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ریاضیات فلسفه در کتاب دو معرف
درویش ا.

بارکر استیون اثر « ریاض «فلسفه کتاب یقین به قریب احتمال به
کتاب ی ظهور قدیم ترین بیرش احمد استاد برگردان با ،[١٠]،
از پس سال شش است. ،[١] ، فارس زبان در ریاض فلسفه در
را کتاب بیرش احمد میالدی)، ١٩۶۴ (در بارکر توسط اثر تألیف
بوده روز به اثری خودش زمان در بنابراین که برگردانده فارس به
در آن از بتوان که ری دی کتابی بعد سال ها تا متأسفانه اما است.
سال تا مثال عنوان به نشد. پیدا جست سود ریاض فلسفه تدریس

ریاض فلسفه تدریس در بارکر کتاب از هم هنوز دو و ی هفتاد
بعد دهه ی البته م شد. استفاده شیراز اه دانش ریاض بخش در
است مقاالت ترجمۀ اثر این شد. منتشر فارس زبان به ،[۶] منبع
و گوداستاین پاتنام، راسل، هیتینگ، کارناپ، چون ریاض فالسفه از
تالش ماحصل کتاب، نویمان. فون و هیلبرت همچون ریاضیدانان
و هفت و پنجاه سالهای ریاض فلسفه درس در که است دانشجویان
به را آثار این که دانشجویان نامهای میان در اند. داشته حضور هشت

ریاض منطقگرای مبان که ، کاظم حمید نام اند برگردانده فارس
شهودگرای مبان که خلخال مسعود و کرده ترجمه را کارناپ از
م رسند. نظر به آشناتر برگردانده فارس به را هیتینگ از ریاضیات
پدیا، وی شهادت به مجموعه، این سرپرست ، ضیائ حسین دکتر
در سوگوارانه و بوده هاروارد و ییل معتبر اه های دانش التحصیل فارغ
هیلری اثر ضرورت و حقیقت مقاله گفته. حیات بدرود ١٣٩٠ سال
مجموعه این است. شده برگردانده فارس به ایشان خود توسط پاتنام

ضیائ دکتر و دانشجویان فراوان زحمات حاصل زد حدس م توان که
است. شده منشر ریز بسیار فونت با و بی کیفیت غایت به چاپی با است
درست چار و چشم معموال که آثار اینگونه ویژه خوانندگان نتیجه در و
زحمت به سخت آن از صفحه ای خواندن برای ندارند هم حسابی و
اما شود چاپ کتاب خواسته مالنصرالدین مثل ناشر ظاهراً م افتند.
چاپی و م آمد رحم به ناشر دل اگر حت باری نخواند. را آن کس
واحدی دو درس درد به نه اثر این کرد م بازار روانه هم نوازتر چشم

کارشناس دوره علم فلسفه اختیاری واحدی) سه جدید برنامه در (یا

شروع دارد، ریاض فلسفه آموختن عزم که کس برای نه و خورد م
نشر بازار وارد [٨] و [٢] اثر دو ،٨۴ و ٨٢ سالهای در است. خوبی
علم فلسفه اختیاری درس دادن پوشش برای زیادی حد تا که شده اند
فلسفه نه م شود تدریس ریاض فلسفه معموال ریاض گروه های (در
مختلف تب های م به کتاب دو هر درآمده اند. تحریر رشته به علم)

ریاض دانشجوی به الزم اطالعات دادن در سع و م پردازند ریاض
«فلسفه صال مصلحیان، محمد کتاب ویژه، به دارند. درس این در
در مختلف مقوالت به مدرن» پست و مدرن ، کالسی ریاضیات،

کوتاه فصل های نوشتن با را کار این و م پردازد ریاض فلسفه
دانشجو، حوصله که است آن کار این حسن است. رسانده انجام به

نم سر ندارد ریاض فلسفه از قبل اطالع و مطالعه هیچ عموما که
نیز وحشت زده و مرعوب مطالب تنوع دلیل به حال عین در و رود
موضوع به را او بتواند کتاب این است ن مم حت ه بل نم شود
یا شد عالقه مند مباحث چنین به دانشجو اگر اما کند. عالقه مند
دانشجویان معموال کنیم؟ چه کند جدی تری مطالعات خواست حت

