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  ریاضیات در سیناابن گراییتجربه

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مج هشتمین - پورمحمدصالح زارعدکتر 

 25/1/1400چهارشنبه 

 

بنیاد علمی و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلینشست از مجموعه درس هشتمین

ا ب پوردکتر محمدصالح زارعسخنرانی  هب . این نشستبرگزار شد فروردین 25سینا در روز چهارشنبه و فرهنگی بوعلی

 پخش کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« سیناابنفلسفه ریاضیات »موضوع 

 .شد

 

 بسیاری درباره خود مختلف آثار در پراکنده طوربه اما است؛ نداشته ریاضیات فلسفه درباره مستقلی اثر هیچ سیناابن

 .است کرده بحث ریاضیات فلسفه اصلی مسائل از

 

 اشیاء درباره افالطونی دیدگاه او. است کرده نظر اظهار ریاضی اشیاء شناسیهستی درباره مستقیم طوربه سیناابن

 و نامتناهی هایمجموعه و ابعاد مسئله درباره ترتیب همین به. دهدمی ارائه بدیلی آن برای و کندمی رد را ریاضی

 هاییپاسخ هاآن به و کندمی بحث مستقیم طوربه ابعاد نامتناهی   پذیری  تقسیم و پیوستگی مسئله درباره طورهمین

 .دارند مهم اما ظریف هاییتفاوت ارسطویی رایج  ( زمان   آن در) های  پاسخ با که دهدمی

 

 هایگزاره به معرفت کسب نحوه درباره اما است پرداخته ریاضی مفاهیم کسب نحوه مسئله به مختصر طوربه سیناابن

 ذیل در که ایریاضی هایمثال بررسی و دادن   قرار هم کنار از همه این با. است نکرده صحبت مستقیم طوربه ریاضی

 ریاضیات شناسیمعرفت در او که داد نشان توانمی است، کرده اشاره هاآن به شناسیمعرفت و منطق مباحث برخی

 از جامع نسبتا   تصویری به را ما هم، کنار در هامؤلفه این جمع. است داشته مندینظام و منسجم نسبتا   دیدگاه هم

 .رساندمی ریاضیات فلسفه یک

 

 تنظیم شده است. آناهید خزیرکه توسط  است در این نشست پورزارع محمدصالح دکترآید سخنان آنچه در پی می

 

 کار آن درباره کمتر و مانده مغفول بیشتر داده انجام سیناابن که کارهایی سایر با قیاس در سیناابن ریاضیات فلسفه

 بین داشته، ریاضیات فلسفه سیناابن که هستند شکاک مساله این به زیادی افراد کهاین بر عالوه چون است شده

 اسالمی فلسفه تاریخ حوزه در که کسانی از بسیاری آثار در. است گرفته صورت خلطی هم ریاضیاته فلسف و ریاضیات

 سخن سیناابن ریاضیاته فلسف درباره وقتی و ندارد وجود ریاضیاته فلسف و ریاضیات بین روشنی مرز کنندمی کار

 .کنند صحبت سیناابن ریاضیاتی کارهای درباره واقع در گویندمی

 

 دین،ه فلسف در شده شناخته مسائل و خدا وجود و مرگ مساله به داریم که هاییتجربه دلیل به بیش و کم ما همه

 تصویر یک خواهممی بیشتر جلسه این در. ایمنبوده درگیر هاآن با و ایمنرفته ریاضی مساله سراغ لزوما اما ایمکرده فکر

 با هاییشباهت چه و چیست ریاضیه فلسف مبانی و اصول بگویم و بدهم ارائه سیناابن ریاضیاته فلسف از کلی

 است مواردی عمدتا شودمی عنوان که مطالبی. ایمخوانده هاآن درباره که دارد ایشده شناخته ریاضی هایفلسفه
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 سیناابن ریاضیاته فلسف از من شخصی نظریات و هابرداشت عمدتا و امنوشته هاآن درباره گذشته سالیان در که

