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 Hermann Weyl (5881-5511) هرمن وايل األملاين الرياضي 

 المقدمة 

إذا ما تأملت يف ما يقوم به الرياضيون خالل انشغاهلم بالرياضيات فستالحظ أن جل وقتهم 
وهذا العمل ال خيلو يف معظم . ميضي يف مقارنة الكائنات الرياضية املختلفة وترتيبها وتصنيفها

-Henri Poincaré (4581كري أمل يقل الريـاضي الشهري هنري بوان... األوقات من تناول الالهناية 

 David Hilbertهلربت ديفد أما  ! ؟"االشتغال بالرياضيات هو رواية شيء ما عن الالهناية"أن  (4141

 ! "التحليل الرياضي أشبه بصنفونية حول موضوع الالهناية"فكان يقول أن  (4581-4111) 

 ل لـأكتب مثال العدد العشري املمث: أال يظهر الالهناية يف احلساب 
ربهان على أن أال تعلم أن الربهان باخللف يف البداية قد ارتبط بال: ويف املنطق . وستدرك ذلك 

-.م.ق Platon   (114وقد ذكر إفالطون. أعداد غري ناطقة  األعداد
. ن يوضح السببدون أ هبذا الشأن أن الرياضيني أثبتوا هذه اخلاصية وتوقفوا عن.( م.ق114

أكتب مساحة قرص كنهاية ملساحة مضلع منتظم حتيط به دائرة القرص ويتزايد عدد : ويف اهلندسة 
أو املشتق متجاهال   حاول أن تتحدث عن مفهوم االستمرار: ويف التحليل . أضالعه الهنائيا

. ن ذكر الالهنايةحاول مثال تناول موضوع الفضاءات الشعاعية وخواصها دو : ويف اجلرب . الالهناية
 .اخل



لقرن يف ا  قد أدخل رمز الالهناية John Wallis (4848-4471)كان الرياضي الربيطاين 
غريب ألن : السابع عشر معتقدا أنه سيخّلص الرياضيني من متاهات هذا املفهوم الغريب واخلطري 

وهو خطري ألنه تسبب . العلماء مل يتمكنوا من تعريفه تعريفا دقيقا فظلوا يتجادلون بشأنه قرونا طويلة
فال ... ار الرياضيني يف طرح العديد من احملريات يف حقل الرياضيات أربكت يف املاضي واحلاضر كب

 . نستغرب إذن إن قلنا أننا الزلنا اىل اليوم نكتشف الهنايات جديدة

فنحن . مل تلحق مبضاف أو تسبق مبتدإ ال تعين الكثري يف الرياضيات إذا" الهناية"إن كلمة 
والتأمل يف . اخل" الهناية"+ وعن " اجملموعة غري املنتهية"وعن " املآل اىل الهناية"نتكلم مثال عن 

 : الالهناية جعل الرياضيني ميّيزون بني نوعني من الالهناية 

مثل وجود " )اوزالتج"الذي يوحي بإمكانية  potentiel" الكامن"الالهناية : النوع األول * 
 (.عدد طبيعي يتجاوز أي عدد طبيعي معطى، أو وجود عدد أويل يتجاوز أي عدد أويل معلوم

الذي يتطلب منا إدراك مجيع العناصر املنتمية اىل  actuel" احلايل"الالهناية : النوع الثاين * 
مثل إدراك جمموعة )وهذا اإلدراك لكافة تلك العناصر ينبغي أن يتم يف آن واحد جمموعة غري منتهية، 

وكان استخدام الالهناية احلايل قد حورب خالل مدة طويلة اىل أن جتلت نظرية (. األعداد الطبيعية
 .اجملموعات

 .لنتعرف يف هذا املقام على بعض اجلوانب املرتبطة هبذا املفهوم املتعدد الوجوه

  مستمرةنقاشات 

مل يتقّبل املهتمون مفهوم الالهناية بسهولة، بل ظلوا يأملون خالل مدة طويلة يف التمّكن من 
وكان الرياضيون والفالسفة ورجال الدين كثريي اجلدل حول الالهناية منذ أزيد من . االستغناء عنه

 : سؤاال فلسفيا حرّي مجيع من اهتم بالالهناية إليك  .ألفي سنة



 ؟"الكل أكبر من الجزء"يكون  هل يعقل أال

فنحن ". الكل أكرب من اجلزء"إننا ال نتصّور بأننا سوف نتخلى عن هذه احلقيقة اجللّية  
يبدو أن التشكيك يف . خنشى أال يتمّكن فكرنا من مقاومة حماولة الرجوع اىل ذلك املبدإ الواضح البنّي 

من حيّق له التفكري يف : البعض الرأي القائل  وهلذا فّضل. جرأة ال يقبلها العقل" مبدإ الكل واجلزء"
وهكذا جند الكنيسة قد عارضت كل حماولة يقوم . الالهناية ال بد أن يكون ذاته كائنا الهنائيا، مثل اهلل

 .هبا اإلنسان بغية التفكري يف الالهناية

كل من يفّكر يف اإلحاطة  Thomas d’Aquin  (1225-1274)داكان  واعترب القديس تومس
وال غرو يف ذلك   ".هلل"بالالهناية بأنه يدخل يف مواجهة مع الطبيعة الوحيدة واملطلقة الالتناهي وهي 

لكن بعض تلك . إذ أن التأمالت يف الالهناية خالل القرون الوسطى كانت جلها حتمل طابعا ماورائيا
لى حتضري قد ساعدت ع Johannes Kepler (5155-5361)التأمالت مثل تأمالت جوهانس كبلر 

 .املناخ لظهور احلساب الالمتناهي خالل القرن السابع عشر

-Francesco Bonaventura Cavalieri (5158  ويبدو أن اإليطايل فرانشسكو بونافنتورا كفليريي

هو أول من اختذ موقفا عصريا من الالهناية حيث اعترب أن هناك قوانني خيضع هلا الالهناية  (5365
وعلى كل حال فإن املختصني يرون أن واليس هو الذي . تسرّي الكائنات املنتهيةختتلف عن تلك اليت 

، وهو كتاب 5313الصادر عام  Arithmetica Infinitorumمّهد الطريق للحساب الالهنائي بفضل كتابه 
ومن بني أعمال واليس أعمال يف القطوع . كثرياNewton (5366-5575)تأثر به اسحاق نيوتن 

أي " ملساء"احملروطية ختلى فيها عن النظرة اهلندسية ووضع هلا معادالت جربية باعتبارها منحنيات 
واستنتج من هذه املعادالت خواص القطوع املخروطية دون اللجوء اىل اخلواص . خالية من الشواذ

 .اهلندسة" جربنة"اهلندسية واسهم بذلك يف 



واملالحظ أن وجهة نظر واليس كانت ختتلف عن نظرة كفليريي حيث كان هذا األخري يقسم 
املساحات على عدد غري منته من القطع املستقيمة بينما فكك واليس تلك املساحات اىل عدد غري 

 .منته من متوازيات األضالع من نفس املساحة

. ة اجلزء بالكل، ومل يتمّكن من ختطيهاومن بني الصعوبات اليت عرفها تطور الالهناية هو مقارن
فكان . قد قام بأوىل األحباث يف هذا املوضوع .( م.ق 111-.م.ق 151) Aristoteوكان أرسطو 
لكنه كان يعين ... الدال على ما ال حدود له، والكبري بشكل مفرط  apeiron" أبريون"يستعمل لفظ 

 .الذي خيتص به خالق الكون" الواحد"يعين فيه " الالهناية"مث جاء عهد صار فيه ". الكارثة"أيضا 

أي ذلك الالهناية الذي ال يقبل ( أو أحد الالهنايات احلالية" )احلايل"ورفض أرسطو الالهناية 
كيف ميكن لنفس الشيء أن يساوي عدة الهنايات؟ تلك هي صيغة من صيغ األسئلة اليت  . التجزئة

الهناية، لكنه يعرتف هلذا الكائن بوجود رياضي وكان أرسطو يرفض كل وجود مادي ل. كانت تطرح
كل عدد طبيعي يتبعه : معنّي ألنه كان يرى من الضرورة اعتبار كمّيات يتعاظم حجمها أكثر فأكثر 

وقد حاول الرياضيون االكتفاء هبذا الالهناية الكامن . عدد آخر، وال وجود لنقطة أخرية على املستقيم
 .ا لالهناية احلايلوبالرجوع إليه عند احلاجة جتنب

الذي ولد  Jean Philopon  وهذا صوت آخر، وهو صوت املفكر والفيلسوف املسيحي جون فيلوبون
إن كان الكون بدون بداية فإن عدد "وعاش باإلسكندرية خالل القرن السادس ميالدي، يقول 

