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عصور ما قبل التاريخ من البنيوية الرياضية
وليد العبري *

إريك ريك وجورج شيمر

يف الآونة الأخرية ،اكت�سبت النقا�شات حول البنيوية الريا�ضية زخم ًا مرة �أخرى داخل فل�سفة الريا�ضيات ،حيث تبحث يف الق�ضايا الأنطولوجية واملعرفية بطرق
جديدة .ت�ستند هذه النقا�شات �إىل مناق�شات البنيوية التي بد�أت يف ال�ستينيات يف �أعمال فال�سفة مثل بول بن�صراف وهيالري بوتنام� .إذا ذهبت �إىل �أبعد من ه�ؤالء
املُفكرين ال�سابقني ،ف�إن هذه النقا�شات اجلديدة تدرك �أي�ض ًا �أن الدافع وراء وجهات النظر البنيوية يجب �أن يكون مرتبط ًا بالتطورات املنهجية يف الريا�ضيات .يف الواقع،
عملي ًا جميع الأفكار والأ�ساليب ذات ال�صلة لها جذور يف التحول البنيوي الذي خ�ضعت له الريا�ضيات احلديثة يف القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين ،ي�ستك�شف
هذا املجلد املحرر من املقاالت اجلديدة لكبار العلماء يف فل�سفة الريا�ضيات هذا «ما قبل التاريخ» الذي مت جتاهله �سابق ًا البنيوية الريا�ضية.

ي�ستك�شف امل���س��اه�م��ون ه ��ذه اخللفية ال�ت��اري�خ�ي��ة م��ن خ�لال
ُبعدين خمتلفني لكنهما مرتابطان� .أوال ،يعيدون النظر يف
امل�ساهمات املنهجية ل�شخ�صيات رئي�سية يف تاريخ الريا�ضيات،
م�ث��ل دي ��داك ��ن وه�ي�ل�برت وب��ورب��اك��ي ،امل �� �س ��ؤول�ين ع��ن �إدخ ��ال
�أنظمة �أعداد جديدة ،واجلرب ،والهند�سة التي غريت م�شهد
الريا�ضيات .ثانيا ،يعيدون فح�ص جمموعة من االنعكا�سات
الفل�سفية للفال�سفة ذوي امل�ي��ول ال��ري��ا��ض�ي��ة ،مثل را�سليل
وكا�سريير كالين ،الذين �أدى عملهم �إىل ا�ستنتاجات عميقة
حول اجلوانب املنطقية واملعرفية وامليتافيزيقية للبنيوية.
ب�شكل ع��ام ،ال ُتظهر املقاالت يف هذا املجلد �أن تاريخ ما قبل
البنيوية الريا�ضية �أغنى بكثري مما ُيق َدّر عموما ،ولكن �أي�ضاً
�أنه من الأهمية مبكان ُمراعاة هذا التاريخ الفكري الأو�سع
لإث� ��راء ال�ن�ق��ا��ش��ات احل��ال�ي��ة يف فل�سفة ال��ري��ا��ض�ي��ات� .ستثري
الأفكار املت�ضمنة يف هذا املجلد اهتمام العلماء والطالب يف
فل�سفة الريا�ضيات وفل�سفة العلوم وتاريخ الفل�سفة.
