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فلسفه ریاضیات ابن سینا 

فلســفه ریاضیات ابن سینا در قیاس با 
سایر کارهایی که او انجام داده بیشتر مغفول 
مانده و کمتر درباره آن تحقیق شده است، 
چون عالوه بر این که افــراد زیادی به این 
مسئله که ابن سینا فلسفه ریاضیات داشته 
شکاک هســتند، بین ریاضیات و فلسفه  
ریاضیات هم خلطی صورت گرفته است. 
در آثار بسیاری از کسانی که در حوزه تاریخ 
فلسفه اســالمی کار می کنند مرز روشنی 
بین ریاضیات و فلســفه  ریاضیات وجود 
ندارد و وقتــی درباره فلســفه  ریاضیات 
ابن سینا ســخن می گویند در واقع درباره 

کارهای ریاضیاتی ابن سینا صحبت کنند.
در ســال هایی که روی این موضوع کار 
کرده ام همواره این ســوال که آیا ابن ســینا 
فلســفه ریاضیات دارد یا خیر؟  از ســوی 
متخصصان و غیرمتخصصان مطرح شده 
و این سوال همواره طوری پرسیده شده که 
گویی جوابش این بوده که ابن سینا فلسفه ی 
ریاضیات ندارد. برای اینکه توضیح بدهم 
چرا ابن سینا فلسفه ی ریاضیات دارد ابتدا 
باید توضیح بدهم که فلســفه ی ریاضیات 
چیست و برای توضیح فلسفه ی ریاضیات 

باید تمایز آن را با ریاضیات توضیح دهم.
معمواًل برای بسیاری از افراد تمایز این 
دو مشخص نیست. برای دریافتن تفاوت 
این دو در نظر بگیریــد در علم ریاضیات 
به این پرداخته می شــود کــه مثاًل اعداد و 
اشــکال هندســی چه ویژگی هایی دارند. 
اما در ریاضیات هرگز به این نکته اشــاره 
نمی شــود که وقتی دربــاره  عدد صحبت 
می کنیم دقیقــًا درباره  چه چیزی صحبت 
می کنیم و کدام قوای معرفتی ما باعث شده 
است که مفهوم عددی یا شکلی را به دست 
آوریــم. در ریاضیــات حکم های ریاضی 
اثبات یا نقض می شــوند و درباره ویژگی 
اعداد و اشکال هندسی و اشیاء ریاضیاتی 
صحبــت می شــود. ولــی هرگــز درباره  
این که شــی ء ریاضی و طبیعت و ساختار 
متافیزیکی آن چیست صحبت نمی شود. 
به این سؤاالت در حوزه  فلسفه  ریاضیات 
پرداخته می شود. نکته ای که می خواهم به 
آن اشاره کنم این است که آیا ابن سینا به این 

پرسش ها پرداخته است؟
سؤال های فلســفه ی ریاضی را به دو 
دسته کلی می  توان تقسیم بندی کرد: دسته 
اول مربــوط به هستی شناســی ریاضیات 
اســت. ســؤاالتی که می پرسند طبیعت و 
هستی شناســی اشــیای ریاضی چیست 
و اعداد و اشــکال هندســی در کجا قرار 
دارند و چه نســبتی دارند با ســایر اشیائی 
که می شناسیم. اما دسته  دیگر به سؤاالت 
معرفت شناســانه معروف هستند سؤاالتی 
کــه می گویند چگونه مفاهیــم ریاضیاتی 
را می توانیم به دســت بیاوریم و به اشــیاء 

ریاضی و روابط بین آن ها علم پیدا کنیم. 
بــا توجه به ایــن تقســیم بندی درباره  
سؤاالت فلســفه  ریاضی می شــود سوال 
»آیا ابن ســینا فلســفه ی ریاضی داشــته 
یا نداشــته؟« را به این ترجمــه کرد که آیا 
ابن ســینا درباره ی این سؤاالت هیچ وقت 
صحبت کــرده و اثری درباره ی ســؤاالت 
هستی شناســانه ی  و  معرفت شناســانه 

فلسفه ی ریاضیات نوشته است؟
 پاســخ این اســت که ابن ســینا هیچ 
اثر مســتقلی درباره این ســؤاالت نداشته 
اســت و هیچ اثری نداشته که به طور مجزا 
در یک کتاب و رســاله فقــط درباره این 
سؤاالت صحبت کرده باشد و همین باعث 

