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ریاضیات گفت دقیقاً نمی توان است. انسان و طبیعت دربارۀ رمانی ریاضیات
دقیقاً [تولستوی] صلح و جنگ از گفت نمی توان که همان طور می آموزد چه ما به

می آموزیم. مانینچه یوری

دارد. فلسفی نتایجی نیست، صادق ولی است درست ریاضیات که دیدگاه این
ندارد. هستی شناسانه تعهد ریاضیات که این مک لیننخست ساندرز

که آنان کرده اند. ارائه ریاضیدانان را ریاضیات دربارۀ فلسفی نظریات بهترین
اصلی موضوع های به مبتال که بوده اند درونی معماهایی از رازگشایی به دنبال
نوین روش های پیدایش به گاهی فلسفی کوشش این است. بوده کارشان
روشنگرانه ای فلسفی دیدگاه های خاستگاه اوقات بسیاری و شده منجر ریاضی

است. رایلبوده گیلبرت

سرآغاز .١
دهۀ از پس بود، گرفته باال نوزدهم قرن اواخر در که ریاضی فلسفۀ به نسبت ریاضیدانان عالقۀ و شور
ریاضیات، در فلسفی اندیشه های سرچشمۀ به عنوان درونی» «معماهای و کرد فروکش بیستم قرن چهارم
با ریاضیدانان ذهن کردن درگیر برای نیرومند محرکی که دادند فلسفی صرفاً دغدغه های به را خود جای
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شهشهانی سیاوش شهشهانی٢ سیاوش شهشهانی٢ سیاوش ٢

از کم رونق نسبتاً شاخه ای است؛ شکل همین به نیز ریاضی فلسفۀ امروز وضعیت نبود. ریاضی فلسفۀ
خاصی جاذبۀ می شود، مطرح آن در که موضوع هایی و کارند مشغول آن در کم تعدادی اندیشمندان که فلسفه
در اکنون خود، درون-ریاضی ریشه های از ریاضی فلسفۀ فاصله گرفتن ندارد. ریاضی ورزان عموم برای
و کتاب ها و شده اند ریاضی ورزی١ فلسفۀ نام با دیگر موضوعی آوردن پدید پیگیر عده ای که است حدّی
بیستم، قرن اوایل در ریاضی فلسفۀ بزرگ مکتب سه مشخصات از می کنند. منتشر عنوان این با مقاله هایی
باقدمتِ و سخت» «سؤال های برابر در آنها سۀ هر که بود این صورتگرایی و شهودگرایی منطق گرایی، یعنی
ریاضیات، در صدق و برهان رابطۀ و متصل) کم) پیوستار ماهیت بالفعل، بینهایتِ مانند ریاضی فلسفۀ
تأمالت دیگر و دغدغه ها این جدید، مکاتب بیشترِ حالی که در داشتند، تجویزی حتی و مشخص موضع گیری
و معنا شناختی٢ مسائل برای جایگاهی یافتن پی در غالباً و گذاشته اند کنار عمال را ریاضی ورزان فلسفی
هماهنگ و سازگار فلسفی شان تعریف شدۀ پیش از چارچوب های با که هستند ریاضی معرفت شناختی٣
عمل، در که است این برد، خواهم نام نرم» «مکاتب به عنوان آنها از که متأخّر مکاتب این ویژگی های از باشد.
نظریۀ بعضاً (یا مجموعه ها نظریۀ چارچوب در که می کنند برخورد سیاه» «جعبۀ یک به مثابۀ ریاضیات بدنۀ با
مقوالت چارچوب در ریاضیات به نسبت قرون وسطایی دیدگاه یادآور که نگاهی می شود؛ خالصه رسته ها۴)
ساختارگرایی۶ طبیعی گرایی۵، عنوان های ذیل امروزه که ریاضی فلسفۀ گرایش های بیشترِ است. ارسطویی
مورد در مقاله، این در ما بحث دارند. جای نرم مکاتب این زمرۀ در می شوند، مطرح افسانه گرایی٧ و

می شود. توصیه معاصر ریاضی فلسفۀ مکتب های بر مروری برای [٢٨] مرجع است. افسانه گرایی

ریاضی افسانه گرایی .٢
مقابل در خود که می شود محسوب ریاضی فلسفۀ در نام گرایی٨ شاخه های از ریاضی افسانه گرایی
مطرح هستی شناختی١١ به تعبیر واقع گرایی اینجا در دارد.١٠ قرار افالطونی مشربی٩ یا (رآلیسم) واقع گرایی
ظاهرِ صورت افسانه گرایان دارند. ما از مستقل و واقعی وجودی ریاضی اشیای که دیدگاه این یعنی است،
حاضرند، فضا-زمان) خارج در (یعنی مجرد وجودیِ هویت با ریاضی اشیای آن، در که را ریاضی احکام
هستند ریاضی اشیای وجود منکر ندارند، وجود از وجهی چنین به اعتقادی عموماً که آنجا از ولی می پذیرند
مفهوم های (به صدق اعتبار نمی توان افسانه گرایان بیشترِ نظر از لذا دارند. ال ادری موضع آن به نسبت یا
ارزش می ماند، طرح قابل افسانه گرایان برای آنچه داد. نسبت ریاضی اشیای به راجع جمله های به را رایج)
شده اند فرض مترادف افالطونی مشربی و واقع گرایی اصطالح دو اینجا در است، معمول ریاضی فلسفۀ نوشتگان در ١٠چنان که
برای و نمی پذیرند را ریاضی اشیای بودن مجرد که هستند واقع گرایانی مثال می رود. به کار عام تری معنای به واقع گرایی گاهی ولی

قائل اند. طبیعی علوم در نظری مفاهیم وجود همچون وجودی آنها
١philosophy of mathematical practice ٢semantics ٣epistemology ۴category theory ۵naturalism
۶structuralism ٧fictionalism ٨nominalism ٩Platonism ١١ontological



٣ ریاضیات فلسفۀ در استعاره و ٣افسانه گرایی ریاضیات فلسفۀ در استعاره و ٣افسانه گرایی ریاضیات فلسفۀ در استعاره و افسانه گرایی

