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 سردبيرسخن 

 1سحر رنجبر

را درس  یلانوپ یدو سلف یاهسل یلدهايكل يآموزشگاه خلوت بود و معلم فواصلل رو

« دو پلرده.»جلواب دادم: « اس؟فاصله فلا تلا چ چنلد پلرده: »ید. از من پرسددايم

دو  شلهيفاصله فا تا سل بله اضلافه فاصلله سلل تلا چ مل». گفتم: یدرا پرس یلشدل

. گفلت: باريلديم يبلاران تنلد یلرونشلد، ب یلرهپنجلره خ یسخ یشهبه ش.« ردهپ

به اضلافه  يکاما »ت: پاسخ مثبت دادم. گف« دوتا؟ شهيجمع م ينجواب ا یشههم»

دوختله  يشهاگر نگلاهم را بله دسلتبا تعجب و پرسلش« !يكهوقتا  یليخكه  يک

بله  خلوني يم ياضليتلو كله ر»فرو كرد و گفت:  يشرا در موها يشهابودم. دست

بله  يک یشهها رو قانونمند كنه و ثابت كنه همآدم ینروابط ب تونهيم ياضينظرت ر

كله در ذهلن  يها منبعلبه ده توانستمينداشتم. نه م يجواب« دو؟ شهيم يکاضافه 

اسلتفاده  اميكلودك يي، نه از توانلاو از دلش جوابي بیرون بكشم داشتم ارجاع دهم

 یلیيچ ينكلهو نله ا آمدندميكنم كه به نظر درست  يبندسرهم ييهاكنم و جمله

 يلالو د كردنیلداكلم كنلد. در ذهلنم مشلپول پ يشهاكه از لرزش دسلت يمبگو

 اهياضلیاتيوللش كلن، شلما ر»بودم كه ناگهان به طرفم برگشت و گفلت:  يمناسب

 ...«يیدحرفا يناز ا تريکصفر و 

كه در آن  ياها به واسطه رشتهسال ينا يكه چقدر در ط كنميفكر م ينا به

 يزندگ ييهاكه در حل بحران ييام. چه آن جاهاام قضاوت شدهدرس خوانده
                                                      

 دانشجوي دكتراي رياضي دانشگاه رازي - 6
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 يدو با يدام باخوانده ياضيكه چون ر كردنديفكر م يگرانو د ماندميم یفبالتكل

بر منطق و عقلم غلبه  سمكه احسا ييباشم. چه آن جاها ییقادر به حل همه چ

را به همه نشان دهم  يمنطق يو بدهكار به احساسم، مجبور بودم خروج كرديم

عداد كه ا ييبود. چه آن جاها طرد شده یشهاطرافم احساس هم يچرا كه در فضا

و  ینكيبا شاگرد ع يچون كس آوردم،يم را در يشصدا يدو نبا كردنديآرامم م

 نهبخندد،  توانستيمتوانست بشمارد، نه فقط ميكه  شديدوست نم خوانيياضير

 یچرا بدون ه يشهاو اثبات هایهكه قض يي. چه آن جاهانه دوست بداردداد بیند، 

را  شتوان بدون اينكه كردنديفرو ماز مختصات آن، در ذهنم  ايينقشه فكر

را به  ياديز ییهايربط دارند؟ چ ي همیادن يبه كجا هاينكه بپرسم ا باشمهداشت

 یاربخت»نوشته « درباره شعر»كتاب در مقطع كارشناسي، د دارم يابه   دارم ياد

 یاتنداند من ادب ي كه منتظرش بودم بودم تا استادرا با روزنامه جلد گرفته «يعل

نشسته بودم و كتاب را  ینزم يرو ياضيكه در گروه ر ياز بخت بد زمان .خوانميم

را  ییو بدون آنكه متوجه حضورش شوم همه چ يستادهسر من ا ياو رو خواندم،يم

صفر  ین،بب»سكوت گفت:  یقهوارد اتاقش شدم بعد از چند دق يده بود. وقتیفهم

 یاتحال بماند اهل ادب.« یايمنم باهم كنار ينباش ياضي. اهل ريک يكممن صفره و 

 یلجلسه را به دل يکدارم  يادنبودن داشت. به  ياضیاتبا اهل ر يابودن چه رابطه

سر كالس كسب اجازه كردم، اما در  یامدنن يبرا استاد ديگرياز  یقيآزمون موس

كه  هستن و ساز وقت تلف كردنكه دنبال  ييكسا»سه ترم بعدش گفت:  یتعصبان

لبخند تا من را مجبور كرد  ياز دوستانم زمان يكيدارم  يادبه .« شنيمن دانياضير

 يرمباشم، مرا مجبور كرد بپذ یلشبه دنبال دل همبخوا ينكهبدون ا يرمرا بپذ يگراند

رفتار  ينبود كه ا یستميچه س ينندارد. اما چرا؟ ا یازن یلو دل يبه واكاو ییيهر چ

 يبا من ياباشم  خواستميكه م يبا من ،دمكه بو يكرده بود كه من یلرا بر من تحم

 از من تصور داشتند فاصله داشت؟ يگرانكه د
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اسلت؟ آن  درسلت بلوده يگرد ییو جداكردن آن از هر چ ياضیاتاز ر يفتعر ينا آيا

 رود؟يم یشپ يگرد ییبا هر چ ییهمه چ یشتركه به سمت ارتباطات ب یاييهم در دن

فلسلفه و ... ارتبلا   ییيلک،ف یقي،نجوم، موس به ينشاز همان دوران آغاز ياضیاتر

اسلت.  تر شلدهو ملموس یشترب طاتارتبا ينا ،ییداشت و اكنون با گسترش همه چ

و  كردنللديحللبس م يانفللراد يهللارا در اتاق ياضللیاتكلله ر يبعللدتک ييفضللاها

 یلرهو اثبلات خ ياها بلا قضلابله پرشلدن تختله يانكله در آن دانشلجو ييهاكالس

 .ماننديمتروک م یشههم يابر شدند،يم

در حوزه  ياست تا با انتشار مقاچت ينا ياضير يشناسجامعه يهنشر هدف

ارتباطات را فراهم  ينافراد با ا ييآشنا ینهها، زمحوزه يگرو ارتبا  آن با د ياضیاتر

فصلنامه در  يناست ا یدبپردازد. ام ياضيبه علوم ر يمختلف يايكرده و از زوا

نو و  هاييدگاهباب د شودنگ يبرا يبستر ،ياضیاتر سازييعموم يراستا

 يگربا د ياضیاتگفتمان ر شناسيیبها و آسها و فرصتچالش یینتب ي،سازمفهوم

 ياضیدانان،ر يو نظر يل فلسف يفكر يها را فراهم آورد و در جهت تكاپورشته

 .بردارد به جلو يو پژوهشگران گام يشمنداناند
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 ختنآمو در جذابيت راز

 1دکتر مجيد ميرزاوزیری

 و كنلیم جلذاب را رياضلي دادن يلاد تلا كنیم چه پرسندمي من از بسیاري معلمان

 را رياضلي يلادگیري تلوانیممي چگونله كه است اين سؤالشان نیی فراواني شاگردان

 چنلین بايلد چلرا اصوچً: است اين ساده طور به من پاسخ سازيم؟ جذاب خود براي

 بلراي تلالش نباشلد، روشلن شما براي مسئله چرايي وقتي د؟ تادهی انجام را كاري

 بلراي كللي نسلخه يک تواندنمي كسي هیچ. است بیهوده كار انجام چگونگي درک

 ملن درونلي احسلاس ايلن. نلدارم خرچنل  خوردن به تمايلي من .بپیچد ديگري

 دنبلال بله بايلد چلرا باشلد، چنلین اگلر. اسلت خرچنل  خوردن مسأله به نسبت

 ممكلن حلال ايلن با كند؟ بخشلذت برايم را خرچن  خوردن كه باشم اييهروش

 خرچنل  خوردن كه باشدداده تشخیص متخصص فردي درماني، دچيل به بنا است

 كلار ايلن انجلام براي دروني ايانگییه من حالتي چنین در. است ضروري من براي

 ايجاد براي بیروني يهايمحرک يافتن دنبال به است ممكن نتیجه در و امكرده پیدا

 . باشم آن انجام به عالقه

 ممكلن رياضلي بله نسلبت من احساس كه شدم متوجه پیش، سال سي حدود

 از كله بلود نامناسبي دكور دلیل به احساس اين. باشد خرچن  خوردن شبیه است

 احسلاس ايلن كله فهمیلدم بله تلدري . بلود شده حاصل برايم ايمدرسه رياضیات

                                                      
 استاد دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد  - 6
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 مناسلبي پاسخ كه چرا باشد من روح اصلي غذاي تواندمي اترياضی و نیست درست

 دنبلال بله همیشله پلس، آن از. دادملي دسلت بله ملن فلسلفي هايپرسش براي

 طعلم تنهلا نله هاشلیوه اين. امبوده خود براي رياضي سازيجذاب براي هاييشیوه

 بلراي وعمطب رياضيِ غذايِ طبخِ به شد باعث بلكه ساخت  دلپذير برايم را رياضیات

 از رياضلي آملوزش داسلتاني،-رياضلي هلايكتاب نوشتن. ورزم مبادرت نیی ديگران

 تلا كلرد كمک من به دست اين از كارهايي و رياضي شهر خلق بازي، و معما طريق

 . بردارم گام داشتنيدوست رياضیاتِ تروي  مسیر در

 كلرده رسلف رياضلیات باغ به شیرين رؤيايي در كه بودم ايديدهخواب گن  من

 خوشلبختانه. برسلاند نیلی ديگلران اطلالع به را تجربه اين خبر داشت تمايل و بود

 پرشلتاب مرا حركت كه بودند شده تعبیه مسیرم در پرتعداد قدري به موانع همیشه

. كلردممي پیلدا بلاور كلارم درستي به بیشتر مانع، هر از پرش از پس و ساختندمي

 مسلیر، از لحظه هر در آن بر عالوه. شدنيديده نه و بوده كار در حمايتي نه طبیعتاً

 اشلباع ملرا چنان دلسوزان، از كنندهمأيوس هايپیام و مخالفان از بازدارنده سخنان

 .  كنمنمي هاآن به گوييپاسخ صرف را عمرم اندک فرصت ديگر كه كرده

 پاسلخ و ايلدكرده حركلت بلراي جلیم را خود عیم داريد، مشخص مقصدي اگر

 چگلونگي بلراي مناسلب راهلي ترديلدبي ايلد،يافته خود كار چرايي براي محكمي

 بله. نباشلید غیر توسط جذابیت ايجاد و بیروني انگییه منتظر. يافت خواهید حركت

 را مقصلود بله نیلل بلراي ممكلن هلايروش تمامي و كنید فكر خود اثر ماندگاري

 اجلراي بلراي ردازم،پلمي ايلده خللق بله كنم،مي صحبت نويسم،مي من. بیازمايید

 .هراسمنمي مخرب نقدهاي از و جنگممي هايمايده
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 هوسرل سازیِ علم در اندیشهبحران ریاضياتی

 1نجات غالمیعلیدکتر 

بندي بندي و دسته، مقوله«میشل فوكو» در قرائتي عام از ديدگاه پساساختارگرايانه

وند( ضلرورتاً متكلي بلر شلچییها )البته آنگونه كه در فضاهاي اجتماعي زيست مي

خوانندگان به رغم تأكیلدات ريلی  حقیقت خود چییها نیست و متأسفانه براي عمده

توانلد پیلرو نیروهلاي تلاريخي و شود كه يک گفتملان ميفوكو، چنین برداشت مي

اش را چونلللان دسلللتگاه بندي دلخلللواهقلللدرت اثرگلللذار بلللر خلللودش، دسلللته

رغم دعلوي تنها صوري و كلي است و بههاش ايجاد كند. اين سخن نشناختيمعرفت

نگرد، بلكه خواننده اش نميتكويني شناسي در تاريخاش به خود سیر معرفتتاريخي

كند كه امر نامتعیني همچون قدرت در كار است را به اين تصور انتیاعي هدايت مي

 اي را بله دلخلواه و در نتیجله نسلبي،ها و هرگونه حقیقلت و اپیسلتمهكه گفتمان

هاي اين امر، نسبیت فراگیري است كه حقیقت را بله سلنت كند. نتیجهچینش مي

شناسليِ ملا جامعه ملا و خاصله جامعله كاهد و خاصه براي جامعهاجتماعي فرو مي

پسلندي از است كه اعتبار علم و دانش را به نحو عامه نتاي  جیميِ نامطلوبي داشته

السلويه اش عليدرتي پشتیبانِ آن باشد نلامگويي عمالً هر چییي كه ق میان برد، تو

اي فوكو چنین بلندپروازي  يک اپیستمه است. گرچه اگر در متن فوكو عمیق شويم

كنلد، بلكله دارد در كند و متوجه هست كه در خود ساحت عللم صلحبت نمينمي

ايجلاد  "در میانه دو قطب عللم و فرهنل "هاي اجتماعي كه پس از آن و اپیستمه

                                                      
 فلسفه دانشگاه اصفهان يدكترا 1
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گويد اما اين اشارت فوكو به حدي كمرن  اسلت كله خواننلده سخن مي شوند مي

 شود )ر.ک، مقدمه نظم اشیاء(.راحت متوجه آن نمي

هلا از هملان خاسلتگاه بندي در ماهیت خلود فاكتكامالً بديهي است كه مقوله

گیرد و دلبخلواهیتي در اش، نشأت ميتجربه تا سطح تعقل و شرايط امكانِ دانستن

وقتي شما حتي توهم يک اسب را داريد روشن است كه اسلب ديديلد و  كار نیست.

« حتماً اسب ديديد نله اينكله نديلده باشلید»مقوليِ اين حرف اين است كه  نتیجه

آني( و غیره كله  نه )اصول اينهماني و اينه« اسب بود نه فیل»)اصل عدم تناقض( و 

 "نظملي"ظام علم ملا هسلتند و منطقيِ ن را در پي دارد كه پايه "ضرورياتي"اينها 

توانلد تپییلر دهلد. آيد را هیچ قدرتي در هلیچ كهكشلاني نميعلمي كه حاصل مي

 "پیشلین"شلود بله اصلالح تناقض كه نظم چییها در علم از آن آغاز مي اصل عدم

در »شلود ملثالً پلذيرد. اينكله گفتله مياست و با تجربه و تاريخ تجارب خللل نمي

 جلا مشلاهده شلوند در نتیجله اصلل علدمنند همیملان در دو تواكوانتوم ذرات مي

اين حرف كامالً غلطي است، حتي اگر چنین چییي باشلد و فقلط « تناقض رد شد!

مربو  به ساحت و منظرگاه ادراكي ما نباشد، اصلل علدم تنلاقض مربلو  بله ايلن 

توانیلد شلما نمي»همیماني تجربي نیست بلكه مربو  به اين همیملاني اسلت كله 

بگويید در فضاي كوانتوم ذره همیمان دوجاست و در فضاي كوانتوم ذره  "میمانه"

ها هاي شما كار دارد و همین صلورتمنطق با صورت گیاره«. همیمان دو جا نیست

كند. به هر حال نگارنلده امیلدوار اسلت است كه بدواً نظم اشیاي علمي را ايجاد مي

تفصلیل نیسلت و بعیلد اسلت  خواننده خود حديث مفصل بخوانلد، چراكله مجلال

 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 

اش اسلت و يافته است معنادار هست و متني كه واقعاً درگیر علم در زمین تلاريخي

فیلسلوف و  آخلرين نوشلته« علم افتلاد؟ چه اتفاقي براي»دهد كه كوشد نشان مي
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بحران علم اروپلايي و فلسلفه "دان ستر  آلماني، ادموند هوسرل، موسوم به رياضي

 ( است.6158-6150) "فرارونده

مللدرن از بنیللاد  آيللد ايللن اسللت كلله علللم دقیقللهتللیي كلله در ايللن اينجللا مي

الیلله، بله هاي رنسانس خاصه نید كسلاني همچلون گاش از خاستگاهشناختيروش

بلود و « علم متقن»اصلي و باستاني  سازي، عمالً تقلیلي در ايدهدلیل يک رياضیاتي

رن بلدواً بله سلبب فییيلک ملد-يافته، در رياضيسويه و تقلیلبنابراين، دانشي يک

لديِ طبیعت، ايجاد شد كه تنها كمیت را به رسلمیت شلناخت و سازيِ منیفرياضي

 "بحلران معنلا"كه در نظمي مكانیستي دچار انلواع اي حاصل آورد اين علم زندگي

كند كله ديگر از اين بحران معنا در زندگي شروع نمي شد. هوسرل برخالف فالسفه

فشاركمرشلكنِ نظلم »اين علم كه ختم بله آنچله بله عبلارت زيملل » :مثالً بپرسد

و بخواهلد از منظرگلاه چیلیي « آيلد؟شده است، به چه كلار مي« مكانیستي مدرن

سیاسيِ آن بپردازد. برعكس در مقام يلک -آيند اجتماعيان فرهن  به نقد پسچون

گلردد كله چله اتفلاقي در آن، در آغلاز و دانشمند و فیلسوف، بله خلود عللم برمي

مسیرش روي داده است كه به چنین نتايجي رسیده است. يعني نتاي ، مقلدمات او 

ات را از دست معناي زندگي ببخشید اگر» :تواند بگويدنیست. زيرا يک دانشمند مي

هلا و معنلاي خواسلتي ارزشدادي، علم است و مسلیر و قواعلدش ايلن اسلت، مي

ات را بر اصول غیرعلمي مبتني نكني، حال يا خودت را منطبق كن و يا بلرو زندگي

ايلن عللم اصلالً » :شناسي نیست كه بگويداما هوسرل، يک دانشجوي جامعه«. بمیر

 ،هاار كلرد، در دسلت قلدرتیسلفلالن و ب كله ن تكنولوژيخورد؟ ايبه چه درد مي

همكلار گرانقلدر چقلدر » :پرسلدبلكله مي«. اي نیست براي سركوب و غیره؟بازيچه

مطمئني كه اين منطق و مسیرش است؟ چقدر اين علم خودش علملي اسلت؟ بلله 

ات بدهم كه اين بايد حتماً علمي سخن گفت و از مسیرش خارج نشد. اما اگر نشان

برخواست كه اكنون به وضوح از آن منحلرف شلده  "معنايي از علم"لمِ موجود از ع

اسلت، حاضلري حلرفم را  "غیرعلملي"زا بلكله پذير و آسیباست و نه فقط آسیب
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باشد پلس بلا » :احتماچً دانشمند خواهد گفت« دست كم بي كم و كاست بشنوي؟

باشلد املا » :خواهد داد و هوسرل پاسخ« زبان علمي و زبان فرمول با من سخن بگو!

سخن  "زبان فرمول"و  "زبان علمي"تر نیست كمي اول درباره خودِ به نظرت علمي

بگويیم؟ به هر حال ممكن است ملن سلردر نیلاورم، تخصصلي اسلت، كملي لطفلاً 

دانشمند اينجا اگلر واقعلاً « توضیح بده كه فرمول چیست و چرا اولويت علمي دارد؟

 :گويلدو مي« گیرِ شر افتاد»ها به قول ما كرمانشاهي جدي باشد درخواهد يافت كه

هلاي گوييبله خب طبعاً اين را بايد توضیح داد، البته اگر نخواهي وقت مرا بلا كلي»

هلاي خلارجي سلروكار بافيِ انتیاعي بگیري، چون ملا در عللم بلا عینذهني فلسفه

دقیلق بلین  داريم، عارضم كه فرمول عبارت است از يک زبلان رياضلي كله روابلط

 ان در هندسلهشلهاي كميگیري شده و نسبتها اندازههاي خارجي بر طبق آنابژه

لد به زبلان آنگاه در دستگاه مختصات اين منیفلدي درآمده و فضائي به صورت منیف

هوسلرل هلم در پاسلخ «. شلوندحسابي ذيلل اعلداد و نمادهلاي رياضلي بیلان مي

دانشلمند نیلی خواهلد گفلت « ال بپرسلم؟خیلیم عالي، اجازه! چند سئو» :گويدمي

هوسلرل اول «. ها هستم بفرما! فقط علمي باشهپرسش گوي همهحقیر پاسخ بنده»

 «  جدي گفتي اصالً بحث ذهني نكنم؟» :خواهد پرسید

 «قطعاً»دانشمند:  -

 «حیف شد؟ باز گیر افتادم!» :هوسرل -

 چطور؟ -

 تعريف كنم.اي آورم بايستي خاطرهراستش سرت رو درد مي -

 مختصر باشه عیبي نداره! -

 ؟شناسیشراستش زماني دانشجوي دكتراي رياضي بودم، پیش وايراشتراس. مي -

 آره بابا آشناس. -

ما رو برد پاي تخته كه فرمولي حل كنم. سخت بود. گفتم دانشجوبازي يه كلكلي  -

ن خلب! سوار كنم از زيرش در بروم. گفتم با اين حاچ چكار كنم؟ گفلت حللش كل
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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 

 :گفلتم« چله نیسلت؟» :خنديد و گفلت«. نیست استاد!» :كردم تويش گشتم گفتم

دد كه تلوي علالم خلارج نیسلت، خوشتیپ! ع» :گفت«. نشودعدد استاد! يافت مي»

« تا! بلدبخت شلديم رفلت!یبوامصل» :گفلتم« اي دچ؟توي ذهنته، دوش چه خورده

آخه دانشمندي كه بعلدها تلوي تخلیالت غالملي دارم » :گفتم« ديگه چرا؟» :گفت

كنم فرمود اصالً پاي امور ذهني را وسلط نكلش و فقلط بلا اعیلان باهاش بحث مي

اعیلان خلارجي  شه ما دربلارهنیست! بعدشم مگه ميخارجي! اچنم عددي در خارج 

يعني فییيک با زباني كه سرتاپا در ذهن است حرف بینیم؟! وايراشتراس گفت پلس 

ملنم نوشلتم و كتلابي در ايلن راسلتا « عدد كجاست؟»ات را بكن نامهموضوع پايان

 «  ام كرد كه عدد رو ذهني كردي؟!چاپ كردم كه ايندفعه گوتلپ فرگه يقه

شمند اينجا پس از مقدار زيادي فسفر سوزاندن كه دقیقاً چله شلد و گلرفتن دان

آها منظورت را باچخره گرفتم. رياضیات درست است كله در » :گويدنهايي نكته مي

بینم و دو را انتلیاع ذهن ماست اما باچخره منشائي خارجي دارد، دو تلا سلن  ملي

 «.كنیممي

حلاچ ايلن »گويلد: او مي«. م حرف نینمآخه گفتي انتیاعي ه»گويد: هوسرل مي

هر چي تو بگي، حاچ اگه ملا رياضلي »گويد: هوسرل مي«. يک كمش اشكال ندارد!

گیريم ديگلر! و تجربله كنیم، يعني اينكه از تجربه ميرو از منشاء خارجي انتیاع مي

هايي كه از خارج دريافلت استقرائي است اما رياضیات كه استقرائي نیست، ما فاكت

اش جديلدي نقلض دهیم همواره امكان دارد تجربهها حكمي ميكنیم و روي آنمي

هايي تلازه ببینلیم كله نقلض كنلد دو را و شود منتظر بلود كله سلن كند، اما مي

 « خودمان است؟! بفهمیم اِه اينكه عدد باقرزاده

 خب نچ! -
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محكلم  پس منشاء رياضي تجربه نیست، ملا داريلم فییيلک را بلا اتقلان رياضلي -

، یمطبیعت حلرف بلین كنیم نه برعكس. داعیه اين بود كه به زبان رياضي دربارهمي

خواهیم بگويیم دانشلي دربلاره طبیعلت اعتبلار دارد كله رياضلیات از آن يعني مي

خلود طبیعلت هلم از رياضلیات  ،طور دوريپشتیباني كند نه از آن طلرف هلم بله

 بلراي زبلان رياضلي بلر بقیلهپشتیباني كند. چون در ايلن صلورت چله ترجیحلي 

 هاي ممكن وجود دارد؟زبان

 خب درست است، ولي ترجیحش اين است كه رياضیات عقالني است. -

اچن تلويش شلر هلاتي »گويلد: زنلد و مياينجاست كله هوسلرل لبخنلدي مي

 ]=اكنون گیر شر افتادي[، پس عقالني است؟! عقالني چیست؟ 

تحلیللي تقللب  ريعاً مقلداري فلسلفهخواهلد و سلاي اجلازه ميدانشمند لحظه

 «.محاسباتي است خب مراد از عقل در واقع همان قوه»گويد: كند و ميمي

نداريم، فقط ايلن  حاچ كاري به بقیه عواقب خطیر اين حرف»گويد: هوسرل مي

گويم اگر عقل هم در لسان شلما توضلیحي رياضلیاتي داشلته باشلد، قسمت را مي

خواهد بود كه چرا قسمتي از اين ذهن كه مخین رياضلیات  مشكل ما در نهايت اين

ین ه خیر. يعني ما بايلد تفلاوتي را بلاست عیبي ندارد كه بر اعیان به كار برود و بقی

 هايش پیدا كنیم و ايلن ادعلا را كله عللم دربلارهبخش بخشي از افكار ذهن با بقیه

 «اش پس بگیريم.اعیان خارجي است دست كم در زبان فرمولي

حلاچ پلس هلم بگیلريم و اصلالً نلدانیم آن »دانشمند اينجا ممكن است بگويد: 

دهلد، هملین كند و جواب ميتفاوت به چیست، مهم اين است كه علم دارد كار مي

 «برايت بس نیست؟

ببین در میان رفقاي خوابگاه، دانشجوي كشاورزي هم »تواند بگويد: هوسرل مي

 «داشتید؟
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 خواند.ي، گرايش گردو ميبله ممد تربچه، كشاورز -

رود، خب فرض كنیم ممد تربچه پاي يک درخت گردو در روستاي میرمالس ملي -

گويلد اند اما ميدهد و مردم هم كامالً راضيدرختي كه سالیانه شصت من گردو مي

گوينلد هلیچ مشلكلي نلدارد چلون دارد جلواب اين درخت مشكل دارد، ملردم مي

فلالن اسلت و ايلن نلوع درخلت بايلد سلاچنه  گونه گويد اين درخت ازدهد. ميمي

هايش از ايلن نارسلايي و صدوشصت من گردو بدهلد، بله دلیلل مشلكلي در ريشله

 بیماري در رن  است. حال آيا حرف ممد تربچه غیرعلمي و نامعقول است؟

 خیر! كارش درست است ممد خرخوان. -

منلد علمليِ كفايتدادن، توجیله پس كار تو نادرست است كله بلا صلرف نتیجله -

 كني.مي

 حاچ! خب. منظور؟ -

دهلد هايي ميموجود، درست است كه جواب منظور اين است كه نظام علم دقیقه -

هايش حلالش مثلل آن درخلت گلردو اما اين امكان بسته نیست كه بسلا در ريشله

 باشد. اكتفاء به صرف كاركرد چندان رعايت يک مسیر علمي نیست.

