اين فصلنامه با همكاري دانشگاه رازي منتشر ميشود.
فصلنامه جامعهشناسی ریاضی
سال اول ـ شماره  1ـ زمستان 1011
صاحب امتياز ،مدیر مسئول و سردبير :سحر رنجبر
مدیرداخلی :شمسي رنجبر
طراح جلد و صفحهآرا :سید امیرحسین بنياشراف
قيمت 05555 :تومان
نشانی :كرمانشاه ،بلوار طابستان ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه رازي
تلفن585-50677650-6 :
کدپستی6760060176 :
ایميلMathematicalSociology2020 :

فهرست مطالب

سخن سردبیر 6 ............... ................................ ................................ ................................ ................................
راز جذابیت در آموختن (دكتر مجید میرزاوزيري) 0 ................... ................................ ................................
بحران رياضيسازي علم در انديشه هوسرل (دكتر علينجات غالمي) 7 ..................... ................................
ديدگاه امروز ما به رياضیات ،بر آينده تفكر چگونه تأثیر خواهد گذاشت؟ (دكتر آرش رستگار)67 ...
رياضیات-هندسه و شكلگیري معماري ايران در دوره اسالمي (دكتر احد نژادابراهیمي) 50 .............
تأملي ويتگنشتايني درباره ماهیت رياضیات (دكتر غالمحسین مقدم حیدري) 07 ..................................
روش رياضي دكارت :ذهنگرايي افراطي يا راهي براي هدايت ذهن (دكتر احمد اكبري) 01 .............
معرفي كتاب «در ستايش رياضیات» (سحر رنجبر) 77 ............ ................................ ................................
چرا رياضیات هستيشناسي است؟ (زهرا نمايندگي) 85 .......................................... ................................

سخن سردبير
سحر رنجبر

1

آموزشگاه خلوت بود و معلم فواصلل روي كلیلدهاي سلیاه و سلفید پیلانو را درس
ميداد .از من پرسید« :فاصله فلا تلا چ چنلد پلردهاس؟» جلواب دادم« :دو پلرده».
دلیلش را پرسید .گفتم« :فاصله فا تا سل بله اضلافه فاصلله سلل تلا چ مليشله دو
پرده ».به شیشه خیس پنجلره خیلره شلد ،بیلرون بلاران تنلدي ميباريلد .گفلت:
«همیشه جواب اين جمع ميشه دوتا؟» پاسخ مثبت دادم .گفت« :اما يک به اضلافه
يک كه خیلي وقتا يكه!» با تعجب و پرسلشگر نگلاهم را بله دسلتهايش دوختله
بودم .دستهايش را در موهايش فرو كرد و گفت« :تلو كله رياضلي ميخلوني بله
نظرت رياضي ميتونه روابط بین آدمها رو قانونمند كنه و ثابت كنه همیشه يک بله
اضافه يک ميشه دو؟» جوابي نداشتم .نه ميتوانستم به دهها منبعلي كله در ذهلن
داشتم ارجاع دهم و از دلش جوابي بیرون بكشم ،نه از توانلايي كلودكيام اسلتفاده
كنم و جملههايي سرهمبندي كنم كه به نظر درست ميآمدند و نله اينكله چیلیي
بگويم كه از لرزش دسلتهايش كلم كنلد .در ذهلنم مشلپول پیلداكردن ديلالو
مناسبي بودم كه ناگهان به طرفم برگشت و گفلت« :وللش كلن ،شلما رياضلیاتيها
صفر و يکتر از اين حرفايید»...
به اين فكر ميكنم كه چقدر در طي اين سالها به واسطه رشتهاي كه در آن
درس خواندهام قضاوت شدهام .چه آن جاهايي كه در حل بحرانهايي زندگي
 - 6دانشجوي دكتراي رياضي دانشگاه رازي
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بالتكلیف ميماندم و ديگران فكر ميكردند كه چون رياضي خواندهام بايد و بايد
قادر به حل همه چیی باشم .چه آن جاهايي كه احساسم بر منطق و عقلم غلبه
ميكرد و بدهكار به احساسم ،مجبور بودم خروجي منطقي را به همه نشان دهم
چرا كه در فضاي اطرافم احساس همیشه طرد شده بود .چه آن جاهايي كه اعداد
آرامم ميكردند و نبايد صدايش را در ميآوردم ،چون كسي با شاگرد عینكي و
رياضيخواني دوست نميشد كه فقط ميتوانست بشمارد ،نه ميتوانست بخندد ،نه
داد بیند ،نه دوست بدارد .چه آن جاهايي كه قضیهها و اثباتهايش را بدون هیچ
نقشه فكرياي از مختصات آن ،در ذهنم فرو ميكردند بدون اينكه توانش را
داشتهباشم كه بپرسم اينها به كجاي دنیاي هم ربط دارند؟ چییهاي زيادي را به
ياد دارم به ياد دارم در مقطع كارشناسي ،كتاب «درباره شعر» نوشته «بختیار
علي» را با روزنامه جلد گرفتهبودم تا استادي كه منتظرش بودم نداند من ادبیات
ميخوانم .از بخت بد زماني كه در گروه رياضي روي زمین نشسته بودم و كتاب را
ميخواندم ،او روي سر من ايستاده و بدون آنكه متوجه حضورش شوم همه چیی را
فهمیده بود .وقتي وارد اتاقش شدم بعد از چند دقیقه سكوت گفت« :ببین ،صفر
من صفره و يكم يک .اهل رياضي نباشي باهم كنار نمیايم ».حال بماند اهل ادبیات
بودن چه رابطهاي با اهل رياضیات نبودن داشت .به ياد دارم يک جلسه را به دلیل
آزمون موسیقي از استاد ديگري براي نیامدن سر كالس كسب اجازه كردم ،اما در
عصبانیت سه ترم بعدش گفت« :كسايي كه دنبال وقت تلف كردن و ساز هستن كه
رياضيدان نميشن ».به ياد دارم يكي از دوستانم زماني من را مجبور كرد تا لبخند
ديگران را بپذيرم بدون اينكه بخواهم به دنبال دلیلش باشم ،مرا مجبور كرد بپذيرم
هر چییي به واكاوي و دلیل نیاز ندارد .اما چرا؟ اين چه سیستمي بود كه اين رفتار
را بر من تحمیل كرده بود كه مني كه بودم ،با مني كه ميخواستم باشم يا با مني
كه ديگران از من تصور داشتند فاصله داشت؟
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آيا اين تعريف از رياضیات و جداكردن آن از هر چیی ديگر درسلت بلوده اسلت؟ آن
هم در دنیايي كه به سمت ارتباطات بیشتر همه چیی با هر چیی ديگر پیش ميرود؟
رياضیات از همان دوران آغازينش به نجوم ،موسیقي ،فییيلک ،فلسلفه و  ...ارتبلا
داشت و اكنون با گسترش همه چیی ،اين ارتباطات بیشتر و ملموستر شلده اسلت.
فضللاهايي تکبعللدي كلله رياضللیات را در اتاقهللاي انفللرادي حللبس ميكردنللد و
كالسهايي كله در آن دانشلجويان بله پرشلدن تختلهها بلا قضلايا و اثبلات خیلره
ميشدند ،براي همیشه متروک ميمانند.
هدف نشريه جامعهشناسي رياضي اين است تا با انتشار مقاچتي در حوزه
رياضیات و ارتبا آن با ديگر حوزهها ،زمینه آشنايي افراد با اين ارتباطات را فراهم
كرده و از زواياي مختلفي به علوم رياضي بپردازد .امید است اين فصلنامه در
راستاي عموميسازي رياضیات ،بستري براي گشودن باب ديدگاههاي نو و
مفهومسازي ،تبیین چالشها و فرصتها و آسیبشناسي گفتمان رياضیات با ديگر
رشتهها را فراهم آورد و در جهت تكاپوي فكري ل فلسفي و نظري رياضیدانان،
انديشمندان و پژوهشگران گامي به جلو بردارد.
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راز جذابيت در آموختن
دکتر مجيد ميرزاوزیری

1

معلمان بسیاري از من ميپرسند چه كنیم تلا يلاد دادن رياضلي را جلذاب كنلیم و
شاگردان فراواني نیی سؤالشان اين است كه چگونله ميتلوانیم يلادگیري رياضلي را
براي خود جذاب سازيم؟ پاسخ من به طور ساده اين است :اصوچً چلرا بايلد چنلین
كاري را انجام دهید؟ تا وقتي چرايي مسئله براي شما روشلن نباشلد ،تلالش بلراي
درک چگونگي انجام كار بیهوده است .هیچ كسي نميتواند يک نسلخه كللي بلراي
ديگري بپیچد .من تمايلي به خوردن خرچنل
نسبت به مسأله خوردن خرچنل
روشهايي باشم كه خوردن خرچن

نلدارم .ايلن احسلاس درونلي ملن

اسلت .اگلر چنلین باشلد ،چلرا بايلد بله دنبلال
را برايم لذتبخش كند؟ با ايلن حلال ممكلن

است بنا به دچيل درماني ،فردي متخصص تشخیص دادهباشد كه خوردن خرچنل
براي من ضروري است .در چنین حالتي من انگییهاي دروني براي انجلام ايلن كلار
پیدا كردهام و در نتیجه ممكن است به دنبال يافتن محرکهايي بیروني براي ايجاد
عالقه به انجام آن باشم.
حدود سي سال پیش ،متوجه شدم كه احساس من نسلبت بله رياضلي ممكلن
است شبیه خوردن خرچن

باشد .اين احساس به دلیل دكور نامناسبي بلود كله از

رياضیات مدرسهاي برايم حاصل شده بلود .بله تلدري فهمیلدم كله ايلن احسلاس
 - 6استاد دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد
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درست نیست و رياضیات ميتواند غذاي اصلي روح من باشد چرا كه پاسخ مناسلبي
براي پرسشهاي فلسلفي ملن بله دسلت مليداد .از آن پلس ،همیشله بله دنبلال
شیوههايي براي جذابسازي رياضي براي خود بودهام .اين شلیوهها نله تنهلا طعلم
رياضیات را برايم دلپذير ساخت بلكه باعث شد به طبخِ غذايِ رياضيِ مطبوع بلراي
ديگران نیی مبادرت ورزم .نوشتن كتابهلاي رياضلي-داسلتاني ،آملوزش رياضلي از
طريق معما و بازي ،خلق شهر رياضي و كارهايي از اين دست به من كمک كلرد تلا
در مسیر تروي رياضیاتِ دوستداشتني گام بردارم.
من گن

خوابديدهاي بودم كه در رؤيايي شیرين به باغ رياضلیات سلفر كلرده

بود و تمايل داشت خبر اين تجربه را به اطلالع ديگلران نیلی برسلاند .خوشلبختانه
همیشه موانع به قدري پرتعداد در مسیرم تعبیه شده بودند كه حركت مرا پرشلتاب
ميساختند و پس از پرش از هر مانع ،بیشتر به درستي كلارم بلاور پیلدا ميكلردم.
طبیعتاً نه حمايتي در كار بوده و نه ديدهشدني .عالوه بر آن در هر لحظه از مسلیر،
سخنان بازدارنده از مخالفان و پیامهاي مأيوسكننده از دلسوزان ،چنان ملرا اشلباع
كرده كه ديگر فرصت اندک عمرم را صرف پاسخگويي به آنها نميكنم.
اگر مقصدي مشخص داريد ،عیم خود را جلیم بلراي حركلت كردهايلد و پاسلخ
محكمي براي چرايي كار خود يافتهايلد ،بيترديلد راهلي مناسلب بلراي چگلونگي
حركت خواهید يافت .منتظر انگییه بیروني و ايجاد جذابیت توسط غیر نباشلید .بله
ماندگاري اثر خود فكر كنید و تمامي روشهلاي ممكلن بلراي نیلل بله مقصلود را
بیازمايید .من مينويسم ،صحبت ميكنم ،بله خللق ايلده ميپلردازم ،بلراي اجلراي
ايدههايم ميجنگم و از نقدهاي مخرب نميهراسم.
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دکتر علینجات غالمی

1

در قرائتي عام از ديدگاه پساساختارگرايانه «میشل فوكو» ،مقولهبندي و دستهبندي
چییها (البته آنگونه كه در فضاهاي اجتماعي زيست ميشلوند) ضلرورتاً متكلي بلر
حقیقت خود چییها نیست و متأسفانه براي عمده خوانندگان به رغم تأكیلدات ريلی
فوكو ،چنین برداشت ميشود كه يک گفتملان ميتوانلد پیلرو نیروهلاي تلاريخي و
قلللدرت اثرگلللذار بلللر خلللودش ،دسلللتهبندي دلخلللواهاش را چونلللان دسلللتگاه
معرفتشناختياش ايجاد كند .اين سخن نهتنها صوري و كلي است و بهرغم دعلوي
تاريخياش به خود سیر معرفتشناسي در تاريخ تكوينياش نمينگرد ،بلكه خواننده
را به اين تصور انتیاعي هدايت ميكند كه امر نامتعیني همچون قدرت در كار است
كه گفتمانها و هرگونه حقیقلت و اپیسلتمهاي را بله دلخلواه و در نتیجله نسلبي،
چینش ميكند .نتیجه اين امر ،نسبیت فراگیري است كه حقیقت را بله سلنتهاي
اجتماعي فرو ميكاهد و خاصه براي جامعه ملا و خاصله جامعله جامعهشناسليِ ملا
نتاي جیميِ نامطلوبي داشته است كه اعتبار علم و دانش را به نحو عامهپسلندي از
میان برد ،تو گويي عمالً هر چییي كه قدرتي پشتیبانِ آن باشد نلاماش عليالسلويه
يک اپیستمه است .گرچه اگر در متن فوكو عمیق شويم فوكو چنین بلندپروازياي
نميكند و متوجه هست كه در خود ساحت عللم صلحبت نميكنلد ،بلكله دارد در
اپیستمههاي اجتماعي كه پس از آن و "در میانه دو قطب عللم و فرهنل " ايجلاد
 1دكتراي فلسفه دانشگاه اصفهان
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ميشوند سخن ميگويد اما اين اشارت فوكو به حدي كمرن

اسلت كله خواننلده

راحت متوجه آن نميشود (ر.ک ،مقدمه نظم اشیاء).
كامالً بديهي است كه مقولهبندي در ماهیت خلود فاكتهلا از هملان خاسلتگاه
تجربه تا سطح تعقل و شرايط امكانِ دانستناش ،نشأت ميگیرد و دلبخلواهیتي در
كار نیست .وقتي شما حتي توهم يک اسب را داريد روشن است كه اسلب ديديلد و
نتیجه مقوليِ اين حرف اين است كه «حتماً اسب ديديد نله اينكله نديلده باشلید»
(اصل عدم تناقض) و «اسب بود نه فیل» (اصول اينهماني و اينه نه آني) و غیره كله
اينها "ضرورياتي" را در پي دارد كه پايه منطقيِ نظام علم ملا هسلتند و "نظملي"
علمي كه حاصل ميآيد را هیچ قدرتي در هلیچ كهكشلاني نميتوانلد تپییلر دهلد.
اصل عدم تناقض كه نظم چییها در علم از آن آغاز ميشلود بله اصلالح "پیشلین"
است و با تجربه و تاريخ تجارب خللل نميپلذيرد .اينكله گفتله ميشلود ملثالً «در
كوانتوم ذرات ميتوانند همیملان در دو جلا مشلاهده شلوند در نتیجله اصلل علدم
تناقض رد شد!» اين حرف كامالً غلطي است ،حتي اگر چنین چییي باشلد و فقلط
مربو به ساحت و منظرگاه ادراكي ما نباشد ،اصلل علدم تنلاقض مربلو بله ايلن
همیماني تجربي نیست بلكه مربو به اين همیملاني اسلت كله «شلما نميتوانیلد
"همیمان" بگويید در فضاي كوانتوم ذره همیمان دوجاست و در فضاي كوانتوم ذره
همیمان دو جا نیست» .منطق با صورت گیارههاي شما كار دارد و همین صلورتها
است كه بدواً نظم اشیاي علمي را ايجاد ميكند .به هر حال نگارنلده امیلدوار اسلت
خواننده خود حديث مفصل بخوانلد ،چراكله مجلال تفصلیل نیسلت و بعیلد اسلت
كساني مانند فوكو نیی اصالً وارد اين ساحت بحث شده باشند.
با اين حال ،پرسش تاريخي از مسیر علم و نقلد بنیادهلاي آن چونانكله تكلوين
يافته است معنادار هست و متني كه واقعاً درگیر علم در زمین تلاريخياش اسلت و
ميكوشد نشان دهد كه «چه اتفاقي براي علم افتلاد؟» آخلرين نوشلته فیلسلوف و
8
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رياضيدان ستر

آلماني ،ادموند هوسرل ،موسوم به "بحران علم اروپلايي و فلسلفه

فرارونده" ( )6158-6150است.
تللیي كلله در ايللن اينجللا ميآيللد ايللن اسللت كلله علللم دقیقلله مللدرن از بنیللاد
روششناختياش از خاستگاههاي رنسانس خاصه نید كسلاني همچلون گالیلله ،بله
دلیل يک رياضیاتيسازي ،عمالً تقلیلي در ايده اصلي و باستاني «علم متقن» بلود و
بنابراين ،دانشي يکسويه و تقلیليافته ،در رياضي-فییيلک ملدرن بلدواً بله سلبب
رياضيسازيِ منیفلديِ طبیعت ،ايجاد شد كه تنها كمیت را به رسلمیت شلناخت و
اين علم زندگياي حاصل آورد كه در نظمي مكانیستي دچار انلواع "بحلران معنلا"
شد .هوسرل برخالف فالسفه ديگر از اين بحران معنا در زندگي شروع نميكند كله
مثالً بپرسد« :اين علم كه ختم بله آنچله بله عبلارت زيملل «فشاركمرشلكنِ نظلم
مكانیستي مدرن» شده است ،به چه كلار ميآيلد؟» و بخواهلد از منظرگلاه چیلیي
چونان فرهن

به نقد پسآيند اجتماعي-سیاسيِ آن بپردازد .برعكس در مقام يلک

دانشمند و فیلسوف ،بله خلود عللم برميگلردد كله چله اتفلاقي در آن ،در آغلاز و
مسیرش روي داده است كه به چنین نتايجي رسیده است .يعني نتاي  ،مقلدمات او
نیست .زيرا يک دانشمند ميتواند بگويد« :ببخشید اگر معناي زندگيات را از دست
دادي ،علم است و مسلیر و قواعلدش ايلن اسلت ،ميخواسلتي ارزشهلا و معنلاي
زندگيات را بر اصول غیرعلمي مبتني نكني ،حال يا خودت را منطبق كن و يا بلرو
بمیر» .اما هوسرل ،يک دانشجوي جامعهشناسي نیست كه بگويد« :ايلن عللم اصلالً
به چه درد ميخورد؟ اين تكنولوژي كله فلالن و بیسلار كلرد ،در دسلت قلدرتها،
بازيچهاي نیست براي سركوب و غیره؟» .بلكله ميپرسلد« :همكلار گرانقلدر چقلدر
مطمئني كه اين منطق و مسیرش است؟ چقدر اين علم خودش علملي اسلت؟ بلله
بايد حتماً علمي سخن گفت و از مسیرش خارج نشد .اما اگر نشانات بدهم كه اين
علمِ موجود از "معنايي از علم" برخواست كه اكنون به وضوح از آن منحلرف شلده
است و نه فقط آسیبپذير و آسیبزا بلكله "غیرعلملي" اسلت ،حاضلري حلرفم را
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دست كم بي كم و كاست بشنوي؟» احتماچً دانشمند خواهد گفت« :باشد پلس بلا
زبان علمي و زبان فرمول با من سخن بگو!» و هوسرل پاسخ خواهد داد« :باشلد املا
به نظرت علميتر نیست كمي اول درباره خودِ "زبان علمي" و "زبان فرمول" سخن
بگويیم؟ به هر حال ممكن است ملن سلردر نیلاورم ،تخصصلي اسلت ،كملي لطفلاً
توضیح بده كه فرمول چیست و چرا اولويت علمي دارد؟» دانشمند اينجا اگلر واقعلاً
جدي باشد درخواهد يافت كه به قول ما كرمانشاهيها «گیرِ شر افتاد» و ميگويلد:
«بله خب طبعاً اين را بايد توضیح داد ،البته اگر نخواهي وقت مرا بلا كليگوييهلاي
ذهني فلسفهبافيِ انتیاعي بگیري ،چون ملا در عللم بلا عینهلاي خلارجي سلروكار
داريم ،عارضم كه فرمول عبارت است از يک زبلان رياضلي كله روابلط دقیلق بلین
ابژههاي خارجي بر طبق آنها اندازهگیري شده و نسبتهاي كميشلان در هندسله
فضائي به صورت منیفلدي درآمده و آنگاه در دستگاه مختصات اين منیفلد به زبلان
حسابي ذيلل اعلداد و نمادهلاي رياضلي بیلان ميشلوند» .هوسلرل هلم در پاسلخ
ميگويد« :خیلیم عالي ،اجازه! چند سئوال بپرسلم؟» دانشلمند نیلی خواهلد گفلت
«بنده حقیر پاسخگوي همه پرسشها هستم بفرما! فقط علمي باشه» .هوسلرل اول
خواهد پرسید« :جدي گفتي اصالً بحث ذهني نكنم؟»
 دانشمند« :قطعاً» هوسرل« :حیف شد؟ باز گیر افتادم!» چطور؟ راستش سرت رو درد ميآورم بايستي خاطرهاي تعريف كنم. مختصر باشه عیبي نداره! راستش زماني دانشجوي دكتراي رياضي بودم ،پیش وايراشتراس .ميشناسیش؟ آره بابا آشناس. ما رو برد پاي تخته كه فرمولي حل كنم .سخت بود .گفتم دانشجوبازي يه كلكليسوار كنم از زيرش در بروم .گفتم با اين حاچ چكار كنم؟ گفلت حللش كلن خلب!
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گفتم دقیقا چكار كنم؟ گفت آن ايكس مقدارش را به دست بیلاور ،پیلدا كلن ،يلک
عدد به من بده .منم توي جیبم را نگاه كردم ،رفتم كیلف همكاسلیم كلانتور را بلاز
كردم تويش گشتم گفتم« :نیست استاد!» .خنديد و گفلت« :چله نیسلت؟» گفلتم:
«عدد استاد! يافت مينشود» .گفت« :خوشتیپ! عدد كه تلوي علالم خلارج نیسلت،
توي ذهنته ،دوش چه خوردهاي دچ؟» گفلتم« :وامصلیبتا! بلدبخت شلديم رفلت!»
گفت« :ديگه چرا؟» گفتم« :آخه دانشمندي كه بعلدها تلوي تخلیالت غالملي دارم
باهاش بحث ميكنم فرمود اصالً پاي امور ذهني را وسلط نكلش و فقلط بلا اعیلان
خارجي! اچنم عددي در خارج نیست! بعدشم مگه ميشه ما دربلاره اعیلان خلارجي
يعني فییيک با زباني كه سرتاپا در ذهن است حرف بینیم؟! وايراشتراس گفت پلس
موضوع پاياننامهات را بكن «عدد كجاست؟» ملنم نوشلتم و كتلابي در ايلن راسلتا
چاپ كردم كه ايندفعه گوتلپ فرگه يقهام كرد كه عدد رو ذهني كردي؟!»
دانشمند اينجا پس از مقدار زيادي فسفر سوزاندن كه دقیقاً چله شلد و گلرفتن
نهايي نكته ميگويد« :آها منظورت را باچخره گرفتم .رياضیات درست است كله در
ذهن ماست اما باچخره منشائي خارجي دارد ،دو تلا سلن