هستند پایبند آن به مختلف درجات به که است آنها صدق از مستقل ریاضی، روایات احتمالی کاربرد و
مشترک وجه واقع در می کند). پیدا مصداق مقاله، آغاز در مک لین و پیکاسو از قول ها نقل که (اینجاست
غیرواقعی معنی به fiction کلمۀ منفی جنبۀ اتخاذ افسانه گرایی، عنوان با مطرح گرایش های وسیع طیف
روایت و ریاضی روایت تشابه رویکردها بعضی دید، خواهیم چنان که گرچه است؛ ریاضی اشیای پنداشتن
مورد در رمانی، ادبیات معناشناسی در رایج نظرات از می کنند کوشش حتی و دارند نظر مد نیز را ادبی رمان
پایه ایِ نتیجه گیری های و استدالل بعدی، ارجاع سهولت و جمع بندی برای بگیرند. بهره ریاضی روایات

می کنیم: خالصه زیر به صورت را افسانه گرایی گرایش های بیشترِ قبول مورد
باید تأویلی و تفسیر هیچ گونه بدون را ریاضی اشیای به راجع ریاضی احکام ظاهر صورت (١)

پذیرفت؛
ندارند؛ قرار فضا-زمان در که مفهوم این به هستند، مجرد و ما از مستقل ریاضی اشیای (٢)

و وجودی) استقاللِ (به دلیل نیستند ما ذهن ساختۀ ریاضی موجودات ،(٢) بنابر که آنجا از (٣)
ندارند؛ علّی رابطۀ ما با موجودات این دارند، قرار فضا-زمان خارج نیز

برایمان آنها دربارۀ دانش کسب ندارند، علّی رابطه ما با ریاضی اشیای ،(٣) بنابر که آنجا از (۴)
نیست؛١ ممکن

نداریم؛ ریاضی اشیای حقیقی وجود برای دلیلی ما که می شود نتیجه (۴) و (٣) از (۵)
نداریم؛ ریاضی قضیه های صدق برای دلیلی ما که می شود نتیجه (۵) و (١) از (۶)

سودمندیِ بنابراین دارند. کاربرد تجربی علوم در ظاهری شان همان شکل با ریاضی قضیه های (٧)
می پذیریم. آنها، صدقِ) انکار (یا به عدم اطمینان عین در را آنها از استفاده

(٧) تا (١) حکم های مورد در و است گسترده ای نسبتاً طیف فراگیر افسانه گرایی، که است ذکر به الزم
را (۴) تا (١) حکم های که کرد ابراز این را می توان ندارد. وجود کامل نظر اتفاق افسانه گرایان میان باال
منکر نتیجه در و ریاضی اشیای وجود منکر کامال بعضی (۶) و (۵) مورد در می پذیرند، افسانه گرایان جمیع
قضیه ها، صدق و ریاضی اشیای وجود موضوع های به نسبت دیگر بعضی هستند، ریاضی قضیه های صدق
قضیه ها برای ریاضی، اشیای وجود به نسبت بودن الادری عین در بعضی سرانجام، و دارند الادری موضع
دو هر پوشش به منظور را صدق)» انکار (یا به اطمینان «عدم عبارت ،(٧) مورد در هستند. صدق به قائل

گرفته ایم. به کار گرایش

معاصر ریاضی فلسفۀ نوشتگان از مالحظه قابل بخشی در است، معروف نیز [٣] بناسراف استدالل به که (۴)-(١) ١استدالل 
بناسراف، استدالل از دیگری نقد مطالعۀ برای دارد. انتقادی دید استدالل این به نسبت حاضر مقالۀ است. استناد و اشاره مورد

کنید. مراجعه [٢٣] به



شهشهانی سیاوش شهشهانی۴ سیاوش شهشهانی۴ سیاوش ۴

شکل کوآین-پاتنم١ طبیعی گرایی خاص به صورتِ پاسخ نوعی به عنوان افسانه گرایی تاریخی، به لحاظ
اینجا در طبیعی گرایی می شود. استنباط ریاضی اشیای برای حقیقی وجود نوعی آن، از معموال که گرفت
اعتماد، قابل باور و داوری گونه هر برای مرجع بهترین باید را طبیعی علوم نتایج که است معنی این به
می شود محسوب تجربه  گرا٢ نظریۀ یک طبیعی گرایی منظر، این از ریاضیات. احکام مورد در حتی پذیرفت؛
دیگر جنبۀ می گیرد. قرار پیشینی، احکام وجود به باور یا فلسفه تقدّم بر مبنی دکارتی گرایش  مقابل در و
آنچه (هر آنها از بسیاری برای که است ریاضی مجرد اشیای به آن واقع گرایانۀ رویکرد کوآین-پاتنم، نظریۀ
هستند. قائل تجربی علوم نظری مفاهیم وجود با هم ارز وجودی باشد) کاربردپذیر طبیعی علوم در بالقوه

است: زیر اصل سه بر مبتنی کوآین-پاتنم نظریۀ کامل تر، به طور
طبیعی گرایی؛ •

داوریِ معرض در منفرد به طور که نیستند خاص احکام معموال اصل، این بنابر .٣ کل گرایی •
است نظری چارچوب و نظریه  آن کل به معطوف داوری بلکه می گیرند، قرار مشاهده یا آزمایش

می شود؛ مطرح آن در حکم که
طبیعی علوم نظریات بهترین از گریز ناپذیر و ضروری جزئی ریاضیات .۴ گریزناپذیری استدالل •

است.
مجرد اشیای دارد، وجود الکترون علمی، نظریات آخرین بنابر که همان طور می شود نتیجه  احکام این از
،١٧] (به دارند حقیقی وجودی می شوند، ظاهر الکترون وجود بر دال فیزیکی نظریات در که نیز ریاضی
پیچیده و هم تنیده در دستبافت یک به صورت را علمی معرفت شبکۀ کوآین واقع در کنید). نگاه [٢٠ ،١٩
با آن لبۀ گره های فقط و هستند ارتباط در هم با غیرمستقیم یا مستقیم به طور گره ها همۀ که می کند ترسیم
واقع اند. دستبافت این درونی هستۀ در ریاضیات و منطق و دارند قرار مستقیم تماس در خارج جهان تجربۀ
شویم، نزدیک تر مرکزی هستۀ به هرچه و دارند تجربه با مواجهه از را تأثیرپذیری بیشترین لبه ای گره های
متصل گره های به خارجی گره از تجربه، با ناهماهنگی گونه هر می شوند. مصون تر تغییر به نسبت گره ها
در آن اثرات که یافت خواهد ضرورت سازمانی بازسازیِ نوعی و می شود منتقل منطقی شبکۀ در آن به