 شومنمی جزئیات این وارد و کنمنمی دفاع دارد وجود که رقیبی نظرات برابر در نظرها این از جلسه این در بنابراین. است

 که دارند وجود باره این در دیگری آثار خاص طور به اما. کنممی ارائه را سیناابن ریاضیاته فلسف از امکلی تصویر بلکه

 عنوان با ایمجموعه در که است شریف، صنعتی دانشگاه استاد اردشیر، محمد دکتر از درخشان ایمقاله آن ترینمهم

 سیناابن ریاضیاته فلسف مساله به بار اولین برای و منتشر اسالمی سنت در علم وحدت و شناسیمعرفت منطق،

 کمبریج دانشگاه در را دکتری تز و بپردازم سیناابن ریاضیات فلسفه به که کرد فراهم را ایزمینه مقاله این. شد پرداخته

 .بدهم ارائه

 

 دارد؟ ریاضیات فلسفه سیناابن آیا

 فلسفه سیناابن آیا که شده مطرح سوال این همواره غیرمتخصصان و متخصصان سوی از امکرده کار که هاییسال در

 ریاضیاته فلسف سیناابن که بوده این جوابش گویی که شده پرسیده طوری همواره سوال این و خیر؟ یا دارد ریاضیات

 چیست ریاضیاته فلسف که بدهم توضیح باید ابتدا دارد ریاضیاته فلسف سیناابن چرا بدهم توضیح که این برای. ندارد

 .دهم توضیح ریاضیات با را آن تمایز باید ریاضیاته فلسف توضیح برای و

 

 ریاضیات علم در بگیرید نظر در دو این تفاوت دریافتن برای. نیست مشخص دو این تمایز افراد از بسیاری برای معموال

 اشاره نکته این به هرگز ریاضیات در اما. دارند هاییویژگی چه هندسی اشکال و اعداد مثال که شودمی پرداخته این به

 باعث ما معرفتی قوای کدام و کنیممی صحبت چیزی چهه دربار دقیقا کنیممی صحبت عدده دربار وقتی که شودنمی

 آوریممی دست به لمس با را گرمی و سردی مفهوم معموال. آوریم دست به را شکلی یا عددی مفهوم که است شده

 دست به چگونه را دو عدد مفهوم اما. حسی تجربیات طریق از را دیگر مفاهیم و دیدن با را صندلی و میز مفهوم و

 دسته این. ندارد زیبایی و عدالت مثل مفهومی و نیست درخت و صندلی و میز شبیه چیزی دو، عدد آوریم؟می

 درباره و شوندمی نقض یا اثبات ریاضی هایحکم ریاضیات در. ندارد ایمحاسبه و شودنمی مطرح ریاضیات در هاپرسش

 و طبیعت و ریاضی ءشی کهاینه دربار هرگز ولی. شودمی صحبت ریاضیاتی اشیاء و هندسی اشکال و اعداد ویژگی

 اینکته. شودمی پرداخته ریاضیاته فلسفه حوز در سواالت این به. شودنمی صحبت چیست آن متافیزیکی ساختار

 است؟ پرداخته هاپرسش این به سیناابن آیا که است این کنم اشاره آن به خواهممی که

 

 ریاضیات شناسیهستی به مربوط اول دسته: کرد بندیتقسیم توانمی کلی دسته دو به را ریاضیه فلسف هایسوال

 قرار کجا در هندسی اشکال و اعداد و چیست ریاضی اشیا شناسیهستی و طبیعت پرسندمی که سواالتی. است

 اما نامندمی شناسانههستی سواالت را سواالت این. شناسیممی که اشیائی سایر با دارند نسبتی چه و دارند

 توانیممی را ریاضیاتی مفاهیم چگونه گویندمی که سواالتی هستند معروف شناسانهمعرفت سواالت به دیگره دست