من ال�صعب حتديد ما �إذا كان يجب اعتبار هريمان جرا�سمان
فيل�سوفا ذا ميول ريا�ضية �أو ع��امل ريا�ضيات فل�سفياً ،لأنه
كان ذاتي املعرفة يف الريا�ضيات (لقد تعلم الريا�ضيات ب�شكل
�أ�سا�سي من كتب وال��ده ،يو�ست�س ،ومن �أطروحة ليجيندر)،
باللغة اليونانية فقه اللغة ،وجزئياً �أي�ضاً يف الفل�سفة .در�س
الالهوت يف جامعة برلني يف نهاية الع�شرينيات من القرن
التا�سع ع�شر ،وح�ضر م��ن ب�ين دورات الفل�سفة ،حما�ضرات
�شاليرماخر فقط حول الديالكتيك وحما�ضرات ريرت حول
ت��اري��خ الفل�سفة .على �أي ح ��ال ،ف ��إن م�ساهماته الرئي�سية
تتعلق بالريا�ضيات واللغويات ،ولي�س الفل�سفة� .أو بالأحرى،
ح�صل على التقدير ب�شكل �أ�سا�سي ب�سبب نتائجه الريا�ضية
و�إجن��ازات��ه اللغوية ،بينما مل حت��ظ فل�سفته يف الريا�ضيات
باهتمام ُماثل ،حتى بعد وفاته .ومع ذلك ،ف�إ َّن جزءا كبريا
م��ن عمل ج��را��س�م��ان ال��ري��ا��ض��ي مكر�س على وج��ه التحديد
ل �ل �ع�لاق��ة ب�ي�ن ظ �ه ��ور ن �ظ��ري��ة ري��ا� �ض �ي��ة جت ��ري ��دي ��ة ج��دي��دة
واحلاجة �إىل �إطار فل�سفي جديد لفهمها� ،أي�ضاً العالقة بني
تطبيقات معينة لهذه النظرية وخ�صائ�ص لويبنز العاملية،
و�أخريا تو�صيف التخ�ص�صات الريا�ضية عن طريق اال�ستنتاج
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الفل�سفي ملفاهيمها الأ�سا�سية والريا�ضيات كعلم التفا�صيل
املتولدة من عن�صر ُمعني.
على الرغم من العدد املتزايد من املن�شورات املتعلقة بجوانب
معينة من كتابات جرا�سمان الريا�ضية �أو الفل�سفية ،ال يزال من
ال�صعب العثور على مُعاجلة �شاملة لفل�سفته يف الريا�ضيات.
ه�ن��اك ع��دة �أ��س�ب��اب ل��ذل��ك� :أو ًال تختلف فل�سفة جرا�سمان يف
ال��ري��ا��ض�ي��ات ب��اخ�ت�لاف ال�ك�ت��اب��ات ،ث��ان�ي�اً م��ن ال�صعب التمييز
بو�ضوح بني مفهومه ومفهوم �شقيقه روبرت ،ثالثا حيث ميكن
تتبع التمييز ،يبدو �أن روب��رت ك��ان ال�شخ�ص الأك�ثر اهتماما
باملنطق وفل�سفة املنطق ،رابعاً ال ُيكن قراءة �أ�سلوب جرا�سمان
الفل�سفي ،النموذجي للفل�سفة الطبيعية يف �أوائل القرن التا�سع
ع�شر ،ب�سهولة من قبل الفال�سفة املعا�صرين ،خام�ساً مت تف�سري
جرا�سمان بطرق خمتلفة يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع
ع�شر ويف بداية القرن الع�شرين .جت�سد هذه التف�سريات امل�صري
الفل�سفي جلرا�سمان ،وال ��ذي رمب��ا يكون �أق��ل «م��أ��س��اوي��ا» من
ث��روت��ه الريا�ضية ،ولكنه لي�س حمظوظا حقا ،لأن��ه غالبا ما
كان ي�ستخدم لت�أكيد مفهوم معني للريا�ضيات بدال من قراءته
للتحقق من وجهة نظره حقاً .مل ت�ؤكد هذه التف�سريات ب�شكل
ك��اف على دور التفا�صيل يف ريا�ضيات جرا�سمان (كا�سريير)،
ودور احلد�س و�أ�سباب العر�ض �شبه البديهي لنظرية الإر�شاد
واحل�ساب (كالين) ،واالختالفات بني النظرية العامة للأ�شكال
وال�ن�ظ��ري��ة ال��رم��زي��ة .م�ع��اجل��ة الأ� �ش �ي��اء ال��ري��ا��ض�ي��ة كعالمات
ال يهم مرجعها (ه��ان�ك��ل) .وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ك��ل ه��ذه اجلوانب
وثيقة ال�صلة بفهم جرا�سمان لت�شكيل املفهوم يف الريا�ضيات
وم�ساهمته يف تاريخ البنيوية املنهجية والفل�سفية� .س�أحاول
�إعادة بناء تعريف جرا�سمان للريا�ضيات على �أنها علم اخلا�ص،
والتحقيق يف متييزه املعقد بني الر�سمي والواقعي ،م�شرياً �إىل
بع�ض التف�سريات الفل�سفية التي نوق�شت �سابقاً.
