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حاصمح] و00 متو جوج يررحم طم كو
ا

١/31 / لما

لأداين السيجيا لد لبجم يت لمع هلا تهريجا ندا نيد عب
وحجر لطم تكسم تي 06م موكزر الجر

٠٠٠ام
ضرح إل صر

ما
جسوكرة يسور راضم عدو تحجر

سان١ ريز كتج كاري 0 اذوه يحص 11 ال
أدج وورم(

00 جر رؤودم يع وود جو 2 فور 2:* **
لور اج

م م6 اكه بج جارج صر 0م م روجو حجر ود
حر م6 0ه وص اذا #جوم يتحر حجر رق 0:

٠ ٠ ٠

وحج وار م[ وو
7 كر رجو طحب صو صر 2:

* **
رحجم جر 0 وسار مجر م مر جرم م صر رمه وم لتم روص : )فجاء

-
زر رطوو

دوا - 2 كر دوا - )7 وج صر ور عاذ ٠٠٠م
البدانة اعت التيريا

بوكر اتا و فح راح رد وص عر عضر
رقاا عفر بر بكر وقامة عيكو عضي مع يمسو 2:*#* *

تور مجلا جزاط وج
لايد ولا

ا
مسد هد لماح اد يريد الملان:

ام
دكا افع قينا

٠٠٠
يدوام عر لتيل المي هد #ااداتها

قوت رسو إل بوجي حماس وسار ضور وخر 03و وكا
عم عفطضرة

عو
اث رج ع وج جابيد لعج 3

* * *

اتج كو
م كر مو 0 ميري1 عدا

بيريرا لجن الوفعة لماي انيدل قحف
قينا

»فخير
جم جككزيها

اح
كبر يوجر ضح حور جتحت خضو تج اج 3:

حر نح

*لعا * *

عضو
خوخ وج لبجم كجم صاصر و70 عجر حو جح اج :ا

٠٠٠
مبصررعة عض

بوكر 0 ذخ صر وو :يسم مسركرن كر “تج ل
3:

* * *
اللادتجرا لد اي يجيا اندها

7 100 701 05 016 زوه تج جر تا حاصو واو م لي فر
صم ووه وسوكز لوو جح رجو ان تبرج جد اسح :0و

2د
)0 يعر دج 02 رجور يذ ير جر مكار عحج عرحا

ادر عض ] مت ترز عور ل عو عر 74 92
* * *

نرم أ
فج 0ر41 ضر عدج برص 0 جم جا رججا

ا
اروص تصرح ١ روا رصا جر احج مججاا كز وأ مجم رحو احج

تو طابر ترجا
وجطخزر

عو ضكر ورج تجار صرجةكء يخ جح :0م

٠٠٠
جكاحص طروي يسور جار مأ د مج ون لعجي
اهم

2:
* **

عضوم صر كمي تارم مجر جو
ص

0
زر فى موجوح

)
حجر جا 5 امصوار 0ط وصور يتجوز 0 01 وز يوا 04 02 جوز عمج :م

٠ ٠ ٠

مار صر 7 وو سجر عر 01 2 مر رجا ترط
3:

* * *

بالمسجور رج 0 ور مسد بار بوتسكو تسر مج عم7 رودو لص 2 مس حورج م عع وه جع جو فيذه جاجد رجه
مجه زوه ام | مجو قم وا 0:

٠٠٠
ابي يلا جات لايناد مدي نينا

وا جو 0 واكك حرج صبتويم
مجه رص جر

23:

* *# *

جم تار ص7
بجر رجور 04ج كيه جحو 0ه كر رحج جنوي

زدام 2: ور بواج ووم رم باج رم م و طبار
صالج #جوور

جور 0 وو 0 مخجضار صذذكء فرح 0:



الدراسيةالموادأنشطةفيالرئاسةمدارسفيفعلًامنفذالإقتراحهذاج:

الدوراتدليلفيوتثبتسنوًياتنفذالتيللمعلماتالتدريبيةالدوراتعنفضلا

والمدارسالواحدةالمدرسةمستوىعلىنموذجيةدرسُتنفذكماالسنوي

الأخرى.