 آها از اون لحاظ! -

ها را رها كن. گفتیم كه اينجلا بايلد تفلاوت حال برگرديم به بحث و اين فراربازي -

هلا افكارِ در ذهن را روشن كنیم كله چلرا اين آن بخش از رياضیاتِ در ذهن با بقیه

توانند. يعني به يكلي بگلويي در خیلالم آملد كله توانند علمي باشند مابقي نميمي

و خلود آن محتلوا را جلدي « اداش چلي زديد» :گويلدمثلث سه ضللع دارد  نمي

درخواسلت شلماره سلاقي « رسلتم را رِمانلد م» :گیرد ولي بگويي در فكرم آملدمي

كند و كاري با محتوا ندارد و دنبال شرايط ناب شیمیايي مپلی اسلت. مربوطه را مي

اسلت، هلر فكلري اعلم از خیلاچت، اوهلام، روياهلا،  "افكلار"باچخره ذهن ما پر از 

اي هنري، چند بیت شعر، تصاوير طِرف، خاطراتِ جريانگه، مقداري هم عدد و هايده
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آيند؟ بله نظلر ها از كجا ميشان چیست بپرسیم اينرقم. قبل از اينكه بپرسیم فرق

 آيند؟شما از كجا مي

خب از حیث علمي بخواهم پاسخ بدهم افكار در واقع كاركردهلاي نوروبیولوژيلک  -

 مپیند.

 ن، علم كاري ندارد؟راجع به خودشا -

دهلد ها ديگر مهم نیستند، محتواي فكرند، علم دارد آن مپیي را توضلیح مياين -

شوند. مثالً يک روانپیشلک كله فلردي كله دچلار اوهلام ها چطور ايجاد ميكه اين

شلان بگیلرد، بلكله آيد واقعا بشنود اوهامش چیسلت و جديرود كه نمينیدش مي

اوهام گوش دهد كه بفهمد محصول كدام اختالل در كارش اين است تاحدي به آن 

شود درمانش كرد يا خیر، يعني مپی را ترمیمي يا تعديلي كاركرد مپیند و ببیند مي

 پرد.كني  آن اوهام هم مي

 «اچن دي چپیايني هري ]اچن ديگه به گل نشستي[»گويد: هوسرل مي

 «ا را؟!»دانشمند: 

شديد. چییي كه صلد سلال « انگاريانشناسيرو»چون شما همین اچن دچار دور  -

انگلاري بلر سلرش انگاران و منطقييعني كل قرن نوزدهم بین دو گروه روانشناسي

 ام. اگر شما بگويي همهنهايي بر آن بِكُش بود و بنده نیی شهرتم را بدواً مديون غلبه

و معیلاري كند كه جگر صفرا را، ديگلر اوچً هلیچ متلر افكار را مپی چنان ترشح مي

افكار نلداري، هلیچ دلیلل و متلري بلراي  براي تمايی افكار رياضي و منطقي با بقیه

منطقي نداري كه از شلرو  بالشلک املر علملي  -هاي رياضيهمگاني دانستن ابژه

توانند خیاچت خاص خودشان را داشته باشلند، تک افراد كه مياست و به تعداد تک

نتیجه عللم حاصلل از آن داشلته باشلي و ايلن  فكر منطقي و رياضي و درتواني مي

ثانیاً و بدتر  .هیچ علمي كند يعني نسبیتي چنان فراگیر كه هیچ احدي نتواند داعیه

دهي؟ طبعاً با همان علمي كله از آن شما آن نوروبیولوژي را با چه علمي توضیح مي
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ياضلیات كنلد، پلس از ايلن ور داري بلا رفرمولي از آن پشلیتباني مي -زبان رياضي

دهلد چطلور رياضلیات دهلي كله توضلیح ميهمان علم نوروبیولوژي را توضیح مي

افكلار  اهمیت فكر كه محل توجه علم نیست مثل بقیهچونان يک سري محتواي بي

ايد( كله شلود. يعنلي گفتلي )و ده هلیار مقالله هلم در ايلن بلاب نوشلتهتولید مي

گويلد بلراي فهلم افكلار بله روانپیشک كار به محتلوا نلدارد چلون عللم دقیقله مي

افیار مپی رجوع كن و خودشان را رها كن. پس اگر تمامي افكار شلامل افكلار سخت

ها و كسلاني ماننلد جلان اسلتوارت میلل منطقي و رياضي را به قلول پوزيتويسلت

مانلد و محصول كاركردهاي مپی بدانیم  هیچ متري براي تمايی رياضلیات بلاقي نمي

افكار. چرا؟ چون جلان اسلتوارت  با آن برخورد شود كه با بقیهاي گونهبايد به همان

خلواهیم تجربلي باشلیم و هیچ تعارفي گفتند كه اگر ملا مياش بيفكرانمیل و هم

هاي خارجي باشد و هلر آنچله ذهنلي اسلت را از بلازي متر و معیارمان تجارب ابژه

و شلود هلم مياين شامل حال رياضي و منطلق   خارج كنیم تا عیني سخن بگويیم

بنابراين بنیاد علم دچار تیلیلي شد كله ملن و كلانتور و هیلبلرت اول  .استثنا ندارد

بعد فهمیدم كه ايلن  ،اش دهیمفكر كرديم فقط در رياضیات است و خواستیم نجات

 شود، پس كوشیدم بنیاد علم را بیابم. شامل تمام منظومه دانش مي

هلا هم بیند و بگويد خلب ايلن بحث دانشمند ممكن است اينجا يک پاساژ ديگر

مال عهد بوغ است. در طول صد سال اخیر علم خیلي پیشرفت كرده اسلت و مقالله 

 شود.هم مثالً در پیشكي اچن جیو تاريخ حساب مي 6567

پاسخ هوسرل طبعاً اين است كه شما دانشلمندان عللوم دقیقله بنلا بله ايجلاب 

هاي فلولكس را ساحات علم، حاللت ملدل تان اين است كه همهتان، نگاهخاصِ علم

« نلوع»كنید هر دارند كه هرچه مدل جديدتر بهتر و آخرين مدل درست! و فكر مي

هلاي قلديمي از ساختمانِ دانستن، اين شكلي است و بحث« ساحتي»بحثي در هر 

خورنلد، در حلالي كله فولكس را دارند كله بله درد ملوزه مي هاي اولیهحالت مدل
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هاي علمي حالت درخت گردوي ممد تربچه را دارند. يلک عللم ظاممنطق راستین ن

ها بر  ه،شاخ ،و نظام كلي علوم حالت درختي را دارد كه داراي خاک، ريشه، ساقه

هاي يک علم ممكن است صد، صدها و بلكه هیاران سال پلیش هاست. ريشهو میوه

و « شناسيِ اصليغايت»، «روش محوري»، «تعاريف اولیه»باشد و  طرح ريخته شده

تواننلد در هملان عهلد كنلد ميخیلي چییهاي ديگر در علمي كه اچن دارد كار مي

بوغ تعیین شده باشند. بنابراين، اگر امروز میشل فوكو بتواند به اصل تعريف ارسطو 

جلدي بینلد، اچن در  ها، در دو هیار وپانصد سال پیش ضربهدر تقسیم علوم و گونه

گیرد )و چنانكه در جا را فرا ميريید و آشوب همهبه هم مي قرن بیست و يكم شهر

كلیپي رويت شد طرفدران و مخالفان واكسیناسیون كرونا، در قلب پاريس چنان بلا 

بدهد(. تلاريخ عللوم شوند كه زيني نقشي تذكر اخالقي وار درگیر ميگرز و واكین 

اند و اچن ي شلدههلا ديگلر سلپرهاي فولكس تصلور نكلن كله آنرا نمايشگاه مدل

هلايي ببلین كله در طبقلات است، بلكه بلرج 6566 حقیقت و امر كامل در فولكس

شللان را مللادامي كلله درون طبقلله زنللدگي كنللي و فونداسیونآخرشللان زنللدگي مي

كننلد جلدي اگلر بحلث مي اي و متوجه نیستي كه فالسفهكني، فراموش كردهمي

نبش قبلر نیسلت، صلحبت بلر سلر  ها هستند. صحبت بر سردرگیر آن فونداسیون

ها است. مثالً دانشجوي روانشناسي تعريلف ويلهللم ترمیم، تخريب و بازسازيِ ريشه

وونت از روانشناسي را در همان دبیرستان خوانده است، و اين را يک بحث ابتلدائي 

فهمد، اما يک فیلسوفِ روانشناختي اگر بتواند با تعريف رقیلب و اولیه و تاريخي مي

اي از كلملات تعريلف م وونت، يعني برنتانو يا تعريفي ديگر، تپییري در كلملهويلهل

روانشناسلي كلینكليِ  سي سلالهوويلهلم وونت ايجاد كند، يعني اينكه كل نظام صد

روانشلناس بلیر  قلرن  شود و اوسلت كله جلايیهخوش دگرگوني ميجديد، دست

اي بلراي فلالن ن پیشلرفتهدرما لنه كسي كه ح ،بیست و يكم حقیقتاً از آن اوست

يابد، ولو اين صدها تن را درمان كند و ناهنجاري در همان دستگاه علمي وونتي مي
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كلاركرد كلار او  ،اش اصالً كاركرد مستقیمي نداشلته باشلد. چلون در اصللاو بحث

 درمان خود علم روانشناسي بوده است.

رست! اما دانشلمندان خب د»گونه بپذيرد كه تواند اين را ايندانشمند طبعاً مي

كنند و مراد از كنند يا دست كم بايد بكنند اگر نميدر مسیرشان اين كار را هم مي

 -حاچ نله زيلاد  –مقاله   ها بشودپیشرفت اين هم هست كه مدام بازنگري در ريشه

 «ها.گردند به ريشهداريم كه دانشمنداني بر مي

رون عللم خلودش قلرار دارد و روابلط طور جیئي. چون دانشمند ديگر دبله اما به -

بینلد. اش اسلت نميكه درون عللمبیناعلمي و بنیادين را در سطوح فلسفي مادامي

نیاز است كه دانشمند يا فیلسوف، وارد سطحي از نظمي بلاچتر و بله عبلارت بهتلر 

 گويي و انتیاعیات است.ها كليتر شود و نبايد تصور كند كه اينزيرين

بازي كنند و بلا بلازي بلا ممكن است كساني اين وسط شارچتان درست ولي طبعاً -

هلا كننلد و اي ملا را سلرگرم پو الفاظ و به اغراض ايدئولوژيک يلا هلر سلودجويي

 ها سوءاستفاده كنند.علمها براي توجیه شبهآخرش هم از اين حرف

ن را بله كامالً موافقم كه اين امكان هست، اما كساني كه منطلق درسلت فلسلفید -

اش آشلنا باشلند  معملوچ بله راحتلي فريلب بیاموزند و با تاريخ و دسلتگاه فكلري

اش، افلق كملابیش خورنلد. فلسلفه بله رغلم پیچیلدگي و گسلتردگي مباحلثنمي

تشلخیص اش را دارد. اگرچه مانند فضاي علم خلط و مترهلا بله راحتلي قابلروشن

اش را عملر بگلذارد نتیجلهاما به هر حال كسي كه  ،خواهدكندن ميو جان ندنیست

 هم خواهد گرفت.

ام ايلن عللم آيلا مطملئن» :مان، شما پرسیديدبحث حال برگرديم به اولین نقطه -

فرم كار و معنا  كه تاكنون بیشتر درباره يبا توجه به توضیحات« علمي است يا خیر؟

از به من بگويید مشكل جلديِ ايلن عللم  و و ضرورت فلسفه بود وارد محتوا بشويد

 نظر شما چیست؟
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سقراطي فوق كله بله  -ديالوگي كنم شیوه)خواننده محترم از اينجا به بعد سعي مي

پلذيري بیشلتر بلدان نیلاز دلیل سنگیني ادبیات پديدارشناختي و در جهت مفاهمه

بود را قطع كنم و به دلیل اختصار به سبک ملألوف توضلیح دهلم، چلون مقلدمات 

 .(تر خواهند بودير روشنبحث چیده شده است و توضیحات ز

رياضلیات بلود و رسلاله دكتلري خلود را بلا  آموختلههوسرل كه در آغاز دانش

وايراشتراس گذرانده بود  همراه با كانتور و هیلبرت دغدغه بنیاد منطقليِ رياضلیات 

« انگاريروانشناسلي»را داشت كه در چالش مهمي در قرن نوزدهم دستخوش خطر 

هاي روانلي و مپلیي و در نتیجله نسلبیت شلديد فانكشن )يعني تقلیل رياضیات به

اي انتقادي با گوتلب فرگه، بعلد از حاصل از آن( بود. هوسرل، خاصه پس از مواجهه

-6155) "هلاي منطقليپژوهش"اش، دوازده سال كار بر روي اوللین كتلاب مهلم

 انگاري و تثبیت بنیادهاي منطقلي نله فقلط بلراي(، موفق به رد روانشناسي6156

رياضیات كه براي كلیت ساحت علم شد كه طي آن روشن ساخت كه قواعد حلاكم 

 آن نیسلتند و قلوانین افیاريقابل تقلیل به قواعد سلخت ،افیارِ مثالً رايانهبر يک نرم

اي خلاص خلود را دارنلد و منطقي رياضي كاركرد مپی نیستند، بلكله عینیلت ايلده

حتماً با معناي وجود اشیاء فییيكي فهلم شان ضرورتاً قرار نیست كه معناي وجودي

دان يا فیلسوف رياضیات به يک فیلسوف محلض هوسرل از يک رياضي شود. دغدغه

طور كللي عللم بله سازيِ بنیان اتقانيِ ايلدهارتقاء يافت و مابقي عمر را صرف روشن

ود انگاري، براي رياضیات افتلاده بلود خلكرد  زيرا اتفاقي كه در ماجراي روانشناسي

شناختي در بنیاد علم مدرن بلود و ملابقي عللوم را دارِ روشنتیجه يک رويداد ريشه

گذاشت. حلال واكنشلي مي« ابژكتیويسم»داد كه نام آن را الشعاع قرار مينیی تحت

نیی در مقابل اين ابژكتیويسم در طول تاريخ مدرن و فضاي معاصلرش ايجلاد شلده 

نهاد كه عمالً براي رهلايي نام مي« انگاري[هیستوريسیسم ]=تاريخي»بود كه آن را 

علم حركت  از يوغ ابژكتیويسم و نتاي  نامطلوب آن، به سمت قرائت تاريخي از ايده

بله  –شلمرد كه خاصه ديلتلاي را مقصلر مي –كرده بود كه از ديد هوسرل اين امر 
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امروز شود. از آن سنخ نسبیتي كه تر از نسبیت ابژكتیويسم ختم مينسبیتي مخوف

پسند از فوكو و ملابقي پساسلاختارگرايان نیلی هاي عامهكننده در قرائتبه نحو قانع

 بینیم.مي

توضیحِ مفصل و دقیقِ ابژكتیويسم و هیستوريسیسم در اين مجال طبعلاً میسلر 

دهم، اما براي اينكله خواننلده دركلي نیست و خواننده را دچلت به آثار هوسرل مي

 دارم.زباني ساده توضیحي عرضه مياجمالي داشته باشد به 

محور، يلک فراخلوان محور و نقلدر رنسانس در مواجهه با سنت مدرسيِ مرجع

خواهم خلودم مي ،ها رجوع كنمخواهم به كتب و گفتهمن ديگر نمي»ايجاد شد كه 

اي بله الاهر سلاده و ايلن داعیله«. بروم با دو چشم خلودم ببیلنم و بررسلي كلنم

كه همین امروز نیی نظام دانش آكادمیک چنین حرفي را راحت پذيرفتني است. چرا

خودم فكر و بررسي كردم و رفرنس به ادبیات تحقیق »تابد كه فردي بگويد: بر نمي

شلود. اي احیاناً در همان نگاه اول رد مياي با چنین دعويو مقاله« دهم!سابق نمي

د بله راحتلي پذيرفتله لذا در رنسانس دانشمندان و انديشمنداني كله چنلین كردنل

انگییي كله شلگفت نكتله  نشدند. چنانكه گالیله را اگلر در ملتن خلودش بنگلريم

بلكله بلدواً  ،واقع توسط كلیسلا محاكمله نشلد خواهیم ديد اين است كه گالیله در

ها بله توسط سنت نجوم و خود دانشمندان تخطئه شد و بله قلول ملا كرمانشلاهي

ايشان » :نويسداي خطاب به اسقف ميیله در نامهكلیسا واگذارش كردن! چنانكه گال

«. خواهند، رفرنس من كتابِ بازِ طبیعت اسلت)يعني دانشمندان( از من رفرنس مي

آسیب باشد، زيرا هر كسلي كله محتلواي اين سخني نیست كه اوچً ساده و ثانیاً بي

داشلته توانلد هملین دعلوي را كذبي هم داشته باشد و خیاچتي بافته باشد نیلی مي

هاي علمي را به جیمیت متهم كند، چنانكه دعلاوي اكثلر كسلاني كله باشد و سنت

تلوان بله كنند نیی همین است. لذا مشكل اينجاسلت كله نميتولید مي« علمشبه»

خواسلتند. بله هلر راحتي آن دانشمندان را نیی متهم كرد كه از گالیلله رفلرنس مي
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د، تنها مالكش طبعاً رفرنس و مرجع و حال، نظام دانش اگر به درستي بنا شده باش

انسلجام »، «نظلام اسلتدچلي»ادبیات تحقیق نیست، بلكه فاكتورهاي ديگري مانند 

گیلرد. املا مشلكل و غیلره را نیلی در نظلر مي« هلاصحت فاكت»، «هادروني نظريه

شلوند و ه و اپراتلوري ميدمعموچً درگیر يک سلنت زودبلاز« داوران»اينجاست كه 

شلود كله انگلار بله يلک دسلتورالعمل رسلمي نگلاه سینیستي جاري ميروالي تكن

كنند و كار چنداني به محتوا ندارند و همین امر روز بله روز از كیفیلت مقلاچت مي

سازي خواهد كاست. به هر حال، اين يک معضل بسیار منتشره به نفع فرم و صوري

و « ه ادبیات تحقیلقارجاع دادن ب»پیچیده در مسیر علم است كه تنازعي است بین 

پذير نیست و تقريباً هر دانشجويي با آن كه راحت جمع« بازگشت به خودِ موضوع»

ماست. دوران مدرن بلا  يابد. اين مشكل بیر  هیارهاش مشكل ميدر نوشتن رساله

محوري و آغاز شد و در مقابل سلنت« بازگشت به خود چییها»شعار رنسانس يعني 

نه ايستاد. طولي نكشید كه طبعلاً سلنت خلود را و نلوع هاي میامحوري سدهمرجع

مرجع و رفرنس خود را ايجاد كرد و حال دوباره همان داستان از آغاز قلرن بیسلتم 

هلايي بلود كله بلا شلعار شروع شلده اسلت كله پديدارشناسلي هوسلرل از جنبش

، كوشید بر رسوباتي كه بر علم مدرن سايه انداخته اسلت "بازگشت به خود چییها"

اند غلبله كنلد. انگاشته شلدههاي خامي كه خاصه در بنیادهايش مسلمفرضپیش و

اي كه تعلاريف آغازين اين علم مدرن بازگشت، يعني همان لحظه بنابراين، به نقطه

گیري بود كه بنگرد ببیند آيلا چیلیي از ها در حال شكلاولیه و روش آن نید گالیله

 نبست؟اي صورت قلم نیفتاد يا كژي يا كاستي

  يابدگردد، دو بُعد اساسي در او ميزماني كه هوسرل به گالیله بر مي

 ،بازگشت به خود چییها كه مطلوب است ( ايده6

 .ساز شداين بازگشت كه بحران يافتهتقلیل ( شیوه6
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خاص كه ايجاد شد و گالیلله  البته گالیله طبعاً نماد جرياني است، يعني يک روحیه

 آن بود. هاي مهماز چهره

علم متقن يا اطمیناني اسلت.  بازگشت به خود چییها در واقع تابعي از ايده ايده

بینید و در عین مي را زماني كه شما حجم عظیمي از متون و اطالعات ضد و نقیض

بینید كه راه تحقیق شخص خودتان بسته نیست كه برويد بلا چشلم خلود حال مي

طبعلاً ايجلاد « يلافتنيقین» داريد  اين انگیلیه ببینید و حتي ابیار بهتري نیی سراغ

شود و طبعاً نیی نهادها و ساختارهاي ايجاد شده حلول دانلش موجلود بله انلواع مي

دچيل مثبت و منفي مانع شما خواهند شد. گاهي به دلیل مثبت اينكه شلما طبعلاً 

ا زبان و خواهد كه بقرار نیست چرخ را از اول اختراع كنید و سنت علمي از شما مي

روش و ادبیات علمي آشنا باشید و بسیاري از كساني كه نبوغي بلدون ابلیار و عللم 

شوند. گاهي هم به دلیلل منفلي ها ميعلمكافي دارند معموچً به شدت مستعد شبه

بلرد بله خطلر اي مرسوم كله از سلنت علملي بهلره ميكه نهادي، پولي، ايدئولوژي

 نند.ككُش ميافتد و طرف را گالیلهمي

اي چگونه به سلمت خلود چییهلا حال نكته اين است كه گالیله و جريان گالیله

برگشتن خطايي بیر  رخ داد كه ماننلد  برگشت و چرا از ديد هوسرل در اين شیوه

درخت گردوي ممد تربچه بود و براي هوسرل ديگر هرچقلدر هلم  مشكل در ريشه

ي يهلاتي دارد كه ختم بله بحراناين علم دقیقه بخواهد پیش برود  از ريشه مشكال

 شود؟در علم و خود بشريت اروپايي و جهان امروز به طور كلي مي

شدن كل داستان طبعاً منو  به خواندن آثار هوسرل خاصه كتاب بحلران روشن

گونله ديلد علم اروپايي دارد. اما مختصراً در حد گیارشي بايد گفت كه هوسرل ايلن

خود چییها برگشت، اين يعنلي اينكله او خواسلت بله اي به كه وقتي جريان گالیله

بیند و علم را بر اساس آن برگردد، يعني آنچه با دو چشم خودش مي "خود تجربه"

دوباره بنا كند. و اين همچنین به اين معناست كه بخواهد به عالم خارج رجوع كند 
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چیلی  و درگیر ذهنیات خودش نباشد و آنچه به ذهنش مربو  است را به نفع خلود

كنار بگذارد. اما واقعاً چنین كاري نكرد زيرا به مشكل برخورد. مشكل اين بلود كله 

هلاي حسلي آن ماننلد بلكله داده ،بینیم خود چیی نیستاولین چییي كه آن را مي

مان از ملثالً آن میلی زيسلته رن ، بو، صدا و امثالهم هستند. يعني ما اصلل تجربله

هلاي تجربلي مسلتقیم بله ذهلن ملن سلت. دادهبلكه مثالً رنل  آن میلی ا ،نیست

هلا را ملالک عللم توانم اينگذارد، پس نميها اثر ميادراكم بر آن اند و نحوهوابسته

وزد را يكي ممكن است بگويد اچن سرد است، آن يكلي قرار دهم. زيرا بادي كه مي

رد بگويد نه گرم است )يكي سرما خورده باشد يكي هم شیره(. پلس اينكله بلاد سل

خلود "تواند ثابلت كنلد. يعنلي زيسته به طور كلي نمي است يا گرم است را تجربه

از دسترسلم خلارج   ام قلرار دهلمكه من خواستم بدان برگردم و مبناي علم "چیی

اش است كه نسبت به ما نسبي هستند. اما عللم قلرار است و پشت نمودهاي حسي

 ،ر چه بود؟ كساني ماننلد هلابیچییهاي نسبي سخن بگويد. پس تدبی نیست درباره

خصايص چییها را به دو دسته اولیه و ثانويه تقسیم كردند. ثانويه مانند رن  و بو و 

اند و مبناي علم نیستند و اولیه اما خصايصي است كله بله ملا صدا كه به ما وابسته

وابسته نباشند و مربو  به خود چیی باشند. از نظر ايشان اين خصلايص، خصايصلي 

چییها بودند. در بنیاد علم مدرن درواقع هلر آن « اندازه»و « حجم»، «مقدار»د مانن

گیلرد، ايلن باشلد محلور املر علملي قلرار مي« گیريانلدازه»اي كه قابلل خصیصه

پذير است و زبلان گیري نیی در دستگاه مختصات از هندسه به حساب برگشتاندازه

ار يک چیی، خودِ آن چیی نیست. شود. اما روشن است كه يک مقدفرمولي ايجاد مي

متر است، اصلالً از سانتي 65اگر از شما بپرسند اين خودكار چیست و پاسخ بدهید 

هلايش اسلت، گويند ايلن فقلط يكلي از ويژگيشوند و ميپاسخ شما خوشحال نمي

جی اين نديلد « ايچاره»رغمِ علم به اين واقعیت، خودش چیست. اما علم مدرن، به

شللان بسللنده كنللد، زيللرا از حیللث دار چییهللا در تعريللف علميكلله بلله صللرف مقلل

چونلان  "كمیلت"توانست به هاي حسي فقط ميشناسي به دلیل مشكل دادهروش
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 :گفلتعامل عینیت تكیه كند و كمیت را در زبان رياضي باز كند. چنانكه گالیله مي

 .«هر چییي بلراي توضلیح بله زبلان نیلاز دارد و زبلان طبیعلت رياضلیات اسلت»

علم مدرن شد و پیرو آن فهمي مكانیستي بلر جهلان عللم و  سازي، خصیصهرياضي

جهان زندگي چیره شد. علوم طبیعي علوم محوري قرار گرفتند و علوم انسلاني اگلر 

بلودن كننلد بايلد از روش عللوم طبیعلي و هملان زبلان خواستند دعوي علمليمي

ها با خصايص كیفي و خود سلوژه كه اين علوم بدواً جافرمولي استفاده كنند و از آن

  سلروكار داشلتند -دانسلت ها را اذهانِ فاقد عینیتِ مورد نیاز علم ميكه علم آن -

محكوم 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 

انگاري دامن خود رياضیات و منطق و در نتیجه عللوم طبیعلي را روانشناسي مشكل

نیی گرفت و در خطر نسبیت قرار گرفتند. زيرا در نهايلت رياضلي و منطلق نیلی در 

دانشلمندان عللوم  -يا همیمان با  -لذا حتي قبل از خارج و در دل طبیعت نبودند. 