لذا فيما يلي لن يكون كافياً �أن نتذكر العديد من م�ساهمات
جرا�سمان الريا�ضية ذات ال�صلة بالتحول البنيوي للريا�ضيات،
مثل اجل�بر املجرد واجل�بر اخلطي ونظرية الأع ��داد� .ستكون
املهمة الأك�ث�ر �أهمية ه��ي �إع�ط��اء �إع ��ادة بناء معقولة و�شاملة
لفل�سفة ج��را��س�م��ان يف ال��ري��ا��ض�ي��ات ،ك�م��ا تنبثق م��ن �أع�م��ال��ه

الريا�ضية اخل��ا��ص��ة ،ب ��د ًال م��ن التف�سريات امل ��ؤث��رة الالحقة،
مثل تلك التي كتبها هانكل وكا�سريير وكالين .نتيجة لذلك،
�سيظهر �أن مفاهيم اجلمع اخلطي ،واملت�سل�سلة ،والإ�ضافة �أكرث
�أهمية بالن�سبة جلرا�سمان من مفاهيم الوظيفة والتخطيط
وال �ن �ظ��ام .ال��ري��ا��ض�ي��ات ه��ي ع�ل��م اخل ��ا� ��ص ،وال�ن�ظ��ري��ة العامة
للأ�شكال ال تنتمي �إليه ب�شكل �صحيح ،لأنها تدور حول روابط
غري حمددة.
م��ن خ�ل�ال ال�ب�ن�ي��وي��ة امل�ن�ه�ج�ي��ة� ،أن ��وي حتليل ال�ط��ري�ق��ة التي
يطبقها علماء الريا�ضيات عندما يقومون بالريا�ضيات ،والتي
تطورت مب��رور الوقت .ع� ّرف راك وبراي�س البنيوية املنهجية
على �أنها منهجية «حتفز» ،ب�شكل �صريح �أو �ضمني ،العديد من
وجهات النظر البنيوية يف الأدبيات الفل�سفية .ي�ستخل�ص ريك
و�شيمر يف مقدمة هذا املجلد قائمة من ال�شروط التي ينبغي �أن
متيز البنيوية املنهجية� .أتبع اقرتاحهم على نطاق وا�سع وربط
البنيوية املنهجية بالأ�سئلة املتعلقة� .أوال :نقد الريا�ضيات كعلم
جم��ال معني من الأ�شياء (على �سبيل امل�ث��ال ،الكميات) ،فيما
يتعلق بالأ�شياء املنعزلة بدال من العالقات ،ثانيا :دور احلد�س
واال��س�ت�ن�ت��اج��ات ال��ر��س�م�ي��ة ،ث��ال�ث��ا :دور ال�ب��دي�ه�ي��ات وال�ث��واب��ت
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ،وراب �ع��ا ال�ع�لاق��ة ب�ين ال �ط��رق ال�ب��دي�ل��ة لت�أطري
ال��ري��ا��ض�ي��ات (ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،ن�ظ��ري��ة امل�ج�م��وع��ات ،نظرية
الفئات) .تتناول هذه البنيوية املنهجية �أ�سئلة فل�سفية عميقة،
والتي تن�ش�أ غالبا يف املمار�سة الريا�ضية نف�سها �أو يف التحليل
التاريخي لتطور النظريات الريا�ضية.
ُت�ستخدم البنيوية الفل�سفية هنا كا�سم جماعي لعدد كبري من
النظريات الفل�سفية املختلفة التي تركز على ال�س�ؤال الأ�سا�سي،
«ما هي البنية؟» تتعلق الق�ضايا النموذجية ،على �سبيل املثال،
�أوال :مب��ا �إذا كانت هناك �أ�شياء وعمليات ،وم��ا ه��ي عالقاتها
ب��ال�ه�ي��اك��ل ،ث��ان�ي��ا :م��ا �إذا ك ��ان مي�ك��ن مت�ي�ي��ز ال�ه�ي��اك��ل ال�ع��ام��ة
ع��ن هياكل معينة وع��ن ال�ن�م��اذج ،ث��ال�ث��ا :م��ا ن�سميه «ر�سميا»
يف هيكل وم��ا ه��و ال ��دور ال ��ذي تلعبه البديهيات داخ�ل�ه��ا .ويف
�أح��د الأق�سام الأخ��رى تناول� ،آلية ربط وحتليل هذه الق�ضايا
بدرا�سة الإجابات املقدمة يف النقا�ش الفل�سفي املعا�صر بوا�سطة
�شابريو ،وبار�سونز ،وفيفرمان ،و�إيزاك�سون ،وبورجي�س .يتم
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ا��س�ت�خ��دام التمييز امل ��ؤق��ت ب�ين البنيوية املفهومية والبنية
الكائن لتو�صيف منظور جرا�سمان اخلا�ص فيما يتعلق ببع�ض
الأ�ساليب املعا�صرة.
