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اين سخنراني تقديم مي شود به اين سخنراني تقديم مي شود به 
پرويز شهرياريپرويز شهرياريزنده ياد زنده ياد 



بدون تغيير و    بدون تغيير و    ايستا،  ايستا،  رياضيات دانشی کامل،        رياضيات دانشی کامل،        
پديده ای    پديده ای    به طور مطلق صحيح نيست بلکه       به طور مطلق صحيح نيست بلکه       

. .  قلمداد می شود      قلمداد می شود      فرهنگی  فرهنگی -- تاريخی  تاريخی --اجتماعی اجتماعی 



رياضيات می تواند همچون علوم تجربی            رياضيات می تواند همچون علوم تجربی            
در نظر گرفته شود که با خطاها و            در نظر گرفته شود که با خطاها و            

تصحيح و    تصحيح و       بوجود آمده و با        بوجود آمده و با       اتاتاشتباه  اشتباه  
. . بازسازی آنها پيشرفت می کند        بازسازی آنها پيشرفت می کند        



 است  است علم شبه تجربیعلم شبه تجربیرياضيات يک  رياضيات يک  
که بر اساس احتياجات علوم و   که بر اساس احتياجات علوم و   

.. شکل می گيرد شکل می گيردآاربردهاآاربردها



رياضيات يک عملکرد انسانی، يک پديده رياضيات يک عملکرد انسانی، يک پديده 
..اجتماعی و بخشی از فرهنگ بشری است اجتماعی و بخشی از فرهنگ بشری است 

......اشياء رياضی شبيه پول، کارت دعوت و                     اشياء رياضی شبيه پول، کارت دعوت و                     
. . .. . .، مذهب و    ، مذهب و     رانندگي    رانندگي   نني ي ان  ان  وواحکام رياضی شبيه ق             احکام رياضی شبيه ق             

..به عنوان موجودی در آگاهی اجتماعی ما هستند                   به عنوان موجودی در آگاهی اجتماعی ما هستند                   

  ..بدون انسان، رياضياتی وجود ندارد                 بدون انسان، رياضياتی وجود ندارد                 



وجود اشياء رياضی نه از ماهيت بيرونی همچون  وجود اشياء رياضی نه از ماهيت بيرونی همچون  
برخوردار     برخوردار     ...) ...) خورشيد، آوه دماوند و   خورشيد، آوه دماوند و   ((اجسام مادي   اجسام مادي   

انديشه های   انديشه های   تخيالت و تخيالت و است و نه از ماهيت درونی مثل   است و نه از ماهيت درونی مثل   
.....)...)رستم، مادر فوالدزره ديو و    رستم، مادر فوالدزره ديو و     ( (ذهنیذهنی



ما بر اساس يک تربيت يا عادت، جهان را متشکل ما بر اساس يک تربيت يا عادت، جهان را متشکل 
..و ذهن می انگاريمو ذهن می انگاريمو معنا و يا عين و معنا و يا عين از ماده از ماده 

اما اين رده ها ناکافی اند، دقيقًا چنان  که چهار اما اين رده ها ناکافی اند، دقيقًا چنان  که چهار 
  بادبادعنصر يونان باستان يعنی خاک، آب، آتش و  عنصر يونان باستان يعنی خاک، آب، آتش و  

..برای فيزيک جديد ناکافی است برای فيزيک جديد ناکافی است 

 به عنوان يک پديده   به عنوان يک پديده  شانشان هستي  هستي ..اشياء رياضی، موجوداتی اجتماعی  اند اشياء رياضی، موجوداتی اجتماعی  اند 
.. است استنوع سومنوع سوم  يك يك اجتماعی از اجتماعی از 



رياضيات بخشی از فرهنگ و تاريخ بشری است  رياضيات بخشی از فرهنگ و تاريخ بشری است  
که از ماهيت فيزيولوژيک و محيط های بيولوژيکی  که از ماهيت فيزيولوژيک و محيط های بيولوژيکی  

..و فيزيکی ما سرچشمه گرفته  است   و فيزيکی ما سرچشمه گرفته  است   

به همان دليلی با جهان تطبيق                به همان دليلی با جهان تطبيق                ما  ما  در کل طرح های رياضی      در کل طرح های رياضی        
..می يابد که ريه های ما با جو زمين تطبيق می کند                  می يابد که ريه های ما با جو زمين تطبيق می کند                  



برهان های رياضی روی مفروضاتی بنا می شوند برهان های رياضی روی مفروضاتی بنا می شوند 
که توسط انسان های خطاپذير وضع شده اند و لذا   که توسط انسان های خطاپذير وضع شده اند و لذا   
..قطعيت رياضی، به مفهوم مطلقش، نفی می شودقطعيت رياضی، به مفهوم مطلقش، نفی می شود

چه در برهان ها قابل   چه در برهان ها قابل   و و دانش رياضی چه در مفاهيم   دانش رياضی چه در مفاهيم   
..تجديد نظر است  تجديد نظر است  



قتی بشر به زندگی اجتماعی روی   قتی بشر به زندگی اجتماعی روی   وو
آورد، نياز او به ارتباط با  آورد، نياز او به ارتباط با  