می شود عده ای رویکرد شکاکانه  ای اتخاذ 
کنند و بگویند موجه نیســت که او را یک 
فیلســوف ریاضی بدانیم. اما این قضاوت 
به نظــرم ناموجه اســت زیرا اگــر این را 
معیار در نظر بگیریم ارســطو نیز فیلسوف 
ریاضی نیست زیرا ارسطو هم هیچ کتاب 
مستقلی نداشته است که به شکل مستقل 
و مجزا به پرســش های هستی شناسانه و 
بپردازد.  معرفت شناسانه درباره ریاضیات 
اما درعین حال در فلسفه ریاضی آن چنان 
که ما در دوران معاصر می شناسیم ارسطو 
را یک فیلســوف ریاضی نیز می شناسند 
زیرا درباره این ســؤاالت در خالل آثارش 
و در کنــار موضوعات دیگر صحبت کرده 
اســت. اگر این جوازی باشد برای این که 
ارسطو را فیلسوف ریاضی بدانیم به همین 
معنا ابن سینا را نیز می توانیم یک فیلسوف 
ریاضی مهم بدانیم زیرا ابن سینا اگرچه اثر 
مستقلی درباره سؤاالت فلسفی مربوط به 
ریاضیات نداشته اما در خالل آثارش بسیار 
زیاد به سؤاالت فلسفی مرتبط با ریاضیات 
ریاضی  اشیای  درباره  و هستی شناســانه 
و معرفت شناســانه درباره احکام ریاضی 
پرداخته و آن ها را از زوایای مختلف مورد 

بررسی قرار داده است.
اگــر مطالبی را کــه در آثــار مختلف 
ابن ســینا دربــاره ریاضیات و ســؤاالت 
هستی شناسانه و معرفت شناسانه مربوط به 
ریاضیات است، استخراج کنیم و در کنار 
هم قرار دهیم نظام فلســفی منسجمی رخ 
می نمایاند و خود را به ما معرفی می کند و 
این نشان می دهد که ابن سینا اگرچه کتاب 
مستقلی درباره این موضوع ننوشته اما در 
البه الی آثارش به ریاضی پرداخته اســت 
شــاید دلیل آن این بوده که این ســؤاالت 
به صورت مجزا و یک علم جاافتاده مطرح 
نبوده است. ابن سینا به همین دلیل این ها 
را به صورت کتاب و رســاله بررسی نکرده 
اما این ســؤاالت همیشــه در ذهنش بوده 
و در البــه الی مباحث مختلــف در حوزه 
متافیزیک و طبیعیات و معرفت شناسی و 
منطق، ســؤاالت فلسفه ریاضیات خود را 

بیان کرده و به آن پرداخته است.
در کتاب برهان شفای ابن سینا سراسر 
مثال هایــی از ریاضیات و هندســه طرح 
شــده اســت و در آن مســئله حساب و 
هندسه بررسی نشده بلکه مسائل فلسفی 
آمده مانند این که مفهوم برهان در هندســه 
چیست یا مفهوم اصل موضوعه و متعارفی 
چیست؟ و در البه الی آثار ابن سینا در حوزه 
متافیزیک و الهیات و طبیعیات مثال هایی 
را می بینید که ابن ســینا با مسئله ای درگیر 
شــده اســت که ما آن را امــروزه به عنوان 

فلسفه ی ریاضی می شناسیم.
 ابن ســینا در این مسائل ناچار می شود 
به دغدغه فلســفه ریاضیات هــم بپردازد 
و روشــنگری هایی انجام دهد که اگر این 
روشــنگری ها را استخراج کنیم و کنار هم 
قرار دهیــم می توانیم به یــک نظام جامع 
در فلســفه  ریاضیات برســیم. به این معنا 
ابن سینا یک فیلسوف ریاضی بوده است و 
زمانی که عمق دیدگاه های ابن سینا درباره 
سؤاالت هستی شناسانه و معرفت شناسانه 
را در حــوزه  فلســفه ریاضیاتــی در نظر 
بگیریــد و کنــار هم قــرار دهیــد به این 
نتیجه می رســید که ابن ســینا نه تنها یک 
بوده اســت چه بسا  فیلســوف ریاضیات 
بتوانیم از آثار و دیدگاهش برای پیش بردن 
ریاضیات معاصر فلســفی در   بحث های 

