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کتابی متشکل از مجموعھ مقاالت در باب فلسفھ ورزی از طرف توضیح: این نوشتھ در 

 دانشگاه خوارزمی منتشر خواھد شد.

 

 

 ھمگان بر مختلف، علوم ونزاف روز شدن شاخھ شاخھ وی تخصص حاضر درعصر
 ازی کیبار حوزه در فقط ،یعلم متخصص کی پژوھش وی عال آموزش. است روشن

 کی یحت وی اضیری دانشجو کی از اگر اکنون. دیآ یم عمل بھی علم نیپلیسید کی
 اتیاضیر ازی جامع نسبتاً  فیتوص و کند فیتعر را اتیاضیر دیبخواھی اضیر محقق

 رشتھ گریدی برا داستان نیھم. کرد خواھد دیناام را شما ادیز احتمال بھ بدھد تانیبرا
 توانی م را تیوضع نیا. کندی م صدق ھستندی فکر گسترده نظامی دارا کھی علمی ھا
 دیھست کار مشغول بزرگ کارخانھ کی در دیکن فرض. کرد انیب موجزوار ل،یتمث کی با
 ،است کارخانھ امورات ازی جزئی قسمت انجام ای وی فنّ  قطعھ کی دیتول شما تخصص و
 دشیتول مشغول شما کھ ھست چھ آن. دیھست خبری ب کارخانھیی نھا محصول از شمای ول

 .ھستند محصول ھمان حکم دری فنّ  وی علمی ھا رشتھ گرید و اتیاضیر د؟یا بوده

 میتقس و یاضیر فلسفھ ،یمبان مورد دری مختصر حاتیتوض ارائھ نوشتھ نیا از ھدف
ی ورز فلسفھ فیتعری برای امکان قیطر نیا از تا استی اضیر تفکری ھا نحوهی بند
 رای اضیر آموزش وی ریادگی در مطالب نیای میتعل تیھما. شود حاصل اتیاضیر در

 . کرد میخواھ نشان خاطر زین



 فراموش درخشان،ی خیتار ستم،یب قرن لیاوا تای الدیم نوزده قرنی ط در اتیاضیر
 نیبی ھماھنگ وی سازگار ،دوره نیای درط. است گذرانده را ساز سرنوشت وی نشدن

ی قیدق فیتعار. آمد بدستغیره  وی صور ،یشھود لیقب ازی اضیر گوناگونی ھا روش
 آمد بدستی اضیر احکامی بعض از قیدقیی ھا اثبات وی اضیر میمفاھ و اءیاشی برخ از
 از استفاده لیقب زای صور وهیش بھ ای وی ھندسی روشھا مانندی شھود وهیش بھ ای قبالً  کھ

 فیتکل نیھمچن. بودند آمده بدستی اضیری ھا ابزار گرید و ھایسر بای صور محاسبات
 و منطق بلکھ بروند نیب از ھا پارادوکس نکھیا نھ. شد روشنی اضیری ھا پارادوکس

 ذھن گرید تنھا نھ ھا پارادوکس جھینت در. شد روشن ھا پارادوکسی ریگ شکل لیدل
 گفتن بھی ازین. شدند زین ھضم قابل آنھا مزاجی برا بلکھ آزردندی نم را دانانیاضیر
 در چھ. است داشتھ ضرورت اتیاضیری برا آوردھا دست و ھا تالش نیا ھمھ کھ ستین

 انتظار ھمگان کھ نیقی و دقت واجد و نابی دانش توانستی نم اتیاضیر نصورتیا ریغ
 شدنی موضوع اصل و شدنی انتزاع ،کار حاصل ،گرید طرف از. شود قلمداد داشتند

)axiomatization (ی پ در رای ستیفرمالی روشھا قیتوف و بود اتیاضیر شیپ از شیب
 لبرتیھ دیداو و راسل برتراند لیازقب دانانیاضیر و نیمتفکر ازی برخ کھیجائ تا. داشت

 بھ اتیاضیر کلّ  فروکاستن ای منطق از اتیاضیر استخراج پروژه تا داشت آن بر را
 شیپ در را اتیاضیری برای ستیفرمالی ھا روش بودن مانع و جامع اثبات ای و منطق