مليبینم و دو را انتلیاع

ميكنیم».
هوسرل ميگويد« :آخه گفتي انتیاعي هم حرف نینم» .او ميگويلد« :حلاچ ايلن
يک كمش اشكال ندارد!» .هوسرل ميگويد« :هر چي تو بگي ،حاچ اگه ملا رياضلي
رو از منشاء خارجي انتیاع ميكنیم ،يعني اينكه از تجربه ميگیريم ديگلر! و تجربله
استقرائي است اما رياضیات كه استقرائي نیست ،ما فاكتهايي كه از خارج دريافلت
ميكنیم و روي آنها حكمي ميدهیم همواره امكان دارد تجربه جديلدي نقلضاش
كند ،اما ميشود منتظر بلود كله سلن هايي تلازه ببینلیم كله نقلض كنلد دو را و
بفهمیم اِه اينكه عدد باقرزاده خودمان است؟!»
 خب نچ!66
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 پس منشاء رياضي تجربه نیست ،ملا داريلم فییيلک را بلا اتقلان رياضلي محكلمميكنیم نه برعكس .داعیه اين بود كه به زبان رياضي درباره طبیعت حلرف بلینیم،
يعني ميخواهیم بگويیم دانشلي دربلاره طبیعلت اعتبلار دارد كله رياضلیات از آن
پشتیباني كند نه از آن طلرف هلم بلهطور دوري ،خلود طبیعلت هلم از رياضلیات
پشتیباني كند .چون در ايلن صلورت چله ترجیحلي بلراي زبلان رياضلي بلر بقیله
زبانهاي ممكن وجود دارد؟
 خب درست است ،ولي ترجیحش اين است كه رياضیات عقالني است.اينجاست كله هوسلرل لبخنلدي ميزنلد و ميگويلد« :اچن تلويش شلر هلاتي
[=اكنون گیر شر افتادي] ،پس عقالني است؟! عقالني چیست؟
دانشمند لحظهاي اجلازه ميخواهلد و سلريعاً مقلداري فلسلفه تحلیللي تقللب
ميكند و ميگويد« :خب مراد از عقل در واقع همان قوه محاسباتي است».
هوسرل ميگويد« :حاچ كاري به بقیه عواقب خطیر اين حرف نداريم ،فقط ايلن
قسمت را ميگويم اگر عقل هم در لسان شلما توضلیحي رياضلیاتي داشلته باشلد،
مشكل ما در نهايت اين خواهد بود كه چرا قسمتي از اين ذهن كه مخین رياضلیات
است عیبي ندارد كه بر اعیان به كار برود و بقیه خیر .يعني ما بايلد تفلاوتي را بلین
بخشي از افكار ذهن با بقیه بخشهايش پیدا كنیم و ايلن ادعلا را كله عللم دربلاره
اعیان خارجي است دست كم در زبان فرمولياش پس بگیريم».
دانشمند اينجا ممكن است بگويد« :حلاچ پلس هلم بگیلريم و اصلالً نلدانیم آن
تفاوت به چیست ،مهم اين است كه علم دارد كار ميكند و جواب ميدهلد ،هملین
برايت بس نیست؟»
هوسرل ميتواند بگويد« :ببین در میان رفقاي خوابگاه ،دانشجوي كشاورزي هم
داشتید؟»
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 بله ممد تربچه ،كشاورزي ،گرايش گردو ميخواند. خب فرض كنیم ممد تربچه پاي يک درخت گردو در روستاي میرمالس مليرود،درختي كه سالیانه شصت من گردو ميدهد و مردم هم كامالً راضياند اما ميگويلد
اين درخت مشكل دارد ،ملردم ميگوينلد هلیچ مشلكلي نلدارد چلون دارد جلواب
ميدهد .ميگويد اين درخت از گونه فلالن اسلت و ايلن نلوع درخلت بايلد سلاچنه
صدوشصت من گردو بدهلد ،بله دلیلل مشلكلي در ريشلههايش از ايلن نارسلايي و
بیماري در رن است .حال آيا حرف ممد تربچه غیرعلمي و نامعقول است؟
 خیر! كارش درست است ممد خرخوان. پس كار تو نادرست است كله بلا صلرف نتیجلهدادن ،توجیله علمليِ كفايتمنلدميكني.
 حاچ! خب .منظور؟ منظور اين است كه نظام علم دقیقه موجود ،درست است كه جوابهايي ميدهلداما اين امكان بسته نیست كه بسلا در ريشلههايش حلالش مثلل آن درخلت گلردو
باشد .اكتفاء به صرف كاركرد چندان رعايت يک مسیر علمي نیست.
 آها از اون لحاظ! حال برگرديم به بحث و اين فراربازيها را رها كن .گفتیم كه اينجلا بايلد تفلاوتآن بخش از رياضیاتِ در ذهن با بقیه افكارِ در ذهن را روشن كنیم كله چلرا اينهلا
ميتوانند علمي باشند مابقي نميتوانند .يعني به يكلي بگلويي در خیلالم آملد كله
مثلث سه ضللع دارد نميگويلد« :داداش چلي زدي» و خلود آن محتلوا را جلدي
ميگیرد ولي بگويي در فكرم آملد« :رسلتم را رِمانلدم» درخواسلت شلماره سلاقي
مربوطه را ميكند و كاري با محتوا ندارد و دنبال شرايط ناب شیمیايي مپلی اسلت.
باچخره ذهن ما پر از "افكلار" اسلت ،هلر فكلري اعلم از خیلاچت ،اوهلام ،روياهلا،
ايدههاي هنري ،چند بیت شعر ،تصاوير طِرف ،خاطراتِ جريانگه ،مقداري هم عدد و
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رقم .قبل از اينكه بپرسیم فرقشان چیست بپرسیم اينها از كجا ميآيند؟ بله نظلر
شما از كجا ميآيند؟
 خب از حیث علمي بخواهم پاسخ بدهم افكار در واقع كاركردهلاي نوروبیولوژيلکمپیند.
 راجع به خودشان ،علم كاري ندارد؟ اينها ديگر مهم نیستند ،محتواي فكرند ،علم دارد آن مپیي را توضلیح ميدهلدكه اينها چطور ايجاد ميشوند .مثالً يک روانپیشلک كله فلردي كله دچلار اوهلام
نیدش ميرود كه نميآيد واقعا بشنود اوهامش چیسلت و جديشلان بگیلرد ،بلكله
كارش اين است تاحدي به آن اوهام گوش دهد كه بفهمد محصول كدام اختالل در
كاركرد مپیند و ببیند ميشود درمانش كرد يا خیر ،يعني مپی را ترمیمي يا تعديلي
كني آن اوهام هم ميپرد.
هوسرل ميگويد« :اچن دي چپیايني هري [اچن ديگه به گل نشستي]»
دانشمند« :ارا؟!»
 چون شما همین اچن دچار دور «روانشناسيانگاري» شديد .چییي كه صلد سلاليعني كل قرن نوزدهم بین دو گروه روانشناسيانگاران و منطقيانگلاري بلر سلرش
بِكُش بود و بنده نیی شهرتم را بدواً مديون غلبه نهايي بر آنام .اگر شما بگويي همه
افكار را مپی چنان ترشح ميكند كه جگر صفرا را ،ديگلر اوچً هلیچ متلر و معیلاري
براي تمايی افكار رياضي و منطقي با بقیه افكار نلداري ،هلیچ دلیلل و متلري بلراي
همگاني دانستن ابژههاي رياضي -منطقي نداري كه از شلرو بالشلک املر علملي
است و به تعداد تکتک افراد كه ميتوانند خیاچت خاص خودشان را داشته باشلند،
ميتواني فكر منطقي و رياضي و در نتیجه عللم حاصلل از آن داشلته باشلي و ايلن
يعني نسبیتي چنان فراگیر كه هیچ احدي نتواند داعیه هیچ علمي كند .ثانیاً و بدتر
از آن شما آن نوروبیولوژي را با چه علمي توضیح ميدهي؟ طبعاً با همان علمي كله
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زبان رياضي -فرمولي از آن پشلیتباني ميكنلد ،پلس از ايلن ور داري بلا رياضلیات
همان علم نوروبیولوژي را توضیح ميدهلي كله توضلیح ميدهلد چطلور رياضلیات
چونان يک سري محتواي بياهمیت فكر كه محل توجه علم نیست مثل بقیه افكلار
تولید مي شلود .يعنلي گفتلي (و ده هلیار مقالله هلم در ايلن بلاب نوشلتهايد) كله
روانپیشک كار به محتلوا نلدارد چلون عللم دقیقله ميگويلد بلراي فهلم افكلار بله
سختافیار مپی رجوع كن و خودشان را رها كن .پس اگر تمامي افكار شلامل افكلار
منطقي و رياضي را به قلول پوزيتويسلتها و كسلاني ماننلد جلان اسلتوارت میلل
محصول كاركردهاي مپی بدانیم هیچ متري براي تمايی رياضلیات بلاقي نميمانلد و
بايد به همانگونهاي با آن برخورد شود كه با بقیه افكار .چرا؟ چون جلان اسلتوارت
میل و همفكراناش بيهیچ تعارفي گفتند كه اگر ملا ميخلواهیم تجربلي باشلیم و
متر و معیارمان تجارب ابژههاي خارجي باشد و هلر آنچله ذهنلي اسلت را از بلازي
خارج كنیم تا عیني سخن بگويیم اين شامل حال رياضي و منطلق هلم ميشلود و
استثنا ندارد .بنابراين بنیاد علم دچار تیلیلي شد كله ملن و كلانتور و هیلبلرت اول
فكر كرديم فقط در رياضیات است و خواستیم نجاتاش دهیم ،بعد فهمیدم كه ايلن
شامل تمام منظومه دانش ميشود ،پس كوشیدم بنیاد علم را بیابم.
دانشمند ممكن است اينجا يک پاساژ ديگر هم بیند و بگويد خلب ايلن بحثهلا
مال عهد بوغ است .در طول صد سال اخیر علم خیلي پیشرفت كرده اسلت و مقالله
 6567هم مثالً در پیشكي اچن جیو تاريخ حساب ميشود.
پاسخ هوسرل طبعاً اين است كه شما دانشلمندان عللوم دقیقله بنلا بله ايجلاب
خاصِ علمتان ،نگاهتان اين است كه همه ساحات علم ،حاللت ملدلهاي فلولكس را
دارند كه هرچه مدل جديدتر بهتر و آخرين مدل درست! و فكر ميكنید هر «نلوع»
بحثي در هر «ساحتي» از ساختمانِ دانستن ،اين شكلي است و بحثهلاي قلديمي
حالت مدلهاي اولیه فولكس را دارند كله بله درد ملوزه ميخورنلد ،در حلالي كله
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منطق راستین نظامهاي علمي حالت درخت گردوي ممد تربچه را دارند .يلک عللم
و نظام كلي علوم حالت درختي را دارد كه داراي خاک ،ريشه ،ساقه ،شاخه ،بر ها
و میوههاست .ريشههاي يک علم ممكن است صد ،صدها و بلكه هیاران سال پلیش
طرح ريخته شده باشد و «تعاريف اولیه»« ،روش محوري»« ،غايتشناسيِ اصلي» و
خیلي چییهاي ديگر در علمي كه اچن دارد كار ميكنلد ميتواننلد در هملان عهلد
بوغ تعیین شده باشند .بنابراين ،اگر امروز میشل فوكو بتواند به اصل تعريف ارسطو
در تقسیم علوم و گونهها ،در دو هیار وپانصد سال پیش ضربه جلدي بینلد ،اچن در
قرن بیست و يكم شهر به هم ميريید و آشوب همهجا را فرا ميگیرد (و چنانكه در
كلیپي رويت شد طرفدران و مخالفان واكسیناسیون كرونا ،در قلب پاريس چنان بلا
گرز و واكین وار درگیر ميشوند كه زيني نقشي تذكر اخالقي بدهد) .تلاريخ عللوم
را نمايشگاه مدلهاي فولكس تصلور نكلن كله آنهلا ديگلر سلپري شلدهاند و اچن
حقیقت و امر كامل در فولكس  6566است ،بلكه بلرجهلايي ببلین كله در طبقلات
آخرشللان زنللدگي ميكنللي و فونداسیونشللان را مللادامي كلله درون طبقلله زنللدگي
ميكني ،فراموش كردهاي و متوجه نیستي كه فالسفه جلدي اگلر بحلث ميكننلد
درگیر آن فونداسیونها هستند .صحبت بر سر نبش قبلر نیسلت ،صلحبت بلر سلر
ترمیم ،تخريب و بازسازيِ ريشهها است .مثالً دانشجوي روانشناسي تعريلف ويلهللم
وونت از روانشناسي را در همان دبیرستان خوانده است ،و اين را يک بحث ابتلدائي
و اولیه و تاريخي ميفهمد ،اما يک فیلسوفِ روانشناختي اگر بتواند با تعريف رقیلب
ويلهلم وونت ،يعني برنتانو يا تعريفي ديگر ،تپییري در كلملهاي از كلملات تعريلف
ويلهلم وونت ايجاد كند ،يعني اينكه كل نظام صدوسي سلاله روانشناسلي كلینكليِ
جديد ،دستخوش دگرگوني ميشود و اوسلت كله جلايیه روانشلناس بلیر

قلرن

بیست و يكم حقیقتاً از آن اوست ،نه كسي كه حل درمان پیشلرفتهاي بلراي فلالن
ناهنجاري در همان دستگاه علمي وونتي مييابد ،ولو اين صدها تن را درمان كند و
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او بحثاش اصالً كاركرد مستقیمي نداشلته باشلد .چلون در اصلل ،كلاركرد كلار او
درمان خود علم روانشناسي بوده است.
دانشمند طبعاً ميتواند اين را اينگونه بپذيرد كه «خب درست! اما دانشلمندان
در مسیرشان اين كار را هم ميكنند يا دست كم بايد بكنند اگر نميكنند و مراد از
پیشرفت اين هم هست كه مدام بازنگري در ريشهها بشود مقاله – حاچ نله زيلاد -
داريم كه دانشمنداني بر ميگردند به ريشهها».
 بله اما بهطور جیئي .چون دانشمند ديگر درون عللم خلودش قلرار دارد و روابلطبیناعلمي و بنیادين را در سطوح فلسفي ماداميكه درون عللماش اسلت نميبینلد.
نیاز است كه دانشمند يا فیلسوف ،وارد سطحي از نظمي بلاچتر و بله عبلارت بهتلر
زيرينتر شود و نبايد تصور كند كه اينها كليگويي و انتیاعیات است.
 درست ولي طبعاً ممكن است كساني اين وسط شارچتانبازي كنند و بلا بلازي بلاالفاظ و به اغراض ايدئولوژيک يلا هلر سلودجويياي ملا را سلرگرم پو هلا كننلد و
آخرش هم از اين حرفها براي توجیه شبهعلمها سوءاستفاده كنند.
 بله كامالً موافقم كه اين امكان هست ،اما كساني كه منطلق درسلت فلسلفیدن رابیاموزند و با تاريخ و دسلتگاه فكلرياش آشلنا باشلند معملوچ بله راحتلي فريلب
نميخورنلد .فلسلفه بله رغلم پیچیلدگي و گسلتردگي مباحلثاش ،افلق كملابیش
روشناش را دارد .اگرچه مانند فضاي علم خلط و مترهلا بله راحتلي قابلتشلخیص
نیستند و جانكندن ميخواهد ،اما به هر حال كسي كه عملر بگلذارد نتیجلهاش را
هم خواهد گرفت.
 حال برگرديم به اولین نقطه بحثمان ،شما پرسیديد« :آيلا مطملئنام ايلن عللمعلمي است يا خیر؟» با توجه به توضیحاتي كه تاكنون بیشتر درباره فرم كار و معنا
و ضرورت فلسفه بود وارد محتوا بشويد و به من بگويید مشكل جلديِ ايلن عللم از
نظر شما چیست؟
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(خواننده محترم از اينجا به بعد سعي ميكنم شیوه ديالوگي -سقراطي فوق كله بله
دلیل سنگیني ادبیات پديدارشناختي و در جهت مفاهمهپلذيري بیشلتر بلدان نیلاز
بود را قطع كنم و به دلیل اختصار به سبک ملألوف توضلیح دهلم ،چلون مقلدمات
بحث چیده شده است و توضیحات زير روشنتر خواهند بود).
هوسرل كه در آغاز دانشآموختله رياضلیات بلود و رسلاله دكتلري خلود را بلا
وايراشتراس گذرانده بود همراه با كانتور و هیلبرت دغدغه بنیاد منطقليِ رياضلیات
را داشت كه در چالش مهمي در قرن نوزدهم دستخوش خطر «روانشناسليانگاري»
(يعني تقلیل رياضیات به فانكشنهاي روانلي و مپلیي و در نتیجله نسلبیت شلديد
حاصل از آن) بود .هوسرل ،خاصه پس از مواجههاي انتقادي با گوتلب فرگه ،بعلد از
دوازده سال كار بر روي اوللین كتلاب مهلماش" ،پژوهشهلاي منطقلي" (-6155
 ،)6156موفق به رد روانشناسيانگاري و تثبیت بنیادهاي منطقلي نله فقلط بلراي
رياضیات كه براي كلیت ساحت علم شد كه طي آن روشن ساخت كه قواعد حلاكم
بر يک نرمافیارِ مثالً رايانه ،قابل تقلیل به قواعد سلختافیاري آن نیسلتند و قلوانین
منطقي رياضي كاركرد مپی نیستند ،بلكله عینیلت ايلدهاي خلاص خلود را دارنلد و
معناي وجوديشان ضرورتاً قرار نیست كه حتماً با معناي وجود اشیاء فییيكي فهلم
شود .دغدغه هوسرل از يک رياضيدان يا فیلسوف رياضیات به يک فیلسوف محلض
ارتقاء يافت و مابقي عمر را صرف روشنسازيِ بنیان اتقانيِ ايلده عللم بلهطور كللي
كرد زيرا اتفاقي كه در ماجراي روانشناسيانگاري ،براي رياضیات افتلاده بلود خلود
نتیجه يک رويداد ريشهدارِ روششناختي در بنیاد علم مدرن بلود و ملابقي عللوم را
نیی تحتالشعاع قرار ميداد كه نام آن را «ابژكتیويسم» ميگذاشت .حلال واكنشلي
نیی در مقابل اين ابژكتیويسم در طول تاريخ مدرن و فضاي معاصلرش ايجلاد شلده
بود كه آن را «هیستوريسیسم [=تاريخيانگاري]» نام مينهاد كه عمالً براي رهلايي
از يوغ ابژكتیويسم و نتاي نامطلوب آن ،به سمت قرائت تاريخي از ايده علم حركت
كرده بود كه از ديد هوسرل اين امر – كه خاصه ديلتلاي را مقصلر ميشلمرد – بله
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نسبیتي مخوفتر از نسبیت ابژكتیويسم ختم ميشود .از آن سنخ نسبیتي كه امروز
به نحو قانعكننده در قرائتهاي عامهپسند از فوكو و ملابقي پساسلاختارگرايان نیلی
ميبینیم.
توضیحِ مفصل و دقیقِ ابژكتیويسم و هیستوريسیسم در اين مجال طبعلاً میسلر
نیست و خواننده را دچلت به آثار هوسرل ميدهم ،اما براي اينكله خواننلده دركلي
اجمالي داشته باشد به زباني ساده توضیحي عرضه ميدارم.
در رنسانس در مواجهه با سنت مدرسيِ مرجعمحور و نقلمحور ،يلک فراخلوان
ايجاد شد كه «من ديگر نميخواهم به كتب و گفتهها رجوع كنم ،ميخواهم خلودم
بروم با دو چشم خلودم ببیلنم و بررسلي كلنم» .ايلن داعیلهاي بله الاهر سلاده و
پذيرفتني است .چراكه همین امروز نیی نظام دانش آكادمیک چنین حرفي را راحت
بر نميتابد كه فردي بگويد« :خودم فكر و بررسي كردم و رفرنس به ادبیات تحقیق
سابق نميدهم!» و مقالهاي با چنین دعوياي احیاناً در همان نگاه اول رد ميشلود.
لذا در رنسانس دانشمندان و انديشمنداني كله چنلین كردنلد بله راحتلي پذيرفتله
نشدند .چنانكه گالیله را اگلر در ملتن خلودش بنگلريم نكتله شلگفتانگییي كله
خواهیم ديد اين است كه گالیله در واقع توسط كلیسلا محاكمله نشلد ،بلكله بلدواً
توسط سنت نجوم و خود دانشمندان تخطئه شد و بله قلول ملا كرمانشلاهيها بله
كلیسا واگذارش كردن! چنانكه گالیله در نامهاي خطاب به اسقف مينويسد« :ايشان
(يعني دانشمندان) از من رفرنس ميخواهند ،رفرنس من كتابِ بازِ طبیعت اسلت».
اين سخني نیست كه اوچً ساده و ثانیاً بيآسیب باشد ،زيرا هر كسلي كله محتلواي
كذبي هم داشته باشد و خیاچتي بافته باشد نیلی ميتوانلد هملین دعلوي را داشلته
باشد و سنتهاي علمي را به جیمیت متهم كند ،چنانكه دعلاوي اكثلر كسلاني كله
«شبهعلم» تولید ميكنند نیی همین است .لذا مشكل اينجاسلت كله نميتلوان بله
راحتي آن دانشمندان را نیی متهم كرد كه از گالیلله رفلرنس ميخواسلتند .بله هلر
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حال ،نظام دانش اگر به درستي بنا شده باشد ،تنها مالكش طبعاً رفرنس و مرجع و
ادبیات تحقیق نیست ،بلكه فاكتورهاي ديگري مانند «نظلام اسلتدچلي»« ،انسلجام
دروني نظريهها»« ،صحت فاكتهلا» و غیلره را نیلی در نظلر ميگیلرد .املا مشلكل
اينجاست كه «داوران» معموچً درگیر يک سلنت زودبلازده و اپراتلوري ميشلوند و
روالي تكنسینیستي جاري ميشلود كله انگلار بله يلک دسلتورالعمل رسلمي نگلاه
ميكنند و كار چنداني به محتوا ندارند و همین امر روز بله روز از كیفیلت مقلاچت
منتشره به نفع فرم و صوريسازي خواهد كاست .به هر حال ،اين يک معضل بسیار
پیچیده در مسیر علم است كه تنازعي است بین «ارجاع دادن به ادبیات تحقیلق» و
«بازگشت به خودِ موضوع» كه راحت جمعپذير نیست و تقريباً هر دانشجويي با آن
در نوشتن رسالهاش مشكل مييابد .اين مشكل بیر

هیاره ماست .دوران مدرن بلا

شعار رنسانس يعني «بازگشت به خود چییها» آغاز شد و در مقابل سلنتمحوري و
مرجعمحوري سدههاي میانه ايستاد .طولي نكشید كه طبعلاً سلنت خلود را و نلوع
مرجع و رفرنس خود را ايجاد كرد و حال دوباره همان داستان از آغاز قلرن بیسلتم
شروع شلده اسلت كله پديدارشناسلي هوسلرل از جنبشهلايي بلود كله بلا شلعار
"بازگشت به خود چییها" ،كوشید بر رسوباتي كه بر علم مدرن سايه انداخته اسلت
و پیشفرضهاي خامي كه خاصه در بنیادهايش مسلمانگاشته شلدهاند غلبله كنلد.
بنابراين ،به نقطه آغازين اين علم مدرن بازگشت ،يعني همان لحظهاي كه تعلاريف
اولیه و روش آن نید گالیلهها در حال شكلگیري بود كه بنگرد ببیند آيلا چیلیي از
قلم نیفتاد يا كژي يا كاستياي صورت نبست؟
زماني كه هوسرل به گالیله بر ميگردد ،دو بُعد اساسي در او مييابد
 )6ايده بازگشت به خود چییها كه مطلوب است،
 )6شیوه تقلیليافته اين بازگشت كه بحرانساز شد.
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البته گالیله طبعاً نماد جرياني است ،يعني يک روحیه خاص كه ايجاد شد و گالیلله
از چهرههاي مهم آن بود.
ايده بازگشت به خود چییها در واقع تابعي از ايده علم متقن يا اطمیناني اسلت.
زماني كه شما حجم عظیمي از متون و اطالعات ضد و نقیض را ميبینید و در عین
حال ميبینید كه راه تحقیق شخص خودتان بسته نیست كه برويد بلا چشلم خلود
ببینید و حتي ابیار بهتري نیی سراغ داريد اين انگیلیه «يقینيلافتن» طبعلاً ايجلاد
ميشود و طبعاً نیی نهادها و ساختارهاي ايجاد شده حلول دانلش موجلود بله انلواع
دچيل مثبت و منفي مانع شما خواهند شد .گاهي به دلیل مثبت اينكه شلما طبعلاً
قرار نیست چرخ را از اول اختراع كنید و سنت علمي از شما ميخواهد كه با زبان و
روش و ادبیات علمي آشنا باشید و بسیاري از كساني كه نبوغي بلدون ابلیار و عللم
كافي دارند معموچً به شدت مستعد شبهعلمها ميشوند .گاهي هم به دلیلل منفلي
كه نهادي ،پولي ،ايدئولوژياي مرسوم كله از سلنت علملي بهلره ميبلرد بله خطلر
ميافتد و طرف را گالیلهكُش ميكنند.
حال نكته اين است كه گالیله و جريان گالیلهاي چگونه به سلمت خلود چییهلا
برگشت و چرا از ديد هوسرل در اين شیوه برگشتن خطايي بیر

