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چکیده
در عمومی کتاب های مهم ترین از یکی براون رابرت جیمز نوشتۀ ریاضیات» «فلسفۀ کتاب
کتاب، این تلخیص و معرفی بر افزون مقاله، این در می رود. به شمار ریاضیات فلسفۀ حوزۀ

می دهیم. قرار بررسی و نقد مورد را آن فارسی ترجمۀ نیز و اصلی متن

سرآغاز .١
«درآمدی سرعنوان با فلسفه، حوزۀ در راتلیج انتشارات سوی از شده منتشر کتاب های مجموعه از یکی
کتاب ها این در نویسندگان راهبرد مجموعه، این ویراستار سر موزر١، پاول است. شده نامگذاری معاصر»
مدعی موزر می کند. معرفی پیشرفته سطح به مقدماتی سطح از گذر برای فلسفه دانشجویان به کمک را
و مواضع و اصلی مسائل است کرده سعی نویسندگان از کدام هر عمده، هدف این تحقق برای که است
شاخه ٢١ در کتاب ٢١ تاکنون آورد. در تحریر رشتۀ به را فلسفه شاخه های از یکی در رقیب راه حل های
ترجمه نیز فارسی زبان به عنوان ٩ دست کم میان، این از است. شده تألیف راهبرد این با زیرقلمرو یا
آئودی٣)، (رابرت معرفت شناسی لوکس٢)، (مایکل متافیزیک بر معاصر درآمدی از: عبارت اند که شده اند

اصل. وحیدی محمدقاسم براون؛ رابرت جیمز ریاضیات؛ فلسفۀ کتاب؛ نقد کلیدی. کلمات و عبارات
محمدقاسم دکتر آقای توسط تصویرها» و برهان ها امروزیِ دنیای با آشنایی ریاضیات: «فلسفۀ فارسی عنوان با کتاب این ∗

زبان به کتاب نشان و نام است. رسانده چاپ به را ترجمه این ١٣٩۴ سال در نوشتگان انتشارات و شده ترجمه اصل وحیدی
است: قرار این از اصلی

Brown J. R., Philosophy of Mathematics: A Contemporary Introduction to the World of Proofs and
Pictures, Routledge, New York, 1999.

١Paul K. Moser ٢Michael Loux ٣Robert Audi
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علم الیکن٣)، فلسفۀ جی (ویلیام زبان گنسلر٢)، فلسفۀ (هری اخالق یندل١)، فلسفۀ (کیث دین  فلسفۀ
سرانجام، و کارول۶) (نوئل هنر مک شی۵)، فلسفۀ دانیل و (روزنبرگ زیست شناسی (روزنبرگ۴)، فلسفۀ
دانشگاه استاد ،١٩۴٩ متولد کانادایی فیلسوف براون٧ رابرت جیمز براون). رابرت (جیمز ریاضیات  فلسفۀ
آزمایشگاه ،(١٩٨٩)٨ اجتماعی امر و عقلی امر است. کانادا سلطنتی انجمن برگزیدۀ شخصیت و تورنتو
معرفت و طبیعت گرایی افالطون گرایی، و (٢٠٠١)١٠ می دهد؟ دستور علم در کسی چه ،(١٩٩١)٩ ذهن
علمی، واقع گرایی از دفاع به دلیل علم در فلسفۀ او شهرت است. او آثار مهم ترین از (٢٠١٢)١١ ریاضیاتی
ریاضیات، در فلسفۀ و اجتماعی برساخت گرایی با مخالفت و غیرعلم و علم در فکری آزمایش های تبیین
نقش و ریاضیات در خطاباوری جدید، افالطون گرایی از دفاع برای که است تالش هایی به دلیل بیشتر

است. داده انجام ریاضیاتی اثبات های در فکری آزمایش های و تصاویر توجیهی
ایشان معرفی و است کشور ریاضی جامعۀ تأثیرگذار بسیار و شناخته شده شخصیت کتاب این مترجم
محمدقاسم دکتر آقای جناب دارند. ایشان از کمتری اطالع که است عالقه مندانی برای صرفاً اینجا در
رشتۀ در را خود دکتریِ درجۀ بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ آمار گروه استاد اصل، وحیدی
عنوان ده ها مترجم و نویسنده اصل، وحیدی دکتر کرده اند. اخذ (١٩٧٩) آمریکا اورگان دانشگاه از آمار
ترجمه ای آثار میان از شاید است. ریاضیات فرهنگ و تاریخ نیز و احتمال و آمار حوزۀ در مقاله و کتاب
تألیف ریاضیات»، تاریخ با «آشنایی جلدیِ دو کتاب ترجمۀ ریاضیات، تاریخ و فرهنگ حوزۀ در ایشان
ترجمه های به می توان این، بر افزون باشد. معروف تر همه از (١٣۶٨ دانشگاهی، نشر (مرکز ایوز و.  هاورد
ج. تألیف اسالمی» دورۀ ریاضیات از «گوشه هایی کتاب دو از جمالی) علیرضا همکاری (با ایشان مشترک
دِر وان ال. بارتل. تألیف نوتر» امی تا خوارزمی از جبر «تاریخ و (١٣٧۴ فاطمی، (انتشارات برگرن ال.
(٧٧ و ٧۴) سال کتاب تشویقی جایزۀ برندۀ کتاب دو هر کرد. اشاره (١٣٧۶ مبتکران، (انتشارات واردن

شده اند.

کتاب معرفی .٢
قرار خوانندگان اختیار در ٢٠٠٨ سال در آن دوم ویرایش و شد منتشر ١٩٩٩ سال در براون کتاب
آموزشی هدف اول است: برشمرده کتاب این نگارش برای عمده هدف سه پیشگفتار، در نویسنده گرفت. 
به مربوط مباحث به ویژه جدیدتر مباحث برخی معرفی دوم خوانندگان؛ به ریاضیات معرفی فلسفۀ به ویژه

The Rational and the Social (Routledge, 1989).٨
Laboratory of the Mind: Thought Experiments in the Natural Sciences (Routledge, 1994).٩

Who Rules in Science? An Opinionated Guide to the Wars (Harvard, 2001).١٠
Platonism, Naturalism, and Mathematical Knowledge (Routledge, 2012).١١

١Keith E. Yandell ٢Harry J. Gensler ٣William G. Lycan ۴Alex Rosenberg ۵Daniel W. McShea
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در تصاویر نقش از افالطونی تلقی و افالطون گرایی از دفاع سوم و دیداری سازی٢ و آزمایش گری١ رایانه ها،
اول فصل در او سازد. محقق فصل ١٢ و صفحه ٢۴۵ در را اهداف این است کرده تالش براون ریاضیات.
نخست کار این برای می پردازد. ریاضیات از کلی تصویر یک ارائۀ به ریاضیات»، از «انگاره ای عنوان با
کرده انتخاب که مثالی می کند. آغاز ریاضیاتی اثبات یعنی ریاضیدانان، فعالیت مهم ترین از مثال یک با
اقلیدس قضیۀ اثبات می رود: به شمار  متعارف ریاضیات از بخشی ژرف نگری، و زیبایی عین در است،
و ساده قضیۀ چند اثبات و اثبات این به استناد و ارجاع با سپس براون دارد). وجود اول عدد (بینهایت
ویژگی یا جنبه ده توصیف به ،٢ رادیکال بودنِ گنگ قضیۀ و فیثاغورس قضیۀ اثبات مثل دیگر کالسیک
است. عینی ریاضیات .٢ هستند. یقینی ریاضیاتی، نتایج .١ می پردازد: ریاضیات پذیرفته شدۀ» «عموماً
.۵ نمی    کنند. ثابت را چیزی اما مفیدند، روان شناختی نظر از نمودارها .۴ هستند. ضروری اثبات ها .٣
از ریاضیات .٧ است. کالسیک منطق پایبند ریاضیات، .۶ باشند. گمراه  کننده می توانند حتی نمودارها
از نوعی صرفاً رایانه ای اثبات های .٩ است. انباشتی ریاضیات، تاریخ .٨ است. مستقل حسی تجربۀ
حل ناپذیرند علی االصول ریاضیات مسائل از بعضی .١٠ هستند. طوالنی و پیچیده قاعده مند، اثبات های
است آن پذیرفته شده‘ ’عموماً از من «مراد می گوید: ویژگی ها  نوع این از خود منظور توضیح در او .(p. 7)