می شود. کم رنگ تر شویم، نزدیک تر هسته به هرچه و است محسوس تر لبه به نزدیک گره های
و می شود تلقی ریاضی اشیای وجودیِ واقعیت به نسبت تعهد به نوعی معموال روایت و تصویر این
به عکس، است. خورده واقع گرایی برچسب ریاضی، فلسفۀ رایج اصطالح در کوآین-پاتنم نظریۀ این رو از
نمی گیرند قرار فضا-زمان چارچوب در که هستند کلی مفاهیم به «وجود» اطالق مشروعیت منکر نام گرایان
ریاضی ساخته های برای افسانه گرایان به ویژه می کنند. تلقی زبانی ابزار یا واژگان را ریاضی مجردات و
رویکرد، این با دارند. جای ریاضیاتی روایات در که هستند رمان قائل افسانه ای مخلوقات مشابه جایگاهی
١Willard V. O. Quine, Hillary Putnam ٢empiricist ٣holism ۴indispensability argument



۵ ریاضیات فلسفۀ در استعاره و ۵افسانه گرایی ریاضیات فلسفۀ در استعاره و ۵افسانه گرایی ریاضیات فلسفۀ در استعاره و افسانه گرایی

و معرفت شناختی مسائل باید و می کاهد فرو افسانه ای وقایع عینیتِ سطح به ریاضی دانش عینیتِ
افسانه گرایان می توان مختلف منظرهای از کرد. مطرح ادبی آثار مشابه چارچوبی در را ریاضی معناشناختی
در واقع گرایی به آنها تعهد میزان برحسب متداول تقسیم بندی یک کرد. تقسیم گوناگون شاخه های به را
واقع گرای واقع گرا، می شوند: تقسیم گروه سه به افسانه گرایان اساس، این بر که است تجربی علوم نظریات
فیلد٣، هارتری آن شاخص نمایندۀ که اول گروه ساختی٢. تجربه گرای و معتدل١) افسانه گرای (یا  معتدل
باور می شوند ظاهر تجربی علوم نظریه های در که اشیائی وجودیِ واقعیت به است، افسانه گرا نخستین
که هرچند دارند؛ نام گرایانه موضع مفاهیم این از مالحظه ای قابل بخش به نسبت دوم گروه ولی دارند،
فلسفۀ در ساختی تجربه گرایی مکتب می کنند. تلقی صادق تقریباً یا صادق را تجربی علوم موفق نظریه های
این به است، قائل تجربی۵ کفایت فقط تجربی علوم نظریه های برای است، ون فراسن۴ پرداختۀ که علم
در فقط علمی احکام است معتقد و می داند است مشاهده قابل آنچه به متعهد فقط را تجربی علم که مفهوم
نیستند، مشاهده قابل بالواسطه که نظری روایات و هستند ارزیابی قابل صدق نظر از مشاهده پذیرها قبال

.[٢۵] ندارند کذب یا صدق موضوعیت
تفاوت های و تشابه ها به است الزم بپردازیم، افسانه گرایی شاخه های دقیق تر تشریح به آنکه از پیش
کرد. ارزیابی امر این قبال در را شاخه ها مواضع بتوان تا کنیم اشاره ای ادبیاتی روایات و ریاضیاتی روایات
ریاضی اشیای بودن۶ غیرواقعی جز چیزی افسانه گرا نظریات بعضی در شد، اشاره قبال که همان طور البته

شباهت ها: مورد در نیست. نظر مد
است. زبان توانمند سازیِ و گسترش ریاضیات، و ادبیات مشترک و مهم کاربردی نقش یک •
برای را جدیدی قالب های و می شود طبیعی زبان شدنِ پربار موجب ادبی آثار که همان گونه
را علمی زبان مفاهیم و تعریف ها دامنۀ هم ریاضی تحقیقات می آفریند، اجتماعی گفتمان
آنها بین روابط و علمی مفاهیم نمایش و توصیف برای جدیدی تسهیالت و می دهد گسترش

می آورد؛ پدید
ویژگی ها برخی بر تمرکز پدیده ها، از انتزاع شیوۀ به توسل با دو هر ریاضی آثار و ادبی آثار •
طبیعی، پدیده های یا اجتماعی رویداد های در پیچیدگی ها بعضی از انتخابی چشم پوشی با و
می توان به استعاره می کنند. باز آنها در عمیق تر کاوش برای را راه و برجسته سازی را ویژگی هایی

مانند دیگری گوناگون اصطالح های واقع در کرده ایم. انتخاب آن نسبی بودن خنثی به دلیل را معتدل ١اصطالح
easy-road fictionalist (Colyvan), nominalistic scientific realist (Belaguer, Leng), weasel fictionalist
(Melia)
این آنجا در نیست؛ بونگه ماریو آرژانتینی فیلسوف نوشتۀ [۶] مقالۀ عنوان از ترجمه معتدل اصطالح می شود. گرفته به کار نیز

است. شده گرفته به کار متفاوت کمی چارچوبی در کلمه
٢constructive empiricist ٣Hartry Field ۴Bas van Fraassen ۵empirical adequacy ۶fictionality
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فرض برهم و رنگ درهم و نقش  از پر و پیچیده تابلویی را اجتماعی رویداد یا علمی پدیدۀ هر
عناصر، پاره ای حذف  با رمان نویس یا ریاضیدان است. نامفهوم کامال اول، نگاه در که کرد

می سازد. نمایان را قابل درک تر و موزون تر ساده تر، طرح هایی
در را خود موضع باید افسانه گرایی مدافع که دارد وجود نیز جدی پرسش هایی و افتراق نقاط مقابل، در

کند: مشخص آنها برابر
منشاء می گیرد، شکل ریاضیدان ذهن در رمان مانند که است داستانی روایتی ریاضیات، اگر •
آنها از مجموعه ای یا ادبی اثر یک است ممکن چیست؟ طبیعی علوم در آن کاربردپذیریِ
با متناظر این و شود اجتماعی و روانی مباحث در نو فکری قالب های پیدایش الهام بخش
تفکر قالب های ایجاد بر عالوه ولی است. علوم در ریاضیات به کارگیریِ شیوه های از بخشی
در نتایج استخراج برای نیز کارسازی محاسباتی قالب های ریاضیات علمی، نظریه های برای