داناني ماننلد ملاخ، هرينل ، ياضليانساني مانند ديلتاي و وبر، ايلن دانشلمندان و ر

هیلبرت، كانتور و ديگران بودند كه متوجه بحران فراگیلر در عللوم طبیعلي شلدند. 

انگاري و علدم توجله بله سلاختار دهد كله چگونله يلک شليءايهوسرل نشان مي

را « خلود شليء»اي قوام بگیرد كه آورديِ خود ادراک سبب شد آن فرض اولیهروي

كه اگر دقلت كرد. در حاليكننده تصور ميادراک مفارغ از سوژهاساساً چییي كامالً 

اش. املا ايلن اش است نه چییي پشت آشلكارگيشد، خود چیی همان آشكارگيمي

چیلی در پشلت آشلكارگي »را بله « چیی چونان آشكارگي ]=زاخله[»فرض كه پیش

یهلا فروكاست، آغاز خطاي بیر  بود. زيرا همین باعث شد كه خلود چی« ]=دين [

ن شوند شانخواستیم بدانها برگرديم  بدل به رازي پنهان در پشت پديدارشدكه مي

كمیلتِ آشلكارگي را  ،شان يعني وجه كمّي، انتلیاع كنلیمو از بخشي از پديدارشدن

لد رياضلي از چیلی را خلود چیلی بلدانیم. در مالً خود چیی فرض كنیم و يک منیفع

كمیت آن كله بخشلي از صلورت آن اسلت كند  فقط كه آنچه چیی را چیی ميحالي
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آن و فاعلل و قابلل آن نیلی  آن، غايت آن و حتي عواملل موجلده هنیست، بلكه ماد

شلوند. ملثالً فرزنلدم كله از ملن هست كه در نتیجله از پرسلش علملي خلارج مي

توانم به او بدهم: اين میلی پرسد اين میی چیست؟ چند پاسخ درست و علمي ميمي

است. اين میی براي نوشتن است. ايلن  میی از چوب ساخته شده مستطیل است. اين

اند. اما هاي درست از وجوه منطقيها پاسخاين میی را عمو نجار ساخت و غیره. همه

لم اي، ملالء علاشناسي مبنايي گالیللهتوان نشان داد كه اوچً اين روشبه وضوح مي

نیاً در تبیین مكانیستي، مباحث ثا .كندلدها گم ميفییيک را در خالءهاي بین مینف

آوردي پیوندي رويتر چون همكند و از همه مهمشناختي را از بازي خارج ميغايت

« ذهنیلت»را بله « سلوبژكتیويته»  ادراكي را از اول ناديده گرفته است خودِ تجربه

ي گیرانسان نه در مقام شيءاي قابلل انلدازه تواند علمي دربارهدهد و نميتقلیل مي

 شناسليِ عللمِ دقیقلهداشته باشد. انسان« كنندهتجربه»شونده بلكه در مقام و تجربه

طور كند و هملانمدرن، از طريق روانشناسيِ نوروفییيولوژيک انسان را شيءواره مي

كنلد، زيلرا ايجلاد مي بحران در خود منطق و رياضیات نیی ،كه ديديم اين در نهايت

كه خود جهان از اول محتلواي بیند. در حالياهمیت ميمحتواي افكار را ثانويه و بي

 كننده است. افكار ما از ديد پديدارشناختي ضلرورتاً درون يلک جعبلهادراک تجربه

 اند.هاي معطوفیت ما به سمت عالمدرخود بسته نیستند، بلكه شیوه

 كنلد كله ملا بايلد ايلدهگیري ميحال هوسرل از چنین مباحثي چنین نتیجله

به خود چییها و علم يقیني و اطمیناني را زنده كنیم و با كلاوش و نقلادي  بازگشت

هاي مدرن غلبه كنیم نه اينكه به ها و كاستياست، بر كژي مسیري كه سپري شده

هاسلت كله چنلین بلكله اتفاقلاً در مقابلل آن ،هاي غیرعلملي بلرويمسمت نسبیت

 تر داشته باشیم.اي داريم تا علمي مستحكموایفه

توان وارد جیئیات شد و امید است كه خواننلده شن است كه بیش از اين نميرو

اي براي مطالعه آثار پديدارشناختي يافته باشد. اين مباحلث مبنلايي تبعلات انگییه
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هللاي گیريبسللیاري دارنللد و در میللان پديدارشناسللان بعللد از هوسللرل نیللی جهت

ر با هايدگر در ايران بله دلیلل جاكه خوانندگان بیشتشود. از آنگوناگوني ايجاد مي

اش در معرفلي است آشنايي دارند، و هايلدگر خاصله در شلیوهسنتي كه ايجاد شده

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 

ا شويم  ما با چییي ضدعلمي مواجه نیستیم، بلكه هلدف تلرمیم و اش آشنهوسرلي

 هاي آن است.ها و كاستيطور كلي و غلبه بر كژياي علم و دانش ما بهاصالحِ ريشه
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 خواهرد ترثیير چگونره تفکرر آینده بر ریاضيات، به ما امروز دیدگاه

 گذاشت؟

 1آرش رستگاردکتر 

 خالصه

 كرده پنهان را شناخت انسان به ديدگاه ،خود در رياضیات به ما عصر انسان ديدگاه

 اسلت. نملوده مخفي خود در را چیستي انسان به انسان ديدگاه ،خودنوبه  به آن و

 بله جلااين در. داشت دنكالني خواه تأثیر آينده بشريت بر هاييديدگاه چنین اين

 .م پرداختخواهی بشر تفكر موضوع و هاروش بر رياضیات به ديدگاه انسان ثیراتأت

 مقدمه

 و عللم بله علملي نهادهلاي و دانشمندان ديدگاه خصوص به و علم به بشر ديدگاه

 خصلوص بله و رياضلیات بله بشلر ديدگاه حالت خاص در جامعه و در آن كاركرد

 اطالعات جامعه، در آن كاركرد رياضیات و به علمي نهادهاي و دانانرياضي ديدگاه

 چگونه چیست؟ انساني شناخت اينكه شناخت، به انسان ديدگاه مورد در را مهمي

 ايلن املا اسلت كلرده پنهان خود باشد؟ در تواندمي چه آن موضوع و كند؟مي كار

 ذات بشر، شناسيانسان طرفي از كند.مي تعريف را انسان است كه انساني شناخت

 تعريفلي يعني. كندمي تعیین را سرنوشت بشريت آن و دهدمي تشكیل را بشريت

 كننلدهتأثیري تعیین بشريت عاقبت بر انسان به او ديدگاه و دارد انسان از شرب كه

 بله تنهلا، بلكله اسلت نشلده پرداختله كلیت اين در مسئله اين به جااين در. دارد

                                                      
 شريف عضو هیئت علمي دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي 1
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 خلواهیم او عالقه مورد موضوعات و بشر تفكر هايروش بر رياضیات امروز تأثیرات

 و پلردازيتئلوري و مسلئله حلل هلايبلر روش رياضیات آيا مثال، براي. پرداخت

 داشت؟ خواهد جديدي تأثیرات ما امروز فلسفیدن هايروش

 شناخت بر ریاضيات تأثيرات

 گروهلي. دارنلد رياضلیات انجلام بلراي مختلفلي عمللي هلايفلسلفه دانانرياضي

 پلردازيتئلوري گروهلي و محاسلبه گروهلي مسلئله، حلل را رياضیات دادنانجام

 شلناختي ساختار باعث رشد را رياضي دادنانجام ديگر، دانانييرياض ما. ابینندمي

 را حاصلل شلناختي رشلد رياضلي، محتلواي هر دادنانجام از پس هاآن. دانندمي

 بلر درس هلر شلناختي تلأثیرات روي از را خود درس محتواي و كنندمطالعه مي

 .  كندمي مرتب آموزاندانش شناخت

 سلاختار رسلیدن كملال بله رياضلیات، نجلاما از شلناختي دانانرياضي انگییه

 دانلانرياضلي همله در شلناختيكمال به سوي حركت البته. است ايشان شناختي

 مطالعله و را مشاهده شناختي تپییرات اين شناختي دانانرياضي اما افتد،مي اتفاق

 انلدازه به يک هیچ اما  شوندمي شناخت رشد باعث نیی علوم ساير مسلماً. كنندمي

 املر اين. نیستند توانمند انسان شناخت ساختار بر تأثیرگذاري در ضیات محضريا

 بلر در را شلناخت طیلف سراسر كه ستنی تفكر رياضي باچي تجرد درجه دلیل به

 هلايچيه اين بلكه ،كندتپذيه مي را انسان شناخت تجرد هايچيه همه و گیردمي

 .شناساندمي او به را سانان شناختي ساختار و كندمي پاک را شناخت ،تجرد

 الهیات كه شناختي موضوعات مجردترين درک براي را انساني ادراک ضیات،ريا

 يلک درک مجلرد، مفلاهیم شلناخت در ورزيلدگي خلاطر به .كندمي آماده باشد،

 اسماء از او شناخت و آخرت بهشت، جهنم، مثل ديني مجرد مفاهیم از دانرياضي

 اسماء ساختارهاي درک در فیلسوف يک حتي. است عامه از تركامل الهي صفات و

 بلر رياضلیات دادنانجام كه جاآن از ندارد. را دانرياضي يک شناختي توانايي الهي
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 حكوملت نیلی او انساني ساختار بر لذا است، تأثیرگذار انسان شناختي ساختارهاي

 .دارد

 شناسیانسان بر ریاضيات تأثير

 شلناخت كننلدهتعريلف و ننلدهكتعیین بلكه ي،شناخت ساختار رشد مايه رياضیات

 بله بشلر نگلاه و دهلدمي انجام كه رياضیاتي از توانمي انسان را لذا و است انسان

 دهنلدملي انجلام دانلانرياضلي املروز رياضیاتي كله از توانمي را انسان چیستي

 و مساوق انسان تجريد شناخت هايچيه بر ،انسان هستي تجريد هايچيه. شناخت

 هسلتي همله بلا و كند درک تواندمي خود هستي همه با انسان كه چرا. منطبقند

 را خلقلت جهلان خلود هسلتي همله .اسلت الهلي اسلماء و آيلات گاهخود تجلي

 مسلاوق انسان هستي مراتب با نیی جهان خلقت هستي مراتب واقع، در. شناسدمي

 جهلان طور كههمان. تاس الهي اسماء نماي تمام آيینه انسان كه چرا. منطبقند و

 او نگلاه دهد،مي انجام دانرياضي كه رياضیاتي كه،اين خالصه. است چنین خلقت

 قلله ايلن و كنلدملي تعیلین ملا بلراي را او ساختارشناسلي ادراک او، و انسان به

 امروز رياضیات اگر كه است سوال اين حال. است عصري هر در بشر شناسيانسان

 امروز انسان قله نگاه اگر و گويد؟مي چه ما عصر شناسيانانس به راجع بشناسیم  را

 بینيپیش را چییي چه بشري تفكر آينده درباره اين بشناسیم، را انسان چیستي به

 كند؟مي

 تنهلا ملا كله چلرا  نیسلت زمان بستر در شناسيآينده و بینيپیش اين مسلماً

 آبسلتن را تفكلري وعنل چله ما، عصر شناخت انسان كه كنیم بینيپیش توانیممي

 شناخت از دسترس شود، متولد و برسد چزم پختگي به كي تفكر اين كهاين. است

 .است خارج ما
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 امروز ریاضيات از برآمده شناسیانسان

 اسلت؟ نداشلته بیستم قرن رياضیات كه دارد خصوصیاتي چه امروز رياضیات مگر

 دانلانرياضلي ارتبلا  ملدد بله اجتملاعي هايشبكه و مدد محاسبات به كامپیوتر

 و اندرسیده نتیجه به محقق چندين همكاري با تحقیقاتي بیر  هايپروژه ،اندآمده

 .استشده ممكن اهداده زبان به بشري تمدن شناخت

 كله اسلت شده كامپیوتري سازيمدل جديد شاخه به منجر رياضي سازيمدل

 از بسیاري در ماشین ادگیريي. كندمي مطالعه قابل را انساني و طبیعي هايپديده

 در شناخت كه گفت توانهمه مي اين با. است كرده نیازبي سازيمدل از را ما امور،

پديلد  انسلان شلناخت در انقالبلي و است شده جديدي مرحله وارد اطالعات عصر

 از برآمده كه انساني ،شد خواهد انسانیت از جديد تعريفي به منجر اين و استآمده

 ايمسلئله بلا وقتلي برجسته دانانرياضي از بسیاري. اطالعات است عصر رياضیات

 هلاآن اگلر و سلپارندمي گرهاي كامپیوتريمحاسبه به را آن ابتدا  شوندمي مواجه

 آن مسئله رياضي فلسفي هايروش با كنندمي سعي بربیايند، آن پس از نتوانستند

 آمده او مدد به شناخت در شینما كه است انساني جديد، عصر انسان. كنند حل را

 كملک را انسلاني ضلعیف هلايماهیچله كه هاييماشین درست مثل چییي. است

 شدهتقويت شناختي با چنین انساني آيا اما. كند بلند را سنگین اجسام تا كنندمي

 بلا ادراک انساني حمايت براي چزم افیارهاينرم هنوز آيا است؟ پیوسته واقعیت به

 ملرز در افیارهلايينلرم چنین است؟ آمده وجود به مصنوعي هوش از گرفتنكمک

 اينترنلت كملک بلا يا و نويسندمي رياضي مقاله كه افیارهايينرم .دارند قرار تولید

 ايلن اول قلدم رسلانند مي گیرينتیجه پايان و به آغازين جمله چند با را ايمقاله

 .نداپیموده را طوچني مسیر
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 است؟ یافته تحقق کند؛می تعریف امروز ياتریاض که انسانی آیا

 هلايروش هلا،داده اسلتدچل، در كنلدملي تعريلف املروز رياضلیات كله انسلاني

 كامپیوتر توسط خاص، حاچت محاسبات انجام و هاداده كردنیري، خالصهگنتیجه

. اسلتنگرفتله شكل هنوز انساني كه چنین البته ،شودمي حمايت مصنوعي هوش و

 اينترنلت هلايروي داده از مقاله نوشتن افیارهاينرم و ماشین يادگیري هايروش

 انجلام انسلان توسلط كه اموري از بسیاري. هستند اولیه گیريشكل حال در هنوز

 آملوزش مثلال، براي. شوند حمايت مصنوعي هوش توسط توانندمي شوند ميداده

 جلاي بتوانلد اشینم شايد حتي و شود حمايت يادگیري ماشین كمک به تواندمي

 كله انسلان هلاياز نقلش بسلیاري. بگیلرد مناسلب محتلواي انتخاب در را انسان

 در پیشلک يک نقش مثل. دنشو انجام ماشین توسط دنتوان  ميهستند الگوريتمي

 نقلش. مشابه هايمثال از بسیاري و قاضي يک نقش يا و شايع هايدرمان بیماري

 توانلدمي انساني علوم در تحقیقات حتي و ساختارهاي انساني بسیاري در مديريت

 اسلت مهم هايمثال خاطر همین به. بگیرد قرار اطالعات عصر حمايت مورد بسیار

و  سلازيفرضلیه هلايروش طلورهملین مسلئله، حلل هلايروش كلنممي فكر كه

 تحوچتي دچار اطالعات عصر سايه در فلسفي تفكر هايروش حتي و پردازينظريه

 و كلنم بینليپیش را تحوچت اين كرد خواهم سعي جادر اين. شد خواهند بنیادي

 مقايسه علمي جامعه در علم فرهن  امروزي با را تحوچتي چنین از برآمده فرهن 

 تفكلر آينده بر رياضیات به ما امروز ديدگاه تأثیر درباره پرسپكتیوي كار نمايم. اين

 .داد خواهد ما به بشر

 کند؟می حل مسئله چگونه فردا انسان

 بله مسلأله حلل هايروش بود، خواهد تأثیرگذار بشر فكر بر كامپیوتر كه جاآن از

 آرزوهلاي مبنلاي بلر ايلن و كلرد خواهد حركت شدنو محاسباتي ساختني سوي

 كتاب در ساختن به تأكید. بود شهودگرا خواهد رياضیات از براور فلسفه و چيبنیتی

 وجلود قضلايايي كله كمكم نوزدهم قرن از اما ،شودمي مشاهده نیی اقلیدس اصول
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 جملله از. كردنلد آللوده را رياضیات نبودند  ساختني ولي كردندمي ثابت را چییي

 كله بود خواهد هاييمسئله حل بر تأكید اطالعات، عصر در! ثابت براور نقطه قضیه

 هوش و هستند كامپیوتر به ارائه قابل چنین مسائلي. هستند ساختني و محاسباتي

 آيلا املا. نمايلد را مددرسلاني انساني ذهن محاسبات، در توانست خواهد صنوعيم

ملورد  هنلوز است  بوده رياضیات در تأكید مورد روند يک كه كلي حاچت به تعمیم

 اثبلات و تركلي حاچت به مسائل دادنتعمیم كه رسدمي نظر به بود؟ خواهد توجه

 نظريه شاخه در. گیردمي قرار ردازيپنظريه و سازيحیطه فرضیه در كلي، قضايايي

 دستور در مختلف هايزمان-فضا در قوانین فییيكي محاسبات فییيک، از هاريسمان

 ايگسترده هايدر مثال فراواني محاسبات ،شاخه اين در. دارد قرار دانانيکفیی كار

چگونله  ،كنلیم فكلر فییيكلي مفلاهیم بله چطور است بهتر بگويد، ما به است قرار

 ايلن قبول نتاي  و عواقب و رسندمي مهم نظر به فرضیاتي چه ،كنیم سازيضیهفر

 .چیستند فرضیات

 اتفلاقي همین مانند چییي هم، اطالعات عصر در پردازينظريه و سازيفرضیه

 چیلیي مسائل حل به محاسباتي نگرش. افتدمي نظريه ريسمان شاخه در كه است

. اندديده را آن از زيادي هايو مثال است ورمتص كاربران براي بسیار امروز كه است

و  سلازيفرضلیه ،محاسلبات ايلن كملک بلا بتوانلد مصلنوعي هلوش كله ايلن اما

 از فراوانلي هلايمثلال هنلوز كله چلرا. است ذهن از دور هنوز نمايد پردازينظريه

 تصلور و اسلت نشلده مشلاهده كاربران بین در توسط كامپیوتر تحلیل و استدچل

 .نمايدمي مشكل ايشان براي را ايآينده چنین

 کند؟می پردازینظریه و سازیفرضيه چگونه فردا انسان

 فرضیات، داشتن دست در با بود خواهد قادر مصنوعي هوش كه است اين ما فرض

 عصلر پرسلیمملي صلورتايلن بكشلد. در بیلرون فرضلیات اين از را نظري عواقب

 انجلام كلهايلن پاسلخ داشت؟ خواهد انتخاب فرضیات براي ابیارهايي چه اطالعات

 اين در مشتركي احكام چه كه اين بررسي و خاص هايمثال بسیاري در محاسبات
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 منطقلي لحلاظ از كه هستند هاكدام احكام اين بین در و برقرارند خاص هايمثال

 كلي به تواندنمي چند هر  باشند داشته فراواني نظري نتاي  كه را دارند اين قابلیت

 هلوش همكاري اما نیست، الگوريتمي يک امر نظر به و بگیرد انجام ماشین توسط

 بله پردازينظريه سازي وفرضیه در را انسان تواندمي بسیار انسان ذهن و مصنوعي

 كله اسلت انسلان اين فییيک، علم مثل عملي، مسائل در نهايت در اما. ببرد پیش

 آن هلايآزملايش نتلاي  و فییيكلي واقعیلت بلا هلانظريله كلدام گیردتصمیم مي

 سلازيشلبیه كله اينكتله يک. گیردقرار مي تأيید مورد بیشتر و است ترهماهن 

 كلامپیوتر .اسلت اسلتعاره مفهوم نمايدمي دشوار كامپیوتر براي را انساني استدچل

 معنلي چندين تواندمي انسان براي جمله يک. بفهمد تواندنمي را انساني استعارات

 كه دهدمي نشان نكته اين. نیست يابيدست قابل كامپیوتر ين برايا و باشد داشته

 بیند كنار به را بشر توانست نخواهد كامپیوتر هرگی ،پردازينظريه و سازيفرضیه در

 دربلاره پیشتر هستند و الگوريتمي كه انساني هايفعالیت در اما. بكند نوازيتک و

 شلدهداده تعللیم كامپیوترهاي لعم در كه رسید خواهد روزي گفتیم  سخن هاآن

 نقلش هلم فلسلفي هلايروش در. بگیرند را انساني متخصصان انسان جاي توسط

 تلررنل كم و تركم پردازينظريه و سازيدر فرضیه انسان نقش از مصنوعي هوش

 .بود خواهد

 دهد؟می انجام فلسفه چگونه فردا انسان

 انقالب اين بگذارد؟ تأثیر انسان دنفلسفی هايمهارت بر تواندمي اطالعات عصر آيا

 بشلري تمدن در سال 6055 كه فلسفه روش بر كه دارد را چنین عمقي ،آوريفن

 اختیار در فلسفي فراوان موضوعات تنها اطالعات نه عصر كند؟ حكومت دارد، عمر

 بوجلود بشر براي تجربیات شناختي در كه تحولي خاطر به بلكه دهد،مي قرار بشر

ملا  كله هلاييفعالیلت از بسیاري. گذاشت خواهد تأثیر او فلسفي روش رب آورد،مي

 انسلان للذا ،شد خواهند انجام ماشین توسط آينده در كنیم مي تلقي انساني امروز

 از هاييقسمت و داشت خواهد انساني شناخت از تريو صحیح متفاوت درک آينده
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 باعث موضوع اين. شناخت بهتر خواهد را ناپذيرندجايگیين كه شناختي هايمهارت