احتماال طور همین و ریاضیات دانش آموختگان کار، دست اندر ریاضیدانان اغلب سوی از ویژگی ها این که
تألیفی راهبرد کتابش اولیۀ سطرهای همان در براون (p. 2) شده اند.» پذیرفته ریاضیات فیلسوفان اغلب
انگارۀ از بخشی به عنوان ویژگی ها این کردنِ «فهرست می گوید: و  می کند بیان آشکارا خواننده برای را خود
کنیم رد را آنها از برخی شویم ناگزیر بعداً چه بسا یعنی نیست؛ آنها همۀ تأیید معنای به ریاضیات، مشترک
از استاندارد و کلی طرح یک ترسیم سراغ به فکری، احتیاط این با حال کرد. خواهم چنین قطعاً من و
ویژگی ها این می شود، محسوب گام بلندترین واقع در که سوم گام در نویسنده (p. 2) می رویم.» ریاضیات 
مشخصاً فصل ها این از کدام هر البته می کشد. چالش به نیز گاهی و می کند تبیین پیاپی فصل ١٠ در را
کدام هر در که مطالبی به مناسبتِ اما است نیافته اختصاص پذیرفته شده عموماً ویژگی های آن از یکی به
است. گرفته قرار توجه مورد بیشتر فصل ها آن در ویژگی ها این از برخی است، شده مطرح فصل ها این از
آن نام که فصل این در او است. برداشته ١٢ فصل یعنی فصل، واپسین در را گام آخرین و چهارمین براون
ویژگی ها آن از برخی تعدیل و جرح دربارۀ اول فصل در که وعده ای به است، گذاشته مشت» شدنِ «باز را
این دربارۀ براون نهایی دیدگاه می رود. خود  پیشنهادی فهرست سراغ به دوباره و می کند عمل بود، داده
همچنان که است ویژگی هایی شامل اول بخش کرد: خالصه بخش سه در می توان را ویژگی ها یا جنبه ها
است ویژگی هایی شامل دوم بخش بودن)؛ (منطق مدار ششم و بودن) (عینی دوم ویژگی های پذیرفت: باید
پنجم بودن)، (اثبات-بنیاد سوم ویژگی های هستند: قبول قابل همچنان أکیدها ت یا اصالحات برخی با که
١experimentation ٢visualization
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سرانجام، رایانه ای)؛ اثبات های (مشروعیت نهم تجربه)، از (استقالل هفتم نمودارها)، بودن (گمراه کننده
دست آنها از باید و نیست دفاع قابل ریاضیات به اتصافشان که است ویژگی هایی شامل سوم بخش
(انباشتی هشتم نمی    کنند)، ثابت را چیزی (نمودارها چهارم نتایج)، بودنِ (یقینی اول ویژگی های برداشت:

حل ناپذیرند). ریاضیات مسائل (برخی دهم و ریاضی) تاریخ بودنِ

کتاب نقد و ارزیابی .٣
دقیق تر شناخت اینکه برای اما بود. کتاب این از کلی نمای یک واقع در شد، گفته اینجا تا که آنچه
به هم سری و بیاییم فرود کتاب فراز از باید باشیم داشته آن دالیل و ادعاها کتاب، محتوای از جزئی تری و
تلخیصی حاوی اولی افزوده ام. متن به پیوست دو نوشتار، همین پایان در بزنیم. آن کوچه های پس کوچه

می پردازد. کتاب در براون مواضع و ادعاها به دومی و است کتاب فصل های از جداگانه
روانش، قلم بر افزون براون است. نوشتاری پیچیدگی های از دور به و ساده کتاب نثر عمیق: و ساده
تبیین برای بلکه او، از تبلیغاتی ستایش برای نه توصیفات این دارد. منصف ضمیری و خالق ذهنی
دغدغۀ یک او برای مخاطب فهم که است نویسنده ای براون است. موفق علمی اثر یک روان شناختی
قرار کار دستور در را ساده نویسی نه تنها خواننده، کردن همراه برای که است علت همین به است. اساسی
و متعدد تاریخی اشارات و تصاویر قول ها، نقل قرائن، و شواهد مثال ها، ارائۀ و انتخاب در بلکه داده
نکند رها خود حال به را خواننده که است کوشیده واقع در تدبیرها این با او است. نکرده کوتاهی گوناگون،
کرده ارائه مثال ١٢ متوسط به طور فصل هر در براون نکشانَد. ابتذال به را ساده نویسی حال، عین در و
این و نیستند افتاده پا پیش و آسان مثال ها آن اغلب یا همه اما مثال. یک صفحه دو هر در تقریباً است:
بولوس برهان می کنم: اشاره مثال ها این از برخی به تنها اینجا در است. نشده کشیده ابتذال به سادگی یعنی
مکانیک در EPR فکری آزمایش اویلر، قضیۀ برای الکاتوش فرایابانۀ اثبات گودل،  ناتمامیت قضیۀ برای
فکری آزمایش میانی، مقدار قضیۀ برای بولتزانو برهان معرفت، بودنِ علّی شرط ابطال برای کوانتومی
مثال های از بسیاری و ثابت نقطۀ قضیۀ برای لیتلوود تصویری برهان پیوستار، فرضیۀ رد برای فرایلینگ

فیزیک. و ریاضیات در دیگر مهم و کالسیک
«خواندنی های عنوان با بخشی افزودن با فصل، هر پایان در نویسنده خوب: راهنمایی های و ارجاعات
نیز کتاب آخر پی نوشت های می کند. آگاه شده انجام کارهای معروف ترین و بهترین از را خواننده بیشتر»
مقدماتی سطح از را دانشجویان است قرار که کتابی است. بیشتری الهام بخش اشارات و راهنمایی ها حاوی
براون کتابِ و باشد داشته نیز آگاهی بخشی و اطالع رسانی کارکرد باید مطمئناً کند، راهنمایی باالتر سطح به

است. داده انجام به خوبی را کار این
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ریاضیات مهم فلسفۀ مسائل و موضوعات از بسیاری به براون خوب: نسبتاً موضوعی جامعیت
ریاضی. معناشناسی و روش شناسی تا گرفته ریاضیات معرفت شناسی و هستی شناسی از است؛ پرداخته
و اختصار برای اینجا در می شود. آشکار کتاب مطلوب نسبتاً گسترۀ مطالب، فهرست به کوتاه نگاهی با
دسته سه در شده اند، اشاره یا ذکر مطالب فهرست در که را بخش هایی و فصل ها عنوان های ساده سازی،

داده ام: قرار
ضدواقع گرایی پیشرفته، و اولیه صورتگرایی ساختارگرایی، جدید، و اولیه افالطون گرایی مکاتب: و رویکردها