 استفاده کنیم. 
* آنچه خواندید بخشی از سخنان 
محمدصالح زارع پور در نشست »فلسفه 
ریاضیات ابن سینا« در فضای مجازی بود.
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 دانشگاه بیرمنگام

محمدصالح زارع پور

بازار جذب دانشجویان بین المللی در جهان
یادداشتی در باب کتاب تحصیل در این سوی مرزها )بخش اول(

]اندیشه[

کتاب تحصیل در این سوی مرزها با موضوع جذب دانشجو در 
ایران، توسط انجمن دیاران منتشر شد. تحصیل در این سوی مرزها، 
گزارشی پژوهشی از جایگاه ایران در جذب دانشجویان بین المللی 
است که توسط امیرحسین چیت ســاز زاده از انجمن دیاران انجام 
شده اســت. این کتاب پس از بررسی بازار دانشجویان بین المللی 
بر اساس  آخرین اطالعات منتشر شده توسط سازمان های جهانی، 
تصویری از وضعیت کشور در بازار جذب دانشجویان بین الملل در 
میان کشــورهای منطقه ارائه می دهد. و در ادامه  آمار دانشجویان 
بین المللی ایران بر اساس روایت های مختلف را بازگو می کند. در 
این کتاب همچنین ســیر تطور قوانین مصــوب در این حوزه مرور 
شــده؛ و در نهایت، با اتکا بر مصاحبه های انجام شــده با تعدادی 
از دانشــجویان بین المللی حاضر در ایران، چالش های اساسی در 
جهت رشد کمی جذب دانشجو و ارتقاء سطح کیفی آنان تشریح 
شده است. این خروجی پژوهشی است از امیرحسین چیت ساززاده 
در باب بازار جذب دانشــجویان بین المللی و جایگاه ایران در این 
حوزه، که دارای 7 بخش اســت و توســط انجمن دیاران منتشــر 
شــده اســت. این کتاب تالش کرده اســت با بررسی و مقایسه   ی 
سیاســت های کشــور های موفــق در زمینه جذب دانشــجویان 
بین المللی فرصت های بالقوه ایران در جذب دانشجویان بین المللی 
و موانع و چالش هــای موجود را موردمطالعه قرار دهد. در بخش 
اول این کتاب، بازار جهانی دانشــجویان بین المللی بررسی شده 
اســت.  طبق یافته های این کتاب بر اســاس آمارهای ارائه شده از 
سازمان جهانی مهاجرت و سایت یونسکو، دانشجویان بین المللی 
2/3 درصد از جمعیت کل مهاجران در جهان را تشکیل می دهند 
و این تعداد از ســال 2000 تا به امروز بیش از دو برابر شــده است.  
تعداد دانشــجویان بین المللی از 4/1 میلیون نفر در سال 2010  به 
5/6 میلیون نفر در سال 2020 رسیده است. پیش بینی می شود که 
در صورت تداوم رشد سالیانه 5/1 درصدی در جمعیت دانشجویان 
بین المللی، تعداد آن ها تا سال 2030 دو برابر شود و به 10/2 میلیون 

نفر و از سهم 2/3 درصد از جمعیت به حدود 4 درصد برسد.
مقایسه مقاصد جذب دانشجوی بین المللی از سال 2000 

تا 2020:)نمودار1(
مطابق نمودار، طی ســال های 2000 تا 2020، بازار جابه جایی 
دانشــجویان بین المللــی بزرگ تر شــده اســت و مقاصد اصلی 
دانشــجویان بین المللی دســتخوش تغییراتی شــده اند. برخی از 
کشورها همچون ایالت متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، فرانسه، 
آلمان، ژاپن و اســپانیا از دیرباز جزو مقاصد محبوب دانشجویان 
بین المللی برای تحصیل بوده اند. اکنون کشــورهایی مانند چین، 
کانادا و روســیه از مقاصد نوظهور دانشجویان بین المللی هستند 
و در دو دهه ی اخیر توانســته اند ســهم قابل توجهی از این بازار را 
از آن خود کنند به طوری که این ســه کشور در سال 2020 به ترتیب 
رتبه های ســوم، چهارم و هفتم را در میان کشورهای اصلی میزبان 
دانشــجویان بین المللی کســب کرده اند. با این وجود، کشورهای 
بلژیــک و اتریــش جایــگاه خــود را در رقابت با ســایر مقاصد 
دانشجویان بین المللی از دســت داده  اند و دیگر در میان ده کشور 
اصلی دانشــجو پذیر جهان نیستند.کشــورهای آمریکا، بریتانیا 
و آلمان نیز به نسبت رشــد منفی در جذب دانشجویان بین المللی 
داشتند. زیرا سیاست های جذبی و یا بالعکس سیاست های دفعی 
در بازار جذب دانشجویان بین المللی بسیار تأثیرگذار است. به طور 
مثال سیاست های مهاجرتی رئیس جمهور سابق آمریکا در رابطه با 