الحاسوبمادةتقريرعدمعنالندوةحاضراتإحدىتساءلتس:

للطالبات؟المادةهذهتدريسسيتمفمتىللبنات

***

الرئاسة؛لمدارسالمقترحالرياضياتمنهجفيالحاسوبمادةتقريرتمج:

شاءالله.إنقريًباتدريسهوسيتم

٠٠٠
لتعليمالعامةالرئاسةمنسوباتإلى»جسر؛مندعوةإرسالتمس:

المعلماتمنالكثيراتحضورننتظروكناالأولمؤتمرهالحضورالبنات

إلىوالاستماعوالحلولالافكاروطرحالمناقشةفيللمشاركةوذلكللندوة,

فوجئنالكنناالرياضيات.تعليمعمليةحيالالتربويةالنظروجهات

منالقليلالحضورهذافيسعادتكمرأيفمامعلماتبضعبحضور
بينالصلةتوثيقهوالجمعيةهذهاهدافأهمأنمنالرغمعلىالمعلمات

الرياضية؟العلوممجالاتفيالعاملين

***

مناسب.غيركانالأولالمؤتمرلإقامةالزمنيالتوقيتانأرىج:

التقاعدتؤيدينأنكالمحليةالمجلاتإحدىفيلسعادتكمقرأناس:

لتطبيقه؟متلهففالجميعالشأنبهذاتمماذاللمراة..المبكر

***«

الموضوعهذاوحولبشأنه,كثيرةاستفساراتوهناكأؤيده؛أنانعمج:

ضوءفيالشأنهذافيوالمعلماتالموجهاترأيلاستطلاعدراسةتجرىالمهم؛
لهالملائمةوالظروفالسن

©©٠#

لطفلهاالاملرعايةكافيةغيرالامومةإجازةمدةانمعناترينالاس:

الولادة؟حديث

***

معهانبداوشخصيتهاضيفتناعملطبيعةبينللربطومحاولةس:
الناجح؟الإداريرايكفيهومنالتالي.السؤال

***

قدوةوهوالمسلمالمجتمعبسلوكياتيلتزمالذيهوالناجعالإداريج:

المختلفةالمواقففيالنفسضبطويستطيعوحزمبحكمةويتصرفبهاءيحتذى

قالفقدعمله.فياساسًاالشورىمبداويتخذطيبة.إنسانيةعلاقاتوتكوين

ومجالاته.العملبطبيعةالإماممعشورىبينهم«لؤوأمرهمتعالىالله

٠٠٠

فيلنفسكرسمتيهمنهجعلىبناءكانالإداريالعملفينجاحكهلس:

الآخرين؟معوتعاملكعملك

***

زميلةبينتفرقةدونسبيليهيالعامةالمصلحةانإدراكعلىقاملقدج:

المفهومواخذلدي؛الحقمفهوماتسعوتدريجيًاحق,ماهوحدودفيواخرى

الميدانية.الخبرةإلىيستندمنهجشكلفييتبلورعنديالإداري

٠٠٠
العامةالإدارةعاممديركونكوبينالمنزلفيعملكبينتوفقينكيفس:

بالمملكة؟التربويوالإشرافللتوجيه

***
والمسئولياتالتربويالعملمسئولياتعلىاوزعهبحيثوقتيانظمإننيج:

النجاح.اساسهماالجانبينفيوالتنظيمالاستقرارانباعتبارالمنزلية,

٠٠٠
بالعلومخاصةدوريةكأول»أفكار«رسالةإصدارفيمارايكس:

رياضية؟وباقلامرياضيةتحريروبهيئةالرياضية

***

ج:
تتنوعوانالدائم«التوفيقلهاواتمنىالرسالة,هذهبصدورسعيدةانا

واتجاهاتهاومنهجيتهامحتواهافيدائمًاالأفضلنحوموضوعاتها

اللآئيالسعودياتالزهراتلجهودوشكرًابلدناءفيالتعليميبالواقعوارتباطها

تحريرها.فييساهمن

٠٠٠
الكبيرةالخبرةولديكعديدةلسنواتالمسئولالموقعهذافيوانتس:

إجابةآملينمجلتناعبرمقالفيالخبرةهذهلسكندعوكالإدارةمجالفي

الدعوة.
* **

اعتبركنتوإنمائعلاج:
فيبأشخاصكنلقاءالأسئلةهذهعلىإجابتي

ثرية.أخرىولقاءاتمناسباتبكنتجمعنيانوآملالواقعي«العمليالميدان
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الكم؛لمبداواشملاعمقصياغةهناكالطاقة«.

