
  
  
  
  

   1گرايي در رياضيات شهود
  ميشائيل دتلفسن 

  *ترجمة ابوالفضل حقيري

  اشاره

و گرايـي     شهودگرايي، صورت :  رياضي، سه مكتب مهم وجود دارد      ةدر فلسف 
 اهميت را به شـهود     وي. شهودگرايي كه مؤسس آن براوئر است     . گرايي  منطق

كنـد تـا    گيـرد و تـالش مـي     مبناي كار ميةدهد و آن را به مثاب دان مي   رياضي
يندهاي ذهنـي   اشهودگرايي فر . رياضيات را از روابط منطقي صرف رها سازد       

شـهودگرايي و    ةدر اين مقاله، مؤلف دربـار      .كند  را مبناي رياضيات فرض مي    
  .كند تاريخ آن بحث مي

شـهودگرايي، شـهود، شـهود رياضـي، فرگـه، گـاوس،            : واژگان كليدي 
  گرايي، اصل آفرينش هاي نااقليدسي، منطق كرونكر، هندسه

***  
اين انديشه كـه آنچـه ذهـن        ) 1(گرايي فرگه،     بر شهودگرايي اوايل اين قرن نيز، مانند منطق       

بـاور بـه ايـن كـه وجـود          ) 2(واند از آن پنهان باشـد؛ و        ت  سازد، نمي   فقط از خود مطرح مي    
اي را ميان هندسه و حساب آشكار         شناختي عمده   هاي معرفت   هاي نااقليدسي، تفاوت    هندسه

 (Kronecker)ظاهراَ اسالف مستقيم شهودگرايان، گـاوس و كرونكـر          . سازد، حاكم بود    مي
زيرا هر چند فرگه . گه تفسير كردندهاي نااقليدسي را متفاوت از فر اند كه كشف هندسه بوده

                                                 
 .كارشناسي ارشد فلسفة علم از واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي. *
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براي تبيين اختالفات آشكار ميان حساب و هندسه كـه كـشف هندسـة نااقليدسـي روشـن                  
گرايانه را در اصل آفرينش پيشنهاد كرد، امـا گـاوس و كرونكـر و                 ساخته بود، تعديلي واقع   

يعنـي   (شهودگرايانِ پس از آنها، تفاوت ميان حساب و هندسه را در پرتوي اصـل آفـرينش               
  . آليستي آن را پذيرفته بودند تفسير كردند، كه خوانش ايده) فوق) 1(اصل 

ترتيب، به عوض حفظ برداشت پيشيني تركيبي كانت و تالش براي تبيـين تفـاوت            بدين
 بودن حساب، شهودگرايان نخستين، برداشت پيشيني  ميان هندسه و حساب با اثبات تحليلي     

هاي ميان حساب و هندسـه   ردند و پيشنهاد كردند كه تفاوت     تركيبي كانت را از هندسه رد ك      
آن گونه كه گاوس و كرونكر      . چنين تبيين گردد كه اولي را پيشيني و دومي را پسيني بدانيم           

اند، حساب محصول محض عقل انساني است، در حالي كه هندسه را چيزهـايي                تأكيد كرده 
، ويل، با ذكـر     )22،  ]2,148[نگاه كنيد به    (ها بعد      سال 2.سازد  بيرون از عقل انساني معين مي     

هاي فضا، محصول آزاد ذهن انسان        تر از اشيا و نسبت      اعداد به مقياسي بسيار بزرگ    «اين كه   
  . ، همين موضوع را تكرار كرد»و بنابراين، براي ذهن انسان عيان هستند

، رد بـاور    )]2.16[نگاه كنيد بـه     [براوئر هم كه علت مرگ شهودگرايي را از زمان كانت           
هاي مـشابهي     دانست، انديشه   هاي نااقليدسي مي    كانت به شهود پيشيني فضا با كشف هندسه       

اما، در عين حال، وي از وفاداري مصصمانه به شـهود پيـشيني از زمـان                . را بيان كرده است   
تـوان دوبـاره و از طريـق      نمـود كـه از ايـن شـهود مـي            كـرد و حتـي ادعـا مـي          حمايت مي 

وي، . ندسه توسط دكارت، دوباره به نظامي از احكام هندسي دست يافـت           ه» سازي  حسابي«
اي از زندگي به بخشي كه در گذار است   كه آن را تقسيم لحظه    -را» شهود نخستين از زمان   «