 قوای کدام از فهمیممی را دو عدد مفهوم وقتی. کنیم پیدا علم هاآن بین روابط و ریاضی اشیاء به و بیاوریم دستبه

 میز شبیه چیزی دو عدد زیرا افتدنمی اتفاق ما پنجگانه حواس طریق از که است واضح. افتدمی اتفاق این ما شناختی

 استشمام با که نیست یاس گل بوی یا و کنیم لمس را آن بتوانیم که نرمی و زبری یا و ببینیم را آن ما که نیست

 .آوریم دست به را آن مفهوم

 

 کنیم؟می پیدا علم ریاضیات احکام و قضایا به چگونه شود؟می چهار مساوی دو اضافه به دو که شویممی متوجه چگونه

 نوع دو ریاضیاته فلسف در کلی طور به. گیرندمی قرار شناسانهمعرفت سواالته مقول در که است هایپرسش هااین
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 هویت که پرسندمی را اعداد و ریاضیاتی اشکال طبیعت که است شناسانههستی سواالت دسته یک داریم سوال

 صحبت چیزی چهه دربار کنیممی صحبت مجموعه و تابع یک یا مثلث شکل یا دو عدده دربار که موقعی. چیست هاآن

 ریاضی معرفت و علم چگونه که شوندمی این به مربوط که هستند شناسانهمعرفت سواالت دیگره دست و کنیممی

 عالم در که کنندمی کمک ما به معرفتی قوای کدام و کنیممی کسب را ریاضیاتی مفاهیم چگونه و آوریممی دست به

ه دربار بندیتقسیم این به توجه با. دارد وجود هاآن بین ارتباطی چه که کنیم کشف و بکشیم سرک ریاضی اشیاء

 آیا که کرد ترجمه این به را «نداشته؟ یا داشته ریاضیه فلسف سیناابن آیا» سوال شودمی ریاضیه فلسف سواالت

ه فلسفه شناسانهستی و شناسانهمعرفت سواالته دربار اثری و کرده صحبت وقت هیچ سواالت اینه دربار سیناابن

 است؟ نوشته ریاضیات

 

 مجزا طور به که نداشته اثری هیچ و است نداشته سواالت این درباره مستقلی اثر هیچ سیناابن که است این پاسخ

 ایشکاکانه رویکرد ایعده شودمی باعث همین و باشد کرده صحبت سواالت این درباره فقط رساله و کتاب یک در

 این اگر زیرا است ناموجه نظرم به قضاوت این اما. بدانیم ریاضی فیلسوف یک را او که نیست موجه بگویند و کنند اتخاذ

 به که است نداشته مستقلی کتاب هیچ هم ارسطو زیرا نیست ریاضی فیلسوف نیز ارسطو بگیریم نظر در معیار را

 در حال عین در اما. بپردازد ریاضیات درباره شناسانهمعرفت و شناسانههستی هایپرسش به مجزا و مستقل شکل

 درباره زیرا شناسندمی نیز ریاضی فیلسوف یک را ارسطو شناسیممی معاصر دوران در ما که چنانآن ریاضی فلسفه

 را ارسطو کهاین برای باشد جوازی این اگر. است کرده صحبت دیگر موضوعات کنار در و آثارش خالل در تسواال این

 چه اگر سیناابن زیرا بدانیم مهم ریاضی فیلسوف یک توانیممی نیز را سیناابن معنا همین به بدانیم ریاضی فیلسوف

 فلسفی سواالت به زیاد بسیار آثارش خالل در اما نداشته ریاضیات به مربوط فلسفی سواالت درباره مستقلی اثر

 از را هاآن و پرداخته ریاضی احکام درباره شناسانهمعرفت و ریاضی اشیا درباره شناسانههستی و ریاضیات با مرتبط

 .است داده قرار بررسی مورد مختلف زوایای

 