غيرلقيساتالمثلةالمؤشراتانفرضيةوهي

هوالخاصةالنسبيةمبداتبادلية.ليستمتوافقة
ثابتة.بسرعةالفراغفيينتقلالضوءانفرضية

التحولاتالخاصة:النسبيةلمبدااعمقصياغة

التحولاتهيالطبيعيينالمشاهدينبينالممكنة

تحولاتباسمالمعروفةوالمكان,الزمانفي

الفيزيائيةالمقيساتلهذه:مكافئةصياغةلورنتز.

لززنتمة:لامتفيات

ننتقلعندمابنظريةالمرتبطللمبدايحدثماذا

ِ

اننا

المبداإنبحيثالإطارنعمم

اننااىالجديد؛الإطارفيوفعالاساسًيايظل

الصحيحةبالمبادىءنحتفظدائًما

بحيث
كلتلازم

لمعنيتوضيعهذاوفيبها.اللاحقةالتطورات

التعميماتتحويلوهوالطبيعي.العلمفيالتنظير

مبادىءإلىوالتجربةالمشاهدةعلىالمبنية

فيالمختلفةالمبادىءبينوالجمعمفترضة

الساللنظريةالرياضيةالصياغة

النظرياتصياغةإعادةضرورةدائًمايعنيجديد

المبدأومتطلباتلقيودتخضعبحيثالسابقة

نظريةصياغةإعادةفيفشلناوإذاالجديد.

منعيًباهذايعتبرلاحق.مبداضوءعلىسابقة

ِ

حتىالمستقبل.فيالمعالجة

التجربة«معمتفقةالنظريةكانتولو

مبدأ

الخاصة.النسبيةمبداظهورعندالجاذبية

أيتتطلبلمللكهرومغناطيسيةماكسويلصياغة
بقيوده.الالنسبيةمبدالاستقبالتغيير

علىللجاذبيانيوتنصياغةولكن

ولمالنسبية7تحترملمالكروي.التماشل

معتتفقبحيثالصياغة.إعادةمناحديتمكن
كانتالجاذبيةنظريةأنمنالرغموعلى.

إلامجالهاءفيالمعلومةالتجاربكلمعتماماتتفق

لمعالجةوبحاجةناقصة؛اعتبروهاالنظريينأن

اساسيمبداالخاصةالنسبيةمبدالانجذرية.

الطبيعيةالنظمفيالتفاعلاتكلبهتلتزمأنلابد

مبادى««إلىالمشاهداتهوتحويلإذنالتنظير

بهذهالعلميةللنظرياتالرياضيةالصياغةوتقييد

أمرعلىينطويالتنظيرلمعنىالفهمهذاالمبادىء.