رخ داد كه ماننلد

مشكل در ريشه درخت گردوي ممد تربچه بود و براي هوسرل ديگر هرچقلدر هلم
اين علم دقیقه بخواهد پیش برود از ريشه مشكالتي دارد كه ختم بله بحرانهلايي
در علم و خود بشريت اروپايي و جهان امروز به طور كلي ميشود؟
روشنشدن كل داستان طبعاً منو به خواندن آثار هوسرل خاصه كتاب بحلران
علم اروپايي دارد .اما مختصراً در حد گیارشي بايد گفت كه هوسرل ايلنگونله ديلد
كه وقتي جريان گالیلهاي به خود چییها برگشت ،اين يعنلي اينكله او خواسلت بله
"خود تجربه" برگردد ،يعني آنچه با دو چشم خودش ميبیند و علم را بر اساس آن
دوباره بنا كند .و اين همچنین به اين معناست كه بخواهد به عالم خارج رجوع كند
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و درگیر ذهنیات خودش نباشد و آنچه به ذهنش مربو است را به نفع خلود چیلی
كنار بگذارد .اما واقعاً چنین كاري نكرد زيرا به مشكل برخورد .مشكل اين بلود كله
اولین چییي كه آن را ميبینیم خود چیی نیست ،بلكله دادههلاي حسلي آن ماننلد
رن  ،بو ،صدا و امثالهم هستند .يعني ما اصلل تجربله زيسلتهمان از ملثالً آن میلی
نیست ،بلكه مثالً رنل

آن میلی اسلت .دادههلاي تجربلي مسلتقیم بله ذهلن ملن

وابستهاند و نحوه ادراكم بر آنها اثر ميگذارد ،پس نميتوانم اينهلا را ملالک عللم
قرار دهم .زيرا بادي كه ميوزد را يكي ممكن است بگويد اچن سرد است ،آن يكلي
بگويد نه گرم است (يكي سرما خورده باشد يكي هم شیره) .پلس اينكله بلاد سلرد
است يا گرم است را تجربه زيسته به طور كلي نميتواند ثابلت كنلد .يعنلي "خلود
چیی" كه من خواستم بدان برگردم و مبناي علمام قلرار دهلم از دسترسلم خلارج
است و پشت نمودهاي حسياش است كه نسبت به ما نسبي هستند .اما عللم قلرار
نیست درباره چییهاي نسبي سخن بگويد .پس تدبیر چه بود؟ كساني ماننلد هلابی،
خصايص چییها را به دو دسته اولیه و ثانويه تقسیم كردند .ثانويه مانند رن

و بو و

صدا كه به ما وابستهاند و مبناي علم نیستند و اولیه اما خصايصي است كله بله ملا
وابسته نباشند و مربو به خود چیی باشند .از نظر ايشان اين خصلايص ،خصايصلي
مانند «مقدار»« ،حجم» و «اندازه» چییها بودند .در بنیاد علم مدرن درواقع هلر آن
خصیصهاي كه قابلل «انلدازهگیري» باشلد محلور املر علملي قلرار ميگیلرد ،ايلن
اندازهگیري نیی در دستگاه مختصات از هندسه به حساب برگشتپذير است و زبلان
فرمولي ايجاد ميشود .اما روشن است كه يک مقدار يک چیی ،خودِ آن چیی نیست.
اگر از شما بپرسند اين خودكار چیست و پاسخ بدهید  65سانتيمتر است ،اصلالً از
پاسخ شما خوشحال نميشوند و ميگويند ايلن فقلط يكلي از ويژگيهلايش اسلت،
خودش چیست .اما علم مدرن ،بهرغمِ علم به اين واقعیت« ،چارهاي» جی اين نديلد
كلله بلله صللرف مقلدار چییهللا در تعريللف علميشللان بسللنده كنللد ،زيللرا از حیللث
روششناسي به دلیل مشكل دادههاي حسي فقط ميتوانست به "كمیلت" چونلان
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عامل عینیت تكیه كند و كمیت را در زبان رياضي باز كند .چنانكه گالیله ميگفلت:
« هر چییي بلراي توضلیح بله زبلان نیلاز دارد و زبلان طبیعلت رياضلیات اسلت».
رياضيسازي ،خصیصه علم مدرن شد و پیرو آن فهمي مكانیستي بلر جهلان عللم و
جهان زندگي چیره شد .علوم طبیعي علوم محوري قرار گرفتند و علوم انسلاني اگلر
ميخواستند دعوي علمليبلودن كننلد بايلد از روش عللوم طبیعلي و هملان زبلان
فرمولي استفاده كنند و از آنجا كه اين علوم بدواً با خصايص كیفي و خود سلوژهها
 كه علم آنها را اذهانِ فاقد عینیتِ مورد نیاز علم ميدانسلت  -سلروكار داشلتندمحكوم به سانسور ماهیت خويش شدند و بحران بدواً در علوم انساني خود را نشلان
داد .اما اين بحران ختم به عللوم انسلاني نشلد و چنانكله در بلاچ ديلديم از طريلق
مشكل روانشناسيانگاري دامن خود رياضیات و منطق و در نتیجه عللوم طبیعلي را
نیی گرفت و در خطر نسبیت قرار گرفتند .زيرا در نهايلت رياضلي و منطلق نیلی در
خارج و در دل طبیعت نبودند .لذا حتي قبل از  -يا همیمان با  -دانشلمندان عللوم
انساني مانند ديلتاي و وبر ،ايلن دانشلمندان و رياضليداناني ماننلد ملاخ ،هرينل ،
هیلبرت ،كانتور و ديگران بودند كه متوجه بحران فراگیلر در عللوم طبیعلي شلدند.
هوسرل نشان ميدهد كله چگونله يلک شليءايانگاري و علدم توجله بله سلاختار
رويآورديِ خود ادراک سبب شد آن فرض اولیهاي قوام بگیرد كه «خلود شليء» را
اساساً چییي كامالً مفارغ از سوژه ادراکكننده تصور ميكرد .در حاليكه اگر دقلت
ميشد ،خود چیی همان آشكارگياش است نه چییي پشت آشلكارگياش .املا ايلن
پیشفرض كه «چیی چونان آشكارگي [=زاخله]» را بله «چیلی در پشلت آشلكارگي
[=دين ]» فروكاست ،آغاز خطاي بیر

بود .زيرا همین باعث شد كه خلود چییهلا

كه ميخواستیم بدانها برگرديم بدل به رازي پنهان در پشت پديدارشدنشان شوند
و از بخشي از پديدارشدنشان يعني وجه كمّي ،انتلیاع كنلیم ،كمیلتِ آشلكارگي را
عمالً خود چیی فرض كنیم و يک منیفلد رياضلي از چیلی را خلود چیلی بلدانیم .در
حاليكه آنچه چیی را چیی ميكند فقط كمیت آن كله بخشلي از صلورت آن اسلت
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نیست ،بلكه ماده آن ،غايت آن و حتي عواملل موجلده آن و فاعلل و قابلل آن نیلی
هست كه در نتیجله از پرسلش علملي خلارج ميشلوند .ملثالً فرزنلدم كله از ملن
ميپرسد اين میی چیست؟ چند پاسخ درست و علمي ميتوانم به او بدهم :اين میلی
مستطیل است .اين میی از چوب ساخته شده است .اين میی براي نوشتن است .ايلن
میی را عمو نجار ساخت و غیره .همه اينها پاسخهاي درست از وجوه منطقياند .اما
به وضوح ميتوان نشان داد كه اوچً اين روششناسي مبنايي گالیللهاي ،ملالء علالم
فییيک را در خالءهاي بین مینفلدها گم ميكند .ثانیاً در تبیین مكانیستي ،مباحث
غايتشناختي را از بازي خارج ميكند و از همه مهمتر چون همپیوندي رويآوردي
خودِ تجربه ادراكي را از اول ناديده گرفته است «سلوبژكتیويته» را بله «ذهنیلت»
تقلیل ميدهد و نميتواند علمي درباره انسان نه در مقام شيءاي قابلل انلدازهگیري
و تجربهشونده بلكه در مقام «تجربهكننده» داشته باشد .انسانشناسليِ عللمِ دقیقله
مدرن ،از طريق روانشناسيِ نوروفییيولوژيک انسان را شيءواره ميكند و هملانطور
كه ديديم اين در نهايت ،در خود منطق و رياضیات نیی بحران ايجلاد ميكنلد ،زيلرا
محتواي افكار را ثانويه و بياهمیت ميبیند .در حاليكه خود جهان از اول محتلواي
ادراک تجربهكننده است .افكار ما از ديد پديدارشناختي ضلرورتاً درون يلک جعبله
درخود بسته نیستند ،بلكه شیوههاي معطوفیت ما به سمت عالماند.
حال هوسرل از چنین مباحثي چنین نتیجلهگیري ميكنلد كله ملا بايلد ايلده
بازگشت به خود چییها و علم يقیني و اطمیناني را زنده كنیم و با كلاوش و نقلادي
مسیري كه سپري شده است ،بر كژيها و كاستيهاي مدرن غلبه كنیم نه اينكه به
سمت نسبیتهاي غیرعلملي بلرويم ،بلكله اتفاقلاً در مقابلل آنهاسلت كله چنلین
وایفهاي داريم تا علمي مستحكمتر داشته باشیم.
روشن است كه بیش از اين نميتوان وارد جیئیات شد و امید است كه خواننلده
انگییهاي براي مطالعه آثار پديدارشناختي يافته باشد .اين مباحلث مبنلايي تبعلات
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بسللیاري دارنللد و در میللان پديدارشناسللان بعللد از هوسللرل نیللی جهتگیريهللاي
گوناگوني ايجاد ميشود .از آنجاكه خوانندگان بیشتر با هايدگر در ايران بله دلیلل
سنتي كه ايجاد شدهاست آشنايي دارند ،و هايلدگر خاصله در شلیوه معرفلياش در
ايران شبیه به پساختارگرايان فهم شده است ،بهتر است يادداشت حاضر را بلا ايلن
تذكار پايان دهم كه اگر با جريلان پديدارشناسلي در مسلیر درسلت و از خاسلتگاه
هوسرلياش آشنا شويم ما با چییي ضدعلمي مواجه نیستیم ،بلكه هلدف تلرمیم و
اصالحِ ريشهاي علم و دانش ما بهطور كلي و غلبه بر كژيها و كاستيهاي آن است.
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دیدگاه امروز ما به ریاضيات ،بر آینده تفکرر چگونره ترثیير خواهرد
گذاشت؟
دکتر آرش رستگار

1

خالصه
ديدگاه انسان عصر ما به رياضیات در خود ،ديدگاه انسان به شناخت را پنهان كرده
و آن به نوبه خود ،ديدگاه انسان به چیستي انسان را در خود مخفي نملوده اسلت.
اين چنین ديدگاههايي بر آينده بشريت تأثیر كالني خواهند داشت .در اينجلا بله
تأثیرات ديدگاه انسان به رياضیات بر روشها و موضوع تفكر بشر خواهیم پرداخت.
مقدمه
ديدگاه بشر به علم و به خصوص ديدگاه دانشمندان و نهادهلاي علملي بله عللم و
كاركرد آن در جامعه و در حالت خاص ديدگاه بشلر بله رياضلیات و بله خصلوص
ديدگاه رياضيدانان و نهادهاي علمي به رياضیات و كاركرد آن در جامعه ،اطالعات
مهمي را در مورد ديدگاه انسان به شناخت ،اينكه شناخت انساني چیست؟ چگونه
كار ميكند؟ و موضوع آن چه ميتواند باشد؟ در خود پنهان كلرده اسلت املا ايلن
شناخت انساني است كه انسان را تعريف ميكند .از طرفي انسانشناسي بشر ،ذات
بشريت را تشكیل ميدهد و آن سرنوشت بشريت را تعیین ميكند .يعني تعريفلي
كه بشر از انسان دارد و ديدگاه او به انسان بر عاقبت بشريت تأثیري تعیینكننلده
دارد .در اينجا به اين مسئله در اين كلیت پرداختله نشلده اسلت ،بلكله تنهلا بله
1

عضو هیئت علمي دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي شريف
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تأثیرات رياضیات امروز بر روشهاي تفكر بشر و موضوعات مورد عالقه او خلواهیم
پرداخت .براي مثال ،آيا رياضیات بلر روشهلاي حلل مسلئله و تئلوريپلردازي و
روشهاي فلسفیدن امروز ما تأثیرات جديدي خواهد داشت؟
تأثيرات ریاضيات بر شناخت
رياضيدانان فلسلفههلاي عمللي مختلفلي بلراي انجلام رياضلیات دارنلد .گروهلي
انجامدادن رياضیات را حلل مسلئله ،گروهلي محاسلبه و گروهلي تئلوريپلردازي
ميبینند .اما رياضيداناني ديگر ،انجامدادن رياضي را باعث رشد ساختار شلناختي
ميدانند .آنها پس از انجامدادن هر محتلواي رياضلي ،رشلد شلناختي حاصلل را
مطالعه ميكنند و محتواي درس خود را از روي تلأثیرات شلناختي هلر درس بلر
شناخت دانشآموزان مرتب ميكند.
انگییه رياضيدانان شلناختي از انجلام رياضلیات ،بله كملال رسلیدن سلاختار
شناختي ايشان است .البته حركت به سوي كمالشلناختي در همله رياضليدانلان
اتفاق ميافتد ،اما رياضيدانان شناختي اين تپییرات شناختي را مشاهده و مطالعله
ميكنند .مسلماً ساير علوم نیی باعث رشد شناخت ميشوند اما هیچ يک به انلدازه
رياضیات محض در تأثیرگذاري بر ساختار شناخت انسان توانمند نیستند .اين املر
به دلیل درجه تجرد باچي تفكر رياضي نیست كه سراسر طیلف شلناخت را در بلر
ميگیرد و همه چيههاي تجرد شناخت انسان را تپذيه ميكند ،بلكه اين چيههلاي
تجرد ،شناخت را پاک ميكند و ساختار شناختي انسان را به او ميشناساند.
رياضیات ،ادراک انساني را براي درک مجردترين موضوعات شناختي كه الهیات
باشد ،آماده ميكند .به خلاطر ورزيلدگي در شلناخت مفلاهیم مجلرد ،درک يلک
رياضيدان از مفاهیم مجرد ديني مثل بهشت ،جهنم ،آخرت و شناخت او از اسماء
و صفات الهي كاملتر از عامه است .حتي يک فیلسوف در درک ساختارهاي اسماء
الهي توانايي شناختي يک رياضيدان را ندارد .از آنجا كه انجامدادن رياضلیات بلر
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ساختارهاي شناختي انسان تأثیرگذار است ،لذا بر ساختار انساني او نیلی حكوملت
دارد.
تأثير ریاضيات بر انسانشناسی
رياضیات مايه رشد ساختار شناختي ،بلكه تعیینكننلده و تعريلفكننلده شلناخت
انسان است و لذا انسان را ميتوان از رياضیاتي كه انجام ميدهلد و نگلاه بشلر بله
چیستي انسان را ميتوان از رياضیاتي كله املروز رياضليدانلان انجلام مليدهنلد
شناخت .چيههاي تجريد هستي انسان ،بر چيههاي تجريد شناخت انسان مساوق و
منطبقند .چرا كه انسان با همه هستي خود ميتواند درک كند و بلا همله هسلتي
خود تجليگاه آيلات و اسلماء الهلي اسلت .همله هسلتي خلود جهلان خلقلت را
ميشناسد .در واقع ،مراتب هستي جهان خلقت نیی با مراتب هستي انسان مسلاوق
و منطبقند .چرا كه انسان آيینه تمام نماي اسماء الهي است .همانطور كه جهلان
خلقت چنین است .خالصه اينكه ،رياضیاتي كه رياضيدان انجام ميدهد ،نگلاه او
به انسان و ادراک او ،ساختارشناسلي او را بلراي ملا تعیلین مليكنلد و ايلن قلله
انسانشناسي بشر در هر عصري است .حال سوال اين است كه اگر رياضیات امروز
را بشناسیم راجع به انسانشناسي عصر ما چه ميگويد؟ و اگر قله نگاه انسان امروز
به چیستي انسان را بشناسیم ،اين درباره آينده تفكر بشري چه چییي را پیشبیني
ميكند؟
مسلماً اين پیشبیني و آيندهشناسي در بستر زمان نیسلت چلرا كله ملا تنهلا
ميتوانیم پیشبیني كنیم كه شناخت انسان عصر ما ،چله نلوع تفكلري را آبسلتن
است .اينكه اين تفكر كي به پختگي چزم برسد و متولد شود ،از دسترس شناخت
ما خارج است.
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انسانشناسی برآمده از ریاضيات امروز
مگر رياضیات امروز چه خصوصیاتي دارد كه رياضیات قرن بیستم نداشلته اسلت؟
كامپیوتر به مدد محاسبات و شبكههاي اجتملاعي بله ملدد ارتبلا رياضليدانلان
آمدهاند ،پروژههاي تحقیقاتي بیر

با همكاري چندين محقق به نتیجه رسیدهاند و

شناخت تمدن بشري به زبان دادهها ممكن شدهاست.
مدلسازي رياضي منجر به شاخه جديد مدلسازي كامپیوتري شده اسلت كله
پديدههاي طبیعي و انساني را قابل مطالعه ميكند .يادگیري ماشین در بسیاري از
امور ،ما را از مدلسازي بينیاز كرده است .با اين همه ميتوان گفت كه شناخت در
عصر اطالعات وارد مرحله جديدي شده است و انقالبلي در شلناخت انسلان پديلد
آمدهاست و اين منجر به تعريفي جديد از انسانیت خواهد شد ،انساني كه برآمده از
رياضیات عصر اطالعات است .بسیاري از رياضيدانان برجسته وقتلي بلا مسلئلهاي
مواجه ميشوند ابتدا آن را به محاسبهگرهاي كامپیوتري ميسلپارند و اگلر آنهلا
نتوانستند از پس آن بربیايند ،سعي ميكنند با روشهاي فلسفي رياضي آن مسئله
را حل كنند .انسان عصر جديد ،انساني است كه ماشین در شناخت به مدد او آمده
است .چییي درست مثل ماشینهايي كه ماهیچلههلاي ضلعیف انسلاني را كملک
ميكنند تا اجسام سنگین را بلند كند .اما آيا چنین انساني با شناختي تقويتشده
به واقعیت پیوسته است؟ آيا هنوز نرمافیارهاي چزم براي حمايت ادراک انساني بلا
كمکگرفتن از هوش مصنوعي به وجود آمده است؟ چنین نلرمافیارهلايي در ملرز
تولید قرار دارند .نرمافیارهايي كه مقاله رياضي مينويسند و يا بلا كملک اينترنلت
مقالهاي را با چند جمله آغازين به پايان و نتیجهگیري ميرسلانند قلدم اول ايلن
مسیر طوچني را پیمودهاند.
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آیا انسانی که ریاضيات امروز تعریف میکند؛ تحقق یافته است؟
انسلاني كله رياضلیات املروز تعريلف مليكنلد در اسلتدچل ،دادههلا ،روشهلاي
نتیجهگیري ،خالصهكردن دادهها و انجام محاسبات حاچت خاص ،توسط كامپیوتر
و هوش مصنوعي حمايت ميشود ،البته كه چنین انساني هنوز شكل نگرفتلهاسلت.
روشهاي يادگیري ماشین و نرمافیارهاي نوشتن مقاله از روي دادههلاي اينترنلت
هنوز در حال شكلگیري اولیه هستند .بسیاري از اموري كه توسلط انسلان انجلام
دادهميشوند ميتوانند توسط هوش مصنوعي حمايت شوند .براي مثلال ،آملوزش
ميتواند به كمک يادگیري ماشین حمايت شود و حتي شايد ماشین بتوانلد جلاي
انسان را در انتخاب محتلواي مناسلب بگیلرد .بسلیاري از نقلشهلاي انسلان كله
الگوريتمي هستند ميتوانند توسط ماشین انجام شوند .مثل نقش يک پیشلک در
درمان بیماريهاي شايع و يا نقش يک قاضي و بسیاري از مثالهاي مشابه .نقلش
مديريت در بسیاري ساختارهاي انساني و حتي تحقیقات در علوم انساني ميتوانلد
بسیار مورد حمايت عصر اطالعات قرار بگیرد .به خاطر همین مثالهاي مهم اسلت
كه فكر ميكلنم روشهلاي حلل مسلئله ،هملینطلور روشهلاي فرضلیهسلازي و
نظريهپردازي و حتي روشهاي تفكر فلسفي در سايه عصر اطالعات دچار تحوچتي
بنیادي خواهند شد .در اينجا سعي خواهم كرد اين تحوچت را پیشبینلي كلنم و
فرهن

برآمده از چنین تحوچتي را با فرهن

امروزي علم در جامعه علمي مقايسه

نمايم .اين كار پرسپكتیوي درباره تأثیر ديدگاه امروز ما به رياضیات بر آينده تفكلر
بشر به ما خواهد داد.
انسان فردا چگونه مسئله حل میکند؟
از آنجا كه كامپیوتر بر فكر بشر تأثیرگذار خواهد بود ،روشهاي حلل مسلأله بله
سوي ساختني و محاسباتيشدن حركت خواهد كلرد و ايلن بلر مبنلاي آرزوهلاي
چيبنیتی و فلسفه براور از رياضیات شهودگرا خواهد بود .تأكید به ساختن در كتاب
اصول اقلیدس نیی مشاهده ميشود ،اما از قرن نوزدهم كمكم قضلايايي كله وجلود
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چییي را ثابت ميكردند ولي ساختني نبودند رياضیات را آللوده كردنلد .از جملله
قضیه نقطه ثابت براور! در عصر اطالعات ،تأكید بر حل مسئلههايي خواهد بود كله
محاسباتي و ساختني هستند .چنین مسائلي قابل ارائه به كامپیوتر هستند و هوش
مصنوعي خواهد توانست در محاسبات ،ذهن انساني را مددرسلاني نمايلد .املا آيلا
تعمیم به حاچت كلي كه يک روند مورد تأكید در رياضیات بوده است هنلوز ملورد
توجه خواهد بود؟ به نظر ميرسد كه تعمیمدادن مسائل به حاچت كليتر و اثبلات
قضايايي كلي ،در حیطه فرضیهسازي و نظريهپردازي قرار ميگیرد .در شاخه نظريه
ريسمانها از فییيک ،محاسبات قوانین فییيكي در فضا-زمانهاي مختلف در دستور
كار فییيکدانان قرار دارد .در اين شاخه ،محاسبات فراواني در مثالهاي گستردهاي
قرار است به ما بگويد ،بهتر است چطور بله مفلاهیم فییيكلي فكلر كنلیم ،چگونله
فرضیهسازي كنیم ،چه فرضیاتي به نظر مهم ميرسند و عواقب و نتاي قبول ايلن
فرضیات چیستند.
فرضیهسازي و نظريهپردازي در عصر اطالعات هم ،چییي مانند همین اتفلاقي
است كه در شاخه نظريه ريسمان ميافتد .نگرش محاسباتي به حل مسائل چیلیي
است كه امروز بسیار براي كاربران متصور است و مثالهاي زيادي از آن را ديدهاند.
اما ايلن كله هلوش مصلنوعي بتوانلد بلا كملک ايلن محاسلبات ،فرضلیهسلازي و
نظريهپردازي نمايد هنوز دور از ذهن است .چلرا كله هنلوز مثلالهلاي فراوانلي از
استدچل و تحلیل توسط كامپیوتر در بین كاربران مشلاهده نشلده اسلت و تصلور
چنین آيندهاي را براي ايشان مشكل مينمايد.
انسان فردا چگونه فرضيهسازی و نظریهپردازی میکند؟
فرض ما اين است كه هوش مصنوعي قادر خواهد بود با در دست داشتن فرضیات،
عواقب نظري را از اين فرضلیات بیلرون بكشلد .در ايلنصلورت مليپرسلیم عصلر
اطالعات چه ابیارهايي براي انتخاب فرضیات خواهد داشت؟ پاسلخ ايلنكله انجلام
محاسبات در بسیاري مثالهاي خاص و بررسي اين كه چه احكام مشتركي در اين
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مثالهاي خاص برقرارند و در بین اين احكام كدامها هستند كه از لحلاظ منطقلي
قابلیت اين را دارند كه نتاي نظري فراواني داشته باشند هر چند نميتواند به كلي
توسط ماشین انجام بگیرد و به نظر يک امر الگوريتمي نیست ،اما همكاري هلوش
مصنوعي و ذهن انسان بسیار ميتواند انسان را در فرضیهسازي و نظريهپردازي بله
پیش ببرد .اما در نهايت در مسائل عملي ،مثل علم فییيک ،اين انسلان اسلت كله
تصمیم ميگیرد كلدام نظريلههلا بلا واقعیلت فییيكلي و نتلاي آزملايشهلاي آن
هماهن تر است و بیشتر مورد تأيید قرار ميگیرد .يک نكتلهاي كله شلبیهسلازي
استدچل انساني را براي كامپیوتر دشوار مينمايد مفهوم اسلتعاره اسلت .كلامپیوتر
استعارات انساني را نميتواند بفهمد .يک جمله براي انسان ميتواند چندين معنلي
داشته باشد و اين براي كامپیوتر قابل دستيابي نیست .اين نكته نشان ميدهد كه
در فرضیهسازي و نظريهپردازي ،كامپیوتر هرگی نخواهد توانست بشر را به كنار بیند
و تکنوازي بكند .اما در فعالیتهاي انساني كه الگوريتمي هستند و پیشتر دربلاره
آنها سخن گفتیم روزي خواهد رسید كه در عمل كامپیوترهاي تعللیم دادهشلده
توسط انسان جاي متخصصان انساني را بگیرند .در روشهلاي فلسلفي هلم نقلش
هوش مصنوعي از نقش انسان در فرضیهسازي و نظريهپردازي كمتر و كمرنل تلر
خواهد بود.
انسان فردا چگونه فلسفه انجام میدهد؟
آيا عصر اطالعات ميتواند بر مهارتهاي فلسفیدن انسان تأثیر بگذارد؟ اين انقالب
فنآوري ،چنین عمقي را دارد كه بر روش فلسفه كه  6055سال در تمدن بشلري
عمر دارد ،حكومت كند؟ عصر اطالعات نه تنها موضوعات فراوان فلسفي در اختیار
بشر قرار ميدهد ،بلكه به خاطر تحولي كه در تجربیات شناختي براي بشر بوجلود
ميآورد ،بر روش فلسفي او تأثیر خواهد گذاشت .بسیاري از فعالیلتهلايي كله ملا
امروز انساني تلقي ميكنیم در آينده توسط ماشین انجام خواهند شد ،للذا انسلان
آينده درک متفاوت و صحیحتري از شناخت انساني خواهد داشت و قسمتهايي از
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مهارتهاي شناختي كه جايگیينناپذيرند را بهتر خواهد شناخت .اين موضوع باعث
ميشود او هندسه چيههاي تجريد شلناختي انسلان را متفلاوت ببینلد و تأكیلدات
شناختي متفاوتي از انسان امروز داشته باشد .او به جايگیينپذيري جسد و ذهن و
اهمیت و جايگیينناپذيري چيههاي باطنيتر شناخت ،تأكید خواهلد داشلت و بله
شناخت باطني انسان بیش از شناخت ااهري او اهمیت خواهد داد .از اين رو ،بله
نظر ميرسد عصر اطالعات بر خالف انتظار اولیه ،باطنگرايي را تلروي بدهلد ،نله
اينكه آن را به فراموشي بسپارد .عصر اطالعات چشلمان بشلر را از الاهر تپذيله
خواهد كرد و ااهر را به او خواهد چشاند و از نعمتهاي الاهري سرشلار خواهلد
كرد .چنان كه بشر از ااهر گريیان ميشود و به سوي باطن هجوم ميآورد و به آن
پناه خواهد جست .چرا كه پس از برآوردهشدن خواستههاي ااهري ،خواهلد ديلد
كه اينها خواستههاي واقعي او نیستند و آنچه او واقعاً به آن نیازمند است ،زندگي
باطني است .بنابراين ،فلسفه مانند عهد باستان به سوي دين باز خواهد گشت و در
نهايت فلسلفه بلا ديلن پیونلد خلورده و در آن حلل شلده و ناپديلد خواهلد شلد.
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ریاضيات-هندسه و شکلگيری معماری ایران در دوره اسالمی
دکتر احد نژادابراهيمی

