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ّ
ّ
ّ  بدأ علماءV“~×Ú
*ايدة لدى التالميذ+ى الصعوبة امل2الرياض ّيات يتفطنون منذ نحو نصف قرن إ
ّ
ّ  العالم ?ي استيعاب دروسGHالتعليم ع
ّ العادي<ن ?ي
ذﻩJK  وتزايد هذا االنشغال.الرياض ّيات
كل مراحل
ّ املعضلة ُب َع ْيد انعقاد املؤتمر
ّ الد
ّ
؛ وهو1990 العاملي للرياض ّيات بمدينة كيوتو اليابان ّية عام
ي لالتحاد2و
ّ ُ
ّ  ويتناول فيه الباحثون جميع جوانب،كل أربع سنوات
ّ مرة
ّ نظم
ا جانبJg م،الرياض ّيات
املؤتمر الذي ي
ّ تدريس
.الرياض ّيات وتاريخها
ّ
ّ وتطور من
جراء
.وشيئا فشيئا تفاقم هذا الوضع وصار هاجسا لدى فئة واسعة من هؤالء العلماء
ّ الرياض ّيات" أو "تعليم ّية
ّ الرياض ّيات يسمى "طرق تدريس
ّ ذلك فرع من فروع
 منG<الرياض ّيات" ?ي كث
ّ
ّ بلدان العالم املت
ّ  وهذا للبحث عن أحسن،الثالث
السبل ال}| تحفز
قدم وكذلك ?ي عدد من بلدان العالم
ّ
ّ التالميذ ع~ى استيعاب دروسهم ?ي
ّ  ومن تلك املحفزات توظيف تاريخ.الرياض ّيات
ّ مادة
الرياض ّيات
هؤالء
ّ
ّ خاصة وتاريخ العلوم بصفة
.عامة
بصفة

Abstract: For nearly half a century, mathematicians have been observing the increasing
difficulty of students in all stages of education across the world in understanding
mathematics lessons. This concern grew further after the Congress of the International
Mathematical Union in Kyoto, Japan (1990), in which researchers discussed all aspects of
mathematics, including the teaching and history of mathematics. Gradually, this situation
has worsened, and has become a concern for a wide group of these scientists.
As a result, the branch of mathematics, called "Didactics" (or "Mathematics Education"),
has been developed in many countries (North America, Europe, and Asia) as well as in some
Third World countries. The objective is to look for the best ways to encourage students to
take their math lessons.

sadallah@hotmail.com :ونيG+يد اإللكGH ال، الجزائر،القبة-*املدرسة العليا لألساتذة
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One of these motivations is the using the history of mathematics in particular, and the
history of sciences in general to reach this goal. The present article tries to highlight the
importance of this factor.
ّ
ّ
مرت ّ
]ّ VÝçéÖ] l^ﬂé•^è†ﬂ Ö
الرياض ّيات بمراحل عديدة ع GHالتاريخ? .ي بدا ّية األمر انشغل اإلنسان بالتحكم
ّ
ّ
ّ
واهتم كذلك
اليومي ب<ن األفراد واملجتمع،
?ي العمل ّيات الحساب ّية البسيطة ال}| تساعد ع~ى التعامل
ثم الحجوم واملدد ّ
ببعض املسائل الهندس ّية لتحديد األطوال واملساحاتّ ،
الزمنية .كان ذلك ?ي بدا ّية
ثم ّ
الحضارات األو2ى )مثل البابلي<ن ،وقدماء املصري<ن واإلغريقّ ،(...
تطورت ّ
الرياض ّيات تطورا تدريجيا
ّ
بطيئا ع GHالقرونّ ،
لكن سرعة هذا التطور أصبحت جنون ّية ?ي مطلع القرن العشرين بعد أن ألقى عالم
ّ
ّ
الرياض ّيات األملاني ديفيد هيلGHت  (1943-1862) Hilbertمحاضرته الشه<Gة.
تقليديةّ ،
ّ
فضل هيلGHت طرح عـام  1900أمام مائت<ن وخمس<ن عالم رياض ّيات
فبدال من إلقاء محاضرة
ّ
ّ
مشاركا ?ي املؤتمر ّ
الد ّ
و2ي الثاني للرياض ّيات ،قائمة من املسائل املعقدة ضمت  23مسألة رياض ّية كانت
بمثابة مشروع القرن ?ي تطوير ّ
الرياض ّيات .وذلك ما حدث فعال إذ كانت مجموعة األسئلة املطروحة
ّ
برنامج عمل طويل املدى ال زال قائما إ2ى اليوم! لالطالع ع~ى قائمة مسائل هلGHت وعن تفاصيل ما توصل
ّ
إليه الباحثون ?ي حلها ،انظر املوقع) https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert%27s_problems :املوجود
ّ
العربية(.
