
G. Nickel - IMH April 2014 Proof between freedom and enforcement 1 

 جنبه های پدیده    ای عجیب مابین جبر و اختیار -اثبات
 

 ( دانشگاه زیگن)گِرُگر نیکل 
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 Proof – Aspects of a strange phenomenon  

between freedom and enforcement 
 

Gregor Nickel (Universität Siegen) 
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 یک در پذیری اثبات جستجوی [منطق]
 نشان همچنین .است صوری استنتاجی دستگاه

 روش یک منطق روش که شده داده
 اگر است عقالنی بنابراین .است ریاضیاتی

 از ای مجموعه زیر به عنوان به را منطق
  .دهیم قرار ریاضیات

 

Paul Isaac Bernays (1888-1977) 
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:دیدگاه ارتباطی  

 
اهداف اثبات چیستند؟ -پراگماتیک 

 
  اثبات درمورد چه چیزی صحبت می کند؟-سمانتیک 

 
 است؟ اثبات  کجای اثبات،-سینتاکس 
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:دیدگاه ارتباطی  

 
اهداف اثبات چیستند؟ -پراگماتیک 

 
  اثبات درمورد چه چیزی صحبت می کند؟-سمانتیک 

 
 است؟ اثبات  کجای اثبات،-سینتاکس 

 نظریه مرکزی
 اثبات فعل و انفعالی ما بین جبر و اختیار
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 اثبات، استبدادی بدون فرد مستبد -پراگماتیک. 1
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 اثبات، استبدادی بدون فرد مستبد -پراگماتیک. 1

 .ببخشید آقای مدیر، ما برای جواب رای گیری کردیم
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 را دستوری های حکم سرشت و طبیعت ریاضیاتی های حکم
 دستورات دستگاه اجباری نتایج باید ها استنتاج و قضایا .دارند
 این .گیرد می شکل زبان این عجیب خاصیت ترتیب بدین .باشند
   .ها عالمت نوشتن برای دستوراتی از است شده تشکیل زبان

 

Herbert Mehrtens 
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 را دستوری های حکم سرشت و طبیعت ریاضیاتی های حکم
 دستورات دستگاه اجباری نتایج باید ها استنتاج و قضایا .دارند
 این .گیرد می شکل زبان این عجیب خاصیت ترتیب بدین .باشند
   .ها عالمت نوشتن برای دستوراتی از است شده تشکیل زبان

 

Herbert Mehrtens 

 مهم قوه کند، می بیدار را خود عقل به اعتماد [ریاضیات]
 آموخته دانش واقعا فرد یک میان تفاوت باعث که را، قضاوت

 .شود می دارد، باور خود باالسر فرد به فقط که فردی و

David Hilbert (1862–1943) 



G. Nickel - IMH April 2014 Proof between freedom and enforcement 12 

 اجزایی که آزادانه انتخاب شده اند،  -سمانتیک. 2
 زبانی موکدا و کامال قانون مند
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 اجزایی که آزادانه انتخاب شده اند،  -سمانتیک. 2
 زبانی موکدا و کامال قانون مند

     

 سرشت ریاضیات آزادی است

Georg Cantor (1845-1918)  
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 اجزایی که آزادانه انتخاب شده اند،  -سمانتیک. 2
 زبانی موکدا و کامال قانون مند

     

 سرشت ریاضیات آزادی است

Georg Cantor (1845-1918)  

 هایی موضوع اصول
 انتخاب آزادانه که 
 شوند می 

 اجبار به اصلیت 
 و 

 سازگاری
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 و ساختار ( تعیین شده)اثبات میان محاسبات معین -سینتاکس. 3
 بندی آزادانه 
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 و ساختار ( تعیین شده)اثبات میان محاسبات معین -سینتاکس. 3
 بندی آزادانه 

 .واضحات است( زنجیری از)اثبات  3.1

 را چیز همه و کرد کار توان می انسانی افکار از الفبا نوعی با
 که کلماتی آنالیز  و الفبا این حروف مقایسه کمک با توان می
   .کرد قضاوت و نقد و کشفق اند، شده تشکیل حروف این از
 شکل بدین .کاهد می اعداد به را سواالت همه ما حساب (...و)

 می کار استاتیک نوعی انگاربا .کرد ون توان می را دالیل
 .کنیم

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 
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 قوانین .نیست نیازی تفکر به دیگر استنتاجی، اصول تعیین از بعد
 قوانین صورت این غیر در .بردارد میان از را تفکر باید اسنتتاج
 .کنیم استفاده چگونه را قوانین این کند تعیین که داریم نیاز جدیدی

 .است شدنی اجرا روح اخراج حکم این
 
Paul Bernays 
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 اثبات یک معجزه است 3.2
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 استخراج مفاهیم از فقط نه را روش که زیرا هاست اثبات شامل ریاضیات 
 از صورت به شهود این .شهود از یعنی آنها، بندی ساختار از بلکه کند می

  .است مفهوم با ارتباط در و شده داده پیش

Immanuel Kant (1724-1804) 

 اثبات یک معجزه است 3.2
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!سپاسگذارم شما توجه از  

.فکر کنم اینجا در قدم دوم باید واضح تر بیان کنی  

بعد اینجا 
یک معجزه 
 رخ می ده
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Thank you very much for 
your attention! 
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