ال�ه��دف بالت�أكيد لي�س حت��دي��د م��ا �إذا ك��ان ج��را��س�م��ان رائ��دا
ملوقف فل�سفي معني يف اجل��دل املعا�صر .ق��د يكون ه��ذا عفا
عليه الزمن متاما ،لأن الريا�ضيات والفل�سفة تطورتا بعمق
منذ زم��ن جرا�سمان .م��ن ناحية �أخ ��رى ،ترتكز العديد من
مفاهيم البنيوية �إم��ا يف نظرية املجموعة �أو يف �إط��ار فئوي
مل يتم تطويره بعد يف ذلك الوقت؛ من ناحية �أخرى ،يعتمد
النهج التحليلي للبنيوية على فهم جديد للريا�ضيات واملنطق
مت تقدميه ،على �سبيل املثال ،بوا�سطة دادك�ين ،فريك ،بينو،
رو�سيل وهيلربت ،مما يجعل من ال�صعب ف�صل ا�ستخدامنا
امل�شرتك ملفاهيم معينة (م�ث��ل الوظيفة ،امل�ف�ه��وم ،امل���س��اواة)
م��ن اال��س�ت�خ��دام املقابل ال ��ذي ق��ام ب��ه ج��را��س�م��ان .وم��ع ذل��ك،
�شريطة تو�ضيح االختالفات التاريخية بو�ضوح ،فلي�س من
املفارقة �أن يتم تقييم جرا�سمان من منظور الفل�سفة املعا�صرة
للريا�ضيات ،للتحقق مما �إذا كان قد طرح �أ�سئلة تتحدى بع�ض
وج�ه��ات النظر البنيوية �أو �أث ��ار ق�ضايا ال ت��زال بحاجة �إىل
تو�ضيح.
�أما عن اجلرب اخلطي ،فتقدم نظرية متديد جرا�سمان العديد
من املفاهيم الأ�سا�سية للجرب اخلطي :الأ�سا�س ،البعد ،املولد،
االع�ت�م��اد اخل�ط��ي واال��س�ت�ق�لال�ي��ة .مت تطوير نظرية املتجه
جلرا�سمان بطريقة جم��ردة بحتة (يف اللغة احلديثة ،نظام
املتجهات هو وحدة منطية فوق حقل) ،ومتييزه من الناحية
املفاهيمية ع��ن الهند�سة ،وال�ت��ي تعترب علما تطبيقيا (�إن��ه
تطبيق  ETعلى ثالثي الأبعاد).
تختلف نظرية جرا�سمان جزئيا عن الأنظمة املعا�صرة القائمة
على املتجهات ،مثل حتليل املتجهات واجلرب اخلارجي واجلرب
الهند�سي ،من وجهة نظر تقنية وم��ن وجهة نظر فل�سفية.
تتعلق االختالفات ب�إغالق العمليات ،و�شرط التجان�س عند
الإ�ضافة ،وت�صور املنتج� .إىل جانب ذل��ك ،من ال�سمات املهمة
لنظام جرا�سمان �أن مفاهيمه ع��ن القاعدة ون�ظ��ام امل��ول��دات
(امل�ستقلة) ال تهدف �إىل �إدخ ��ال نظام �إح��داث�ي��ات ،ب��ل تهدف
�إىل التعبري عن فكرة �أن جميع مقادير النظام تتميز بوا�سطة
بع�ض القوانني املولدة.