1

ويتروويوس قديميترين كتاب معماري را با عنوان ده كتاب معملاري نوشلت و بله
آگوستوس ،امپراتور روم تقديم نمود .او در اين كتاب سه مولفله زيبلايي ،كلارايي و
ايستايي را به عنوان مولفههاي سهگانه معماري معرفي نمود و از آن زملان هملواره
اين سهگانه ملورد نقلد ،پلژوهش و تفسلیر مورخلان حلوزه معملاري بلوده اسلت.
ويتروويوس در كتاب خود اشاره ميكند] :معمار[ ماهر در كار با قلم بايلد ،هندسله
آموخته باشد ،تلاريخ بسلیار بدانلد ،انديشله فیلسلوفان را بلا دقلت دريافتله باشلد،
موسیقي را درک كند ،اندكي طب بداند ،با نظرات مردان قلانون و بلا نجلوم و عللم
صور فلكي آشنا باشد  ...هندسه نیی كمكي بلیر

بله معملاري اسلت  ...بله كملک

رياضي هیينه ساخت بناها و اندازهها محاسبه ميشوند اما مسائل دشوار تقلارن ،بله
كمللک فرضللیات و روشهللاي هندسلله حللل ميشللوند (ويتروويللوس .)65 :6587
براساس اين گفتار از مولفههاي سامانه سهگانه ،زيبايي و ايستايي معرفلي ميگلردد
و معمار مواف به رعايت آنها براي رسیدن به معماري مطلوب خود ميشود .از آن
زمان به بعد معماران همواره براي اينكه بتوانند معماري كنند چجرم به اسلتفاده از
دانشهاي وابسته به آنها مواف شدند و تقريباً تمامي معماران عالم بر اين اصلول،
ااهار پايبندي نمودند و معماران ايراني از جمله كساني بودنلد كله بسلیار تلالش
 1عضو هیئت علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اسالمي تبريی
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كردند تا با توجه به اين اصول آثار زيبا و بيبديلي را خللق كننلد .معملاران ايرانلي
تالش كردند معماري پايداري داشته باشند ،از دانشهاي وابسته نهايت بهرهبرداري
را ببرند و شكلگیري تمدن ايران براساس و پايله ايلن دانشهلا اسلتوار گشلت .از
ساخت سازههاي آبي براي انتقال آب در سلرزمین كمآبلي مثلل ايلران تلا سلاخت
سازههاي عظیم و بیرگي همچون تخت جمشید و مجموعه تیسفون ،همگلي نشلان
از دانش و توان مهندسي باچي ايرانیان داشت .بخش زيادي از اين موارد وابسته بله
رياضیات و هندسه ميباشد كه بدون آگاهي ايرانیان نسبت به ايلن مسلئله ،امكلان
ايجاد چنین تمدني وجود نداشت.
دوران اسالمي به خصوص چهلار قلرن اول هجلري را ميتلوان اوج بهرهمنلدي
معماران ايراني از رياضیات و هندسه در معملاري اسلالمي دانسلت كله معملاران و
استادكاران و بانیان در كارهاي خودشان و در بخشهاي مختلف آن از مراحل اولیه
تهیه نقشهها ،طرحاندازي ،اجرا ،نظارت بلر اجلرا ،محاسلبات سلازهاي و محاسلبات
اجرايي نهايي و تمامشده كار ،از هندسه و رياضي در جیئیات معملاري ،تناسلبات و
امثالهم استفاده كردند.
اهميت ریاضی و هندسه در معماری
هندسه به معناي اندازهگیري استفاده ميشود و دانشلي اسلت كله بله ويژگيهلا و
روابط میان اشكال و اندازهها ميپردازد .توجه به ريشه واژه هندسه كه از «هنلدازه»
و «اندازه» پارسي برگرفته شده است ،ميرسلاند كله دانلش تناسلبات را نیلی بايلد
بخشي از دانش هندسه بله شلمار آورد (نقرهكلار .)056 ،6587 ،ابوريحلان بیرونلي
هندسه را به معناي «دانستن اندازهها و خاصیت صورتها و شكلها كه اندر جسلم
موجود است» تعريف كلردهاسلت (بیرونلي .)6505 ،ابنخللدون دانلش هندسله را
اينگونه تعريف ميكند« :دانش هندسه عبلارت از انديشلیدن در مقلادير اسلت بلر
اطالق با مقادير منفصل از جهت معدود بودن آنها يا متصل و آن يا داراي يک بعد
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است كه خط باشد ،يا داراي دو بعد اسلت كله سلطح اسلت ،يلا داراي سله بعلد».
(ابنخلدون .)6555 :6518 ،نظم در معملاري از اصلول مهلم و ضلروري معملاري
مطلوب است ،نظم در معماري و خصوصاً در معماري اسالمي ايلران نقلش محلوري
داشتهاست .البته اين اهمیت به لحاظ ذاتي در وجود انسانها نهفته است و انسانها
تالش دارند تمامي امورات خود را با نظم پیش ببرنلد و هندسله ميتوانلد بله ايلن
موضوع كمک كند «هندسه در انضبا بخشیدن به معملاري و معملاران در جهلان
مادي ،امكان استعاري تقرب به خداونلد و املر آنجهلاني و الهلي را نیلی از طريلق
استفاده اشكال صريح جهلاني (مربلع و دايلره) بله آن اعطلا كلرده اسلت و ضلمن
اطمینانبخشیدن به معمار ،گسترهاي از انگییشهلاي درونلي را ممكلن ميسلازد»
(بمانیان و ديگران .)66 :6515 ،هرچقدر معمار به ابعلاد مختللف هندسلي آگلاهي
داشته باشد بهتر و دقیقتر ميتواند از حضور اين دانش براي بهرهمندي و خالقیلت
در كارهاي خود استفاده كند .اين دانش و توان علملي ميتوانلد معملار را از انجلام
كارهاي احساسي و فردي به دور از دانش عمیلق بلازدارد .البتله اسلتفاده از دانلش
رياضي صرف به معناي اين نیست اگر معمار از رياضیات و هندسه بهره ببرد كلار و
محصول نهايي خالقانه خواهد بود بلكه زماني خالقیت وجلود خواهلد داشلت كله
معمار بتواند از هر دانشي در محل و مكان خود ،در فرايند تولید معملاري اسلتفاده
كند.
ریاضیدانان و معماری دوره اسالمی ایران
«معماري اسالمي در ذات خود معماري هندسهگراسلت» (فالمكلي.)665 :6586 ،
عالقه شديد مسلمانان به كسب دانشهاي روز و تالش براي گسترش آنها در همه
بخشها در قرون اولیه اسالم بر هیچكس پوشیده نیست و مسلمانان به طلور كللي
اين دانش را تا حدود زيادي بري از خطا ميدانسلتند .ابنخللدون ميگويلد« :بايلد
دانست كه هندسه ذهن را روشن و فكر را مستقیم ميسازد .جمله براهین آن بلس
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روشن و به سامان است .بعید است كه به استدچل هندسي خطا راه يابلد ،زيلرا كله
سخت متقن و منظم است .لذا فكري كه پیوسته خود را به هندسه وا ميدارد ،بعید
است كه به خطا درافتد» (بمانیان و ديگران .)66 :6515 ،ايلن عالقمنلدي موجلب
شد تا دانشمندان اسالمي تالش كنند اين دانشها را در تمامي بخشهاي مختللف
دانشي از جمله رياضیات و هندسه بسط دهنلد .فلارابي ،خیلام و ابوالوفلا بوزجلاني
كساني بودند كه در سطوح مختلف بینشي تالش كردند تلا بتواننلد بلا دسلتهبندي
علوم ،آنها را به كاربرد نیديک كنند و اوج كاربرديكردن تالش رياضيدانان بلراي
كاربرديكردن دانلش محلض رياضلي ،كارهلا و رسلاله عمللي بوزجلاني ميباشلد.
«بيترديد ابوالوفا بوزجاني برجستهترين رياضيداني است كه به عرصههاي نظلري و
عملي رياضیات در صناعات معماري دوره اسالمي پاي گذاشلته اسلت .ابوالوفلا ايلن
جايگاه را در اين حوزه میانرشتهاي مديون آثلاري در حسلاب و بله ويلژه هندسله
عملي است كه براي برآوردن نیازهاي دست اندركاران و اصحاب صلناعات معملاري
به علوم رياضي پديد آورد» (طاهري .)67 :6516 ،مطالعات نشلان ميدهلد بنلا بله
دچيلي دانش رياضیات در ايران فراز و فرودهلايي داشلته و دارد كله بايلد از منظلر
متفاوت مورد بررسي و تبیین قرار گیرد ،اما به اعتقلاد نگارنلده عملده ايلن فلراز و
نشیبها به جنبههاي حاكمیتي و اعتقادي برميگردد .به طور مثلال اگلر املروز در
دوره سلجوقي ،تیموري و تركماني معماري بسیار پیچیلده از منظلر فلرم ،شلكل و
تیئینات را شاهد هستیم دلیل عمده اين موضوع ،وجود رياضيدانان بیرگي در اين
دوره است «طرحهاي پیچیده هندسي كه زينتبخش بناهاي تاريخي دنیاي اسلالم
هستند و همواره شگفتي مورخلان را برانگیختهانلد توسلط معملاران و هنرورزانلي
آفريده شدهاند كه نه تنها در شپل خود استاداني مسلم به شمار ميرفتند ،بلكله در
هندسه نیی دسلت داشلتند» (اوزدورال .)615 :6585 ،عملده ايلن آگلاهي توسلط
رياضيدانان منتقل شده بود .آنها تالش نمودهاند تا معماران را بله اهمیلت دانلش
رياضي و هندسه آگاه كنند و با حضور در جلسات هنرورزي ،آنهلا را بله كاربسلت
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درست اين دانشها ترغیب كنند و اچ بله اعتقلاد متلون ،معملاران آگلاهي عمیقلي
نسبت به دانشرياضي نداشتند .اين مطلب از ااهلار نظلر يلک هندسلهدان جلوان
عثماني قابل استنبا است كه وقتي نتیجه بحث خود با معملاران را اينطلور بیلان
ميكند «هر وقت بحثي درباره اين علم ]هندسه[ بین معماران و علما در ميگیلرد،
معماران ميگويند :آري ما چییهايي درباره اين علم شنیدهايم ولي هنوز نفهمیلدايم
كه عملكرد هندسه چیست و سروكار آن با چه مقوچتي اسلت» ( effendi 1978:

 .)28اين نشان ميدهد هر چند معماران و رياضيدانان ارتبا خوبي باهم داشلتند
ولي اين ارتبا به معناي انتقال دقیق دانش و علوم بله معملاران يلا درک متقابلل
معماران از دانش كامل آنها نبوده است و معماران تماماً تالش نمودهاند تا از دانش
رياضي دانان آن بخشي را اقتباس كنند كه مورد نیازشان بوده است .اين در اصل بلا
ماهیت و خواست رياضيدانان اسالمي نیی سازگارتر بود ،چون اصل و تفلاوت توجله
رياضيدانان به دانش رياضي و هندسه در سرزمینهاي اسالمي و يونلان باسلتان در
كاربرديديدن اين دانش توسط دانشمندان مسلمان اسلت «بلرخالف رياضليدانان
يوناني كه علوم رياضي را بیشتر به خاطر نیاز به تفكر و ارزشهاي اسلتدچلي ايلن
علوم به كار ميگرفتنلد ،رياضليدانان مسللمان غالبلاً بله نتلايجي عمللي و فلوري
رياضیات توجه داشلتند و نله بله جنبلههاي نظلري آن» (اوزدورال.)615 :6585 ،
براين اساس ابوالوفا بوزجاني نید اصناف و حِرف ،مقامي واچ يافت و توانست بخشلي
از نیاز آنها به دانش رياضي را جوابگو باشد «ابوالوفا به خاطر نبوغ و تبحلرش در
رياضیات و به واسطه نیاز فرمانروايان در رسیدگي به امور ديلواني و ملديريت املور
ملالي منیلتللي رفیللع در دسللتگاه دولتلي يافللت (كرمللر .)686 :6570 ،او براسللاس
ياداشتهاي باقیمانده ،متوجه ميشلود معملاران در ترسلیم و تقسلیمبندي برخلي
اشكال دچار اشتباهات ترسیمي عديدهاي هستند «بنا به گفته ابوالوفا ااهراً مبلاني
و روشهاي استوار و دقیقي براي حل مسائل هندسلي میلان پیشلهوران و اصلحاب
معماري وجود نداشته است» (طلاهري .)76 :6516 ،ايلن موضلوع نشلان ميدهلد
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رياضيدان بیرگي همچون ابوالوفا با در نظر گرفتن شرايط و نیازهاي معماران اقلدام
به ارائه رسالهاي ارزشمند در جهت رفع نیازهاي آنها ميكند و همین كار را خیلام
نیی انجام ميدهد .خیام هم ااهراً به واسطه حضوري كه در جلسهاي مهلم داشلته
است شخص بیر

حاضر در جلسه از خیام در خصوص ارئه روشي بلراي محاسلبه

سطوح درخواست ميكند و خیام به خاطر بیرگي آن شلخص تصلمیم بله نگلارش
رسالهاي كوتاه براي اين موضوع ميكند «عملر خیلام در پايلان ايلن رسلاله بلدون
عنوان خود ،اشاره ميكند كه به چند دلیل و انگییه دست به نگارش آن زده است و
مي نويسد :اگر به خاطر رفعت و بلندباچيي مقام آن مجلس نبود  ...و اگر طرحكننده
سوال چنان دين گراني بر گردن من نميداشت  ....من اكنلون از ايلن وادي بسلیار
دور ميبودم» (اوزدورال .)610 :6585 ،مطابق اين نوشته مشخص ميگلردد دلیلل
حضور خیام در كنار معماران و ارائه راهكارهاي معماري براي معملاران درخواسلت
مقام بلندباچ (احتماچ ملكشاه سلجوقي) و يكي از معملاران ملرتبط بلا خیلام بلوده
است و خیام به جهت رفع نیاز آنها تصمیم به ارائه راهكارهاي معین ميكند.

الف :صفحه مشبک در مینیاتور كمالالدين بهیاد،
ب :پالن ربع مقرنس گچي كشفشده در تخت سلیمان (منبع :طومار توپقاپي).
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از رياضيدانان ديگر ميتوان به خواجه نصیرالدين طوسلي كله موسلس رصلدخانه
مراغه به دستور هوچكوخان ميباشد اشاره كرد كه كتاب «كشلفالقناع» (مثلثلات)
او به عنوان علاليترين كتلاب اسلالمي در زمینله رياضلیات ميباشلد .محیياللدين
مپربي از شاگردان طوسي نیی هشت كتاب در زمینه رياضي و نجوم نگاشلته اسلت.
از ديگر شاگردان برجسته طوسي ،قطبالدين شیرازي است كه بعد از فوت طوسلي
به خراسان و بپداد سفر كرده و در آخر به تبريی برگشت و حداقل چهلار كتلاب در
زمینه رياضلیات نگاشلته اسلت .كمالاللدين فارسلي از شلاگردان قطباللدين نیلی
رسالهاي به نلام «تلذكراچحباب فلي بیلان التحلاب» در زمینله نظريله اعلداد دارد.
قاضيزاده رومي نیی ازجمله رياضيدانان ترک كه مديريت رصدخانه سلمرقند را بله
عهده داشته ،پن رساله و كتاب رياضي دارد .يكي از شاگردان وي عالالدين عليبلن
محمد سمرقندي معروف به مالعلي قوشلچي ميباشلد ،او پلس از يلادگیري عللوم
هیئت و رياضیات از قاضليزاده روملي و ال بیل  ،رسلالههاي ارزشلمندي در بلاب
رياضي و هندسه دارد .او پس از مر

استادش از سمرقند عازم ح شد و در تبريلی

مورد توجه اوزون حسن از حكمرانان آققويونلو قرار گرفت و از جانب او بلراي عقلد
مصالحه با سلطان محمدخان عثماني به استانبول سفر كرد .او مدتي نیی در مدرسه
اياصللوفیه بلله تللدريس و تللألیف كتبللي در بللاب رياضللي و حسللاب پرداختلله اسلت
(سیفلو .)6517،غیاثالدين جمشید كاشلاني از رياضليدانان بلیر

دوره تیملوري

بود ،او رياضيداني عاليقدر ،محاسبي ماهر ،منجمي زبردست ،مولفي توانا و مخترع
آچت دقیق رصلد بلود «بله حلق ميتلوان او را از برجسلتهترين رياضليدانان دوره
اسالمي دانست .او از حدود سال  858ه.ق تا پايلان عملرش يعنلي سلال  856ه.ق
فعالیت علمي داشت و در اين مدت به تصنیف و تألیف رسلاچت و كتلب رياضلي و
نجوم پرداخت» (جذبي.)65 :6566 ،
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طومار میرزا اكبر (مهندسالدوله)

يكي از مهمترين كتابهاي غیاثالدين ،كتاب «مصباحالحساب» است كله در سلال
 860ه.ق نگارش شده است .او اين رساله را در قالب چند مقاله و باب ارائه نملود و
بخشي را به طور صريح در خصوص ارائه تعاريف عناصلر معملاري و وابسلته بله آن
مشخص كرد و باب نهم از مقاله چهارم را به بناها و محاسلبه احجلام آن اختصلاص
داد .غیاثالدين جمشید كاشاني در مقدمه مينويسد« :اصحاب اين فن فقط حجلم
طاق و ازج را آن هم به وجه ناقصي در كتابهاي خود مينويسند و ملن همله ايلن
محاسبات را آن طور كه بايد و شايد ذكر ميكنم ،زيرا احتیاج به اندازهگیري حجلم
عمارات بیش از ساير حجمهاست» (كاشلاني .)66 :6566 ،مشلخص اسلت تملامي
تالش رياضيدانان در جهت رفع نیاز معماران و نیديکكردن دانش محض رياضیات
به كاربرد ميباشد و هر زماني كه معماران و رياضيدانان توانستهاند از دانش و نیلاز
همديگر آگاهي داشته باشند معماري ايران در مسلیر رشلد و توسلعه قلرار گرفتله
است .اما روند توجه به رياضیات از دوره صفوي رو به افول گذاشت و مراكلی علملي
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توجه زيادي به رياضیات ننمودنلد و ايلن باعلث كمرن شلدن دانلش رياضلیات در
معماري ايران از دوره صفوي به بعد شد .به طور مثال شاخصترين رياضيدان دوره
صفوي مالباقر يیدي ،صاحب اثر «عیونالحساب» بود كه ابلداعاتي هلم داشلت املا
تالش كمتري از ايشان براي نیديکكردن اين دانش به كاربرد ديده ميشود.
جمعبندی
ارتبا رياضیات با معماري از مواردي است كه به شكلگیري هنر و دانش رياضیات
برميگردد و هر زمان اين دو به همديگر نیديک شده و از نیازهاي هم آگلاهي پیلدا
كردهاند نمود رياضیات در معماري و كاربرديشدن آن خودنمايي كرده اسلت ،املا
زمانهايي كه دانش رياضي كمتر به سراغ كاربرديشدن پیش رفتله ،معملاري نیلی
دچار افول جدي شده است .شايد خیلي از پژوهشگران اين نكتله را قبلول نداشلته
باشند و نظري مخالف اين نظر داشته باشند وللي دلیلل زيبلايي و خلوشتناسلبي
معماري ايران در دورههاي سلجوقي ،تیموري و تركماني حضور رياضيدانان بلیر
همعصر معماران ايران اين دوره بوده است .اگر امروز مسجد جلامع اصلفهان داراي
گنبد زيبايي همچون گنبد نظامالملک ميباشد به خلاطر طراحلي طلرح هندسلي
دقیق و زيبا توسط خیام است و همین موضوع در كارهلاي قواماللدين شلیرازي در
دوره تیموري نیی هلم ديلده ميشلود كله بلا آگلاهي و مطالعله دقیلق رسلالههاي
ابوالوفابوزجاني و غیاثالدين جمشید كاشاني و با كاربست آنها در آثار خلود آنهلا
را تبديل به آثار بيبديلي نموده است .شاهد اين امر مدرسه «غیاثیه خرگرد» اسلت
كه ميتواند نشانگر اين موضوع باشد ،استفاده از شلبكهبندي و ملدول (پیملون) بلا
استناد به متون و نسخ تاريخي در دوره تیموري رواج داشته است« .در اين مدرسله
با توجه به گفته يیدي ابعاد گنبدخانه ،به عنوان مدولي پايه براي شبكهبندي پلالن
و نما استفاده شده است كه پس از اعمال آن ،كمترين اختالف را با پالن اصللي بنلا
و همینطور نما و مقاطع را دارا بود .هندسه بهكاررفته در طراحي اجیاي پالن ،نملا
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و تحلیل و تطبیق آنها با روشهاي ارائهشده توسط بوزجلاني ،اسلتفاده قواماللدين
شیرازي از هندسه عملي در طراحي اين مدرسه محرز ميگلردد( ».نژادابراهیملي و
تورانپور .)660 :6055 ،امروز معماري معاصر هويت خود را از دسلت داده اسلت و
همانند سابق هويت شاخص و مشخصي نلدارد .يكلي از دچيلل ايلن موضلوع علدم
حضور و كاربست تناسبات و هندسه در كارهاي معاصر و علدم آگلاهي معملاران از
اهمیت رياضیات در كارهاي خود ميباشد .در مقابل هم رياضليدانان هلیچ تالشلي
نكرده و نميكنند تا دانش روز رياضي را به نوعي براي معماران بروزرساني كننلد و
با درک نیاز معماران نسبت به ارائه راهكارهاي ساده و قابلل درک توسلط معملارن
اقدام كنند ،چییي كه مسبوق به سابقه است و رياضيدانان گذشته تالش كردهانلد
آن را انجام دهند .ميتوان با ايجاد اين ارتبا دو سويه بین رياضيدانان و معماران،
شاهد معماري با هويت در معماري معاصر ايران بود.
منابع
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تثملی ویتگنشتاینی درباره ماهيت ریاضيات
غالمحسين مقدم حيدری

1

مرحوم دكتر سهراب علوينیا 6در كتاب بسیار ارزشلمند «معرفلتشناسلي رياضلي
ويتگنشللتاين و كللواين» ملليكوشللد تللا اوچً مكاتللب فلسللفه رياضللي را از منظللر
ويتگنشتاين نقد نمايد و ثانیاً مبناي رياضي را بر اسلاس آراي ويتگنشلتاين متلأخر
شرح دهد .از آنجا كه آراي ويتگنشتاين دربلاره ماهیلت رياضلي ،مبنلايي فلسلفي
براي امكان جامعهشناسي رياضیات فراهم ميآورد در اينجا ميكوشیم تا گیارشلي
از اين كار را بهطور اجمال بیان كنیم.
پروژه منطقگرايي راسل تالشي بود براي تأسیس رياضیات بر پايه منطلق و بله
عبارت ديگر فروكاهي رياضیات به منطق .املا اگلر بلا آراي ويتگنشلتاين در رسلاله
منطقي-فلسفياش همرأي باشیم قضاياي منطق هملانگلوييهلاي توخلاليانلد و
مضمون و محتواي عیني ندارند .در اينصورت تمام برنامله فروكلاهي رياضلیات بله
منطق ،كاري عبث و بیهوده است زيرا آنچه قرار است مبناي رياضلیات باشلد خلود
توخالي و بيمحتوا است .از طرف ديگلر اصلول موضلوعهسلازي منطلق و اسلتنتاج
بعضي از قضاياي منطق از بعضي ديگر ،به عنوان اصل موضوع بيملورد اسلت .زيلرا
تمام قضاياي منطق در يک مرتبلهانلد و يلک حلرف مليزننلد ،يعنلي هلیچ چیلی

1

عضو هیئت علمي گروه فلسفه علم و مدير گروه تاريخ علم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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نميگويند .ويتگنشتاين در رساله ميگويد كله گلیارههلاي منطلق سلسلله مراتلب
ندارند« .عالمت ويژه گیاره منطقي ايلن اسلت كله مليتلوانیم صلدق آن را از روي
نمادهايش تشخیص دهیم .اين واقعیت به خودي خود تمام فلسفه منطلق را در بلر
ميگیرد(TL,sec,6.1) ».