تقلیل گرایی؛ شهودگرایی، ساختی، رویکردهای طبیعت گرایی، پیشرفته، و اولیه
دامت، بیشاپ، پاتنم، پولیا، گودل، فرگه، براوئر، هیلبرت، ویتگنشتاین، کانت، افالطون، اشخاص:

راسل؛ کریپکی، الکاتوش،
نمادگذاری، بازنمایی، دسترسی پذیری، خطاپذیری، وارسی پذیری، کاربردپذیری، یقین، موضوعات: و مسائل
تمثیل، زبان، منطق، محاسبه، استقرایی، ریاضیات موضوعه، اصول حدس ها، فکری، آزمایش تصاویر،

صنفی. نبردهای
است. ریاضیدانان نهادیِ و اجتماعی روابط و مسائل به آن توجه براون کتاب ویژگی های مهم ترین از
که حقایقی تأثیر تحت نباشیم، عیار تمام اجتماعی برساخت گرایِ یک اگر حتی ریاضیات، و علم در امروزه
اجتماعی عوامل نقش نمی    توانیم کرده اند، گوشزد اجتماعی برساخت گرایان و ریاضیات و علم جامعه شناسان
صنفی اختالفات مثل پرده، پشت وقایع برخی طرح این رو از بگیریم. نادیده ریاضیات و علم در را روانی و
سیاست گذاری نشریات، انتشار نهادها، تأسیس علمی، خبرنگاران نقش آفرینی ریاضیدانان، و دانشمندان
نیست زیان آفرین یا بی ربط ریاضیات و علم ماهیت فهم برای نه تنها آن، نظایر و علم در دولت ها دخالت و
لغزش معرض در را ما همواره مباحث، این به ورود که کرد توجه باید البته است. گریزناپذیر و سودمند بلکه
به خوبی کار این عهدۀ از براون خوشبختانه اما می دهد. قرار ریاضیات و علم جامعه شناسی یا تاریخ سمت به
در است. شده فلسفی مباحث جمع به کم اهمیت یا بی ربط مباحث ورود مانع قبولی قابل حد تا و برآمده
می توان جمله از است. نشده توجه آنها به مستقال یا افتاده اند قلم از نیز مهم موضوعات برخی حال، عین
این نقش نویسندگان، از بسیاری کرده اند. مطرح بناسراف و کواین که کرد اشاره دیدگاه هایی و مسائل به
از که پسامبناگرایی دورۀ (یعنی متأخر معاصر ریاضیات فلسفۀ گسترش و شکل گیری در را فیلسوف دو
یا بوئنو ریاضیات» در فلسفۀ نو «موج های کتاب به مثال) می دانند بی نظیر شد) آغاز سو این به ١٩۶٠ دهۀ
به نوعی ریاضیات دربارۀ بعدی دیدگاه های اغلب کنید). رجوع پارسونز، بیستم» قرن در ریاضیات « فلسفۀ
ساختارگرایی١ کردند. مطرح را آنها بقیه از بهتر یا پیشتر فیلسوف دو این که است مباحثی پیامد یا واکنش
یعنی پندارگرایی٢ یا تخیل گرایی پارسونز؛ و هلمن شپیرو، رزنیک، بناسراف، مثل کسانی دیدگاه یعنی
١structuralism ٢fictionalism



١٠٨ براون کتاب نقد و ١٠٨معرفی براون کتاب نقد و ١٠٨معرفی براون کتاب نقد و معرفی

و چیهارا، بوئنو، یابلو، روزن، الگوئر، با سابو، فیلد، مثل ریاضیات فیلسوفان از وسیعی بسیار طیف دیدگاه
تنها براون بین، این از که است آنها مهم ترین از مدی، پنلوب فیزیکالیسم و پاتنم، و کواین کل گرایی سایرین؛ 
ترجمه). ٨٣ تا ٧٧ و اصلی متن ۶۶ تا ۶٢ (صفحات است داده اختصاص ساختارگرایی به مستقال صفحه ۵
پل و دیویس فیلیپ هرش، روبن مثل کسانی دیدگاه یعنی انسان گرایی، یا برساخت گرایی١ اینها، بر افزون
توجه مورد مستقل و مستقیم به طور باید که هستند متأخر فلسفی دیدگاه های مهم ترین جمله از نیز ارنست
به نیز مهم بسیار مناقشه های و موضوعات برخی بگذریم، که مغفول فلسفی دیدگاه های از می گرفت. قرار 
به را مستقلی بخش های براون بود بهتر شاید نگرفته اند. قرار نویسنده تصریح و توجه مورد کافی اندازۀ
کمتر نه تنها مناقشه دو این اهمیت می داد. اختصاص ریاضیاتی تبیین مناقشۀ و ریاضیاتی اثبات مناقشۀ
٩ ،٣ (فصل های فکری آزمایش های و دیداری سازی مناقشۀ و (٧ (فصل ریاضیات در تعریف مناقشۀ از
کیچر، مثل معاصر فیلسوفان از بسیاری مشغلۀ باشد. آنها از فراگیرتر و مهم تر شاید بلکه نیست (١١ و

است. مناقشه دو همین در کاوش دیگران، و مانکوز ففرمن، کولیوان، اشتاینر،
از دفاع یعنی خود، سوم هدف تحقق برای براون که مالحظاتی می رسد نظر  به نامتوازن: تفصیل
معرفی یعنی اول، هدف به رسیدن در او کامیابی از است، گرفته نظر در آن مقتضیات و افالطون گرایی
موضوعات به بی توجهی یا کم توجهی و است کاسته ریاضیات، در فلسفۀ رقیب راه حل های و مسائل مهم ترین
است برشمرده پیشگفتار در براون که هدفی سه واقع در است. او دغدغۀ همین معلول نیز فوق مباحث و
پژوهشی، و آموزشی هدف به ویژه اهداف، این موازی پیگیریِ و است پژوهشی و تتبعی آموزشی، به ترتیب،
شویم متوجه که می شود جدی تر وقتی ایراد این می رسد. نظر  به ناممکن بلکه و دشوار نوشتار، یک در
مجموعه این سرویراستار أکید ت بیشترین که حالی در است سوم هدف راستای در نویسنده تالش بیشترین
هدف مجموعه این مقدمۀ در موزر کردم، قول نقل نیز مقاله این ابتدای در که همان طور است. اول هدف بر
فلسفۀ مثل محوری موضوع یک در باالتر سطح به مقدماتی سطح از گذر برای دانشجویان به کمک را عمده
و رقیب راه حل های مسائل، مهم ترین بیان مستلزم هدف این که می کند أکید ت و می کند معرفی ریاضیات
تمام قد دفاع و اکید موضع گیری نوع این شاید البته کرده اند. مطرح موضوع آن در افراد که است دالیلی
باالتر سطح به ابتدایی سطح از دانشجویان گذرِ در عمال جدید) افالطون گرایی (یعنی فلسفی گرایش یک از
کتابی می رسد نظر  به بگیریم. یکسان آن شدۀ تعریف اهداف با را اثر یک پیامدهای نباید اما باشد مؤثر
دانشنامه ای صبغۀ بیشتر باید کند، نقش ایفای فلسفی قلمرو یک بر جدید مقدمه ای به عنوان است قرار که
و نظرورزانه تا باشد تحلیلی و توصیفی بیشتر آن در تألیفی راهبرد باید یعنی تک نگاری؛ تا باشد داشته
نقادانۀ رویکرد به دلیل براون به من ایراد و آگاهم مطالب انتقال و فهم در نقادی نقش به من البته ارزیابانه.
قرار که کتابی در براون است. آموزشی کتاب یک در نظریه پردازی یعنی او کلی تر رویکرد به بلکه نیست، او
١constructivism
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بخشد، ارتقاء را حوزه این در مطرح راه حل های و مسائل مهم ترین دربارۀ مبتدی افراد فلسفی دانش است
است. درآورده تقریر، یا معرفی نه و نظریه پردازی استخدام به را نقد