عدد  وإذا ما أضفنا اىل ذلك العدد. األشخاص الذين عاشوا حىت عهد سقراط عدد المنته
كما أن . األشخاص الذين عاشوا من عهد سقراط اىل اليوم فإننا حنصل على كمية أكرب من الالهناية

وعليه فإن . دورة 21عندما تدور الشمس دورة فإن القمر يقوم بـ : هناك حالة أخرى حرّيت فيلوبون 
ومن مث فإن . ائيافرتاض بأن الكون بدون بداية يؤدي بنا اىل التسليم بأن عدد دورات الشمس الهن

واستخلص فيلوبون من هذا االستدالل أن على  ! مرة21  عدد دورات القمر أكرب من ذلك الالهناية
 .أرسطو واملتمذهبني مبذهبه أن يعيدوا النظر يف مسألة بداية الكون



 ثابت بن قرة يدخل الحلبة

رجال الدين  وكان. لقد وجدت هذه االنتقادات صدى واسعا عند علماء العرب واملسلمني
املسلمون قد اهتموا هبذا املوضوع وجادلوا فيه الفالسفة االسالميني ألهنم كانوا عموما ضد فكرة 

ومل (. ميالدي 511تويف حوايل سنة . )ثابت بن قرة يف هذا اخلضم برز. وجود الالهناية بكل أشكاله
 . يفّوت ثابت الفرصة لإلدالء بدلوه يف النقاش الدائر حول الالهناية

وهكذا وردت إلينا آراء ثابت بن قرة عرب أجوبة عن أسئلة طرحها عليه أحد تالميذه 
الدين ترى بأنه لو كان الكون  فهناك فئة من رجال. املسيحيني، وهو أبو موسى عيسى ابن السيد

وهو يناقض . املنفصلة عن األجساد بعد املوت ميثل الهناية( األزلية)بدون بداية لكان عدد األرواح 
وما وجه التناقض إذا ما كان عدد األرواح غري : لكن ثابت تساءل هبذا اخلصوص . رأي أرسطو

 .عدديمنته؟ واستنتج أن علينا التسليم باحتمال وجود الهناية 

فكان جواب ثابت بن قرة . وسأله تلميذه عن إمكانية وجود الهناية أكرب من الهناية آخر
أنه ألول مرة قام عامل بعمليات حسابية حول الالهناية منبثقة عن   ملختصونابالغ األمهية إذ يراه 

إال بعد ألف سنة من خواص األعداد الطبيعية، مع العلم أن الصيغة الرياضية املنسجمة مل تر النور 
إمكانية وجود الهناية أكرب من  -ويرى ثابت يف هذه القضية أن هذه اإلمكانية  .عهد ثابت بن قرة

لكنه مل يقدم تعريفا لالهناية واكتفى بالرد على املتسائلني بأنه باإلمكان إعطاء . واردة -الهناية آخر 
 . معىن رياضي وعالقة ترتيب بني الالهنايات

بني جمموعتني المنتهيتني " املساواة"ك، حسب ثابت، باستخدام لغتنا احلديثة، بتعريف ويتمثل ذل
عدد األعداد الزوجية : بتساوي قوامها ( مثل جمموعة األعداد الزوجية وجمموعة األعداد الفردية)

ومن مث يربهن ثابت . يساوي عدد األعداد الفردية، وهذا العدد يساوي نصف عدد األعداد الطبيعية
ويواصل ثابت بن قرة تقدمي حججه فيبنّي أن هناك الهناية يساوي . على وجود هناية أكرب من اآلخر

 3n+1وجمموعة األعداد من الشكل  3ولتوضيح ذلك اعترب جمموعة مضاعفات . ثلث الهناية آخر

http://www.infpe.edu.dz/COURS/Enseignants/Secondaire/Mathematiques/Infinie/_private/L_tabit.htm
http://www.infpe.edu.dz/COURS/Enseignants/Secondaire/Mathematiques/Infinie/_private/Chap2_infini.htm#_ftn1


 وواصل تقسيم جمموعة األعداد اىل أربع جمموعات غري منتهية. 3n+2وجمموعة األعداد من الشكل 
ورغم هذا الرأي اجلريء مل يقف ثابت بن قرة ضد القائلني بأن الكّل أكرب من . على الطريقة السابقة

  أليست جمموعة األعداد الطبيعية أكرب من جمموعة األعداد الزوجية؟. اجلزء

جابات  تساؤالت وا 

نظرية هل ميكن أن نتحكم يف الالهناية الرياضي؟ أي هل ميكن أن نبين : دعنا نتساءل اآلن 
خاصة بالالهناية خالية من التناقضات ومن كل نقص يف االنسجام؟ لإلجابة عن هذه التساؤالت منّيز 

والوضعيات الرياضية غري املرضية من الناحية  paradoxeبني ما يسمى يف الرياضيات باحملريات 
 .املنطقية

. قضية ونقيضها يف آن واحدما هي احملرّية؟ احملرّية يف نظرية رياضية هي إمكانية الربهان على 
باستخدام استدالالت قائمة على مسلمات النظرية دون  -وإذا ما حدث ذلك، نستطيع أن نستنتج 

وعلماء ( اليت نسميها أيضا تناقضا)إن الرياضيات ترفض احملرّيات . ونقيضها Aصحة قضية  –سواها 
فاحملريات كانت وال . الرياضية املنطق يبذلون قصارى جهودهم كيال يقع ذلك عند معاجلة املسائل

 ( حمرية فندق هيلربت أنظر مثال)تزال كثرية وقد تفنن واضعوها يف طرحها 

اعا شىت من الوسائل لتجنب احملريات اليت تتضمنها النظريات ويعرف الرياضيون اليوم أنو 
 وحمرّية Bertrand Russel  (1872-1970) روسل أنظر مثال حمرية برترند)الرياضية اخلاصة بالالهناية 

 هل بلغت هذه الوسائل أهدافها؟: والسؤال املطروح اليوم هو (. والالهناية املرجع الذايت

ما الذي نسميه وضعية رياضية غري مرضية؟ تظهر وضعية غري مرضية باملنظور املنطقي عندما 
. متّكننا نظرية من اإلعالن عن خواص مدهشة تعارض توقعاتنا أحيانا دون بروز تناقض حقيقي

ففي بعض األحيان نتقّبل يف . عندئذ، ميكننا مواصلة تطوير النظرية آملني يف توضيح األمر مستقبال

http://www.infpe.edu.dz/COURS/Enseignants/Secondaire/Mathematiques/Infinie/_private/L_paradoxe_Hilbert.htm
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آخر املطاف الوضعية اليت بدت لنا يف السابق مزعجة وتتحّول القضية اليت كنا ننظر إليها حبذر اىل 
 .قضية جّد عادية وكأن مفاهيمنا العميقة قد حتولت بشكل جذري

 ما هو الوضع الراهن للمحّيرات المتعلقة بالالنهاية والوضعيات غير المرضية؟

ون بني نوعني من الالهنايات فتحدثوا عن الالهناية أشرنا اىل أن البعض، مثل أرسطو، مييز 
فهذا أقليدس مثال، مل يكن يقول بأن هناك عددا غري منته من   ".احلايل"وعن الالهناية " الكامن"

وقد ". كمية األعداد األولية أكرب من أية كمية أعداد أولية مقرتحة" األعداد األولية بل كان يقول أن 
أعدادا أولية معلومة فيمكننا إنشاء عدد أويل   p5 ,p7 ,...,pk  ه إذا كانتبرهن على ذلك بإثبات أن

 .خيتلف عن كل األعداد املعطاة( p5 ,p7 ,...,pk  +5 وهو أصغر قاسم أويل للعدد)آخر 

إذا  :  réflexivitéيرجع السبب األساسي للتخوف من الالهناية احلايل اىل حمرّية االنعكاسية 
أي جزء خيتلف عن )فيمكننا أن نقيم تقابال بينها وبني جزء ذايت منها  كانت جمموعة المنتهية  

تقيم تقابال      n  بالعدد n2  وعلى سبيل املثال، فنحن نعلم أن العالقة اليت تربط (. اجملموعة ذاهتا
أن عدد على الرغم من ... ، 1، 1، 4، 7وجمموعة مربعاهتا ...  ،1، 1، 4، 7 بني جمموعة األعداد الطبيعية

كما ميكننا أن نذكر مرة أخرى بالتقابل . عناصر اجملموعة األخرية أقل من عدد عناصر اجملموعة األوىل
   .بني األعداد الزوجية واألعداد الطبيعية

