
 

 *هل يمكن التمييز بين البديهيات والمسّلمات في كل نسق رياضي   السؤال :

 ـة :ــالمقدم

حسب طبيعة موضوعه ومنهجهه المتتبهو وعليهه فالرياضهيات ههي أحهد العلهوم القا مهة اإلنسان  من المعلوم أن كل علم يتميز عن غيره من المعارف التي وصل إليها

فهي ذلهإ إلهى مهنها رياضهيأ إت أن ت كيهر  مسهتندينإذ نهدر  كهل المقها ير الكميهة  رامهة كميهة بتريقهة ترتقهي إلهى التجريهب  على ذاتها والمعترف بها وبتحقيقيهها

وأفكههاره المجههر ا لهه ا فهههو يسههت دم القههديم ليحههدو بهه لإ الجديههد وليعبههر عههن إبداعههه ولههه ا وا ههه  الهندمههة القديمههة تحههديات  اإلنسهان تتههور حسههب تتههور تتوراتههه

 ي ذلهإ الهندمهة المعاصهرا وهه ا را هو إلهى أمها  إيهتةف طبيعيهة البرههان حسهب نوعيهة الهندمهة التهي تتميهز كهة منهمها بتبيعهة برههان ت تله  فيههتجاوزتها فه

ف فهي طبيعهة البرههان ما وصل  إليه الهندمة اإلقليدية ثم هدمه وأعا  بناء برهان  ديدأ الهندمة المعاصرا وبه ا يكون اإليتة قواعدها و أمامها على الثانية ل ا

مات فهي كهل نسهق بالبرههانا رياضهي ب وبعبهارا أيهر  ههل أن حسب نوعية الهندمة ونسقها وبه ا يترح اإلشكال اآلتي : هل يمكن التمييز بين البديهيات والمسهلّ 

 طبيعة البرهان الرياضي للهندمة اإلقليدية مثل : الهندمة المعاصرا ب

مات لدر ة القبول فهي بنهاء البرههان الرياضهي إذ يعتبهر أن البهديهيات ت تله  ندمة الكةميكية إلى التمييز بين البديهيات والمسلّ ي هب أنصار اله  القضية األولـى :

عامهة ي هر  ايا مة ذلإ ما تحمله األولـى ت تل  عن الثانية ه ا مها بينتهه لنها الهندمهة اإلقليديهة فهي طبيعهة برهانهها الرياضهي إذ تعتبهر أن البهديهيات قضهعن المسلّ 

تهي مناقشتها وت رفضها فهي قضايا عامة تحمل الصد ق مثل بديهية الكل أكبهر مهن الجهزء أو بديهيهة التسهاون بالنقصهان أو الزيهارا فالضهرورا الصدقها وت يمكن 

لهه ا تكهون الهندمهة اإلقليديهة أقل  ر ة عن البديهية مات ألنها فكرا ياصة ملم بها الباحث الرياضي أل ل بناء برهانه فهي تتميز بها البديهيات ت تتمتو بها المسلّ 

بهر شهانا مهن اتعتقها  علهى اعتقدت على طبيعة البرهان اإلمتنتا ي ال ن يت   من البديهيات والمسلّمات كمنتلقات ثابتة لبناء برهانه وأن اتعتما  على البرهنهة أك

 و المسلّمات في النسق الرياضي اإلقليدن. المسلّمة له ا تكون الهندمة اإلقليدية قد ميزت بين البديهيات

اإلقليدية تعتمد أماما على فكرا التمييز لكن بتتور ال كر الرياضي واكتشاف مر بناء الهندمة اإلقليديهة القها م علهى المكهان إن طبيعة البرهان في الهندمة   النقد :

 ديهدا رياضهية ت تله  كليها عهن الهندمهة السهابقة حتهى فهي طبيعهة البرههان إذ أصهبح ا أ   إلى ظهور أنسهاق 0في الص رب انحناءهالمستح المستون ال ن  ر ة 

 التمييز فيها من األمور الثانوية فتجاوزتها الهندمة المعاصرا في طبيعة برهانها .