أيضا باللغة
ّ
أن الGHيطاني ذا األصول العرب ّية ماي ّ
كل عط ّية (2019-1929) Atiyah
كيف ال يعجب القارئ إذا ما علم
قد ّ
توهم ?ي خريف  2018أنذﻩ أتى ع~ى أع} Éمسألة من تلك املسائل ،وÈي املعروفة باسم "فرض ّية ريمان
ّ .Riemann Hypothesisتمت صياغة هذﻩ الفرض ّية عام  1859من ِقبل ّ
الرياض ّياتي األملاني )جورج ريمان(
ّ
ّ
 .(1866-1826) Georg Riemannوتنص هذﻩ القاعدة ع~ى أن جميع األصفار غ< Gالتافهة للدالة "دزيتا"
ّ
تقع ع~ى املستقيم الشاقو2ي ?ي املستوي الذي فاصلته .0.5
ّ
العاملية ،وألقى محاضرة ?ي منتدى بمدينة هايدلGHغ
فقد أعلن عط ّية عن ذلك ع GHوسائل اإلعالم
الرياض ّيات واملعلومات ّية ّ
)أملانيا( -يجمع دوريا الالمع<ن ?ي ّ
يسمى منتدى هايدلGHغ للفائز" -(Heidelberg
ّ
ّ
لكنه ّ
)ّ Laureate Forum
تب<ن ?ي األخ< Gأن عمله لم يكن كافيا ولم يكن بالغ األهم ّية كما
تتوج هذا اإلنجاز،
الرياض ّيات ّ
لحد ّ
أعلن عنه صاحبه إذ لم يقنع برهانه علماء ّ
الساعة ،بل يبدو أن عط ّية ذاته استخلص
ً ّ
ّ
َ
ّ
مصرحا أنه أثبت ع~ى األقل بأن اإلنسان يمكنه ح}? Éي هذا العمر ) 79سنة( اإلسهام
أنه بالغ ?ي تفاؤله
ّ
كل عط ّية قد نال أرÔى جوائز ّ
أن األستاذ ماي ّ
الريا .|ÒÓوهذا ع~ى ّ
?ي مجال البحث ّ
الرياض ّيات
الرغم من
ّ
ّ
العاملية ،ومJgا أبرز وسام<ن ?ي هذا العلم ،وهما ميدال ّية فيدلز  Fieldsعام ) 1966بخصوص التعريف
ّ
واملتوج<ن به ،انظر املوقع
JKذا الوسام
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ّ
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Fields_Medalوجائزة آبل  Abelعام ) 2004بخصوص التعريف
ّ
JKذﻩ الجائزة وبالحاصل<ن عل×Jا ،انظر موقعها الGØويÙي !!(http://www.abelprisen.no/
بحل مسائل هيلGHت ّ
الرياضيون ،كب<Gهم وصغ<Gهمّ ،
انشغل ّ
فأدى البحث إ2ى ظهور فروع رياض ّية
ّ
جديدة وإ2ى ّ
الرياض ّيات أنفسهم ال ّ
ح} Éأصبح كبار علماء ّ
يلمون اليوم إال بجزء
تشعب اختصاصاJÚا
تم ّ
ضئيل من املGHهنات ال}| ّ
ويتم الGHهان عل×Jا.
واقتداء بمبادرة هيلGHت اقG+حت مجموعة من ّ
الرياضي<ن سنة  1990خالل انعقاد الجمع ّية العامة
ّ
ّ
لالتحاد ّ
الدو2ي للرياض ّيات باليابان أن تكون سنة - 2000وÈي الذكرى املئو ّية ملحاضرة هيلGHت الشه<Gة-
ّ
ّ
االتحاد ّ
السنة ّ
الدو2ي هذﻩ الفكرة خالل اجتماعه املنعقد ?ي ّ
ّ
السادس مايو
الدول ّية للرياض ّيات .وتبÉÝ
ّ
ونصب لجنة تضم كبار ّ
الرياضي<ن العاملي<ن أشرف عل×Jا عالم
? 1992ي )ريو دي جان<Gو( الGHازيلية،
ّ
الرياض ّيات الذائع الصيت )جاك لويس ليونس(  (2001-1927) Jacques-Louis.Lionsمن أجل جعل سنة
السنة ّ
ّ 2000
الدول ّية للرياض ّيات ...ع ÉÒáأن تفتح هذﻩ املبادرة الجديدة آفاقا أمام الباحث<ن ?ي اختصاص
ّ
الرياض ّيات خالل القرن الحادي والعشرين.
السنة ّ
تقرر أن تكون ّ
وقد ّ
الدول ّية تحت إشراف ورعا ّية الهيئات العلمية ،حكوم ّية أو غ< Gحكومية،
ّ ّ
الث للعلوم ال}| كان أنشأها بإيطاليا املرحوم عبد ّ
السالم )-1926
مثل اليونسكو وأكاديم ّية العالم الث
ّ
 (1996الحائز ع~ى جائزة نوبل ?ي الف<*ياء .وهكذا صدر ?ي )ريو دي جان<Gو( بيان جاء فيه التأكيد ع~ى
وتطورﻩّ ،
ّ
أهم ّية دور ّ
وحدد البيان أهدافا ثالثة لتظاهرات عام È ،2000ي :إبراز
الرياض ّيات ?ي فهم العالم
ّ
مظاهر ّ
الرياض ّيات وتاريخها وتحد ّياJÚا وإسهامها ?ي النمو ع~ى جميع األصعدة.