ورود دانشــجویان مسلمان به کشور و یا خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا در میزان جذب دانشــجویان بین المللی در این کشــور ها در 
دهه ی اخیــر در میزان کاهش جذب دانشــجوی بین المللی تأثیر 
داشته اســت. در مقابل کشورهایی چون اســترالیا، ترکیه و چین 
و... با اتخاذ سیاســت های مناسب در راستای جذب دانشجویان 
بین المللــی و برنامه ریزی برای آن توانســته اند منافع مســتقیم و 

غیرمستقیم اقتصادی کشورهای خود را باال ببرند.
همان طور که در جدول 1 آمده، کشور های امارات متحده عربی، 
ترکیه، لهستان و چین بیشــترین میزان رشد در جذب دانشجوی 
بین المللی را داشته اند. ترکیه به عنوان کشوری درحال توسعه در دو 
دهه ی اخیر با به کارگیری سیاست های مناسب در راستای جذب 
دانشجویان خارجی و بازگرداندن و یا بازبهره مندی از دانشجویان 
بین المللی خارج از کشور همانند کشور ایتالیا، توانسته منافع خود 
istatis�  را از فرآیند چرخش نخبگان افزایش دهند. به نقل از سایت
tik.yok.gov.tr تعداد دانشــجویان خارجی در ترکیه که در ســال 

2013، 48 هزار و 154 نفر بوده است، که این تعداد در سال 2020-
2019 به 185 هزار و 74 نفر رســیده اســت. و تعداد دانشجویان 
خارجی فارغ التحصیل شــده از دانشــگاه ها 12 هزار و 562 نفر 
است. درواقع تراز دانشجویان بین المللی ترکیه از سال 2012 مثبت 
شده و سهم دانشجوپذیری ترکیه نسبت به سهم دانشجوفرستی اش 

بیشتر شده است. 

WW بررسـی کشـورهای دانشجوفرسـت از نظر تعداد
دانشــجویان بین المللی

بررســی آمارها در کشــور های دانشجو فرســت و مناطقی که 
بیشترین رشد در ارسال دانشــجویان بین المللی داشتند به منظور 
تعییــن بازار های هــدف جذب دانشــجویان بین المللــی مهم و 
قابل توجه است. تعداد دانشجویان در خارج از کشور بین سال های 
2000 تا 2018 میالدی در آسیا و کشور های عربی رشد باالیی داشته 
است، مهم ترین کشورهای دانشجو فرست )چین و هند( در آسیای 
شرقی قرار دارند و در نتیجه 30 درصد از کل جمعیت دانشجویان 
بین المللی در جهان )حدود 1/5 میلیون نفر( از کشــورهای شرق 
آسیا و اقیانوسیه تأمین می شــوند. در جدول 2 درصد رشد میزان 
دانشجوفرســتی تا سال 2018 در کشــورهای مختلف را مشاهده 

می کنید.)جدول2(

WW تأثیر اقتصادی جذب دانشجویان بین المللی
در بحث اقتصادی جذب دانشــجویان بین المللی، از اقتصاد 
دانش بنیان و سرمایه انســانی به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی 
کشور های توسعه یافته یاد می شود. در کشورهای آمریکا، کانادا و 
استرالیا رشد مداوم دانشجویان بین المللی، تأثیر شگرفی بر درآمد 
ساالنه این کشور ها داشته اســت و با توجه به فرآیند جهانی شدن 
و بین المللی شــدن آموزش، رقابت زیــادی در بازار جهانی برای 
جذب دانشجویان بین المللی وجود دارد به طور مثال: درآمد سالیانه 
آمریکا از جذب دانشجویان بین المللی تا سال 2020 بر اساس آمار 
سایت NAFSA،38.7 میلیارد دالر است. در کشورهای دیگری 
همچون استرالیا پذیرش دانشجویان خارجی تا به آن حد پیش رفته 
که بعد از صادرات زغال ســنگ، ســنگ آهن و سنگ های معدن 
چهارمین بخش بزرگ درآمدی این کشــور محســوب می شود در 
واقع دانشــجویان خارجی، در این کشور به صورت مستقیم و هم 
به صورت غیر مســتقیم به اقتصاد کشور کمک می کنند. در حالت 
اول دانشــجویان با پرداخت شــهریه، هزینه زندگی، هزینه های 
مســافرتی و توریستی به صورت مســتقیم در درآمد ساالنه کشور 
تأثیــر می گذارنــد.   و در حالت دوم این گونه اســت که خانواده و 