نیست؛ موجود ادبیات در آن برای همانندی ظاهراً که می آورد فراهم طبیعی علوم
مقایسه در است. ریاضی احکام قطعیت نیست، پیشین نکتۀ با بی ربط که دیگری مشکل •
نظر در علمی قطعیت ایده آل نمونۀ و مدل عموماً ریاضی احکام بشری، معارف سایر با
همین مرهون علمی، پیش بینی های در کاربردی شان سودمندیِ از بخشی و می شوند گرفته
کنیم، فرض ریاضی روایات شخصیت های را ریاضی تعریف شدۀ مفاهیم اگر است. قطعیت
هویتی و می شوند خارج پدیدآورنده اختیار از بی درنگ رسمی، تعریف از پس مخلوقات این
منسجم، رمان یک در است. مرتبط ریاضی احکام قطعیت با که می گیرند خود به انعطاف ناپذیر
داستان شخصیت ولی باشد، نداشته شخصیت ها آراستن در کامل آزادی نویسنده است ممکن
و می یابد تکامل تدریجی به طور اغلب بلکه نمی شود، خارج او اختیار از کامل به طور هیچ گاه

بماند. پنهان همواره او شخصیت گوشه های برخی چه بسا

فیلد افسانه گرایی .٣
کتابی انتشار با فیلد است. فیلد هارتری آنِ از کوآین-پاتنم نظرات برابر در موضع گیری تند ترین
در ریاضیات به کارگیریِ در گریزناپذیری استدالل منکر ،١٩٨٠ سال در [٩] عدد بدون علم نام با کوچک
بازسازی ریاضیات از استفاده بدون را نیوتنی گرانش نظریۀ که شد مدعی فیلد کتاب، این در شد. فیزیک
توسعه نیز فیزیک قسمت های سایر به را پروژه این بتوان که کرد امیدواری ابراز همچنین او است. کرده
مورد در بحث پرداخت. خود افسانه گرایانۀ دیدگاه تفصیلی شرح به [١٠] خود بعدی کتاب مقدمۀ در و داد
الهام با می کنیم. بازگو ریاضی نقش به نسبت را او رویکرد نخست و موکول بعد به را فیلد ادعای صحت
ریاضیات و متناهی ریاضیات رابطۀ مورد در هیلبرت برنامۀ از بخشی شاید و ریاضی منطق ادبیاتِ از
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قلمداد متناظر تجربی نظریۀ از محافظه کارانه١ توسعۀ یک را کاربرد به معطوف ریاضی نظریۀ هر فیلد رایج،
نیز آن از استفاده بدون است، دریافت قابل ریاضیات به کمک آنچه است مدعی که معنی این به می کند؛
نظریه اصل در ناسازگاری و خدشه و می بخشد سهولت را کار ریاضیات افزودن ولی است دسترسی قابل
می کند؛ اختیار ([٧] مثال) کارنپ٢ مشابه رویکردی فیلد ریاضی، در صدق مفهوم مورد در نمی کند. ایجاد
منکر ولی می پذیرد را صورتگرایی روایت و تارسکی صدق نظریۀ درون-ریاضی، گفتمانِ در که گونه این
صدق نفی معنی به فیلد برای افسانه گرایی می شود. آن کاربرد با رابطه در مثال ریاضیات، بیرونی صدق
گزاره ها این تسهیالتی سودمندیِ اینکه عین در می شود ارجاع ریاضی اشیای به آنها در که است گزاره هایی

می پذیرد. را
مشکل امروزه شاید و است گرفته صورت فیلد، اثر عدد بدون علم کتاب دربارۀ بسیاری بحث های
سو یک از نقدها، متنوع و وسیع طیف میان در یافت. نظریه این برای خوشبین و جدی مدافعانی بتوان
نسبت دیگر، سوی از و کرده اند مطرح را دوم مرتبۀ منطق از فیلد استفادۀ مانند فنی ایرادهای افراد برخی
اساسی ترین شاید ولی است. شده تردید ابراز کوانتومی مکانیک برای مشابه کاری پیاده سازی امکان به
است. اثر ریاضی زدایی ادعای با [٩] در انجام شده عملیات ارتباط دربارۀ بنیادی سوء تفاهمی متوجه نقد،
کرده باشد، عبور به سرعت فیلد کتاب اول صفحۀ چند آغازین تذکرات از که نوعی فیزیکدانِ یا ریاضیدان
اجتناب ریاضیات گرفتن به کار از است مدعی معنی چه به فیلد اینکه می شود: متحیر کتاب خواندن از
«ناحیۀ اصطالح یا حقیقی» اعداد از مرتب «چهارتایی به جای فضا-زمان» «نقطۀ به کارگیریِ آیا کرده است.
تابعی به جای (... زمان، (فاصله، یکادار کمیت های گرفتن به کار یا و «R۴ «زیرمجموعۀ به جای فضا-زمان»
نظریۀ ابداع از قبل ریاضی نویسی شیوۀ به رجعت صرفاً یا است ریاضی زدایی حقیقی، اعداد مجموعۀ به
عامۀ و ریاضی ورز جامعۀ میان تفاهم گسست عامل یک اشاره کردیم، مقدمه در که همان طور مجموعه ها؟
نقش به نسبت جزمی و جدی تلقی فالسفه از بسیاری که است این ریاضی فلسفۀ امروزیِ دست اندرکاران
مجموعه ها نظریۀ ریاضی ورزان، اکثر برای که حالی در دارند، ریاضیات در مجموعه ها نظریۀ هستی شناختی
شود، نوشته مجموعه ها نظریۀ زبان به موضوعی اینکه است. مجازی٣ مؤکّداً ولی منعطف و کارا زبان یک
خود نظریۀ هم نیوتن می کاهد. آن ریاضی وار بودنِ از نه و می کند برجسته را آن بودنِ ریاضی وار نه معموال
آنچه نیوتن نظر از نهاد. آن بر را طبیعی»۴ فلسفۀ ریاضی «اصول نام ولی ننوشت مجموعه ها زبان به را
دقیق کمی روابط ارائۀ آورد، پدید فیزیک تاریخ در عطفی نقطۀ و می بخشید ریاضی هویت او کار به که
آورد. در به فلسفۀ طبیعی کیفی-ارسطویی جامۀ از را فیزیک که بود مشاهده قابل فیزیکی پدیده های میان
نادیده را ریاضی سازی تاریخ قرن ها می دهد ترجیح معاصر، فلسفه کاران از بسیاری مانند فیلد، اگر حال
اصل موضوعی نظریۀ گفتمان در که مجازی اشیای داستان به مثابۀ ریاضیات از جزمی تعریفی با و بگیرد
١conservative extension ٢Rudolf Carnap ٣virtual ۴Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
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نظریۀ پیدایش از قبل پیشینه ای که مواردی در حتی را ریاضیات کاربردپذیریِ می شوند، ظاهر مجموعه ها
موضوع این قطعاً و است سؤال مورد بحث این محتوایی اعتبار دهد، قرار داوری مورد دارند، مجموعه ها