أي ) 5و  1وحنن نواجه نفس الظاهرة عندما نتناول جمموعة األعداد احلقيقية احملصورة بني 
 xالتقابل هو ذلك الذي يرفق كل ) 7و  1ألعداد احلقيقية احملصورة بني وجمموعة ا(  [1,5] اجملال املغلق

و   ABوكذلك األمر عندما نعّمم هذه النتيجة بسهولة فنقيم تقابال بني قطعتني اختياريتني (.  2x بـ   

A’B’  ومما يزيد الطني بلة هو العالقة اليت ترفق .من مستقيمx   إذ أهنا تقيم تقابال بني بـ
 . وجمموعة األعداد احلقيقية املوجبة  ]1,5[اجملال



مل يكن  "مبدأ الكل واجلزء"والواقع أن . وقد استدعى التغلب على هذه العقبة قرونا طويلة
ذلك أن هذا املبدأ احملرّي بشكل واضح : مفيدا للرياضيات، ورغم هذا كان ال بد من إعادة النظر فيه 

 .حال دون أي تقّدم يف جمال إدراك الالهناية احلايل

بولزانو  برهنارد ويعود الفضل يف النظرة اجلديدة لالهناية اىل الفيلسوف والرياضي التشيكي
Bernhard Bolzano (1781-1848) الذي تناول يف كتابه حمرّيات الالهناية                           Les 

paradoxes de l’infini (،4584بعد وفاته، عام   املنشور )  عالقات تقابلية بني كٍل وجزٍء من أجزائه
لالمنتهية، بل اقرتح بولزانو على أن نرى يف هذه العالقات متييزا للكليات ا. الذاتية دون أدىن استغراب

وبعد حقبة جاء . وهذا يعين التخلي عندما يتعلق األمر بالكليات الالمنتهية، عن مبدإ الكل واجلزء
وعّرف اجملموعة الالمنتهية بأهنا  Richard Didekind (1831-1916)ديدكند  الرياضي األملاين رتشارد

حنن غالبا ما نتبىن اليوم هذا : تقابل بينها وبني جزء ذايت منها اجملموعة اليت ميكن من أجلها إقامة 
 .التعريف يف نظرية اجملموعات لتعريف اجملموعة الالمنتهية

قد دافع عن فكرة  Gottfried Leibniz (1646-1716)وقبل بولزانو، كان غوتفريد ليبنيتز 
ل تقّبل الفكرة السائدة القائلة أن الطبيعة أنا أؤيد الالهناية احلايل اىل حّد أنه بد: "الالهناية احلايل

وقد أورد بولزانو  ."خالقهتكرهه، أدعو هذه الطبيعة اىل أن تضعه يف كل مكان حىت تسجل عظمة 
 .هذه املقولة ديباجة  لكتابه الثوري

الكليات "ورغم ذلك فإن الالهناية احلايل الذي دافع عليه ليبنيتز خيتلف عن الهناية 
الفلسفي، أي ذلك الذي جنده يف العامل املادي  كان ليبنيتز يدافع أكثر عن الالهناية ". الالمنتهية

الذي واجه حمريات أخرى )ومل يكن من السهل أن حيتل الالمتناهي الصغر . كوحدة غري جمزأة
مكانة مرحية وقارة يف الرياضيات إاّل بعد أن ( استخدمت أحيانا ملهامجة الطرق احلسابية اجلديدة
تحّدث عن الالمتناهيات الصغر ككائنات رياضية ختلص من خصوصية الكائن، أي عندما صرنا ال ن

 .بل كنهايات
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. واملالحظ أن رياضيي القرن العشرين عرفوا كيف جيعلون من المتناهيات الصغر كائنا حقيقيا
والواقع أن الطريقة اليت استخدمت خالل القرن التاسع عشر لتمتني احلساب الالمتناهي قد أدت اىل 

ستبدل بالهناية كامن، وهو الهناية الكميات اليت تقرتب أكثر فأكثر من رفض الالهناية احلايل الذي ا
ذلك هو حال السائر على األقدام فيخطو اخلطوة تلو األخرى، وهو يعلم أن باستطاعته   .هنايتها

"( 4"وهي تعين بلغة األرقام إضافة )مواصلة عملية السري هذه بدون انقطاع، وإضافة خطوة جديدة 
ولذلك "(. كامنة"ة اليت يعلم أنه قادر على حتقيقها دون أن خيطوها هي خطوة اخلطو )كلما شاء 

أما مفهوم . يعترب الالهناية الكامن مفهوما مرتبطا باألعداد الطبيعية ومبفهوم توايل األعداد الطبيعية
يف  والواقع أنه نشأ. الالهناية احلايل فتصوره يستدعي تصور مفهوم التطبيق التقابلي بني جمموعتني

سياق هندسي مثل ضم نقطة أو نقاط اىل جمموعة معينة، مثل إضافة نقطيت الالهناية اىل طريف 
 .املستقيم العددي

عن شعور  Carl Friedrich Gauss (1777-1855)وقد عرّب أمري الرياضيني كارل فردريك غاوس 
ي ككل كامل؛ إن هذه أحتّج على استخدام كائن الهنائ"األسرة الرياضية يف ذلك العهد فكتب مثال 

ولذلك، ورغم العديد من ." العملية ممنوعة يف الرياضيات ألن الالهناية ليس سوى تعبري جمازي
احملاوالت املتنوعة الرامية إىل تأسيس علم رياضي لالهناية، نستطيع التأكيد بأن بولزانو، دون سواه، 

فه كال غري جمزئ، وذلك عند مواجهته هو أول من فتح الطريق لالهناية الرياضي مبفهومه احلايل بوص
 .حملرّية االنعكاسية

 محّيــرة االنعكاسية

لنقّدم النص احلديث حلل حمرّية االنعكاسية الذي اقرتحه بولزانو وصاغته فيما بعد التطورات 
أصغر "والعالقة   "حمتوي يف"جيب التمييز يف اجملموعات بني العالقة : اليت عرفتها نظرية اجملموعات 

: ذلك أن جمموعة مربعات األعداد الطبيعية، مثال، حمتواة يف جمموعة األعداد الطبيعية ". ما منحج



وعلى الرغم من أنه إذا كانت . لكننا إذا نظرنا هلاتني اجملموعتني ككّل جند أن هلما نفس احلجم
باه اىل أن أو يساويه فإن علينا االنت Bأصغر من حجم  Aيكون حجم  Bحمتواة يف جمموعة  Aجمموعة 

 .احلجمني ميكن أن يتساويا

لكن هذا األمر ليس ذا  .cardinalاملصطلح التقين ِعدَّة " حجم"يستخدم الرياضيون بدل لفظ 
 Bميكن أن تكون حمتواة متاما يف جمموعة  Aشأن، فالفكرة الوحيدة حلّل احملرّية هي التسليم بأن جمموعة 

جيب تقّبل ما كان حمرّيا واإلعالن عن أهنا مل تعد . نفس احلجم Bو  Aومع ذلك يكون للمجموعتني 
 ".أصغر حجما من"ال يعين " حمتوي يف: "حمرية بواسطة عملية ازدواجية املفهوم 

لكن، أال يؤدي هذا التسليم اىل تناقضات جتعل الرياضيات غري منسجمة، وبالتايل غري 
فجرأة بولزانو يبدو أهنا توقفت عند . بة عنهمقبولة؟ إنه تساؤل وجيه، ومل يكن من السهل اإلجا

وهكذا . مقرتحه ومل حياول مواصلة دراسة ما يرتّتب عنها من انعكاسات خطرية على املفاهيم الرياضية
كانت االستكشافات الرياضية للجرب اخلاص بالتقابالت طويلة وملتوية، . قام آخرون هبذه املهمة

. طرابات خطرية ومليئة باجملادالت احلادة والالذعة أحياناذلك أن بولزانو دشن مبقرتحه مرحلة اض
الذي  Georg Cantor (4518-4145)كنتور   جورج وكان العمل الرئيسي قد قام به الرياضي األملاين

تلك اجملموعات اليت بدت له يف أغلب  …اكتشف العديد من خواص حجوم اجملموعات الالمنتهية 
 .رّياتاألحيان قاب قوسني أو أدىن من احمل

فلو كان األمر غري ذلك، أي لو كان : لقد مّيز كنتور بني حجوم اجملموعات الالمنتهية 
باإلمكان إقامة تقابل بني كل جمموعتني المنتهيتني لفقدت نظرية حجوم اجملموعات الالمنتهية أمهيتها 

ل بني جمموعة اىل أنه من املستحيل إجياد تقاب 4541وتفّطن كنتور عام  ! بشكل ملفت لالنتباه
لقد  . حجم اجملموعة األوىل أكرب متاما من حجم الثانية  :األعداد احلقيقية وجمموعة األعداد الطبيعية 

 – 4541باختزال استدالله الذي توصل إليه عام  -  كان االستدالل القطري الذي اكتشفه كنتور
ففي هذه . يف الرياضيات" تحالةاالس"مبثابة النموذج الذي سار عليه الرياضيون للربهان على نتائج 



 هنا، نفرض وجود تقابل بني جمموعة اإلعداد الطبيعية)النظرية نفرتض أن ما نريد الربهان عليه خاطئ 
  IN  وجمموعة األعداد احلقيقية IR ) الرقم )مث هنتم بقطر اجلدول الذي يعرّفه التقابلi للعدد احلقيقي 
 f(i)  )الستخالص تناقض. 