 و تأكیلدات ببینلد متفلاوت را انسلان شلناختي تجريد هايچيه هندسه او شودمي

 و ذهن و جسد پذيريجايگیين به او. باشد داشته امروز انسان از متفاوتي شناختي

 بله و داشلت خواهلد تأكید شناخت، ترباطني هايچيه ناپذيريو جايگیين اهمیت

 بله رو، اين از. داد خواهد اهمیت او شناخت ااهري از بیش انسان باطني شناخت

 نله بدهلد، تلروي  را گرايياولیه، باطن انتظار خالف بر اطالعات عصر رسدمي نظر

 الاهر تپذيله از را بشلر چشلمان اطالعات عصر. بسپارد فراموشي به را آن كهاين

 خواهلد سرشلار الاهري هاينعمت از و چشاند خواهد او به را ااهر و كرد خواهد

 آن به و آوردمي هجوم باطن سوي به و شودمي گريیان از ااهر بشر كه چنان. كرد

 ديلد خواهلد ااهري، هايخواسته شدنبرآورده از پس كه چرا. جست خواهد پناه

 زندگي نیازمند است، آن واقعاً به او آنچه و نیستند او واقعي هايخواسته هااين كه

 در و گشت خواهد باز دين سوي به باستان عهد مانند لسفهف بنابراين،. است باطني

.شلد خواهلد ناپديلد و شلده حلل آن در و خلورده پیونلد ديلن فلسلفه بلا نهايت
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 گيری معماری ایران در دوره اسالمیهندسه و شکل-ریاضيات

 1دکتر احد نژادابراهيمی

ت و بله كتاب معملاري نوشل دهترين كتاب معماري را با عنوان ويتروويوس قديمي

امپراتور روم تقديم نمود. او در اين كتاب سه مولفله زيبلايي، كلارايي و  ،آگوستوس

گانه معماري معرفي نمود و از آن زملان هملواره هاي سهايستايي را به عنوان مولفه

گانه ملورد نقلد، پلژوهش و تفسلیر مورخلان حلوزه معملاري بلوده اسلت. اين سه

، هندسله بايلد ماهر در كار با قلم] معمار [د:كنويتروويوس در كتاب خود اشاره مي

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 

شوند اما مسائل دشوار تقلارن، بله ها محاسبه مياضي هیينه ساخت بناها و اندازهري

(. 65: 6587شللوند )ويتروويللوس هللاي هندسلله حللل ميكمللک فرضللیات و روش

گلردد گانه، زيبايي و ايستايي معرفلي ميهاي سامانه سهبراساس اين گفتار از مولفه

شود. از آن اري مطلوب خود ميها براي رسیدن به معمو معمار مواف به رعايت آن

كه بتوانند معماري كنند چجرم به اسلتفاده از زمان به بعد معماران همواره براي اين

ها مواف شدند و تقريباً تمامي معماران عالم بر اين اصلول، هاي وابسته به آندانش

 تلالش بسلیاربندي نمودند و معماران ايراني از جمله كساني بودنلد كله ااهار پاي

                                                      
 عضو هیئت علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اسالمي تبريی 1
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بديلي را خللق كننلد. معملاران ايرانلي تا با توجه به اين اصول آثار زيبا و بي كردند

برداري هاي وابسته نهايت بهرهمعماري پايداري داشته باشند، از دانش كردندتالش 

هلا اسلتوار گشلت. از گیري تمدن ايران براساس و پايله ايلن دانشرا ببرند و شكل

آبلي مثلل ايلران تلا سلاخت آب در سلرزمین كم هاي آبي براي انتقالساخت سازه

نشلان هاي عظیم و بیرگي همچون تخت جمشید و مجموعه تیسفون، همگلي سازه

از دانش و توان مهندسي باچي ايرانیان داشت. بخش زيادي از اين موارد وابسته بله 

باشد كه بدون آگاهي ايرانیان نسبت به ايلن مسلئله، امكلان رياضیات و هندسه مي

 د چنین تمدني وجود نداشت.ايجا

منلدي تلوان اوج بهرهقلرن اول هجلري را مي چهلاردوران اسالمي به خصوص 

معملاران و معماران ايراني از رياضیات و هندسه در معملاري اسلالمي دانسلت كله 

هاي مختلف آن از مراحل اولیه در بخشدر كارهاي خودشان و استادكاران و بانیان 

محاسلبات  و ايي، اجرا، نظارت بلر اجلرا، محاسلبات سلازهاندازها، طرحتهیه نقشه

از هندسه و رياضي در جیئیات معملاري، تناسلبات و  ار،شده كاجرايي نهايي و تمام

 .  كردندامثالهم استفاده 

 اهميت ریاضی و هندسه در معماری 

هلا و شود و دانشلي اسلت كله بله ويژگيگیري استفاده ميهندسه به معناي اندازه

« هنلدازه»هندسه كه از  واژه پردازد. توجه به ريشهها ميمیان اشكال و اندازهروابط 

رسلاند كله دانلش تناسلبات را نیلی بايلد است، مي پارسي برگرفته شده« اندازه»و 

(. ابوريحلان بیرونلي 056، 6587 كلار،بخشي از دانش هندسه بله شلمار آورد )نقره

ها كه اندر جسلم ها و شكلخاصیت صورتها و دانستن اندازه»هندسه را به معناي 

خللدون دانلش هندسله را (. ابن6505 اسلت )بیرونلي،تعريف كلرده« موجود است

دانش هندسه عبلارت از انديشلیدن در مقلادير اسلت بلر »كند: گونه تعريف مياين

ها يا متصل و آن يا داراي يک بعد اطالق با مقادير منفصل از جهت معدود بودن آن
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« باشد، يا داراي دو بعد اسلت كله سلطح اسلت، يلا داراي سله بعلد.است كه خط 

(. نظم در معملاري از اصلول مهلم و ضلروري معملاري 6555: 6518 ،خلدون)ابن

محلوري ايلران نقلش  اسالميدر معماري  نظم در معماري و خصوصاًمطلوب است، 

ها و انسانها نهفته است البته اين اهمیت به لحاظ ذاتي در وجود انسان .استداشته

توانلد بله ايلن تالش دارند تمامي امورات خود را با نظم پیش ببرنلد و هندسله مي

بخشیدن به معملاري و معملاران در جهلان هندسه در انضبا »موضوع كمک كند  

جهلاني و الهلي را نیلی از طريلق مادي، امكان استعاري تقرب به خداونلد و املر آن

اسلت و ضلمن  ايلره( بله آن اعطلا كلردهاستفاده اشكال صريح جهلاني )مربلع و د

« سلازدهلاي درونلي را ممكلن مياي از انگییشبخشیدن به معمار، گسترهاطمینان

هرچقدر معمار به ابعلاد مختللف هندسلي آگلاهي  (.66: 6515 ،)بمانیان و ديگران

مندي و خالقیلت د از حضور اين دانش براي بهرهتوانتر ميباشد بهتر و دقیق داشته

توانلد معملار را از انجلام . اين دانش و توان علملي مياستفاده كندرهاي خود در كا

. البتله اسلتفاده از دانلش بلازداردكارهاي احساسي و فردي به دور از دانش عمیلق 

رياضي صرف به معناي اين نیست اگر معمار از رياضیات و هندسه بهره ببرد كلار و 

خالقیت وجلود خواهلد داشلت كله  محصول نهايي خالقانه خواهد بود  بلكه زماني

در فرايند تولید معملاري اسلتفاده  ،در محل و مكان خود يمعمار بتواند از هر دانش

 كند.

 دانان و معماری دوره اسالمی ایرانریاضی

. (665 :6586)فالمكلي، « گراسلتمعماري اسالمي در ذات خود معماري هندسه»

ها در همه الش براي گسترش آنهاي روز و تعالقه شديد مسلمانان به كسب دانش

كس پوشیده نیست و مسلمانان به طلور كللي ها در قرون اولیه اسالم بر هیچبخش

بايلد »گويلد: خللدون ميابن. دانسلتنداين دانش را تا حدود زيادي بري از خطا مي

سازد. جمله براهین آن بلس دانست كه هندسه ذهن را روشن و فكر را مستقیم مي
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ان است. بعید است كه به استدچل هندسي خطا راه يابلد، زيلرا كله روشن و به سام

دارد، بعید سخت متقن و منظم است. لذا فكري كه پیوسته خود را به هندسه وا مي

موجلب  (. ايلن عالقمنلدي66: 6515 ،)بمانیان و ديگران« افتداست كه به خطا در

هاي مختللف امي بخشها را در تمشد تا دانشمندان اسالمي تالش كنند اين دانش

دانشي از جمله رياضیات و هندسه بسط دهنلد. فلارابي، خیلام و ابوالوفلا بوزجلاني 

بندي كساني بودند كه در سطوح مختلف بینشي تالش كردند تلا بتواننلد بلا دسلته

دانان بلراي كردن تالش رياضيها را به كاربرد نیديک كنند و اوج كاربرديعلوم، آن

باشلد. حلض رياضلي، كارهلا و رسلاله عمللي بوزجلاني ميكردن دانلش مكاربردي

هاي نظلري و داني است كه به عرصهترين رياضيترديد ابوالوفا بوزجاني برجستهبي»

عملي رياضیات در صناعات معماري دوره اسالمي پاي گذاشلته اسلت. ابوالوفلا ايلن 

ه هندسله اي مديون آثلاري در حسلاب و بله ويلژرشتهجايگاه را در اين حوزه میان

عملي است كه براي برآوردن نیازهاي دست اندركاران و اصحاب صلناعات معملاري 

دهلد بنلا بله (. مطالعات نشلان مي67: 6516 ،)طاهري« به علوم رياضي پديد آورد

دچيلي دانش رياضیات در ايران فراز و فرودهلايي داشلته و دارد كله بايلد از منظلر 

به اعتقلاد نگارنلده عملده ايلن فلراز و  اماد، متفاوت مورد بررسي و تبیین قرار گیر

گردد. به طور مثلال اگلر املروز در هاي حاكمیتي و اعتقادي برميها به جنبهنشیب

دوره سلجوقي، تیموري و تركماني معماري بسیار پیچیلده از منظلر فلرم، شلكل و 

ن دانان بیرگي در ايتیئینات را شاهد هستیم  دلیل عمده اين موضوع، وجود رياضي

بخش بناهاي تاريخي دنیاي اسلالم هاي پیچیده هندسي كه زينتطرح»دوره است 

توسلط معملاران و هنرورزانلي   انلدهمواره شگفتي مورخلان را برانگیخته و هستند

رفتند، بلكله در اند كه نه تنها در شپل خود استاداني مسلم به شمار ميآفريده شده

(. عملده ايلن آگلاهي توسلط 615: 6585 ،)اوزدورال« هندسه نیی دسلت داشلتند

اند تا معماران را بله اهمیلت دانلش ها تالش نمودهدانان منتقل شده بود. آنرياضي

هلا را بله كاربسلت رياضي و هندسه آگاه كنند و با حضور در جلسات هنرورزي، آن
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ها ترغیب كنند و اچ بله اعتقلاد متلون، معملاران آگلاهي عمیقلي درست اين دانش

دان جلوان نظلر يلک هندسلهر رياضي نداشتند. اين مطلب از ااهلاشنسبت به دان

طلور بیلان استنبا  است كه وقتي نتیجه بحث خود با معملاران را اين عثماني قابل

گیلرد، بین معماران و علما در مي ]هندسه [هر وقت بحثي درباره اين علم»كند مي

ايم ايم ولي هنوز نفهمیلددهگويند: آري ما چییهايي درباره اين علم شنیمعماران مي

 :effendi 1978)« كه عملكرد هندسه چیست و سروكار آن با چه مقوچتي اسلت

دانان ارتبا  خوبي باهم داشلتند دهد هر چند معماران و رياضي. اين نشان مي(28

ولي اين ارتبا  به معناي انتقال دقیق دانش و علوم بله معملاران يلا درک متقابلل 

اند تا از دانش ها نبوده است و معماران تماماً تالش نمودهكامل آن معماران از دانش

دانان آن بخشي را اقتباس كنند كه مورد نیازشان بوده است. اين در اصل بلا رياضي

چون اصل و تفلاوت توجله  ،دانان اسالمي نیی سازگارتر بودماهیت و خواست رياضي

هاي اسالمي و يونلان باسلتان در دانان به دانش رياضي و هندسه در سرزمینرياضي

دانان بلرخالف رياضلي»ديدن اين دانش توسط دانشمندان مسلمان اسلت كاربردي

هاي اسلتدچلي ايلن تر به خاطر نیاز به تفكر و ارزشيوناني كه علوم رياضي را بیش

دانان مسللمان غالبلاً بله نتلايجي عمللي و فلوري گرفتنلد، رياضليعلوم به كار مي

(. 615: 6585 ،)اوزدورال« هاي نظلري آنداشلتند و نله بله جنبله رياضیات توجه

براين اساس ابوالوفا بوزجاني نید اصناف و حِرف، مقامي واچ يافت و توانست بخشلي 

ابوالوفا به خاطر نبوغ و تبحلرش در »گو باشد ها به دانش رياضي را جواباز نیاز آن

به امور ديلواني و ملديريت املور  رياضیات و به واسطه نیاز فرمانروايان در رسیدگي

(. او براسللاس 686: 6570 ،ملالي منیلتللي رفیللع در دسللتگاه دولتلي يافللت )كرمللر

بندي برخلي شلود معملاران در ترسلیم و تقسلیمهاي باقیمانده، متوجه ميياداشت

مبلاني  اًبنا به گفته ابوالوفا ااهر»اي هستند اشكال دچار اشتباهات ترسیمي عديده

وران و اصلحاب توار و دقیقي براي حل مسائل هندسلي میلان پیشلههاي اسو روش

دهلد (. ايلن موضلوع نشلان مي76: 6516 ،)طلاهري« معماري وجود نداشته است
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دان بیرگي همچون ابوالوفا با در نظر گرفتن شرايط و نیازهاي معماران اقلدام رياضي

همین كار را خیلام  و كندها مياي ارزشمند در جهت رفع نیازهاي آنبه ارائه رساله

اي مهلم داشلته دهد. خیام هم ااهراً به واسطه حضوري كه در جلسهنیی انجام مي

است  شخص بیر  حاضر در جلسه از خیام در خصوص ارئه روشي بلراي محاسلبه 

كند و خیام به خاطر بیرگي آن شلخص تصلمیم بله نگلارش سطوح درخواست مي

عملر خیلام در پايلان ايلن رسلاله بلدون »كند اي كوتاه براي اين موضوع ميرساله

كند كه به چند دلیل و انگییه دست به نگارش آن زده است و اشاره مي ،عنوان خود

كننده نويسد: اگر به خاطر رفعت و بلندباچيي مقام آن مجلس نبود ... و اگر طرحمي

ر داشت .... من اكنلون از ايلن وادي بسلیاسوال چنان دين گراني بر گردن من نمي

گلردد دلیلل (. مطابق اين نوشته مشخص مي610: 6585 ،)اوزدورال« بودمدور مي

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

 كند.م به ارائه راهكارهاي معین ميها تصمیاست و خیام به جهت رفع نیاز آن

 

 

 الدين بهیاد، نیاتور كمالیالف: صفحه مشبک در م

 .طومار توپقاپي( شده در تخت سلیمان )منبع:پالن ربع مقرنس گچي كشف :ب
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توان به خواجه نصیرالدين طوسلي كله موسلس رصلدخانه ديگر مي دانانرياضياز 

)مثلثلات(  «القناعكشلف»كرد كه كتاب  باشد اشارهمراغه به دستور هوچكوخان مي

اللدين باشلد. محیيترين كتلاب اسلالمي در زمینله رياضلیات مياو به عنوان علالي

 .كتاب در زمینه رياضي و نجوم نگاشلته اسلت هشت مپربي از شاگردان طوسي نیی

الدين شیرازي است كه بعد از فوت طوسلي از ديگر شاگردان برجسته طوسي، قطب

كتلاب در  چهلار حداقل و بپداد سفر كرده و در آخر به تبريی برگشتبه خراسان و 

اللدين نیلی اللدين فارسلي از شلاگردان قطبزمینه رياضلیات نگاشلته اسلت. كمال

در زمینله نظريله اعلداد دارد.  «تلذكراچحباب فلي بیلان التحلاب»اي به نلام رساله

انه سلمرقند را بله دانان ترک كه مديريت رصدخزاده رومي نیی ازجمله رياضيقاضي

بلن الدين علييكي از شاگردان وي عالرساله و كتاب رياضي دارد. پن   عهده داشته،

باشلد، او پلس از يلادگیري عللوم محمد سمرقندي معروف به مالعلي قوشلچي مي

هاي ارزشلمندي در بلاب بیل ، رسلالهزاده روملي و ال هیئت و رياضیات از قاضلي

ز مر  استادش از سمرقند عازم ح  شد و در تبريلی رياضي و هندسه دارد. او پس ا

بلراي عقلد  قويونلو قرار گرفت و از جانب اوآق رانانمورد توجه اوزون حسن از حكم

خان عثماني به استانبول سفر كرد. او مدتي نیی در مدرسه مصالحه با سلطان محمد

ت اياصللوفیه بلله تللدريس و تللألیف كتبللي در بللاب رياضللي و حسللاب پرداختلله اسلل

دانان بلیر  دوره تیملوري الدين جمشید كاشلاني از رياضلي(. غیاث6517)سیفلو،

مولفي توانا و مخترع ، منجمي زبردست، محاسبي ماهر ،قدرداني عالياو رياضي ،بود

دانان دوره ترين رياضليتلوان او را از برجسلتهبله حلق مي»آچت دقیق رصلد بلود 

ه.ق  856تا پايلان عملرش يعنلي سلال ه.ق  858از حدود سال  اواسالمي دانست. 

و كتلب رياضلي و فعالیت علمي داشت و در اين مدت به تصنیف و تألیف رسلاچت 

 (. 65: 6566 )جذبي،« نجوم پرداخت
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 الدوله(طومار میرزا اكبر )مهندس

 

در سلال  است كله «الحسابمصباح»الدين، كتاب هاي غیاثترين كتابيكي از مهم

اين رساله را در قالب چند مقاله و باب ارائه نملود و  اوه.ق نگارش شده است.  860

بخشي را به طور صريح در خصوص ارائه تعاريف عناصلر معملاري و وابسلته بله آن 

اختصلاص مشخص كرد و باب نهم از مقاله چهارم را به بناها و محاسلبه احجلام آن 

اصحاب اين فن فقط حجلم »نويسد: مقدمه ميالدين جمشید كاشاني در د. غیاثدا

نويسند و ملن همله ايلن هاي خود ميطاق و ازج را آن هم به وجه ناقصي در كتاب

گیري حجلم زيرا احتیاج به اندازه ،كنممحاسبات را آن طور كه بايد و شايد ذكر مي

(. مشلخص اسلت تملامي 66: 6566 ،)كاشلاني «هاستعمارات بیش از ساير حجم

كردن دانش محض رياضیات دانان در جهت رفع نیاز معماران و نیديکاضيتالش ري

اند از دانش و نیلاز دانان توانستهباشد و هر زماني كه معماران و رياضيبه كاربرد مي

معماري ايران در مسلیر رشلد و توسلعه قلرار گرفتله   ديگر آگاهي داشته باشندهم

وي رو به افول گذاشت و مراكلی علملي اما روند توجه به رياضیات از دوره صف .است
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شلدن دانلش رياضلیات در توجه زيادي به رياضیات ننمودنلد و ايلن باعلث كمرن 

دان دوره ياضيترين ر. به طور مثال شاخصشدمعماري ايران از دوره صفوي به بعد 

 املاابلداعاتي هلم داشلت  بود كه «الحسابعیون»صاحب اثر صفوي مالباقر يیدي، 

 شود.كردن اين دانش به كاربرد ديده ميز ايشان براي نیديکتالش كمتري ا

 بندیجمع

گیري هنر و دانش رياضیات ارتبا  رياضیات با معماري از مواردي است كه به شكل

ديگر نیديک شده و از نیازهاي هم آگلاهي پیلدا گردد و هر زمان اين دو به همميبر

 ، املاشدن آن خودنمايي كرده اسلتنمود رياضیات در معماري و كاربردي  اندكرده

معملاري نیلی  ،شدن پیش رفتلههايي كه دانش رياضي كمتر به سراغ كاربرديزمان

ران اين نكتله را قبلول نداشلته گدچار افول جدي شده است. شايد خیلي از پژوهش

تناسلبي باشند و نظري مخالف اين نظر داشته باشند وللي دلیلل زيبلايي و خلوش

دانان بلیر  هاي سلجوقي، تیموري و تركماني حضور رياضيدورهمعماري ايران در 

عصر معماران ايران اين دوره بوده است. اگر امروز مسجد جلامع اصلفهان داراي هم

باشد  به خلاطر طراحلي طلرح هندسلي الملک ميگنبد زيبايي همچون گنبد نظام

شلیرازي در اللدين و همین موضوع در كارهلاي قوام استدقیق و زيبا توسط خیام 

هاي شلود كله بلا آگلاهي و مطالعله دقیلق رسلالهدوره تیموري نیی هلم ديلده مي

هلا ها در آثار خلود آنبا كاربست آن والدين جمشید كاشاني ابوالوفابوزجاني و غیاث

اسلت  «غیاثیه خرگرد»بديلي نموده است. شاهد اين امر مدرسه را تبديل به آثار بي

بندي و ملدول )پیملون( بلا استفاده از شلبكه ،وع باشدتواند نشانگر اين موضكه مي

در اين مدرسله »استناد به متون و نسخ تاريخي در دوره تیموري رواج داشته است. 

بندي پلالن با توجه به گفته يیدي ابعاد گنبدخانه، به عنوان مدولي پايه براي شبكه

با پالن اصللي بنلا  ترين اختالف راو نما استفاده شده است كه پس از اعمال آن، كم

كاررفته در طراحي اجیاي پالن، نملا به طور نما و مقاطع را دارا بود. هندسهو همین
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اللدين شده توسط بوزجلاني، اسلتفاده قوامهاي ارائهها با روشو تحلیل و تطبیق آن

)نژادابراهیملي و  .«گلرددشیرازي از هندسه عملي در طراحي اين مدرسه محرز مي

اسلت و  (. امروز معماري معاصر هويت خود را از دسلت داده660: 6055 ،پورتوران

يكلي از دچيلل ايلن موضلوع علدم  .همانند سابق هويت شاخص و مشخصي نلدارد

علدم آگلاهي معملاران از و حضور و كاربست تناسبات و هندسه در كارهاي معاصر 

یچ تالشلي دانان هلدر مقابل هم رياضلي .باشداهمیت رياضیات در كارهاي خود مي

كنند تا دانش روز رياضي را به نوعي براي معماران بروزرساني كننلد و نكرده و نمي

با درک نیاز معماران نسبت به ارائه راهكارهاي ساده و قابلل درک توسلط معملارن 

انلد دانان گذشته تالش كردهچییي كه مسبوق به سابقه است و رياضي ،اقدام كنند

، اندانان و معماربا ايجاد اين ارتبا  دو سويه بین رياضيتوان مي .آن را انجام دهند

 شاهد معماري با هويت در معماري معاصر ايران بود.