برانگیزد. فیزیکدانان یا ریاضیدانان میان در هیجانی یا کنجکاوی نمی تواند

ساختی تجربه گرایی و معتدل افسانه گرایی .۴
علوم در متداول نظری مفاهیم حاوی جمله های برای فیلد که می آید نظر به باال، بحث به توجه با
گزاره های حالی که در است، قائل صدق مفهوم می داند) ریاضی مجرد مفاهیم از متمایز را آنها (که تجربی
ذهنی شهود در می کند. تلقی افسانه ای مجرد، اشیای حضور به سبب را خودش) (به زعم ریاضی متناظر
از و نمی شود دیده هویتی تلقی و تمایز چنین یک قطعاً او روزمرۀ عملکرد در و فیزیکدان و ریاضیدان
می شود. تلقی زبانی بازی یک فیزیکدانان و ریاضیدانان بیشترِ برای فیلد، ریاضی زدایی ادعای این رو
تلقی صادق عملی، تقریب با یا صادق را تجربی علوم مقبول نظریه های اینکه عین در معتدل افسانه گرایان
نیز را آنها و دارند نام گرایانه رویکرد می شوند، ظاهر نظریه ها این در که نظری مفاهیم به نسبت می کنند،
مفهومی ون فراسن ساختی تجربه گرایی نظریۀ می دانند. ریاضی اشیای مشابه توجیهی و بررسی مشمول
برای فقط را صفت این از استفاده و است قائل تجربی علوم نظریه های برای را صدق از ضعیف تر حتی
میان طبیعی پیوندی بنابراین می داند. جایز است مشاهده پذیر نظری، توجیه و توضیح واسطۀ بدون که آنچه
جامع مروری که است بوئنو١ اتاویو پیوند، این اصلی مدافع دارد. وجود ریاضی افسانه گرایی و نظریه این
افسانه گرایان از بسیاری نظرات با بوئنو رویکرد قرابت به توجه با یافت. [۵] در می توان را نظراتش بر
مجرد اشیای وجود مورد در او که کنیم اشاره است کافی نمی شویم. قائل بحث دنبالۀ در تفکیکی معتدل،
ریاضی قضیه های و دارد الادری نگاه تجربی، علوم مشاهدۀ غیرقابل و نظری مفاهیم وجود همانند ریاضی،

می داند. صادق اساساً ریاضی، اشیای وجود مورد در تردید علی رغم را
،[١٢] لنگ۴ ،[۶] بونگه٣ ،[٢] الگر٢ ب از باید معتدل افسانه گرایی برجستۀ شخصیت های دیگر از
[١٣] مانین٩ معاصر، شهیر ریاضیدان به اعتباری، و [٢٧] یابلو٨ ،[٢١] رزن٧ ،[١۶] پاپینو۶ ،[١۴] میلیا۵
پایبند قاطع به طور لنگ و الگر ب فقط شاید و نمی کنند معرفی افسانه گرا را خود بعضی میان، این از برد. نام
رویکرد و دارند نظر مورد را ریاضیات استعاری جنبۀ بیشتر مانین و یابلو باشند. (٧) تا (١) حکم های
و یابلو لنگ، بوئنو، رمانی، روایات و ریاضی روایات تشابه با رابطه در نامید. هرمنوتیکی می توان را آنان
میان شباهت هایی توصیف به [١٢] در لنگ کرده اند. پیگیری دیگران از جدی تر به صورتی را موضوع مانین
می پردازد ریاضیات در افسانه گرایانه معنا شناختی و رمانی ادبیات در [٢۶] والتن١٠ معناشناختی نظریات
بگیرد. بهره داستانی شخصیت های مورد در [٢۴] توماسن١١ تصویر از است کرده سعی [۵] در بوئنو و
١Otávio Bueno ٢Mark Balaguer ٣Mario Bunge ۴Mary Leng ۵Joseph Melia ۶David Papineau
٧Gideon Rosen ٨Stephen Yablo ٩Yuri Manin ١٠Kendall L. Walton ١١Amie L. Thomasson
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کوتاه نگاهی بخش این باقیماندۀ در و می کنیم موکول پایانی بخش به را استعاری رویکرد به بیشتر اشارۀ
کرد. خواهیم افسانه گرایی اصلی جریان کلیدی فرض سه به مربوط بحث های به

خبری جمله های به عنوان ریاضی احکام ظاهر صورت پذیرش بر دال افسانه گرایان، (١) کلیدی فرض
این در که کرد ادعا نمی توان و است بوده گسترده بسیار مناقشه و بحث مورد ریاضی، اشیای مورد در
دیرباز از که ریاضی احکام محتوای مورد در دیگری متداول تعبیر است. شده حاصل نظری اجماع مورد،
برخی قبول مورد که است «... آن گاه ،... «اگر به صورت ریاضی احکام بودنِ شرطی تعبیر است، بوده مطرح
به اعتراض از عبارت اند دیگر موارد است. بوده ویتگنشتاین و پوزیتیویست ها بعضی نیز و صورتگرایان
هستی شناختی تعهد تعبیر در تردید نیز و می شود ظاهر منطقی وجودیِ سور که هرجا ارجاعی، وجود تعبیر
پذیرش ضمن ازونی١ آن، در که است [١] کتاب باره، این در جدید به نسبت مرجع یک کوآین-پاتنم. نظرات
تعهد که به گونه ای گزاره ها این بازنویسی به توسل با را ریاضی قضیه های صدق ریاضی، اشیای وجود عدم
لنگ و الگر ب مانند افسانه گرایانی دفاع بهترین که می آید نظر به می کند. تأیید باشند، نداشته هستی شناختی
بودنِ سازگار و دیگر پیشنهادهای مقابل در (١) به باور بودنِ ساده تر ادعای ،(١) رقیب تعبیرهای مقابل در