. دانست  مي3)127. همان، ص(» پديدة بنيادي عقل انسان «-و بخشي كه در حال شدن است  
رسيد كـه  » دوگانگي آشكار -يگانگي«انتزاع، به مفهوم    توان، از طريق فرايند       از اين شهود مي   

پـس از آن، شـناخت بيـشتر از امكـان       . دانست  براوئر آن را مفهوم بنيادي تمام رياضيات مي       
هـاي متنـاهي بـه         دادن نامحدود ايـن فراينـد از سـوي عقـل، آن را از طريـق اردينـال                   ادامه

يعنـي بـه آن     (رسـاند     وستار خطي مي  ترين اردينال ترامتناهي، و سرانجام به شهود پي         كوچك
توان آنها را گرداية صرف واحـدها دانـست، زيـرا روابـط               شدة عناصري كه نمي     كثرت يكي 

گـذاري   دهد، با ميان  كه آنها را به هم پيوند مي(relations of interposition) گذاري ميان
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-2. همـان، صـص   (بنابراين، براوئر معتقد بـود      ). رسد  صرف واحدهاي جديد، به پايان نمي     
، با تقليـل اولـي بـه        )هرچند فقط هندسة تحليلي   (كه نخست حساب و سپس هندسه       ) 131

  4.شوند دومي از طريق كلكولوس مختصات دكارت، به مثابة تركيبي پيشيني توصيف مي
ترتيب، شهودگرايان نخستين، ظاهر وفادارانه را نسبت به بـاور كانـت بـه تركيبـي                  بدين

هـاي   سابي، ضمن رد باور وي به پيشيني بودن معرفت ما به ويژگـي  بودن پيشيني معرفت ح   
ايـشان در برداشـت خـود از اسـتنتاج رياضـي نيـز،              . مبنايي فضاي بـصري، حفـظ كردنـد       

 در  5.به ويژه، پوانكاره و براوئر، به اين نكتـه توجـه زيـادي كردنـد              . سرسختانه كانتي بودند  
بـا راسـل بحـث مـشهوري        ] قـرن بيـستم    [هاي نخستين اين قرن     واقع، پوانكاره كه در سال    

گرايـي   ، نقش استنتاج منطقي را در برهان رياضي، به قطعة اصلي انتقاد خود از منطق   6داشت
در اصل، براوئر نيز چنين كرد؛ هرچند هـدف انتقـاد وي، اسـتفاده از اسـتدالل                 . تبديل نمود 

گرايـان در   اي منطق منطقي در رياضيات كالسيكي به طور كلي بود و نه فقط خواست برنامه         
  .سازي برهان مورد منطقي

 -كردنـد، برداشـتي از مـدرك        در كانون اين ديدگاه به برهان كه هر دو از آن انتقـاد مـي              
اي براي تعيين ارزش درستي        قرار دارد كه آن را اساساَ وسيله       - از مدرك  كالسيكيبرداشتي  

اثـرات آن،   . است» پذير  انعطاف«اي   در اين ديدگاه، مدرك، وسيله    . داند  گزاره مي ) كالسيكي(
ايـن، در   . يابد  دهد، بسط مي    ها، غير از آن كه محتوي مستقيم آن را تشكيل مي            به انواع گزاره  

نتيجة قرار دادن محتوي يك مدرك تحت تحليل منطقي، كه از آن براي استخراج محتويات               
، آن قدرت توجيهي    بدين وسيله . گردد  شود، حاصل مي    از محتوي اصلي استفاده مي    » جديد«

توان به آن محتوايي كه با تحليـل اسـتخراج            كند، مي   را كه مدرك براي محتوي آن تأمين مي       
توان بـراي تـشخيص    از اين رو، از يك مدرك و از همان يك مدرك، مي       . شده، منتقل نمود  

به عـالوه، ايـن امـر، بـه رغـم آن كـه         . هاي متفاوت استفاده نمود     ارزش درستي انواع گزاره   
حليلي مشابه وجود ندارد كه معطوف به خود مدرك و هدف آن آشـكار سـاختن بخـشي                  ت