تفسرانلايمكنالنظريةانوهوجدامهم

هذاأنبسببصياغتهاءالتزمتهاالتيالمبادىء
البدايةمنذالصياغةفيأساسيةفرضيةالالتزام

والمشاهداتالحقائقتفسرأنيمكنلاوبالتالي

المبادىء.هذهإلىقادتالتى

النسبوية.الكمنظريةالمثالسبيلعلىخذ

ومبداالكممبداتلتزمالنظريةهذهصياغة

النسبوية«الكمنظريةفإنلذلكالخاصة.النسبية

لنالنسبوي؛الكميالإطارتعتمدنظريةوكل

قدربمضاعفاتتنتقلالطاقةأنتفسيرمنتتمكن

ثابتة.بسرعةالفراغفيينتقلالضوءاناوثابت

هيالنسبويةالكمميكانيكاواضع:السبب
الفرضيتين.هاتينعلىالمبنيةالنظريةأساًسا

ينطريالتنظيرانالاعتبارهذاعلىيترتب

الأساسيةالحقائقمنعددإخفاءعلىدائمًا

مفترضة«مبادىءشكلعلىالنظري,البناءداخل

البنيان.عليهايقفالتيالحقيقيةالدعاماتهي

النظريالبناءداخلالمجمدةالحقائقهذهتظل

مهماالعفوية.المعطياتقبيلومنمفسرة«»غير
والمفاهيم.التصوراتوتعمقتالبناءتطور

تاريخفيالاساسيةالمبادىءسلسلة

النظرية:الفيزياء

النظريةالفيزياءتطورقياسيمكن
تبلورتالتيالأساسيةالمبادىءبمجموعة

تشكلوأصبحتالسنواتعبروتعاقبت

والنماذجللافكارالفقريالعمودسلسلة

فيالمبادىءهذهتغلغلتلقدوالنظريات.

الالتزاماصبعحبحيثالنظريةالفيزياءصلب

الجد.ءمآخذالعمللاخذضرورًيابها

علىبنيتالتيتلكالمبادىءهذهأهم

للعملالضروريةبالمسلماتشبيهةاعتبارات

)علىالعالمأن»ملاحظة«وتشملهاالعلمي.

الزمانفيمتجانسمنه(يليناماالأقل

القوانيناستقلالاقتخىمماوالمكان.

وقادوالمكان.الزمانإطارعنالفيزيائية

البعدفيالانتقالتحتالتماثللمبادىء

المكانية.الأبعادفيأوالزمني

الخاصةءالنسبيةومبداالكممبداهذهيلي

العامة.النسبيةمبد١يعقبهماذكرهما.سبقوقد

إلىالمبداهذايردالتكافؤ.بمبدااحياًناويسمى

إطارة؛عنالنظربغضمشاهد,كلانملاحظة

ويصوغهاالطبيعيةالقوانينيكتشفأنيستطيع

آخر.مشاهدأييكتشفهبمامقارنتهايمكنبحيث

للقوانينالشكلٍيتغيراللافرضيةهووالمبدا

ايإلىإحداثينظاممنالانتقالعندوالمقيسات
والمكان.الزمانابعادفيآخرإحداثينظام

للجسيماتالداخليالتماثلمبادىءظهرتثم

الجسيماتتصنيفتدبرعننتجتالتيالأولية.

منعددوهيالداخلية.خصائصهاوفقالأولية
الجسيماتبينالتفاعلاتفياللاتضيرمبادىء

الخصائصفراغفيالممكنةالتحولاتتحت

القويةالقيودمنالمبادىءهذهتعتبرالداخلية.

منعددوجوداستنتجوقدالنظرية؛على
هذهبعضاساسعلىالأوليةالجسيمات

.اكتشافهاقبلالتماثلات

اساسيمبداظهورمعالمبادىءهذهتزامنت
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بشيرعليمحمدالدكتور