ّ
ّ
و?ي هذا ّ
نظم ّ
الرياض ّيات ّيون الجزائريون عام ? 2000ي العاصمة ،وبالتعاون ب<ن املدرسة العليا
السياق،
لألساتذة-القبة وجامعة باب ّ
الزوار مؤتمرا كب<Gا جمع ألول مرة مئات الباحث<ن الجز ّ
ّ
املختص<ن ?ي
ائري<ن
الرياض ّيات من داخل الوطن وخا جه .وقد ّ
قدموا ?ي ختامه مقG+حات وج×Jة ّ
ّ
للJgوض JKذا العلم ?ي بالدنا.
ر
ّ
الرياض ّيات ع~ى غرار املراكز املفتوحة ?ي ّ
ومن تلك املقG+حات إنشاء مركز وط |Ýللبحث ?ي ّ
الدول
املتقدمة.
ّ
الجو ّ
السائد وسط الباحث<ن ?ي ّ
الرياض ّيات قد وضع
‚…]Vè…^jﬂ Ö]æíﬂé‰وبطبيعة الحال فهذا
]ﬂ Ö]sâ^ß¹
ّ
ّ
مصممي املناهج الدراس ّية ?ي موقف حرج :من ّ
كل هذا الحجم من املعلومات ،ما Èي تلك ال}| ينبçي أن
ّ
ّ
التلميذ ونجعله يستوعJéا ويستفيد مJgا ?ي مس<Gته ّ
ّ
واملهنية؟ وهنا احتار أهل
الدراس ّية
نبلغها إ2ى
ّ
االختصاص .فمJgم من يرى ّأنه يستحسن أن ّ
نزود التلميذ بأدوات رياض ّية عمل ّية تفيدﻩ ?ي حياته
ّ
ّ
ّ
ّ
ح} Éتلك ال}| تبدو كمفاهيم ّ
خاص ع~ى تطبيقات ّ
مجردة
الرياض ّيات
اليومية .ومJgم من يريد الG+ك<* بوجه
ّ
ّ
?ي ما يحيط بناّ .
متشددين يعتGHون أن
وثمة فئة أخرى تميل إ2ى توظيف األلعاب? ،ي ح<ن نجد
ّ
ّ
الرياض ّيات فكر وترويض للعقل وJÚذيب ملنطق التلميذ واستدالالته.
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ً
ّ
و?ي هذا النقاش يعت GHبعض الخGHاء أن املجتمع املعاصر يبالغ ?ي االهتمام باكتساب املعارف مهمال
ّ
التأمل ?ي ذات املعرفة .وأحسن دليل ع~ى ذلك ?ي نظرهم هو كيف ّية تصميمنا للمناهج ّ
الدراس ّية
عموما
ّ
ولنظم التقييم املدر |Òíع~ى جميع املستو ّيات .وهم يتساءلون :كيف ال يحتقر اإلنسان نفسه عندما
يحس بصغر حجمه أمام ضخامة حجم املعارف؟ فقبل أن يسمح اإلنسان لنفسه بإبداء ّ
ّ
أي رأي ينبçي
ّ
ّ
ّ
ّ
عليه أن يتعلم ،وأن يتعلم بدون انقطاع .م} Éسيتمكن من التوقف عن حشو دماغه واالنتقال إ2ى مرحلة
ّ
التفك< Gقليال بنفسه؟
ّ
ّ
أن هناك خطأ ّ
يم<* اليوم "عصر العلم" ،وهذا الخطأ هو الخلط ب<ن املعرفة التقن ّية
والحقيقة
ّ
ّ
العلمية .وقد نتج عن ذلك زيغ جعل البعض يميلون إ2ى تقديس ما يعتقدونه علما ،وأدى
واملعرفة
ّ
بالبعض اآلخر إ2ى عكس ذلك حيث صاروا يكنون احتقارا للمعرفة ال}| تبدو? ،ي رأJñم ،مبتذلة وال تحمل
ُبعدا آخر سوى البعد ّ
املادي.
ّ
ّ
الذكر ّ
وإذا كانت هناك تباينات كب<Gة ?ي آراء خGHاء املناهج حول امليوالت ّ
فإJòم يجمعون بأن
السابقة
ّ
ّ
توظيف تاريخ ّ
الرياض ّيات عنصر أسا? |Òíي عمل ّية التعلم مهما كان اتجاهها .فبعد إسهام الحضارات
الهنديةّ ،
ّ
ّ
ّ
الص ّ
ّ
ينيةّ ،(...