 به مربوط شناسانهمعرفت و شناسانههستی سواالت و ریاضیات درباره سیناابن مختلف آثار در که را مطالبی اگر

 معرفی ما به را خود و نمایاندمی رخ منسجمی فلسفی نظام دهیم قرار هم کنار در و کنیم استخراج است، ریاضیات

 به آثارش الیالبه در اما ننوشته موضوع این درباره مستقلی کتاب چه اگر سیناابن که دهدمی نشان این و کندمی

. است نبوده مطرح جاافتاده علم یک و مجزا صورت به سواالت این که بوده این آن دلیل شاید است پرداخته ریاضی

 در و بوده ذهنش در همیشه سواالت این اما نکرده بررسی رساله و کتاب صورت به را هااین دلیل همین به سیناابن

 بیان را خود ریاضیات فلسفه سواالت منطق، و شناسیمعرفت و طبیعیات و متافیزیک حوزه در مختلف مباحث الیالبه

 .است پرداخته آن به و کرده

 

 سیناابن شفای برهان کتاب در ریاضیات فلسفه مسایل بررسی

 و حساب مساله آن در و است شده طرح هندسه و ریاضیات از هاییمثال سراسر سیناابن شفای برهان کتاب در

 موضوعه اصل مفهوم یا چیست هندسه در برهان مفهوم کهاین مانند آمده فلسفی مسایل بلکه نشده بررسی هندسه

 سیناابن که بینیدمی را هاییمثال طبیعیات و الهیات و متافیزیک حوزه در سیناابن آثار الیالبه در و چیست؟ متعارفی و

 ناچار مسایل این در سیناابن. شناسیممی ریاضیه فلسف عنوان به امروزه را آن ما که است شده درگیر ایمساله با

 کنیم استخراج را هاروشنگری این اگر که دهد انجام هاییروشنگری و بپردازد هم ریاضیات فلسفه دغدغه به شودمی

 .برسیم ریاضیاته فلسف در جامع نظام یک به توانیممی دهیم قرار هم کنار و
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 سواالت درباره سیناابن هایدیدگاه عمق که زمانی و است بوده ریاضی فیلسوف یک سیناابن معنا این به

 نتیجه این به دهید قرار هم کنار و بگیرید نظر در ریاضیاتی فلسفهه حوز در را شناسانهمعرفت و شناسانههستی

 بردن پیش برای دیدگاهش و آثار از بتوانیم بسا چه است بوده ریاضیات فیلسوف یک تنها نه سیناابن که رسیدمی

 دانریاضی تا بوده مهمتری بسیار ریاضی فیلسوف شاید سیناابن. کنیم استفاده معاصر ریاضیات در فلسفی هایبحث

 کنیدمی مقایسه اسالمی تمدن اوج دوران در ریاضیات برجسته هایچهره از برخی با را سیناابن وقتی یعنی. مهمی

 فنی دستاوردهای که نبوده کسی سیناابن. است نبوده ایبرجسته و شده شناخته ریاضیدان سیناابن که بینیدمی

 داشته را خود از پس و پیشه برجست ریاضیدانان یا و باشد داشته بوزجانی ابوالوفای و خیام چون بزرگی ریاضیاتی

 .باشد

 

 وقتی. است بوده سیناابن از تریمهم ریاضیدان توسی نصیرالدین خواجه واضحی طور به بگوییم که نباشد اغراق شاید

 بسیار چهره سیناابن شود،می صحبت ریاضیات درباره شناسانهمعرفت و شناسانههستی سواالت و ریاضی فلسفه از

 و مهمتر ریاضی فیلسوف داریم اسالمی تمدن در ریاضیات حوزه در که مهمی هاییچهرهه هم از و است شاخصی

 به که هاییجواب و شده درگیر شناسانهمعرفت و شناسانههستی سواالت با بیشتری عمق با زیرا است تریجدی