قسم سعودالملكجامعةالرياضيات

فيالمعرفة.نسبيةحقيقةيدركالمعرفةجوانبلجانبمخلًصاتعرضمنكل

وسوفالحقيقة.لهذهوالإيضاحالتفصيلمنبنوعاتعرضاناودالمقالهذا

الأشياءتعريفمجالنسبية)١(من:تنتجبالأشياءالعلمنسبيةأنإلىأصل

ونستنتعالإنسان.يشكلهالذيبالأشياءالعلمموضوعنسبية)؟(وجودهاأو

موضوعه.معتماًماينطبقلاالثىءبأنعلًماالشىء,إدراكنسبية)"(و)١(من

ننظرفإننامنظمةعلميةناحيةمنماشيءلإدراكنتقدمعندمااننانعلمنحن

هنابالنسبيةاعني)لانسبيانوالمكانفالزمانوخصائصه.وزمانهمكانهإلى

والخصائصالعام(اللغويبمعناهاالنسبيةوإنمافحسبأينشتيننسبية

كانسواءالمعرفةمجالعلىتعتمدعامةبصفةالخصائصلأننسبية!ايضًا

نوًعافيهشكلماإنسانقبلمنمعينًافكرًياقالًباأوومكانًا.زماًناءالمجالهذا

هذايكونوبالتاليغيرها.دوناختارهاالتيالمطلوبةالدراسعمنجائًباأو
الفكريالقالب

صحتفلوواحد.جانبمنالمدروسللشيءاولهن

فكثيرأوسع.آخرمجالفيتصحلافربمامعينمجالفيالمعرفةوتحققتالدراسة

ولعلآخر.مجالإلىبهاالانتقالعندقيمتهاتفقدأوتصحلاالخصائصمن

متعددةنسبيةمراتبفيالمدركوضعإمكانيةإلىأساًسايرجعذلكفيالسب

منالمدركالشيءإلىولننظراعمقمنطلقمنالفكرةهذهنناقشوالآن.للوجود
يجبالفلسفيةأوالعلميةالمنطقيةالوجهةفمنعنه.معرفيةمقولاتتركيبأجل

هوفالحدالاعتبار.تحتللشيءبالنسبةوالتصورللحدمبحثعندنايكونأن
الأوليةالقضاياأوالمقولاتيشكلوالتصورويحده.غيرهعنالشيءهذايميزما

تتعلقفلسفيةإشكالياتمنالمبحثهذافيمماوبالرغمبالشيء.المتعلقة

المعرفةطبيعةانرىالبحثعمليةاتابعسوفاننيإلاوفعاليتهبمضمونه

علىمعين؛لشيءمجهولةخواصباكتشافيتعلقهناالأمرأنلاحظالممكنة.

الثيءبملاحظةتبداوالتيوالإنسانيةالكونيةالعلوممعظمفيالسائدالنمط

يختلفالذيالرياضياتعلمبخلافله.خصائصإكتشاففيتبداثمأولاء

بالخواصيبداالرياضياتفعلمالمنهجيةالناحيةمنالعلومهذهعنمانوعا

وبالتاليالخواص.بهذهتتمتعالتيالفئاتتصنيففييبحثثماولالمجردة

خصائصتشكلالتيبالمثلالرياضياتعلميهتم دونبالجواهر-اىالأشياء
نماذجبوضعالمعرفةلتوحيدالعلمهذاويسعىالأشياء.فيالمتعددةالأعراض

العالمبمادةالرياضياتعلملايبداالأساسهذاوعلىجامعة.مجردةفكرية

التجديد.بهدفإلاالمحسوس

الذيالنسبيالثيءهو6وليكنالمجردةغيرالأشياءنتناوللذلكوخلاًقا

انبماوالآن.مطلًقا(إدراكهيمكنالمطلقلاننسبيبالضرورة)إدراكهنريد

البذآيةلندجاليامنعيمريجيهعلهيقتتعريفهونريدنسبي

67يكتسبهاخصائصلهاالفئةهذه؟معينةفئةفيبالضرورةيضعالحدأن

الذاتيةفالخصائصالحد.بانضباطالمضافةالذاتيةخصائصهإلىبالاضافة

حدفهذامفكر.حىكائنالإنسانانقلناإذافمثلا6افرادعنتميزهللشيء

التفكيمصفةعليهيضفيثمكلها.الحيةالكائناتفئةفيأولايضعهللإنسان.