اإلغريقية ،جاءت الحضارة العرب ّية
ثم الحضارة
البابلية،
)املصرية،
القديمة
ُ ّ
وم ً
ّ
نق ًحا َ
لتطور ّ
زيدا بمبتكرات جديدة.
الرياض ّيات برصيد من املعارف تجمع فيه ما قبله م
اإلسالم ّية
الرابع عشر امليالدي عرفت ّ
و?ي مطلع القرن ّ
الرياض ّيات منطلقا جديدا ع~ى أيدي األوروبي<ن بفضل
ّ
الظلمات واعتمادهم ع~ى ّ
الرصيد العاملي من املعارف العلمية.
JòضJóم وخروجهم من عصر
ّ
ّ
ّ
ّ
التاريخ ?ي ّ
السطور التال ّية علما أن تفاصيله ،وÈي
يمكن أن نلخص التقدم الذي حصل منذ ذلك
كفيلة بأن تقدم نصوصا رياض ّية تساعد املتعلم اليوم ع~ى استيعاب الكث< Gمن املفاهيم ّ
الرياض ّية )انظر
املرجع :(10
 ] :Ý15æ<Ý14<á^Þ†ÏÖدرس األور ّّ
واهتموا ّ
وبيون ما تركه اإلغريق والهنود والعرب واملسلمون
بحل املعادالت
ّ
الجGHية من ّ
ّ
الدرجت<ن األو2ى والثانية .كما عكفوا ع~ى فهم األعداد والعمل ّيات عل×Jا )انظر املرجع .(5
ّ
وبحل املعادالت من ّ
اهتم األور ّ
 ]ّ :Ý16<á†ÏÖالثالثة و ّ
ّ
الرابعة .ومن جهة أخرى
الدرجت<ن
وبيون بالجGH
ّ
ّ
ّ
التخيل ّية ال}| صارت ّ
العقدية( .و?ي نفس الوقت
تسمى ?ي ما بعد األعداد املركبة )أو
ابتكروا األعداد
ّ
سجل الغرب ّ
ّ
تقدما ?ي الG+م<* ّ
الر ّ
يا) |ÒÓانظر املرجع .(9
ّ
 ] :Ý17< á†ÏÖظهور اللوغاريتمات ?ي أوروبا ال}| وضع ّأسسها قبل ذلك التاريخ ?ي كتاب "تحفة
الرشد و ّ
السداد" ابن حمزة املغربي )16م( .وقد كان هذا األخ< Gيعلم ّ
األعداد لذوي ّ
الرياض ّيات ?ي الحرم
ّ
ّ
املكي .وخالل هذا القرن ظهرت الهندسة التحليل ّية ?ي أوروبا )ال}| تربط األشكال الهندس ّية بالج(GH
ّ
ّ
ّ
واهتم
والحساب الالمتناÈي )املعروف باسم حساب التفاضل والتكامل( .وواصل البعض دراسة األعداد
آخرون باإلحصاء واالحتماالت.
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ّ
الريا |ÒÓوملفهوم ّ
الدالة .ومن ّ
الذه |öللتحليل ّ
ثم ُدرست
 ] :Ý18< á†ÏÖيعت GHهذا القرن العصرّ
ّ
ّ
التغ<Gاتّ .
وتم خالل هذﻩ الفG+ة ّ
فاضلية .وإ2ى
حل بعض املعادالت الت
املنحن ّيات وظهر ما يعرف بحساب
ّ
جانب هذﻩ األعمال نالحظ اهتماما بحساب املثلثات الكروي وبامليكانيكا )انظر املرجع .(7
ّ
املركبة وظهور مفهوم ّ
 ] VÝ19< á†ÏÖكانت هناك دراسة ّالزمرة واملصفوفة وابتكار
معمقة لألعداد
الهندسة اإلسقاط ّية واالهتمام بالهندسة غ< Gاإلقليد ّية )الهندسة اإلقليد ّية Èي املوجودة ?ي الكتب
املدر ّ
ثم ّ
سية(ّ .
تم اكتشاف الج" GHالبولياني" )الذي يعتمد عليه عمل الحاسوب اليوم( وظهرت نظرّية
املجموعات )انظر املرجع .(6
ّ
الرياض ّيات ّ
تم استعمال نظري}| ّ
 ]ّ :Ý20<á†ÏÖالزمر واملجموعات بكثافة وعرفت ّ
تقدما منقطع النظ<G
ّ
ّ
واشتدت كثافة معارفها وتزايد عدد علماJøاّ .
?ي ّ
ومما ساعد ع~ى هذا التطور املتسارع
كل االتجاهات
ّ
ّ
الت ّ
ّ
)الصناعة والتجارة والفالحة والخدمات وعلم الحاسوب.(...