كما ق��دم ج��را��س�م��ان نظرية الأع� ��داد الطبيعية ،وه��ي نتيجة
التعاون مع �شقيقه روب��رت .هنا يحل م�صطلح «املقدار» حمل
«ال�شكل»؛ ُتع َّرف الريا�ضيات ب�أنها علم املقادير� ،أي �شيء يجب
�أن يكون م�ساويا �أو غري متكافئ ل�شيء �آخ��ر .قد ينطبق هذا
التعريف العام للحجم على �أي ن��وع من الأ�شكال :ح�سابي �أو
مو�سع �أو ان��دم��اج��ي .على �أي ح��ال ،تتميز املقادير احل�سابية
بخا�صية �أخ� ��رى� ،أي حقيقة �أن �ه��ا ي�ت��م احل���ص��ول عليها من
خالل التطبيقات املتتالية لنوع معني من االت�صال (�إ�ضافة)
�إىل مقدار واح��د ي�ؤخذ على �أن��ه مُعطى وم�شار �إليه بوا�سطة
العالمة  .eوجت��در الإ�شارة �إىل �أن جرا�سمان مل يذكر الرقم
 1كوحدة ح�سابية� .أي مقدار ي�ؤخذ كعن�صر �أويل لبناء ال�سل�سلة
احل�سابية ،ع��ن طريق الإ��ض��اف��ة املتتالية لهذا احلجم الأويل

ميكن �أن يلعب دور الوحدة .التبادلية والرتابط لأي مقادير
ح�سابية يُ�شار �إليها بالرموز �أ ،ب ،ج ال يتم تقدميها كبديهية،
ولكنها م�شتقة حثيا (احلث) من التبادلية والرتابطية �أ  +ه =
ه � +أ و (�أ  +ب)  )e = a + (b + e +على التوايل .يو�ضح هذا
الدور الأ�سا�سي الذي يلعبه العن�صر الأويل وعملية الإ�ضافة يف
تعريف املقدار احل�سابي ،وبالتايل ملفهوم ال�سل�سلة.
ل�ق��د ك ��ان ج��را��س�م��ان م ��ؤث��را ل�ل�غ��اي��ة ،لأن ��ه ي � ق ��دم �أوال :متييزا
وا�ضحا بني الرموز امل�ستخدمة للداللة على املفاهيم واملفاهيم
نف�سها ،ثانيا :التوازي بني التطور الرمزي والتطور املفاهيمي،
ثالثا :ف�صل وا�ضح بني االفرتا�ضات الأولية وامل�شتقة ،و�أخريا:
ا�ستخدام اال�ستقراء كطريقة لال�ستدالل.
حتت ا�سم «النظرية العامة لل�صيغ» ،يجمع جرا�سمان التحقيق
يف امل�ساواة ،واالختالف ،واخل�صائ�ص امل�شرتكة لبع�ض الروابط
التي تظهر يف جميع ف��روع الريا�ضيات .على عك�س املعاجلة
امل�ع�ت��ادة يف اجل�بر احل��دي��ث ،فهو ال يبحث يف جم�م��وع��ات من
الأ�شياء املمنوحة لعملية معينة ،بل يعترب ال��رواب��ط بطريقة
ر�سمية بحتة ،م�ستخل�صا من العنا�صر التي ميكن تطبيقها
عليها� .صحيح �أنه يف بع�ض الأحيان يفكر كما لو كان يف فروع
ريا�ضية معينة يجب على امل��رء �أن ي�أخذ يف االعتبار الروابط
ك�م��ا ه��و احل ��ال دائ �م��ا ب�ين م�ق��ادي��ر معينة ،ث��م ُي�ظ�ه��ر �أن ه��ذه
الو�صالت تفي باملتطلبات التي ت�سمح للفرد بت�سميتها اجلمع
وال�ضرب على التوايل .ومع ذل��ك ،ميكن القيام بذلك مبجرد
�إن�شاء  .GTFوهذا يف�سر �سبب ادعاء جرا�سمان �أن  GTFيجب
�أن ي�سبق جميع الفروع الريا�ضية الأخ��رى يف العر�ض :هناك
�أ�س�س معرفية وتعليمية ،لأن  GTFيوفر �أ�سا�سا جلميع الفروع
الأخ��رى للريا�ضيات  -من حيث �إنها تقدم ما يجب �أن يكون
موحدا ،ولها �أعلى درجة من العمومية  -و�أي�ضا لأنها حتافظ
على ال�ت�ك��رار غ�ير امل�ج��دي للمفاهيم الأ��س��ا��س�ي��ة يف �أط��روح��ة
ريا�ضية.