يتمثل5عنمزدوجمعرفيتصورعندناينشًأهناومنللإنسان.ذاتيةكخاصية

عنتميزهالتىالذاتيةخصائصهفي؟وثانياافرادمنكفردإياهمعرفتنافيولا

هوالأولىالحالةففىالحالتين.كلتافيتمامايتميزلم6أنهنانلاحظ6لأفراد
غيرهعنتاًّماتمييًزاذاتهحدفييتميزلمالثانيةالحالةوفيفئة؛افرادمنفرد

أفرادبقيةعنفقطتميزهعنهعرفناهاالتىالذاتيةخصائصهلانالأشياء,من

وهذاشىءخصائصهفييشاركهالافيجبغيرهوليسلهو5ليكونفلكى
7خصائصلجميعمعرفتنامسبًقاندعيانيمكنللأننامنهالتاكديستحيل
معرفتناتعنى6للشيءمعرفتناكانتفإذاالآشياء.خصائص.عنناهيك

لاالذاتية2خصائصفإنإليهاينتمىالتى63الفئةمنكفردللخصائص

وقابلةادركتخصائصهىوإنماتمامامحصورةتكونانيمكن

الناحيةناحيتين.من6معرفةنسبيةلناتتضحهنامن5للشيءمعرفتنازيادة

هنانشىولاإليها.ينتمىأنهرأينامعينةبفئةلهالمعرفةخصائصهحصرالأول

هذاوعلىلهمميزةجديدةخواصلهاأخرىفئةإلىايضاينتمىانيمكنه2أن
أنفهىالثانيةالناحيةكل.أماتحددهالااخرىخواص6ليكتسبالاساس

علىالثىءمعرفةانإلىبالإضافةهذاله.مستغرقةغيرالذاتيةكلخصائص

فييبدوكماالثىءالعلملنايصوروإنماالعلم,متناولفيليسحقيقةعليهماهو

ماهيته.أوالشىء,وحقيقةالشىء.تصوراتبينفصلدومافهناكالظاهر.

الأشياء.عنوالمقولاتالتصوراتمنللمزيدواسًعامجاًلهناكأننجدوبالتالي

الذيهوفقطفالمطلقمطلقة.معرفةنسبيشىءأىمعرفةإدعاءكذبيعنىهذا

المطلق(:عنللتحدثهناالمجال)ويضيقمطلقامعرفتهيمكن

فيهيتركوافلمبحًثاالدارسونقتلهقدماموضوًعااناونقرانسمعماكثيًرا

منكثياانفّعلاونجدفيه!للبحثمجالهناكيعدولمكبيرة؛ولاصفية
 الحقيقةفيالحجة.بهذاالأشياءمنكثيرفيالبحثعنيحجمونالباحثين

الماخيفيسواءفيهقيلومهماالبحثمنفيهكثرمهماشىءاىفيالنظريمكن

مراتبلهشىءأيإنمتنوعة.وبأساليبمختلفةوجهاتمنوذلكالحاضر.أو

الوجودمرتبةعلىتعتمدماشىءعندراسةأىفإنوبالتاليمتعددةنسبيةوجود

الثىءلوجودعليامرتبةإلىدنيامرتبةمنانتقلنافإذا

ليستالأخيرةالنسبيةهذهاعم.نسبيةإلىنسبيةمنلذلك

النسبيةفمثلًاللأولى.بالنسبةفقطمطلقة«»نسبيةانهاإلامطلقةذاتهاحدفي

لمالوجودمنأخرىمرتبةبالتأكيديوجدأنهإذمطلقة.ليستلانشتينالعامة

وبالتالىالوجودمراتبنسبياتتعددإنبعده.جاءمنولاانشتينيعتبرها

حتماتؤدىالموضوعنسبيةأوالُمدركالإنساننسبيةإلىإضافةالعلممراتب

ينبغىاكملوعلماعلىمعرفةولتحقيقالمدرك.معرفةنسبيةإلى

علىالانفتاح

المعرفة.لنظريةسابقةالوجودمعرفةأننجدوبذاللوجود.اعلىمراتبمعرفة

التىالحقيقةهىهذه
غابت

نظرياتمناهعفييبحثونالذينمنكثيرعن

يُعرفخلالهامنللوجودنظريةمنلابدللمعرفةنظريةإنشاءفقبلالمعرفة.