مات ي هب أنصار الهندمة المعاصرا إلى أن التمييز بهين البهديهيات والمسهلّمات أمهر ثهانون ت  هدو  منهه وبالتهالي تقبهل هه ه البهديهيات و المسهلّ   القضية الثانيـة :

فهي أن الشهكل  اله ن افتهر  «لوبها تش سهكي  »بن س الدر ة كمقدمات افتراضية لبناء البرهان الرياضي ه ا ما اّ عتهه الهندمهة المعاصهرا وفهي مقهدمتهم هندمهة 

 °180وبالتالي أبدع  أشكال هندمية  ديدا وامهتنتا نتها ا ت هال  الهندمهة اإلقليديهة إذا اعتبهر أن مجمهوع زوايها المثلهث أقهل مهن °0أقل من  انحناءهالمقعر  ر ة 

إلههى الم هههوم المعاصههر أمهها لم هههوم اإلقليههدن وأن مههن نقتههة يههاري مسههتقيم يمكههن رمههم عههد  ت نههها ي مههن المسههتقيمات تشههملها ولههه ا تعتبههر معلههم اتمههتقامة مههن ا

وبالتههالي قههدم هندمهة ت ههال  الهندمههات السهابقة إذا اعتبههر أن ال تههان  °0انحنهاءه أكبههر مهن  أن الشهكل كههرون  ر ههة «لوبهها تش سههكي  » افتههر  عكهس »ريمهان«

فههي رمههم الهندمههة المعاصههرا ت تههر   »ريمههان «و «ا تش سههكي لوبهه »لكههن رغههم ههه ا اإليههتةف بههين  °60المسههتقيمان يتقاطعههان فههي نقتتههان وأن المثلههث أكبههر مههن

كانه  ياليهة مهن أن تنهاقخ  ايلهي فههم به لإ ت يميهزون بهين البهديهيات والمسهلّمات بهل أو بنهاء المقدمات مهما كان  قيمتهما ويثب  صدقها  ايل النسق البرهاني 

حرية في وضو المقهدمات التهي تعتمهد عليهها فهي البرههان ويشهترط فهي صهدق هه ه المقهدمات أن تؤي  كقضايا أو مبا ئ أولية افتراضية له ا فالباحث الرياضي له ال

علهى القضهايا األوليهة ي لو البرهان من التناقضات الدايلية أثناء علمية البرهنية له ا ظهر نسهق  ديهد فهي الهندمهة المعاصهرا يعهرف بالنسهق األكسهيوماتيكي قها م 

 الهندمة المعاصرا ت تميز بين البديهيات والمسلّمات في بناء النسق الرياضي بل تعتبره قضايا أولية. أن اتفتراضية لمقدمات له ا نقول 

باإلضهافة به  إن طبيعة البرهان المعاصر القا مة على اتفتراضي النسقي تعتمد عليه الهندمة المعاصرا أما الهندمة اإلقليدية فضرورا التمييز أمهر ثا  النقـــــــــد :

 ن المبا ئ والمقدمات األولية ت ضو لشروط منتقية عقلية صارمة ت يمكن تجاهلها فهي بمرتبة البديهيات إلى أ

 القضايا مجرا .قا ما في الرياضيات الكةميكية فإنه غير قا م في الرياضيات المعاصرا التي تعتبر ه ه إن التمييز بين مبا ئ الرياضيات    التركــــيب :

م حيث تبين للعلمهاء أن الرياضهيات لهم تعهد تتمتهو بالتهابو العقلهي 20و 19فقط وقد ظهر ه ا اتتجاه بغد اكتشاف الهندميات اإلقليدية في القرن فرضيات لةمتنتاي 

 طالمتلق كما كان  من قبل .

 

 ـة :ال اتمــ

ن مبا ئ صا قة إلى مبا ئ ي تر  صدقها فقط وه ا مها يعهرف إذن فتتور البرهان الرياضي بو و  أنساق رياضية  ديدا هو ال ن  عل مبا ئ الرياضيات تنتقل م

لثانية هندمهة معاصهرا بالنسق األكسيوماتيكي ومنه ت لط و و  هندمتين رياضيتين األولى هندمة إقليدية تميز بين البديهيات والمسلّمات في البرهان الرياضي وا

  ية.   ترفخ التمييز ويبني البرهان الرياضي على أمس ا تماعية افتراض

 

 