ويتگنشتاين از دو وجه به نقد فلسفه راسل ميپردازد:
اوچً ،به نظر راسل حقايق منطق مبتني بر مجموعهاي از اصول بديهي اولیلهانلد.
اما ويتگنشتاين معتقد است كه ما در منطق ،قضاياي اولیه و قضاياي فرعلي ثانويله
كه از آنها استنتاج شدهباشند نداريم .زيرا تمام قضاياي منطلق داراي يلک پايگلاه
معرفتشناختياند ،يعني همه آنها معلوم متكررند و هیچ حرفي از عالم نميزنند.
ثانیاً ،برخالف تصلور راسلل ،ملا در منطلق هلیچ مفهلوم اولیلهاي نلداريم زيلرا
اداتهاي منطقي ،مصداق يا مابهازاي عینلي ندارنلد ،يعنلي بازتلاب هسلتي عینلي
نیستند بلكه صرفا نمادهايي براي عملیات منطقياند .پس ما در منطق نه مفلاهیم
اولیه داريم و نه قضاياي اولیه.
ويتگنشتاين معتقد است كه گیارههاي منطق همانگويياند .قلملرو ايلن آملوزه
هم اصول و هم قضاياي دستگاه منطق را در بر ميگیرد .بدين طريق تلالش راسلل
براي اصل موضوعيكردن منطق كله در آن حقلايق منطلق از تعلداد كملي اصلول
موضوعه استنتاج شوند ،بيمورد است .اشتباه ديگر راسل اين است كله گلیارههلاي
منطق را بیان كليترين حقايق ميداند .مثالً در كتاب مباني رياضیاتش اصل امتناع
اجتماع نقیضین را حقیقتي كلي درباره تمام قضايا ميشمارد .تبیین جدول ارزشلي
ويتگنشتاين از عملگرهاي منطقي نشان ميدهد كه گیارههلاي منطقلي بله سلبب
آنكه همانگويانه هستند ،حاوي هیچ خبر يا اطالعي درباره هیچ چیی نیستند.
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شهودگرايان نیی پايه رياضیات را در فرايندهاي ذهني قرار ميدهند ،اما پديلدارهاي
روانشناختي هم مانند پديدارهاي ساير علوم تجربي هستند .در اينصلورت چگونله
ممكللن اسللت كلله روانشناسللي بلله فلسللفه رياضللي مربللو شللود؟ گرچلله تعبیللر
پديدارشناختي از آراي براور سعي در رفع اين مشكل دارد اما بايد توجله كلرد كله
اين تنها يک برداشت است كه ملا بلراي توجیله آراي شلهودگرايي بلر آن تحمیلل
ميكنیم .در حاليكه براور هیچ ارجاع مستقیمي به آراي هوسرل براي تبیین مباني
رياضیات نميدهد .در حاليكه هلر دو ايلن مكاتلب سلعي در يلافتن بنیلاني بلراي
رياضیات هستند و يا به عبارت ديگر سعي در بنلاكردن رياضلیات بلر يلک مبنلايي
دارند كه از ويژگي مبناگرايانهبودن اين مكاتب حكايت ميكند.
همانطور كه ديديم هیلبرت هندسه را اصل موضوعي و كامالً صوري نمود و راه
را براي برنامههايي نظیر آن در حساب و منطق باز كرد .در اينجا اصول موضلوعه و
قضاياي دستگاه هندسي هیلبرت گیاره نیستند ،بلكه گلیارهنملا هسلتند .وقتلي ملا
اصول موضوعه دستگاه صوري تعبیرنشدهاي را قرارداد يا تعريف ضمني ميخلوانیم
منظورمان اين است كه دستگاه مورد نظر از واقعیلت عینلي مسلتقل اسلت .يعنلي
نميتوانیم بگويیم كه يک دستگاه هندسي صادق است و دسلتگاهي ديگلر كلاذب،
زيرا به نظر هیلبرت اين دستگاه قیاسي ،بازيهلاي متفلاوتي بلا نمادهلا هسلتند .او
مدعي بود كه گیارههاي هندسي محض بيمعنياند و مسئله صدق و كذب تنهلا در
هندسه كاربرد مطرح است .پس اگر مفاهیم اولیه يک دستگاه اصول موضوعه بدون
تعبیر رها شوند آنگاه موضوع كاربرد درست آنها هم نامعین است .تا آنجلا كله از
تعاريف ضمني يک دستگاه اصول موضوعه كامالً صوري و تعبیرنشده بر ميآيد هلر
كاربردي از واژههاي اولیه آن مجاز است .حال با اين مقدمات از كجا مليدانلیم كله
واژههاي اولیه اين دستگاه به مفاهیم خاصي دچلت ميكننلد؟ ويتگنشلتاين معتقلد
است كه چون وجه افتراق معاني واژههاي گوناگون مبتني بلر كاربردهلاي متفلاوت
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آنها است اگر ما بتوانیم يک واژه را به هر شكلي كله مليخلواهیم بكلار بلريم ،در
آنصورت واژه مذكور بيمعني خواهد بود.
عدهاي معتقدند اين موضع ويتگنشتاين نوعي قراردادگرايي است .از نظلر آنهلا
تمام همانگوييها قضاياي ملكولياند كه به كملک عملگرهلاي منطقلي و تعلاريف
جدول ارزشي آنها سلاخته مليشلوند .قضلاياي ضلروري منطلق مبتنلي بلر ايلن
تعاريفاند .حاچ اگر قرارداد زباني منشأ ضلرورت منطقلي اسلت در آنصلورت ايلن
ضرورت پا در هوا است زيرا مبناي آن قراردادي است كه خودمان گذاشتهايلم و بله
عبارت ديگر آن را از هیچ به وجود آوردهايم .اينكه ضرورت منطقلي از علدم خللق
ميشود ،پیامد اجتنابناپذير مذهب اصالت قرارداد است .مطلابق قلرارداديگرايلان،
قضاياي منطقي محصول قراردادهاي زبانياند و چون اين قراردادهلا بله اختیلار ملا
است ميتوانیم آنها را اتخاذ نكنیم ،ولي ويتگنشتاين معتقد اسلت كله گلیارههلاي
منطق در هويت ذاتي هر زبان ،نمادي منطقي و مفلروض اسلت .مفلروضانگاشلتن
منطق در بافت زبان با اين آموزه كه منطق محصول قرارداد اختیاري ماست خیللي
فرق دارد .دامت معتقد است كه« :ويتگنشتاين به نوعي اصلالت قلرارداد تملامعیلار
پابند است .براي او ضرورت منطقي يک قضیه چییي جی بیان صلريح يلک قلرارداد
زباني نیست )Dummett,1978,p 170( ».اما اگر ويتگنشتاين را اصالت قلراردادي
بینگاريم نظر او را در مورد ماهیت حقايق ضلروري ،كله حقلايق رياضلي و منطلق
بخشي از آن است تحريف كردهايم.
همانطور كه در صورتگرايان ديديم اصالت قراردادي كه در عالئلم ،تعريلف و
اصول موضوعه دستگاههاي رياضي است مشرو به شلرايط فرامنطقلي تمامیلت و
سازگاري است ،درحاليكه از نظر ويتگنشتاين اين تصور كله رياضلیات مبتنلي بلر
فرارياضیات است توهمي بیش نیست .فرارياضلیات يلک حسلاب ديگلري در كنلار
رياضیات و همرديف آن است .ضمن آنكه اصالت قرارداديگرايان نميتواند توضیح
05

تأملي ويتگنشتايني درباره ماهیت رياضیات

دهد كه چرا ما دستگاههاي قراردادي ديگري از منطق نداريم .به عبارت ديگر نشان
نميدهند كه اگر اصول منطق صرفاً قراردادند پس چرا ما نميتوانیم نقیض آنها را
به عنوان قرارداد بپذيريم .ويتگنشتاين توجه ما را به كلاربرد گلیارههلاي منطلق در
زمینه پیچیده فعالیتهاي بشري معطوف ميكنلد و رابطله میلان مفلاهیم منطلق،
استدچل ،استنتاج و امثال آن را روشن ميكند .به نظر او براي ايلنكله محلدوديت
خود را در انتخاب قواعد منطق درک كنیم بايد مفاهیم منطقلي را در زمینله سلاير
مفاهیم اساسي قرار دهیم.
از نظر قرارداديگرايان استقالل قراردادهاي زباني مبتني بر وجه افتراقلي اسلت
كه میان تعريف اشارهاي و تعريف لفظي است .آنها تعاريف لفظي را منشلأ حقلايق
تحلیلي ميدانند و معتقدند كه قضاياي تحلیلي هیچ واژهاي را بله چیلیي در علالم
مربو نميسازند ،حال آنكه تعاريف اشارهاي چنین وایفهاي را برآورده ميكننلد.
دقیقاً همین شیوه تفكر در مواجه با اين پرسشها رعايت ميگردد كه چرا قضلاياي
پیشیني صادقاند؟ و يا چرا قضاياي رياضي صادقانلد؟ يعنلي آنهلا هملان الگلوي
صدق قضاياي تجربي كه مبتني بر مطابقت آنها با امر واقع است را مطرح ميكنند
و جوابي متناسب با آن ميخواهند .اما بايد توجه كرد كه پاسخي براي اين پرسلش
وجود ندارد زيرا كار قضاياي پیشیني اين نیست كه عالم را توصیف كنند.
ويتگنشتاين معتقد است كه اين شیوه برخورد بلا پرسلشهلاي فلوق ،ناشلي از
تلقي ويژهاي از زبان است كه آن را به عنلوان شلبكهاي از عالئلم مليدانلد كله بلا
يكديگر ارتبا متقابل دارند و تنها با تعبیر ما معني و مفهوم پیدا ميكننلد .چنلین
تلقي از زبان بر اساس مدل تقابل زبان و واقعیت قرار دارد .درحاليكه ويتگنشلتاين
معتقد است كه معني يک واژه ،كلاربرد آن واژه بلر حسلب منطلق يلا گراملر زبلان
ميباشد .اين گرامر بازتاب صور واقعیات عیني نیست ،بلكه برعكس آنچله ملا صلور
اشیا ميپنداريم بازتاب گراملر اسلت« .ماهیلت يلک شلي بله وسلیله گراملر بیلان
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ميشود« (PI, sec 371)».گرامر به ما ميگويد كه يک شي چه نوع شیئي اسلت»
).(Ibid,sec 373
منطق و رياضیات نیی يک زبان است كله قضلايا ،اصلول و قواعلد آن ،گراملر آن
زبان را نشان مليدهنلد« .هلیچ ضلرورت اسلتعاليي در كلار نیسلت كله مطابقلت
گیارههاي رياضي با عالم واقع را تأمین كند .نه ميتوان گفت كه گیارههلاي رياضلي
با عالم واقع مطابقت دارند و نه ميتوان گفلت كله مطابقلت ندارنلد( ».عللوي نیلا،
،6585ص  )86در اينصورت يقین ما به اين قضايا از كجا ناشي ميشود؟
يقین ما به قضايايي مثل  6+6=0يا ) (ppنمونه اعالي يک باور بيچون و چلرا
است .از ديدگاه معرفتشناسي سنتي اگر چنین باورهايي نبودند ما نمليتوانسلتیم
نظريه شناخت خود را بر پايهاي مطمئن استوار كنیم .ويتگنشتاين تعبیلر جديلدي
از اين قضايا را مطرح ميكند كه بر تلقي مختص او از «يقین» قرار دارد .به نظلر او
قطعیت قضاياي منطق و رياضیات ناشي از نقشي است كه اين قضايا در روال عملي
استنتاج و محاسبه دارند .از ديدگاه سنتي روال عملي استنتاج و محاسبه مبتني بلر
يک دستگاه حساب است كه اين دستگاه حقلايق منطلق و رياضلیات را بله وجلود
مي آورد .گويي ما ماشیني منطقلي داريلم كله بلراي تولیلد حقلايق منطقلي بكلار
ميبريم .مثالً اگر  (pq)pرا به ماشین وارد كنیم q ،را به ملا مليدهلد .چنلین
تصور ميشود كه شیوه اجتنابناپذير كار با اين ماشلین ،روشهلاي اسلتنتاج ملا را
توجیه ميكند.
ويتگنشتاين معتقد است كه اين طرز تلقي از مسئله اشتباه و ناشي از برداشلت
نادرست ما از ماهیت منطق است .معموچً براي ما روشن نیست كه چه چیلی مقلوم
يک پیامد منطقي است .به عبارت ديگر نميدانیم كه استنتاج منطقي چه فراينلدي
است يا بازتاب كدام واقعیت است .كاربرد ويلژه واژه «اسلتنتاج» از وجلود رابطلهاي
میان قضايا حكايت ميكند .استنتاج ما مبتني بر اين رابطله اسلت .ايلن موضلوع را
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راسل در كتاب «مباني رياضیات» به صورت يک دستورالعمل مطرح ميكنلد .ملثالً
اينكه قضیه  qپیامد منطقي قضلیه  q(pq)pاسلت ،بله صلورت يلک قلانون
اساسي منطق در ميآيد:
( (pq)p )  q

حال ميگويیم كه براساس اين قانون استنتاج  qاز  (pq)pموجه است .چه
چییي مقوم اين قانون استنتاج است؟ به عبارت ديگر ايلن فراينلدي كله ملا آن را
موجه ميدانیم چه ماهیتي دارد؟
بدون شک استنتاج مذكور مبنايي جی اين ندارد كه ما در بعضي بازيهاي زباني
يک قضیه را به عنوان مدعاي خلود بعلد از قضلیه ديگلر ملينويسلیم يلا بله زبلان
ميآوريم (و غیره) .اكنون ميپرسیم كه چگونه قانون اساسي فوق مليتوانلد چنلین
كاري را توجیه كند؟ ).(RFM,p 44

به نظر ويتگنشتاين طرح يک ماشین منطقي كه كار آن روال عملي استنتاج ملا
را توجیه ميكند در واقع تصويري است كه ملا بله واقعیلت تحمیلل مليكنلیم .او
نميگويد كه استنتاج  qاز  (pq)pاشتباه است ،منظورش اين است كله هلیچ
چییي در واقعیت عیني نیست كه بنیاد اين استنتاج بله حسلاب آيلد .روال عمللي
استنتاج نیاز به پايه ندارد كه ماشلین منطقلي ملذكور آن را فلراهم آورد ،ضلرورت
منطقي نه در واقعیت يافلت مليشلود و نله در يلک دسلتگاه حسلاب« .صلالبت و
استحكام يک استنتاج معتبر يا يک محاسبه درست ،از پراتیک اسلتنتاج و محاسلبه
يا روال عملي كار ما ناشي مليشلود» (عللوينیلا ،6585،ص  .)80ويتگنشلتاين در
اينباره ميگويد«:ما معموچ از قطعیت منطق صحبت ميكنیم و خیال ميكنیم كله
قوانین منطق بيچون و چرا هستند ....اين ما هستیم كه در اسلتعمال ايلن قلوانین
چون و چرا نميپذيريم.(Ibid,sec 82) ».
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بعضيها خیال ميكنند كه صالبت و استحكام اين قوانین از ساختار واقعیت عینلي
ناشي ميشود درحاليكه ما در عمل ،گرامر يا منطق محاسبه و استنتاج خود را بلر
واقعیت بار ميكنیم .ما بايد اين تصور را كه منطق و رياضیات متشكل از دستگاهي
از قضاياي صادقند كنار بگذاريم .تكنیکهاي محاسلبه و اسلتنتاج در طلي زنلدگي
عملي ما رشد كردهاند .قضاياي منطلق و رياضلیات معلرف روال عمللي اسلتنتاج و
محاسبه هستند و بدين جهت مسئله صدق و كذب آنها به كلي مسئلهاي خلالي از
مضمون و بيمحتوا است.
«قضايايي كه مورد شک قرار نميگیرند استنتاجات منطقي هستند ،اما دللیلش
اين نیست كه قضاياي مذكور قطعاً صلادق و مطلابق بلا واقعیلت يلا چیلیي از ايلن
قبیلاند .نه موضوع فقط اين است چییي را كه ما انديشه ،كالم (بامعني) ،اسلتنتاج
يا استدچل مينامیم همین است .در اينجا به هیچوجه مسئله مطابقت گفتار ملا بلا
واقعیت مطرح نیست بلكه اساساً منطق به چنین مطابقتي تقدم دارد .ايلن درسلت
مانند اين است كه طلرح يلک روش انلدازهگیلري بله درسلتي يلا نادرسلتي طلول
اندازهگیريشده مقدم است» ).(Ibid,sec 96

از ديدگاه ويتگنشتاين ملا مليتلوانیم در درون يلک روال عمللي كله در آنجلا
قضاياي منطق و رياضیات نقش ويژه خلود را ايفلا مليكننلد بله ارزيلابي اسلتدچل
بپردازيم ،ولي خود اين روال را نميتوانیم به همان نحو ملورد ارزيلابي قلرار دهلیم.
ميتوان گفت كه اسلتنتاج يلا محاسلبهاي در زمینله ايلن روال عمللي درسلت يلا
نادرست است و به عبارت ديگر با الگويي كه عمالً به كار برده مليشلود ،هماهنل
هست يا نیست .اينكه در سري اعداد طبیعي ضرورتاً عدد  5بعد از 6ميآيد نله بله
خاطر ضرورت منطقي است و نه به سبب شهود پايه دروني ما ،بلكه اين ضلرورت از
آنجا ناشي ميشود كه چنین تتابعي با روش عملي حسلاب ملا مطلابق اسلت .بله
همین ترتیب  qضرورتاً پیامد منطقي  (pq)pاست زيرا كه چنلین پیاملدي بلا
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تكنیک استنتاج ما مطابقت دارد .در اينجا دعوي ضرورت ناشي از آن است كله ملا
هیچ فرايند ديگري را استنتاج يا محاسبه نميشماريم .منظور اين نیست كه ملا بلا
میل و اختیار خود قوانین منطق و رياضیات را وضع ميكنیم .مسئله اين اسلت كله
روال عملي استنتاج و محاسبه در اعماق شكل زندگي ما ريشه دوانده است.
«قطعیت ويژه قضاياي رياضي از كجا ناشي ميشود؟ به عنلوان مثلال صلالبت و
قطعیتي را كه به موجب آن عدد دو بعد از  6و  5بعد از  6ميآيلد ذكلر مليكنلیم.
شايد معني اين حرف اين باشد كه ما بايد سري اعداد اصلي را دنبال كنلیم ،چلون
اگر سري ديگري را در نظر بگیريم آن وقت تاليهاي اين اعداد فرق مليكننلد .آيلا
سري اعداد میبور با دنباله مذكور تعريف نميشوند؟ آيا ميتوان گفلت كله بله هلر
طريقي كه سري را ادامه دهیم درست است و حساب به شمار ميآيد؟ آيا هر كلس
مختار است كه مطابق میل خودش حساب نمايد؟ اگر كسي اعلداد را يكلي پلس از
ديگري به هر ترتیبلي كله مليخواهلد بیلاورد مسللماً ملا آن را «شلمارش» هلم
نميخوانیم و يقیناً موضوع هم در اينجا فقط يک نامگذاري نیست .آنچه را كه ملا
شمارش مينامیم بخش مهمي از فعالیتهاي زندگي ماست .شلمارش( ،بله طريلق
متداول) تكنیكي است كله در اغللب اعملال متنلوع زنلدگي روزانله خلود بله كلار
ميبريم .....همان اندازه كه ميتوان گفلت سلري اعلداد طبیعلي صلادق اسلت كله
ميتوان گفت زبان طبیعي صادق است .در ايلنجلا مسلئله صلدق و كلذب مطلرح
نیست آنچه اهمیت دارد اين است كه اين سري كاربرد دارد ،يعني قابلل اسلتعمال
است و باچتر از آن اينكه استعمال ميشود» ).(Ibid,sec 37

يقین ما نسبت به قضاياي منطق و رياضیات يقیني ماقبلشلناختي اسلت .ايلن
يقین فقط نشانه مهارت ما در به كاربردن تكنیکهلاي عمللي اسلتنتاج و محاسلبه
است .اين يقین شكلي از اعتماد عملي ماست كه ميتوان آن را بدين صلورت بیلان
كرد« :كاري كه ما ميكنیم اين است» .مسئله اين نیست كه كسي از صلدق قضلايا
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آگاهي داشته باشد بلكه موضوع فقط مهارت و ورزيلدگي او بلراي شلركت در روال
عملي استنتاج و محاسبه است .فلسفه رياضیات ويتگنشلتاين برداشلت جديلدي از
اين مسئله قديمي است كه چرا تشكیک در قضاياي رياضلیات بليمعنلي اسلت .او
نشان ميدهد كه ما ميتوانیم اين قضايا را بدون هلیچ بنیلادي بپلذيريم و در علین
حال جیمانديش هم نباشیم .ويتگنشتاين قطعیت احكام منطقي و رياضلي را ناشلي
از نقش گرامري آن احكام در روال عملي استنتاج و محاسبه ميداند .مسئله صلدق
و كذب يک قضیه درون يک روال عملي مطرح ميشلود و نله در جلايي كله شلیوه
استنتاج و محاسبه تعريف ميگردد .يقلین ملا بله قضلاياي منطلق و رياضلیات بله
شناختمان از نتیجه كاربرد آنها در زمینههاي تجربي تقدم دارد .در ايلنجلا ملا بلا
شكلي از يقین سروكار داريم كه طرح مسئله توجیه آن را بيمورد مليكنلد .قبلول
اين احكام چییي بیش از قبول ممارست در يلک توانلايي عمللي نیسلت .پلذيرش
قطعیت اين احكام پیشنیلاز كسلب مهلارت عمللي در اسلتنتاج و محاسلبه اسلت.
نميتوان در روال استنتاج يا محاسبهاي شركت كرد و در عین حال در قضاياي كله
معرف شیوههاي آن استنتاج يا محاسبهاند شک داشت .به عبارت ديگر ايلن قضلايا
براي ما بيچون و چرا هستند و اين طلرز تلقلي پلیشنیلازي اسلت كله بلدون آن
نميتوانیم به استدچل يا محاسبهاي بپردازيم.
منابع
علوينیا ،سهراب ( ،)6585معرفتشناسي رياضي ويتگنشلتاين و كلواين ،انتشلاراتنیلوفر.
- (TL)Wittgenstein(1922), Tractatus, Translated by D. F. Pears
and B. F. McGuinness,Routledge.
- (PI) Wittgenstein(1953 third edition 1989), Philosophical
Investigation ,by G.E.M.Anscombe, Blackwell.
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- (RM) Wittgenstein(third edition 1989), Remarks on the
Foundations of Mathematics, edited by von Wright and Rhees.
- Dummett,Michael(1978), Truth and Other Enigmas, Harward
University Press.
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روش ریاضی دکارت :ذهنگرایی افراطی یا راهی برای هدایت ذهن
دکتر احمد اکبری