پذير از مدرك باشد كه محتوي آن دقيقاَ همان محتوي جديدي است كـه بـا تحليـل                    جدايي
اي    محتوي گزاره   پس، در قانون كالسيكي   . محتوي مدرك حاصل گرديده است، معتبر است      

بنابراين، با اعمـال تحليـل منطقـي بـر          . »ا ساخت جد«توان از خود مدرك       يك مدرك را مي   
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هـاي     وابسته به آن را به هر يـك از گـزاره           (warrant)توان تضمين     ، مي »جداشده«محتوي  
  .، منتقل نمود اند جديد را كه با آن تحليل استخراج شده

. ، به شدت در برابر اين ديدگاه به استنتاج واكنش نـشان دادنـد              هم براوئر و هم پوانكاره    
نگرانـه    ، اساساَ، محصول تجربة درون     واكنش براوئر بر اين نظر مبتني بود كه معرفت رياضي         

توانـد از     بنابراين، مصداق يا توسعة چنين معرفتـي نمـي        ). 488،   ]2.17[نگاه كنيد به    (است  
كنـد كـه مـصداق        يابي تـضمين نمـي      ، زيرا اين برون    يابي محتوي آن انجام گيرد      طريق برون 

،  ترتيب  بدين. يابي شده را به مثابة محتوي خود داشته باشد           همان محتوي برون   مشابه تجربه 
، مستلزم بسط تجربة رياضـي اسـت كـه بـه مثابـة مـدركي بـراي                   معرفت به راستي رياضي   

در ايـن جـا، تجربـه       . (آيـد   محتوي معيني در تجربة رياضياتي از محتوي ديگري به كار مي          
 سازد كه به مثابة مـدركي بـراي محتـوي معينـي عمـل               شود كه آن را قادر      چنان فهميده مي  

بـه عبـارت ديگـر، اسـتنتاج را نبايـد           ). ، فقط اگر آن محتوي، محتوي خـود آن باشـد           نمايد
استخراج منطقي محتويات جديد از قـديم و سـپس انتقـال تـضمين از قـديمي بـه جديـد                     

ه كـه داراي يـك محتـوي        نگران  اي درون    سازه انتقال تجربي بلكه، بايد آن را فرآيند      . دانست
  .نگرانة ديگري كه محتواي ديگري دارد، دانست است به سازة درون

 استنتاج منطقي با  »  چيزها را   رياضي حالت«توان    بنابراين، براوئر معتقد بود كه هرگز نمي      
 وي ايـن نظـر را در بـه          7).، تأكيـد از مـن اسـت       524،  ]2.18[نگاه كنيد به    (» استنتاج كرد «

خود به يادها سپرد كه طي آن اعالم نمود كه رياضـيات            خست شهودگرايي   قانون ن اصطالح  
با تصديق اين كه رياضيات شهودگرايانه فعاليت ذهن است كـه اساسـاَ فـارغ از زبـان                «بايد  

است و منشأ آن در درك حركـت زمـان قـرار دارد، از زبـان رياضـي و از ايـن روي از آن                         
  ).4، ]2.21[نگاه كنيد به (، كامالً جدا شود »كند ي زبان كه منطق نظري توصيف مي ها پديده

ترتيب، براوئر به برداشت اساساَ كانتي از استدالل رياضي پايبند بود كه بـر اسـاس                  بدين
آن، بسط معرفت رياضي از طريق استنتاج، مستلزم توسعة شهود جديدي بود كـه در بنيـان                 

پـذيرفت، هرچنـد نظـر وي از برخـي     پوانكاره نيز چنين برداشـتي را     . آن استنتاج قرار دارد   
نگـاه كنيـد بـه      (كرد    استدالل رياضي، آن گونه كه وي بيان مي       . جهات با براوئر متفاوت بود    

اسـتدالل  [اسـت كـه بـر اسـاس آن، نتـايج آن             » نوعي فضيلت خالق  «، داراي   )32،  ]2.29[
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ز مقـدمات   روند، به طريقي كه نتايج اسـتنتاجات منطقـي ا           ، فراتر از مقدمات آن مي     ]رياضي
اي كه از لحاظ رياضي معلـوم اسـت،    بنابراين، استنتاج منطقي از گزاره . روند  خود فراتر نمي  