 جینتا از و شدند دهینام سمیفرمال فلسفھ ویی گرا منطقبھ ترتیب  ھا پروژه نیا. رندیبگ
ی ھا ھینظر و ھا بخشی سازگار اثبات بھ توانی م تیموفق صورت در ھا پروژه نیا

 حوش و حولی سالھا در. کرد اشاره اتیاضیر کلّ ی سازگار تینھا در وی اضیر جامع
 با) reductionisticی (فروکاستنی ھا پروژه میبگوئ بھتر ای ھا دیام نیا ھمھ ۱۹۳۰

 نقش رساند اثبات بھ را آنھا نابغھ دانیاضیر گودل کورت کھ ،یریناپذ میمصتی ھا ھیقض
 نظام کی با معادل اتیاضیر کھ استی معن نیبد جھینت نیا تر ساده عبارت بھ. شد آب بر

 احکام وی اضیر موضوع اصول و میمفاھ ای اءیاش ازی ا مجموعھ از متشکلی فکر
 اعداد ھینظر ای ھا مجموعھ ھینظر در مثال بعنوان. ستین اصول نیا از حاصلی منطق

 را آنھا کھ دارند وجود) شوندی م دهینام ریناپذ میتصمی ھا گزاره کھ(یی ھا گزاره
 عنوان بھ را گزاره توانیم ھم بلکھ. دکر ابطال ای اثبات ھا ھینظر آن درون در توانینم

 ھم و آورد بدست پارادوکس بدون و سازگاری ا ھینظر و افزود ھینظر بھ حیصحی حکم
ی ا ھینظر مجدداً  و افزود ھینظر بھ حیصحی حکم عنوان بھ را گزاره ضینق توانیم

 داد توسعھ صورت دو بھ توانیم را ھینظری عن. یآورد بدست پارادوکس بدون و سازگار
 ھینظری برا دوباره یریناپذ میتصم تیخاص نیھمی ول. ماست انتخاب بھ بستھ نیا و

 کار،ی ابتدا در. است دانیاضیر شھودی ورا تیواقع نیا .است برقرار شده داده توسعھ
 و صورتی عن. یشدند اثباتی صور وهیش بھ صرفاً  ریناپذ میتصمی ھا گزاره نیا وجود
 نیا و داشتند تفاوتی اضیر متعارف احکامی محتوا و صورت از ھا گزاره نیای محتوا

 احکام دیشا کھ شد استنباط نیچن جھینت در. برسند نظر بھی ساختگ آنھا شد باعث امر
. ندارند اتیاضیر متعارف و ملموسی ھا گزاره حوزه بھی دخل و ربط ر،یناپذ میتصم



 ماحصل. شد باطل زین تصور نیا دست، نیا ازی ریناپذ میتصمی ھا گزاره افتنی با بعداً 
 اثبات و اتیاضیر تیماھ از ما تر قیعم و شتریبی آگاھ باعث اتفاقات و اتیکشف نیا

 نوی میمفاھ با تر فراخی افق بر مشرفی ا چھیدر حال نیع در و شدی اضیری ھا
 بھ اگرچھ کھ آمدند بدستی توابع ای اعداد ازی ا دنبالھ مثال عنوان بھ. گشود مانیبرا

 باور رشد سرعت لیدل بھی ول ھستندبھ صورت خالصھ  فیتعر قابلی صور شکل
 گزاره و ریناپذ محاسبھ اند شده فیتعر کھی موضوع اصول چارچوب در شان،ی نکردن

 محاسبھ وی ریناپذ میتصم و محاسبھ و اثبات میمفاھ. رندیناپذ میتصم آنھا با مرتبطی ھا
 اصول از» یمناسب«ی  مجموعھ انتخاب تیاھم لھیوس نیبد. خوردند گره ھم بھی ریناپذ

. شودی م آشکار شیپ از شیب اتیاضیر از ھینظر ای رشتھ کی نھادن بنای برا موضوعھ
 از مستقل -ر یناپذ میتصمی ھا گزاره وجود گودل،ی ھا ھیقض بر بنا نکھیا بھ توجھ با
 احکام و اصول  است، ریناپذ اجتنابی امر - شود انتخابی موضوع اصول چھ نکھیا

 داشتھ بشر شھود در شھیرھر قسم از مفید بودن را از خود بروز دھند و یا  کھی ا ھیاول
 نھیگزدر مقایسھ با  را خود شتریب »مناسبت« باشند، داشتھ مطابقت ملموس تجربھ با و
 . دھندی م نشان گریدی ھا

 

ذھن را الجرم با دو بینش  ،تعمق در باب فلسفھ ریاضی و ماھیت تفکر ریاضیاتی
 وی جوھر تفاوتشھودی و صوری در ریاضیات و تعارض بین آنھا مواجھ می کند. 