 منابع

)دو جلدي( ترجمله محملد 6 خلدون (، مقدمه ابن6518خلدون عبدالرحمن )ناب -

 .پروين گنابادي، تهران انتشارات علمي و فرهنگي

 05و  51و معماري، مجلله فرهنل ، شلماره (، عمر خیام 6585وزدورال آلپاي )ا -

 .600-681ص 

 قللمه بل التفهلیم )لت ّفهلیم لِأ وائللِ صلناعه الت ّنجلیم( (،6506) بیروني ابوريحلان -

 ، تهران: انتشارات انجمن آثار مليالدين هماييجالل

(، كاربرد هندسه و تناسلبات 6515بمانیان محمدرضا. اخوت هانیه. بقايي پرهام ) -

 .ي، تهران: انتشارات هله/طحاندر معمار

 .(، تاريخچه رياضیات، تبريی: انتشارات دانشگاه تبريی6517سیفلو حسین ) -
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(، طاق و ازج، ترجمه و تحشیه سلید علیرضلا 6566الدين جمشید )كاشاني غیاث -

 .جذبي، تهران: انتشارات سروش

يي در عصلر گرابويله: انسلاناحیاي فرهنگي در عهلد آل ،(6570كرمر جوئل. ل) -

 .رنسانس اسالمي، ترجمه محمد سعید حنايي كاشاني، تهران: مركی نشر دانشگاهي

هلاي نظلري معملاري، نشلر فضلا، ها و گلرايش( ، ريشه6586فالمكي، منصور، ) -

 .مؤسسه علمي و فرهنگي فضا، تهران

(، بازخواني میراث ابوالوفلا بوزجلاني در صلناعات معملاري، 6516طاهري جعفر ) -

 .16-60شماره پايیی و زمستان ص  6تاريخ علم، شماره  مجله

درآملدي بلر  (،6587نلژاد مهلدي.)محملد، حمیهكار عبدالحمید، رنجبر علينقره -

 .، تهران: شركت طرح و نشر پیام سیماهويت اسالمي در معماري

در مدرسله  كاررفتلهبههندسه  يواكاو (،6055پور محیا.)ابراهیمي احد. توراننژاد -

ي، نامه معماري و شهرسازي، ابوالوفا بوزجان يبر هندسه عمل تأكیدخرگرد با  هیاثیغ

 .666-656، ص 56شماره 

كتلاب معمللاري، ترجمله ريملا فیللاض، تهلران: انتشللارات  ده ،(6587ويتروويلوس)

 .دانشگاه هنر

- Fendi cafer(1987), on early seventh century ottoman treatise on 

Architecture, Leiden, New Tork, Copenhagen and cologne p.28. 
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 تثملی ویتگنشتاینی درباره ماهيت ریاضيات

 1غالمحسين مقدم حيدری

شناسلي رياضلي معرفلت»در كتاب بسیار ارزشلمند  6نیامرحوم دكتر سهراب علوي

تللا اوچً مكاتللب فلسللفه رياضللي را از منظللر  كوشللدمللي« ويتگنشللتاين و كللواين

نمايد و ثانیاً مبناي رياضي را بر اسلاس آراي ويتگنشلتاين متلأخر  ويتگنشتاين نقد

جا كه آراي ويتگنشتاين دربلاره ماهیلت رياضلي، مبنلايي فلسلفي شرح دهد. از آن

كوشیم تا گیارشلي جا ميآورد  در اينشناسي رياضیات فراهم ميبراي امكان جامعه

 طور اجمال بیان كنیم.از اين كار را به

راسل تالشي بود براي تأسیس رياضیات بر پايه منطلق و بله  راييگمنطقپروژه 

عبارت ديگر فروكاهي رياضیات به منطق. املا اگلر بلا آراي ويتگنشلتاين در رسلاله 

انلد و هلاي توخلاليگلوييرأي باشیم  قضاياي منطق هملاناش همفلسفي-منطقي

صورت تمام برنامله فروكلاهي رياضلیات بله مضمون و محتواي عیني ندارند. در اين

منطق، كاري عبث و بیهوده است زيرا آنچه قرار است مبناي رياضلیات باشلد خلود 

سلازي منطلق و اسلتنتاج محتوا است. از طرف ديگلر اصلول موضلوعهخالي و بيتو

ملورد اسلت. زيلرا بعضي از قضاياي منطق از بعضي ديگر، به عنوان اصل موضوع بي

زننلد، يعنلي هلیچ چیلی انلد و يلک حلرف مليمنطق در يک مرتبله تمام قضاياي

                                                      
 عضو هیئت علمي گروه فلسفه علم و مدير گروه تاريخ علم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1

 استاد پیشین فلسفه دانشگاه شهید بهشتي - 2
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هلاي منطلق سلسلله مراتلب گويد كله گلیارهگويند. ويتگنشتاين در رساله مينمي

تلوانیم صلدق آن را از روي عالمت ويژه گیاره منطقي ايلن اسلت كله ملي»ندارند. 

در بلر نمادهايش تشخیص دهیم. اين واقعیت به خودي خود تمام فلسفه منطلق را 

 (TL,sec,6.1) « گیرد.مي

 پردازد:ويتگنشتاين از دو وجه به نقد فلسفه راسل مي

انلد. اي از اصول بديهي اولیلهاوچً، به نظر راسل حقايق منطق مبتني بر مجموعه

قضاياي اولیه و قضاياي فرعلي ثانويله  ،اما ويتگنشتاين معتقد است كه ما در منطق

د نداريم. زيرا تمام قضاياي منطلق داراي يلک پايگلاه باشنها استنتاج شدهكه از آن

 زنند.ها معلوم متكررند و هیچ حرفي از عالم نمياند، يعني همه آنشناختيمعرفت

اي نلداريم زيلرا ثانیاً، برخالف تصلور راسلل، ملا در منطلق هلیچ مفهلوم اولیله

ي عینلي ازاي عینلي ندارنلد، يعنلي بازتلاب هسلتبههاي منطقي، مصداق يا ماادات

اند. پس ما در منطق نه مفلاهیم نیستند  بلكه صرفا نمادهايي براي عملیات منطقي

 اولیه داريم و نه قضاياي اولیه.

اند. قلملرو ايلن آملوزه گوييهاي منطق همانويتگنشتاين معتقد است كه گیاره

گیرد. بدين طريق تلالش راسلل هم اصول و هم قضاياي دستگاه منطق را در بر مي

كردن منطق كله در آن حقلايق منطلق از تعلداد كملي اصلول اصل موضوعي براي

هلاي مورد است. اشتباه ديگر راسل اين است كله گلیارهبي ،موضوعه استنتاج شوند

داند. مثالً در كتاب مباني رياضیاتش اصل امتناع ترين حقايق ميمنطق را بیان كلي

شمارد. تبیین جدول ارزشلي ياجتماع نقیضین را حقیقتي كلي درباره تمام قضايا م

هلاي منطقلي بله سلبب دهد كه گیارهويتگنشتاين از عملگرهاي منطقي نشان مي

 حاوي هیچ خبر يا اطالعي درباره هیچ چیی نیستند. ،گويانه هستندكه همانآن
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پديلدارهاي  ، امادهندشهودگرايان نیی پايه رياضیات را در فرايندهاي ذهني قرار مي

صلورت چگونله انند پديدارهاي ساير علوم تجربي هستند. در اينروانشناختي هم م

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 

كه براور هیچ ارجاع مستقیمي به آراي هوسرل براي تبیین مباني كنیم. در حاليمي

هلر دو ايلن مكاتلب سلعي در يلافتن بنیلاني بلراي  كهدهد. در حاليرياضیات نمي

رياضیات هستند و يا به عبارت ديگر سعي در بنلاكردن رياضلیات بلر يلک مبنلايي 

   كند.تب حكايت ميبودن اين مكادارند كه از ويژگي مبناگرايانه

ديديم هیلبرت هندسه را اصل موضوعي و كامالً صوري نمود و راه  كهطور همان

جا اصول موضلوعه و هايي نظیر آن در حساب و منطق باز كرد. در اينرا براي برنامه

نملا هسلتند. وقتلي ملا قضاياي دستگاه هندسي هیلبرت گیاره نیستند، بلكه گلیاره

خلوانیم  اي را قرارداد يا تعريف ضمني مينشدهري تعبیراصول موضوعه دستگاه صو

منظورمان اين است كه دستگاه مورد نظر از واقعیلت عینلي مسلتقل اسلت. يعنلي 

توانیم بگويیم كه يک دستگاه هندسي صادق است و دسلتگاهي ديگلر كلاذب، نمي

. او هلاي متفلاوتي بلا نمادهلا هسلتندزيرا به نظر هیلبرت اين دستگاه قیاسي، بازي

اند و مسئله صدق و كذب تنهلا در معنيهاي هندسي محض بيمدعي بود كه گیاره

هندسه كاربرد مطرح است. پس اگر مفاهیم اولیه يک دستگاه اصول موضوعه بدون 

جلا كله از ها هم نامعین است. تا آنآنگاه موضوع كاربرد درست آن  تعبیر رها شوند

آيد  هلر امالً صوري و تعبیرنشده بر ميتعاريف ضمني يک دستگاه اصول موضوعه ك

دانلیم كله هاي اولیه آن مجاز است. حال با اين مقدمات از كجا مليكاربردي از واژه

كننلد؟ ويتگنشلتاين معتقلد هاي اولیه اين دستگاه به مفاهیم خاصي دچلت ميواژه

 هاي گوناگون مبتني بلر كاربردهلاي متفلاوتاست كه چون وجه افتراق معاني واژه
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خلواهیم بكلار بلريم، در ها است  اگر ما بتوانیم يک واژه را به هر شكلي كله مليآن

 معني خواهد بود.صورت واژه مذكور بيآن

هلا اي معتقدند اين موضع ويتگنشتاين نوعي قراردادگرايي است. از نظلر آنعده

اند كه به كملک عملگرهلاي منطقلي و تعلاريف ها قضاياي ملكوليگوييتمام همان

شلوند. قضلاياي ضلروري منطلق مبتنلي بلر ايلن ها سلاخته مليدول ارزشي آنج

صلورت ايلن اند. حاچ اگر قرارداد زباني منشأ ضلرورت منطقلي اسلت  در آنتعاريف

ايلم و بله ضرورت پا در هوا است زيرا مبناي آن قراردادي است كه خودمان گذاشته

ضرورت منطقلي از علدم خللق  كهايم. اينعبارت ديگر آن را از هیچ به وجود آورده

گرايلان، ناپذير مذهب اصالت قرارداد است. مطلابق قلرارداديپیامد اجتناب ،شودمي

اند و چون اين قراردادهلا بله اختیلار ملا قضاياي منطقي محصول قراردادهاي زباني

هلاي ها را اتخاذ نكنیم، ولي ويتگنشتاين معتقد اسلت كله گلیارهتوانیم آناست مي

انگاشلتن نمادي منطقي و مفلروض اسلت. مفلروض ،يت ذاتي هر زبانمنطق در هو

منطق در بافت زبان با اين آموزه كه منطق محصول قرارداد اختیاري ماست خیللي 

عیلار ويتگنشتاين به نوعي اصلالت قلرارداد تملام» فرق دارد. دامت معتقد است كه:

يلک قلرارداد  پابند است. براي او ضرورت منطقي يک قضیه چییي جی بیان صلريح

اما اگر ويتگنشتاين را اصالت قلراردادي  (Dummett,1978,p 170)« زباني نیست.

بینگاريم  نظر او را در مورد ماهیت حقايق ضلروري، كله حقلايق رياضلي و منطلق 

 ايم. بخشي از آن است تحريف كرده

اصالت قراردادي كه در عالئلم، تعريلف و   ديديم گرايانصورتطور كه در همان

هاي رياضي است مشرو  به شلرايط فرامنطقلي تمامیلت و ول موضوعه دستگاهاص

كه از نظر ويتگنشتاين اين تصور كله رياضلیات مبتنلي بلر حاليسازگاري است، در

رياضیات است توهمي بیش نیست. فرارياضلیات يلک حسلاب ديگلري در كنلار فرا

د توضیح توانن نميگراياكه اصالت قرارداديرديف آن است. ضمن آنرياضیات و هم
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هاي قراردادي ديگري از منطق نداريم. به عبارت ديگر نشان د كه چرا ما دستگاهده

ها را توانیم نقیض آندهند كه اگر اصول منطق صرفاً قراردادند پس چرا ما نمينمي

هلاي منطلق در به عنوان قرارداد بپذيريم. ويتگنشتاين توجه ما را به كلاربرد گلیاره

كنلد و رابطله میلان مفلاهیم منطلق، هاي بشري معطوف ميده فعالیتزمینه پیچی

كله محلدوديت كند. به نظر او براي ايلناستدچل، استنتاج و امثال آن را روشن مي

خود را در انتخاب قواعد منطق درک كنیم بايد مفاهیم منطقلي را در زمینله سلاير 

 مفاهیم اساسي قرار دهیم.

ل قراردادهاي زباني مبتني بر وجه افتراقلي اسلت گرايان استقالاز نظر قراردادي

ها تعاريف لفظي را منشلأ حقلايق اي و تعريف لفظي است. آنكه میان تعريف اشاره

اي را بله چیلیي در علالم دانند و معتقدند كه قضاياي تحلیلي هیچ واژهتحلیلي مي

كننلد. رده مياي را برآواي چنین وایفهكه تعاريف اشارهحال آن ،سازندمربو  نمي

كه چرا قضلاياي  گرددها رعايت ميدقیقاً همین شیوه تفكر در مواجه با اين پرسش

هلا هملان الگلوي انلد؟ يعنلي آناند؟ و يا چرا قضاياي رياضي صادقپیشیني صادق

كنند ها با امر واقع است را مطرح ميصدق قضاياي تجربي كه مبتني بر مطابقت آن

خواهند. اما بايد توجه كرد كه پاسخي براي اين پرسلش و جوابي متناسب با آن مي

 وجود ندارد زيرا كار قضاياي پیشیني اين نیست كه عالم را توصیف كنند.

ناشلي از  ،هلاي فلوقويتگنشتاين معتقد است كه اين شیوه برخورد بلا پرسلش

دانلد كله بلا اي از عالئلم ملياي از زبان است كه آن را به عنلوان شلبكهتلقي ويژه

كننلد. چنلین ديگر ارتبا  متقابل دارند و تنها با تعبیر ما معني و مفهوم پیدا مييك

كه ويتگنشلتاين تلقي از زبان بر اساس مدل تقابل زبان و واقعیت قرار دارد. درحالي

معتقد است كه معني يک واژه، كلاربرد آن واژه بلر حسلب منطلق يلا گراملر زبلان 

بلكه برعكس آنچله ملا صلور  ،ات عیني نیستباشد. اين گرامر بازتاب صور واقعیمي

ماهیلت يلک شلي بله وسلیله گراملر بیلان »پنداريم بازتاب گراملر اسلت. اشیا مي
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 «گويد كه يک شي چه نوع شیئي اسلتگرامر به ما مي» (PI, sec 371) «شود.مي

.(Ibid,sec 373)   

ن گراملر آ ،منطق و رياضیات نیی يک زبان است كله قضلايا، اصلول و قواعلد آن

هلیچ ضلرورت اسلتعاليي در كلار نیسلت كله مطابقلت »دهنلد. زبان را نشان ملي

هلاي رياضلي توان گفت كه گیارههاي رياضي با عالم واقع را تأمین كند. نه ميگیاره

)عللوي نیلا، « توان گفلت كله مطابقلت ندارنلد.با عالم واقع مطابقت دارند و نه مي

 شود؟ايا از كجا ناشي ميصورت يقین ما به اين قض( در اين86،ص 6585

چون و چلرا نمونه اعالي يک باور بي (pp) يا 6+6=0يقین ما به قضايايي مثل 

توانسلتیم شناسي سنتي اگر چنین باورهايي نبودند ما نملياست. از ديدگاه معرفت

اي مطمئن استوار كنیم. ويتگنشتاين تعبیلر جديلدي نظريه شناخت خود را بر پايه

قرار دارد. به نظلر او « يقین»كند كه بر تلقي مختص او از مطرح مياز اين قضايا را 

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 

اضلیات را بله وجلود يک دستگاه حساب است كه اين دستگاه حقلايق منطلق و ري

آورد. گويي ما ماشیني منطقلي داريلم كله بلراي تولیلد حقلايق منطقلي بكلار مي

دهلد. چنلین را به ملا ملي qرا به ماشین وارد كنیم،  p(pq)اگر  بريم. مثالًمي

هلاي اسلتنتاج ملا را ناپذير كار با اين ماشلین، روششود كه شیوه اجتنابتصور مي

 كند.توجیه مي

معتقد است كه اين طرز تلقي از مسئله اشتباه و ناشي از برداشلت  ويتگنشتاين

نادرست ما از ماهیت منطق است. معموچً براي ما روشن نیست كه چه چیلی مقلوم 

دانیم كه استنتاج منطقي چه فراينلدي يک پیامد منطقي است. به عبارت ديگر نمي

اي از وجلود رابطله« اجاسلتنت»است يا بازتاب كدام واقعیت است. كاربرد ويلژه واژه 

كند. استنتاج ما مبتني بر اين رابطله اسلت. ايلن موضلوع را میان قضايا حكايت مي
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كنلد. ملثالً به صورت يک دستورالعمل مطرح مي« مباني رياضیات»راسل در كتاب 

بله صلورت يلک قلانون  ،اسلت q(pq)pپیامد منطقي قضلیه   qكه قضیه اين

 آيد:اساسي منطق در مي

( (pq)p )  q 

موجه است. چه  p(pq)از  qگويیم كه براساس اين قانون استنتاج حال مي

چییي مقوم اين قانون استنتاج است؟ به عبارت ديگر ايلن فراينلدي كله ملا آن را 

 دانیم چه ماهیتي دارد؟موجه مي

هاي زباني بدون شک استنتاج مذكور مبنايي جی اين ندارد كه ما در بعضي بازي

نويسلیم يلا بله زبلان را به عنوان مدعاي خلود بعلد از قضلیه ديگلر ملييک قضیه 

توانلد چنلین پرسیم كه چگونه قانون اساسي فوق مليآوريم )و غیره(. اكنون ميمي

 .(RFM,p 44)كاري را توجیه كند؟ 

به نظر ويتگنشتاين طرح يک ماشین منطقي كه كار آن روال عملي استنتاج ملا 

كنلیم. او تصويري است كه ملا بله واقعیلت تحمیلل ملي كند  در واقعرا توجیه مي

منظورش اين است كله هلیچ  ،اشتباه است p(pq) از  qگويد كه استنتاج نمي

چییي در واقعیت عیني نیست كه بنیاد اين استنتاج بله حسلاب آيلد. روال عمللي 

ضلرورت  ،استنتاج نیاز به پايه ندارد كه ماشلین منطقلي ملذكور آن را فلراهم آورد

صلالبت و »شلود و نله در يلک دسلتگاه حسلاب. نطقي نه در واقعیت يافلت مليم

استحكام يک استنتاج معتبر يا يک محاسبه درست، از پراتیک اسلتنتاج و محاسلبه 

(. ويتگنشلتاين در 80، ص 6585نیلا،)عللوي« شلوديا روال عملي كار ما ناشي ملي

كنیم كله یم و خیال ميكنما معموچ از قطعیت منطق صحبت مي»گويد:باره مياين

چون و چرا هستند.... اين ما هستیم كه در اسلتعمال ايلن قلوانین قوانین منطق بي

  (Ibid,sec 82).« پذيريم.چون و چرا نمي
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كنند كه صالبت و استحكام اين قوانین از ساختار واقعیت عینلي ها خیال ميبعضي

اسبه و استنتاج خود را بلر كه ما در عمل، گرامر يا منطق محشود  درحاليناشي مي

كنیم. ما بايد اين تصور را كه منطق و رياضیات متشكل از دستگاهي واقعیت بار مي

هاي محاسلبه و اسلتنتاج در طلي زنلدگي از قضاياي صادقند كنار بگذاريم. تكنیک

اند. قضاياي منطلق و رياضلیات معلرف روال عمللي اسلتنتاج و عملي ما رشد كرده

اي خلالي از ها به كلي مسئلهين جهت مسئله صدق و كذب آنمحاسبه هستند و بد

 محتوا است.مضمون و بي

دللیلش  اماگیرند استنتاجات منطقي هستند، قضايايي كه مورد شک قرار نمي»

اين نیست كه قضاياي مذكور قطعاً صلادق و مطلابق بلا واقعیلت يلا چیلیي از ايلن 

معني(، اسلتنتاج انديشه، كالم )با اند. نه موضوع فقط اين است چییي را كه ماقبیل

وجه مسئله مطابقت گفتار ملا بلا جا به هیچنامیم همین است. در اينيا استدچل مي

واقعیت مطرح نیست بلكه اساساً منطق به چنین مطابقتي تقدم دارد. ايلن درسلت 

گیلري بله درسلتي يلا نادرسلتي طلول مانند اين است كه طلرح يلک روش انلدازه

 .(Ibid,sec 96) «ده مقدم استشگیرياندازه

جلا تلوانیم در درون يلک روال عمللي كله در آناز ديدگاه ويتگنشتاين ملا ملي

كننلد بله ارزيلابي اسلتدچل قضاياي منطق و رياضیات نقش ويژه خلود را ايفلا ملي

توانیم به همان نحو ملورد ارزيلابي قلرار دهلیم. بپردازيم، ولي خود اين روال را نمي

اي در زمینله ايلن روال عمللي درسلت يلا اسلتنتاج يلا محاسلبه توان گفت كهمي

شلود، هماهنل  نادرست است و به عبارت ديگر با الگويي كه عمالً به كار برده ملي

آيد نله بله مي 6بعد از 5كه در سري اعداد طبیعي ضرورتاً عدد هست يا نیست. اين

ه اين ضلرورت از بلك ،خاطر ضرورت منطقي است و نه به سبب شهود پايه دروني ما

شود كه چنین تتابعي با روش عملي حسلاب ملا مطلابق اسلت. بله جا ناشي ميآن

است زيرا كه چنلین پیاملدي بلا  p(pq)ضرورتاً پیامد منطقي  qهمین ترتیب 
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جا دعوي ضرورت ناشي از آن است كله ملا تكنیک استنتاج ما مطابقت دارد. در اين

شماريم. منظور اين نیست كه ملا بلا سبه نميهیچ فرايند ديگري را استنتاج يا محا

كنیم. مسئله اين اسلت كله میل و اختیار خود قوانین منطق و رياضیات را وضع مي

 روال عملي استنتاج و محاسبه در اعماق شكل زندگي ما ريشه دوانده است. 

شود؟ به عنلوان مثلال صلالبت و قطعیت ويژه قضاياي رياضي از كجا ناشي مي»

كنلیم. آيلد ذكلر مليمي 6بعد از  5و  6كه به موجب آن عدد دو بعد از قطعیتي را 

چلون  ،شايد معني اين حرف اين باشد كه ما بايد سري اعداد اصلي را دنبال كنلیم

كننلد. آيلا هاي اين اعداد فرق ملياگر سري ديگري را در نظر بگیريم آن وقت تالي

توان گفلت كله بله هلر آيا مي د؟نشوسري اعداد میبور با دنباله مذكور تعريف نمي

آيد؟ آيا هر كلس طريقي كه سري را ادامه دهیم درست است و حساب به شمار مي

ست كه مطابق میل خودش حساب نمايد؟ اگر كسي اعلداد را يكلي پلس از امختار 

هلم  «شلمارش»مسللماً ملا آن را   خواهلد بیلاوردديگري به هر ترتیبلي كله ملي

چه را كه ملا گذاري نیست. آنجا فقط يک نامدر اين خوانیم و يقیناً موضوع همنمي

هاي زندگي ماست. شلمارش، )بله طريلق نامیم بخش مهمي از فعالیتشمارش مي

متداول( تكنیكي است كله در اغللب اعملال متنلوع زنلدگي روزانله خلود بله كلار 

توان گفلت سلري اعلداد طبیعلي صلادق اسلت كله بريم..... همان اندازه كه ميمي

جلا مسلئله صلدق و كلذب مطلرح گفت زبان طبیعي صادق است. در ايلن توانمي

اسلتعمال  يعني قابلل ،نیست آنچه اهمیت دارد اين است كه اين سري كاربرد دارد

  .(Ibid,sec 37) «شودكه استعمال مياست و باچتر از آن اين

شلناختي اسلت. ايلن يقین ما نسبت به قضاياي منطق و رياضیات يقیني ماقبل

هلاي عمللي اسلتنتاج و محاسلبه ن فقط نشانه مهارت ما در به كاربردن تكنیکيقی

توان آن را بدين صلورت بیلان است. اين يقین شكلي از اعتماد عملي ماست كه مي

مسئله اين نیست كه كسي از صلدق قضلايا «. كنیم اين استكاري كه ما مي»كرد: 



 6055، زمستان 6 سال اول، شماره                                                                                          

 

06 

 

او بلراي شلركت در روال  آگاهي داشته باشد  بلكه موضوع فقط مهارت و ورزيلدگي

عملي استنتاج و محاسبه است. فلسفه رياضیات ويتگنشلتاين برداشلت جديلدي از 

معنلي اسلت. او اين مسئله قديمي است كه چرا تشكیک در قضاياي رياضلیات بلي

توانیم اين قضايا را بدون هلیچ بنیلادي بپلذيريم و در علین دهد كه ما مينشان مي

ويتگنشتاين قطعیت احكام منطقي و رياضلي را ناشلي انديش هم نباشیم. حال جیم

داند. مسئله صلدق از نقش گرامري آن احكام در روال عملي استنتاج و محاسبه مي

شلود و نله در جلايي كله شلیوه و كذب يک قضیه درون يک روال عملي مطرح مي

گردد. يقلین ملا بله قضلاياي منطلق و رياضلیات بله استنتاج و محاسبه تعريف مي

جلا ملا بلا هاي تجربي تقدم دارد. در ايلنها در زمینهان از نتیجه كاربرد آنشناختم

كنلد. قبلول مورد مليشكلي از يقین سروكار داريم كه طرح مسئله توجیه آن را بي

اين احكام چییي بیش از قبول ممارست در يلک توانلايي عمللي نیسلت. پلذيرش 

اج و محاسلبه اسلت. نیلاز كسلب مهلارت عمللي در اسلتنتقطعیت اين احكام پیش

اي شركت كرد و در عین حال در قضاياي كله توان در روال استنتاج يا محاسبهنمي

اند شک داشت. به عبارت ديگر ايلن قضلايا هاي آن استنتاج يا محاسبهمعرف شیوه

نیلازي اسلت كله بلدون آن چون و چرا هستند و اين طلرز تلقلي پلیشبراي ما بي

 اي بپردازيم. اسبهتوانیم به استدچل يا محنمي

 منابع

شناسي رياضي ويتگنشلتاين و كلواين، انتشلارات معرفت ،(6585نیا، سهراب )علوي -

 .نیلوفر

- (TL)Wittgenstein(1922), Tractatus, Translated by D. F. Pears 
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 ذهن یتهدا یبرا یراه یا یافراط ییگرات: ذهندکار یاضیروش ر

 1دکتر احمد اکبری 

 چکيده

بسیاري از فالسفه وقت زيادي را صرف وسواسشلان در ملورد دانلش كردنلد و آرزو 

دانند غللط چه ميدانستند و نگران بودند كه نظرشان در مورد آنداشتند بیشتر مي

مهم فلسفه است و تحت عنلوان باشد. اين مهم و مطالبي از اين دست، جیء مسائل 

شود. از فیلسلوفان مهملي كله در شلناخت ترديلد كلرد  شناسي مطرح ميشناخت

دان اوايلل مدرنیسلم را نلام بلرد. در واقلع فیلسلوف و رياضلي ،توان رنه دكارتمي

اش بینليدكارت نخستین كسي است كه هم استعداد فلسفي عالي دارد و هم جهان

ديد متأثر است. در تأمالت، به عنلوان تمهیلدي خالقانله عمیقاً از فییيک و نجوم ج

ها و شک ها، استدچلهاي برهانوخمكردن پیچبراي تشويق خواننده از طريق دنبال

به جی چیلیي  -شود  روشمند كه در آن همه باورهاي سابق فرد نادرست فرض مي

به انديشیدن وادارد. ها را سعي دارد تا انسان -درستي آن يقین داردكه كامالً فرد به

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 

يابیم درست است. يقین مقدماتي براي دكارت وجود خلود او وضوح و تمايی درميبه

كننده اسلت و نله بلیش از آن. ايلن موجلود، ابعلاد تفكر يا شکمثابه موجودي مبه

                                                      
 ميعضو هیئت علمي گروه علوم تربیتي دانشگاه آزاد اسال 1
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او بر پیوند میان انديشله و عملل، و معرفلت و  زماني يا مكاني ندارد و جسم نیست.