 بسط آن معرفت بيانجامد، با اين همه، معمـوالَ، بـه بـسط آن               نوعيهر چند ممكن است به      
خالصـه آن كـه     . انجامد  شود، نمي   معرفت به راستي رياضي كه به وسيلة آن نمايش داده مي          

 بـسط بيابـد، كـافي نيـست كـه           q به معرفت رياضي كـه       pن كه معرفت رياضي كه      براي آ 
را هـم از نظـر رياضـي         pبلكـه، بايـد     . qكند كـه       از لحاظ منطقي استلزام مي     pدريابيم كه   
نگاه كنيـد بـه     ( qكند كه      استلزام مي  به طور رياضي   دانست و هم دريافت كه       qمتفاوت از   

[2.101], bk II, ch. 2, section 6; [2.100], ch. 1, section 5 .(    ،بـه عبـارت ديگـر
از مقدمه به نتيجه در استنتاج رياضي، درك توأمـان مقـدمات و نتيجـه اسـت بـه                   » حركت«

حركـت  «كـه از ميـان آنهـا        » اختالفاتي«شود در     رياضي مشتركي كه تصور مي    » كلي«وسيلة  
  .ماند ، پايدار مي»كند مي

هـاي مختلـف بـا        اضي، عبارت است از تلفيـق گـزاره       پس، از نظر پوانكاره، استدالل ري     
ترتيـب، در نـزد پوانكـاره نيـز،           بدين. اي كه به طور بارز رياضياتي است        ساختار يا معماري  

يـابيم كـه بـه شـدت بـا            همان گونه كه در نزد براوئر، ديدگاهي به استدالل رياضـي را مـي             
  .از استدالل رياضي در تضاد است» گرايان منطق«برداشت 

هاي براوئر و پوانكاره به استدالل يا استنتاج رياضي، كـانتي اسـت از آن                 ابراين ديدگاه بن
امـا،  . تواند منطقي باشد كنند كه استنتاج به راستي رياضي، مي جهت كه اين انديشه را رد مي   

نگـاه  (زيرا كانـت گفتـه بـود        . آنها در عين حال نمايندة تغييري در ديدگاه كانت نيز هستند          
كه با استدالل به راستي رياضي از مجموعـة معينـي از مقـدمات،              ) 741-6،  ]2.86[كنيد به   

) يعني تحليلي يا برهاني محض(توان نتايجي به دست آورد كه با استدالل منطقي محض             مي
اي، اصالً، در بـراهين       رسد چنين انديشه    اما به نظر نمي   .  است نيافتني  دستاز همان مقدمات    

 معرفتـي  كيفيتكردند، تفاوت در       آنچه ايشان بر آن تأكيد مي      8. باشد پوانكاره و براوئر آمده   
 تفاوتي كه، از نظر ايشان، حتي اگر معلوم گردد كـه دو             -ميان استدالل منطقي و رياضي بود     

ايـن تأكيـد بـر      . ارز هستند، به جاي خود باقي خواهـد مانـد           نوع استدالل از نظر نتيجه، هم     
تفاوت ميان آن شرط معرفتي شخص كـه اسـتنتاج وي بـر             كيفيت معرفتي بر باور ايشان به       
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مراحل خنثي نسبت به موضوع استنتاج منطقي مبتني است و آن كـس كـه اسـتنتاج وي بـر                    
 به موضوع رياضـي خـاص مـورد نظـر متكـي             (topic-specific)موضوع  -هاي ويژه   بينش

ضعي موضـوع   مو» معماري«فرض استدالل نوع اخير، معرفت به         پيش. باشد  است، مبتني مي  
بـا اسـتفاده از اسـتعارات پوانكـاره،         . فرضـي نـدارد     نوع استدالل نخست، چنين پيش    . است
اي كه فقط به دستور زبان معرفـت   مانند تفاوت ميان نويسنده ) 1(توانيم گفت كه تفاوت       مي

؛ يـا  )bk. II, ch. 2 ,[2.101]نگاه كنيد بـه  (اي كه تصوري از داستان دارد  دارد و نويسنده
هاي مجاز چند مهره معرفت دارد و بـازيگري كـه             بازي كه فقط به حركت       ميان شطرنج  )2(

  .، است)pt. I, ch. I, section V ,[2.100](فهمي تاكتيكي از بازي هم دارد 
گرايـان در   ترتيب، شهودگرايان، دربارة پرسش از ماهيت استدالل رياضي بـا منطـق        بدين