 نیا. است شده آشکار اتیاضیر در شیپ مدتھا ازی صور وی شھودی روشھای ظاھر
 ویی شھودگرای اضیر فلسفھ دو نیب منازعھ شکل بھ گاه تر، شرفتھیپ سطوح در تفاوت
 روش و فکر نحوه از شیاندی صور دانانی اضیر انتقاد ئتیھ در گاه و سمیفرمال
مناقشھ شھودگرایی . است داده نشان را خود دانانی اضیر از گریدی برخی شھود

براوری و صورت گرایی ھیلبرت تنھا یکی از پیامدھای تعارض تفکر شھودی و 
اشاره می مختصر و مجمل بیان کنیم را اگر بخواھیم تفاوت این دو دیدگاه صوری است. 

ه کنیم کھ تفکر شھودی، ریاضیات را ماحصل آفرینش و پردازش آزاد ذھن از طریق قوّ 
 ،بی بدیل تلقی می کند. در مقابلحیاتی و تخیل و مکاشفھ می داند و نقش این دو قوه را 

از دیدگاه صوری اندیشان ریاضیات فرایندی زبانی و حاصل زبان است. ریاضیات آن 
چیزی است کھ روی کاغذ نوشتھ شده و از محدودیت ھای دستوری و معناشناسی زبانی 

ربطی بھ ریاضیات ندارد و فقط کمک حال ریاضی دان  تخیل و مکاشفھتبعیت می کند. 
 متفاوت کامالً ی ذھن پردازشبررسی دو  نوشتھ، نیا دگاهید ازدر کار ریاضی اش است. 

) visual / spatialیی (فضای/بصر و) symbolic / formalی (صور/نینماد
صوری را  مسئلھ اصلی را بیان کرده و تفاوتھای تفکر شھودی باصورتبندی متفاوتی از 

، بازنمایی /صوریر پردازش نمادیند .در سطح بھتری تبیین می کند
)representation(  اشیاء ریاضی اعم از اعداد، متغیرھا و در مرحلھ پیشرفتھ تر اشیاء

دیگری از قبیل مجموعھ ھا، تابع ھا، عملگرھا و غیره بھ صورت نمادین انجام میشود. 



معنای ھر نماد از طریق خواندن نام آن و تثبیت نام در ذھن کدگذاری می شود. 
، در این نوع پردازش بھ )symbolized(ارتباطات و عملیات بین این اشیاِی نمادینھ شده 

صورت صوری است. احکام و نتایج ریاضی در پردازش نمادین/صوری بھ صورت 
ن حاصل میشود. پردازش نمادین/صوری دنبالھ وار و صوری در پس زمینھ منطق نمادی

باره حاصل نشده است و پیدایش و رشد آن مستلزم مدت زمان بسیار یکدر ذھن انسان 
طوالنی بوده است. بلوغ این پردازش فکری در عرصھ ریاضیات بھ بیش از پانصد سال 

و  ھای ملموسنمی رسد. از نظر تکاملی، قدم اول عبارت است از بازنمایی نمادین کمیت
محسوسات کّمی یا متغیر ھای ریاضی کھ بھ صورت بیانی یا لفظی بیان میشوند. حجم 
بزرگی از دست آوردھا در ریاضیات ماحصل فعالیت این پردازش است. بھ عنوان مثال 

 د. انواع محاسبات عددی و جبری، عملیات با دنبالھ ھا، سریھا و غیره از این جملھ ان

 

مانند اشیاء ھندسی محض مل ذھن با اشیاء بصری پردازش بصری/ فضایی، تعادر 
و روابط فضایی مابین  است ست. پردازش ذھن با این اشیاء بھ شیوه دیداری و شکلیا

. استنباط ما اینست کھ شھود ذھن از مکان و فضا، بررسی می کنداین گونھ اشیاء را 
دست آوردھای پایھ این نوع پردازش است. تصاویر و حرکت در فضای سھ بعدی 