ترجمه دربارۀ .۴
دربارۀ کوتاه هرچند توضیحی اگر اما می طلبد مستقلی مقال و مجال کتاب این ترجمۀ نقد و بررسی
صرفاً اینجا در بنابراین ماند. خواهد ناتمام فارسی زبان، خوانندۀ برای کتاب معرفی نشود، ارائه ترجمه
می کنم. بیان کتاب ترجمۀ دربارۀ نیز را نکاتی نقادی، باب فتح البته و اجمالی نظر اظهار و معرفی برای
آقای ترجمۀ کنیم، طبقه بندی شده اند، ترجمه فارسی زبان به ریاضی حوزۀ فلسفۀ در که را کتاب هایی اگر
رسیده فارسی زبان مخاطب به دست ایشان ترجمۀ از که کتابی بگویم، بهتر یا براون کتاب از اصل وحیدی
و ویرایشی کم دقتی های بعضی و کلمه ها و جمله ها برخی ترجمۀ بودنِ نامفهوم یا بودن نادرست به دلیل است،
فلسفۀ و علم فلسفۀ در مقاله هایی برهان ها: و «دیدگاه ها کتاب در اعتماد شاپور ترجمه های هم ردیف چاپی،
(انتشارات بارکر استفان «ریاضی « فلسفۀ کتاب از بیرشک احمد ترجمۀ یا (١٣٧۵ مرکز، (نشر ریاضی»
فصل های بعضی ترجمۀ اما است شده ترجمه خوب کتاب، عمدۀ بخش نمی    گیرد. قرار (١٣۴٩ خوارزمی،
کتاب، ویرایش در منیری مرتضی دکتر آقای تالش از قدردانی ضمن است. متوسط ۵ فصل جمله از آن،
محسوب ریاضیات فلسفۀ حوزۀ در ترجمه ها بهترین جزء را آن می توان شود، مجدد ویرایش ترجمه این اگر

کرد.
روان خوانی، به لحاظ که را کتاب از بخش هایی ترجمۀ اینجا در بهتر. ترجمۀ برای پیشنهادهایی .١ . ۴
وحیدی ترجمه های کرده ام. ارائه نیز را خود پیشنهادی ترجمۀ مورد، هر برای و آورده ام می رسند نظر به سنگین
متمایز تا شده اند نوشته ایرانیک به شکل نیز من پیشنهادی ترجمه های و گرفته اند قرار گیومه داخل اصل

شوند.
بردباری می کنند؛ همراهی ریاضیات در افالطون گرایی با حدی تا اشخاص اغلب هم هنوز «اما -١
نمی  رسد.» اخالق یا فیزیک در افالطون گرایی مورد در تحمل پای به مثال که است حدی تا آنها

(x (ص.
But still, most people are somewhat sympathetic to Platonism in math-

ematics, tolerant to an extent that they wouldn’t tolerate, say, Platonism

in physics or in ethics.(xii)

آنقدرها و می کنند همدلی ریاضیات در افالطون گرایی با بیش، و کم اشخاص، اغلب هم هنوز اما
رواداری اخالق یا فیزیک در مثال حوزه ها سایر در افالطون گرایی با می شود، رواداری آن با که

نمی  شود.
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دوم بخش است: کرده ترجمه برعکس دقیقاً را متن معنای مترجم که می شود مالحظه
در افالطون گرایی با بردباری مثال که است حدی تا آنها بردباری ... شود: اصالح اینگونه باید

نمی  رسد.» آن پای به اخالق یا فیزیک
درسی برنامۀ بر ریاضیات باشد، تاریخش بازتاب که دهیم یاد طریقی به امروزه را فلسفه «اگر -٢

(ix (ص. می کند.» غلبه کنونی
If we taught philosophy today in a way that reflected its history, the cur-

rent curriculum would be overwhelmed with the philosophy of mathe-

matics. (p. xi)

درسی برنامۀ دهیم، آموزش می دهد نشان تاریخش که آن طور را فلسفه امروزه بود قرار اگر
می شد. ریاضیات از فلسفۀ آکنده باید کنونی

’نمادین‘ و ’تصویری‘ بازنمایی جنبۀ بین دارند، روان شناسی و هنر به عالقه ای که عده «آن -٣
(۵۵ (ص. می گذارند.» فرق

Some with an interest in art and psychology distinguish between a “pic-

torial” and a “symbolic” aspect of a representation. (p. 44)

بازنمایی «نمادین» و «تصویری» جنبۀ بین دارند، روانشناسی و هنر در دل که افراد از برخی
می گذارند. فرق 

(٨۵ (ص. است.» ’جیم‘ من نام که گونه همان به درست است، ’دو‘ عدد نام ‘٢’ «شمار -۴
The numeral ‘2’ is the name of the number two, just as ‘Jim’ names me.

(p. 67)

است. من نام ’جیم‘ که همچنان است، دو عدد نام ‘٢’ رقم
نشانه. نه است مدلول حکم در آنجا در «دو» چون است، مضر حشو «دو» سر بر گیومه اوال

محمولِ و موضوع بین که تناظری ثانیاً
“The numeral ‘2’ is the name of the number two”

که نکته (این است داللت شناختی دقیق نکتۀ حاوی است، بعدی جملۀ محمول و موضوع و
به جای یعنی است، نشده رعایت ترجمه در تناظر این اما است). مسمی یک بر دال اسمی هر
به و کرده استفاده است) ’جیم‘ من (نام آن با معنا هم جملۀ از مترجم است»، من نام «’جیم‘

است. نشده داده نشان ترجمه در مذکور داللت شناختی نکتۀ سبب، همین
(١٠٩ (ص. است.» شده صورتگرایان تکدر موجب اساسی «چیزی -۵

Formalists have glummed onto something fundamental. (p. 84)
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گذاشته اند. بنیادینی نکتۀ بر دست صورتگرایان
به توجه با اما است. گرفته نظر در را غمگین) (ناراحت، glum معنای احتماال مترجم
زیرا باشد، هم براون مرادِ نمی  تواند نمی  رود، به کار فعل به عنوان و است صفت glum اینکه
است به کاربرده onto اضافۀ حرف از قبل و کمکی فعل از پس و –ed ترکیب با را آن براون
به کار گرفتن٢ اختیار در و کردن خود آنِ از یا شدن١ چیزی شیفتۀ معنای به صورت این در که
آن صحیح امالی زیرا نیست، ایراد از خالی نیز اصلی متن که می رسد نظر  به البته است. رفته
نشده اصالح نیز دوم ویرایش در ایراد این .glummed onto نه و است glommed onto

است.
مستقل نتیجه های وجود مسئلۀ از است، کامل قراردادگرای یک ویتگنشتاین که آنجا «از -۶
فرین دیدگاه آن، در که است نادر به کلی نه چندان موارد آن از یکی این می کند. اجتناب موجود،

(١٨۶ (ص. است.» میانه دیدگاه از مقبول تر و مستقیم تر
By being a complete conventionalist, Wittgenestein gets around the prob-

lem of independently existing consequences. It’s one of those not alto-

gether cases where the extreme view is more coherent and plausible than

the moderate one. (p.146)