اختالف ايشان، نه نزاعي در مورد اين كـه كـدام منطـق،           به عالوه، كانون    . تقابل قرار داشتند  
 - اسـتنتاج منطقـي    هـر تر در مورد نقـشي بـود كـه            منطق صحيح است، بلكه اختالفي عميق     

به عبـارت ديگـر، ايـشان در    .  بايد در استدالل رياضي ايفا نمايد  -كالسيكي يا غيركالسيكي  
شهود در استنتاج رياضي نقـشي  مورد اين پرسش كانتي از هم منشعب گرديده بودند كه آيا    

. شهودگرايان، در باور بـه اينكـه چنـين اسـت، جانـب كانـت را گرفتنـد                 . جايگزين دارد   بي
  9.گرايان، نظر مقابل را برگزيدند منطق

ترتيب، در شهودگرايي براوئر، پوانكاره و ويـل، تـالش بـراي رسـيدن بـه شـكلي                    بدين
تا اينجا، تغييرات مورد اشـاره،  . يابيم انت را مي به ويژه رياضي ك شناسيِ  تغييريافته از معرفت  

رها شدن از كاربرد كانت از شهود فضايي به مثابة بنياني براي معرفـت              ) 1(عبارت بودند از    
و (بسط و پرورش كاربرد وي از شهود زماني به مثابة مبنايي بـراي حـساب                ) 2(رياضي، و   

هندسـه از سـوي     » سـازي   سابيحـ «در همين رابطه، تقليل هندسه به حساب بـا توسـل بـه              
  ).دكارت

اما، يك تغيير نهايي وجود دارد كه بايد بدان اشاره كرد و آن بـه برداشـت شـهودگرايان           
تـرين تغييـر      شـايد، ايـن مهـم     . شـود   از دعاوي وجود مربـوط مـي      ) به ويژه، براوئر و ويل    (

 معرفـت مـا     يافته باشد و عبارت است از عزيمت از برداشت كانت از دعاوي وجود و               انجام
از آنهــا بــه برداشــتي از دعــاوي وجــود كــه بيــشتر شــبيه آن اســت كــه در نــزد           
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 و گوتـه    (Schelling) ، شـلينگ     (Fichte)هاي پساكانتي ماننـد فيـشته         رمانتيك آليست  ايده
(Goethe)  عنصر غيركانتي اصلي ايـن ديـدگاه، طـرح شـكلي غيرحـسي و              . شود   يافت مي

 اين را به مثابـة شـكلي از   10. بود(intellektuelle Anschauung)يكسره فكري از شهود 
 -ن بـود آواسـطگي   ن بـي آنمودنـد كـه جنبـة معرفتـي كليـدي             معرفت به خـود تلقـي مـي       

هـا را در مـورد اثـرات معرفتـي بازنمـايي              رمانتيـك  آليـست   اي كه دغدغـة ايـده       واسطگي بي
(representation)  ا و عـدم قطعيـت در    ايشان، بازنمايي را منبع اصـلي خطـ       . نمود   بيان مي

  . نمودند دانستند و از اين روي، از پرهيز از آن حمايت مي شناخت مي
كردند كه هيچ انديشة       كانتي آغاز مي    يعني با اين مقدمة   . استدالل ايشان اساساً كانتي بود    

 11نمايد، نيست   حاوي هستي يا وجود آنچه بازمي     ) اي  تر، هيچ بازنمايي    به طور عام  (مفهومي  
، )اي  تـر، هـيچ بازنمـايي       يا به طور عام   (اي    گرفتند كه هيچ مفهوم يا انديشه        نتيجه مي  و از آن  

در واقـع،   . گيرد، وجـود بدهـد      تواند، در خود و از خود، به چيزي كه تحت آن قرار مي              نمي
زيرا وجود معلـوم را     دهند،    م و معلوم را افزايش مي     ها فقط فاصلة معرفتي ميان عالِ       بازنمايي

سازند، ضمن آنكه درك بازنمايي آن چيزها را، كه بايد قبل از آنكه بتـوان                 رها مي بالتكليف  
  .دهند شيء را شناخت انجام گيرد، افزايش مي