 فلسفه سیناابن معنا این به. است بوده بررسی و بحث موضوع سیناابناز بعد متمادی هایقرن برای داده سواالت این

 فلسفه حوزه در که هاییبحث واسطه به را ارسطو بتوانیم اگر. است بوده مهمی ریاضی فیلسوف و داشته ریاضی

 الیالبه در که هاییبحثه واسط به را سیناابن توانیممی بدانیم ریاضی فیلسوف داده انجام اعداد درباره و ریاضیات

 .بدانیم مهمی ریاضی فیلسوف یک کرده شفا متافیزیک

 

 چیزهایی از و داشته شخصی هایآورینو گفته ریاضیات باب در که مهمی هایبخشه دربار سیناابن رسدمی نظر به

 سیناابن رسدمی نظر به. است خودش شخصی دستاوردهای گفته آنچه و است نکرده تبعیت اند،گفته گذشتگانش که

 یعنی است نداشته دسترسی است ارسطو ریاضیاته فلسف به مربوط که متافیزیک کتابه ترجم از هاییبخش به

 است نشده گرفته ارسطو از مستقیم صورت به کم دست شناسیممی سیناابن ریاضیاته فلسف اسم به ما که چیزی

 داشته دسترسی هاآن ترجمه به مستقیم طور به سیناابن که متافیزیک از دیگری هایبخش با است متفاوت این و

 دسترسی ارسطو شارحان آثار به سیناابن. است داشته هایینوآوری سیناابن که دهدمی نشان نکته این. است

 آثار در را هاییرگه توانمی اما است گذاشته تاثیر سیناابن فلسفی فکر در آثار آن که نیست شکی و است داشته

 و است متفاوت بینیممی سیناابن از پیش ریاضی هایفلسفه در ما که چیزهایی با زیادی حد تا که کرد پیدا سیناابن

 .شودمی محسوب سیناابن فلسفی هاینوآوری

 

 است الزم اما. چیست سیناابن ریاضیاته فلسف از منظورم کهاین از کردم ارائه کلی تصویری کنم گمان اوصاف، این با

 تا کنم بیان اجماال هاآن به را سیناابن جواب و کنم طرح شناسانهمعرفت و شناسانههستی سواالت از هاییمثال

 این برای. است داشته را اصلی و اساسی اصول چه و است بوده ایفلسفه طور چه سیناابن ریاضیاته فلسف بدانیم

 :پردازممی خاص طور به سوال سه به کار

 

 ریاضیاتی اشیاء که کندمی استدالل سیناابن نیستند؟ چیزهایی چه ریاضیاتی اشیاء که است این نخست پرسش

 سلبی  نظر این. کندمی رد شناسیممی ریاضیات در گراییافالطون نام به امروز که چیزی آن و نیستند افالطونی اشیاء

ه جنب این هستند؟ چه ریاضیاتی اشیاء که است این دوم پرسش. است ریاضی اشیاء شناسیهستی درباره سیناابن
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 و ماهیت درباره گذشتگان نظر با چرا دهدمی توضیح که این بر عالوه سیناابن. است سیناابن ریاضیات فلسفه ایجابی

 ارایه جایگزین عنوان به ریاضیاتی اشیاء چیستی درباره ایجابی نظر خودش است مخالف ریاضیاتی اشیاء چیستی

 چه عددی هاینهایتبی و نامتناهی هایمجموعه درباره سیناابن و است نهایتبی به مربوط نیز سوم سوال. دهدمی

 .است کرده فکری

 

 و اول فصل در خاص طور به را سوال این سیناابن نیستند، چیزهایی چه ریاضیاتی اشیاء عنوان با نخست پرسش در

 ُمُثل نظریه علیه سیناابن هایاستدالل عنوان به معموال فصل دو این. کندمی مطرح شفا الهیات کتاب هفتم مقاله دوم