است. زبان فلسفۀ در معنا شناسی با تعبیر این
مقابل در ریاضی اشیای بودن مجرد می ورزند، اصرار آن بر سرسخت افسانه گرایانِ که دیگری فرض
وجود برای جایگاهی زیرا می کند، ریاضی اشیای عدم بر حکم خودبه خود که باوری است؛ آنها بودن ذهنی٢
خود الگر ب ،[٢] در واقع در بیاوریم. ایمان جزمی افالطونی مشربی به اینکه مگر نمی گذارد باقی اشیاء این
ساخته های ریاضی اشیای که متداول نظر این علیه الگر ب که دالیلی می کند. اقرار نتیجه گیری این امکان به
است؛ روان باوری٣ اتهام به کلی توسل او دلیل یک نیست. قانع کننده چندان می کند، اقامه هستند ذهنی
سرکوب برای گاهی پوزیتیویست ها جمله از متعدد گروه های و است شده شایع فرگه زمان از که اتهام نوعی
«اشیای به که کرد اشاره میتسلسکی۴ یان استدالل به می توان مقابل، در می کنند. استفاده آن از رقیبان
ذیربط و عینی نکتۀ و می شوند ثبت حافظه در که می نگرد مغز در الکتروشیمیایی رویدادهای به چشم خیال۵»
دیگر دلیل .[١۵] متمایزند یا هستند یکی خیال شی ء دو داد تشخیص می توان که است این موردشان در
فیلد، مانند افسانه گرایان بیشتر است. بینهایت  مفهوم ذهنی تصور امکان ناپذیریِ ذهنی، اشیای علیه الگر ب
بالفعل بینهایتِ مفهوم جمله از مجموعه ها، نظریۀ چارچوب در موجود صورتگرایانۀ ریاضیات سیاه» «جعبۀ
تصور توان انسان ذهن اینکه نیستند. قائل جایگاهی براوئر شهودگرایی برای به ویژه و می پذیرند دربست را
عصر در است. بوده مناقشه مورد تاکنون باستان دوران از نه، یا دارد را بالقوه بینهایتِ دست کم، یا بینهایت
متمایزکنندۀ وجه های از یکی را توانایی این به کارگیری و وجود هیلبرت و پوانکاره چون ریاضیدانانی جدید،

کرده اند. قلمداد محض منطق از ریاضیات
١Jody Azzouni ٢mental ٣psychologism ۴Jan Mycielski ۵thought objects
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است. ریاضی قطعیت و صدق به افسانه گرایان رویکرد دارد، أکید ت و توضیح به نیاز که دیگری نکتۀ
بگیرید: درنظر را زیر ریاضی حکم دو

است؛ اول عدد یک ۵ •
است. مرکب عدد یک ۵ •

که ندارد وجود ۵ عدد آنان نظر از زیرا نیست، صادق سرسخت افسانه گرایانِ نظر از حکم دو این از هیچ یک
افسانه گرایان، برای و است دیگری نقیض حکم دو این از یک هر که است حالی در این باشد. مرکب یا اول
۵ از استفاده با می توان مثال زیرا است، عینی واقعیت یک از نمایشی و توصیف آن، فقط و اول حکم
قراردادن ممکن، راه تنها که رسید نتیجه این به مستطیلی شبکۀ یک در آنها منظم چینش در کوشش و مهره
اول حکم که است این پیش آمده وضعیت از افسانه گرایی متداول تعبیر است. ردیف یک در مهره پنج هر
دیگری حکم هر و دوم حکم که حالی در است، پذیرفتنی این رو از و است ریاضیاتی روایت در حکمی
نیز قبال که همان طور نیست. پذیرفتنی افسانه گرایی چارچوب در نباشد، معتبر ریاضیاتی روایت در که
کل بنابراین می پذیرند. چرا بی چون و افسانه گرایان عموم را رایج ریاضیات سیاه» «جعبۀ کردیم، اشاره
در بازتابی نه تنها که است درون- گروهی قراردادیِ بحث یک سرسخت، افسانه گرایی در معنا شناسی بحث
ریاضی ورزان ذهنی شهود به بخشیدن عمق یا روشنایی در نقشی نمی تواند بلکه ندارد، رسمی ریاضیات
مدعی می تواند افسانه گرایی به هرمنوتیکی رویکرد که دهیم نشان می کنیم سعی بعد بخش در باشد. داشته

باشد. ریاضی ورزان فلسفی تأمالت در جایگاهی کسب

استعاره و هستی شناسی .۵
مکتب سه اینکه و ریاضی فلسفۀ مکاتب نرم و مکاتب سخت میان تمایز به داشتیم اشاره آغاز در
زیر روایت آورد. حساب به دوم نوع از را جاری گرایش های و اول نوع از باید را بیستم قرن اوایل پرآوازۀ
مکتب سه هر است: شده همه گیر کرده، طی اخیر سال اندی و صد در ریاضی فلسفۀ که مسیری مورد در
به سبب که مهمی شاخص بودند؛ ریاضیات به قطعیت و یقین بازگرداندن برای کوشش  درگیر معروف،
به که منطق گرايی بود. شده تزلزل و بحران دچار بینهایت، مفهوم با پیوند در به ویژه پارادکس ها، بروز
قابل بخش می شد ناچار اینکه جمله از گوناگون دالیل به بود، بسته کمر منطق درون ریاضیات جاسازی
نبود موفقیت آمیز بکشد، منطق درون به را ریاضیات مشکالت آن، همراه و مجموعه ها نظریۀ از مالحظه ای
بازسازی صورتگرایی در ساده تر به صورت آن بدنۀ از بزرگی بخش فلسفی، تعبیرهای پاره ای به  استثنای و
می آمد به نظر چون تاریخی، پشتوانۀ از برخورداری وجود با براوئری، شهودگرایی به ویژه ساختگرایی، شد.
و نگرفت قرار عمومی استقبال مورد است، نوزدهم قرن دوم نیمۀ ایده آلیستی» «ریاضیات پیشرفت مانع
ریاضی جریان های با مکتب سازگارترین که هیلبرت صورتگرایی ماند. باقی اقلیتی جریان یک به صورت
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فنای به و شد مواجه گودل ناتمامیت قضیه های شوک با داشت، درخشان آغازی و می رسید به نظر روز
می دهند ادامه این گونه ریاضی فلسفۀ معاصر دست اندرکاران را غم انگیز داستان این گشت. محکوم ابدی
رشته این امروزه دمیده اند، ریاضی فلسفۀ در [٣] بناسراف مقالۀ و کواین نظرات که جدیدی روح با که
ساختارگرایی، انواع شامل که است جدیدی مکاتب شکوفایی شاهد و بازیافته را خود شادابی و تحرک