موجود مستقال پیامدهای مسئلۀ بر است، عیار تمام قراردادگرای یک ویتگنشتاین که آنجا از
مقبول تر و منسجم تر افراطی، دیدگاه که است نادری نه چندان موارد آن از یکی این می آید. فائق

است. اعتدالی دیدگاه از
گاهی و می رود به کار کردن» «اجتناب یا گرفتن» «نادیده معنای به گاهی get around

معنای به که است روشن متن، بافت به توجه با آمدن». «فائق و کردن» «غلبه معنای به نیز
است. رفته به کار دوم

(٨ (ص. است.» منطق جفت «ریاضیات -٧
Mathematics is wedded to classical logic. (p. 7)

است. پایبند کالسیک منطق به ریاضیات
به سقراط، و کند تضعیف را مربع چگونه می دانسته قبال غالم بچه که است این افالطون «نکتۀ -٨
(ص. است.» رسانده یاری بوده موجود قبال آنچه کشیدن بیرون به صرفاً ’ماما‘، خود توصیف

(١٢

.Oxford Advanced Dictionary لغات فرهنگ از برگرفته ١
.Merriam Webster لغات فرهنگ از برگرفته ٢
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Plato’s moral is that the slave-boy already knew how to double the square,

and Socrates, the self-described ‘mid-wife’, simply helped him in bring-

ing out what was already there. (p. 10)

که سقراط و کند مضاعف را مربع چگونه می دانست قبل از برده که است آن افالطون استنباط
بود، موجود او در قبل از که را چیزی تا کرد کمک برده به فقط می کرد، توصیف ’ماما‘ را خود

آورد. بیرون
باشند، شده مرتب ساختارها در که ’درونی‘ ترکیب با اشیائی که می کنم ادعا من ریاضیات، «در -٩
مبین ریاضی سورهای و ثابت ها که ذواتی یعنی ریاضی، اشیاء داریم. را ساختارها تنها نداریم.
در موقعیت هایی به عنوان هستند. ساختارها در موقعیت هایی یا بی ساختار نقاط هستند، آنها

(٧٨ (ص. ندارند.» ساختار از خارج خصیصه ای یا هویت هیچ آنها ساختارها،
In mathematics, I claim, we do not have objects with an “internal” com-

position arranged in structures, we have only structures. The objects

of mathematics, that is, the entities which our mathematical constants

and quantifiers denote, are structureless points or positions in structures.

As positions in structures, they have no identity or features outside of a

structure. (p. 62)

«درونی» ترکیب یک با ساختارها در که عینی چیزهایی ما ریاضیات، در که است این من ادعای
هستی مندهایی یعنی ریاضیاتی، اعیان داریم. را ساختارها تنها بلکه نداریم، باشند شده مرتب
هستند وضعیت هایی یا نقاط واقع در دارند، داللت آنها بر ریاضیاتی سورهای و ثابت ها که
یا هویت هیچ ساختارها، درون وضعیت های به عنوان و ساختارها درونِ در و ساختار فاقد

ندارند. ساختار از خارج خصیصه ای
(ص. می کنند.» رد را مجرد ذوات آنها دارند. نفیی جنبۀ عمدتاً نام گرایان اخالقی «محذورات -١٠

(٨۶
Nominalist scruples are mainly negative – they rule out abstract entities.

(p. 67)

نمی  شناسند. رسمیت به را انتزاعی هستومندهای آنها است. سلبی عمدتاً نام گرایان دغدغه های
را دیگر رویداد یک می توانیم همواره باشیم، کرده تجربه را رویداد چند اینکه از صرف نظر ...» -١١
نه و است بالقوه به اصطالح بینهایتِ مشروع، بینهایتِ تنها کانت، برای بنابراین کنیم. تجربه

(٨٨ (ص. واقعی» بینهایت
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… no matter how many events we have experienced, we can always ex-

perience one more. But at any point we will have acquired only a finite

amount of experience and have taken only a finite number of steps. Thus,

for Kant, the only legitimate infinity is the so-called potential infinity, not

the actual infinity. (p. 70)

را دیگر رویداد یک می توانیم همواره باشیم، کرده تجربه را رویداد چند اینکه از صرف نظر ...
تعدادی و گذراند خواهیم سر از را تجربه متناهی تعدادی فقط لحظه هر در اما کنیم. تجربه نیز
بینهایتِ مشروع، بینهایتِ یگانه کانت، برای بنابراین کرد. خواهیم طی را گام ها از متناهی

بالفعل. بینهایت نه و است بالقوه به اصطالح
است. افتاده قلم از تایپ، یا ترجمه هنگام جمله از بخشی اینجا در

(١ (ص. است.» موجود اول عدد بینهایت که برهان این کنیم؛ آغاز جذاب مثالی با «بگذارید -١٢
Let’s begin with a nice example, the proof that there are infinitely many

prime numbers. (p. 1)

دارد. وجود اول عدد بینهایت که مدعا این اثبات کنیم؛ آغاز جذاب مثالی با بگذارید
می رسد.» نظر  به متیقن کامال می کند اثبات را اول اعداد بودنِ بینهایت که قضیه ای «قطعیت: -١٣

(٢ (ص.
Certainty: The theorem proving the infinitude of primes seems estab-

lished beyond a doubt. (p. 2)

شکّی هر فراسوی می دهد، نشان را اول اعداد بودنِ بینهایت که قضیه ای می رسد نظر  به یقین:
است. شده مسجل

(٨٧ (ص. می کنند.» معنی افادۀ و هستند بازی ها دربارۀ متاقضیه هایی «اینها -١۴
These are meta-theorems about games and they are meaningful. (p. 69)

هستند. معنادار فراقضیه ها این و بازی ها دربارۀ هستند فراقضیه هایی اینها
فرم یا شکل کارکرد نظر از شعر، و ریاضیات مشترک وجه بیان برای ششم فصل در براون -١۵
کرده انتخاب رو آن از را مثال این او می زند. مثال را پوپ الکساندر از شعر یک نشانه ها،
شعر قالب و شکل واقع در و هستند معنا تمام کنندۀ قافیه ها آهنگ و وزن آن، در که است
اصل شعر، این ترجمه به جای مترجم دارد. شعر نهایی کارکردِ در کننده ای تعیین بسیار نقش
«از است: داده توضیح را کار این دلیل ١٠٩ صفحۀ پانوشت در و کرده بازگویی را آن انگلیسی
ترجمۀ و است توجه مورد بسیار سروده این در نیز شعر قالب شعری، مضمون بر عالوه که آنجا
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اینجا، در کار بهترین مطمئناً است.» شده خودداری ترجمه از است، شاعر منظور به لطمه آن
مترجم اگر حتی کار این تحقق برای است. پوپ شکلی مالحظاتِ همان با پوپ شعر ترجمۀ
می رسد نظر  به صورت این غیر در اما بگیرد. کمک شاعران از می تواند باشد، نداشته شعر طبع
عمال خواننده تا دهد ارائه را فارسی) اینجا (در مقصد زبان ادبیات از شعر یک باید مترجم که
آرام ساحل به موج کوبش و صالبت آن در که نیما شعر این مثال کند. درک را نویسنده مقصود
رویِ که آدم ها «آی می کند: تمام را تصویر خیال انگیزیِ زیبایی، به آن بازگشت صدای سپس و

«. ... خاموش ساحل رویِ به می کوبد موج / تماشایید! کار در آرام ساحل
تا می دهد ارائه چشمی١ قافیه های با اشعار از مثالی براون قبل، مطلب ادامۀ در ترتیب همین به -١۶
مثال هایی می توان نیز اینجا در دهد. نشان را اشعار نوع این خوانش در اختالل و ناهمسازی
«گرفت» و «برفت» آن در که فردوسی شعر این مثال زد. مثال خطی قافیه با فارسی اشعار از
ره / برفت غمگین گشتاسب بشنید «چو نیستند: هم وزن نوشتاری، یا خطی شباهتِ وجود با
باشد دیو را درد آن مر / رشک ز دارد تیره دل که کس آن «هر این: یا گرفت.» قیصر ساربانان

پزشک.»