1

چکيده
بسیاري از فالسفه وقت زيادي را صرف وسواسشلان در ملورد دانلش كردنلد و آرزو
داشتند بیشتر ميدانستند و نگران بودند كه نظرشان در مورد آنچه ميدانند غللط
باشد .اين مهم و مطالبي از اين دست ،جیء مسائل مهم فلسفه است و تحت عنلوان
شناختشناسي مطرح ميشود .از فیلسلوفان مهملي كله در شلناخت ترديلد كلرد
ميتوان رنه دكارت ،فیلسلوف و رياضليدان اوايلل مدرنیسلم را نلام بلرد .در واقلع
دكارت نخستین كسي است كه هم استعداد فلسفي عالي دارد و هم جهانبینلياش
عمیقاً از فییيک و نجوم جديد متأثر است .در تأمالت ،به عنلوان تمهیلدي خالقانله
براي تشويق خواننده از طريق دنبالكردن پیچوخمهاي برهانها ،استدچلها و شک
روشمند كه در آن همه باورهاي سابق فرد نادرست فرض ميشود  -به جی چیلیي
كه كامالً فرد بهدرستي آن يقین دارد -سعي دارد تا انسانها را به انديشیدن وادارد.
دكارت وجود خود را در مقام موجودي انديشنده بله اثبلات رسلانده و كلل برنامله
سازنده او بر دو پايه استوار است :وجود خدايي خیرخواه و اين واقعیت كه هر آنچله
بهوضوح و تمايی درمييابیم درست است .يقین مقدماتي براي دكارت وجود خلود او
بهمثابه موجودي متفكر يا شکكننده اسلت و نله بلیش از آن .ايلن موجلود ،ابعلاد
 1عضو هیئت علمي گروه علوم تربیتي دانشگاه آزاد اسالمي
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زماني يا مكاني ندارد و جسم نیست .او بر پیوند میان انديشله و عملل ،و معرفلت و
قدرت صحه ميگذاشت .بهزعم دكارت ،گوهر علوم طبیعي كشف روابطي اسلت كله
ميتوانند به صورت رياضيوار بیان و همه علوم طبیعي بايد در سايه رياضیات ،يكي
شوند و رياضیات سرمشق معرفت يقیني و روش دستيابي بله آن اسلت ،چلرا كله
روش رياضي مشكلگشاست.
واژههای کليدی:
روش رياضي دكارت ،ذهنگرايي افراطي ،هدايت ذهن
مقدمه
دكارت تعلیم و تربیت زمانه و نظام معرفتي ارسطويي را مورد نقد قرار داد تا از ايلن
طريق ضمن غلبه بر نظام علمي قرون وسطي ،به حقیقتي دست يابد كه هیچ شكي
در آن نباشد و دانشي روشن ،مطمئن و سودمند برگرفتله از نفلس خلود يلا كتلاب
بیر

جهان بیابد .براين اساس ،موضوع شناخت 6و چگونگي دسلتيلابي بله آن را

برگیيد .اهمیت شناختشناسي به عنوان يكي از مسائل مهم فلسفه تربیت در همله
نظامات تربیتي ،ايدهالیستي ،رئالیستي ،ناتورالیستي ،پراگماتیستي و  ...مورد تأكیلد
است .با اين وجود دچلتهاي تربیتي نظريه معرفت دكارت مبتني بر شک روشمند،
ميتواند منجر به صورتگرايي افراطلي شلود و تربیلت واقلعگرايانله را بله چلالش
بكشاند.
دكارت بسیار دلبسته رياضیات و معقتد بود روش رياضي مشكلگشاسلت ،چلرا
كه داراي نظامي كامالً يقیني است .6تعلق خاطر دكارت به رياضلیات و سلهم او در
بكارگیري توانمنديهاي رياضیات در رأس همه ،به عنوان ابیار علم ،عمیقاً بر نظلام
6معرفتشناسي يا شناختشناسي ( ،)Epistemologyشاخهاي از فلسفه است كه به بررسي معرفت (يلا شلناخت) و
باور موجه ميپردازد .اين كه شناخت ،به راستي ،مسئله است ،نكتهاي نیست كه بداهتش فوراً آشكار شلود .بله نظلر آدم
عادي ،ما يا چییي را ميدانیم ،يا نميدانیم .با شواهد بسیار ميتوان نشان داد كه شناخت از چله لحلاظ ،مسلئله اسلت.
درک چرايي تحول و ثبات فهم بشري از ديگر انگییههاي پرداختن به معرفتشناسي است.
 6استدچل رياضي عبارت است از برهان يعني قیاسي كه مقدماتش از قضاياي لیومي يا ضلروري تركیلب شلده باشلد.
قضیه لیومي آن است كه نسبت موضوع به محمول قابل انفكاک نباشد.
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فلسفي او تأثیر گذاشت .در وهله اول دكارت بر اين باور بلود گلوهر عللوم طبیعلي
كشف روابطي است كه ميتوانند به صورت رياضيوار بیان شوند همه علوم طبیعي
بايد اين قابلیت را بیابند كه در ال رياضیات ،يكي شلوند و علالم ،از آن حیلث كله
ميتوان آن را به صورت علمي تبیین كرد ،بايستي آنچنان سرشلتي داشلته باشلد
كه سیر و سلوک رياضیاتي را پذيرا شود .ثانیاً تصور او اين بود كه رياضیات به طلور
كلي سرمشق معرفت يقیني و روش دستيابي به آن است از اينرو در صدد برآملد
كشف كند اين يقین عبارت از چه چییي است و مقرر كرد همه معتقدات با محلک
چنین قطعیتي ،يعني با روشهايي كه به اندازه روشهاي رياضلیات واضلح و ملؤثر
هستند بايستي آزموده شوند .بهزعم دكارت فقط عقايدي را ميتلوان پلذيرفت كله
صدقشان «بهصورت واضح و متمايی» بر انسان پديدار شده باشد .منظلور دكلارت از
«وضوح و تمايی» آن نوع بداهت ذاتي است كه مشخصه سادهترين قضلاياي رياضلي
و منطق است ،قضايايي كه هر كسي ميتواند صدق آنها را با «فروع فطري» عقلل
دريابد .اين چنین قضايايي از نظر دكارت داراي خصلت «ترديلد ناپلذيريانلد» ،بله
اين معني كه نه فقط ترديد در مورد آنها بسیار دشوار است ،بلكه ذاتاً نمليتواننلد
مورد ترديد واقع شوند و در همین تالش براي رسیدن به قضاياي ترديدناپذير است
كه دكارت در صدد برميآيد بله معرفتلي يقینلي دسلت يابلد كله واجلد خصیصله
ترديدناپذيري به صورت كامل باشد .دكارت مصمم شد در هر آنچه ترديد روا باشد،
ترديد كند تا ببیند آيا چییي باقي ميماند كه از اين روند مصون بماند .روال اعمال
«شک دستوري» از سوي دكارت ،اساساً در «گفتلار در روش» و (بله طلرز ملؤثر و
چشمگیري) در «تأمالت» تشريح شده است.6
دكارت بر اين عقیده بود كه میان همه علوم به لحاظ داشتن قاطعترين براهین،
بايد مقام اول را به رياضیات داد .تنها ميتوان نام «معرفت» را به رياضلیات اطلالق

6ويلیامی برنارد و حقي سید علي ( ،)6575فلسفه دكارت كیهان انديشه شماره .05
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كرد و در راه پژوهش براي يافتن شاهراه حقیقت ،نبايد خود را بله چیلیي سلرگرم
نمود كه نتاي آن در قطع و يقین از نتاي و براهین حساب و هندسه كمتر باشد.6
نید دكارت ،چون علم و معرفت آدمي را جايي جی عقل نیست پس همله عللوم
به هم مربو و علوم گوناگون در واقع يک علم هستند .راه كسب آنهلا هلم يكلي
بیش نیست و آن روش رياضي است .او اين روش را «رياضیات عام» 6نامیلد .البتله
عنوان «رياضیات عام» نه بدان معنا است كه تنها رياضیات علم است ،بلكه در حلل
مسائل گوناگون علوم ،بايد از روش رياضي استفاده كرد .5دكارت براي دستيابي به
چنین يقیني شک 0روشمند را پايهريیي نمود.
مقصود از روش ،قواعد مشخص و سادهاى است كه اگر كسى آنهلا را دقیقلاً در
نظر داشته باشد ،هرگی امر خطا را حقیقى فرض نخواهلد كلرد و هرگلی مجاهلدات
ذهنى خود را بر سر آرزو نخواهد گذاشت مگر اينكه تدريجاً بر معارف خود بیفیايد
و بنابراين به درک حقیقى تمام آنچه مىتواند در محلدوده قلواى (ذهنلى) او قلرار
گیرد ،دست يابد .همچنین دكارت معتقد است كه درباره ايلن روش و محصلول آن
بايد دو نكته را دقیقاً در نظر داشت :اول اينكله هرگلی املر خطلا را حقیقلى فلرض
نكنیم دوم اينكه هرگی به شناختى دست نمیابیم كه شامل همه چیلی باشلد زيلرا
اگر ما فاقد معرفت اشیايى باشیم كه قادر به شناخت آنها هستیم ،اين فقلط بلدان
جهت است كه هرگی راه رسیدن به اين معرفت را نیافتهايم و يا به اين عللت اسلت
كه گرفتار خطاى مقابل شدهايم .0

6دكارت اين آموزهها را از استاد خود ،كالويوس ،دريافت داشت ،ولي آن را به طريقه انتقادي به كار گرفت.
6 Universal Mathematic
 5فروغي محمدعلي ( ،)6570سیر حكمت در اروپا ،به تصحیح و تحشیه امیر جاللالدين اعلم ،تهران :البرز  ،ص.660 .
 0برجستهترين شخصیت اين مكتب پیرهون است كه معتقد به عدم امكان شناخت ذات واقعیت اشیاء بلود .بله نظلر او
فقط ميتوان دانست كه اشیاء چگونه به نظر ميرسند و نمود پیدا ميكنند .طبق اين نظر ،يک شيء واحلد بلراي چنلد
نفر به صورت هاي مختلف اهور پیدا كرده و در عین حال اين اهورات (پیدايشها) داراي اعتبلار ميباشلند ،در نتیجله
نميتوان به حقانیت هیچكدام از آنها حكم كرد.
0دكارت ،رنه ( ،)6576قواعد هدايت ذهن ،ترجمه منوچهر صانعى درهبیدى ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتى.
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اقدامي كله دكلارت بلراي مقابلله بلا شلکگرايلي انجلام داد ،سیسلتماتیکكلردن
«معرفت» بر اساس «شک دستوري» بود تا اينكه بعد از گذر از دوازده مرحلله بله
يقین برسد.6
دكارت روش شناخت را به عنوان مطالبي مهم مورد توجه قرار داد و با اسلتفاده
از روش شک خود سعي در اثبات وجود خود يا خودآگاهي ،وجلود جهلان خلارج و
وجود صانع يا خداوند برآمد.
دكارت بر اين باور بود كه جهان را ميتوان به دو مقوله تقسیم كرد :مقولههلاي
ذهني و مقولههاي فییيكي .دكارت با وجلود رويكلرد انقالبلياش بله فلسلفه ،ايلده
ارسطو مبني بر اينكه جهان از جوهرهايي تشلكیل شلده اسلت را پلذيرفت .بلراي
دكارت جهان از دو نوع جوهر تشكیل شدهاسلت :جلوهر ذهنلي و جلوهر فییيكلي.
ماهیت جوهر فییيكي بسطيافتگي است ،همه بدنها و اجرام فییيكي در فضا بسلط
يافته اند ولي عالوه بر واقعیت فییيكي ،نلوع ديگلري از واقعیلت لوجود داردلل كله
شامل ما ميشود و آن واقعیت ذهني است .ماهیت ذهن از نظر دكلارت فكلركلردن
است .منظور او از فكر كردن هرگونه حالتي از آگاهي است ،نه صرفاً تفكلر انتیاعلي.
بنابراين جهان براي دكارت از دو مقولله كلامالً متفلاوت متلافییيكي تشلكیل شلده
است .ما انسانها ماهیتاً در مقوله ذهني قرار ميگیرم .ما موجوداتي آگاه هسلتیم و
فكر ميكنیم .عالوه بر اين بدن هم داريم كه در فضا بسط يافته است .سؤال دكارت
اين است كه اين دو چگونه به يكديگر مرتبط ميشوند؟ به واسطه ايلنكله آگلاهي
داريم ،آزاد هستیم .در واقع ذهن ما آزاد است ،در حالي كله بلدن ملا ماننلد ديگلر
اجسام در جهان فییيكي از قوانین فییيكي پیروي ميكند و آزاد نیست .تا جايي كه
به ذهن ما مرتبط ميشود ما اراده آزاد داريم .عالوه بر اين ذهنها غیرقابلل تقسلیم
هستند .در حالي كه بدنهاي ما مانند ديگر اجسام فییيكلي قابللتجیيله نامحلدود
6حسینزاده محمد ( ،)6510معرفتشناسي انديشههاي بنیادين اسالمي تهیه و تدوين موسسه آموزشي و پژوهشي امام
خمیني (قدس سره)
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هستند .يكي از نتاي اين سخن دكارت اين است كه ذهنها جلاودان هسلتند و نله
نابودشدني ،برعكس بدنهاي ما و ديگر اجسام فییيكي .نوع دانشي كله مليتلوانیم
نسبت به ذهن خود داشته باشیم با نوع دانشي كه ميتوانیم از جسم خود يا دنیلاي
فییيكي داشته باشیم تفاوت دارند.6
در فلسفه دكارت يک يقین به عنوان مبنا قرار ميگیرد يعني نقطه شروع بلراي
دكارت اين است كه خودِ او چییي است كه شک ميكند يعني او جوهر مدرِک يلا
نفس است اما شکكردن ،معرفتي در مورد نفس را به بار آورد كه از يقین به وجود
آن هم فراتر رفت .هر كس كه در موردي شک مليكنلد ،ايلن را مليدانلد كله آن
مطلب را به نحوي كه ميخواهد بداند ،نمليدانلد .للذا حلداقل مليدانلد كله درک
مبهمي از آن معرفت كامل در ذهن دارد .با بررسي بیشتر در مورد ايلن مفهلوم بله
وجود مفهوم ذات كامل آن يعني ذاتي كه تمام كماچت قابلل تصلور را دارا اسلت،
پي خواهد برد .اين ذات همان خداوند است كله ملا او را ذاتلي متعلالي ،سلرمدي،
نامتناهي ،تپییرناپذير ،كمال علم و قدرت و آفريننده ماسوا ميدانیم .اما منشلأ ايلن
مفهوم در ما ،چه چییي ميتواند باشد؟ مسلماً ذهن ما منشأ اين مفهوم نیست ،چرا
كه اين خود ذهن بوده كه شک نموده است و خود اين شک نوعي نقلص بله شلمار
ميرود و با كمال در تناقض است .هیچ كدام از اشیاي مادي نیلی نمليتوانلد منشلأ
اين مفهوم باشد ،چون اوچً وجود ماده هنوز براي ما اثبات نشده و تا بله حلال تنهلا
ذهن است كه يقیني است ثانیاً چون عالم ماده ،ناقص و متناهي اسلت ،حتلي اگلر
هم ثابت كنیم كه علتي دارد ،نمليتلوان گفلت كله نامتنلاهي و كاملل اسلت .املا
مي دانیم كه هر چییي به هر حال داراي علت است پلس مفهلوم ملا از خلدا بايلد
داراي علت باشد آن هم علتي كه در كمال و عدم تناهي ،دستكم به اندازه معلول
خود باشد .پس ميتوان به اين نتیجه رسید كه بالضلروره بايلد ذات كلاملي وجلود
داشته باشد كه همه كماچت مندرج در مفهوم ذات كامل را واجد باشلد و ايلن ذات
 .6درسگفتاري از جان سرل ،استاد فلسفه دانشگاه بركلي كالیفرنیا ،ترجمه زهیرباقري نوعپرست
60

روش رياضي دكارت :ذهنگرايي افراطي يا راهي براي هدايت ذهن

ضرورتاً همان است كه ما آن را خدا مينامیم .از اين رو مفهوم كمال ،كه بلا مفهلوم
خدا يكي است در ذهن ما مانند واقعیتي عیني كه براي وجود آن نمليتلوان هلیچ
علتي را قائل شد ،حضور مييابد .البته ،بايد توجه داشت كه اين مفهوم واقعي است
و نه خیالي ،همان طور كه مفهوم دايلره بلا ضلرورت مخصلوص ،بلراي ملا نملودار
ميشود ،حتي كساني هستند كه در مورد وجود خدا موضعي چادريگرايانله اتخلاذ
ميكنند ،اما قبول دارند كله اگلر خلدايي باشلد ،بالضلروره بايلد جلوهري كاملل و
نامنتاهي باشد .همین امر به اضافه مسأله علیت بلراي اثبلات خداونلد كلافي اسلت
(جامعي و اكرامي  6588به نقل از ژيلسون .)606 :6580 ،البتله ،ايلن بلدين معنلا
نیست كه خدا يک فكر بعدي يا امري زايد در دستگاه فلسفي دكارت باشد .خداوند
نید دكارت ،هم خالق موجودات است و هم جاعل ماهیات ،هم علت محدثه اسلت و
هم علت مبقیه .ايمان به خدا و اينكله او واجلد تملام كملاچت اسلت ،نله تنهلا در
تأسیس علم و فلسفه جديد نقش اصلي دارد ،بلكه براي تدوين علم فییيلک و عللم
رياضي هم امري ضروري به نظر ميرسد .پس خدا در فلسفه او ،تأمینكننلده عللم
يقیني است و بس .خدا در نظر دكارت ،تضمین علمِ من به وجود خلود ملن اسلت
زيرا اگر من ،هر آن از لواي اين عقیده و ايمان كنار بروم ،از كجا معلوم است بتلوانم
به وجود خود يقین داشته باشم و سپس به معلومات خود مطمئن گردم؟
دكارت دريافت در بسیاري چییها كه عموماً بسلیار يقینلي انگاشلته مليشلوند،
ميتواند ترديد كند .ملثالً در وجلود اشلیاء ملادي پیراملون خلود .دكلارت چنلین
استدچلي كرد كه هر چند در آن لحظه خاصي كه اشیاء مادي مختلف را ميبینلد و
احساس ميكند ،از وجود آنها بسیار مطمئن ميباشد .ولي در مواقع ديگلر كله بله
خواب ميرود ،خواب ميبیند و همه چییهايي را كه فرضاً در پیرامون او ميباشلند،
به صورت توهمات در خواب ميبیند ،يعني همین احساس يقین را در ملورد وجلود
آنها دارد .پس چگونه مليتوانلد يقلین حاصلل كنلد اشلیايي كله در ايلن لحظله
[بیداري ] در پیرامون او هسلتند ،توهملات نباشلند؟ او حتلي توانسلت شلک كنلد
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خودش يک بدن دارد ،بدن ،خودش يكي از اشیاء مادي است و لذا ميشود مصلون
باشد؟ دستكم يک چیی -اينكه شک ميكند ،زيرا اگر در اين شلک كنلد ،بلاز بله
صدق اينكه شک ميكند ،يقین دارد .از اينجا نتیجه گرفت نميتواند هنگامي كله
فكر ميكند ،به آن شک كند ،زيرا شکكردن خود يک نوع فكر كلردن اسلت -للذا
دريافت دستكم يک قضیه ترديدناپذير وجود دارد «من فكر ميكنم» .املا از ايلن
قضیه ،قضیه ديگري نتیجه ميشود« ،من هستم» زيرا اين كه هیچكس نمليتوانلد
بدون آنكه موجود باشد ،فكر كند بداهت ذاتي دارد .به اين ترتیب دكارت توانست
به وجود خويش يقین حاصل كند ،چون فكر ميكند .حقیقتي كله در كلمله قصلار
مشلهور دكلارتي ( cogito ergo sumملن فكلر مليكلنم ،پلس هسلتم) ،تقريلر
شدهاست.6
شک بیر

دكارت اين بود كه آيا واقعاً من هستم؟ در اين مسیر ،ابتلدا خطلاي

حواس ،سپس مسئله خواب (اينكه شايد همه آنچه احسلاس مليكنلیم ،خلواب و
خیال باشد) و در نهايت شیطان فريبكار را (كله شلايد شلیطان بلا تصلور «،»6+6
« »0را در ذهن ما ايجاد كردهباشد نه اينكه واقعاً چنین باشد) مطرح كرد تا اينكه
به «شک مطلق» رسید .وقتي كه او در مرحله دوم ،پس از رسیدن به شلک مطللق
ميخواست به يقین سیر كند ،چنین گفت« :من در هر چیلیي كله شلک كلنم ،در
شک خودم كه نميتوانم شک بكنم ،بلكه به شک خود ،يقین دارم چرا كه «شلک»
هم خود ،نوعي تفكر است ».بنابراين با رسیدن به «يقلین بله شلک» بله «يقلین»
رسید.
از اينكه ما فكر مىكنیم ،كامالً يقینى به نظر نمىرسد كله وجلود داريلم زيلرا
براى يقین به اينكه فكر مىكنید بايد بدانید كه فكركردن ،فكر و وجود چیست .اما
چون هنوز نمىدانید كه اينها چیستند ،چطور مىتوانید بدانید كه فكر مىكنیلد و
نیی وجود داريد؟ بنابراين وقتى مىگويید فكر مىكنم ،نمىدانید كه چه مىگويید و
6ويلیامی برنارد و حقي سید علي ( ،)6575فلسفه دكارت كیهان انديشه شماره .05
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وقتى مىافیايید كه :پس وجود دارم ،از معنلاى گفتله خلود بلىخبريلد و در واقلع
نمىدانید كه چییى مىگويید و درباره چییى فكر مىكنید .بنابراين واضح است كه
نمىتوانید بدانید كه آيا وجود داريلد يلا حتلى فكلر ملىكنیلد .درسلت اسلت كله
هیچكس نمىتواند يقین داشته باشد كه مىداند يا وجود دارد مگر اينكه بداند فكلر
چیست و وجود چیست ولى چزمه آن اين نیست كه شناخت میبلور حاصلل تفكلر
باشد يا از طريق برهان به دست آمده باشد ،چه رسد به اينكه مستلیم آن باشد كه
شناختى از شناخت فكرى داشته باشیم كه از طريق آن بدانیم كه ملىدانلیم و نیلی
بدانیم كه مىدانیم كه مىدانیم و به همین ترتیب تا بىنهايت .درباره هلیچ چیلیى
هرگی نمىتوانیم چنین شناختى به دست آوريم .آنچه براى انسان كامالً كافى است،
آن است كه به وسیله آن شناخت درونى ،كه همواره مقدم بر شناخت فكرى اسلت،
از آن شناخت فكرى آگاه باشد و هنگامى كه متعلق شناخت ما فكر يا وجود اسلت،
اين شناخت در همه انسانها ،شناختى درونى است .بنابراين وقتى كسلى ملىدانلد
كه فكر مىكند و از اينجا نتیجه مىگیرد كه وجلود دارد ،بلا آنكله ممكلن اسلت
هرگی اين سؤال را قبالً نكرده باشد كه فكر يا وجود چیست ،ولى بلا ايلن حلال بله
هريک از اينها چنان علمى دارد كه براى يقین داشتن او در اين مورد كامالً كلافى
است.6
در كتاب «تلأمالت» ،دكلارت شلكش را در دوازده مرحلله تلدوين كلرد .وقتلي
مرحله دوازدهم به پايان رسید ،ديگر همه چیی در نظر او در معرض شک واقع شلد.
اين دوازده مرحله در تأمل اول دكارت آمده است .از ابتداي تأمل دوم يقینها ااهر
شدند ،ولي از آنجا كه استدچل او در تأمل اول بر شکها قوي اسلت و اسلتدچل او
بر يقینها در تأمل دوم ضعیف است ،گفتهاند همین مسلأله سلبب رواج شلكاكیت
شد.6