 سیناابن که است این شده شناخته کمتر بخش یک. است کلیات درباره افالطونی دیدگاه و شودمی شناخته افالطون

 نظریه بخواهد سیناابن کهاین از پیش. است هابحث این اصلی رگه و کندمی صحبت ریاضی اشیاء و ریاضیات درباره

 کار ریاضیاتی اشیاء درباره مستقیم طور به و اول درجه در استداللش شاید کند رد کلی حالت در ُمُثل درباره را افالطون

 اشکال و اعداد مثل ریاضیاتی اشیاء که اندگفته گذشتگانی که کندمی صحبت این مورد در سیناابن فصل آن در. کندمی

 را عدد که فیثاغورثی دیدگاه آن سیناابن. کندمی رد  را نظر این و هستند ماده از جدای و مفارق موجودات هندسی

 مفارق کلی طور به و ماده از مجرد اشیاء ریاضیاتی اشیاء سیناابن نظر از. کندمی رد داند،می عالم در چیز همه مبنای

 است دیدگاهی این و دهدنمی نسبت افالطون به را دیدگاه این سیناابن و نیستند مادی هایوابستگی و ماده از جدا و

 سیناابن شناسیممی ریاضی در گرایی افالطون اسم به امروزه که چیزی آن. دهیممی نسبت افالطون به ما امروزه که

 ماده به وابستگی هیچ اما دارند وجود الواقعفی که هستند مجردی مادی غیر موجودات ریاضیاتی اشیاء که کندمی رد

 .دارند غیرمادی ضروری وجود و ندارند

 

 ریاضیات در گراییافالطون ادعاهای رد و سیناابن جالب هایاستدالل

 در که کندمی صحبت چیزی از او. کندمی مطرح ریاضیات در گراییافالطون  این رد برای جالبی هایاستدالل سیناابن

 ریاضیاتی اشیاء گویدمی او. شناسیممی گراییافالطون علیه شناختیمعرف چالش عنوان با معاصر ریاضی فلسفه

 از اگر یافت؟ دست هاآن به توانمی چطور باشند فیزیکی و مادی عالم از جدا و مستقل کامال و مجرد مادی، غیر اگر

 چطور ندارند مادی عالم در اینمونه هیچ که غیرمادی اشیاء این با داریم دسترسی فیزیکی عالم با حواس طریق

 ما اطراف مادی و فیزیکی اشیاء به شبیه ریاضیاتی اشیاء بگوییم اگر. بشناسیم را آن و کنیم پیدا ارتباط توانیممی

 اشیاء گوییممی اگر و نیستند صندلی و میز شبیه مثلث و دو مثل ریاضیاتی اشیاء زیرا ایمزده بدیهی غیر حرف هستند

 قرار آن در اشیا که مادی غیر عالم به چطور هستند مادی عالم از مستقل و جدا که مادی غیر و فیزیکی غیر کامال

 .کنیم صحبت اشیا این هایویژگی درباره و کنیممی پیدا راه دارند

 

 نیست کانت شبیه ریاضیاتی مفاهیم فهم در سیناابن

 ریاضیاتی اشیاء ماهیت درباره که کردیم قربانی را شهودی بدانیم فیزیکی اشیاء به شبیه را ریاضیاتی اشیاء ما اگر

 دیگری عالم در غیرمادی اشیاء را هاآن اگر طرفی از. نیستند فیزیکی اشیاء شبیه ریاضیاتی اشیاء گویدمی که داریم

 اشیاء اگر. کنیم پیدا توانیممی ریاضیاتی شناخت برای که است معقولی توضیح رودمی دست از که چیزی بدانیم

 آن با چطور ندارند ماده با ارتباط و نیستند مادی نیستند، عالم این شبیه و هستند افالطونی مثلی عالم در ریاضیاتی

 چالش عنوان به را این سیناابن. است شده صحبت معاصر ریاضی فلسفه در باره این در. کنیممی پیدا ارتباط عالم