بهتر. معادل های برای پیشنهادهایی .٢ . ۴
حال هر در اما دارد، مختلفی معانی entity است. شده ترجمه «ذوات» ١٣ صفحۀ در entities -١
معینی؛ و خاص هستی واجد که آنچه هر به کلی به طور است. متفاوت (essence) ذات با
گفته entity است، دیگر انواع چه و فرگه ای) ایده های (مثل روان شناختی چه متافیزیکی، چه

«هستومندها». پیشنهادی: معادل می شود.
در مسلماً اما دارد مختلفی معانی نیز real . است شده ترجمه «حقیقی» ١۵ صفحۀ در real -٢
جمله، (باور، صدق حامالن صفتِ به عنوان معموال true است. نرفته به کار true معنای به اینجا
صدق عامل صفت به عنوان معموال real اما است «صادق» معادل و می رود به کار  (... و گزاره
پیشنهادی: معادل می شود. ترجمه «واقعی» با معادل و می رود به کار  جهان) یا صدق ساز (یا

«واقعی».
ادبیات به نویسنده اشارۀ به توجه با به ویژه است. شده ترجمه «مهم» ٣٨ صفحۀ در crucial -٣
«سرنوشت ساز». پیشنهادی: معادل است. رفته به کار فیصله دهنده و تعیین کننده امر معنای به پوپری،

مورد این متفاوت اند. تلفظ در اما نظیرند قافیه های نوشتار در که می گویند کلماتی  به (eye rhyme) خطی یا چشمی ١قافیه های
دانست. مشابه (اقوا) قافیه عیوب انواع از یکی با را قافیه این بتوان شاید اما ندارد کاربردی فارسی شعر در
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اصطالح این اینجا در است. شده ترجمه «نامتوافق» ٣٩ صفحۀ در incommensurability -۴
نیست، توافق عدم صرفاً آن در معارضت و تقابل نوع و است رفته به کار کوهنی معنای به

«قیاس ناپذیر». پیشنهادی: معادل هست. هم مقایسه ناپذیری متضمن بلکه
مصطلح نه تنها «فرونظریه» است. شده ترجمه «فرونظریه» ٣٩ صفحۀ در theory-laden -۵

«نظریه بار». پیشنهادی: معادل نیست. هم laden معنای متضمن نیست،
«توجیه». پیشنهادی: معادل است. شده ترجمه «تعلیل» ۴١ صفحۀ در justification -۶

تقارن نیز و فوق ٢ بند توضیحات بنابر که است شده ترجمه «واقعی» ۵١ صفحۀ در actual -٧
می کنیم. پیشنهاد را «بالفعل» دارد، potential با که معنایی

.«دال» یا «نشانگر» پیشنهادی: معادل . است شده ترجمه «مبین» ٧٨ صفحۀ در denote -٨
token به ’نشانه‘) (یعنی sign نسبتِ است. شده ترجمه «نشانه» ٨٧ صفحۀ در token -٩
یا «نمونه» پیشنهادی: معادل است. متافیزیک در جزئی به کلی نسبتِ مثل معناشناسی، در

«مورد».
پیشنهاد است. شده ترجمه فکری» «تجربۀ ٢۶ و xii صفحه های در experimental thought -١٠

است. فکری» «آزمایش دارد، اصطالح این که مشخصی معنای به توجه با ما
«یقین». پیشنهادی: معادل است. شده ترجمه «قطعیت» ٢ صفحۀ در certainty -١١

که دارد عامی معنای «توضیح» است. شده ترجمه «توضیح» ٣٧ صفحۀ در explanation -١٢
معموال که است توضیح از خاص نوعی explanation اما است. clarification برابرِ مثال

«تبیین». پیشنهادی: معادل است. آن به شبیه چیزی یا تعلیل متضمن
گفته تالی» «رفع منطق، در که است شده ترجمه تالی» «نفی ١٩٢ صفحۀ در modus tollens -١٣

می شود.
می رسد نظر به متن، به توجه با که است شده ترجمه [تصور]» «مالک ١٣ صفحۀ در bearer -١۴

است. بهتری معادل «حامل»
معنای به «خطاپذیری» اما است. شده ترجمه «جایزالخطایی» ١٨ صفحۀ در fallibility -١۵

است. افتاده جا تقریباً و است نزدیک تر کلمه کاربستی و تحت الفظی
«فعالیت اما است. شده ترجمه ریاضی» «برزیدن ٣٩ صفحۀ در mathematical practice -١۶

نیست. مأنوس چندان «برزیدن» زیرا است، بهتری ترجمۀ ریاضی»
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چاپی و نگارشی ایرادهای از نمونه هایی .۵
است نکرده پیروی واحدی رویۀ از گاهی براون کتاب فارسی معادل های به کارگیریِ در مترجم (الف)
صفحۀ در  و «قیاس» با ترجمه)معادل (متن ۴٠ صفحۀ در analogy مثال است. گمراه کننده گاهی کار این و
نیز گاهی شود. اشاره ای مختلف معنای دو این به آنکه بدون است شده داده قرار «تمثیل» با معادل ۵۵
است. شده انجام فارسی، معادل یک با مختلف واژۀ چند یا دو ترجمۀ طریق از گمرا ه کننده معادل سازیِ این
در اما است شده ترجمه explanation با معادل ترجمه) ١٩٢(متن و ٣٧ صفحه های در «توضیح» مثال
دیگر: نمونه های .account با هم ارز  ١٣۴ صفحۀ در و explication با معادل ١۴٧ و ١٣٠ صفحه های
قبال و است شده ترجمه truth معادلِ ١۶ صفحۀ در «حقیقت» و real معادلِ ١۵ صفحۀ در «حقیقی»
معادل ٨٧ صفحۀ در و kind معادل ۵٧ صفحۀ در «گونه» دادیم. توضیح را واژه دو این اساسی تفاوت