ریاضی کھ ماحصل این نوع پردازش ذھنی است از قدمت بسیار بیشتری نسبت بھ 
پردازش ھای نمادین و صوری برخوردار ھستند. بررسیھا نشان میدھد ریاضیات یونان 
باستان تحت سیطره پردازش بصری/فضایی بوده است. نزد فیثاغورثیان گرایش بھ 

شود. بعنوان مثال اطالق اعداد مربعی، مکعبی، تصویری و شکلی کردن اعداد دیده می
مخمسی و غیره، و تالش برای یافتن روابط بین اعداد کھ حاصل بینش بصری اعداد 
است در ریاضیات یونانی دوره فیثاغورثی کامالً مشھود است. در دوره مابعد فیثاغورثی 

ونانیان و در نیز از عدد بھ عنوان طول یک پاره خط تعبیر می شده است. جبر نزد ی
کتاب اصول اقلیدس عمالً جبر ھندسی بوده است. بدین معنی کھ آنھا عملیاتی کھ عمالً 
جبری ھستند را با اشکال و بھ شیوه تجسمی و دیداری انجام میدادند. فعالیت ذھنی 
بصری/فضایی موجب پیدایش دست آوردھا و نتایج حجیمی در ریاضیات شده است. ایده 

و نیز بسیاری از در آنالیز فرانسیل و انتگرال و نظریھ اندازه ھای اساسی حساب دی
 یل ماحصل فعالیت این پردازش است.مفاھیم در توپولوژی و ھندسھ دیفرانس

 

نحوه فکر و عمل صوری، محاسبھ ای و دنبالھ وار در ریاضیات با مالحظھ می کنیم 
 پردازش بای وھندس ، تصویریینحوه فکر و عمل شھود وی صور/  نینمادپردازش 

مطابقت دارند. اگرچھ فرایند ھای یادگیری و ممارست، محدودیت ھای  ییفضای / بصر
کارکردی ذھن را تا اندازه ای بر طرف می کنند ولی اولویت باالی کارکردی ھر یک از 
این پردازشھا در تمایل و سرشت فکری یک ریاضی دان بھ طور مستمر تاثیر می 



وه شکل گیری عقیده و باور ریاضی دان در مورد ماھیت و گذارد. این تاثیر، روی نح
توانایی قوه بصری/فضایی یک ریاضی دان،  منجر بھ فلسفھ ریاضی نیز اثر گذار است. 

درک سریع تر و عمیق تر وی از روش ھا و اثبات ھای شھودی مطالب ریاضی شده و 
ی یک ریاضی دان باعث اطمینان خاطر وی از صحت این گونھ احکام کھ می تواند برا

 صوری اندیش مسئلھ ساز باشد، می شود. 

 

 دقت و کردنی موضوع اصول پروژه. میکنی ریگ جھینت وی بند جمعی اندک دیدھ اجازه
ی ھا دغدغھ و ھای نگران ازی اریبس میداد شرح باال در کھ اتیاضیر سراسر بھ دنیبخش

سازگاری روشھای ، میمفاھی فیتعر خوش مورد در دانانیاضیر ملموس و دست دم
 حاضر حال در نگارنده دهیعق بھ. برداشت انیم از رای اضیر احکام تصحّ  متفاوت و

 در باشد ھمی مورد اگر و ستین موجود اتیاضیر در گرید دست نیا ازیی ھاینگران
 تیماھ باب دری ادیبنی پرسشھای ول. باشدی نم حساب قابل چندان و نبوده دید معرض

 بھ کماکان برخوردارندی کھن قدمت از کھی اضیر با مرتبط مقوالت گرید و اتیاضیر
 لیقب ازی اضیر میمفاھ و اءیاشی شناسی ھست مورد دریی پرسشھا. ھستندی باق خود قّوت
ی درست ضرورت وی اضیر صدق تیماھ باب در سواالت زین و ھا مجموعھ و اعداد
برخی از این پرسشھا قدمت کھنی دارند . ھستند پرسشھا نوع نیا ازی اضیری ھا ھیقض

ی وابستگ مثال عنوان بھو برخی دیگر بواسطھ افق ھا و دیدگاه ھای جدید پدید آمده اند. 
 شده ستیز تجربھ ای انسان ذھنی شناختی ھا تیظرف بھی اضیر میمفاھی وابستگ عدم و