لك أن كنتور بنّي باستخدام نفس االستدالل القطري وجود عدد غري منته من واألدهى من ذ
وعلى وجه التحديد، فنحن نعلم أننا ال نستطيع أبدا إجياد . احلجوم املمكنة للمجموعات الالمنتهية

وهكذا حنن ال نستطيع إقامة تقابل .  P(E)  وجمموعة أجزائها اليت نرمز إليها بـ Eتقابل بني جمموعة 
  وبني( .اليت تضم جمموعة األعداد الزوجية وجمموعة األعداد الفردية، اخل  IN  أي أجزاء)  P(IN) بني
IN . وباملثل، فإن اجملموعة          P(P(IN)) -  املكونة من أجزاء اجملموعة  P(IN) -   ال ميكن أن

 .، اخل P(N)   جند هلا تقابال مع

تعترب هذه النتائج مرحلة تقّدم أوىل يف سبيل إدراك الالهناية احلايل، وهي متثل الربهان على أن 
مسحت للعقل " الكليات الالمنتهية"أنشأت هذه النتائج قائمة مرتبة لـ : ما نكتشفه بالغ األمهية 

لدى اجلميع حيث ورغم ذلك مل تكن هذه النتائج األوىل مقبولة . برسم معامل يقتاد هبا وقت احلاجة
-Leopold Kronecker (4511وقد متّيز الرياضي ليوبولد كرونكر . رفضها البعض وانتقدها البعض اآلخر

 Leوعرقل حبثا خمطوطا للرياضي كنتور بتأجيل نشره يف اجمللة الذائعة الصيت  [1]حبدة انتقاداته  (4514
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أدى الحال بكنتور، من جراء عدم تفّهم زمالئه األلمان لنظريته وأفكاره الجديدة، الى اختالل عقلي واللجوء الى لقد   [1]
 .مستشفى األمراض العقلية، حيث هلك هناك قبل أن يرى ثمرة جهده تشغل الدنيا من أقصاها الى أقصاها
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نتيجة مدهشة ال تشكل حمرّية وإمنا اعتربت يف  كان مقال كنتور الذي أّخر كرونكر نشره حيتوي على
كان كنتور منشغال بتصنيف الالهنايات . ذلك الوقت بأهنا طرحت وضعية غري مرضية منطقيا
يساوي حجم جمموعة نقاط قطعة ( مثل املربع)فاكتشف باستغراب أن حجم جمموعة نقاط سطح 

 . وبني اجلداء الديكاريت  [,,1] ذلك هو معىن وجود تقابل بني نقاط اجملال... مستقيمة 
( nوحىت الفضاءات ذات البعد )فبمنظور حجوم اجملموعات الالمنتهية جند أن املستقيم واملستوي 

 ".إين أرى هذا، لكن ال أصّدقه: "وقد كتب كنتور اىل ديدكند هبذا اخلصوص . متطابقان

. احلقيقة اجلديدة دون اإلعالن عن أهنا حمرّية رغم اإلزعاج الذي توّلد عنهاوتقّبل كنتور هذه 
ومبا أن استدالالت وحسابات كنتور اليت أجراها بعناية فائقة مل تظهر أية تناقضات فعلية فال بّد أن 
تكون لنا اجلرأة الكافية لتقّبل ما أفرزته مداركنا يف جمال االستدالالت، ومواصلة استكشاف هذا 

 .السبيل رغم كل ما حيدث هذا الواقع اجلديد من تساؤالت

والواقع أن بعض التناقضات جعلت ظاهر البناء الذي أتى به كنتور غري مقبول يف مطلع القرن 
بل مّت اقرتاح العديد من الطرق ... ومل متض بضع سنني حىت سّويت هذه الصعوبات . العشرين

لنظرية الالهناية احلايل الرياضية اتضح، يف األخري، أنه كان  وما بدا للبعض أنه سقوط. لإلتيان عليها
 .فرصة ساحنة هلذه النظرية لتبين نفسها بناء مرصوصا مل هتتز قواعده حلد الساعة

لقد طّور كنتور، بوصفه منظرا متِقنا ومتفانيا، حسابا خاصا بالالهناية، أي أنه مّدد القواعد 
لتشمل األعداد اليت يستخدمها لقياس  -بيعية يف قياس املنتهي املطبقة على األعداد الط -احلسابية 
واألعداد الرتتيبية ( األصليات)وكان عليه التمييز بني نوعني من الالهنايات ومها الِعّدات . الالمنتهي

ordinal . حجوم اجملموعات عندما نعتربها كما هي دون مراعاة ترتيب  -كما نعلم   –ومتثل العّدات

لإلشارة ( بالعربية  ألف هو احلرف  الرمز  4511وقد أدخل كنتور عام . هاحمتمل لعناصر 

أي جمموعة األعداد )إشارة اىل عّدة املتصل   اىل عّدة جمموعة األعداد الطبيعية، وكذا الرمز
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 . IN املكونة من أجزاء جمموعة األعداد الطبيعيةP(IN)   الذي ال فرق بينه وبني ِعّدة اجملموعة( احلقيقية
 .، اخل P(P(IN))  للداللة على عّدة اجملموعة واستخدم يف ذلك الرمز

أما النوع اآلخر لألعداد الالمنتهية الذي جاء به كنتور فهو األعداد الرتتيبية اليت تقيس حجم 
أي ترتيب جيعل كل جزء من اجملموعة )اجملموعات عندما تكون عناصرها مرتّبة وفق ترتيب جّيد 

 فباإلضافة اىل األعداد الرتتيبية املنتهية اليت نعتربها متثل األعداد الطبيعية، هناك(. ميتلك عنصرا أصغريا

وحنصل . ، اخليليه   يأيت بعده.  transfini  ، وهو أول عدد ُموِغل ما يرمز إليه بـ  
، مث1 جند بعيدا عن ذلك جند كما. عليها مجيعا بإضافة الوحدات الواحدة تلو األخرى اىل

 .اخل 

 إهنا فرضية املستمر: وعندئذ اكتشف كنتور مسألة عويصة مل نتمكن اىل اليوم من حّللها 

 .hypothèse du continu( أو املتصل)

أكرب   ،واليت تقاس بـ "( املستمر"أو " املتصل"املسماة ) IR قية إن عّدة جمموعة األعداد احلقي
لكن، (.  املسماة الالهناية القابل للعد واملقاسة، كما أسلفنا، بـ )متاما من عّدة األعداد الطبيعية 
 هل هناك عّدة أخرى بينهما؟ 

 

وهي قضية تكافئ القول   IRو INليس هناك حجوم المنتهية بني : ميكن معاجلة وضعيتني، أوالمها 
يبدو هذا النص ". IRأو  INميكن أن جند هلا تقابال مع  IRية من كل جمموعة جزئية المنته"بأن 

يف هذه احلالة . IRو  IN أما الوضعية الثانية فتنص على وجود حجوم بني. بسيطا وسليما جدا
إنه ال ميكن ألحد أن يّدعي بأن له فكرة . ينبغي معرفة كيفية احلصول على هذه احلجوم وعلى عددها

لقد بذل كنتور . يقية ما مل تتوفر لديه إجابة دقيقة ملسألة فرضية املتصلواضحة حول األعداد احلق



جهودا مضنية من أجل التوصل اىل حّل هذه القضية، لكنه مل يفلح على الرغم من أنه أعتقد عدة 
 .مرات بأنه بلغ مرماه

 مسألة قابلية البت

( الصوري)اجملموعات يف قالبها الشكلي وبعد هذه املرحلة الصعبة بالنسبة للرياضيني، مّت وضع نظرية 
ودل لقد برهن الرياضي النمساوي كورت غ. وأثبتت نتيجتان بالغتا األمهية تتعلقان بفرضية املتصل