همنوعانش، قراردادهای زبانی را به     همنوعانش، قراردادهای زبانی را به     
وجود آورد و رياضيات در ارتباط با    وجود آورد و رياضيات در ارتباط با    
نياز او به غلبه بر محيط پيرامونش نياز او به غلبه بر محيط پيرامونش 

..شکل گرفتشکل گرفت



براساس تحقيقات باستان شناسی، زبان شناسی،              براساس تحقيقات باستان شناسی، زبان شناسی،              
ژنتيک و نژادشناسی، دو عمل شمردن و          ژنتيک و نژادشناسی، دو عمل شمردن و          
حرف زدن به عنوان آغازينه های بشری            حرف زدن به عنوان آغازينه های بشری            

. . انگاشته شده اند     انگاشته شده اند     
  

رياضيات نيز همچون زبان، يک محصول       رياضيات نيز همچون زبان، يک محصول       
..فرهنگی است  فرهنگی است  



صفرصفر
: : آاربردهاي صفرآاربردهاي صفر

  ٣٠٧٣٠٧ و  و ٣٧٠٣٧٠  مانندمانند: : جاي خالي در دستگاه ارزش مكانيجاي خالي در دستگاه ارزش مكاني--
 ميالدي صفر را به صورت    ميالدي صفر را به صورت   ۶۵٠۶۵٠ هنديان از   هنديان از  :: به عنوان يك عدد به عنوان يك عدد--

ميالدي صفر به عنوان يك  ميالدي صفر به عنوان يك  ١۶٠٠١۶٠٠از از . . دايره تو پر استفاده مي آردنددايره تو پر استفاده مي آردند
..عدد وارد پهنه رياضيات شد عدد وارد پهنه رياضيات شد 





در رياضيات انسان گرايانه، در رياضيات انسان گرايانه، 

!!باشدباشد  ۴۴ برابر با  برابر با ٢+٢٢+٢  چنين نيست آه همواره   چنين نيست آه همواره   



فنجان ذرت بوداده اضافه می کنيم،   فنجان ذرت بوداده اضافه می کنيم،     ٢٢ فنجان شير را به   فنجان شير را به  ٢٢وقتي که وقتي که 
 ليوان بلکه  ليوان بلکه ۴۴ذرت ها، شير را در خود جذب می کنند و حاصل نه   ذرت ها، شير را در خود جذب می کنند و حاصل نه   

. .  ليوان است ليوان است۴۴کمتر از کمتر از 



٣٣همنهشتي به هنگ   همنهشتي به هنگ   



۴۴   است تا است تا۵۵ بيشتر شبيه  بيشتر شبيه ٢٢++٢٢): ):  ميالدي  ميالدي ١٢٠٠١٢٠٠((فيبوناتچي   فيبوناتچي   

 جفت خرگوش را در يك  جفت خرگوش را در يك ٢٢وقتي وقتي 
قفس نگه مي داريم بعد از قفس نگه مي داريم بعد از 

. .  مي رسد مي رسد٦٦مدتي تعداد آنها به مدتي تعداد آنها به 
  ۶۶ بيشتر شبيه  بيشتر شبيه ٢+٢٢+٢در اين جا در اين جا 

..۴۴است تا است تا 

..، پس چنين است، پس چنين است٢٢++٢٢==۵۵من فكر مي آنم من فكر مي آنم ““): ): ١٧١٧قرن قرن ((دآارت دآارت 

٢٢++٢٢==۵۵، حسابي را گسترش داد آه در آن ، حسابي را گسترش داد آه در آن ٢٢++٢٢==۴۴به موازات حساب اقليدسي  به موازات حساب اقليدسي  ): ): ١٩١٩قرن قرن ((اويلراويلر



مشكالت اقتصادي      مشكالت اقتصادي      
 است است٣٣ ، عدد  ، عدد ٢٢++٢٢به علت آاهش بودجه، مقدار صحيح   به علت آاهش بودجه، مقدار صحيح   



جنوبيجنوبي امريكاي      امريكاي     ي ي اينكاها  اينكاها  قبيله بالب از ن ژاد     قبيله بالب از ن ژاد     



 داشت ولي      داشت ولي     ٢٢+ + ٢٢= = ۵۵انجمن برادري فيثاغورسي برهاني براي              انجمن برادري فيثاغورسي برهاني براي              
..زيرا پول الزم براي آتابت آن را نداشتند زيرا پول الزم براي آتابت آن را نداشتند اين برهان هرگز نوشته نشد           اين برهان هرگز نوشته نشد           



يادي از گذشته      يادي از گذشته      

  ١٣۶٠١٣۶٠ نخريسي در دهه   نخريسي در دهه  --روي ميني بوسهاي مسير سه راه آوآاروي ميني بوسهاي مسير سه راه آوآا
::نوشته بود نوشته بود ) )  ريال بود ريال بود١٠١٠زماني آه آرايه آن زماني آه آرايه آن ((

  ٢٢++٢٢==٥٦٥٦
!!آي به آيهآي به آيه