است. شده بیان type
«زبان»)؛ (به جای «زمان» ٢٣ صفحۀ در مثال هستند: ویرایش عدم معلول که فاحشی خطاهای (ب)
صفحۀ در و «ساختی») (به جای «شناختی» ١۵١ صفحۀ در «منسجم»)؛ (به جای «مستقیم» ١٨۶ صفحۀ در
آشکار تایپی خطاهای از برخی شوند. اصالح باید که هستند تایپی خطاهای «فضا») (به جای «فصل» ١۵٣
«برجسته به جای «برجسته» ،(٣٩ (ص. «لحاظ» به جای «لحاط» مثال می شود؛ متوجه خواننده و است
دیگر برخی اما .(۶٨ (ص. «بچه» به جای «چه» ،(١٨٩ (ص. «این» به جای «ُاین» ،(٧٠ (ص. است»
آنها نظر «از به جای ٧٨ صفحۀ در مثال هستند؛ خسته کننده و گمراه کننده بسیار مبتدی خوانندگان برای
اشیاء بازنمایی ریاضی گزاره های آنها نظر «از می خوانیم: ریاضی اند»، اشیاء بازنمایی ریاضی گزاره های
صفحۀ در «نامتناهی» به جای «متناهی» کلمۀ از استفاده دیگر، گمراه کنندۀ نمونۀ یک طبیعی اند.» جهان
و بخش بندی در اصلی متن با ترجمه ناهمسانی به ویرایشی سهل انگاری های از دیگر برخی است. ۴٠
نظایر و پاراگراف ها برخی ابتدای تورفتگی ایرانیک، خطوط از استفاده مثل نگارشی تدبیر های به کارگیری
در «باور» و «احساس» نیز و آخر ماقبل سطر ١٣٠ صفحۀ در «توضیح» نمونه، به عنوان برمی گردد. آن
مثال است؛ مرکب سهل انگاری ها این گاهی شوند. ایرانیک باید آخر بندنوشتارِ) (یا پاراگراف ١٩ صفحۀ
به صورت باید چهارم پاراگراف ١٩ صفحۀ در باشد» مهمل حتی ... سازوکار از خوبی فهم «ما عبارت
در ویرایشی خطای همین مشابه شود. نوشته طرف) دو هر از (تورفتگی کمتر داخلی تراز با و ایرانیک

است. مشهود ۴١ صفحۀ بخش بندیِ

پیوست ها .۶
کالسیک انگارۀ صورت بندی (مقدمه): اول فصل کتاب): مطالب از (خالصه ای ١ پیوست .١ . ۶

شد. اشاره آنها به که مؤلفه ١٠ در ریاضیات از
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افالطون گرایی تقریر جدید؛ افالطون گرایی از اولیه افالطون گرایی تمایز (افالطون گرایی): دوم فصل
دریافت قابل هستند، کلی) مقابل در جزئی (یا شیئی مجردند، واقعی اند، ریاضی اعیان مؤلفه: ٧ در جدید
است؛ باز ریاضی فنون و روش ها مجموعۀ و است خطاپذیر و پیشینی ریاضی، معرفتِ و هستند، شهودی

آنها. به پاسخ و یقین) مسئلۀ و دسترسی (مسئلۀ افالطون گرایی بر اساسی نقد دو تقریر
ریاضیات در تصاویر تعیین کنندۀ نقش های از دفاع افالطون گرایی): و تصویری (اثبات های سوم فصل
یعنی قیاسی، شواهد تنها که شویم قائل اگر حتی براون عقیدۀ به اثبات ها. در آنها توجیهی نقش به ویژه و
اثبات ها چون هستند الزم استقرایی شواهد هم باز کنند، ایفا توجیهی نقش می توانند نمادی اثبات های
تصاویرِ و استوارند استقرایی شواهد بر خود موضوعه اصول و هستند استوار موضوعه اصول بر نهایت در

است. استقرایی شواهد انواع از یکی خوب
می پردازد: مهم پرسش سه بررسی به فصل این در براون چیست؟):  کاربردی (ریاضیات چهارم فصل
نظریۀ یک در رفته به کار ریاضی گزاره های و ٢-نام ها می شود؟ مرتبط جهان به چگونه محض ١-ریاضیات

دارد؟ ضرورت علم برای ریاضیات ٣-آیا دارند؟ غیرریاضیاتی و ریاضیاتی جهان با رابطه ای چه علمی
نقد هیلبرت، صورتگرایی از و هاینه) (تومائه اولیه صورتگرایی تمایز گودل): و (هیلبرت پنجم فصل
مبانی تبیین نامتناهی، ریاضیات از متناهی ریاضیات تمایز هیلبرت: برنامۀ اولیه؛ صورتگرایی بر فرگه
تمایز فراریاضیات، به توسل با نامتناهی ریاضیات مبانی تبیین و کانتی رهیافت با متناهی ریاضیات

ناتمامیت. دوم و اول قضیۀ اثبات راه از هیلبرت برنامۀ بر گودل نقد مطلق؛ و نسبی فراریاضیات
زیبایی شناختی حس انتقال در خودشان توفیق از بخشی شاعران نمادگذاری): و (گره ها ششم فصل
شاعران مثل دیدگاه این از نیز ریاضیدانان هستند. متن در آنها گرفتن قرار نحوۀ و نمادها فرم مرهون را
عربی شمارش نظام در نامگذاری دارد. مضاعفی کارکرد نمادها گرفتن قرار نحوۀ و فرم نیز آنها برای هستند.
نقطۀ این می روند. به شمار  ریاضیات در نمادگذاری مضاعف نقش تبیین برای خوب مثال دو گره ها نظریۀ و
انگاشتن یکی اما نهاده اند. بنا نمادها توانایی همین اساس بر را خود که فلسفۀ است صورتگرایان قوت
نامگذاری شده اشیاء از پیشینی درک «بدون زیرا است، آنها ضعف نقطۀ بزرگترین هم نمادها با ریاضیات

داشت.» نمادگذاری از درکی هیچ نمی    توان
حذف را تعریف ها بتوانیم باید ریاضیات، در تعریف ها از رسمی تلقی اساس بر (تعریف): هفتم فصل
استوار تعریف ها بر نباید قضیه ای هیچ نیز و (حذف پذیری) دهیم قرار را اولیه حدود آنها به جای و کنیم
فرگه و هیلبرت الاو حال، این با (ناآفرینندگی). کرد اثبات را قضیه آن نتوان آنها بدون که به طوری باشد
گراف نظریۀ ثانیاً دارند. جدی اختالف های ریاضیات در تعریف ماهیت کلی به طور و نقش ها برخی دربارۀ

می کشند. چالش به جدی به طور را رسمی تلقی این الکاتوش ریاضیات و فلسفۀ
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کنیم:  تعریف صورت این به را p عدد بخواهیم کنید فرض ساختی): (رویکردهای هشتم فصل
که گفت می توان حال نباشد. صادق گلدباخ حدس اگر p = ۵ و باشد صادق گلدباخ حدس اگر p = ٣
اول p حال هر در پس کاذب. یا است صادق یا گلدباخ حدس و هستند اول ۵ و ٣ زیرا  است، اول عدد p
اثبات یک آنکه مگر کرد تصدیق را چیزی نمی    توان ندارند: قبول را استدالل این ساخت گرایان اما است.

است. شده داده توضیح باره این در دامت و بیشاپ براوئر، دیدگاه های شود. ارائه آن برای ساختی
قراردادگرا اغلب را «ویتگنشتاین ویتگنشتاین): نزد در روال ها و تصویرها (اثبات ها، نهم فصل
جداگانه ای قراردادهای خودشان نیز ما قراردادهای پیامدهای حتی یعنی افراطی، نوع از هم آن خوانده اند؛
بلکه ... نیست، تعیین شده پیش از الگوی یک از پیروی معنای به روال‘ همان ’ادامۀ بنابراین هستند.
و دامت که مختلفی قرائت های بیان به براون است.» جدید قراردادهای از بیشتری تعداد وضع معنای به
به می کند. نقد را آن نیز خودش و پرداخته استرآود مثل کسانی واکنش و داده اند ارائه دیدگاه این از کریپکی
تبیین قابل نامتافیزیکی) (یا درونی واقع گرایی یعنی افالطون گرایی، نوعی با ویتگنشتاین دیدگاه او عقیدۀ