Kurt Gödel (1906-1978)  أي ال )بأنه لو كانت نظرية اجملموعات املعتادة منسجمة  4115عام
ناقضات إذا ما اكتملت باملسلمة القائلة بصحة فإن نفس النظرية ال تؤدي اىل ت( تؤدي اىل تناقضات

. وهكذا فإن التسليم بفرضية املتصل ال يهّدد بإسقاط نظرية اجملموعات املعروفة. فرضية املتصل
، اىل أبعد من ذلك إذ برهن على أنه إذا كانت نظرية 4181عام  ،Paul Cohenكوهني  وذهب بول

وقد . اجملموعات منسجمة فإن إكماهلا باملسلمة القائلة خبطإ فرضية املتصل ال يؤدي اىل أي تناقض
 .نال كوهني جزاء على برهانه هذا أعلى وسام يف جمال الرياضيات

تمعتني يدّل على أن من يسلم بقيام نظرية اجملموعات املعتادة يستطيع إن معىن هاتني النتيجتني جم
. إضافة املسلمة القائلة بصواب أو خطإ فرضية املتصل دون اخلوف من إضافة تناقضات جديدة

أو     ومبعىن آخر فإن نظرية اجملموعات ترتك احلرية للرياضيني يف اعتبار فرضية املتصل قضية صائبة
 .خاطئة

ذلك   :ليست حمرّية  indécidableوضعية املتمثلة يف اعتبار فرضية املتصل غري قابلة للبت إن هذه ال
وعلى كل احلال فإن هذا العجز . أن النظرية ال تتناقض مع ذاهتا بل بالعكس فهي ال تتخذ قرارا

 .الصارخ ال يرضينا من الناحية املنطقية بل جيعلنا يف وضع ال حنسد عليه

إنه مل ينشأ عبثا ولسنا حنن الذين قررنا بأن هذا العدد أو : عامل األعداد الطبيعية  ولتوضيح ذلك نعترب
هل جيوز أن خُيلق عامل األعداد : ومن مث حيّق لنا التساؤل . ذاك هو عدد زوجي أو فردي أو أويل، اخل

ة أجزاء ال منتهي( أو عدم وجود)احلقيقية عبثا حبيث ترتك احلرية ألذواقنا كي تقرر وجود 
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وكما قال كنتور نفسه، وكذا غودل، فإن فرضية املتصل هي إما صحيحة أو خاطئة، وال بد لنظرية 
ويف هذه احلالة فاإلدراك . اللهم إال إن كانت هذه النظرية ومه ا... ذلك  األعداد أن تسمح لنا مبعرفة

إن الوضعية اليت ظهرت بعد أعمال . الذي تزّوُدنا به خبصوص الالهناية ال يعدو أن يكون زيفا صارخا
غري أن هذا الوضع ميّس كل نظرية الالهناية . غودل وكوهني حول فرضية املتصل ليست مرضية منطقيا

ومن مث فإن فكرة وضع نظرية لالهناية احلايل فكرة الزالت قيد التجسيد .  املقرتحة من قبل كنتوراحلايل
 .واإلنشاء

لنتوقف قليال عن احلديث حول الالهناية لنتعرف على كورت غودل الذي كانت حياته غاصة 
 .باملتاعب والتحديات

 كورت غودل يتحدى

دد مؤلفاهتم فقد ال تتعرف عن ثانيهما إذا صنفت كبار رياضيي القرن العشرين حسب ع
. هو أب املنطق الرياضي احلديث كورت غودل أخرهملكنك ستجد بدون صعوبة أن ... وثالثهما 

كان ديفد هيلربت يعتقد أننا نستطيع اعتبار الرياضيات مجلة من العمليات الشكلية واملنطقية لرموز 
حاسوب حبيث تكون قادرة آلة ستند اىل مسّلمات وضعت مسبقا، وهو ما يعين أنه باإلمكان جتهيزت

لقد أجاب غودل يف الثالثينيات عن هذا السؤال بالنفي، مربهنا . الرياضيةعلى إثبات كافة النظريات 
يف نظريتني شهريتني، أن هناك قضايا رياضية ال ميكن البت فيها، أي أننا ال نستطيع الربهان على 

 . صحتها أو على خطئها مهما كانت منظومة املسّلمات اليت نعتمدها

دا يف أموره الصحية، إذ عاش طيلة حياته بأفكار ما ع... حبث غودل عن العقالنية فوجدها 
ولكن ذلك مل مينع اكتشافاته من إحداث هزة قوية يف عامل رياضيات القرن . غريبة يف هذا اجملال

 . العشرين أدت اىل نقاشات فلسفية حول طبيعة ومفهوم احلقيقة وإرساء أسس املعلوماتية احلديثة

 حياة كورت غودل         
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كلم   581، وهي تبعد بـ Brnoاليت أصبحت تسمى اآلن برنو  Brünnولد غودل مبدينة برون 
" السيد ملاذا"ولقبته عائلته، اليت مل يكن فيها مثقفون، بـ . عن براغ عاصمة مجهورية تشيكيا حاليا

ويذكر أن غودل كان حيصل دائما على أحسن عالمة يف كل املواد من . لكثرة تساؤالته وفضوله
 .كان ذلك يف مادة الرياضيات... ملدرسة االبتدائية اىل الثانوية باستثناء مرة واحدة ا

وقد أصيب مبرض املفاصل وعمره مل . كان غودل خجوال ومنعزال ومل يكن له أصدقاء محيمون
حني رحل أخوه األكرب، والوحيد، اىل  5571وبدأ اهتمامه بالرياضيات عام . يتجاوز سبع سنوات

وبعد سنة من ذلك التاريخ صار يهتم أيضا بالفلسفة، . جامعة فيينا عاصمة النمسا لدراسة الطب
 5576وخترج غودل من الثانوية عام . غري أن ذلك مل مينع غودل من االمتياز يف اللغات ويف التاريخ

ضرات يف تاريخ الفلسفة وفلسفة الرياضيات والنظرية فتابع حما. يف بورنو والتحق بعدها جبامعة فيينا
وقد سّجل بادئ ذي بدء يف الفيزياء النظرية لكنه سرعان ما اجته اىل . النسبية ونظرية األعداد

 .الرياضيات

الشهري الذي كان   Vienna Circleنادي فيينا  يف املشاركة يف نشاطات 5573وشرع غودل عام 
لكن غودل مل يكن .   Moritz Schlick Circle (5887-5563)يسمى عند تأسيسه بنادي موريتز شليك

ىل أن غودل ال يشاطر الرؤى والسبب يعود يف الظاهر ا. يتدخل إال يف النقاشات املتعلقة بالرياضيات
يوجد خارج الكائنات عامل مفاهيم : الوضعية الفلسفية لعلماء النادي ألنه مييل اىل الرؤية اإلفالطونية 

ومن مثّ فإن لكّل قضية قيمة جتعل منها قضية صحيحة أو خاطئة، وهذا سواء توصلنا . ندركه حدسيا
أن هذه النظرة الفلسفية مّنت ملكاته احلدسية وقد اعرتف غودل فيما بعد . اىل إدراك ذلك أم ال

 .الرياضية

مث ابتعد غودل شيئا فشيئا عن هذا النادي ونشط داخل حلقة هتتم بالرياضيات نّظمها كارل 
وساهم يف إصدار األعمال السنوية للحلقة ونشر فيها حوايل عشر  Carl Menger (1902-1985) منجر

حلة شهرة عاملية يف جمال املنطق الرياضي سيما باملقالني وقد اكتسب غودل يف هذه املر . مقاالت
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. والتأهيل للتدريس 5575اللذين يقدمان عمال أجنزه لنيل الدكتوراه عام  5565-5561املنشورين خالل 
ومن املعلوم أن املقال الثاين تناول القضايا الواردة يف كتاب مبادئ الرياضيات املؤلف من قبل برترند 

وجاء يف هذا الكتاب اقرتاح بأن يكون . Alfred Whitehead (1861-1947)يتهيد روسل وألفرد وا
وكان املؤلفان جييبان يف الواقع عن سؤال طرحه ديفد هيلربت وويلهلم . املنطق أساسا للرياضيات

 .يتعلق بإمكانية إثبات كل ما هو صحيح 5578عام  Wilhelm Ackermann  (1896-1962)أكرمان 

بنظرية األعداد وباملنطق الرياضي عندما كان حيضر  5575-5575اهتم غودل خالل الفرتة 
اليت كان يلقيها األستاذ رودولف كارناب " األسس الفلسفية للحساب"سلسلة حماضرات حول 

Rudolf Carnap (1891-1970) .وعند  .وانطالقا من ذلك متكن من نشر مسائل مفتوحة يف املنطق
حتّرر من اجلنسية التشيكية وأصبح منساويا وانتهى من أطروحة الدكتوراه يف  5575م وفاة والده عا

وناقشها عام  Hans Hahn (1879-1934)املنطق اليت حازت على موافقة الرياضي الشهري هانس هان 
5561 . 