6دكارت ،رنه ( ،)6580اعتراضات و پاسخها ،ترجمه على موسائى افضلى ،تهران ،علمى فرهنگى.
 6ژيلسون اتین ( ،)6580نقد تفكر فلسفي غرب ،احمد احمدي(مترجم) ،تهران :سمت.661 ،
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دكارت به اين صورت به همه چیی شک كرد و هیچ پايه مطمئني را باقي نگذاشلت
اما سرانجام به اصل ترديدناپذيري كه به دنبالش بود ،رسید .اين اصل اين بلود كله:
من ميتوانم در همه چیی شک كنم ،اما در اين واقعیت كه شک ميكنم ،نميتلوانم
ترديدي داشته باشم بنابراين شکكردن ملن املري اسلت يقینلي و از آنجلا كله
شک ،يک نحوه از حاچت انديشه و فكر اسلت ،پلس واقعیلت ايلن اسلت كله ملن
ميانديشم .چون شک ميكنم ،پس فكر دارم و چون ميانديشم ،پس كسي هسلتم
كه ميانديشم.
شک را به دو قسم ميتوان تقسیم كرد :يكي شکهاي میاجي يعني شکهلايي
كه از روحیه شخص ناشي ميشلود ،چنلین اشخاصلي بله عللل و عواملل مختللف
ژنتیكي و تربیتي افراد شكاكي هستند .شک ديگر «شلک دسلتوري» اسلت كله در
اين شک ،شخص شکكننده ميخواهد به يقیني برسد و ميبیند براي دسترسي به
اين علم خوب است همه چیی را در معرض شک بداند و بعد ببیند آيا از اين ويرانله
چییهاي سالمي بیرون ميآيد يا خیر؟ شک دسلتوري شلكي اسلت كله در آن بله
تعبیر مرحوم مطهري ،شک يک جايگاه نیست ،بلكه يک معبر است .شلک دكلارتي
هم از اين جهت كه روشي براي رسلیدن بله يقلین اسلت ،يلک شلک دسلتوري و
روششناختي است .دكارت وقتي در دوازده مرحله به همه چیی شلک كلرد ،گفلت:
من اگر در همه چیی شک دارم در اين شک خودم شک ندارم .پس يک قضیه بلراي
دكارت وجود دارد كه ديگر در آن شک ندارد و آن قضیه «شک ميكنم» يا «شلک
دارم» است .او اين يقین را سن

زيربناي همله يقینیلات قلرار مليدهلد و نتیجله

ميگیرد ،پس بايد در وجود شکكننده نیی شک نداشلته باشلم زيلرا شلک بلدون
شکكننده امكان ندارد .اين استدچل را كه اوللین اسلتدچل دكلارت اسلت معملوچً
تحت اين عنوان ميآورند كه «ميانديشم پس هستم .»6بايد گفت از زملان دكلارت
به اين طرف مجموعله حلاچت نفسلاني (قلواي نفسلاني ،انفعلاچت نفسلاني ،افعلال
1 Cogito ergo sum
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نفساني) را به «انديشه» تعبیر ميكنند .انديشه در كلمات دكارت به يكي از حلاچت
نفساني يعني شک دچلت دارد و مراد او يكي از مصاديق انديشه است.6
دكارت بقیه فلسفهاش را بر پايه اين اصل ،يعني وجود خود بنا كرد .او گفت من
در عالم خارج اموري را ادراک ميكنم كه مادي نیستند و بنلابراين بلا عقلل ادراک
شدهاند نه با حس مانند امتداد (عرض ،طول و عمق) .هر شيء ملادي امتلداد دارد.
چنین صفاتي كه با عقل ادراک ميشوند ،به اندازه اين واقعیت كه ملن وجلود دارم،
روشن و بديهي هستند ،پس اين امور هم يقیني هستند .بهزعم دكارت وقتي عقلل
چییي را بهطور واضح و متمايی شناخت ،اين شناخت بايد ضرورتاً درست باشد چرا
كه خداوند نه مرا فريب ميدهد و نیی روا نميدارد كه من درباره جهلان و چیسلتي
آن فريب بخورم .فريبكاري از عجی و نقص سرچشمه ميگیلرد .او بله عنلوان يلک
كاتولیک ايمان عمیق مذهبي داشت كه با خود آن را تا روز ملر

حفلک كلرد ،در

حالي كه او ثابتقدم و شیفته در راه كشف حقیقت نیی بود.
دكارت در رساله «گفتار در روش درست راهبردن عقلل» ،اصلول و اسلاس روش
خود را به چهار قاعده محدود نمود .قواعد (دستور) چهارگانه هدايت ذهلن آنگونله
است كه بايد در گام اول تنها مسائلي را بدون تحقیق و دلیلل پلذيرفت كله كلامالً
يقیني و بديهي باشند .بدين معني كله نبايلد هلیچ چیلیي را بله عنلوان حقیقلت
پذيرفت مگر اينكه روشن و بديهي باشد يعني وجدان آن را به شهود دريابد (قاعده
بداهت) .اين قاعده را مىتوانیم قاعده شهود ،بداهت و يا يقین بنامیم .سلپس بلراي
بررسي و شناخت مسائل غیر بديهي ،آنها را به اجیايشان تحلیلل (تجیيله) كلرد و
اجیاي حاصله را يكايک ملورد بررسلي قلرار داد .يعنلي بايلد هلر يلک از مسلائل و
مشكالت را تا آنجا كه ممكن است و براي بهتلر حللكلردن آن ضلرورت دارد بله
اجیاي خودش تجیيه كرد و هر يک را جداگانه مورد بررسي قرار داد (قاعده تحلیلل
يا «اتمیسم دكارتي») .در گام سوم و پس از بررسي و شناخت اجیاي يلک مشلكل
 6ملكیان مصطفي ( ،)6571تاريخ فلسفه غرب ،ج ،6پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.668 ،
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تحلیلشده ،بايد به تركیب آن اجیا اقدام كرد و بدينگونه به شناخت كلل موضلوع
(مشكل) دستيافت .به عبارت ديگر بايد افكار خود را به ترتیب به كار انلداخت و از
سادهترين و آسانفهمترين امور آغاز كرد و به تدري خود را به معرفت پیچیدهترين
و مركبترين آنها رسانید (قاعده تركیلب) .در نهايلت مبتنلي بلر قاعلده استقصلا
(شمارش امور) بايد در جريان تحلیل و تركیب امور ،كوچکترين امر از نظلر او دور
نماند .يعني شماره امور بايد چنان كامل و بازديد مسائل چنان كلي و جلامع باشلد
كه اطمینان حاصل شود چییي از نظر دور نمانده و فراموش نشده است .اين قاعلده
دنباله و نتیجه سه قاعده اول است.
دكارت نشان ميدهد كه «روش» اصليتلرين دغدغله او در تأسلیس رياضلیات
عمومي است هملان روشلي كله حاصلل «شلک دسلتوري» ،التفلات خلاص او بله
يقینيبودن معرفت رياضلي و ضلروريبلودن آن در روش كسلب معلوملات جديلد
است.6
هدایت ذهن و فرار از معرفت شبههبرانگيز
دكارت در پي اصالح شیوه كسب علم درست نبود ،بلكه سعي در دقیقكلردن عللم
داشت .او مانند محقق به جستجوي حقیقت پرداخت و سعي كرد بلا ايجلاد روشلي
واحد براي وحدتبخشیدن به علوم به منظور تحصیل يقین ،هم روش گذشلتگان را
به نقد بكشد و هم با ذكر موانع شلناخت ،راه برطلرفكلردن آن را پیلدا كنلد .نلید
دكارت ،رياضیات اعتبار خاصي داشت .او شديداً بله يقینليبلودن رياضلیات اعتقلاد
داشت و پذيرفته بود كه هدف علم بايد توسعه فنون گونلاگون و بله كلار بلردن آن
براي رفاه بشر باشد.
دكارت هر معرفتي را كه اندكي شبهه داشتهباشد را غلط فرض ميكند تا ببینلد
آيا سرانجام چییي در ذهنش باقي ميماند كه به درستي غیرمشكک باشلد .بلهزعم
دكارت همه افراد در معرض آفتهاي معرفتلي هسلتند .آفلت اول نتلاي ناشلي از
 6حسیني ،سید محمد ( ،)6581تأثیر رياضیات بر فلسفه دكارت ،مجله معرفت ،شماره .00
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پیشداوريهايي است كه هیچ كس از آن مصون نیست و تأيید يا تكذيب منو بله
بررسي مجدد است .آفت دوم ناشي ازخستگي ذهن و آفت سلوم اشلتباه ذهلن در
قالببندي الفاظ است و ناهماهنگي اراده و فاهمله انسلاني آفلت چهلارم محسلوب
ميشود .بدين سبب بايد براي دوري از آفتهاي معرفتي تالش نمود.
دكارت براي دوري از آفتهاي معرفتي و نظمدادن به ارتبا میلان سله مؤلفلۀ
نظام معرفتشناختي ،به معرفتشناسي قاعدهمند و شک روشي پناه ميبرد و آن را
منطقي ميداند كه به ما ميآموزد چگونه عقل خود را براي كشف حقايقي كله بلر
ما مجهول است به بهترين وجه هدايت كنیم.
 انسان كه از آگاهي ،آزادي ،مسئولیتپذيري و قائم بله اراده خودبلودن ،قلادر بلهتشخیص و تحقیق مستقل است داراي ذهني است كه ميتواند شناخت و بلازنمود
واقعیتها را پیدا كند.
 عقل (ضمن وضوح و آفتزدايي در نظلام معرفتلي دكلارت وجله مشلترک هملهانسانها ،معیار صدق و كذب و ترازوي تمیی درست از نادرست است .هدف دكلارت
از عقل ،اين است كه درآن نظمي بنیلادين و رياضليوار طراحلي كنلد تلا حقلايق
جهان را از اين طريق تجیيه وتحلیل و سپس تركیب و تألیف كند و بلراي رسلیدن
به اين منظور ،عقل مبتني بر قاعده و روش ميشود تا با خلق يک معیلار مشلخص
منجر به تمیی صدق ،كذب ،وضوح و تمايی گردد و بدين طريلق ضلمن اثبلات اراده
قائم به انسان و استقالل عقل ،حقانیت روش و قاعدهمندي معرفتي را كه مبتني بلر
عقل است تضمین كند.
به عقیده دكارت ،عقل كه همان قوه درسلت حكلمكلردن و تمیلیدادن خطلا از
صواب و درست از نادرست است ،در همه انسانها به يكسان وجلود دارد و ايلنكله
برخى با هم اختالف نظر دارند به خاطر اين نیست كله يكلى عقلل بیشلترى دارد،
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بلكه به دلیل تفاوت روشهايى است كه هر كسى براى به كار بردن عقل خود دارد.
او مىگويد ذهن خوب داشتن كافى نیست ،بلكه بايد ذهن را درست به كار برد.6
 آزادي ،از ديگللر مؤلفللههاي نظللام معرفت لي دكللارت در مقابللل تقلیللد ،حجیللت وآفتهاي جیمگرايانه قرار ميگیرد و حضور فاعل شناسا را قوام ميدهد.
دكارت در آفتزدايي و تلفیق سه مؤلفه مبنايي معرفتشناسي مدعي است كله
آزادي ،فاعل شناسا و عقالنیت جداناشدنياند .بدين معني كه موجود عاقل ،انسلاني
است مسئول اعمال و افكار خود و الیاماً آزاد تا بلا اراده قلائم ،ضلمن برخلورداري از
عقل به شناخت و تحصیل حقیقت فلسفي دست يابد.
دكارت با قائلشدن تقدم براي عقل در برابر تجربه ،همه چیی را از خود فكلر يلا
ذهن آغاز ميكرد .هدف دكارت عقالنيكردن معرفلت و عللم آدملي و دادن جهلت
عقلي به معلومات و كسب معرفت يقیني بود و از آنجا كه دكارت بله يقینليبلودن
رياضیات اعتقاد تام داشت و رياضیات را حد اعالي معرفت آدمي ميدانست معتقلد
بود معرفت به دستآمده از آن ضروري است و فكر ميكرد كه در كسلب معلوملات
جديد ،بايد به روش علماي رياضي عمل كرد .6بهزعم دكارت مالک حقیقت وضلوح
و تمايی است .بدين معني كه من چییي را روشن و واضح مينلامم كله بلراي يلک
ذهن و فكر آگاه حاضر و ااهر باشد ،مانند اينكه ميگويیم اشیا را واضح ميبینلیم،
وقتي با حضور آن ها در برابر چشم ،آن اشیا بر چشم با نیروي كافي اثلر كننلد .املا
متمايی آن است كه چنان دقیق و متفاوت از هر چیی ديگر باشد كه در خود شلامل
هیچ چیی جی آنچه روشن و واضح است ،نباشد .بنابراين هرگاه به روشني از شلیئي
آگاه باشیم و آن شي در برابر ذهن ما ااهر باشد ،آن شي براي ما واضح اسلت .اگلر
از ماهیت آن تصور و جدايي آن از موضوعهاي ديگر آگاه باشیم ،در ايلنصلورت آن

1 Kemp Smith, Norman (1952), Descartes Philosophical Writings, NewYork, the
Modern library.
 6حسیني ،سید محمد ( ،)6581تأثیر رياضیات بر فلسفه دكارت ،مجله معرفت ،شماره .00
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تصوير در ذهن متمايی است .بهزعم دكارت ممكن است يک تصور 6واضح باشد ولي
متمايی نه !!!! در اين صورت آن تجربه چنان واضح است كه نمليتلوانیم از آگلاهي
درباره آن اجتناب كنیم ،ولي درباره چیستي آن اطمینان نداريم.
مثال :درد دندان ،تصور و ادراک درد دندان براي ما واضح است اما درباره اينكه
درد دندان در روح است يا در دندان آگاهي نداريم .بله نظلر دكلارت شلايد چیلیي
واضح باشد و متمايی نباشد اما عكس آن ممكن نیست .يعني :ممكن نیست چیلیي
واضح نباشد ولي متمايی باشد .به نظر دكارت امور نفساني منحصلر در افعلال ارادي
نفساند ،مانند تصمیمگیري ،كذب معنا ندارد .تنها مليتلوان آن را بله خلوب و بلد
متصف كرد .تصديقات نیی خطاهاي بسیاري دارند و قابلاعتماد نیستند.
دكارت در باب تصورات نیی قائل به تقسیم است .وى تصورات يا مفاهیمى را كه
در ذهن وجود دارد به سه دسته تقسیم مىكند :تصورات فطرى ،تصلورات عارضلى
(خارجى) و تصورات جعلى (اختراعى).6
 .6تصورات فطري كه ناشي از عقلاند و ذاتي انساناند .مثل تصلور خلدا ،وحلدت
حركت ،تصورات رياضي و مفاهیم رياضي كه فطري هستند و انسان بلدون نیلاز بله
حس آنها را درک ميكند .كانت هم معتقد است مفاهیم فطري از ابتداي پیدايش
ذهن ،در آن وجود داشتهاند.
 . 6تصورات حسي كله ازطريلق حلواس خلارجي بله دسلت مليآينلد .مثلل :روز،
روشنايي.
 . 5تصورات جعلي كه همان صوري هستند كه حاصل قلوه مخیّلله هسلتند .مثلل:
پري.
دكارت تنها تصورات فطري را معیار حقیقت مليدانلد و تنهلا تصلورات فطلري
واضح و متمايیند .به نظر دكارت تصورات ديگر (تصلورات حسلي و جعللي) چنلین
1 Idea
2 Descartes, Rene (2003), Meditation on First Philosophy, Translated and edited by
John Cottingham, Cambridge University Press.
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نیستند ،زيرا يا جعلياند كه ساخته خود ذهناند و مصداق ندارند ،يا حسيانلد كله
قابلاعتماد نیستند .مثالً انسان ،خورشید با آن عظمت را دايره كلوچكي مليبینلد،
پس به نظر دكارت مالک حقیقت در تصورات حسي و جعلي وجود ندارد.
نتيجه
دكارت پدرخوانده شکگرايان ،همچون همه انسانهلا كله در فراينلد بلیر شلدن
دچار شک ميشوند متوجه شد بسیاري از باورهاي قبلياش غلط بودنلد و بلا ايلن
سوال اساسي كه آيا ممكلن اسلت چیلیي را بلا قطعیلت بلدانیم؟ يكلي از اشلكال
شکگرايي با نام شکگرايي دكلارتي را مطلرح كلرد و بلا فهمیلدن ايلنكله او بله
چییهايي باورداشت كه در واقعیت خطا بودند به فكر پرداخت .با توجه بله ايلنكله
وقتي به آنها باور داشت نميفهمید كه اشتباه هستند اگر باورهايي كه هلمچنلان
در ذهن اوست خطا باشند ميبايست مطمئن شد باور نادرست در ذهلن نباشلد 6و
راه چاره وارسي دقیق باورها و اطمینان از درستي آنها بلود املا چگونله مليتلوان
مطمئن شد كه فقط به چییهاي واقعلي بلاور دارد .شلكي كله منجلر بله آزملودن
تک تک باورها شود درست است كه صِرف شلک بله تنهلايي بلراي تأسلیس هلیچ
حقیقتي كافي نیست ،ولي اين شک در آمادهكردن ذهن براي تأسلیس حقیقلت در
مرحله بعد مفید است .قصد من از به كلار بلردن شلک فقلط هملین بلوده اسلت.6
دكارت معتقد است معرفتى كه من پس از همله شلک و ترديلدهاى روشلمندانه و
دستورى به دست مىآورم ،تفاوتش با ديگر نظلامهلاى معرفتلى در ايلن اسلت كله
معرفت من هیچگاه قابل ترديد نخواهد بود و بنابراين هیچ نوع شک و شلبههاى در
آن راه نخواهد يافت .لكن نميتوان از تالش دكارت در شناساندن راهلي بله عنلوان
فرار از ابهام و ترديد از طريق كاوش مداوم و شک روشمند در دستيابي بله راهلي
براي هدايت ذهن چشمپوشي نمود .دكارت ابتدا با باورهلاي تجربلي كله بله طلور
6مثل سبد سیب كه ممكن است چند سیب خراب ساير سیبهاي سبد را خراب كند براي جلوگیري از خرابشدن
ساير سیبها چزم است سبد سیب را سر و ته كرد و از ابتدا شروع نمود و تنها سیبهاي سالم را داخل سبد گذاشت.
6دكارت ،رنه ( ،)6580اعتراضات و پاسخها ،ترجمه على موسائى افضلى ،تهران ،علمى فرهنگى.ص .567
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مستقیم ار طريق حواس درک ميشوند و براي بسیاري قابلاتكاترين منبع اطالعات
بود شروع نمود و دريافت حواس خیلي اوقات قابلاتكا نیستند .ماننلد علوضشلدن
طعم غذا هنگامي كه انسان مريض است ،درست مانند خواب و روياهايي كه از بلدو
تولد تا مر

تجربه دروغین ايجاد ميكنند .دكارت در عین ناامیدي براي مقابله بلا

نابپه شیطاني كه اعتماد به باورها را با شکگرايي افراطي از بین برده بود ،بله شلک
خود اطمینان يافت و به عنوان موجودي متفكر هر شک را يک فكر و فكر را نشلانه
وجود متفكر انديشمند دانست (من فكر ميكنم پس هستم) .پلس ملن دسلتكلم
ذهني هستم كه فكر ميكنم و من نميتوانم در وجود خود شک كنم و ايلن اوللین
باوري بود كه به آن اطمینان داشت .او به ايلن ايلده رسلید كله برخلي فكرهلايش
طوري واضح و متمايی هستند كه حقیقتشان را تضمین ميكند ،مثل خدا كله جلیء
واضحترين افكارش بود و براي آزمون مهمترين امور زندگي يعني ايلدههلا (حقلايق
قیاسي و رياضي) بايد از قیاس و منطق پايه بهره برد .دكارت گوهر علوم طبیعلي را
كشف روابطي دانست كه ميتوانند به صورت رياضليوار بیلان شلوند و رياضلیات را
سرمشق معرفت يقیني و روش دستيابي به آن دانست.
منابع
 جامعي ،فهیمه و اكراملي ،موسلي ( ،)6588اتحلاد يلا تملايی جلوهري ذهلن و بلدن درمابعدالطبیعه دكارت ،متافییيک دوره  ،6شماره.6
 حسیني ،سید محمد ( ،)6581تأثیر رياضیات بر فلسفه دكارت ،مجلله معرفلت ،شلماره.00
 دكارت ،رنه ( ،)6576قواعد هدايت ذهلن ،ترجمله منلوچهر صلانعى درهبیلدى ،تهلران،دانشگاه شهید بهشتى.
 دكارت ،رنه ( ،)6580اعتراضات و پاسخها ،ترجمه على موسلائى افضللى ،تهلران ،علملىفرهنگى.
 ژيلسون اتین ( ،)6580نقد تفكر فلسفي غرب ،احمد احمدي(مترجم) ،تهران ،انتشلارتتهران.
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معرفی کتاب «در ستایش ریاضيات»
سحر رنجبر

كتاب در «ستايش رياضیات» گفتوگوي «آلن بديو»
با «ژيل حائري» است كه با ترجمه «علي حسنزاده»
در سال  6055توسط انتشارات «نگاه» به چاپ
رسیده است .بديو استدچلهاي فلسفياش را با
نظريههاي رياضي همراه ميكند و مجموعه آثارش در
گروه رمان ،شعر و اندرزنامههاي سیاسي قرار دارد.
پدر او فارغالتحصیل رياضیات و مادرش در رشته
ادبیات تحصیل كرده بودند و از آنجا كه او فلسفه خودش را در میان شعر و
بازنمودي نمادين از ايده كه قصد دارد به آن ثبات ببخشد ،ميسازد ميتوان گفت
در فضايي بین فضاهاي پدر و مادرش زيست ميكند .اينها در حالي است كه
تعدادي از فیلسوفان ،بديو را به دلیل آمد و رفت بین رياضیات و ادبیات مواخذه
ميكنند و او راه گريیي از سهگانه رياضي ،ادبیات و فلسفه ندارد .بديو در مقالهاي
با عنوان «فلسفه به مثابه زندگينامه» كه اشارهاي به اين سخن نیچه يعني «فلسفه
همواره زندگينامه فیلسوف است» دارد فلسفهاش را زندگينامه خود ميداند .از
انتشار آثار بديو با موضوعات سیاسي ،فلسفي و رياضي ،بیش از  05سال ميگذرد.
مجموعه سه جلدياش با موضوع ذهنیت -نظريه سوژه ،هستي و رخداد و
منطقهاي جهانها :هستي و رخداد  -6و نقش رخداد و حقیقت در هستيشناسي،
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سبب شناختهتر شدن اين فیلسوف در سطح بینالمللي بوده است .فلسفه او حول
سه ايده اصلي رخداد ،سوژه و حقیقت و مفاهیمي فرعي چون خأل ،دانشها ،جهان
و اهور ميچرخد .به نظر بديو حقیقت ،بدونواسطه از رخداد تعین پیدا نميكند
بلكه از فرايندي پديد ميآيد كه با رخداد آغاز ميشود .در اين راستا او از چهار
فرايند ممكن حقیقت يا چهار روند حقیقت كه از طريق آنها حقیقت ميتواند
اهور كند نام ميبرد كه عبارتاند از :هنر ،عشق ،رياضیات و سیاست.
بديو در كتاب در ستايش رياضیات ،درباره مسحوركنندگي رياضلیات ميگويلد:
«رابطهام با رياضیات چییي است كه حتي به پیش از تولدم باز ميگردد! صلرفاً بله
اين دلیل كه پدرم معلم رياضي بود .پس ميبینید كه به گفته چكان ،نشان نام پلدر
وجود داشت .اين موضوع واقعاً تأثیر عمیقي بر من گذاشت ،زيرا در خانوادهام سخن
از رياضیات به گوشم ميخورد -پدرم با بلرادر بیرگتلرم و بلا همكلارانش گفلتوگو
ميكرد -به شكل نوعي «نقشپذيري» اولیه ،بيآنكه در ابتلدا واقعلاً بفهملم از چله
حرف ميزنند .اما حس ميكردم اين حرفها به شدت و همیمان بله طلرز مبهملي
جالباند .اين توضیحات مختصر فعالً براي ،به قول معلروف ،مرحلله پلیش از توللد
كافي است .بعدتر در دوران دبیرستان همین كه روي چند اثبات واقعاً پیچیده كلار
كرديم مسحور رياضیات شدم .بايد بگويم آنچه واقعاً افسونم كرد اين احسلاس بلود
كه كار رياضي كمي شبیه دنبالكردن مسیري پیچ در پیچ از میان جنگل ايلدهها و
مفاهیم است ،با اين همه اين مسیر گره بر گره ،در لحظه معیني به نوعي روشنگاهِ
زيبا گشوده ميشود».
او راه دشوار يادگیري رياضیات را با كوهنوردي مقايسه كرده است «راه طوچني
و دشوار است ،با هیاران پیچ و چرخش و فراز و نشیب .گمان ميكنید كه سلرانجام
به پايان راه رسیدهايد ،اما باز هم پیچي ديگر را بايد پشلت سلر بگذاريلد ...حسلابي
عرق ميريیيد و زور ميزنید ،اما وقتلي بله اوج مسلیر ميرسلید ،پلاداش غیرقابلل
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مقايسه است :آن شگفتي ،آن زيبلايي غلايي رياضلیات ،آن زيبلايي نايلاب و تماملاً
بيهمتا .به همین دلیل است كله ملن هنلوز هلم از ايلن منظلر زيباييشلناختي از
رياضیات دفاع ميكنم و يادآور ميشوم كه ايلن منظلر قلدمتي طلوچني دارد زيلرا
ارسللطو در واقللع رياضللیات را نلله ديسللیپلین حقیقللت بلكلله ديسللیپلین زيبللايي
ميانگاشت .او ادعا ميكرد كه عظمت رياضلیات بلیش از آنكله هستيشلناختي يلا
متافییيكي باشد زيباييشناختي است».
حائري در فصل چهارم كتاب از بديو درباره الهلامگرفتن از رياضلیات ميپرسلد:
«مايلم به طور مشخص درباره اين موضوع كله رياضلیات ،الهلامبخش كلار شلما در
فلسفه بوده ،صحبت كنیم .آن متافییيكي كه شما واضع آن بودهايلد ،اگلر نخلواهیم
برايش تبلیپاتي پروپاگاندايي انجام دهیم ،دسلتكم تالشلي اسلت در بلههمآمییي
دوباره رياضیات و فلسفه .در نظام فلسفي شما ايلن دو چگونله بله يكلديگر متصلل
شدهاند؟
و بديو پاسخ ميدهد« :استراتژي فلسفي ملن از سلي سلال پلیش تلاكنون چله
بوده؟ اثبات آنچه «درونماندگاري حقايق» مينامم .هملانطور كله پیشتلر اشلاره
كردم ،ملن هملواره از لفلک حقلايق  -در حاللت جملع و بله صلورت «- »truths
اسللتفاده ملليكنم كلله منظللور از آن ،همانللا آفريللدههايي متعللین بللا ارزشهللاي
جهانشمول و كلي است :آثار هنلري ،نظريلههاي علملي ،سیاسلت رهلاييبخش و
عشقهاي پرشور .به طور خالصه ميتوان گفت :نظريههاي علمي حقلايقي هسلتند
درباره خودِ وجود (رياضیات) يا درباره قوانین «طبیعلي» جهانهلايي كله ميتلوان
درباره آنهلا دانشلي تجربلي داشلت (فییيلک و زيستشناسلي) .حقلايق سیاسلي
معطوفاند به سازماندهي جوامع ،قوانین زندگي جمعي و سلازماندهي مجلدد آن
در پرتو اصول جهانشمولي مانند آزادي و البته امروزه در وهله اول ،برابري.
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حقايق هنري مربو هستند به سازگاري و تداوم فرملال آثلار هنلري بلينقص كله
آنچه را حواس ما دريافت ميكنند ،پاچيش ميكننلد :موسلیقي از لحلاظ شلنوايي،
نقاشي و مجسمهسازي از لحاظ بصري ،شعر از لحاظ كالم و  . ...در آخر و البتله نله
كماهمیتتر از بقیه ،حقايق عشق مربو ميشوند به قدرت ديلالكتیكي موجلود در
تجربهكردن جهلان ،نله از چشلمانداز «يلک» ،يلا هملان تكینگلي فلردي بلكله از
چشمانداز «دو» كه چجرم با نوعي پذيرش راديكال فرد ديگلر هملراه اسلت .واضلح
است كه اين حقايق ذاتاً از پايه و اساس فلسفي نیستند اما هدف من ،نجات مقولله
(فلسفي) حقیقت است كه مابین اين حقايق تمايی ميگلذارد و بلر هريلک از آنهلا
نامي مينهد آنهم به واسطه پذيرش اين واقعیت كه هر حقیقتي ميتوانلد :مطللق
و درعینحال ،واجد نوعي ساخت موضعي باشد .ابدي و درعینحال ،نتیجه فرايندي
باشد كه در جهاني متعین آغاز ميشود (در هیئت رخدادي در آن جهلان) و از ايلن
رو متعلق به زمان آن جهان است».
ژيل حائري« :اين دو مشخصه مستلیم اين است كه حقايق  -حلال چله علملي
باشند ،چه زيباييشناختي ،چه سیاسي يا وجودي  -نامتناهي باشند ،بنلابراين بايلد
بهوضوح با اين پرسش شروع كنم كه ملن بلر مبنلاي كلدام نلوع از هستيشناسلي
وجود نامتناهي  -كه بههیچوجه مذهبي نبوده و فارغ از هرگونه امر متعالي باشلد -
ميتوانم پروژهام را بنا كنم؟ اينجا نقطه آغلاز مسلیر دور و درازي اسلت كله در آن،
ايدههاي راديكال نويني -بهويژه ايدههاي رياضیاتي  -در باب بينهايت يلا دقیلقتر،
بينهايتها مطرح ميشوند و آيا اين هملان جلايي اسلت كله رياضلیات بله املري
ضروري تبديل ميشود؟»
بديو« :به طور كلي آنچه رياضیات در نهايت ممكن ميكند ،اين است كه از چله
طريللق خللودش را بللهعنوان منبللع نظرورزانلله بلله فالسللفهاي عرضلله ميكنللد كلله
ميخو اهند از نسبیت معاصر فراتر رفته و ارزش مطللق و همگلاني حقلايق را احیلا
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كنند ،همان چییي كه من آن را امكان يک هستيشناسلي مطللق مينلامم .بلراي
مثال ،امروزه تا حد زيادي اين مسئله پذيرفتهشده كله سللیقه هنلري املري اسلت
مربو به فرهن