المحدودالتصورخارجمنتأتىأنلابدللوجودالمعرفةهذهعامة.بصفةالوجود

إنومراتبه.الوجودهذاطبيعةيحددالذيالوحىمنفتأتىالنسبي.للإنسان

الغيبعالىلتصورالإنسانىالفكروحدةاجلمنللغايةضرورىالوحى

ادهابناءالوجودهذاتفاصيللاستكشافالموهوبالإنساندوريأتىثموالشهادة.
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فيحدث.والرغباتالمصالحتعارضعندبينهافيما

يبقىمنويبقىيفنىمنليفنىوالتقائلالصراع

عظيمة.فوائدالصراعولهذاالعليم.العزيزبتقدير

ماوفهمتأملهاءمنإلايدركهالاجليلةومنافع
وقواعدتنظيماتمنالصراعهذاإليهيفضي

التوازنمنانواعوإحداثالحق.لاحقاق

خلفعادلزكريا/الأستاذ

هذاليسالتيالمنافعمنذلكغيرإلىالبيئي...
عنهاالحديثمجال

من٠١المقالهذامنالأوليالحلقةفيتحدثنا
انوذكرناافكار.رسالةمنالرابعالعددفي”«

التىالبيئةضمنبينهافيماتتفاعلالكائنات

نموذًجاشديدبإيجازواستعرضنابينها.تجمع

بظاهرةيعرفماوهوالتفاعل.هذانماذجمن

هذهوفي)05ثلة56701000التكافل«»أوالتعايش
وهو:التفاعلمنآخرنوًعانستعرضالحلقة

8008م)06(:-الصراعظاهرةثانيا:.
)تءم5

المتصارعةالكائناتتوجدالحالةهذهففي

بينهافيما
يمكنمدىأىفإلىواحدة.بيئةفي

الصراعظلفيالكائناتتلكتعدادمصيرمعرفة

حالةيمثلنموذجوضعتملقدبينها؟فيماالمحتدم

تعدادفيالتغيرمعدليحتوىحيثالصراع.هذا

مؤثرةعواملثلاثةعلىالكائناتهذهمننوعكل

وهي:
عنالناجمةالطبيعيةبالزيادةخاصعامل©

يتسببإيجابيعاملوهوالطبيعي؛والتكاثرالنمو

التعداد.زيادةفي

النوغعناصربينبالصراعخاصوعامل©

التعداد.فينقًضاويسببالواحد

نوعينبينبالصراعخاصثالثوعامل©

التعدادفينقًضايسببالعاملوهذامختلفين.
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انواعلميعرفه.بعدنايأتيممنغيرناولعلالصناعة,هذهاصحابمنلواحد
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بالعمل«.خرجتالشرطان

فقدالجبرية.المعادلاتعلىوالطوسيوالخيامالخوارزمياعمالتقتصرلم
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ينبغى»ليسيقول:وكانمعينة.بأعدادمنهاالتحققطريقعنالعلاقةبصحة

منكثيالأنوالحسابيةالعدديةالمسائلفيالجزئيوالتمثيلبالتجربةيوثقأن

يا

لاالتمثيلكانوإذاجزئية.امثلةفيإلاتصدقولاكليةانهابهايظن

الكاذبة.بطلانعلةولاالصادقةالقضيةصحةعلةعلىيوقفناولاقينايفيدنا

العقلية«.بالبراهينإلانثقالافيجب

بعضاستعرضقدانهعناءدونيجدللسموعلالباهركتابيتتبعمنإن

العنصروجودالضربي.المعكوسوجودالدمج,الإبدالالأعداد:خواص

كانالتيالطريقةالسموعلبينوقدأخرى.وخواصالتوزيعخاصةالمحايد.
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القرونعبرخلدًاسيبقىضُافطيهمنبحثاصيل

القروننيلفيالْعْرَبونحُنعلقرونالفرنجفينشاهُد
الجنوٌنمثلفيالكشٌفويمضيثباٍتفيينضيالعلمسباق

اّلبينالحّقكمانفضيوفيُتْجللآفاقفيالآياتأرى
المعينكلماءلإسلاممنُهداُهعلىلإلهفحمدًا

المهينلحاضرناالُمقبىفساعلالازمانغابفيلنا
ارونياْغدذنانحنفماذامجدًالإسلامامهاعدث
المتونإلىالعلومَتزقىوانصلاحًاقوميفياللهسالت

الئمينوالُنٌزالسكِختُمشفركلفالممصطفىديع
الاسينالهاديألورىخيعلىكثيًاصلواإخواننافيا

لتنجوأنيس
مستا

السنة|] ٠644منوفمير-١ه7145الآخرة»جمادىالخامسالعددالثالثة

الأرقامليجمعثم)الصفر(ءعداالطرحباقيمنرقًمايحذفالصديقاجعل

تطرحانإلاماعليكإذحذفه.الذيبالرقمتخبرهانيمكنكلحظاتوفيالمتبقية.

