور الماضية: التداخل 
  .ز بينهماالحديث، فلم يعد العلماء يشتغلون بالتميي



 
و قد أصبحت تطلق كلمة أكسيوماتيكا على المبادىء التي يستند إليها العالم في بنائه الرياضي، كما أن 
الرياضيات المعاصرة ذات نسق رمزي أكثر، فهي أكثر صرامة و دقة و ال ترتبط ارتباطا كبيرا 

  بالمعاني و بالتالي فهي عكس األوقليدية
 

  :الخاتمة أو االستنتاج
  .تباين بين المبادئ في الرياضيات ال يؤثر على اليقين الرياضي المستهدف في كل برهان    ال

  
   تحليل النص–الموضوع الثاني 

  : ـ القراءة1
هيجان، عاطفة، .     هناك قراءة أدبية لقصيدة أو نص نثري تشعر صاحبها بمختلف االنفعاالت

  إلخ....حركات معينة
لتمعن في حدود وقضايا النص وكذا مختلف االستدالالت، وأشكال     وهناك قراءة فلسفية تستدعي ا

  .التحليل والتركيب
انتبه جيدا أيها الدارس فالقراءة المركزة والتأملية غالبا ما تساعد صاحبها على تعين الصعوبات   « 

  »الواردة في النص

  : ـ الشرح2
 في النص وهذه الكلمات قد تستدعي    فالشرح غير التحليل ألن في الشرح يتم تعيين الكلمات الصعبة

  »استعن أيها الدارس بالقاموس والمعجم« قاموسا لغويا أو معجما فلسفيا،
  :ففي نصنا نجد مثال

  .هي جملة من الرموز واألعداد والمتغيرات : ـ مدركات رياضية 
مختلف تتناول األحوال أو األسس التي بنيت عليها تلك المدركات الرياضية و: ـ فلسفة الرياضة

  .االستدالالت وأشكال البراهين
 هي مختلف الفروض أو النظريات أو القوانين والتعاريف الخاصة بعلوم :ـ القضايا الرياضية

  ).كتلك التي تجدها في كتبك و دفاترك الخاصة بمادة الرياضيات(الرياضيات 
  
  : ـ اإلطار الفلسفي3

د فلسفة الرياضيات وبالضبط تعدد المواقف تجاه    يدخل هذا النص في إطار فلسفة المعرفة و بالتحدي
  .المدركات والقضايا الرياضية



 
ويتجلى ذلك بوضوح .   وتناول هذا النص المفكر المصري المعاصر والمنتمي إلى الوضعية المنطقية

  .في كتابه المنطق الوضعي الذي أخذنا منه هذا النص
" مستودعك" شكل مرحلة تمهيدية تستعمل فيها      هذه الخطوات الثالث ـ قراءة، شرح، اإلطار ـ ت

.  
  :  ـ ضبط اإلشكالية4

غالبا ما نبرز في مقدمتنا التعارض الموجود بين اتجاهين ويتبع ذلك بسؤال يترتب عن هذا      
  :التعارض، ففي النص نجد اتجاهين

  .4، =، -، .   +         ـ اتجاه يهتم بالمدركات الرياضية
  ...عالقات، عمليات : تم بالقضايا الرياضية         ـ اتجاه يه

   فنحن كأننا هنا أمام الجزء والكل، وأيهما األساس في الرياضيات، المدرك الرياضي أو القضية 
  الرياضية؟

  يستعرض الكاتب االتجاهين : موقف الكاتب
  : 1 االتجاه -

  .    ـ المدركات الرياضية أسس كل االستدالالت الرياضية
  .ال وجود لقضية رياضية دون تركيبها من مدركات رياضية: ة       الحج

  : 2 التجاه -
  .    القضايا الرياضية جوهر كل العمليات في الرياضيات

  .المدركات تنكشف لوحدها من خالل تحليل القضايا:    الحجة
  :الرأي الوارد عند صاحب النص :رأي الكاتب -

تمام ينبغي أن ينصب على المدركات الرياضية و على    يرى أن كال الموقفين على خطأ، ألن االه
  .القضايا الرياضية في آن واحد

  .إن المدركات الرياضية و القضايا الرياضية متالزمان معا في كل مسعى رياضي: الحجة
  .    وفي األخير يستحسن أن يبرز التلميذ رأيه الشخصي مبررا ذلك
 تدرب أيها الدارس...

 
  المقالة تصميم-الموضوع األول

هل أن صرامة القضايا العلمية واحدة ؟         
تحليل نص: الموضوع الثاني   



 
فالنشاط اإلنشائي الذي . ليس االستدالل الرياضي استدالال تأمليا محضا أبد، بل هو فعال وإنشائي     " 

في موضوعه يقوم به الفكر هو الذي يظهر نتيجة جديدة وال يستطيع التفكير التأملي الخالص أن يكشف 
شيئا آخر غير هذا الموضوع ذاته، وأن ينتقل من خاصية إلى خاصية أخرى، إنه يستطيع أن يكشف في 

لكن ال يستطيع أن يكتشف النتائج التي ال توجد فيه . مبدأ عام القضايا األخص و األضيق المتضمنة فيه 
يدرك عالقة ضرورية بين خواص غير إال أنها تنجر عنه، و أن . ، إال أنها تلزم عنه و التي ال يحتويها

هذا عالوة على أنه طالما اقتصر على تأمل المبدأ فإنه ال . متجانسة ، فيكون إذن عاجزا عن أي برهنة
لكن القضايا العامة التي تكون مجرد حقائق عند االقتصار عند تأملها تصير قواعد . ينتج عن ذلك شيء

 يتخذ هذه الحقائق قواعد عملية لفعله يمكنه أن يعاين النتيجة فالتفكير الفاعل العامل الذي. عند اإلجراء
  ."الجديدة التي أنشأها هو

                                        النصوص الفلسفية الميسرة
133ص-                                      تأليف جماعة من األساتذة  

.ن النصأكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمو : المطلوب  
 

 
 