راسل غودل عددا من كبار الرياضيني، منهم عامل املنطق األملاين الشهري  5565ويف عام 
لكنه ". فرضية املستمر"وحاول البحث يف قضية  Ernst Zermolo (1871-1953)زرمولو أرنست 

حيث دّرس أسس  5566وبدأ التدريس جبامعة فيينا سنة . أصيب خالل هذا العام باهنيار عصيب
يف معهد  5566وحاضر عام . ويف اخلريف سافر اىل أمريكا والتقى بآينشتاين ألول مرة. احلساب

الوضع الراهن ألسس "حول  Princetonبربنستون   Institute of Advanced Studyدمة الدراسات املتق
وبعد بضعة شهور أصيب . ولدى اجلمعية الفلسفية بنيويورك وبأكادميية العلوم بواشطن" الرياضيات

وألقى فيها عدة حماضرات  5561وعاد اىل فيينا عام . غودل باهنيار عصيب دخل من جرائه املستشفى
لكنه سرعان ما ختلى عن معهد الدراسات املتقدمة بسبب اهنيار عصيب خطري . فر اىل أمريكامث سا

وشاءت األقدار أن يغتال يف نفس . 5561أدى به اىل قضاء معظم األوقات باملستشفى خالل عام 
 . يونيو على يد أحد الطلبة 77السنة األستاذ شليك يوم 



رات بفيينا ، وهي السنة اليت اكتشف فيها آخر سنة ألقى فيها غودل حماض 5565وكانت 
 71ويف . مارس 56ضّمت النمسا ألملانيا يف  5568ويف عام ". فرضية املستمر"خطوة حامسة يف 

سبتمرب تزوج غودل بامرأة مطلقة غري مثقفة وسافر اىل الواليات املتحدة يف أكتوبر تاركا زوجته يف 
 4111امعات أخرى، وعاد اىل النمسا يف يونيو فحاضر يف معهد الدراسات املتقدمة وج. فيينا

بعد اندالع احلرب العاملية الثانية يف الفاتح  Gottingenوحاضر يف اجلامعة األملانية الشهرية غوتينغن 
حتصل على تأشرية لدخول الواليات املتحدة فسافر إليها مع زوجته  4117ويف عام . 4111سبتمرب 

وقد استقرا بربنستون مدة تقارب أربعني . حىت وصل سان فرنسيسكوعرب االحتاد السوفيييت واليابان 
وعندما . ومل يكن والدا وأقارب غودل حيرتمون زوجته اليت كانت متتهن الرقص عندما تعارفا. سنة

وهبت حقوق مقاالت غودل ملعهد الدراسات املتقدمة بربنستون على الرغم من أن  4154توفت عام 
وكانت فخورة بأعمال زوجها معتربة أن بدوهنا مل يكن قادرا على . إزاءها اجلمهور هناك كان متعاليا

وبالفعل فقد كانت سندا كبريا له أيام حمنه وساعدته يف التغلب على حالة اخلوف اليت كانت . إجنازها
 .تلم به من خطر التسمم حيث كانت تتذوق طعامه لطمأنته قبل أن يقبل على تناوله

يت حتصل عليها غودل فإهنا مل تسمح له باحلصول يف وقت مبكر على ورغم أمهية النتائج ال
. فعندما قضى سنة بالواليات املتحدة جّرد من حّق التدريس يف اجلامعات النمساوية. منصب دائم 

يف فيينا نادته مصاحل اخلدمة العسكرية وأجرت له الفحوص اليت  4111ولدى التحاقه بزوجته عام 
ومل يكن غودل قبل ذلك التاريخ مهتما باألحداث . حتت راية القوى النازية أظهرت أنه صاحل للخدمة

فهو مل . اجلارية بأوروبا، رمبا النعزاله الذي مل يسمح له بقياس حجم الكارثة اليت ستصيب املنطقة
يكن يهتم مبا حيدث لزمالئه من مضايقات وظل منكبا على أعماله يف الوقت الذي كان فيه أوروبا 

وعندما أمّل به اليأس طلب مساعدة معهد  .واستفاق عندما طلب ألداء اخلدمة. حولههتوى من 
 . الدراسات املتقدمة فحصل على تأشرية لدخول أمريكا



وبعد سنتني حصل . 4118وعمل غودل بعقود سنوية مؤقتة ومل مينح له منصب دائم إاّل عام 
جريت معه من أجل احلصول على اجلنسية ويروى أن خالل املقابلة اليت أ. على اجلنسية األمريكية

األمريكية طلب منه القاضي إبداء رأيه يف دستور الواليات املتحدة فتناول غودل املوضوع بإسهاب 
. لريقى اىل منصب أستاذ 4181وانتظر غودل عام . مبّينا عدم انسجام هذا النظام من الناحية املنطقية

اخلوف من مرضه العقلي، إذ كان غودل يؤكد مثال أن ويبدو أن سبب هذا التأخر يف الرتقية كان 
وكان . ويذكر أن صديقه آينشتاين قد سانده كثريا خالل حمنته. هناك غازات سامة تنبعث من ثالجته

حيث قال بعد سنتني من رحيله أن تلك  4118أبريل  41غودل معجبا بالرئيس روزفلت املتوىف يف 
 ". القرنأبشع وفاة يف هذا "الوفاة كانت 

ومن اجلوائز والتقديرات اليت حصل عليها غودل نذكر إحرازه على جائزة آينشتاين مث على 
مكتشف أعمق حقيقة " الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفارد حيث وصف يف كلمة التشريف بأنه 

كية، وبعد عضوا يف أكادميية العلوم القومية األمري 4188كما صار ابتداء من ". رياضية يف هذا القرن
 4188وقد رفض األستاذية الشرفية عام . سنة أصبح عضوا يف األكادميية األمريكية للفنون والعلوم

لكنه قبل يف نفس السنة العضوية . جبامعة فيينا وكذا العضوية الشرفية بأكادميية العلوم النمساوية
والعضوية يف  (4184)األمريكية  الشرفية يف اجلمعية الرياضية اللندنية والعضوية يف اجلمعية الفلسفية

 (.4141)كما كان مراسال لألكادميية الربيطانية واألكادميية الفرنسية . (4185)اجلمعية امللكية اللندنية 
 . امليدالية القومية للعلوم لكنه مل حيضر احلفل ألسباب صحية 4148وقّلده الرئيس األمريكي عام 

وء التغذية ألنه كان خيشى التسمم من الطعام بسبب س 4145يناير عام  41تويف غودل يف 
-Oskar Morgenstern (1902وهذا بعد أن أصيبت زوجته بإعاقة وتويف صديقه أوسكار مورغنسرتن 

 5557وقد ظهر آلخر مرة أمام اجلمهور عام . 5511الذي كان يرعاه منذ وفاة آينشتاين عام  (1977
واجلدير بالذكر أن العديد من امللتقيات نّظمت حول . عندما منحته جامعة روكفلر الدكتوراه الفخرية



مجعية "مجعية مسيت  4154وتأسست عام . 5581أعماله خالل الثمانينيات ومجعت إصداراته عام 
 .بالنمسا Gödel Society" غودل

وفيما خيص اجلانب الصحي لغودل فالواقع أننا ال نستطيع التعرف على مرضه ما مل نطلع 
فمرضه يبدأ بالغلو يف . إذ كان متابعا من قبل طبيب األمراض العقلية بربنستونعلى ملفه الطيب 

االهتمام حبميته ومشاكل جهازه اهلضمي، فقد كان يسجل يوميا، طوال عشرين سنة، درجة حرارته 
وكان يف بداية األمر خيشى تسمما عرضيا لكنه أصبح خيشى يف آخر . وكمية استهالكه من األدوية

ولذا توقف تقريبا عن األكل ويف نفس الوقت كان يتناول أدوية  . غتيال عن طريق الطعامحياته من اال
 .كثرية ضد مرض خيايل يتصّور أنه أصاب قلبه

 غودل وآينشتاين 

وتواصلت صداقتهما حيث كانا يلتقيان يوميا  4111بدأ االتصال بني غودل آينشتاين عام 
وخالل عقد األربعينيات كان غودل وآينشتاين أشهر العلماء . 4188تقريبا حىت وفاة آينشتاين عام 

وقد ترعرع كالمها وأجنز أهّم أعماله يف أوروبا الوسطى واستعمل األملانية  . برنستوناملنتسبني جلامعة 
أما غودل فقد . أمتم آينشتاين مقاالته حول النسبية اخلاصة وأطروحته أيضا 4178يف عام . كأول لغة