انگلیس زبان به آنقدرها شوربختانه، صدالبته و کارشناس مقط در ما
کنند. تغذیه زبان این از بتوانند که ندارند تسلط

شده نشر بازار روانه ریاضیات فلسفه در کتاب دو اخیر سال دو ی در
([١١] و [٣]) براون رابرت جیمز ریاضیات فلسفه کتاب نخست است.
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کتاب فارس ترجمه . ([١٣] و [٧]) ون کول مارک کتاب سپس و
نوشته این در است. گرفته قرار نقد و بررس مورد [۵] در ([٣]) براون

م پردازیم. اثر دو این اجمال معرف و بررس به

تورنتو اه دانش فلسفه استاد براون رابرت جیمز

است. تورنتو اه دانش در علم فلسفه استاد براون(١٩۴٩ ‐) رابرت جیمز
معن این به است، نوافالطون فیلسوف براون ریاضیات، فلسفه در

را جدید علم که برگزیده را مشربی افالطون از برداشت نوع که
فلسفه کتاب باشد. پذیرش قابل امروزی، آدمیان ما برای و برتابد
هدف چند م دارد بیان مقدمه اش در او خود چنانکه براون، ریاض
ری دی است. ریاضیات فلسفه آموزش اهداف این از ی دارد.
منظور به اوست. خود پذیرش مورد مشربی افالطون از دفاع اما
تب م سه درباره آموزنده ای مقدمه های براون اول، هدف به نیل

منطق گرائ و شهودگرائ ، صورتگرائ ، ریاض فلسفه کالسی
ل ش به ر دی تب م دو هر از صورتگرائ ویژه، به م دارد. بیان

پنجم فصل در است. گرفته قرار معرف و بررس مورد مبسوط تر
از بولوس اثبات و م شود بررس تفصیل به صورتگرائ کتاب این
رهیافت های هشتم، فصل در م گردد. ارائه نیز گودل ناتمامیت قضیه
م شود. پرداخته بیشاب و براور ساختگرائ و شهودگرائ به ، ساختن
قرار نگارنده توجه مورد چندان وایتهد و راسل منطق گرائ اما
کتاب هفتم فصل است برانگیز ستایش  واق به که فصل نم گیرد.
باشد؟ داشته شرایط چه باید تعریف ی چیست؟ تعریف است:
و صراحت به عبارات داشت: باور محور متن تعاریف به هیلبرت
موضوعه اصول کم به را آنها معنای ه بل نم شوند تعریف مستقال
نم شود داده بدست مجموعه از تعریف م یابیم. در (=بنداشت ها)

اما م کنند. کم دقیق نسبتاً ل ش به آن معرف به بنداشت ها اما
بنداشت «هر هیلبرت قول به اینکه به م رساند؟ کجا به را ما رویه این

مفهوم جدید بنداشت هر بنابراین و م بخشد، تعریف به چیزی
، اقلیدس هندسه های ترتیب به در نقطه م دهد. تغییر نیز را تعریف
است». متفاوت ء ش همواره غیرارشمیدس و ارشمیدس ، نااقلیدس
م داند مشابه معنا درباره قیاس ناپذیری١ نظریه با را دیدگاه این براون

یعن م دهیم تغییر را باورهایمان ما که همچنان آن طبق بر که
بحث مورد عبارت معان م د هیم تغییر را خود بنداشت های یا نظریه
تأسیس از پیش که بود باور این بر عکس به فرگه م کند. تغییر نیز
این در کرد. تثبیت را کلیدی عبارات تعریف باید ریاض نظام ی
«آنگاه م گوید: او بود. خواهد کارساز قدیم مفاهیم تحلیل مسیر
‐ بود خواهد این دقیقاً رفت سخن آن دربارۀ که منطق تحلیل تأثیر
است، مفید بسیار سن این از کاری . واض طور به معنا داشتن بیان
باید نم دهد، یل تش را نظام تأسیس کار از بخش کار این چند، هر
چندان کار این که م شود معلوم بعد کم شود». انجام آن از پیش
در[١۵] سقراط گفتگوئ در الکاتوش ایمره نیست. ن مم و میسر
میان گفت وگویی از بعد و پیش ضلع چند مفهوم که م دهد نشان
در آن از تحلیل و گفتگو این م کند. تغییر شاگردانش و معلم ی
و بخش ها کتاب م گیرد. قرار بحث مورد براون کتاب دوم فصل
به نهم فصل مثال عنوان به دارد. هم ری دی توجه قابل فصل های
در م پردازد. او افراط قرارددادگرائ و ویتگنشتاین ریاضیات فلسفه