ــابراين، آنچــه خواســته مــي  ــود  بن ــدون بازنمــايي از هــستي ب ــوعي معرفــت ب . شــد، ن
ودهـاي  هاي رمانتيك، براي حالت پارادايمي چنين معرفتي، بـه معرفـت مـا از خ       آليست  ايده
ترتيب، مدل ايشان براي معرفت به وجود، مـدل           بدين. كننده و عمل كننده روي آوردند       اراده

          يا آن  زندگي كند م بايد آن را     معرفت به خود شد؛ براي دانستن آنكه چيزي وجود دارد، عال  
 نمايد، به نحوي كه معرفـت وي از وجـود   جذب به عبارت ديگر، بايد آن را در خود     .باشد

نگاه كنيد بـه    (همان گونه كه شلينگ گفته است       . معرفت او از وجود خود بدل گردد      آن، به   
تـا ميزانـي يقينـي    ... اين گزاره كه چيزهايي خارج از ما وجود دارند فقط «، )344 ,[2.12]

توانـد بـا قطعيـت        است كه با گزارة من وجود دارم يكـسان باشـد و قطعيـت آن فقـط مـي                  
  .»گردد، مطابقت داشته باشد اي كه از آن استنتاج مي گزاره

رمانتيـك از معرفـت بـه وجـود را          -آليـست   رسد كه براوئر اين برداشت ايـده        به نظر مي  
توان بـه مثابـة صـدور فرمـان            وي را مي   قانون نخست شهودگرايي  به اصطالح   . پذيرفته بود 
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 ِمعرفتـي ديـدگاه     منـدي   واسـطه م رياضي به عطف توجه بـه خـود و گريـز از              فراخوان عال 
 12. ديـد - رياضـي زبان يعني، -سيكي به رياضيات با اشتغال آن به بازنمايي تفكر رياضي    كال

  :نمايد مثالً به ما يادآوري مي
رسـد كـه نـوعي توجـه      به نظـر مـي  . شناسيد را مي» به خود عطف توجه كن «عبارت بسيار بامعناي    

تـوانيم بيـشتر      مـا نمـي   . وجود دارد كه حول خودتان متمركز است و تا حدي در قـدرت شماسـت              
ر هـ  -دانـيم   توانيم دربارة آن استدالل كنيم، زيرا همان گونـه كـه مـي              چيست؛ نمي  خودبگوييم اين   

توانيم با استدالل يا      ؛ حتي نمي  خوداي بيشتر از      صحبت يا استداللي، عبارت است از توجه از فاصله        
نحوي كه به ما داده شده      به  » عطف توجه به سوي خود    «تر شويم، بلكه فقط با        كلمات به آن نزديك   

شناسيد، زيرا مختـار      خود را مي  ] ارادة مختار [اكنون، اختيار   ... تر گرديد   توانيم بدان نزديك    است، مي 
است كه از عالم عليت روي برگرداند و آن گاه مختار بماند تا فقط در آن حال جهتي قطعي كـسب                     

  )[2.14]. ( نمود مختارانه دنبال خواهد،پذير كند كه آن را، به طور برگشت
بينـيم كـه بازنمـايي مـانع معرفـت            در اينجا، به روشني، اين انديشة رمانتيسيستي را مـي         

  : گفته استاو، هبيان گرديدنيز اي كه با عباراتي بسيار مشابه از سوي فيشته   انديشه-است
د روي  از هر چيز كه تو را احاطه كرده است، روي برگردان و به حيـات درونـي خـو                  . به خود بنگر  

آنچـه مهـم اسـت، آن چيـزي         . خواهـد   اين نخستين چيزي است كه فلسفه از پيروان خود مـي          . آور
  )422 ,[2.41]. (آيد كه خارج از تو است، بلكه فقط آن چيزي است كه از درون تو مينيست 

 كافي در اختيـار نـداريم، امـا معتقـديم كـه             رصتهر چند براي بحث بر له اين، در اينجا ف         
رمانتيك از معرفت، پايبنـد     -اليست  شناسي رياضي خود بدين برداشت ايده       معرفتبراوئر در   
وي معتقد بود كه وجود رياضي عبارت اسـت از سـاخت، سـاختي كـه نـوعي                  . بوده است 

 و بنابراين، معرفت رياضي در نهايت شكلي از معرفـت           13است» دروني«فعاليت خودمختار   
كـه  ) كه آن را قبالً نقل كـرديم      (بندي گرديده    نكتة كليدي در تذكر ويل جمع     . به خود است  