 نظر در نقص یک عنوان به و کندمی مطرح زمان آن در شناسیممی ریاضیاتی گراییافالطون اسم به که چیزی آن علیه

 به شبیه اشیائی کهاین معنای به نه منتها. دارند فیزیکی عالم در پایی ریاضیاتی اشیاء که است گفته و گیردمی
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 اشیاء اگر هستند؟ چه ریاضیاتی اشیاء  که رسیممی دوم سوال به که جاستاین و. شناسیممی ما که فیزیکی اشیاء

 فیزیکی اشیاء صفات ریاضیاتی اشیاء گویدمی سیناابن هستند؟ چه پس نیستند، افالطونی مثلی غیرمادی مجرد

 دو اما بینیمنمی وقتهیچ را دو عدد ما که است درست. بینیممی خود پیرامون عالم در و فیزیکی عالم در که هستند

. آوریممی دست به معرفتی و کنیممی انتزاع را دو مفهوم که هاستآنه مشاهد از و بینیممی را صندلی دو یا میز

 مطالعه خاصی شکل به باید که هستند ما پیرامون در موجود فیزیکی اشیاء از خصوصی به صفات ریاضیاتی اشیاء

 است معتقد او. کندمی مطرح مختلفی جاهای در ریاضیاتی اشیاء ماهیت درباره را خود ایجابی دیدگاه سیناابن. شوند

 توانستیمنمی ما نداشتند وجود هستند، عالم در که مادی اشیاء یا فیزیکی اشیاء صفات شکل به ریاضیاتی اشیاء اگر

 دست به ماه پنجگان حواس طریق از اعداد و ریاضیاتی اشیاء مفاهیم به علم. بیابیم ریاضی اشیاء به نسبت معرفتی

 نیست پیشینی دانش ریاضیات، از ما دانش سیناابن نظر از. دارد وجود خارج عالم در آنچه با ما برخورد طریق از و آیدمی

 اصال نداشتیم را ارتباط این اصال یا دادیممی دست از پنجگانه حواس طریق از فیزیکی عالم با را مانارتباط ما اگر و

 به ریاضیاتی اشیاء و کندمی دفاع گرایانهتجربه دیدگاه یک از ریاضیاته حوز در او. آوردیمنمی دست به ریاضی دانش

 هاآن و شویممی مواجه مانحواس طریق از هاآن با و دارند وجود خارج عالم در فیزیکی اشیاء هایصفت مثابه به نحوی

 کامال مجرد افالطونی اشیاء ریاضیاتی اشیاء که کندمی رد سیناابن مسائل این با. آوریممی دست به جوری یک را

 غیرماده کامال ریاضیاتی اشیاء اگر که گذاردمی ما روی پیش که ایشناسانهمعرفت چالش با. هستند ماده از مستقل

 افالطونی اشیاء اگر ریاضیاتی اشیاء و کنیم کسب هاآن از معرفتی توانیمنمی ما و یابند راه ما عالم در توانندنمی باشند

 اگر و دارند وجود فیزیکی اشیاء در که صفاتی. هستند ما پیرامون اشیاء صفات هستند؟ چه پس نیستند غیرمادی

 پنجگانه حواس اگر که دارد عالم به گرایانهتجربه دیدگاه سیناابن. کردیمنمی پیدا را ریاضیاتی علم ما نداشتند وجود

 نظر به ریاضیاتی مفاهیم فهم حوزه در سیناابن کنیم فهم را ریاضیات توانستیمنمی خود خام ذهن طریق از نبودند

 .نیست کانت شبیه رسدمی

 

 علیه هاییاستدالل و است گرامتناهی هستند ارسطویی سنت در که است افرادی از بسیاری شبیه سیناابن 

 از استداللی بازسازی هااستدالل از یکی. هستند مختلف هالاستدال این و دهدمی ارایه ماده عالم بودن نهایتبی