زعم دكارت، گوهر علوم طبیعي كشف روابطي اسلت كله گذاشت. بهقدرت صحه مي

ه رياضیات، يكي وار بیان و همه علوم طبیعي بايد در سايتوانند به صورت رياضيمي

يابي بله آن اسلت، چلرا كله شوند و رياضیات سرمشق معرفت يقیني و روش دست

 گشاست.روش رياضي مشكل

 های کليدی: واژه

 گرايي افراطي، هدايت ذهنروش رياضي دكارت، ذهن

 مقدمه

دكارت تعلیم و تربیت زمانه و نظام معرفتي ارسطويي را مورد نقد قرار داد تا از ايلن 

من غلبه بر نظام علمي قرون وسطي، به حقیقتي دست يابد كه هیچ شكي طريق ض

در آن نباشد و دانشي روشن، مطمئن و سودمند برگرفتله از نفلس خلود يلا كتلاب 

يلابي بله آن را و چگونگي دسلت 6بیر  جهان بیابد. براين اساس، موضوع شناخت

تربیت در همله  شناسي به عنوان يكي از مسائل مهم فلسفهبرگیيد. اهمیت شناخت

الیستي، رئالیستي، ناتورالیستي، پراگماتیستي و ... مورد تأكیلد نظامات تربیتي، ايده

هاي تربیتي نظريه معرفت دكارت مبتني بر شک روشمند، است. با اين وجود دچلت

گرايانله را بله چلالش گرايي افراطلي شلود و تربیلت واقلعتواند منجر به صورتمي

 بكشاند. 

گشاسلت، چلرا ر دلبسته رياضیات و معقتد بود روش رياضي مشكلدكارت بسیا

. تعلق خاطر دكارت به رياضلیات و سلهم او در 6كه داراي نظامي كامالً يقیني است

هاي رياضیات در رأس همه، به عنوان ابیار علم، عمیقاً بر نظلام بكارگیري توانمندي

                                                      
اي از فلسفه است كه به بررسي معرفت )يلا شلناخت( و ، شاخه(Epistemology)شناسي شناسي يا شناختمعرفت 6

اي نیست كه بداهتش فوراً آشكار شلود. بله نظلر آدم پردازد. اين كه شناخت، به راستي، مسئله است، نكتهباور موجه مي

توان نشان داد كه شناخت از چله لحلاظ، مسلئله اسلت. واهد بسیار ميدانیم. با شدانیم، يا نميعادي، ما يا چییي را مي

 شناسي است.هاي پرداختن به معرفتدرک چرايي تحول و ثبات فهم بشري از ديگر انگییه

كه مقدماتش از قضاياي لیومي يا ضلروري تركیلب شلده باشلد.  قیاسي  يعني برهاناستدچل رياضي عبارت است از   6

 .قابل انفكاک نباشد محمولبه  موضوعآن است كه نسبت  قضیه لیومي

http://wikifeqh.ir/برهان
http://wikifeqh.ir/برهان
http://wikifeqh.ir/قیاس
http://wikifeqh.ir/قیاس
http://wikifeqh.ir/موضوع
http://wikifeqh.ir/موضوع
http://wikifeqh.ir/محمول
http://wikifeqh.ir/محمول
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بلود  گلوهر عللوم طبیعلي  فلسفي او تأثیر گذاشت. در وهله اول دكارت بر اين باور

وار بیان شوند  همه علوم طبیعي توانند به صورت رياضيكشف روابطي است كه مي

بايد اين قابلیت را بیابند كه در ال رياضیات، يكي شلوند و علالم، از آن حیلث كله 

چنان سرشلتي داشلته باشلد توان آن را به صورت علمي تبیین كرد، بايستي آنمي

یاتي را پذيرا شود. ثانیاً تصور او اين بود كه رياضیات به طلور كه سیر و سلوک رياض

رو در صدد برآملد يابي به آن است  از اينكلي سرمشق معرفت يقیني و روش دست

كشف كند اين يقین عبارت از چه چییي است و مقرر كرد همه معتقدات با محلک 

ت واضلح و ملؤثر هاي رياضلیاهايي كه به اندازه روشچنین قطعیتي، يعني با روش

تلوان پلذيرفت كله زعم دكارت فقط عقايدي را ميهستند  بايستي آزموده شوند. به

باشد. منظلور دكلارت از  بر انسان پديدار شده« صورت واضح و متمايیبه»صدقشان 

ترين قضلاياي رياضلي آن نوع بداهت ذاتي است كه مشخصه ساده« وضوح و تمايی»

عقلل « فروع فطري»ها را با تواند صدق آني ميو منطق است، قضايايي كه هر كس

، بله «انلدترديلد ناپلذيري»دريابد. اين چنین قضايايي از نظر دكارت داراي خصلت 

تواننلد ها بسیار دشوار است، بلكه ذاتاً نملياين معني كه نه فقط ترديد در مورد آن

ناپذير است مورد ترديد واقع شوند و در همین تالش براي رسیدن به قضاياي ترديد

آيد بله معرفتلي يقینلي دسلت يابلد كله واجلد خصیصله كه دكارت در صدد برمي

ترديدناپذيري به صورت كامل باشد. دكارت مصمم شد در هر آنچه ترديد روا باشد، 

ماند كه از اين روند مصون بماند. روال اعمال ترديد كند تا ببیند آيا چییي باقي مي

و )بله طلرز ملؤثر و « گفتلار در روش»ساً در از سوي دكارت، اسا« شک دستوري»

 .6است تشريح شده« تأمالت»گیري( در چشم

ترين براهین، میان همه علوم به لحاظ داشتن قاطع كه اين عقیده بود دكارت بر

را به رياضلیات اطلالق « معرفت»توان نام تنها مي .بايد مقام اول را به رياضیات داد

                                                      
 .05(، فلسفه دكارت كیهان انديشه شماره 6575ی برنارد و حقي سید علي )ويلیام 6
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ن شاهراه حقیقت، نبايد خود را بله چیلیي سلرگرم كرد و در راه پژوهش براي يافت

 .  6تر باشدنمود كه نتاي  آن در قطع و يقین از نتاي  و براهین حساب و هندسه كم

نید دكارت، چون علم و معرفت آدمي را جايي جی عقل نیست  پس همله عللوم 

هلا هلم يكلي و علوم گوناگون در واقع يک علم هستند. راه كسب آن به هم مربو 

نامیلد. البتله  6«رياضیات عام»ش نیست و آن روش رياضي است. او اين روش را بی

نه بدان معنا است كه تنها رياضیات علم است، بلكه در حلل « رياضیات عام»عنوان 

يابي به . دكارت براي دست5مسائل گوناگون علوم، بايد از روش رياضي استفاده كرد

 . ريیي نمودروشمند را پايه 0چنین يقیني شک

هلا را دقیقلاً در اى است كه اگر كسى آنمقصود از روش، قواعد مشخص و ساده

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 

ند در محلدوده قلواى )ذهنلى( او قلرار تواو بنابراين به درک حقیقى تمام آنچه مى

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 

یم كه شامل همه چیلی باشلد  زيلرا یابنكنیم  دوم اينكه هرگی به شناختى دست نم

ها هستیم، اين فقلط بلدان معرفت اشیايى باشیم كه قادر به شناخت آناگر ما فاقد 

ايم و يا به اين عللت اسلت جهت است كه هرگی راه رسیدن به اين معرفت را نیافته

 .0ايم كه گرفتار خطاى مقابل شده

                                                      
 .ي آن را به طريقه انتقادي به كار گرفت، دريافت داشت، ولكالويوسها را از استاد خود، اين آموزه دكارت 6

6 Universal Mathematic 

 .660الدين اعلم، تهران: البرز ، ص. سیر حكمت در اروپا، به تصحیح و تحشیه امیر جالل (،6570) محمدعلي فروغي  5

. بله نظلر او ترين شخصیت اين مكتب پیرهون است كه معتقد به عدم امكان شناخت ذات واقعیت اشیاء بلودبرجسته  0

كنند. طبق اين نظر، يک شيء واحلد بلراي چنلد رسند و نمود پیدا ميتوان دانست كه اشیاء چگونه به نظر ميفقط مي

در نتیجله  ،باشلندها( داراي اعتبلار ميهاي مختلف اهور پیدا كرده و در عین حال اين اهورات )پیدايشنفر به صورت

 حكم كرد. هاكدام از آنتوان به حقانیت هیچنمي

 .بیدى، تهران، دانشگاه شهید بهشتى(، قواعد هدايت ذهن، ترجمه منوچهر صانعى دره6576دكارت، رنه ) 0

http://wikifeqh.ir/دکارت
http://wikifeqh.ir/دکارت
http://wikifeqh.ir/کلاویوس
http://wikifeqh.ir/کلاویوس
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كلردن گرايلي انجلام داد، سیسلتماتیکاقدامي كله دكلارت بلراي مقابلله بلا شلک

كه بعد از گذر از دوازده مرحلله بله بود تا اين« وريشک دست»بر اساس « معرفت»

 . 6يقین برسد

دكارت روش شناخت را به عنوان مطالبي مهم مورد توجه قرار داد و با اسلتفاده 

 و وجلود جهلان خلارج ،از روش شک خود سعي در اثبات وجود خود يا خودآگاهي

 وجود صانع يا خداوند برآمد. 

هلاي توان به دو مقوله تقسیم كرد: مقولهرا مي دكارت بر اين باور بود كه جهان

ايلده  ،اش بله فلسلفههاي فییيكي. دكارت با وجلود رويكلرد انقالبليذهني و مقوله

اسلت را پلذيرفت. بلراي  شلده كه جهان از جوهرهايي تشلكیلارسطو مبني بر اين

اسلت: جلوهر ذهنلي و جلوهر فییيكلي. دكارت جهان از دو نوع جوهر تشكیل شده

ها و اجرام فییيكي در فضا بسلط يافتگي است، همه بدنیت جوهر فییيكي بسطماه

اند ولي عالوه بر واقعیت فییيكي، نلوع ديگلري از واقعیلت لوجود داردلل كله يافته

كلردن شود و آن واقعیت ذهني است. ماهیت ذهن از نظر دكلارت فكلرشامل ما مي

هي است، نه صرفاً تفكلر انتیاعلي. گونه حالتي از آگاكردن هر است. منظور او از فكر

 بنابراين جهان براي دكارت از دو مقولله كلامالً متفلاوت متلافییيكي تشلكیل شلده

گیرم. ما موجوداتي آگاه هسلتیم و ها ماهیتاً در مقوله ذهني قرار مياست. ما انسان

 است. سؤال دكارت كنیم. عالوه بر اين بدن هم داريم كه در فضا بسط يافتهفكر مي

كله آگلاهي به واسطه ايلن ؟شونداين است كه اين دو چگونه به يكديگر مرتبط مي

در حالي كله بلدن ملا ماننلد ديگلر  ،داريم، آزاد هستیم. در واقع ذهن ما آزاد است

كند و آزاد نیست. تا جايي كه اجسام در جهان فییيكي از قوانین فییيكي پیروي مي

ها غیرقابلل تقسلیم داريم. عالوه بر اين ذهن شود ما اراده آزادبه ذهن ما مرتبط مي

تجیيله نامحلدود هاي ما مانند ديگر اجسام فییيكلي قابللهستند. در حالي كه بدن

                                                      
هاي بنیادين اسالمي تهیه و تدوين موسسه آموزشي و پژوهشي امام شناسي انديشهمعرفت (،6510)زاده محمد حسین6 

  ()قدس سره خمیني
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ها جلاودان هسلتند و نله هستند. يكي از نتاي  اين سخن دكارت اين است كه ذهن

 تلوانیمهاي ما و ديگر اجسام فییيكي. نوع دانشي كله مليشدني، برعكس بدننابود

توانیم از جسم خود يا دنیلاي نسبت به ذهن خود داشته باشیم با نوع دانشي كه مي

 .6فییيكي داشته باشیم تفاوت دارند

شروع بلراي  هگیرد  يعني نقطدكارت يک يقین به عنوان مبنا قرار مي هدر فلسف

كند  يعني او جوهر مدرِک يلا دكارت اين است كه خودِ او چییي است كه شک مي

كردن، معرفتي در مورد نفس را به بار آورد كه از يقین به وجود   اما شکنفس است

دانلد كله آن كنلد، ايلن را مليآن هم فراتر رفت. هر كس كه در موردي شک ملي

دانلد كله درک دانلد. للذا حلداقل مليخواهد بداند، نمليمطلب را به نحوي كه مي

در مورد ايلن مفهلوم بله مبهمي از آن معرفت كامل در ذهن دارد. با بررسي بیشتر 

اسلت، ا وجود مفهوم ذات كامل آن  يعني ذاتي كه تمام كماچت قابلل تصلور را دار

پي خواهد برد. اين ذات همان خداوند است كله ملا او را ذاتلي متعلالي، سلرمدي، 

دانیم. اما منشلأ ايلن ماسوا مي هناپذير، كمال علم و قدرت و آفرينندنامتناهي، تپییر

تواند باشد؟ مسلماً ذهن ما منشأ اين مفهوم نیست، چرا چه چییي مي ،مفهوم در ما

است و خود اين شک نوعي نقلص بله شلمار  كه اين خود ذهن بوده كه شک نموده

توانلد منشلأ رود و با كمال در تناقض است. هیچ كدام از اشیاي مادي نیلی نمليمي

نشده و تا بله حلال تنهلا  اين مفهوم باشد، چون اوچً وجود ماده هنوز براي ما اثبات

ذهن است كه يقیني است  ثانیاً چون عالم ماده، ناقص و متناهي اسلت، حتلي اگلر 

تلوان گفلت كله نامتنلاهي و كاملل اسلت. املا هم ثابت كنیم كه علتي دارد، نملي

دانیم كه هر چییي به هر حال داراي علت است  پلس مفهلوم ملا از خلدا بايلد مي

كم به اندازه معلول ي كه در كمال و عدم تناهي، دستداراي علت باشد  آن هم علت

توان به اين نتیجه رسید كه بالضلروره بايلد ذات كلاملي وجلود خود باشد. پس مي

داشته باشد كه همه كماچت مندرج در مفهوم ذات كامل را واجد باشلد و ايلن ذات 

                                                      
    پرستترجمه زهیرباقري نوع ،اد فلسفه دانشگاه بركلي كالیفرنیاگفتاري از جان سرل، استدرس. 6 
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كه بلا مفهلوم  نامیم. از اين رو مفهوم كمال،ضرورتاً همان است كه ما آن را خدا مي

تلوان هلیچ در ذهن ما مانند واقعیتي عیني كه براي وجود آن نملي  خدا يكي است

يابد. البته، بايد توجه داشت كه اين مفهوم واقعي است علتي را قائل شد، حضور مي

و نه خیالي، همان طور كه مفهوم دايلره بلا ضلرورت مخصلوص، بلراي ملا نملودار 

گرايانله اتخلاذ مورد وجود خدا موضعي چادري حتي كساني هستند كه در ،شودمي

كنند، اما قبول دارند كله اگلر خلدايي باشلد، بالضلروره بايلد جلوهري كاملل و مي

نامنتاهي باشد. همین امر به اضافه مسأله علیت بلراي اثبلات خداونلد كلافي اسلت 

(. البتله، ايلن بلدين معنلا 606: 6580به نقل از ژيلسون،  6588)جامعي و اكرامي 

یست كه خدا يک فكر بعدي يا امري زايد در دستگاه فلسفي دكارت باشد. خداوند ن

نید دكارت، هم خالق موجودات است و هم جاعل ماهیات، هم علت محدثه اسلت و 

كله او واجلد تملام كملاچت اسلت، نله تنهلا در هم علت مبقیه. ايمان به خدا و اين

اي تدوين علم فییيلک و عللم تأسیس علم و فلسفه جديد نقش اصلي دارد، بلكه بر

كننلده عللم رسد. پس خدا در فلسفه او، تأمینرياضي هم امري ضروري به نظر مي

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 

 يقین داشته باشم و سپس به معلومات خود مطمئن گردم؟به وجود خود 

شلوند، دكارت دريافت در بسیاري چییها كه عموماً بسلیار يقینلي انگاشلته ملي

ملثالً در وجلود اشلیاء ملادي پیراملون خلود. دكلارت چنلین  تواند ترديد كند.مي

و بینلد استدچلي كرد كه هر چند در آن لحظه خاصي كه اشیاء مادي مختلف را مي

باشد. ولي در مواقع ديگلر كله بله ها بسیار مطمئن مياز وجود آن ،كنداحساس مي

باشلند، بیند و همه چییهايي را كه فرضاً در پیرامون او ميرود، خواب ميخواب مي

بیند، يعني همین احساس يقین را در ملورد وجلود به صورت توهمات در خواب مي

اصلل كنلد اشلیايي كله در ايلن لحظله توانلد يقلین حها دارد. پس چگونه مليآن

[ در پیرامون او هسلتند، توهملات نباشلند؟ او حتلي توانسلت شلک كنلد ]بیداري
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شود مصلون خودش يكي از اشیاء مادي است و لذا مي ،خودش يک بدن دارد، بدن

زيرا اگر در اين شلک كنلد، بلاز بله  ،كندكه شک مياين -یكم يک چیدست باشد؟

تواند هنگامي كله جا نتیجه گرفت نمييقین دارد. از اين كند،كه شک ميصدق اين

للذا  -كردن خود يک نوع فكر كلردن اسلتكند، به آن شک كند، زيرا شکفكر مي

املا از ايلن «. كنممن فكر مي»كم يک قضیه ترديدناپذير وجود دارد  دريافت دست

توانلد يكس نملكه هیچ زيرا اين« من هستم»شود، قضیه، قضیه ديگري نتیجه مي

كه موجود باشد، فكر كند  بداهت ذاتي دارد. به اين ترتیب دكارت توانست بدون آن

حقیقتي كله در كلمله قصلار  .كندبه وجود خويش يقین حاصل كند، چون فكر مي

كلنم، پلس هسلتم(، تقريلر )ملن فكلر ملي cogito ergo sumمشلهور دكلارتي 

 .6استشده

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

كنلیم، خلواب و چه احسلاس مليحواس، سپس مسئله خواب )اينكه شايد همه آن

، «6+6»كار را )كله شلايد شلیطان بلا تصلور خیال باشد( و در نهايت شیطان فريب

كه كه واقعاً چنین باشد( مطرح كرد تا اينباشد نه اينرا در ذهن ما ايجاد كرده« 0»

رسید. وقتي كه او در مرحله دوم، پس از رسیدن به شلک مطللق « مطلقشک »به 

من در هر چیلیي كله شلک كلنم، در » خواست به يقین سیر كند، چنین گفت:مي

« شلک»توانم شک بكنم، بلكه به شک خود، يقین دارم  چرا كه شک خودم كه نمي

« يقلین»بله « يقلین بله شلک»بنابراين با رسیدن به  .«هم خود، نوعي تفكر است

 رسید. 

رسد كله وجلود داريلم  زيلرا كنیم، كامالً يقینى به نظر نمىكه ما فكر مىاز اين

اما  .كردن، فكر و وجود چیستكنید بايد بدانید كه فكركه فكر مىبراى يقین به اين

كنیلد و توانید بدانید كه فكر مىها چیستند، چطور مىدانید كه اينچون هنوز نمى

گويید و دانید كه چه مىكنم، نمىگويید فكر مىبنابراين وقتى مى نیی وجود داريد؟

                                                      
 .05فلسفه دكارت كیهان انديشه شماره  (،6575)ويلیامی برنارد و حقي سید علي 6 
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خبريلد و در واقلع افیايید كه: پس وجود دارم، از معنلاى گفتله خلود بلىوقتى مى

كنید. بنابراين واضح است كه گويید و درباره چییى فكر مىدانید كه چییى مىنمى

كنیلد. درسلت اسلت كله ملىتوانید بدانید كه آيا وجود داريلد يلا حتلى فكلر نمى

داند يا وجود دارد مگر اينكه بداند فكلر تواند يقین داشته باشد كه مىكس نمىهیچ

چیست و وجود چیست  ولى چزمه آن اين نیست كه شناخت میبلور حاصلل تفكلر 

كه مستلیم آن باشد كه باشد، چه رسد به اين باشد يا از طريق برهان به دست آمده

دانلیم و نیلی باشیم كه از طريق آن بدانیم كه ملى كرى داشتهشناختى از شناخت ف

نهايت. درباره هلیچ چیلیى دانیم و به همین ترتیب تا بىدانیم كه مىبدانیم كه مى

توانیم چنین شناختى به دست آوريم. آنچه براى انسان كامالً كافى است، هرگی نمى

بر شناخت فكرى اسلت،  آن است كه به وسیله آن شناخت درونى، كه همواره مقدم

از آن شناخت فكرى آگاه باشد و هنگامى كه متعلق شناخت ما فكر يا وجود اسلت، 

دانلد ها، شناختى درونى است. بنابراين وقتى كسلى ملىاين شناخت در همه انسان

كله ممكلن اسلت گیرد كه وجلود دارد، بلا آنجا نتیجه مىكند و از اينكه فكر مى

نكرده باشد كه فكر يا وجود چیست، ولى بلا ايلن حلال بله  هرگی اين سؤال را قبالً

ها چنان علمى دارد كه براى يقین داشتن او در اين مورد كامالً كلافى هريک از اين

 .6است

، دكلارت شلكش را در دوازده مرحلله تلدوين كلرد. وقتلي «تلأمالت»در كتاب 

شک واقع شلد. مرحله دوازدهم به پايان رسید، ديگر همه چیی در نظر او در معرض 

ها ااهر است. از ابتداي تأمل دوم يقین اين دوازده مرحله در تأمل اول دكارت آمده

ها قوي اسلت و اسلتدچل او جا كه استدچل او در تأمل اول بر شکشدند، ولي از آن

اند همین مسلأله سلبب رواج شلكاكیت ها در تأمل دوم ضعیف است، گفتهبر يقین

 .  6شد

                                                      
 ها، ترجمه على موسائى افضلى، تهران، علمى فرهنگى.، اعتراضات و پاسخ(6580)دكارت، رنه  6

 .661في غرب، احمد احمدي)مترجم(، تهران: سمت، نقد تفكر فلس (،6580)اتین  ژيلسون  6
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ت به همه چیی شک كرد و هیچ پايه مطمئني را باقي نگذاشلت  دكارت به اين صور