  . آفرينش آزاد ذهن انساني و بنابراين، براي آن شفاف است،حساب
 وجـود   ادعا شـده  از نوعي كه    (هاي اشيا      نمايش ،پس، از نظر براوئر، دعاوي وجودي را      

از سـوي   ) خـالق ( يآفرينش، افعال   ژرفاي خود ها، در     نمايشاين  كرد، كه     حمايت مي ) دارد
ترتيب، وي از برداشت پذيرندة كانتي از معرفـت مـا بـه               بدين. فاعل شناساي رياضي بودند   
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دعاوي وجودي، كه انديشة اصلي آن، آن بود كـه احكـام وجـود بايـد بـر فاعـل شناسـندة                      
  14. وي باشد، جدا گرديدبداعيمنفعلي تحميل گردد و نبايد محصول فعاليت خالقه يا ا

  ها نوشت پي
  .ي رياضيات در قرن بيستم ي ميشائيل دتلفسن با عنوان فلسفه خشي است از مقالهاين مقاله، ب .1
اي مشهور يادآور گرديد كه هر چند خـدا           ، كرونكر در گفته   1886خواننده به ياد خواهد آورد كه در سال          .2

 Die ganzen) اما هر چيز ديگري كار انسان است  كل اعداد را آفريد
Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Mensckenwerk) . اين كرونكر را چگونه با

كرونكري كه ديدگاه گاوس را پذيرفته بود كه اعداد محـصول عقـل انـسانند و هندسـه چنـين نيـست،                      
 حـساب بـه     ميـان رسد پاسخ در تمايزي نهفته باشد كه كرونكـر            چگونه در توافق قرار دهيم؟به نظر مي      

مراد وي از اولي، حساب اعداد طبيعـي بـود، در           . قائل بود » گسترده« به معناي    و حساب » مضيق«معناي  
با حساب به ). 265 ,[2.91] به نگاه كنيد(گرديد  صورتي كه از نظر وي دومي شامل جبر و آناليز نيز مي

در تـذكر كرونكـر نـه بـه هندسـه و      » هر چيز ديگـر «معناي مضيق تلقي كردن كار خدا و تصور اين كه  
تـوان بـه راه حلـي بـراي ايـن             ، بلكه به حساب به معناي گسترده اشاره دارد، مـي          ها  آنك و مانند    مكاني

  .تناقض ظاهري رسيد
  . است[2.20]ها در   صفحات تجديدچاپ آنة صفحات مقاالت براوئر، شمارة شمار.3
 گفـتن خـواهيم     هـاي بيـشتري بـراي        وي حرف  ةگرايان نخستين، كه بعداَ در بار       ، يكي از ساخت     پوانكاره .4

وي . گرايان نخستين مخـالف بـود       داشت، در اين مورد هم با كانت و هم با براوئر و هم با ديگر ساخت               
هـا    آن... نه احكام تحليلي پيشيني هستند و نه امور واقع تجربي         ... اصول موضوع هندسه  «كرد كه     ادعا مي 
 pt. IDENTITY, ch. 3, section ,[2.99]نگاه كنيد به (» هاي پوشيده هستند صرفاَ تعريف... قرارداد

  .4-2 ,[2.21]برخي اختالفات ديگر، نگاه كنيد به ) از نظر من، نه كامالَ دقيق(براي بيانِ ). 10
اما، براي منظور فعلي، اختالفـات      . خواند  مي» پيشاشهودگرايان« براوئر پوانكاره را، در كنار بورل و لبسگ،          .5

  .اهميتي ندارد» شهودگرايي« و »پيشاشهودگرايي«شده ميان  بيان
6. Cf. ‘Revue de metaphysique et de morale’ 14:17–34, 294–317, 627–50, 866–8; 

17:451–82; 18:263–301; [2.121], 412–18, 15:141–3. 
  : چنان كه در جاي ديگري گفته است، باور به اين كه.7
كر، به ويـژه تفكـر همـراه بـا عمليـات زبـانيِ              امكان گسترش معرفت شخص به حقيقت با فرآيند ذهني تف         «