خویشــاوندان دانشــجویان خارجی اغلب به همان کشــوری که 
دانشــجو در آن در حال تحصیل اســت مســافرت می کنند و این 
جابجایی به نوبه خود در رشــد اقتصادی کشــور تأثیر مثبت دارد. 

)زندی منش و محمدی، 1394(

WW جمع بندی
با بررسی اجمالی تحوالت بازار جذب دانشجویان بین المللی 
در بحــث عرضه و تقاضا در این جســتار، نگاهی کوتاه به ســهم 
کشــور  ها در میزان جذب دانشــجو و یا دانشجوفرستی داشته ایم. 
همان گونه که اشــاره شــد جذب دانشــجویان بین المللی همواره 
یکی از فرصت های اساســی رشد و توسعه اقتصادی بوده است و 
رقابت های ایجادشده در سطح بین المللی برای جذب هرچه بیشتر 
دانشجویان در کشورها، گواه آن است. در ادامه مباحث این کتاب، 
با تحلیل سیاست های اتخاذشده در کشــور های موفق در جذب 
و مقایسه آن با وضعیت دانشــجویان بین المللی در ایران، موانع و 
چالش های موجود در کشــور شرح و راهکارهای پیشنهادی برای 

جذب و رشد بیشتر ارائه شده است.

ناهیدصادقی
پژوهشگر برنامه آفاق

جدول)1(

نام کشور
تعداد 

دانشجویان 
بین المللی

درصد رشد 
از سال 

2013

ایاالت متحده 1
98731425.86آمریکا

4520798.49بریتانیا2

44451477.90استرالیا3

31173858.55آلمان4

26241635.53روسیه5

2296230.43فرانسه6

امارات 7
225339251.44متحده عربی

22454848.47کانادا8

20117785.90چین9

18274834.57ژاپن10

125138130.13ترکیه11

10922619.46آرژانتین12

10661129.30ایتالیا13

10401550.87هلند14

17.76-81953مالزی15

8474952.60جمهوری کره16

752586.22اتریش17

عربستان 18
739772.01سعودی

7091225.82اسپانیا19

5435495.75لهستان20

جدول 1 _ آخرین آمار دانشجویان بین الملل بر حسب 
اعالم یونسکو مربوط تا سال 2019

) جدول 2(

نام کشور
تعداد 

دانشجویان 
بین المللی

درصد رشد 
تا سال 

2018

99336738.08چین1

37705596.74هند2

1225381.68آلمان3

10852793.88ویتنام4

10.61-101774جمهوری کره5

9948829.79فرانسه6

ایاالت متحده 7
8434911.50آمریکا

8350354.14قزاقستان8

774063.23عربستان9

7633819.46نیجریه10

جدول 2- رتبه بندی کشورها بر اساس تعداد 
دانشجویان ارسالی به خارج تا سال 2018

نمودار 1- مقایسه جمعیت دانشجویان بین المللی در سال 2000 و 2020

 1.6 میلیون دانشجو

 5.6 میلیون دانشجو

*جمع کل برگرفته شده از پروژه اطلس 2019
2000,OCED :منبع

پروژه اطلس 2020
یونسکو2000 و 2020

2000

2020

کشورهای با بیشترین پذیرش دانشجو

آمریکا %28
انگلستان %14

آلمان %12
فرانسه %8
استرالیا %7

ژاپن %4
اسپانیا%3
کانادا%2
بلژیک%2
اتریش%2
سایر%18

آمریکا %20
انگلستان%10

کانادا%9
چین%9*

استرالیا%8
فرانسه %6
روسیه %6
آلمان%5
ژاپن %4

اسپانیا%2
سایر%20