د مث إن آينشتاين اجته. 4178أثبت نظريتيه الشهريتني عندما كان عمره يعادل عمر آينشتاين سنة 
-4117وهنا ميكن مقارنة تلك احلقبة بفرتة . يف صياغة النسبية العامة 4148اىل  4174بنجاح من 

لكنه مل يعرف سوى جناح جزئي كما ". فرضية املستمر"عند غودل حينما كان جيتهد يف وضع  4115
 .أسلفنا

ىل ا 18/47/4188أوسكار مورغنسرتن، صديق غودل وآينشتاين، بتاريخ  ويف رسالة وجهها
كان آينشتاين يقول يل دائما أنه كان : "قال  Bruno Kreiskyاملستشار النمساوي برونو كريسكي 

وذات مرة . خالل السنوات األخرية من حياته يبحث باستمرار عن مرافقة غودل بغرض النقاش معه



سوى ( ةمعهد الدراسات املتقدم)ذكر يل أن عمله أصبح ال يعين شيئا إذ كان ال يذهب اىل املعهد 
 ".سريا على األقدام اىل املنزل رفقة غودل   للعودة

ويبدو حسب . أما املناقشات مع آينشتاين فكانت تدور حول الفلسفة والفيزياء والسياسة
، أن آينشتاين كان يستمتع مبرافقته Carl Seelyرسالة أرسلها غودل اىل أحد أصدقائه، وهو كارل سيلي 

تلفة عن آرائه يف العديد من املواضيع وكان غودل ال يرتدد يف التعبري ألن هذا األخري له أوجه نظر خم
وما يؤكد ذلك ما يذكر حول آينشتاين إذ كان يشعر باخليبة عندما جيد لدى الناس تسرعا . عن آرائه

ولعل السعادة اليت يشعر هبا آينشتاين عندما . يف االتفاق مع آرائه أو عدم التعبري عن اعرتاضاهتم له
 .غودل ترجع بالدرجة األوىل اىل تقارب مستوياهتما الفكرية رافق

 Ernst Gabor، وهو أرنست غابور سرتاوس 5565-5566يقول أحد مساعدي آينشتاين يف الفرتة 

Staus (5577-5583)  تاريخ آينشتاين بربنستون سيظل ناقصا ما مل ُنِشر اىل صداقته احلميمة مع "أن
". جدا، لكنهما كانا ينسجمان وكالمها حيرتم اآلخر احرتاما كبريا غودل اللذين كانا خمتلفني جدا

وجتدر اإلشارة هنا اىل أن آينشتاين تعّود على القول بأنه كان يشعر باستحالة أن يصبح ذات يوم 
رياضيا ألن ثراء مسائل الرياضيات املفيدة واجلذابة كان قويا حبيث ميكنك أن ختسر املعركة قبل 

أما يف الفيزياء فكان آينشتاين يدرك أهم مسائلها بسرعة ويقوم . ذات بال الوصول اىل نتيجة
واآلن بعد أن التقيت بغودل : "لكن آينشتاين قال ذات مرة لسرتاوس . بدراستها بصفة مباشرة

 ".أدركت أن نفس احلالة موجودة يف الرياضيات أيضا

أوالمها أن غودل كان : تني ومن بني األمور اليت اختلف فيها غودل عن آينشتاين نذكر قضي
شديد االنعزال ومل جند امسه يف أية إعالنات أو بيانات عمومية ومل يقحم نفسه يف أي عمل نضايل أو 

والطريف أنه عندما أبدى غودل إعجابه بأيزهناور يف مطلع . سياسي خالفا لصديقه آينشتاين
وعندما ". قد أصبح غودل جمنونال: " 4181اخلمسينيات قال آينشتاين خماطبا أحد أصدقائه عام 

وثانيتها أن غودل  ". لقد انتخب على أيزهناور: سأله الصديق عما يربر حكمه على غودل أجاب 



كان يكتفي بالتعامل مع القليل من املتعاونني ومل يسع اىل التعاون مع اآلخرين بينما كان آلينشتاين 
ويضيف اىل ذلك بعض . سنوات نشاطه عدد معترب من املساعدين يزيد عن الثالثني شخصا خالل

يف حني . احملللني أن نظريات آينشتاين قد صفق هلا اجلمهور ونالت شهرة واسعة واعتربت فوزا عظيما
أن نظريات غودل كانت تعرّب عن كارثة بالنسبة للمنطق الرياضي وحتمل نتائجها خرب شؤم على 

 ! الرياضيات

  غودل اإلفالطوني

ولعله من املفيد هنا توضيح املسألة الفلسفية اليت طرحت أمام الرياضيني والفالسفة وزادت يف 
 :ميكن القول أن الرياضيني ينقسمون اىل ثالث فئات هي . حدهتا النتائج اليت برهن عليها غودل

يعتربون أن الكائنات الرياضية حقيقة واقعة، أي أن وجودها حقيقة : فئة االفالطونيني 
وبالتايل فلكل سؤال وجيه يف الرياضيات جواب معنّي سواء توصلنا إليه . مستقلة عن مدى معرفتنا هلا

واحلدس . اجليولوجي الذي يكتشف ما هو موجود وال يبتكرهوهم يشبهون الرياضي ب. أم مل نتوصل
نشري اىل أن غودل ينتسب هلذه . لدى املؤمنني باليوم اآلخر" الروح"لدى االفالطونيني مثله مثل 

 .الفئة

كائنات رياضية يتعارضون مع االفالطونيني وينفون وجود  ( : الشكالنيني)فئة الصوريني 
معتربين أن الرياضيات عبارة عن مسلمات وتعاريف ونظريات، فهي قواعد تنقلنا من صيغة رياضية 

وهم يتفقون مع االفالطونيني يف مبادئ الرباهني . اىل أخرى بواسطة ترتيب جديد للرموز املستخدمة
 .واالستدالالت يف املمارسات الرياضية

 السابقتني وال يؤمنون إال بالرياضيات اليت حنصل عليها من يعارضون الفئتني: فئة البنائيني 
ذلك أن اخلالفات بني هذه الفئات ما كانت لتنشب لو مل يكن هناك مفهوم ". منته"خالل بناء 



وكل من مارس الرياضيات يعلم أننا نفقد الكثري من اخلواص البديهية عندما ننتقل من ". الالهناية"
 ".الالمنتهي"اىل " املنتهي"

اليت تفرتض أن ال وجود جملموعة حجمها ينحصر " فرضية املستمر"لنأخذ على سبيل املثال 
وقد تبني أهنا قضية غري . متاما بني حجم جمموعة األعداد الطبيعية وحجم جمموعة األعداد احلقيقية

ل يقو : اعتمادا على املسلمات املتداولة يف نظرية اجملموعات  - كما أسلفنا   –قابلة للبت 
االفالطونيون خبصوص هذا املوضوع أن ذلك يعين بأن مجلة مسلماتنا غري كاملة باعتبارها وصفا 
جملموعة األعداد احلقيقية، أي أهنا مسلمات ليست هلا من القوة ما يكفي لتقدم لنا اإلجابة عن 

فايا ويؤكدون على أن هذه القضية ال بد أن تكون صحيحة أو خاطئة، لكننا مل نلّم خب. سؤالنا
 .جمموعة األعداد احلقيقية باملقدار الذي يتيح لنا التوصل اىل اجلواب

أما الصوريون فيعتربون أن جمموعة األعداد احلقيقية غري موجودة يف واقع األمر، وهي من صنع 
وبناء على ذلك نستطيع، إن شئنا، تغيري . خيال واضعيها ابتدعوها عرب مسلمات للتمكن من وصفها

بالكيفية اليت نراها تليب حاجياتنا غاضني الطرف عن واقع األعداد احلقيقية وغري  تلك املسلمات
وأما البنائيون فهم يضحكون على هذا وذاك معتربين كل نقاش . مبالني هبا ألهنا كائنات غري موجودة

خطابا دون معىن يستحسن أال نضيع وقتنا فيه مادام األمر يتعلق بـ " فرضية املستمر"يف موضوع 
 ".الالمنتهي"

يعلق بعضهم على . من هنا تتضح الوضعية اليت حتيط بالرياضيني سيما بعد صدور أعمال غودل
ذلك بالقول أن الرياضي افالطوين خالل األسبوع عندما يكون منهمكا يف حل مسائله الرياضية 

 Jean Dieudonné ويقول الرياضي الشهري جان ديودوين  ! ويتحوّل اىل صوري يف هناية األسبوع
يف األساس حنن نؤمن حبقيقة الرياضيات، لكن عندما يهامجنا : " هبذا الشأن  (4178-4111)

الرياضيات ليست 'الفالسفة مبفارقاهتم فإننا هنرول، بطبيعة احلال، حنو الصورية وخنتفي وراءها ونقول 
رياضياتنا ونتعامل  وعندئذ يفسح لنا هؤالء الفالسفة اجملال فنعود اىل... سوى مزج رموز نتومهها 



من اجلائز أن . معها كما كنا نتعامل معها على الدوام، أي بالشعور أننا نتعامل مع حقيقة واقعة
  ... ".يكون هذا الشعور ومها لكنه جّد مريح 

 وال زالت الرياضيات بخير... 