قدم املسجل ?ي جميع القطاعات
 ] :Ý21<á†ÏÖتواصل ّتقدم ّ
الرياض ّيات ع~ى قدم وساق فح} Éبعض املسائل ال}| وضعت وأطلق عل×Jا
ّ ّ
حلها ?ي العقد ّ
"مسائل القرن الحادي والعشرين" لم ّ
األول من هذا القرن )انظر املرجع .(4
تعمر طويال وتم
]VÝç×ÃÖ]è…^iÌé¾çiæsâ^ß¹نالحظ ?ي هذﻩ الوضع ّيات أن مصمم املناهج ليس املسؤول الوحيد
ّ ّ
الدول يقع تحت ّ
عما يجري .فهو ?ي كث< Gمن ّ
ّ
ّ
"املجرد" من املواضيع
عدة ضغوط ،مJgا أن الG+ك<* مثال ع~ى
ّ
ّ ّ ّ
الرياض ّية لG+سيخ عناصر املنهج ّية واملنطق ّ
ّ
حتمي .إال أن
الريا? |ÒÓي ذهن التلميذ أمر مستحب بل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الت ّ
الراسب<ن ?ي ّ
يضخم عدد ّ
عليمية
كل األطوار
التجريد ينفر الطفل ويجعل عالماته تتدنى ،وهو ما
ّ
الرسوب ّ
الث ّ
ّ
حدا ال ّ
انوية .و?ي بعض األحيان تبلغ نسبة ّ
يتقبلها املجتمع
املتوسطة و
ال سيما ?ي املرحلت<ن
ّ
ّ
وكبار املسؤول<ن ?ي عديد البلدان )الجزائر وغ<Gها من بلدان املغرب العربي وفرنسا (...ألن ذلك يؤدي إ2ى
ّ
ّ
الت ّ
طرد عدد كب< Gمن هؤالء ّ
سرب املدر |Òíفتمت~ئ الشوارع بالباحث<ن عن مناصب
الراسب<ن ويزداد
ّ
الشغل.
الرياض ّيات إ2ى ما ّ
الدول مساþي حثيثة ّ
كل ّ
الرسوب بتوجيه مناهج ّ
للحد من نسبة ّ
ولذلك نجد ?ي ّ
يشد
ّ
ّ
ّ
التلميذ من عناصر ّ
الرياض ّيات والتخفيض من نسبة التجريد ?ي تلك املناهج .و?ي وقتنا هذا أصبح
انتباﻩ
ّ
ّ
ما يشد انتباﻩ املتعلم هو ّ
الصورة واآللة الحاسبة وما إل×Jا ّ
مما ال يدع مجاال للG+ك<* الفكري ،وهو عكس
ما تصبو إليه ّ
الرياض ّيات وأهلها.
ﱠ
يوظف تاريخ ّ
الرياض ّيات .دعنا نضرب مثال باألعداد :لقد انتقل مفهوم العدد من
هنا يمكن أن
ّ
ُ
األعداد الطبيع ّية ) (... ،4 ،3 ،2 ،1املستعملة منذ خلق اإلنسان ،إ2ى مفهوم األعداد الصحيحة )- ،2-...
 (... ،2 ،1 ،1ال}| ظهرت قبل ّ
عدة قرون ،ف ّ
السموءل املغربي )1130م1180-م( مثال أشار إ2ى األعداد
السالبة خالل القرن 12م وأبرز قواعد العمل ّيات الحساب ّية عل×Jا .وكان الحديث عن عدد ّ
ّ
الصفر قد كG
فيه الجدل وبرز ?ي وقت الخوارزمي )حوا2ي 781م850-م( عندما جاء بالج) GHانظر املرجع ّ .(1أما األعداد
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ّ
السبع (...ال}| احتاجها اإلنسان منذ غابر العصور فلم يضعها ?ي إطارها ّ
الثلث و ّ
الصحيح
الكسرّية )مثل
ّإال منذ ّ
أقل من قرن<ن )انظر املرجع.(10
ّ ّ
تع Gوضع مفهوم العدد الحقيقي )مثل جذور األعداد وطول محيط ّ
ثم
الدائرة (...ولم يتم تقن<ن
ّ
إنشاء مجموعة األعداد الحقيق ّية وتحديد العمل ّيات عل×Jا )مثل الجمع والضرب( إال بعد أن خطى فرع
ّ
ّ
ّ
الطبولوجيا فرع من فروع ّ
الرياض ّيات ،واللفظ مأخوذة عن
الطبولوجيا مؤخرا خطى عمالقة .و
ّ
اليونانية ،ومعناﻩ "دراسة املكان"ّ .أما املقصود به كمصطلح رياض ّياتي فهو دراسة املجموعات وتزويدها
تعرف مفهوم ّ
الJgا ّية والجوار ل ّ
ببنية ّ
كل نقطة من نقاط املجموعة.