است. غیره و افسانه گرایی
کنیم: ارائه رایج تصویر این از موجز نقدی نخست است الزم

ریاضیات تاریخ در ثانوی پدیدۀ یک ریاضیات، به یقین بازگرداندن برای کوشش و کس ها پاراد -١
نیمۀ تا بود. ریاضیات هستی شناسی در دگرگونی اولیه، بحران ریاضی؛ فلسفۀ شکوفایی اولیۀ عامل نه بود
از ریاضی گفتمان دامنۀ آزادسازیِ نبود. طبیعی علوم از جدا ریاضیات در هستی شناسی نوزدهم، قرن دوم
دیگر، سوی از و گشود ریاضیات در جدید کامال مفاهیم آفرینش برای را راه سو یک از طبیعی، علوم قیود
و ددکیند١ آنالیز و جبر آثار در را دگرگونی این اولیۀ نمونه های کرد. ایجاد ریاضیات در هستی شناختی خأل
در کس ها پاراد و کانتور بالفعل بینهایت های مجموعه ها، نظریۀ می یابیم؛ هندسه٢ در ریمان تاریخ ساز اثر
کس ها پاراد پیدایش از پیش به نوزدهم قرن در اولیه صورتگرایی جنبش های تاریخ آمدند. پدید راه ادامۀ
در مثال، برای بود. ریاضی در هستی شناسی مقولۀ اهمیت نفی مکتب ها، این مشترک نقطۀ و بازمی گردد
یک وجودیِ وجه مورد در بحث می نگریست، نماد با بازی به منزلۀ ریاضیات به که صورتگرایی مکتب یک
در شطرنج. بازی در فیل مهرۀ وجودیِ وجه مورد در بحث که می شد تلقی معنی دار قدر همان ریاضی مفهوم
ریاضی اشیای رفتار فقط و نبود ریاضی مفاهیم متوجه خاصی بودنِ شیئی نیز هیلبرت صورتگرایی برنامۀ

می شد. منجر منطقی ناسازگاریِ به نباید موضوع اصول چارچوب در
چارچوب در ریاضیات سازگاریِ اثبات رؤیای که گودل ناتمامیت دوم قضیۀ با شدن مواجه علی رغم -٢
این حد در که یافت علم تاریخ در فلسفی مکتب یک از موردی بتوان مشکل داد، باد بر را هیلبرت برنامۀ
بررسی های و ریاضی منطق آوردن پدید در آن مهم نقش بر عالوه باشد. بوده اثرگذار مربوط علم بر برنامه
روش عمومی پذیرش است. هیلبرت برنامۀ ساختۀ امروز ریاضیات غالب چهرۀ محاسبه، علم نظری
پی در ایجادشده خأل در مجازی و منعطف جایگاه یک به عنوان مجموعه ها نظریۀ قراردادنِ و اصل موضوعی
مفهوم که فرانسه در بورباکی جنبش هستند. برنامه این میراث دو هر طبیعی، علوم هستی شناسی از بریدن
او دقیق تعریف و اعداد، نظریۀ در دیریکله درسنامۀ پیوست در ایدآل مانند جبری دستگاه های از ددکیند تعریف های مثال ١مقصود
ریاضیاتی شرح و ددکیند فلسفی دیدگاه های است. راست خط هندسی-فیزیکی شهود به توسل به جای حقیقی اعداد مجموعۀ از

است: آمده است، او از معروف مقاله دو بر مشتمل که زیر کوچک کتاب در او کار
Dedekind, R., Essays on the Theory of Numbers, Dover, New York, 1963.
کتاب دوم جلد در جمله از است، موجود سخنرانی این از انگلیسی ترجمۀ چند گوتینگن. دانشگاه در ریمان ١٨۵۴ سال ٢سخنرانی

زیر:
Spivak, M., A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, 3rd. edn., Publish or Perish,
Houston, 1999.
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ساخت مطرح جدید ریاضی فلسفۀ به مفاهیم این ورود از قبل سال ها را ریاضی در ساختارگرایی و ساختار
درونی اثباتی به هیلبرت امید شاید تاریخی، نگاه از بود. هیلبرت برنامۀ از گرفته نشئت جریان یک نیز
سازگاری با ریاضی ورزان عامۀ امروزه می نمود؛ خوشبینانه و جسورانه حد از بیش ریاضیات سازگاریِ برای
امروزیِ مکتب های کردیم، اشاره نیز پیشتر که همان طور آمده اند. کنار تجربی باور یک به سان ریاضیات
از صورتگرایانه و نظریۀ مجموعه ای توصیف ریاضی ورزان) از جزمی تر (و کامل به طور نیز ریاضی فلسفۀ
گونه هر صورتگرایی زیرا دارد، بر در ایدئولوژیک تناقضی اقدام این داده اند. قرار مرجع عمال را ریاضیات
به یک هر معاصر مکتب های آنکه حال می داند، عبث را ریاضی اشیای هویت مورد در وجودی بحث