 معرفی را استدالل این سیناابن و است شده مشهور تطابق برهان به اسالمی فلسفه سنت در که است کندی

 داشته حضور خصوص به زمان یک در هم با اجزایش همه که پیوسته کمیت یک چرا بدهد توضیح کهاین برای کندمی

 استفاده را استدالل این سیناابن. باشد نهایت بی توانندنمی اعداد از مجموعه یک یا پیوسته خط یک مثل باشند

 و داشته حضور اجزایش همه زمان یک در هم با که چیزها از ایگسسته مجموعه هر و خطی هر بگوید که کندمی

 .باشند نامتناهی توانندنمی باشند خصوص به ویژگی یک دارای

 

 و باشند داشته ترتیبی و بشوند مرتب بتوانند که باشیم داشته ریاضیاتی اشیاء از مجموعه یک اگر گویدمی سیناابن

 مجموعه با را باقیمانده و برداریم را اول مجموعه ابتدای از متناهی تعداد یک توانیممی باشد نامتناهی مجموعه این

. کندمی پیدا ادامه انتها تا یک به یک تناظر این است نامتناهی مجموعه  این چون و بدهیم قرار یک به یک تناظر در اول

 میان دارد وجود تطابقی رسدمی نظر به بنابراین. شودمی جفت دوم مجموعه با یک مجموعه از عضو یک همیشه

 اندازه  طبیعی اعداد مجموعه که رسدمی نظر به دیگر عبارت به. مجموعه آن از ایزیرمجموعه و طبیعی اعداد مجموعه

 یک این. است شده جزء مساوی کل  که رسدمی نظر به انگار معنایی به و است خودش از ایمجموعه زیر یک

 مجموعه آن باشیم داشته را اشیا از نامتناهی ایمجموعه اگر گویدمی و کندمی طرح سیناابن که است استداللی

 جز با کل انگار که بگیرد قرار ندارد را عضوها از تعدادی که خودش از ایزیرمجموعه یک با یک به یک تناظر در تواندمی
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 داشته وجود تواندنمی اشیاء از نامتناهی مجموعه هیچ بنابراین. است افتاده اتفاق آمیزیتناقض چیز و است شده برابر

 سره هایزیرمجموعه و نامتناهی هایمجموعه بین یک به یک تناظر عنوان به بعدها که است چیزی همان این. باشد

 و است نامتناهی هایمجموعه از فهم همین بر مبتنی نامتناهی مجموعه از ددکیند تعریف و شد شناخته خودشان

 جالبی چیزهای چقدر که دهدمی نشان این. است داشته اشراف آن به هامدت از سیناابن که است چیزی این

 هامدت که جدی هایبحث با دارد جدی و عمیق هایمشابهت که کنیم پیدا سیناابن ریاضیات فلسفه در توانیممی

 شده مطرح منطق و هامجموعهه نظری مثل ریاضیات خود فلسفی بیشتر هایبخش و ریاضیات فلسفه در او از بعد

 .است

 

 با و بوده گراتجربه ریاضیات درباره سیناابن. دهدمی ارایه را سیناابن اصلی هایازدیدگاه اجمالی تصویر شد بیان آنچه

 نامتناهی هایمجموعه وجود و است بوده گرامتناهی ریاضیات به نسبت و بوده مخالف ریاضیات درباره گراییافالطون

 هایحرف سیناابن. باشند سیناابن ریاضیات فلسفه اصول مهمترین از بخشی هااین شاید. است کردهمی انکار را

 فلسفه شناسانهمعرفت سواالت و ریاضیات فلسفه شناسانههستی سواالت و ریاضیات فلسفه درباره جدی و عمیق

 کرده استخراج را چیزهای هاآن از بشود بسا چه و بگیرد قرار پژوهش و مطالعه زمینه تواندمی و است داشته ریاضیات

 .بخورد معاصر فلسفه درد به که
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