ّ
ّ
ورغم الفG+ة ّ
املمتدة من العهود القديمة إ2ى يومنا هذا نجد أنفسنا نلخص للتلميذ عمل ّيات
الزمن ّية
ّ
ّ
والضرب والقسمة لألعداد دون جعله يدرك كم كان ميالد هذﻩ األعداد عس<Gا وكم كان
الجمع والطرح
ّ
ّ ّ ّ
ّ
فطن إ2ى ّ
كل أو جل العراقيل
شك أن التلميذ إذا ما ت
التحكم ف×Jا بقوان<ن رياض ّية دقيقة أعسر .ال
مر JKا إنشاء العدد الذي يجدﻩ ?ي ّ
والعقبات ال}| ّ
كل مكان اليوم سوف يساعدﻩ ذلك ع~ى استيعاب
ّ
وخواصه.
قواعدﻩ
ُ ّ
ّ
ال يفوتنا أن نذكر بأن األعداد وبعض املفاهيم الهندس ّية كانت تستعمل منذ القدم ?ي قسمة
ّ
ّ
ّ
املحاصيل ّ
الزراع ّية ?ي املداشر والتعامالت التجارّية ب<ن األفراد .وعندما ظهرت الكتابة تكثفت تلك
االستعماالت ،وما نجدﻩ اليوم من آثار حول استعمال ّ
الرياض ّيات يعود إ2ى ما بعد ظهور الكتابة )حوا2ي 4
آالف سنة قبل امليالد(.
ّ ّ
الرياض ّية ّ
الصعبة ظهرت ?ي البدا ّية من خالل أمثلة عمل ّية بسيطةّ ،
أن املفاهيم ّ
ثم
ما من شك
ّ
وتجردت تد يجيا عّ GH
النظر إ2ى ّ
ّ
ّ
تطور حساب املساحات والحجوم:
الزمن .وكمثال ع~ى ذلك يمكن
تطورت
ر
ّ
ّ
تعلق األمر ّ
باملربعات واملستطيالت واملثلثات
فإذا كان اإلنسان قد بدأ بحساب هذﻩ القياسات عندما
ّ
ّ
ّ
ّ
واملكعبات ومتوازّيات املستطيالت فإننا نستطيع اآلن بفضل حساب التفاضل والتكامل حساب مساحات
ّ
وحجوم ّ
كل األشكال الهندس ّية تقريبا مهما تعقدت معطياJÚا.
ّ
ّ
التدرج ّ
الزم? |Ýي تعميق املفاهيم يمكن استغالله .ذلك أن للرياض ّيات تاريخا ال يظهر للتلميذ
هذا
ّ
ّ
ّ
ياضيا وال يخطر عموما ع~ى بال ّ
نلقنه مفهوما ر ّ
أوليائه .و?ي غالب األحيان ،يعتقد الناس أن
عندما
ّ
ّ ّ
ّ
أن معظمها يتأثر ّ
مواضيع ّ
املستمر ح}É
بتطورها
الرياض ّيات جامدة ليس ف×Jا ما يضاف أو يحذف ?ي ح<ن
ستظل قائمة مدى ّ
إن كانت املGHهنات ال}| ّ
ّ
الدهر.
يتم إثباJÚا
ّ ّ
ّ
وصقل ّ
أن املفهوم "الكامل األوصاف" الذي نتناوله اليوم قد ُولد ُ
عدة
Jñتم بالتاريخ سيدرك
ومن
ّ
مرات ?ي أماكن متباعدة و?ي أزمنة مختلفة ،وإظهار هذا الجانب للتلميذ سيجعله يزداد اهتماما وإدراكا
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
سيتصور ?ي آخر املطاف أن تلك العقبات كانت
شك أنه
للعقبات ال}| واجهت أسالفه وتغلبوا عJgا .وال
ستواجهه أيضا لوال عمل القدامى.
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ّ
ّ
وعندما تعرض بعض مفاهيم ّ
الرياض ّيات ع~ى التلميذ JKذا األسلوب الذي يراþي الجانب التاريي
ّ
ّ
املتعلق باملكان و ّ
الزمان واألفكار البارزة فهو يتلقى من خالل ذلك درسا ?ي املوضوع باستخدام مقاربة
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ممن يتبعها أن يكون مطلعا ع~ى الجانب<ن
املختص<ن بـ"املقاربة الثقافية" .تتطلب هذﻩ املقاربة
تسمى عند
ّ
ّ
الريا) |ÒÓمضمون املفهوم وتطبيقاته ّ
مر JKا املفهوم( و ّ
)املحطات البارزة ال}| ّ
السابقة
التاريي
والالحقة( .من جهة أخرى ،يستوجب عرض املفهوم وقتا أطول من ذلك الذي نقضيه عند االكتفاء
ّ
ّ
الوسطي هو األمثلّ :
بتقديمه ?ي صيغته ّ
ّ
ّ
نقدم
الحل
الJgائ ّية دون تناول الجانب التاريي .هنا نقول إن
ّ
ّ
ّ
ّ
م*Øلية-
املفهوم مرورا بأبرز املحطات التاريخ ّية مع تكليف التالميذ -ضمن نشاطات مختلفة وواجبات
ّ
ّ
التاريي ّ
وحل بعض التمارين فيه.