إن كانت : بلة  وهكذا ندرك أن عدم البت يف فرضية املتصل ال تسّوي قضية الالهناية بل تزيد الطني 
نظرية اجملموعات توّفر حقا إمكانية إدراك الالهناية احلايل وال متّثل لعبة فكرية جمانية بني رموز رياضية 

 كيف ذلك؟. فإنه ميكننا أن نتقدم أكثر

نشري عادة اىل هذه . هناك سبيل أول ميكننا اتباعه وهو إعادة النظر يف نظرية اجملموعات املعروفة
 Adolfو أدولف فرنكل  Zermolo Ernst (2782-2593)تلميحا ألرنست زرمولو  ZFالنظرية بـ 

Fraenkel (2752-2599) إهنا نظرية تبدو غري . اللذين عرفّا يف مطلع القرن العشرين هذه النظرية
ولعل السبب األول هو أهنا تنشئ لدينا وضعيات منافية حلدسنا خبصوص وجود  . مرضية لعدة أسباب

 . ال ميكننا إنشاؤها كائنات رياضية

مثل نظرية األمناط والنظرية اإلنشائية للمجموعات  -وقد ظهرت العديد من النظريات األخرى 
حاولت كلها سّد هذا الفراغ، لكنها مل حتظ بعناية  -ونظرية اجملموعات املرتبطة مبجموعة كونية، اخل 

ومل يظهر على هؤالء القوم وعي كبري . فرنكل-الرياضيني الذين ظلوا مّيالني اىل بساطة نظرية زرمولو
والواقع أن هذه النظريات املتعاقبة جتربنا على إعادة تقييم  . خبطورة الوضع الذي أحدثته فرضية املتصل

وكل ما يدفع . كل العمل الرياضي الذي مّت إجنازه يف الوقت الذي مل تظهر فيه أية تناقضات حقيقية
 .فرنكل هو جمرد عدم رضى ذي طابع فلسفي-زرمولوية البعض اىل الرغبة يف التخلي عن نظر 

فرنكل، أي اعتبار أهنا ال تنص إال على قضايا مقبولة -ويتمثل السبيل الثاين يف تقّبل نظرية زرمولو
ويف هذه احلالة، فقد تكون بعض املسلمات ناقصة ويتعنّي . بالنسبة للمجموعات لكنها غري كاملة

وعند العثور . يعملوا على إجيادها إلضافتها اىل املسلمات املعروفة على رجال املنطق والرياضيات أن
فسيكون باإلمكان الربهان على فرضية املتصل أو على ( أو على بعضها)على هذه املسلمات 

 .نقيضها



واملالحظ أن السبيل الثاين ليس عبثا إذ أن التأكيد على عدم الكمال احلايل لنظرية اجملموعات يعين 
اليت برهن عليها كورت  incomplétudeأخذ اجلد املربهنات العامة املتعلقة بعدم التمام أننا نأخذ م
؛ مع اإلشارة اىل أن عدم البت يف فرضية املتصل ال متثل سوى مظهر من مظاهر 2532غودل عام 

وهكذا فإن هذا السبيل سيؤدي اىل برنامج حبث عن مسلمات . تلك املربهنات يف نظرية اجملموعات
 .من أجل إضافتها اىل نظرية اجملموعات، وهو برنامج دافع عليه غودل نفسه جديدة

تشكل األعمال . الكبرية( األصليات)دعنا ننهي حديثنا عن الالهناية بالتطرق اىل ما يسمى بالِعّدات 
اليت تنجز يف جمال املنطق الرياضي حول ما يسمى بالعّدات الكبرية حقل حبث حيتمل أن يتمخض 

هل ميكن، يف مجيع األحوال، إجياد تقابل بني كل جزء غري منته: ز فرضية املتصل عنه حل لغ
ويف نفس الوقت فهو احلقل الذي يلتقي فيه الرياضيون بالهنايات . ؟  

 . حالية جديدة حجمها املذهل أحلق خلال بدماغ كنتور ذاته

 

ميكننا أن : فرنكل كحال فرضية املتصل -إن حال مسلمات العّدات الكبرية بالنسبة لنظرية زرمولو
الواقع . دون خشية إدخال تناقضات يف النظرية( أو ضم نقيضها)موعات خنتار ضمها اىل نظرية اجمل

ورغم ذلك، وخالفا . أن إضافتها قد حيدث تناقضا من الناحية النظرية، لكن ال أحد بنّي ذلك عمليا
ذلك أن تبين نقيضها يعين أننا حنّد . حلالة فرضية املتصل، يستحسن اعتبار تلك املسلمات صحيحة

 . ات اليت نتناوهلا، وهذا أمر غري طبيعيمن حجم اجملموع

وفضال عن ذلك فإن نقيضها يؤدي اىل تناقض مع املبدإ القائل بتقّبل كل الكائنات اليت ال حتدث 
وهناك سبب آخر يدعونا . a prioriنقول إن مسلمات العّدات الكبرية صحيحة قـَْبِلي ا . عدم انسجام

ز هذه املسلمات خباصية أدهشت الرياضيني، فهي مصنفة تتميّ : اىل قبول مسلمات العّدات الكبرية 
تلي ... بشكل خطي بالنسبة لبعضها البعض كما لو كانت تشري فعال اىل قائمة مرتبة لالهنايات 



فلو كانت هذه املسلمات جمرد لعبة شكلية وجمانية لرجال . وتكمل تلك اليت سّلط عليها كنتور الضوء
 . ها على هذه النحو من التناسق يف بينهااملنطق ملا فهمنا كيف جاء ترتيب

هذا املظهر التسلسلي "أن  Magidorو ماجيدور  Kanamoriوهبذا الشأن يرى رجالَ املنطق كاناموري 
لكنه يشكل يف ذات الوقت مربرا قويا يؤيد تبين . لنظرية العّدات الكبرية يبعث على االستغراب
 ".فرنكل-تدادات طبيعية لنظرية زرمولومسلمات العّدات الكبرية سيما وأهنا توفر ام

إن إمكانية وجود روابط بني مسلمات العّدات الكبرية وفرضية املتصل إمكانية حقيقية؛ وقد مت 
مل نكن قادرين ضمن نظرية  IRهناك أجزاء المنتهية من :التوصل يف هذا املوضوع اىل نتائج جزئية 

لكننا متكنا اآلن من القيام بذلك  فرنكل على إثبات وجود تقابل بينها وبني-زرمولو
 .بفضل مسلمات العّدات الكبرية

إهنا قادرة على املضي قدما . وهكذا يبدو أن النظرية اليت أنشأها كنتور قادرة على الصمود والوقوف
فحاله . وال غري مرضي منطقيا... الالهناية احلايل ليس حمرّيا إن . بإضافة مسلمات طبيعية جديدة

ليس حال فرضية املتصل اليت بعثت فينا شكوكا خالل فرتة من جراء عدم البت فيها، بل على 
 . العكس من ذلك فهي منسجمة وأقرب اىل املنطق

النسبية أمرا حتميا؟ أمل تكن مراجعة مفهومنا للزمن والفضاء يف الفيزياء، على ضوء مستجدات نظرية 
إننا نشهد اليوم نفس الوضعية يف الرياضيات، إذ حيّتم علينا مفهومنا لالهناية احلايل إعادة بناء فكرتنا 

إنه ال ميكننا معارضة أولئك الذين يتقّبلون هذا . للكائنات وإعادة النظر يف مفهومنا للواقع الرياضي
من حقنا أن تصور بأن الوضعيات غري املرضية  بل. اإلصالح العميق للمفاهيم بسالح احملريات

ذلك العامل . منطقيا اليت الزلنا نعتقد أننا نواجهها ستتبدد كلما ازداد عقلنا تقّبال لعامل املفاهيم اجلديد
املقرتح من قبل رياضيات الالهناية احلايل اليت ما فتئ الرياضيون يدّققوهنا ويقرّبوهنا من الكمال اىل 
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