ناپذيري كه به دنبالش بود، رسید. اين اصل اين بلود كله: اما سرانجام به اصل ترديد

تلوانم كنم، نميتوانم در همه چیی شک كنم، اما در اين واقعیت كه شک ميمن مي

جلا كله ي  و از آنكردن ملن املري اسلت يقینلترديدي داشته باشم  بنابراين شک

شک، يک نحوه از حاچت انديشه و فكر اسلت، پلس واقعیلت ايلن اسلت كله  ملن 

انديشم، پس كسي هسلتم كنم، پس فكر دارم و چون ميانديشم. چون شک ميمي

 انديشم. كه مي

هلايي هاي میاجي  يعني شکتوان تقسیم كرد: يكي شکشک را به دو قسم مي

چنلین اشخاصلي بله عللل و عواملل مختللف  ،شلودكه از روحیه شخص ناشي مي

اسلت كله در « شلک دسلتوري»ژنتیكي و تربیتي افراد شكاكي هستند. شک ديگر 

بیند براي دسترسي به خواهد به يقیني برسد و ميكننده مياين شک، شخص شک

اين علم خوب است همه چیی را در معرض شک بداند و بعد ببیند آيا از اين ويرانله 

آيد يا خیر؟ شک دسلتوري شلكي اسلت كله در آن بله بیرون ميچییهاي سالمي 

شک يک جايگاه نیست، بلكه يک معبر است. شلک دكلارتي  ،تعبیر مرحوم مطهري

هم از اين جهت كه روشي براي رسلیدن بله يقلین اسلت، يلک شلک دسلتوري و 

شناختي است. دكارت وقتي در دوازده مرحله به همه چیی شلک كلرد، گفلت: روش

مه چیی شک دارم در اين شک خودم شک ندارم. پس يک قضیه بلراي من اگر در ه

شلک »يا « كنمشک مي»دكارت وجود دارد كه ديگر در آن شک ندارد و آن قضیه 

دهلد و نتیجله است. او اين يقین را سن  زيربناي همله يقینیلات قلرار ملي« دارم

بلدون كننده نیی شک نداشلته باشلم  زيلرا شلک گیرد، پس بايد در وجود شکمي

كننده امكان ندارد. اين استدچل را كه اوللین اسلتدچل دكلارت اسلت معملوچً شک

بايد گفت از زملان دكلارت «. 6انديشم پس هستممي»آورند كه تحت اين عنوان مي

به اين طرف مجموعله حلاچت نفسلاني )قلواي نفسلاني، انفعلاچت نفسلاني، افعلال 

                                                      
1 Cogito ergo sum 
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ديشه در كلمات دكارت به يكي از حلاچت كنند. انتعبیر مي« انديشه»نفساني( را به 

 . 6نفساني  يعني شک دچلت دارد و مراد او يكي از مصاديق انديشه است

اش را بر پايه اين اصل، يعني وجود خود بنا كرد. او گفت من دكارت بقیه فلسفه

كنم كه مادي نیستند و بنلابراين بلا عقلل ادراک در عالم خارج اموري را ادراک مي

نه با حس  مانند امتداد )عرض، طول و عمق(. هر شيء ملادي امتلداد دارد. اند شده

شوند، به اندازه اين واقعیت كه ملن وجلود دارم، چنین صفاتي كه با عقل ادراک مي

زعم دكارت  وقتي عقلل پس اين امور هم يقیني هستند. به ،روشن و بديهي هستند

بايد ضرورتاً درست باشد  چرا  طور واضح و متمايی شناخت، اين شناختچییي را به

دارد كه من درباره جهلان و چیسلتي دهد و نیی روا نميكه خداوند نه مرا فريب مي

گیلرد. او بله عنلوان يلک كاري از عجی و نقص سرچشمه ميآن فريب بخورم. فريب

كاتولیک ايمان عمیق مذهبي داشت كه با خود آن را تا روز ملر  حفلک كلرد، در 

 قدم و شیفته در راه كشف حقیقت نیی بود. تحالي كه او ثاب

، اصلول و اسلاس روش «بردن عقللگفتار در روش درست راه»دكارت در رساله 

گونله خود را به چهار قاعده محدود نمود. قواعد )دستور( چهارگانه هدايت ذهلن آن

است كه بايد  در گام اول تنها مسائلي را بدون تحقیق و دلیلل پلذيرفت كله كلامالً 

بدين معني كله نبايلد هلیچ چیلیي را بله عنلوان حقیقلت  .یني و بديهي باشنديق

پذيرفت مگر اينكه روشن و بديهي باشد  يعني وجدان آن را به شهود دريابد )قاعده 

بلراي سلپس توانیم قاعده شهود، بداهت و يا يقین بنامیم. بداهت(. اين قاعده را مى

به اجیايشان تحلیلل )تجیيله( كلرد و ها را بررسي و شناخت مسائل غیر بديهي، آن

اجیاي حاصله را يكايک ملورد بررسلي قلرار داد. يعنلي بايلد هلر يلک از مسلائل و 

كلردن آن ضلرورت دارد بله جا كه ممكن است و براي بهتلر حللمشكالت را تا آن

اجیاي خودش تجیيه كرد و هر يک را جداگانه مورد بررسي قرار داد )قاعده تحلیلل 

در گام سوم و پس از بررسي و شناخت اجیاي يلک مشلكل «(. رتياتمیسم دكا»يا 

                                                      
  .668، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 6تاريخ فلسفه غرب، ج (،6571) ملكیان مصطفي 6
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گونه به شناخت كلل موضلوع شده، بايد به تركیب آن اجیا اقدام كرد و بدينتحلیل

يافت. به عبارت ديگر بايد افكار خود را به ترتیب به كار انلداخت و از )مشكل( دست

ترين ود را به معرفت پیچیدهترين امور آغاز كرد و به تدري  خفهمترين و آسانساده

ها رسانید )قاعده تركیلب(. در نهايلت مبتنلي بلر قاعلده استقصلا ترين آنو مركب

ترين امر از نظلر او دور )شمارش امور( بايد در جريان تحلیل و تركیب امور، كوچک

نماند. يعني شماره امور بايد چنان كامل و بازديد مسائل چنان كلي و جلامع باشلد 

است. اين قاعلده  ن حاصل شود چییي از نظر دور نمانده و فراموش نشدهكه اطمینا

 دنباله و نتیجه سه قاعده اول است. 

تلرين دغدغله او در تأسلیس رياضلیات اصلي« روش»دهد كه دكارت نشان مي

، التفلات خلاص او بله «شلک دسلتوري»عمومي است  هملان روشلي كله حاصلل 

آن در روش كسلب معلوملات جديلد بلودن بودن معرفت رياضلي و ضلرورييقیني

 . 6است

 برانگيزهدایت ذهن و فرار از معرفت شبهه

كلردن عللم دكارت در پي اصالح شیوه كسب علم درست نبود، بلكه سعي در دقیق

داشت. او مانند محقق به جستجوي حقیقت پرداخت و سعي كرد بلا ايجلاد روشلي 

ن، هم روش گذشلتگان را بخشیدن به علوم به منظور تحصیل يقیواحد براي وحدت

كلردن آن را پیلدا كنلد. نلید راه برطلرف ،به نقد بكشد و هم با ذكر موانع شلناخت

بلودن رياضلیات اعتقلاد دكارت، رياضیات اعتبار خاصي داشت. او شديداً بله يقینلي

داشت و پذيرفته بود كه هدف علم بايد توسعه فنون گونلاگون و بله كلار بلردن آن 

 براي رفاه بشر باشد. 

 ینلدتا بب كنديباشد را غلط فرض مشبهه داشته يرا كه اندك يهر معرفت دكارت

زعم باشلد. بله مشكکیرغ يكه به درست مانديم يدر ذهنش باق ییيسرانجام چ ياآ

از  يناشل ي هسلتند. آفلت اول  نتلا يمعرفتل يهادكارت همه افراد در معرض آفت

                                                      
 .00تأثیر رياضیات بر فلسفه دكارت، مجله معرفت، شماره  (،6581)  حسیني، سید محمد  6
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منو  بله  يبتكذ يا يیدو تأ تیسكس از آن مصون ن یچاست كه ه هاييداوريیشپ

ذهن و آفت سلوم  اشلتباه ذهلن در  يازخستگ يمجدد است. آفت دوم  ناش يبررس

آفلت چهلارم محسلوب  ياراده و فاهمله انسلان يالفاظ است و ناهماهنگ يبندقالب

 تالش نمود. يمعرفت يهااز آفت يدور يبرا يدسبب با ين. بدشوديم

 ۀسله مؤلفل یلاندادن به ارتبا  مو نظم يمعرفت يهااز آفت يدور يدكارت برا

و آن را  برديپناه م يمند و شک روشقاعده يشناسبه معرفت ،يشناختنظام معرفت

كله بلر  يقيكشف حقا يچگونه عقل خود را برا آموزد يكه به ما م دانديم يمنطق

 .  یمكن يتوجه هدا ينما مجهول است به بهتر

، قلادر بله بلودنقائم بله اراده خود و پذيريیتمسئول ي،آزاد ي،انسان كه از آگاه -

شناخت و بلازنمود  تواندياست كه م يذهن يدارا است مستقل  یقو تحق یصتشخ

 كند.  یدارا پ هایتواقع

دكلارت  وجله مشلترک همله  يدر نظلام معرفتل ييزداعقل )ضمن وضوح و آفت -

. هدف دكلارت درست از نادرست است ییتم يصدق و كذب و ترازو یارها، معانسان

 يقكنلد تلا حقلا يطراحل وارياضليو ر یلادينبن ياست كه درآن  نظم يناز عقل، ا

 یدنرسل يو بلرا كند یفو تأل یبو سپس ترك یلوتحل يهتجی يقطر ينجهان را از ا

مشلخص  یلارمع يکتا با خلق  شوديبر قاعده و روش م يمنظور، عقل مبتن ينبه ا

ضلمن اثبلات اراده  يلقطر ينگردد و بد يیصدق، كذب، وضوح و تما ییمنجر به تم

بلر  يرا كه مبتن يمعرفت يمندروش و قاعده یتحقان قائم به انسان و استقالل عقل،

 كند. ینعقل است تضم

دادن خطلا از كلردن و تمیلیبه عقیده دكارت، عقل كه همان قوه درسلت حكلم

كله ايلن ها به يكسان وجلود دارد وصواب و درست از نادرست است، در همه انسان

برخى با هم اختالف نظر دارند به خاطر اين نیست كله يكلى عقلل بیشلترى دارد، 
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هايى است كه هر كسى براى به كار بردن عقل خود دارد. بلكه به دلیل تفاوت روش

 .6گويد ذهن خوب داشتن كافى نیست، بلكه بايد ذهن را درست به كار برداو مى

و  یللتحج یللد،دكللارت در مقابللل تقل يفتللنظللام معر يهامؤلفلله يگللراز د ي،زادآ -

 .دهديو حضور فاعل شناسا را قوام م گیرديقرار م يانهگراجیم يهاآفت

است كله  يمدع يشناسمعرفت ييسه مؤلفه مبنا یقو تلف ييزدادكارت در آفت

 يكه موجود عاقل، انسلان يمعن ين. بدانديناشدنجدا یتفاعل شناسا و عقالن ي،آزاد

از  يآزاد تا بلا اراده قلائم، ضلمن برخلوردار ال و افكار خود و الیاماًاست مسئول اعم

 .يابددست  يفلسف یقتحق یلعقل به شناخت و تحص

براي عقل در برابر تجربه، همه چیی را از خود فكلر يلا  تقدمشدن دكارت با قائل

كردن معرفلت و عللم آدملي و دادن جهلت كرد. هدف دكارت عقالنيذهن آغاز مي

بلودن جا كه دكارت بله يقینليمعلومات و كسب معرفت يقیني بود و از آنعقلي به 

دانست  معتقلد رياضیات اعتقاد تام داشت و رياضیات را حد اعالي معرفت آدمي مي

كرد كه در كسلب معلوملات آمده از آن ضروري است و فكر ميبود معرفت به دست

رت مالک حقیقت وضلوح زعم دكا. به6جديد، بايد به روش علماي رياضي عمل كرد

بلراي يلک  نلامم كلهو تمايی است. بدين معني كه  من چییي را روشن و واضح مي

 ،بینلیمگويیم اشیا را واضح ميكه ميذهن و فكر آگاه حاضر و ااهر باشد، مانند اين

ها در برابر چشم، آن اشیا بر چشم با نیروي كافي اثلر كننلد. املا وقتي با حضور آن

كه چنان دقیق و متفاوت از هر چیی ديگر باشد كه در خود شلامل  متمايی آن است 

چه روشن و واضح است، نباشد. بنابراين هرگاه به روشني از شلیئي هیچ چیی جی آن

آن شي براي ما واضح اسلت. اگلر  ،آگاه باشیم و آن شي در برابر ذهن ما ااهر باشد

صلورت آن باشیم، در ايلنهاي ديگر آگاه از ماهیت آن تصور و جدايي آن از موضوع

                                                      
1 Kemp Smith, Norman (1952), Descartes Philosophical Writings, NewYork, the 

Modern library. 
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واضح باشد ولي  6زعم دكارت  ممكن است يک تصورتصوير در ذهن متمايی است. به

تلوانیم از آگلاهي متمايی نه !!!!  در اين صورت آن تجربه چنان واضح است كه نملي

 ولي درباره چیستي آن اطمینان نداريم.  ،درباره آن اجتناب كنیم

كه ک درد دندان براي ما واضح است اما درباره اين، تصور و ادرادندانمثال: درد 

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 

دي واضح نباشد ولي متمايی باشد. به نظر دكارت امور نفساني منحصلر در افعلال ارا

تلوان آن را بله خلوب و بلد گیري، كذب معنا ندارد. تنها مليتصمیم اند، مانندنفس

 اعتماد نیستند.متصف كرد. تصديقات نیی خطاهاي بسیاري دارند و قابل

دكارت در باب تصورات نیی قائل به تقسیم است. وى تصورات يا مفاهیمى را كه 

رات فطرى، تصلورات عارضلى كند: تصودر ذهن وجود دارد به سه دسته تقسیم مى

 .6)خارجى( و تصورات جعلى )اختراعى(

اند. مثل  تصلور خلدا، وحلدت اند و ذاتي انسان. تصورات فطري  كه ناشي از عقل6

انسان بلدون نیلاز بله  ومفاهیم رياضي كه فطري هستند  و حركت، تصورات رياضي

ابتداي پیدايش كانت هم معتقد است مفاهیم فطري از . كنددرک ميها را آنحس 

 اند.در آن وجود داشته ،ذهن

آينلد. مثلل: روز، . تصورات حسي  كله ازطريلق حلواس خلارجي بله دسلت ملي6

 روشنايي.

. تصورات جعلي  كه همان صوري هستند كه حاصل قلوه مخیّلله هسلتند. مثلل: 5

 پري.

تصلورات فطلري  تنهلادانلد و دكارت تنها تصورات فطري را معیار حقیقت ملي

تمايیند. به نظر دكارت تصورات ديگر )تصلورات حسلي و جعللي( چنلین واضح و م

                                                      
1 Idea 

2 Descartes, Rene (2003), Meditation on First Philosophy, Translated and edited by 

John Cottingham, Cambridge University Press. 
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انلد كله اند و مصداق ندارند، يا حسياند كه ساخته خود ذهنزيرا يا جعلي ،نیستند

 ،بینلداعتماد نیستند. مثالً انسان، خورشید با آن عظمت را دايره كلوچكي مليقابل

 ي وجود ندارد. پس به نظر دكارت مالک حقیقت در تصورات حسي و جعل

 نتيجه

شلدن هلا كله در فراينلد بلیر همچون همه انسان ،گراياندكارت پدرخوانده شک

اش غلط بودنلد و بلا ايلن شوند  متوجه شد بسیاري از باورهاي قبليدچار شک مي

سوال اساسي كه آيا ممكلن اسلت چیلیي را بلا قطعیلت بلدانیم؟ يكلي از اشلكال 

كله او بله و بلا فهمیلدن ايلن كلرد را مطلرح گرايي دكلارتيگرايي با نام شکشک

كله . با توجه بله ايلنپرداختبه فكر   چییهايي باورداشت كه در واقعیت خطا بودند

چنلان كه هلم يفهمید كه اشتباه هستند  اگر باورهايها باور داشت نميوقتي به آن

و  6بايست مطمئن شد باور نادرست در ذهلن نباشلددر ذهن اوست خطا باشند مي

تلوان ها بلود املا چگونله ملياه چاره وارسي دقیق باورها و اطمینان از درستي آنر

مطمئن شد كه فقط به چییهاي واقعلي بلاور دارد. شلكي كله منجلر بله آزملودن 

تک باورها شود  درست است كه صِرف شلک بله تنهلايي بلراي تأسلیس هلیچ تک

سلیس حقیقلت در كردن ذهن براي تأحقیقتي كافي نیست، ولي اين شک در آماده

. 6مرحله بعد مفید است. قصد من از به كلار بلردن شلک فقلط هملین بلوده اسلت

دكارت معتقد است معرفتى كه من پس از همله شلک و ترديلدهاى روشلمندانه و 

هلاى معرفتلى در ايلن اسلت كله آورم، تفاوتش با ديگر نظلامدستورى به دست مى

اى در راين هیچ نوع شک و شلبههگاه قابل ترديد نخواهد بود و بنابمعرفت من هیچ

توان از تالش دكارت در شناساندن راهلي بله عنلوان آن راه نخواهد يافت. لكن نمي

يابي بله راهلي فرار از ابهام و ترديد از طريق كاوش مداوم و شک روشمند در دست

پوشي نمود. دكارت ابتدا با باورهلاي تجربلي كله بله طلور براي هدايت ذهن چشم

                                                      
شدن براي جلوگیري از خراب  هاي سبد را خراب كندمثل سبد سیب كه ممكن است چند سیب خراب ساير سیب 6

 هاي سالم را داخل سبد گذاشت.ها چزم است سبد سیب را سر و ته كرد و از ابتدا شروع نمود و تنها سیبساير سیب

 .567ص .لى موسائى افضلى، تهران، علمى فرهنگىها، ترجمه ع(، اعتراضات و پاسخ6580دكارت، رنه ) 6



                                                     ذهن يتهدا يبرا يراه يا يافراط ييگرادكارت: ذهن ياضيروش ر

 

70 

 

اتكاترين منبع اطالعات شوند و براي بسیاري قابليق حواس درک ميمستقیم ار طر

شلدن ماننلد علوض ند.اتكا نیستبود شروع نمود و دريافت حواس خیلي اوقات قابل

درست مانند خواب و روياهايي كه از بلدو  ،طعم غذا هنگامي كه انسان مريض است

ناامیدي براي مقابله بلا كنند. دكارت در عین تولد تا مر  تجربه دروغین ايجاد مي

بله شلک  ،گرايي افراطي از بین برده بودنابپه شیطاني كه اعتماد به باورها را با شک

خود اطمینان يافت و به عنوان موجودي متفكر هر شک را يک فكر و فكر را نشلانه 

كلم پلس ملن دسلت .كنم پس هستم(وجود متفكر انديشمند دانست )من فكر مي

توانم در وجود خود شک كنم و ايلن اوللین كنم و من نميذهني هستم كه فكر مي

برخلي فكرهلايش كله باوري بود كه به آن اطمینان داشت. او به ايلن ايلده رسلید 

كند، مثل خدا كله جلیء طوري واضح و متمايی هستند كه حقیقتشان را تضمین مي

)حقلايق هلا ترين امور زندگي يعني ايلدهترين افكارش بود و براي آزمون مهمواضح

قیاسي و رياضي( بايد از قیاس و منطق پايه بهره برد. دكارت گوهر علوم طبیعلي را 

وار بیلان شلوند و رياضلیات را توانند به صورت رياضليكشف روابطي دانست كه مي

 يابي به آن دانست.سرمشق معرفت يقیني و روش دست

 منابع

ی جلوهري ذهلن و بلدن در اتحلاد يلا تملاي (،6588)موسلي  امعي، فهیمه و اكراملي،ج -

 . 6، شماره6مابعدالطبیعه دكارت، متافییيک دوره 

تأثیر رياضیات بر فلسفه دكارت، مجلله معرفلت، شلماره  (،6581) حسیني، سید محمد -

00. 

بیلدى، تهلران، قواعد هدايت ذهلن، ترجمله منلوچهر صلانعى دره (،6576)دكارت، رنه  -

 .دانشگاه شهید بهشتى

ها، ترجمه على موسلائى افضللى، تهلران، علملى (، اعتراضات و پاسخ6580دكارت، رنه ) -

 .فرهنگى

غرب، احمد احمدي)مترجم(، تهران، انتشلارت  نقد تفكر فلسفي (،6580)اتین  ژيلسون -

 تهران.
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اللدين سیر حكمت در اروپا، به تصحیح و تحشیه امیر جالل (،6570) محمدعلي فروغي -

 .اعلم، تهران: البرز

 .، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه6تاريخ فلسفه غرب، ج (،6571) مصطفيملكیان  -

 .05فلسفه دكارت كیهان انديشه شماره  (،6575)ويلیامی برنارد و حقي سید علي  -

- Descartes, Rene (2003), Meditation on First Philosophy, 

Translated and edited by John Cottingham, Cambridge University 

Press. 
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 «در ستایش ریاضيات»معرفی کتاب 
 سحر رنجبر

 

« آلن بديو»گوي وگفت« ستايش رياضیات»كتاب در 

« زادهعلي حسن»است كه با ترجمه « ژيل حائري»با 

به چاپ « نگاه»توسط انتشارات  6055در سال 

اش را با هاي فلسفيبديو استدچل. است رسیده

جموعه آثارش در كند و مهاي رياضي همراه مينظريه

هاي سیاسي قرار دارد. گروه رمان، شعر و اندرزنامه

التحصیل رياضیات و مادرش در رشته پدر او فارغ

و از آنجا كه او فلسفه خودش را در میان شعر و  ندبود ادبیات تحصیل كرده

توان گفت سازد  ميبازنمودي نمادين از ايده كه قصد دارد به آن ثبات ببخشد، مي

ها در حالي است كه كند. اينايي بین فضاهاي پدر و مادرش زيست ميدر فض

رفت بین رياضیات و ادبیات مواخذه  و بديو را به دلیل آمد ،تعدادي از فیلسوفان

اي گانه رياضي، ادبیات و فلسفه ندارد. بديو در مقالهكنند و او راه گريیي از سهمي

فلسفه »اي به اين سخن نیچه يعني ه اشارهك« نامهفلسفه به مثابه زندگي»با عنوان 

داند. از نامه خود مياش را زندگيفلسفه  دارد« نامه فیلسوف استهمواره زندگي

گذرد. سال مي 05انتشار آثار بديو با موضوعات سیاسي، فلسفي و رياضي، بیش از 

نظريه سوژه، هستي و رخداد و  -اش با موضوع ذهنیتمجموعه سه جلدي

شناسي، و نقش رخداد و حقیقت در هستي -6ها: هستي و رخداد جهان هايمنطق
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است. فلسفه او حول  المللي بودهتر شدن اين فیلسوف در سطح بینسبب شناخته

ها، جهان سه ايده اصلي  رخداد، سوژه و حقیقت و مفاهیمي فرعي چون خأل، دانش

كند  اد تعین پیدا نميواسطه از رخدچرخد. به نظر بديو حقیقت، بدونو اهور مي

شود. در اين راستا او از چهار آيد كه با رخداد آغاز ميبلكه از فرايندي پديد مي

تواند ها حقیقت ميفرايند ممكن حقیقت يا چهار روند حقیقت كه از طريق آن

 اند از: هنر، عشق، رياضیات و سیاست. برد كه عبارتنام مي  اهور كند

گويلد: درباره مسحوركنندگي رياضلیات مي ،رياضیاتستايش  در بديو در كتاب

گردد! صلرفاً بله ام با رياضیات چییي است كه حتي به پیش از تولدم باز ميرابطه»

بینید كه به گفته چكان، نشان نام پلدر اين دلیل كه پدرم معلم رياضي بود. پس مي

ام سخن خانواده وجود داشت. اين موضوع واقعاً تأثیر عمیقي بر من گذاشت، زيرا در

گو وپدرم با بلرادر بیرگتلرم و بلا همكلارانش گفلت -خورداز رياضیات به گوشم مي

آنكه در ابتلدا واقعلاً بفهملم از چله اولیه، بي« پذيرينقش»به شكل نوعي  -كردمي

ها به شدت و همیمان بله طلرز مبهملي كردم اين حرفزنند. اما حس ميحرف مي

تصر فعالً براي، به قول معلروف، مرحلله پلیش از توللد اند. اين توضیحات مخجالب

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 

ها و نگل ايلدهپیچ از میان ج در كردن مسیري پیچكه كار رياضي كمي شبیه دنبال

 گاهِدر لحظه معیني به نوعي روشن ،گره بر مفاهیم است، با اين همه اين مسیر گره

 «شود.زيبا گشوده مي

راه طوچني »است   يادگیري رياضیات را با كوهنوردي مقايسه كرده اراو راه دشو

ام كنید كه سلرانجو دشوار است، با هیاران پیچ و چرخش و فراز و نشیب. گمان مي

ايد، اما باز هم پیچي ديگر را بايد پشلت سلر بگذاريلد... حسلابي به پايان راه رسیده

رسلید، پلاداش غیرقابلل زنید، اما وقتلي بله اوج مسلیر ميريیيد و زور ميعرق مي
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مقايسه است: آن شگفتي، آن زيبلايي غلايي رياضلیات، آن زيبلايي نايلاب و تماملاً 

شلناختي از نلوز هلم از ايلن منظلر زيباييهمتا. به همین دلیل است كله ملن هبي

شوم كه ايلن منظلر قلدمتي طلوچني دارد زيلرا كنم و يادآور ميرياضیات دفاع مي

ارسللطو در واقللع رياضللیات را نلله ديسللیپلین حقیقللت بلكلله ديسللیپلین زيبللايي 

شلناختي يلا كرد كه عظمت رياضلیات بلیش از آنكله هستيانگاشت. او ادعا ميمي

 «شناختي است.يباييمتافییيكي باشد ز

پرسلد: گرفتن از رياضلیات ميچهارم كتاب از بديو درباره الهلام فصلحائري در 

بخش كلار شلما در الهلام ،مايلم به طور مشخص درباره اين موضوع كله رياضلیات»

ايلد، اگلر نخلواهیم فلسفه بوده، صحبت كنیم. آن متافییيكي كه شما واضع آن بوده

آمییي همكم تالشلي اسلت در بلهايي انجام دهیم، دسلتبرايش تبلیپاتي پروپاگاند

دوباره رياضیات و فلسفه. در نظام فلسفي شما ايلن دو چگونله بله يكلديگر متصلل 

   ؟اندشده

استراتژي فلسفي ملن از سلي سلال پلیش تلاكنون چله »دهد: پاسخ مي بديوو 

ر اشلاره تلطور كله پیشنامم. هملانمي« ماندگاري حقايقدرون»بوده؟ اثبات آنچه 

 - «truths»در حاللت جملع و بله صلورت  -كردم، ملن هملواره از لفلک حقلايق 

هللاي ن بللا ارزشیهايي متعللهمانللا آفريللده ،كنم كلله منظللور از آناسللتفاده مللي

بخش و هاي علملي، سیاسلت رهلاييشمول و كلي است: آثار هنلري، نظريلهجهان

علمي حقلايقي هسلتند  هاينظريه توان گفت:هاي پرشور. به طور خالصه ميعشق

تلوان هلايي كله ميجهان« طبیعلي»درباره خودِ وجود )رياضیات( يا درباره قوانین 

شناسلي(. حقلايق سیاسلي هلا دانشلي تجربلي داشلت )فییيلک و زيستدرباره آن

دهي مجلدد آن دهي جوامع، قوانین زندگي جمعي و سلازماناند به سازمانمعطوف

 آزادي و البته امروزه در وهله اول، برابري.شمولي مانند در پرتو اصول جهان
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نقص كله هنري مربو  هستند به سازگاري و تداوم فرملال آثلار هنلري بلي حقايق

كننلد: موسلیقي از لحلاظ شلنوايي، اچيش ميپكنند، آنچه را حواس ما دريافت مي

 در آخر و البتله نله . ... سازي از لحاظ بصري، شعر از لحاظ كالم ونقاشي و مجسمه

شوند به قدرت ديلالكتیكي موجلود در تر از بقیه، حقايق عشق مربو  مياهمیتكم

، يلا هملان تكینگلي فلردي  بلكله از «يلک»انداز كردن جهلان، نله از چشلمتجربه

واضلح  كه چجرم با نوعي پذيرش راديكال فرد ديگلر هملراه اسلت.« دو»انداز چشم

نیستند  اما هدف من، نجات مقولله از پايه و اساس فلسفي  است كه اين حقايق ذاتاً

هلا يلک از آنگلذارد و بلر هر)فلسفي( حقیقت است كه مابین اين حقايق تمايی مي

مطللق  توانلد:هم به واسطه پذيرش اين واقعیت كه هر حقیقتي مينهد  آننامي مي

ه فرايندي حال، نتیجعینحال، واجد نوعي ساخت موضعي باشد. ابدي و درعینو در

 ايلن شود )در هیئت رخدادي در آن جهلان( و ازن آغاز ميه در جهاني متعیباشد ك

 «رو متعلق به زمان آن جهان است.