است.
می کند: جدا هم از را حدس نوع سه فصل، این در براون حدس): و اثبات (محاسبه، دهم فصل
(مثل مشروط حدس ریمان)، فرضیۀ (مثل درونی حدس نظام)، یک موضوعۀ (اصول چارچوبی حدس
بررسی حدس ها راستی آزمایی در را اثبات نقش و رایانه ای محاسبۀ به ویژه و محاسبه نقش و گلدباخ) حدس
به مثابۀ موضوعه اصول می کند: متمایز هم از را موضوعه اصول دربارۀ مختلف تلقی سه او همچنین می کند.
سوم تلقی از او موفق. عجالتاً حدس های به مثابۀ و دلخواه مفروضات به مثابۀ بدیهی، فی نفسه صدق های

می کند. دفاع
اندازه اش که ندارد وجود مجموعه ای هیچ کنیم؟): ابطال را پیوستار فرض (چگونه یازدهم فصل
فرض را مدعا این باشد. حقیقی اعداد مجموعۀ اندازۀ از کوچکتر و طبیعی اعداد مجموعۀ اندازۀ از بزرگتر
و گودل به وسیلۀ مجموعه ها نظریۀ اصول سایر از CH استقالل می گویند. CH ،به اختصار یا پیوستار
فریلینگ١ کریس ابطال. نه و است شده اثبات نه تاکنون، هیلبرت زمان از آن درستی اما شد ثابت کوهن
اما کند ابطال فکری آزمایش یک بر مبتنی استداللی با را CH توانست ١٩٨۶ سال در آمریکایی ریاضیدان
رویکرد تقویت کنندۀ فریلینگ رویکرد براون، باور به نگرفت. قرار توجه مورد آن، بودنِ نامتعارف به دلیل

دارد. بر در نیز را تصویری برهان های که است افالطون گرایانه ای
گزاره های که دارد صورتگرایانه تلقی این در ریشه تصاویر، از نهی دست): کردنِ (رو دوازدهم فصل
زبان به کارگیری نحوۀ و زبان بر فقط آنها صدق بنابراین و هستند تحلیلی «١٢ = ٧ + ۵» مثل ریاضی
می کند خطاآمیز و متغیر تجربه های دستخوش را ریاضیاتی معرفت این، از غیر فرضی هر است. استوار
افالطون گرایانه تبیین با می توان حالی که در می شود. ساقط قطعیت و دقت از ریاضیات ترتیب این به و
١Chris Freiling
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لیتلوود، است. جمع قابل تصویری اثبات های بودن معتبر و بودن پیشینی و بودن ترکیبی که داد نشان
هشدار دستِ نیستند. دقیق تصاویر، که می شود داده اکید «هشدار می گوید: معاصر ، بریتانیایی ریاضیدان
تصاویر بعضی البته باشید. محتاط که می دهند انذار را خود قربانیان همچنان آنها و نشده رو هنوز دهندگان
می برم).» به کار را آنها لزوم صورت در خودم من (و هستند دقیق آنها اغلب که بگویم باید اما نیستند دقیق
دو همین به باید چرا اما ببریم بهره نیز تصاویر از نمادی، استدالل های بر افزون که می کند توصیه ما به او
نام می توان نیز را دیگر راه پنج دست کم دو، این بر عالوه کنیم؟ بسنده ریاضیاتی معرفت کسب راه نوع
و قطری سازی فرضیه ای-قیاسی، روش معین، موارد در شمارشی استقرای ساده، گزاره های در شهود برد:
می توان که است همراه بزرگی علمی-صنفی مناقشات با شیوه ها این قبول یا رد البته فکری. آزمایش های

درگیرند. آن در ریاضی نامداران از بسیاری که جنگ هایی نامید. ریاضیاتی» «جنگ های را آن نام

تحلیل توصیف، با صرفاً براون ریاضیات فلسفۀ کتاب در ما مواضع): و (مدعاها ٢ پیوست .٢ . ۶
نظرورزی ها و موضع گیری ها شاهد آن در بلکه نیستیم مواجه راه حل ها و مسائل و موضوعات مهم ترین نقد و
و تصاویر توجیهی نقش خطاباوری، یعنی آن استلزامات و جدید افالطون گرایی دربارۀ به ویژه هستیم. نیز
چشم به کتاب سراسر در بلکه نیستند کمرنگ و حاشیه ای نه تنها موضع گیری ها این فکری. آزمایش های

است: شده تصریح آنها به بارها نیز متن در پیشگفتار، بر افزون و می خورند
ابزارهای اثربخشی و وجود در را ما بخواهد که ندارد وجود مالحظه ای هیچ افالطون گرایانه، تلقی «در
ابزارهای چه مگر اما کند. تردید دچار هستند، ریاضیات قلمرو در یادگیری خدمت در که نامتعارفی
دربارۀ یا می کنند تبیین را آشنا قضیۀ چندین که حدس هایی دربارۀ مثال باشند؟ کار در است ممکن دیگری
نمودارها و تصاویر دربارۀ به ویژه گفت؟ می توان چه رایانه-بنیاد فراوان نمونه های از استنتاج شده تعمیم های
باشند. ثمربخش است ممکن نیز نامتعارف شیوه های این سنّتی، اثبات های کنار در گفت؟ می توان چه
روش هایی چنین بررسی کتاب این اصلی اهداف از یکی بررسی اند. و توجه سزاوار دست کم موارد این
از «یکی (p. 15) می روند.» به کار  ریاضیات قلمرو در پژوهش برای که نامتعارفی روش های یعنی است،
می توانند موارد برخی در تصاویر که است این (٣ فصل به کنید (رجوع کتاب این در من مدعاهای بزرگترین
هستند چنین همواره تصاویر که نمی    کنم ادعا من [البته] گیرند. قرار استفاده مورد دقیق کامال شواهد به مثابۀ

(p. 199) داریم.» نیاز تصاویر به ما خاصی مورد هر در اینکه یا
اکیدی موضع گیری چنین با نیز فکری آزمایش های مثل جدید، افالطون گرایی استلزامات سایر دربارۀ
در فکری آزمایش های و تصاویر اساسی نقش از دفاع در براون دالیل .(p. 183 مثال) هستیم روبه رو
اثبات تحلیل مثل مورد-پژوهی چند با او است. (IBE) تبیین بهترین از استنتاج نوع از عمدتاً ریاضیات،
در تعیین کننده ای نقش فکری آزمایش های و تصاویر که می دهد نشان میانی، مقدار قضیۀ برای بولتزانو
اصل یک انتخاب یا (p. 30) آنالیز حسابیدنِ مثل فراریاضیاتی فرضیۀ یک تأیید برای ریاضیدانان تصمیم
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می کوشد نیز گاهی دارند. (p. 192) پیوستار فرضیۀ مثل ریاضیاتی فرضیۀ یک رد یا (p. 33) موضوعه
سازد. دلنشین تر» و «مقبول تر تمثیلی، دالیل برخی با را فکری آزمایش های و تصاویر دربارۀ ادعاهایش
در جدید. افالطون گرایی است: کلی تر و اساسی تر مدعای یک خدمت در دالیل و ادعاها این همۀ (p. 44)
ریاضیدانان دستاوردهای و فعالیت ها که دهد نشان تا است یافته مناسبی فرصت را کتاب این براون واقع
است، خطاناباوری آن ویژگی مهم ترین که سنّتی افالطون گرایی از بهتر جدید افالطون گرایی به توسل با را
از کار این در او (p. 24) داد. توضیح می توان آنها نظایر و طبیعت گرایی برساخت گرایی، صورتگرایی، و
گودل راسل، الکاتوش، است: بیشتر آنها با او فکری قرابت و پذیرفته تأثیر سایرین از بیش فیلسوف چهار
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