بالبحث عن الجانب
ّ
ّ
أن بعض املؤلف<ن يلجؤون إ2ى وضع نصوص رياض ّية قديمة ?ي أواخر الفصول
تجدر اإلشارة إ2ى
ويعتGHوJòا للتشويق ولفت االنتباﻩ .وهناك من يستخرج مJgا أسئلة ّ
موجهة للتالميذ كنشاط إضا?ي .وهذﻩ
ّ
ّ
االتجاﻩّ ،
خطوة ّ
لكJgا ّ
تظل غ< Gكاف ّية لتوظيف التاريخ بشكل أك Gفعالية .فهل Èي كفيلة بأن
فعالة ?ي هذا
ّ
ّ
الرجوع إليه لحسن استيعاب املفاهيم؟ وع~ى ّ
التاريخ أو بأهم ّية ّ
كل حال
تجعل التلميذ يشعر بالحاجة إ2ى
ّ
فالبحث ?ي مثل هذﻩ املواضيع ال زال جاريا لدى خGHاء طرق التدريس.
ّ
ّ
ّ
ّ
أن ّ
الرياض ّيات ّ
مادة ّ
تتكون من
واملؤسف أن ما يدور ?ي ذهن التلميذ وكث< Gمن املعلم<ن واألولياء هو
ّ
ّ
مجموعة مفاهيم ومبادئ وتعاريف ينبçي وضعها ?ي الذاكرة إ2ى جانب تقن ّيات جاهزة )ال تستدþي التأمل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التعمق( ّ
أن ّ
الرياض ّيات ال
ويتوهم هؤالء التالميذ
يلم JKا التلميذ ويستحسن أن يتحكم ?ي استعمالها.
و
ّ
ّ
ّ
تتطور .من املؤكد أن ذلك الوهم وتلك االعتبارات الخاطئة س*+ول من أذهاJòم عندما يتناولون الجانب
ّ
ّ
التاريي ويضعه املعلم ?ي سياقه املناسب.
ّ
ّ ّ
ّ ّ
مكثف عصارة أعمال ،دام إنجازها آالف ّ
السن<ن ،من قبل
والواقع أن التلميذ ?ي املدرسة يتعلم بشكل
كل الوسائل املتاحة .و?ي هذا ّ
الرياض ّيات وغ<Gها ،وذلك بعد أن ّ
تم صقلها ب ّ
العلماء واملبدع<ن ?ي ّ
السياق
ّ
الكم الهائل من املعارف .أما دور ّ
ّ
املؤرخ ?ي هذا
تحاول املناهج التعليم ّية إعطاء صورة تقريب ّية لهذا
ّ
ّ
فيتمثل ?ي تسهيل ّ
مهمة مصممي الGHامج حيث يبحث من خالل الوثائق الG+اث ّية واملخطوطات
املوضوع
كيف حدث ّ
مر JKا واألشواط ال}| قطعها .ولكي ّ
الرياض ّيات واملراحل ال}| ّ
تقدم ّ
يتم ذلك ع~ى أحسن وجه
املهمة ّ
ّ
ال ّبد أن يكون هذا ّ
وملما JKا إملاما كافيا للقيام JKذﻩ ّ
الرياض ّيات ّ
مختصا أيضا ?ي ّ
الدقيقة
املؤرخ
ّ
ّ
الت ّ
عرف ع~ى عالقات العلماء ?ي ما بيJgم
متعددة األشكال وتدقيقات ?ي املضام<ن و
ال}| تستدþي مقارنات
ّ
خالل الحقب التاريخ ّية املتعاقبة.
ّ
ّ
» ] Víéﬂ e†ÃÖ] øfÖيمكن للمدرسة ?ي البالد العرب ّية استغالل الوثائق التاريخ ّية النابعة من تراثنا
ّ
الGي بمثل هذﻩ املخطوطات وال}| ّ
تم تحقيقها وتمحيصها ع~ى أيدي العديد من املختص<ن العرب
العلمي
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ً
وتعب<Gا ومضمونا بحيث يستطيع
والغربي<ن .ومن يطلع ع~ى هذا الG+اث سيجد فيه نصوصا ممتازة لغة
111

 א موא   א دא E0Fא אא  2019

تلميذ اليوم استيعاJKا ?ي املراحل ّ
الدراس ّية املختلفة .وإ2ى جانب تلك املخطوطات هناك أيضا نصوص
أخرى تستدþي شرح بعض املصطلحات كما هو الحال ?ي الج GHوحل املعادالت باستعمال الهندسة.