ي�ت��م حت��دي��د الأ� �ش �ك��ال م��ن خ�ل�ال ق��ان��ون ت��ول�ي��ده��ا ،وب��ال�ت��ايل

فهي مت�ساوية �إذا كان نف�س القانون من نف�س العن�صر الأويل
ي��ول��ده��ا .غالبا م��ا مت ان�ت�ق��اد ج��را��س�م��ان ب�سبب تبنيه ملفهوم
ليبنيزي للم�ساواة باعتباره �سلفا لال�ستبدال حقيقيا بدال من
املفهوم الإقليدي للم�ساواة كتكاف�ؤ :كما قر�أته ،تكمن م�ساواته
يف منت�صف الطريق بني ليبنيز و�إقليد�س ،لأنه يع ّرفها على �أنها
هوية ،ويق�صرها على بع�ض �سمات املفاهيم بدال من تعريفها
بني الأ�شياء نف�سها.
ثم ي�أخذ جرا�سمان يف االعتبار ثالث ات�صاالت ويقدم متييزا
من �أربعة م�ستويات بناء على عموميتها املتناق�صة.
�أوال :يعتقد جرا�سمان �أن ال�شروط الأك�ثر تقييدا التي يجب
�أن ت�ك��ون مطلوبة م��ن �أي ات���ص��ال ري��ا��ض��ي ،تعتمد ع�ل��ى ع��دد
االت�صاالت التي يتم تقدميها ،وعلى العالقات املتبادلة بينها.
لذلك فهو يتطلب من االت�صال الأول (االت�صال من الدرجة
الأوىل) �أن يكون تبادليا وترابطيا ،وم��ن ات�صال ث��ان متعلق
باملرتبة الأوىل (ات�صال من الدرجة الثانية) �أنه يفي بقوانني
التوزيع فيما يتعلق بالأول .يف هذا م�ستوى التعميم ،الو�صلتان
(يُ�شار �إليهما على التوايل بوا�سطة) عمليات ما قبل ريا�ضية
بني املفاهيم.
ثانيا :هناك امل�ستوى الر�سمي ،حيث تكون ال�شروط �أقل تقييدا
وت�سمى الو�صالت من ال��درج��ة الأوىل والثانية على التوايل
«�إ��ض��اف��ة ر�سمية» و «ال�ضرب الر�سمي» ويُ�شار �إليها بالرموز
احل�سابية املعتادة  +و « .الإ�ضافة الر�سمية هي ارتباط تركيبي
ب�سيط م��ع عملية حتليلية ذات قيمة واح ��دة ،بينما ال�ضرب
الر�سمي هو ات�صال من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالإ�ضافة
امل�ع�ط��اة .ه��ذا ه��و م�ستوى  ،GTFوال ��ذي نتج ع��ن حتقيق يف
خ�صائ�ص معينة للو�صالت امل�شرتكة ب�ين ال�ف��روع الريا�ضية
املختلفة.
ثالثا :هناك روابط جمردة بني �أ�شكال التفكري ،والتي قد يكون
لها خ�صائ�ص خمتلفة اعتمادا على �أ�شكال التفكري التي يتم
تطبيقها عليها .على �سبيل املثال ،يف هذا امل�ستوى جند اجلمع
وال�ضرب بني الأعداد الطبيعية� ،أو اجلمع وال�ضرب بني مقادير
وا�سعة النطاق .قد تكون هذه الو�صالت املجردة خمتلفة (على
�سبيل امل �ث��ال ،ي�ك��ون ال���ض��رب تبادليا يف احل��ال��ة الأوىل ولي�س
تبادليا يف احلالة الثانية) ،ولكن فقط فيما يتعلق باخل�صائ�ص
التي مل تكن موجودة بالفعل يف املفاهيم «الر�سمية» اخلا�صة
بكل منها.
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