آزمایش بر مبتن که م پردازد پیوستار فرض ابطال به یازده فصل
ی براون چون است. شده شهره فرایلینگ ابطال به و است ذهن

از استفاده بر را دست افالطون گرائ او زعم به و افالطون گراست
«اثبات» برای ذهن آزمایش های و ل ها ش جمله از ر دی ابزارهای
ارائه برای متعددی تالش های وی م گذارد، باز ریاض گزاره های

بعض «اثبات» آوردن فراهم جهت ل ش یا جالب ذهن آزمایش های
ل ها ش که م پذیرد براون است. کرده عرضه ریاض گزاره های از
که م دهد نشان حال درعین اما کننده اند گمراه حت و ار فریب گاه

روانشناخت صرف کم ی از بیش چیزی مواق بعض در م توانند
ارائه با براون و هستند اثبات ی حق به اوقات بعض آنها باشند.
م کند. موضوع این دادن نشان در فراوان تالش متعددی مثال های
واقعاً علم آیا که سؤال این و ریاضیات کاربرد به کتاب چهارم فصل
عالقه مندان برای براون کتاب است. پرداخته دارد نیاز ریاضیات به
پیشتر، بود. خواهد تأمل برانگیز و خواندن جذاب، ریاضیات فلسفه به
به ([۴]) ذهن اه آزمایش عنوان با براون رابرت جیمز از ری دی کتاب

incommensurability١
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است. شده برگردانده فارس

سیدن اه دانش فلسفه استاد ون کول مارک

پیش است، استرالیا سیدن اه دانش در فلسفه استاد ون کول مارک
نام با او از ری دی کتاب [١٣] ریاض فلسفه بر درآمدی کتاب از

کول کتاب است. شده منتشر [١٢] ریاضیات» «اجتناب ناپذیری
اتب م در سیری چون مباحث شامل و فصل نه بر مشتمل ون
چون فراقضیه هائ به آن در (که ریاضیات حدود ، ریاض بزرگ
و استعاره افسانه، م پردازد)، ولم لوونهایم‐اس قضیه گودل، قضیه
علوم از ریاض تبیین های (اینکه ریاض تبیین های نسبی، صدق های
است دفاع قابل اصوال ریاض تبیین و هستند اجتناب ناپذیر اندازه چه تا
شده، داده اختصاص بدان فصل که ری دی جذاب مبحث خیر). یا
بله، ریاضیات؟ در آنهم ناسازگاری؟ است. ریاضیات در ناسازگاری
کرد ثابت نم توان را ریاضیات سازگاری گودل قضیه به بنا که اکنون
(این ٢ = ٣ یا ٠ = ١ دفعه ی که مبادا روز این برای را خودمان باید

بحث کنیم. آماده همند) مثل تناقض ها تمام اصال ، ی اند دو هر
دارد. وجود ون کول کتاب هفتم فصل در باب این در جالب

ون، کول کتاب چهارم فصل به عالقه مندان م کنم پیشنهاد
شهشهان سیاوش خواندن مقالۀ نسبی، صدق های و استعاره و افسانه

معروف آزمایش ون، کول کتاب، پایان در کنند. مطالعه نیز [؟]را در
تنها عمرتان بقیه برای م خواهید کنید فرض (اینکه را متروکه جزیره
چه دارید دوست صورت آن در بردی. سر به متروکه جزیره ای در
کرده اعمال ریاض قضایای و نتایج مورد در را ببرید؟) خود با چیزهائ
در ون کول خود است. داده دست به نتایج و قضایا این از گلچین و
فیلسوفان «برای فهرست این داشته اظهار انتخابی اش فهرست مورد
برانگیخته فلسف محافل در را زیادی توجهات زیرا است شده شناخته
جزیره به خود با را نتایج این کس هر م کند اضافه بعد است».
کین» «همشهری فیلم های مثل قضایا این او زعم به م برد. متروک