ّ
ّ
نالحظ ?ي ّ
الشمال ّية وبعض ّ
الدول اآلسيو ّية مثل ّ
املتقدمة ?ي أوروبا وأمريكا
الدولة
الص<ن اهتماما
ّ
ّ
م*+ايدا بمثل هذﻩ النصوص لتكييفها ووضعها ?ي متناول التلميذ .وما يستحسن العمل به هو جعل
ّ
ّ
ّ
بأنه ?ي وضع ّية حل مسألة طرحت ّ
ألول ّ
مرة ليكون هو الباحث عن حلها ...كما لو كان ?ي
التلميذ يشعر
وضع ّية الخوارزمي قبل نشأة الج!GH
ّ
ّ ّ
أعجميا ،يعت? GHي ّ
جمة ?ي ّ
ّ
التارييّ ،
حد ذاته ذا فائدة ّ
مادة
عربيا كان أم
ينبçي أال نن ÉÒáأن النص
ّ
ّ
ّ
الرياض ّيات بالنسبة للتلميذ .فبفضله يطلع ع~ى عناصر اجتماع ّية وبيئ ّية للمجتمعات القديمة وع~ى طرق
ّ ّ ّ
ّ
خاصة والعلوم بصفة ّ
ووسائل تعاملها مع ّ
ثم إن التلميذ يدرك مدى االحتكاك
عامة.
الرياض ّيات بصفة
الذي كان موجودا ب<ن الحضارات ع GHالعصور ?ي مجال املعارف وانتقالها الجغرا?ي.
ّ
ّ
املتتبع<ن لشأن تدريس ّ
الرياض ّيات )انظر املرجع  (11أن املزج ب<ن الفلسفة وعلم االجتماع
يرى بعض
ّ ّ
ّ
ّ
التاريخ واملشاهدات و ّ
الرياض ّيات بالغ األهمية ألنه يسهل لنا التقرب من الحقيقة .فالفيلسوف عندما
و
ّ
ّ
يتمادى ?ي الت ّ
عمق ?ي املفاهيم ربما ين ÉÒáأن "املفهوم العميق" ضرب من املثال ّية ينبçي الحذر منه .كما
ّ
أن ّ
مؤرخ ) ّ
الرياض ّيات( الذي ال ينقطع عن قراءة املخطوطات القديمة قد ينقطع عن رياض ّيات عصرﻩ
ّ
ّ
وعلومها " ّ
فإن املزج ب<ن املقاربات منهج ّية ّ
جيدة! و?ي مطلق األحوال ف ّ
الرغبة ?ي فهم
الدقيقة" .وبالتا2ي
ّ
ّ
فرعات ،و ّ
الت ّ
ألن ّ
كل ّ
ّ
كل
الرياض ّيات انشطرت إ2ى آالف االختصاصات و
الرياض ّيات رغبة ال يمكن تلبيJóا
ّ
يتطلب ّ
مدة تعادل حياة الفرد للتحكم ?ي زمامها.
فرع مJgا
ّ
ّ
بأن األور ّ
ال داþي للتأكيد ع~ى ّأنه من ّ
ّ
املهتم<ن ب ّ
الرياض ّيات خالل
وبي<ن
املهم أن يعرف التلميذ العربي
ّ
الفG+ة املم ّ
تدة من القرن العاشر إ2ى الخامس عشر امليالدي<ن اكتسبوا املعارف ال}| كانت متوفرة لدى
ّ
ّ
الشعوب األخرى مثل اليونان والهند وبالد فارس والبالد العربية .كانت أوروبا ?ي ذلك العصر متأخرة ?ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية .وقد تمكنت
املشرقية ،مJgا الحضارة العرب ّية
املجال العلمي تأخرا معتGHا بالنسبة للحضارات
من ّ
سد هذﻩ الفجوة بفضل الحروب الصليب ّية واالحتكاك بالعلماء? .ي ذلك الوقت كانت ّ
الرياض ّيات
ّ
ّ
ّ
ّ
الت ّ
وجه ع GHالبحار واملحيطات ولبناء التحصينات ?ي مختلف
ضرورّية لألور ّبي<ن للتمكن من التنقل و
ّ
التجارةّ .
كل ذلك تطلب تحس<ن طرق الحساب والهندسة.
املناطق سواء للحفاظ ع~ى األسلحة أو لتطوير
ّ
ّ
ّ
أن الكنيسة ّ
حرمت ح} Éاستعمال األرقام العرب ّية آنذاك لكن فعال ّية تلك األرقام
الصدد إ2ى
نش<JK Gذا
ّ
حتميا.
جعلت استعمالها أمرا
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َ
ّ
تخصص ?ي وضع نصوص مختارة باللغة العرب ّية من تراثنا
نحن لم نر ?ي املكتبة العرب ّية مؤلفاVí³^}
ّ
ّ
ّ مصممو املناهج
ّ
ّ العاملي )اآلسيو ّي واألور
ّ
ّ
ّ
الدراس ّية ومؤلفو
وبي( يستقي منه
اثG+اإلسالمي ومن ال
العربي
ّ
ّ
ّ
ّ النصوص املالئمة ملختلف
 نعتقد أن تأليفات من.الدروس ?ي جميع األطوار
الكتب واملعلمون واألساتذة
ّ
.هذا القبيل صار ضرورة ع~ى مستوى العالم العربي إذا ما أردنا دعم التلميذ العربي ?ي تحصيله العلمي
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