 واقع در نیادیبنی پرسشھا نیا مورد در ھا دغدغھ و ھای نگران است؟ نحو چھ بھ بشر
 ذھن پرسشھا نیا. ستندین رفع قابلی آسان بھ و ھستندی قبل موارد از تر قیعم اریبس

 فوق سطور در کھ ھمانطوری ول. کندی م تیھدای اضیر فلسفھ طھیح بھ را کنجکاو
 دمی ھا دغدغھ ریدرگ گرید ،دانانیاضیر و خوانانی اضیر نکھیا بھ توجھ با میداد شرح
 خاصی تخصصی ھا رشتھ با فقط آنان مواجھھ ستندین الذکر فوق ملموس و دست

 ازین احساس اتیاضیر نیادیبنی پرسشھا باب در تامل و تفکّر بھ کمتر و است خودشان
 در خودی تخصص رشتھ کنار در داشت انتظار آنان از توانینم جھینت در. کنندی م دایپ
 نشستھ نیکم دری خطرات جا نیھمی ول. شوند ریدرگ قاً یعم ھمی اضیر فلسفھ بای اضیر

 تفکر. است اتیاضیر آموزش متوجھ ھم و دانیاضیر کی ذھن تیقابل متوجھ ھم کھ اند
 اگری حت فرد،ی اضیر دانش ارتقاءی پا بھ پای گاھ چند از ھری فلسفی پرسشھا باب در
 تیّ کل مورد در جامع نشیب کی افتنی در نشوندی منتھ ھم پسند محکمھی ھا پاسخ بھ

 وی اضیر گوناگونی ھا ھینظر و) topics( مواضع ازی ا نقشھ ادراک وی اضیر دانش
 نقش) کارخانھیی نھا محصول شناختی عنی (ینواح نیا نیب ما ممکن و موجود ارتباطات

 آن ساختنیی توانا و آمد کھی فاتیتوص با نشیب نیا اندازه ھر. داردی دیکل و مھم اریبس
 باالتر سیتدر تیفیک اندازه ھمان بھ باشد تری غن و شتریبی اضیر مدّرس کی نزد نقشھ،

 شود مواجھ درس کالس دری سوال بای و چنانچھ تا. بود خواھد تر موفق تجارب انتقال و



 از متعلّم شودی م موجب آموزش نحوه نیا. باشد پاسخگوی عتریوسی آگاھ و دانش با
ی درس مطالبی رو کرد خواھد احساسی و کھ چرا ببردی شتریب لذت س،یتدر وهیش

 . است نداشتھ سابقھ شیبرا قبالً  و بوده عیبد کھ کندی م دایپی خاص اشراف و تسلط

 ذھن کھ است الزم اتیاضیر مورد در) panoramic vision( جامع نشیب کسب جھت
ی ا اندازه تا گرید عبارت بھ. باشد کرده نرم پنجھ و دستی اضیری اساسی پرسشھا با

ی اضیری فکری ھا پردازش با بعالوه. ردیبگ شیپ دری فلسفی خصلت و خو و خلق
 پردازش ویی فضای / ریتصو پردازش ،یصور/  نینماد پردازش لیقب از ،عمده
ی اضیر مباحث و ابزارھا دیتول در را پردازشھا نقش و گشتھ آشنا قاً یعمی اتیبیترک
 و شده شناختھ ارتباطات کھ استی ذھنی ا نقشھ جادیا ،کار نیا از ھدف. دھد صیتشخ

 از مرحلھ ھر دری اضیر محّصل لھیوس نیبد. دارد دربر رای اضیر مباحث نیب محتمل
ی کجا در ردیگیم فرا کھی مباحث و میمفاھ داد خواھد صیتشخی اضیر پژوھش و آموزش

 ،مطلوب نشیب نیا ازی بردار بھره بر عالوهی ذھن تیقابل نیا. دارند قرار نقشھ نیا
. آوردی م ارمغان بھ آن صاحبی برا رای اضیر جینتا و آثار سنجش و قضاوتیی توانا

  .استی فکر لتیفض نیا کسبی برا نیتمر و تالش اتیاضیر در دنیورز فلسفھ

 