» آشـكارا «توانـد بـه حجـم محـدودي از تـصديقات       ، مي»استدالل منطقي«ي موسوم به    مستقل از تجربه  
شوند، حقايق فراوان ديگري      درست كه عمدتاً بر تجربه مبتني هستند و گاهي اصول موضوع خوانده مي            

  )113 ,[2.19]نگاه كنيد به . (اشتباه است» را بيفزايد
ها اثبات    گزاره Sي    توان با منطق كالسيكي از مجموعه       هايي كه مي    ي قضيه    البته، براوئر معتقد بود ميان رده      .8

. هاي مهمـي وجـود دارد        اثبات كرد، تفاوت   S با استدالل رياضي شهودگرا از       توان  هايي كه مي    كرد و آن  
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هـايي   قـضيه  اثبات كرد و S طريق منطق شهودگرا از  توان از   مي  هايي كه     اما، همين ادعا را در مورد قضيه      
با اين همه، ميان اثبات قـضايا بـا         . توان با استدالل رياضي خالص اثبات كرد، مطرح نساخته است           كه مي 

در واقـع، موضـوع     . ي منطق شهودگرا تفـاوت قائـل بـود          ها به وسيله    وسايل رياضي محض و اثبات آن     
ي آن بود كه استدالل رياضي از استدالل منطقي به طور كلـي و نـه     اصلي انتقاد وي از رياضيات كالسيك     

  .[2.28]براي جزئيات بيشتر در اين باره، نگاه كنيد به .  متمايز استكالسيكيفقط از استدالل منطق 
دانـست، يعنـي شـرط معرفتـي           پوانكاره به دليل باور خود به آن چه مبناي بنيـادي معرفـت رياضـي مـي                 .9

كنـد،    استنتاج رياضي را خلق مي    » مجاري«هايي را كه       محض كه هيچ يك از معماري      گر منطقي   استدالل
كند، متفاوت اسـت،      دان محضي كه استنتاجات وي فراچنگ آوردن اين مجاري را منعكس مي             از رياضي 

زيـرا تأكيـد    . براوئر، در اصل، قسمت اعظم اين ديدگاه را قبول داشت         . به اين برداشت از استنتاج رسيد     
رد كه استنتاج منطقي فقط فراچنگ آوردن مجاري حركت باور را كه با بازنمود زباني بـاور ممكـن                   ك  مي

كند كـه     اي حركت مي    كند؛ در صورتي كه استنتناج رياضي محض در امتداد مجاري           گرديده، منعكس مي  
 .  رياضيات است، فراهم آورده استي دهنده قوامآن فعاليت ساختي كه خود 

و ) مثالً اگوستين، بوئتيـوس و انـسلم      (هايي از چنين مفهومي در نزد نوافالطونيان مسيحي           آگهي   اما پيش  .10
. visio intellectualis -كوزا حتي براي ايـن مفهـوم، اصـطالحي سـاخت    . نيز در نزد كوزا وجود دارد

 .VOL ,[2.87] و 12-311 ,307 ,[2.86]نگاه كنيد بـه  (كانت نيز از چنين مفهومي سخن گفته است 
VIII, 389 (توانند داراي آن باشند ها، مي كرد كه فقط خدا، و نه انسان هر چند فكر مي.  

 و  639 منتـشر گرديـد،      1781 كـه در     [2.86]نگاه كنيد به نخستين چاپ      ( آن گونه كه كانت گفته است        .11
[2.86], 667:(  

ي تحليل، در درون آن قابل        وهاي كه فهم به مفهومي رسيده باشد، وجود شيء، هرگز، با هيچ شي              به هر شيوه  «
نفسه، خارج از صرف تفكـر   كشف نيست؛ زيرا معرفت به شيء دقيقاً در اين امر نهفته است كه شيء في  

  .»شود ي آن، تصور مي در باره
از از زبـان رياضـي و از ايـن روي از       ... كامالً  «گويد كه رياضيات را بايد         نخستين قانون شهودگرايي مي    .12

  ).5-4 ,[2.21](» ، جدا ساختكند كه منطق نظري توصيف مي زبان ةپديد
  ). 96 ,[2.15](» ساخته شدن: وجود داشتن در رياضيات يعني«. 13
  .[2.34] به كنيد نگاه مربوطه، موضوعات و آراء اين بيشتر گسترش براي .14

  
  
  
  