محلي يا يک تمدن خاص يا اينكله عشلق املري اسلت حلادث،

انتخابي است فسخشدني كه بناست قراردادي با منافع مشترک را بلراي زوج فلراهم
آورد .من معتقدم كه حقايق مطلقي وجود دارند كه گرچه در زملان برساختهشلدن
از يک خاستگاه خلاص (لحظلهاي در تلاريخ ،يلک كشلور ،يلک زبلان و نظیلر آن)
استخراج شدهاند ،اما آنچنان ساخت يافتهاند كه ارزش آنهلا عملومیتي كللي پیلدا
كللرده اسللت .بللراي اثبللات ايللن مللدعا ،بايللد نشللان دهللم كلله در درون چللارچوب
هستيشناسي من از امر كثیر ،ميتوان ديالكتیک كالً جديدي بلین املر متنلاهي و
امر نامتناهي و از اين رو يک رابطه كامالً جديد مابین وجلود «علادي» ملا و وجلود
ديگر ما كه در نسبت با يک حقیقت مطلق است ،برقلرار كلرد .ايلن هملان چیلیي
است كه من آن را «زيستن تحت لواي مرجعیت يک ايده» يا «زندگي حقیقي» نیی
مينامم».
پشت جلد كتاب آمدهاست «جايگاه رياضیات از ديربلاز محلل نلیاع بودهاسلت.
برخي از شر آن به خدا پناه بردهاند .برعكس ،برخي از شر انبوه دهشتناک جیئیلات
ملموس به آن پناه بردهاند .برخي آن را انتیاعي بله حسلاب ميآورنلد كله نلابودگر
زندگي باصفا و بيغلوغش است .اما برخي ،برعكس ،واقعیلت را بلدون آن نلاممكن
ميدانند .آلن بديو ،فیلسوف ناملدار فرانسلوي ،بله دفلاع از رياضلیات برميخیلید و
نظريهاي نو درباره رياضلیات ميپرورانلد .از ديلد بلديو« ،رياضلیات هستيشناسلي
است» .او در كتلاب حاضلر ميكوشلد بلا زبلاني سلاده از رياضلیات و رابطلهاش بلا
فیلسوفان ،فلسفه ،واقعیت ،زندگي و نیکبختي سخن بگويد».
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(با نگاهی بر کتاب در ستایش ریاضيات ایر آلن بدیو)
زهرا نمایندگی

1

در زمانه سخن گفتن از پايان فلسفه و متافییيلک و عقبنشلیني از جلاهطلبيهلاي
قرون متمادي توسط فیلسلوفان معاصلر ،بلديو از معلدود انديشلمنداني اسلت كله
همصدا با چهرههايي چون هايدگر و دلوز ،در پي اعاده سیماي حقیقي فلسفه است.
او در قامت يک مدافع سرسخت متافییيک و دغدغههلاي سلنتي هستيشناسلي ،از
پیونللد تللام و تمللام موجللود میللان فلسللفه و هسللتيشناسللي سللخن ميگويللد و
هستيشناسي را حوزه رياضیات و تفكر رياضلي برميشلمارد .درسلتايش رياضلیات
گفتگويي است مؤدي بلر چرايلي تبیلین شلاكلههاي رياضلیاتي در هستيشناسلي
تفريقي( )subtractive ontologyفیلسوف فرانسوي معاصلر .بلديو رياضلیات را
بهمثابه يكتا طريق انديشیدن به وجود و تنها قلمروي عرضه كثرت محض -هرآنچه
«واقعاً هست» -ميستايد.
اما به راستي چه چیی در رياضیات هست كه آن را در نگاه بديو به اين درجله از
اهمیت ميرساند؟ آن شگفتي ،آن زيبايي غلايي ،آن للذت نايلاب و تماملاً بيهمتلا
چیست كه فیلسوف فرانسوي را چنین مسلحور خلود سلاخته تلا بلدانجا كله دم از
ارتبا ديالكتیكي تنگاتن

میان فلسفه و رياضیات بیند؟

 1دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه بینالمللي امام خمیني
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تمجید بديو از رياضیات نه صرف بیان اهمیت آن درجهت كار فلسفي بلكه تأكید بر
جايگاه اين علم براي هرآنكس است كه جوينده «زندگي حقیقلي» اسلت .او يقلین
دارد رياضیات و فلسفه از سرآغازهايشان با يكديگر در پیوند بودهاند تلا بلدانجا كله
بیرگان بيبديلي چون افالطون ،دكارت ،چيبنیتس ،اسپینوزا ،كانت و سِرل آشلكارا
بر اين عقیده ابرام مليورزيدنلد كله بلدون رياضلیات ،فلسلفه نميتوانسلت وجلود
داشتهباشد .رياضیات مظهر دانشي خوداتكا است كه همواره ميتوان بهمثابله نلوعي
پیششر اساسي براي هستي يافتنِ فلسلفه عقالنلي بلدان تمسلک جسلت ايلن
رياضیات است كه شهود و اثبات را به طريقي بيبديل تركیب مليكنلد ،كلاري كله
متن فلسفي نیی تا آنجا كه ممكناست بايد انجام دهد.
از ديگر ويژگيهاي تأملبرانگیی رياضیات گريلی آن از چنل

تكینگليِ زبلانهلا

است ،چرا كله در خلود و بخلوديِ خلود بله هلیچ زبلان واحلدي تعللق نداشلته و
بدينسان ،متأثر از قواعد جاري بر زبان خاصي نیسلت حلالآنكله فلسلفه هملواره
دلمشپول مسأله كثرت زبانها بوده و چله بسلیار ايلن شلائبه را پلیش آورده كله
جیئیت زبان از كلیت دعويِ گفتمان فلسلفي مليكاهلد .كاركردهلاي رياضلیات در
سرتاسر جهان معاصر حاضرند ولو در عین بيتوجهي و يا ناآگاهي عموم مردم و نیی
به گفته بديو ،فیلسوفان .جدايي اين روزهاي فلسفه و رياضلیات ،دانشلجوي سلابق
رياضي در اكول نرملال سلوپريور را مليآزارد ،بله هملین دلیلل بخلش عظیملي از
تالشهايش عليالخصوص در متافییيک را صرف غلبه بلر ايلن جلدايي بله زعلم او
مرگبار میان اين زوج ديرينه مينمايد.
او پارمنیدس را به ياد دارد كه در جهت اثبات اينكه هستي هست و اين هسلتي
حقیقت بنیادين است ،نخست بهگونهاي رياضیاتي اثبات ميكند كه ناهستي نیست
و چنین بيقید و شر نتیجه ميگیرد كه فلسفه عقالني و رياضیات در يلک زملان
پديد آمدهاند و جی اين نیی نميتوانست باشد .مضاف بر فیلسوفان كالسلیک ،عالقله
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شگرف انديشمندان ادوار بعدي به رياضیات و تأثیر مستقیماش بر نظامهاي انديشه
آنها انكارناشدني است.
شعار نقشبسته بر سر در آكادمي افالطون را به خاطر داريم« :هرآنكس هندسه
نميداند« ،اينجا» وارد نشود ».بديو ميگويد منظور از «اينجا» نه آكادمي ،كه خلودِ
فلسفه اسلت .رياضلیات را نميتلوان و نبايلد يكلي از بليشلمار موضلوعات علادي
معرفتشناسي تلقي نمود كه هر فرد برحسب سلیقه شخصي ،تصمیم به مواجهه يلا
عدم رويارويي با آن بگیرد ،بلكه رياضیات از همان آغاز فلسفه را در بر گرفته اسلت
و به منیله علم هستي ،درست از آغاز فرايند فلسلفي انديشله ،نقلش تعیلینكننلده
خويش را ايفا ميكند .بر همین اساس است كله بلديو بلا هلر قسلم بلياعتنلايي و
جهالت نسبت به رياضیات مخلالف اسلت و احتلراز از رياضلیات را بليحرمتلي بله
عقالنیت حاصل شده در تمامي تاريخ فلسفه ميداند .فرد بياعتنا بله رياضلیات بله
باور بديو ديگر حتي نميتواند فیلسوف باشد.
بديو معتقد است رياضیات با افالطون ،همنشین ِ بيبلديل فلسلفه و بلا دكلارت
پارادايم انديشه عقالني شد .دكارت ،اين رياضيدان بیر

از «ايدئال اثبات» سلخن

ميگفت و طرح فلسفي خاصي برگرفته از رياضیات به كار بست كه متن فلسلفي را
به زنجیرههاي طوچني استدچل كه ذات رياضیاتاند ،تعبیر كرد بدينسلان حقلايق
مبتني بر روايات كه در طي قرون متمادي آنها را تحت عنلوان حقلايق «سلنتي»
شناختهبوديم حقايقي از جنس اسطوره و وحلي ،بله ملدد رياضلیات تملامي ايلن
روايات سنتي موؤل به براهین عقلي گشتند.
دو برداشللت ممكللن از رياضللیات در میللان متفكللرين را ملليشناسللیم تلقللي
واقعگرايانه و تلقي صورتگرايانه .اولي در رويكردي افالطوني معتقداست ابلژههلاي
رياضیات بیرون از ما وجود دارند و دومي رياضیات را آفرينش محض ميپندارد ،بله
ويژه آفرينش يک زبان صوريِ خاص .بديو يلک افالطلونگلراي تملامعیلار اسلت و
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عجیب نیست اگر ديدگاه واقعگرايانهاش به رياضیات ،آن را بله يكتلا حلوزه مقبلول
براي انديشیدن به هستي بدل سازد .انديشه رياضي به باور او واجد نلوعي محتلواي
واقعي است ،اين انديشه نه بازي زباني است و نه قابل تقلیل بله شلاخهاي فرعلي از
منطق محض .او همصدا با اكثريت رياضليدانلان ديلدگاه واقلعگلراي افالطلوني را
برميگیيند چراكه بازي زباني و صورتگرايي محض را باور ندارند ،يعني آن نهاده را
كه در واقع و از اساس خاستگاهي فلسفي دارد .او بر اين عقیده است كه ابژههلا يلا
ساختارهاي رياضیاتيشدني به گونهاي «وجود دارند» زيرا غالباً تجربه ميكنیم كله
هنگام كار رياضي« ،چییي» مقاومت ميكنلد و رياضليدان بلا قسلمي دشلواري و
واقعیت نفوذناپذير روبهرو است .گويي واقعیتي بیرونلي و املري پیچیلده را فلارغ از
آنكه ماهیت دقیق آن چه باشد ،درک ميكنیم .همین مسیر ،بديو را در نهايلت بله
اين مقصد سوق ميدهد كه در واقعیت ،رياضیات صرفاً علم هستي بهمثابله هسلتي
است .يعني علم آنچه فیلسوفان به گونه سنتي هستيشناسي مينامند.
مانیفست فلسفي او با فاصله گلرفتن از فلسلفههلاي پايلانمنلدي ()finitude
معاصر و خاطرنشان ساختن اين مهم ااهار شد كه فلسفه بماهو فلسفه ،تنها برپايله
پرسش هستيشناختي ميتواند دگرباره مجالي براي بلروز يابلد .پرسلمان بنیلادين
بديو عبارت است از انديشیدن به وجود ،بلدون پلذيرش اسلارت متلافییيكي وجلود
تحت سیطره صلورت «واحلد» ( )the Oneاسلارتي كله بله ايجلاز در ايلن اصلل
چيبنیتس بیان شده است« :آنچه يک موجود نیسلت ،يلک موجلود نیسلت ».اگلر
تاريخ متافییيک به زعم هايدگر سیر فراموشي وجود از طريق پرداختن بله موجلود
است ،اين فراموشي در نظر بديو نه فلسفي و نله تلاريخي بلكله سلاختاري اسلت و
همانا واحد شمردن وجود است ،يعني وحدت بخشیدن به آن .للذا بايلد بله وجلود
بهمثابه امر مقدم بر اين شمارش انديشید ،يعني به عنوان كثرتي محض :انديشلیدن
به وجلود در مقلام كثرتلي محلض يعنلي وجلود آن طلور كله مقلدم بلر هرگونله
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وحدتبخشي در يک «واحد» هست ،به عنوان كثرتي از كثلرتهلا .مسلیر و نتلاي
حاصله اما در ادامه متفاوتاند.
پس هستيشناسي زمینه انديشیدن به كثرت اسلت .كثلرتهلاي عرضله شلده
( .)presented multiplicitiesاو تی اصلي فلسفهاش را چنلین اعلالم مليكنلد:
«رياضیات ،هستيشناسي است ».رياضیات دانش وجود بماهو وجود يا عرضهداشلتِ
كثرت ناسازگار است .هستيشناسي گفتمان كثرت محلض اسلت و تنهلا رياضلیات
ميتواند به زعم او دانش وجود بماهو وجود يا عرضهداشت كثرت ناسازگار باشد.
به باور بديو تنها راه ارائه تبیینهاي معقول در بلاب نسلبت میلان يلک كثیلر و
مجموعه بخشهاي آن ،اين است كه ابتدا بپذيريم امر كثیر براي رياضیات نله يلک
مفهوم (صوري) و شفاف و ساختاريافته ( ،)constructedكه امري واقع اسلت كله
شكاف درونياش بهواسطه نظريه آشكار شده است اين مهم در گرو اذعان بله ايلن
فرض ضروري است كه رياضیات ،آن چییي را درباره خودِ وجود ملينويسلد كله در
قلمرو نظريهاي محض درخصوص امر كثیر قابل بیان باشد .وجود براي بديو كثرتلي
محض و نا-متحد و مقلدم بلر هلر قسلم وحلدتبخشلي ( )counting-as-oneو
وحدتانگاري ( )Onenessاست.
پرداختن به واقعیت و نیل به حقیقت بدون رياضیات ممكن نیست .او رياضلیات
را به كار ميگیرد تا نسخه منسجمي از هستيشناسي ارائه دهد كه از عهده چلالش
فوق برآيد و به باور او عطف نظر به پارادوكسهايي كه در جريان تحقیقات در بلاب
نسبت میان يک كثیر و مجموعه بخشهاي آن ديده است ،معتقد اسلت رياضلیات،
تنها طريق ارائه تبیینهايي فارغ از پارادوكسهاي موجلود ،و رقلمزننلده سرنوشلت
تفكر است .همین مهم رياضیات را از ديد بديو به يكلي از شلرايط ()conditions
فلسفه مبدل ميسازد او آگاهانه از چهار نوع شر براي تحقق كار فلسلفي سلخن
ميگويد :علم ،هنر ،سیاست و عشق .اين شرايط براي او انواع متفلاوت از چییهلايي
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است كه حقايق مينامد .علم كه براي او در ترادف تام با رياضیات است ،مشتمل بلر
حقايق شناختي است ،هنر مشتمل بر حقايق حسي ،سیاست همان حقايق جمعلي
و عشق حقايق وجودي افراد هستند .فلسفه ميتواند تمامي اين شلرايط خلويش را
در بر گیرد .همینكه درگیر پرسش «رياضیات چیست؟» مليشلويم ،فلسلفه آغلاز
شده و به كار فلسفي اشتپال يافتهايم .رياضیات بايد باشد تا فلسلفه از اسلاس آغلاز
شود و فلسفه نیی بايد بر رياضیات به مثابه يكي از شرو اصلي و اساسياش محیط
شود.
با در نظر گرفتن روال تحول بهكارگیري رياضیات در انديشه بديو ،ميتوان ديلد
در شماري از آثار ابتدايي او چلون مفهلوم ملدل ،در بلاب ماتريالیسلم ديلالكتیكي،
براندازي بينهايت خرد وجه معرفتشناختي رياضیات در جهت نظريهپردازي بلراي
ساختار انديشه بهكار گرفته شده است .در نظريه سوژه ،قابلیت نظريله مجموعلههلا
در بازسازي ديالكتیک به عنوان نظريهاي درباب تپییر به اجمال مطرح شده است و
نهايتلاً در هسللتي و رخللداد كللاركرد هسللتيشللناختي از راه ملليرسللد تللا توانللايي
منحصربفرد رياضیات براي فرمولبندي وجود و عرضه موجلودات بله ملدد تبیلین،
نسخهاي تفريقي بیايد.
رياضیات ،آنجا كه به نظريه ثبلات بلراي شلاكلهسلازيِ كثلرت محلض تبلديل
ميشود ،حائی شأن هستيشناختي است كه ايلن مهلم ماحصلل هلمارز قلرار دادن
هستيشناسي با رياضیات و باچخص نظريه مجموعههلا مليباشلد .دلیلل برگیيلدن
نظريه مجموعهها و نه ساير بخشهاي رياضیات ايلن اسلت كله ايلن نظريله نشلان
ميدهد چگونه همه موجودات رياضي ،از جمله نسبتهلا و عملكردهلا ،مليتواننلد
صرفاً به مثابه كثرات محض و فاقد محمول انديشیده شوند.
نسخه تفريقي هستيشناسي بنا دارد واحد و هر قسم وحدتانگلاري را از قاملت
هستيشناسي تفريق نموده و به كثرت محض بیانديشد ،از نگاههاي سرزنشگر و يا
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ناامید امروز نسبت به فلسفه فاصله بگیرد ،هر گونه تلقي واحدانگار از وجود را كنلار
نهاده و دامنه كثرات را تا به آنجا تعمیم دهد كه حتي نیازي به تعريلف و اتصلاف
محمول به كثرات احساس ننمايد .هرآنچه در جهان عرضه شده و واقعا هست ،پس
از كاستنِ هر قسم وحدتيافتن و با در نظلر گلرفتن كثیلر بلودناش قابلل تفكلر و
شناخت اسلت و تنهلا رياضلیات امكلان ايلن تفريلق و فروكاسلتن از وحلدت را در
عرضهداشت موجودات و بستر هستيشناسي فراهم ميآورد .شايد بلديو در سلرآغاز
مسیر و درنظر گرفتن پرسمان هستيشناختي به مثابه اساسيترين مسلئله فلسلفه
نظر خويش را آشكارا معطوف به هايدگر نموده باشد لیكن در ادامله ،راه خلود را از
اين تأملبرانگییترين فیلسوف قرن بیستم جدا ساخته و نگاه نقاد او به رياضلیات را
برنميتابد.
به باور بديو ،فلسفه چگونه ميتواند از احتضار كنونياش خارج شود ،مگلر آنكله
به هستيشناسي توسل جويد و چگونه ممكن است از هستيشناسي سلخن بگويلد
بيآنكه نسخهاي رياضیاتي ارائه دهد .چگونه ميتلوان از موجلودات سلخن گفلت و
كثرت آنها را ناديده گرفت و چگونه ميتوان كثلرات را ديلد و وحلدت را از دامنله
هستي تفريق نكرد و چگونه تعلق اين كثرتي از كثیرها به مجموعههلاي رياضلیاتي
را انكار كرد .موجوديت براي بديو همانا چییي مگر صرف تعلق يک كثیر به كثیري
بیر تر و ابتداييتر نیست و چه كسي است كه نداند اين زنجیره تعلق را مليتلوان
تا بينهايت و به عدد بيشمار مجموعهها ادامه داد و رياضلیات منتهليالیله آزملون
فلسفي و جويش هستي و حقیقت است .كوتاه سخن آنكه ،فلسفه اگر از رياضلیات
جدا شود ،دچار فاجعه ميشود چرا كه شمار بسلیاري از مفلاهیم ملورد نیلازش در
نتیجه جهالت ،كهنه و مهجور خواهند شد .لذا شايد بهتر آن باشد كه بنا به تصريح
بديو ،از سويي اشاعه لذت رياضیات ،و از ديگلر سلو ،احیلاي تمايلل بله متافییيلک
عقالني را آغاز كنیم.
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ستايش و تمجید مسلماً در خور دانشي است كه بداهت و كلیتِ اصول و قوانیناش
به مدد انگارههاي جوياي حقیقت آمده و چارچوبي ناب از انديشه فارغ از نسبیت را
به ارمپلان مليآورد .سلتايش از رياضلیات بلراي بلديو ،سلتايش از تفكلر عقالنلي،
نسبیتگريیي و تبیین شاكلههاي مستحكم از استدچل در تفكلر فلسلفي اسلت .در
ستايش رياضي تأكید مؤكدي بر اين مدعا است كه :فلسفه بدون رياضلیات ،ممكلن
نیست.
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