6.الرقممضاعفاتأقربمنالناتج

قتتلة
العددهذاأرقاممجموعفيكون١97٠ه,سنةولدقدالصديقأنافترض

9471٠الناتج:يصبعالسنةعددمنالعددهذاالصديقطرحفإن١7-

لهتبقىمامجموعسيعطيفإنهالناتج,من؟الرقمأخفىفإن٠٠/0771

أقربمنالعددهذاتطرحانإلاعليكفماانت,اما١,...العددوهوأرقاممن

الخفي.الصديقرقمعلىوتحصل81,العددهناوهو6,مضاعفات

ذلك؟؟؟تمكيف

مجموعطرحبعدفإنهالمفروض؛العددكانومهماانهذلكبسيطءالتفسير
يمكنوجبرًياباق.بدون8علىالقسمةيقبلدائًماالناتجفإنمنه؛أرقامه

كالتالي:ذلكتوضيح

فيهاولدالتيالسنة)عدد(يينهافيماتؤلفالتيالأرقامهي)ح,ع.مءل(ليكن

عليه؛وبناءللألآف(.-لللمئات؛-مللعشرات,عللأحاد-)حالصديق.

جبرًياالميلاد,سنةكتابةفيمكن

القالي:النحوعلى

اي:ارقامهمجموعالعددهذامنطرحفإذا٠٠٠١ل.+٠٠٠١م+١ع+ح

عددوهو441ل+43م+4عالنهائي:الناتجفسيكونل(,++مع+)ح
واضحهوكما4,علىالقسمةيقبل

اخرى؟صيغاختياريمكنهل
علىالطريقةهذهتعممانيمكنإذالعلاقة,هذهلفهوماخرىصيغهناك

المثال:هذاوإليكومتنوعةمختلفةوبطرقالأرقام؛منمجموعةأي

ثميشاء؛الذيبالعددالمختلفة,الأرقاممنصًفايكتبانصديقكمناطلب

العددفيافترضهاالتينفسهاالأرقاممنمؤلًفاجديًداعدًدايكونانمنهاطلب

العددليطرحثميشاء...التيبالطريقةالأرقامترتيبيفيربأنوذلكالأول؛

الطرح.لناتجالمطلقةالقيمةيأخذاوالآخرءالعددمناصغرايهمااوالجديد

ثم)صفر(؛الرقمباستثناءالأخير,الناتجمنرقًمايحذفاجعلهذلكبعد

تبقى.مامجموعليعطك

اقربمنالناتجالعددتطرحبأنالخفي,الرقمعنللكشفدورك,يأتيوهنا

هذاإليكوللتقريب,الصديق..حذفهالذيبالرقموتخرجالتسعةمضاعفات
المثال.

رقميكون)كانارقامسبعةمنمكوًناصديقكاختارهالذيالعددليكن

نفسهاءالأرقاممنمؤلفعددأيمنهليطرحثم)4517981(,مثل:الهاتف(؛

المطلقةالقيمةاخذعندالطرحناتجفيكون)/104/78174(,؛وليكن

١81هوماتبقىمجموعفيكون9؛الرقمالصديقحذففإن]004971[,

أحدالجوابيكون77,أو١8العددأي4,مضاعفاتاقربمنوبطرحه
يحذفأنالصديقعلىالمحظورمنكانوما)صفر(ءأو4إمااختيارين.

5+الرقمهوحذفهالذيالرقمفيكون)الصفر(ء

[| ٠3أفكار
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