هنگام سطور این نگارنده هستند. ریاض دنیای در «سرگیجه» و
یاد زنده «مادر» فیلم و کین» «همشهری میان اگر جزیره به رفتن
قضیه های م کنم. انتخاب را دوم حتماً باشم مخیر حاتم عل
پیوستار، فرض استقالل گودل، ناتمامیت قضیه های ، ‐تارس باناخ
دارند. قرار ون کول لیست در چهاررنگ قضیه و فرما قضیه آخرین
است. جذاب و خواندن براون کتاب اندازۀ همان به ون، کول کتاب

بسیار حجم ریاض فلسفه کالسی تب م سه به ون، کول کتاب
لحاظ به رو این از صفحه). چند (تنها م دهد اختصاص را کم
نه و بیاموزد را ریاض فلسفه خواهد م که کس برای و ، آموزش
سخن این نیست، مناسبی کتاب ذراند ب وقت آن با تفنن به صرفاً
گفت. هم براون کتاب مورد در م توان خفیفتری، حد در البته را،
است. همین شود متک ترجمه به که کس و ترجمه ل مش ی
مترجمین دارند. جهش و گسسته فرآیندی ، زمان لحاظ به ترجمه ها،
به را آنها م شوند منتشر اصل متون که زمان پیوستگ همان با
از کتابی با میالدی چهل دهه از کتابی نم گردانند. بر فارس زبان
مورد این در متعددی عوامل و دالیل و م شود، گرفته پی نود دهه

هدف فقدان ، کاف اطالع عدم شانس، مترجم، عالئق هستند، دخیل
متون از را ریاض فلسفه م خواهد که کس لذا .... و فرهنگ
جای دارد. رو پیش بزرگ چالش بیاموزد فارس زبان به شده ترجمه
استفان از « مقدمات جستاری ریاضیات، «فلسفه چون کتابی خال
کردند ترجمه را او کانت کتاب قبال فوالدوند استاد [١۴]که کورنر
بزرگ خال م توانستند که ر دی کتاب های بس و است خال سخت
حال این با اما کنند. پر ( ریاض فلسفه (در را کتاب بی دهه های این
بوستان طرف بر که سموم این «از است. باق رش ش جای بازهم

.« نسترن رنگ و هست گل بوی که عجب ‐ ذشت ب
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مراج
، بیرش احمد ترجمه بارکر، س. استیون ، ریاض فلسفۀ [١]

. ١٣۴٩ ، خوارزم انتشارات
انتشارات ، ریاض فلسفه با آشنائ زاده، بیژن حسن محمد [٢]

. ١٣٨٢ پیام نور، اه دانش
محمدقاسم ترجمه ریاضیات، فلسفۀ براون، رابرت جیمز [٣]

. ١٣٩۵ نوشتگان، انتشارات وحیدی اصل،
علوم در ذهن (آزمایش های ذهن اه آزمایش براون، رابرت جیمز [۴]

. ١٣٩٣ هرمس، نشر ران، دی و دباغ حسین ترجمه ،( طبیع
براون، ریاضیات فلسفه کتاب نقادانه برس و معرف بیات، حسین [۵]
تابستان و ۶٠(بهار شماره ،٣۶ سال ، ریاض اندیشه و فرهنگ

. ١٠٣ – ١٢٠ صص ،(١٣٩۶
اری هم با ران، دی و راسل نویمان، وان کارناپ، ، ریاض فلسفه [۶]

نظارت با ، صنعت اه دانش ریاض ده دانش دانشجویان از گروه
تهران فرهنگها، مطالعه ایران مرکز ، ضیائ حسین مقدمه و

. ١٣۵٩
ترجمه معاصر، ریاض فلسفه بر آمدی در ون، کول مارک [٧]

. ١٣٩۶ فرهنگ، نقد انتشارات شهبازی، کامران
پست مدرن کالسی ریاضیات، فلسفه صال مصلحیان، محمد [٨]

. ١٣٨۴ خرد، واژگان انتشارات مدرن،
فرهنگ ریاضیات، فلسفه در استعاره و افسانه ، شهشهان سیاوش [٩]

(١٣٩۶ زمستان و (پائیز ۶١ شماره ،٣۶ سال ، ریاض اندیشه و
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