حلال چله علملي  -اين دو مشخصه مستلیم اين است كه حقايق »ژيل حائري: 

نامتناهي باشند، بنلابراين بايلد  -شناختي، چه سیاسي يا وجودي باشند، چه زيبايي

شناسلي شروع كنم كه ملن بلر مبنلاي كلدام نلوع از هستي وضوح با اين پرسشبه

 -وجه مذهبي نبوده و فارغ از هرگونه امر متعالي باشلد هیچكه به -وجود نامتناهي 

ام را بنا كنم؟ اينجا نقطه آغلاز مسلیر دور و درازي اسلت كله در آن، توانم پروژهمي

تر، نهايت يلا دقیلقباب بي در -هاي رياضیاتي ويژه ايدهبه -هاي راديكال نوينيايده

شوند  و آيا اين هملان جلايي اسلت كله رياضلیات بله املري ها مطرح مينهايتبي

 «شود؟ضروري تبديل مي

كه از چله است  كند، اينبه طور كلي آنچه رياضیات در نهايت ممكن مي»بديو: 

كنللد كلله اي عرضلله ميعنوان منبللع نظرورزانلله بلله فالسللفهطريللق خللودش را بلله

اهند از نسبیت معاصر فراتر رفته و ارزش مطللق و همگلاني حقلايق را احیلا خومي
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نلامم. بلراي شناسلي مطللق ميكنند، همان چییي كه من آن را امكان يک هستي

شده كله سللیقه هنلري املري اسلت مثال، امروزه تا حد زيادي اين مسئله پذيرفته

اسلت حلادث،  مربو  به فرهن  محلي يا يک تمدن خاص  يا اينكله عشلق املري

بلراي زوج فلراهم  شدني كه بناست قراردادي با منافع مشترک راانتخابي است فسخ

شلدن من معتقدم كه حقايق مطلقي وجود دارند كه گرچه در زملان برساخته آورد.

اي در تلاريخ، يلک كشلور، يلک زبلان و نظیلر آن( از يک خاستگاه خلاص )لحظله

هلا عملومیتي كللي پیلدا اند كه ارزش آناند، اما آنچنان ساخت يافتهاستخراج شده

بللراي اثبللات ايللن مللدعا، بايللد نشللان دهللم كلله در درون چللارچوب  كللرده اسللت.

جديدي بلین املر متنلاهي و  توان ديالكتیک كالًز امر كثیر، ميشناسي من اهستي

ملا و وجلود « علادي»جديد مابین وجلود  رو يک رابطه كامالً اين امر نامتناهي و از

در نسبت با يک حقیقت مطلق است، برقلرار كلرد. ايلن هملان چیلیي  ديگر ما كه

نیی « زندگي حقیقي»يا « زيستن تحت لواي مرجعیت يک ايده»است كه من آن را 

 «نامم.مي

اسلت. جايگاه رياضیات از ديربلاز محلل نلیاع بوده»است  جلد كتاب آمده پشت

ر انبوه دهشتناک جیئیلات اند. برعكس، برخي از شبرخي از شر آن به خدا پناه برده

آورنلد كله نلابودگر اند. برخي آن را انتیاعي بله حسلاب ميملموس به آن پناه برده

غش است. اما برخي، برعكس، واقعیلت را بلدون آن نلاممكن وغلزندگي باصفا و بي

خیلید و دانند. آلن بديو، فیلسوف ناملدار فرانسلوي، بله دفلاع از رياضلیات برميمي

شناسلي رياضلیات هستي»پرورانلد. از ديلد بلديو، رباره رياضلیات مياي نو دنظريه

اش بلا كوشلد بلا زبلاني سلاده از رياضلیات و رابطلهاو در كتلاب حاضلر مي«. است

 «بختي سخن بگويد.فیلسوفان، فلسفه، واقعیت، زندگي و نیک
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 شناسی است؟ریاضيات، هستیچرا 

 بدیو()با نگاهی بر کتاب در ستایش ریاضيات ایر آلن 

 1زهرا نمایندگی

هلاي طلبينشلیني از جلاهعقب در زمانه سخن گفتن از پايان فلسفه و متافییيلک و

اسلت كله  قرون متمادي توسط فیلسلوفان معاصلر، بلديو از معلدود انديشلمنداني

هايي چون هايدگر و دلوز، در پي اعاده سیماي حقیقي فلسفه است. صدا با چهرههم

شناسلي، از ي سلنتي هستيهلاخت متافییيک و دغدغهاو در قامت يک مدافع سرس

گويللد و شناسللي سللخن ميو تمللام موجللود میللان فلسللفه و هسللتي پیونللد تللام

شلمارد. درسلتايش رياضلیات شناسي را حوزه رياضیات و تفكر رياضلي برميهستي

شناسلي هاي رياضلیاتي در هستيگفتگويي است مؤدي بلر چرايلي تبیلین شلاكله

فیلسوف فرانسوي معاصلر. بلديو رياضلیات را ( subtractive ontologyتفريقي)

هرآنچه  -مثابه يكتا طريق انديشیدن به وجود و تنها قلمروي عرضه كثرت محضبه

 ستايد.مي -«واقعاً هست»

راستي چه چیی در رياضیات هست كه آن را در نگاه بديو به اين درجله از ه اما ب

همتلا ي، آن للذت نايلاب و تماملاً بيرساند؟ آن شگفتي، آن زيبايي غلاياهمیت مي

بلدانجا كله دم از  چیست كه فیلسوف فرانسوي را چنین مسلحور خلود سلاخته تلا

 ارتبا  ديالكتیكي تنگاتن  میان فلسفه و رياضیات بیند؟ 

                                                      
 المللي امام خمینيفلسفه دانشگاه بیندكتري دانشجوي  1
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تمجید بديو از رياضیات نه صرف بیان اهمیت آن درجهت كار فلسفي بلكه تأكید بر 

اسلت. او يقلین  «زندگي حقیقلي» كه جويندهجايگاه اين علم براي هرآنكس است 

كله  بلدانجا اند  تلادارد رياضیات و فلسفه از سرآغازهايشان با يكديگر در پیوند بوده

اسپینوزا، كانت و سِرل آشلكارا  نیتس،بديلي چون افالطون، دكارت، چيببیرگان بي

وجلود توانسلت ورزيدنلد كله بلدون رياضلیات، فلسلفه نمياين عقیده ابرام ملي بر

مثابله نلوعي توان بهباشد. رياضیات مظهر دانشي خوداتكا است كه همواره ميداشته

شر  اساسي براي هستي يافتنِ فلسلفه عقالنلي بلدان تمسلک جسلت  ايلن پیش

كنلد، كلاري كله بديل تركیب مليرياضیات است كه شهود و اثبات را به طريقي بي

 م دهد.است بايد انجاكه ممكن آنجا متن فلسفي نیی تا

هلا برانگیی رياضیات گريلی آن از چنل  تكینگليِ زبلانهاي تأملاز ديگر ويژگي

كله در خلود و بخلوديِ خلود بله هلیچ زبلان واحلدي تعللق نداشلته و  است، چرا

آنكله فلسلفه هملواره سان، متأثر از قواعد جاري بر زبان خاصي نیسلت  حلالبدين

را پلیش آورده كله  ايلن شلائبهها بوده و چله بسلیار مشپول مسأله كثرت زباندل

كاهلد. كاركردهلاي رياضلیات در جیئیت زبان از كلیت دعويِ گفتمان فلسلفي ملي

يا ناآگاهي عموم مردم و نیی  توجهي وسرتاسر جهان معاصر حاضرند ولو در عین بي

جدايي اين روزهاي فلسفه و رياضلیات، دانشلجوي سلابق  .فیلسوفان ،به گفته بديو

ملین دلیلل بخلش عظیملي از ه بله ،آزاردال سلوپريور را مليرياضي در اكول نرمل

الخصوص در متافییيک را صرف غلبه بلر ايلن جلدايي بله زعلم او هايش عليتالش

 نمايد. مرگبار میان اين زوج ديرينه مي

او پارمنیدس را به ياد دارد كه در جهت اثبات اينكه هستي هست و اين هسلتي 

كند كه ناهستي نیست اي رياضیاتي اثبات ميهگونحقیقت بنیادين است، نخست به

گیرد كه فلسفه عقالني و رياضیات در يلک زملان قید و شر  نتیجه ميو چنین بي

بر فیلسوفان كالسلیک، عالقله  توانست باشد. مضافاند و جی اين نیی نميپديد آمده
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نديشه هاي ااش بر نظامشگرف انديشمندان ادوار بعدي به رياضیات و تأثیر مستقیم

 است. ناشدنيها انكارآن

هرآنكس هندسه » در آكادمي افالطون را به خاطر داريم: بسته بر سرشعار نقش

نه آكادمي، كه خلودِ  «اينجا»گويد منظور از بديو مي «وارد نشود. «اينجا»داند، نمي

شلمار موضلوعات علادي وان و نبايلد يكلي از بليتلفلسفه اسلت. رياضلیات را نمي

ي تلقي نمود كه هر فرد برحسب سلیقه شخصي، تصمیم به مواجهه يلا شناسمعرفت

اسلت  بر گرفته عدم رويارويي با آن بگیرد، بلكه رياضیات از همان آغاز فلسفه را در

كننلده منیله علم هستي، درست از آغاز فرايند فلسلفي انديشله، نقلش تعیلین و به

اعتنلايي و قسلم بلي ا هلرهمین اساس است كله بلديو بل كند. برخويش را ايفا مي

حرمتلي بله جهالت نسبت به رياضیات مخلالف اسلت و احتلراز از رياضلیات را بلي

اعتنا بله رياضلیات بله داند. فرد بيعقالنیت حاصل شده در تمامي تاريخ فلسفه مي

 تواند فیلسوف باشد.باور بديو ديگر حتي نمي

ل فلسلفه و بلا دكلارت بلدينشینِ  بيبديو معتقد است رياضیات با افالطون، هم

سلخن  «ايدئال اثبات»دان بیر  از پارادايم انديشه عقالني شد. دكارت، اين رياضي

بست كه متن فلسلفي را  كار گفت و طرح فلسفي خاصي برگرفته از رياضیات بهمي

سلان حقلايق اند، تعبیر كرد  بدينهاي طوچني استدچل كه ذات رياضیاتبه زنجیره

 «سلنتي» ها را تحت عنلوان حقلايقه در طي قرون متمادي آنمبتني بر روايات ك

بوديم  حقايقي از جنس اسطوره و وحلي، بله ملدد رياضلیات تملامي ايلن شناخته

 روايات سنتي موؤل به براهین عقلي گشتند.

تلقللي اسللیم  شنبرداشللت ممكللن از رياضللیات در میللان متفكللرين را مللي دو

هلاي ي در رويكردي افالطوني معتقداست ابلژهگرايانه. اولگرايانه و تلقي صورتواقع

پندارد، بله رياضیات بیرون از ما وجود دارند و دومي رياضیات را آفرينش محض مي

عیلار اسلت و گلراي تملامويژه آفرينش يک زبان صوريِ خاص. بديو يلک افالطلون



 6055، زمستان 6 سال اول، شماره                                                                                          

 

86 

 

را بله يكتلا حلوزه مقبلول  اش به رياضیات، آنگرايانهعجیب نیست اگر ديدگاه واقع

براي انديشیدن به هستي بدل سازد. انديشه رياضي به باور او واجد نلوعي محتلواي 

اي فرعلي از واقعي است، اين انديشه نه بازي زباني است و نه قابل تقلیل بله شلاخه

گلراي افالطلوني را دانلان ديلدگاه واقلعيصدا با اكثريت رياضلمنطق محض. او هم

ايي محض را باور ندارند، يعني آن نهاده را گرگیيند چراكه بازي زباني و صورتبرمي

يلا  هلاهاين عقیده است كه ابژ واقع و از اساس خاستگاهي فلسفي دارد. او بر كه در

كنیم كله زيرا غالباً تجربه مي «وجود دارند» ايشدني به گونهساختارهاي رياضیاتي

ري و دان بلا قسلمي دشلواكنلد و رياضليمقاومت مي «چییي»هنگام كار رياضي، 

رو است. گويي واقعیتي بیرونلي و املري پیچیلده را فلارغ از واقعیت نفوذناپذير روبه

بديو را در نهايلت بله  ،كنیم. همین مسیرآنكه ماهیت دقیق آن چه باشد، درک مي

مثابله هسلتي دهد كه در واقعیت، رياضیات صرفاً علم هستي بهاين مقصد سوق مي

 نامند.شناسي ميونه سنتي هستياست. يعني علم آنچه فیلسوفان به گ

( finitude) منلديهلاي پايلانمانیفست فلسفي او با فاصله گلرفتن از فلسلفه

تنها برپايله  ،شد كه فلسفه بماهو فلسفه معاصر و خاطرنشان ساختن اين مهم ااهار

تواند دگرباره مجالي براي بلروز يابلد. پرسلمان بنیلادين ناختي ميشپرسش هستي

بلدون پلذيرش اسلارت متلافییيكي وجلود  ،از انديشیدن به وجود است بديو عبارت

(  اسلارتي كله بله ايجلاز در ايلن اصلل the One)« واحلد» تحت سیطره صلورت

اگلر  «آنچه يک موجود نیسلت، يلک موجلود نیسلت.» است: نیتس بیان شدهچيب

تاريخ متافییيک به زعم هايدگر سیر فراموشي وجود از طريق پرداختن بله موجلود 

اسلت  و  ت، اين فراموشي در نظر بديو نه فلسفي و نله تلاريخي بلكله سلاختارياس

همانا واحد شمردن وجود است، يعني وحدت بخشیدن به آن. للذا بايلد بله وجلود 

مثابه امر مقدم بر اين شمارش انديشید، يعني به عنوان كثرتي محض: انديشلیدن به

مقلدم بلر هرگونله  طلور كله به وجلود در مقلام كثرتلي محلض  يعنلي وجلود آن
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هلا. مسلیر و نتلاي  هست، به عنوان كثرتي از كثلرت «واحد» بخشي در يکوحدت

 اند.حاصله اما در ادامه متفاوت

 هلاي عرضله شلدهشناسي زمینه انديشیدن به كثرت اسلت. كثلرتپس هستي

(presented multiplicities)كنلد:اش را چنلین اعلالم ملي. او تی اصلي فلسفه 

داشلتِ رياضیات دانش وجود بماهو وجود يا عرضه «شناسي است.ستيرياضیات، ه»

شناسي گفتمان كثرت محلض اسلت و تنهلا رياضلیات كثرت ناسازگار است. هستي

 داشت كثرت ناسازگار باشد.تواند به زعم او دانش وجود بماهو وجود يا عرضهمي

ن يلک كثیلر و هاي معقول در بلاب نسلبت میلابه باور بديو تنها راه ارائه تبیین

است كه ابتدا بپذيريم امر كثیر براي رياضیات نله يلک  هاي آن، اينمجموعه بخش

(، كه امري واقع اسلت كله constructed) )صوري( و شفاف و ساختاريافته مفهوم

واسطه نظريه آشكار شده است  اين مهم در گرو اذعان بله ايلن اش بهشكاف دروني

نويسلد كله در یي را درباره خودِ وجود مليفرض ضروري است كه رياضیات، آن چی

وجود براي بديو كثرتلي  اي محض درخصوص امر كثیر قابل بیان باشد.قلمرو نظريه

و  (counting-as-one) بخشليمتحد و مقلدم بلر هلر قسلم وحلدت-محض و نا

 ( است.Onenessانگاري )وحدت

و رياضلیات پرداختن به واقعیت و نیل به حقیقت بدون رياضیات ممكن نیست. ا

شناسي ارائه دهد كه از عهده چلالش گیرد تا نسخه منسجمي از هستيكار مي را به

بلاب  هايي كه در جريان تحقیقات درفوق برآيد و به باور او عطف نظر به پارادوكس

است، معتقد اسلت رياضلیات،  هاي آن ديدهنسبت میان يک كثیر و مجموعه بخش

زننلده سرنوشلت هاي موجلود، و رقلمرغ از پارادوكسهايي فاتنها طريق ارائه تبیین

( conditions) تفكر است. همین مهم رياضیات را از ديد بديو به يكلي از شلرايط

سازد  او آگاهانه از چهار نوع شر  براي تحقق كار فلسلفي سلخن ل ميفلسفه مبد

 هلاييعشق. اين شرايط براي او انواع متفلاوت از چیی گويد: علم، هنر، سیاست ومي
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است، مشتمل بلر  امد. علم كه براي او در ترادف تام با رياضیاتناست كه حقايق مي

است، هنر مشتمل بر حقايق حسي، سیاست همان حقايق جمعلي  حقايق شناختي

تواند تمامي اين شلرايط خلويش را و عشق حقايق وجودي افراد هستند. فلسفه مي

شلويم، فلسلفه آغلاز ملي «ست؟رياضیات چی» كه درگیر پرسشگیرد. همین بر در

ايم. رياضیات بايد باشد تا فلسلفه از اسلاس آغلاز شده و به كار فلسفي اشتپال يافته

اش محیط مثابه يكي از شرو  اصلي و اساسي شود و فلسفه نیی بايد بر رياضیات به

 شود.

توان ديلد كارگیري رياضیات در انديشه بديو، مينظر گرفتن روال تحول به با در

ر شماري از آثار ابتدايي او چلون مفهلوم ملدل، در بلاب ماتريالیسلم ديلالكتیكي، د

دازي بلراي پرشناختي رياضیات در جهت نظريهنهايت خرد وجه معرفتبراندازي بي

هلا است. در نظريه سوژه، قابلیت نظريله مجموعله شده كار گرفتهساختار انديشه به

است و  درباب تپییر به اجمال مطرح شده ايعنوان نظريه در بازسازي ديالكتیک به

رسللد تللا توانللايي شللناختي از راه مللينهايتللاً در هسللتي و رخللداد كللاركرد هسللتي

 ،بندي وجود و عرضه موجلودات بله ملدد تبیلینبفرد رياضیات براي فرمولمنحصر

 اي تفريقي بیايد.نسخه

ديل سلازيِ كثلرت محلض تبلكه به نظريه ثبلات بلراي شلاكله جارياضیات، آن

دادن ارز قلرار شناختي است كه ايلن مهلم ماحصلل هلمشود، حائی شأن هستيمي

باشلد. دلیلل برگیيلدن هلا مليشناسي با رياضیات و باچخص نظريه مجموعههستي

سلت كله ايلن نظريله نشلان ا هاي رياضیات ايلنها و نه ساير بخشنظريه مجموعه

تواننلد و عملكردهلا، مليهلا دهد چگونه همه موجودات رياضي، از جمله نسبتمي

 مثابه كثرات محض و فاقد محمول انديشیده شوند.  صرفاً به

انگلاري را از قاملت دارد واحد و هر قسم وحدت شناسي بنانسخه تفريقي هستي

گر و يا هاي سرزنششناسي تفريق نموده و به كثرت محض بیانديشد، از نگاهيهست
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د، هر گونه تلقي واحدانگار از وجود را كنلار ناامید امروز نسبت به فلسفه فاصله بگیر

جا تعمیم دهد كه حتي نیازي به تعريلف و اتصلاف نه آنهاده و دامنه كثرات را تا ب

محمول به كثرات احساس ننمايد. هرآنچه در جهان عرضه شده و واقعا هست، پس 

 اش قابلل تفكلر ويافتن و با در نظلر گلرفتن كثیلر بلودناز كاستنِ هر قسم وحدت

اسلت و تنهلا رياضلیات امكلان ايلن تفريلق و فروكاسلتن از وحلدت را در  شناخت

آورد. شايد بلديو در سلرآغاز مي شناسي فراهمداشت موجودات و بستر هستيعرضه

له فلسلفه ئترين مسلمثابه اساسي شناختي بهمسیر و درنظر گرفتن پرسمان هستي

لیكن در ادامله، راه خلود را از نظر خويش را آشكارا معطوف به هايدگر نموده باشد 

اد او به رياضلیات را ف قرن بیستم جدا ساخته و نگاه نقترين فیلسوبرانگییاين تأمل

 تابد.برنمي

مگلر آنكله  ،اش خارج شودتواند از احتضار كنونيبه باور بديو، فلسفه چگونه مي

 شناسي سلخن بگويلدشناسي توسل جويد و چگونه ممكن است از هستيبه هستي

تلوان از موجلودات سلخن گفلت و اي رياضیاتي ارائه دهد. چگونه ميآنكه نسخهبي

منله توان كثلرات را ديلد و وحلدت را از داها را ناديده گرفت و چگونه ميكثرت آن

هلاي رياضلیاتي ها به مجموعههستي تفريق نكرد و چگونه تعلق اين كثرتي از كثیر

چییي مگر صرف تعلق يک كثیر به كثیري را انكار كرد. موجوديت براي بديو همانا 

تلوان تر نیست و چه كسي است كه نداند اين زنجیره تعلق را مليتر و ابتداييبیر 

الیله آزملون رياضلیات منتهلي ها ادامه داد وشمار مجموعهنهايت و به عدد بيتا بي

كه، فلسفه اگر از رياضلیات كوتاه سخن آن است.فلسفي و جويش هستي و حقیقت 

شود چرا كه شمار بسلیاري از مفلاهیم ملورد نیلازش در دا شود، دچار فاجعه ميج

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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اش خور دانشي است كه بداهت و كلیتِ اصول و قوانین در ستايش و تمجید مسلماً

هاي جوياي حقیقت آمده و چارچوبي ناب از انديشه فارغ از نسبیت را به مدد انگاره

ورد. سلتايش از رياضلیات بلراي بلديو، سلتايش از تفكلر عقالنلي، آبه ارمپلان ملي

سلفي اسلت. در هاي مستحكم از استدچل در تفكلر فلهگريیي و تبیین شاكلنسبیت

: فلسفه بدون رياضلیات، ممكلن است كه ستايش رياضي تأكید مؤكدي بر اين مدعا

 نیست.
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