هستند. ریاضی فلسفۀ در هستی شناسی احیای پیگیر شیوه ای
بیستم قرن اوایل سخت مکتب سه دغدغه های میان کامل گسست یک که گفت می توان به جرأت -٣
ندارد. ریاضیات درون تحوالت به ربطی دگرگونی این دارد. وجود معاصر نرم مکتب های دلبستگی های و
می گذراند. را هنجاری٢ علم دورۀ یک کیون١ توماس تعبیر به و آرام تر دورانی ریاضیات امروز شاید البته
ریاضی ورزان توجه که نمی رسند به نظر عاجل آن قدر ریاضیات فلسفی مسائل حاضر حال در بعضی، به زعم
که می پردازند مسائلی به و کرده استفاده وضعیت این از نرم مکاتب صورت هر به کنند.٣ جلب خود به را
ریاضیات، هیلبرتی صورت پذیرفتن علی رغم که اینجاست جالب نکتۀ است. سازگارتر فالسفه ذائقۀ با
نه هستند فرگه و راسل زبان فلسفۀ تفکر قالب های به متمایل عمال فلسفی شان سالیق در معاصر فالسفۀ

هیلبرت. ریاضی فلسفۀ
دست اندرکاران اکثر ریاضی، فلسفۀ تاریخی مسیر با تضاد در که است این به اشاره باال بحث از غرض
مستقل نظرات در متفاوت دیدگاهی هستند. قائل هستی شناسی برای پررنگ نقشی امروز، ریاضی فلسفۀ
به آنها از می توان که می شود یافت مانین، یوری معاصر، ریاضیدان یک و یابلو، استیون فیلسوف، یک
در خبری جمله های را ریاضی احکام ظاهر صورت اینکه به جای دو این کرد. یاد هرمنوتیک افسانه گرای
هرگاه که دارد أکید ت یابلو می کنند. تعبیر استعاری به صورت را احکام این کنند، قلمداد ریاضی اشیای مورد
.[٢٧] شد قائل هستی شناختی تعهد جمله آن برای نباید باشد، داشته وجود جمله یک در استعاره از اثری
باشند، رسیده رضایت بخشی سرانجام به بیستم قرن اوایل فلسفی دغدغه های آنکه از بیش شاید دارد. بحث جای ادعا ٣این
ریاضیات سازگاریِ برای پیشینی استداللی که آنجا از مثال، برای شده است. رها موضوع و رسیده بن بست به آنها فلسفی بررسی
پشتوانۀ فاقد همچنان بلکه ندارد، تجربی پایۀ نه تنها بالفعل، بینهایتِ یا متصل کم مفهوم های سازگاریِ به ما باور ندارد، وجود رایج
و شوند کشانده به حاشیه تدریجاً مفاهیم نوع این ریاضیات، در رایانه از استفاده پیشرفت با که است تصور قابل است. منطقی
ساختار است: فلسفی-بنیادی سؤال این دیگر، مورد کنند. اشغال را صورتگرایی فعلی غالب جایگاه ریاضی ساختی فلسفه های
چه و است بوده موفقیت آمیز اولیه هدف های به دادن پاسخ در حد چه تا باشد ریاضی تفکر مدل بود قرار که ریاضی منطق فعلی
توجه مورد ریاضی منطق درون در پژوهش از کمتر خیلی سؤال نوع این دارد؟ وجود آن احتمالی اصالح و تحول برای چشم اندازی
یا نمی گیرند مسائل این گونه قبال در موضعی هیچ گونه معاصر ریاضی فلسفۀ مکتب های که است ذکر شایان است. گرفته قرار

ندارند. آنها به توجهی
١Thomas Kuhn ٢normal science
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موافق آنها دربارۀ هستی شناختی نتیجه گیری های با و می پندارد سنخ این از را ریاضی جمله های بیشترِ او
خالی متناظرِ جملۀ یک به ارجاع با فقط استعاری جملۀ هر محتوای که است شده گفته مقابل، در نیست.
که باشد شکلی به لزوماً نیست الزم متناظر جملۀ که داد پاسخ می توان البته می شود. معلوم استعاره از
گرفته قرار استفاده مورد بارها که [٢۶] والتن کتاب از معروفی مثال کند. ایجاب را هستی شناختی تعهد
ایتالیا چکمۀ قوس در کروتونه١ «شهر است: جمله این ندارد، ریاضیات با مستقیم ارتباطی هرچند است،
آشنا ایتالیا نقشۀ با که کسی به را نظر مورد معنی بالدرنگ جمله این گرچه که می شود استدالل دارد.» قرار
ایتالیا کشور نقشۀ چکمه گونِ شکل با آشنایی به وابسته واقعاً جمله معنی درک لیکن می سازد، آشکار باشد
جغرافیایی اطالعات این اختصاریِ صورت فقط استعاری جملۀ این و است قوس کلمۀ ارجاع شناخت و
موفق توصیف٢ بخش در است ممکن استعاره ریاضی، و علمی بحث چارچوب در که می شود ادعا است.
صفحۀ ،[٨] (به آید به کار است، علمی فرآیند از دیگری مهم جزء که تبیین٣ کار در که نیست معلوم ولی باشد
زبان و طبیعی علوم ریاضیات، در استعاره گستردۀ نقش به مانین نگاه می رسد نظر به کنید). نگاه ،٨٠
چارچوب در جهان با ما ارتباط کل به مانین علی االصول باشد. تردیدها این گونه به تند پاسخی طبیعی،
یک از گذر ترتیب، بدین می کند. تلقی استعاری فرآیند نوعی هم را طبیعی زبان و می نگرد زبانی نمایش
بیان واقعیت. به استعاره از گذر نه است، استعاری چارچوب تغییر یک فقط دیگر، توصیفی به توصیف

است. استعاره حاوی همواره بنابراین دارد؛ پیوند زبان با واقعیت از شناخت
به سبب ریاضی زبان دارند. را خود نسبی ضعف و قوت نقاط هریک ریاضی زبان و طبیعی زبان
استعاره به مانین که را آنچه کال و الگوریتم پیاده سازی جبر، محاسبه، امکان دقیق، و قوی نحو۴ بودنِ دارا
نحویِ دقت است، ریاضی زبان از گسترده تر که طبیعی زبان می سازد. فراهم تفکر»می نامد، «برون سپاری
سوی از ولی نیست علمی دقیق روابط توصیف در به کارگیری مناسب این رو از و ندارد را ریاضی زبان
علمی گفتمان در همچنان لذا و دارد ریاضی زبان از بیشتری استعاریِ کارایی میدان، وسعت به سبب دیگر،

می کند. ایفا مؤثر نقشی ریاضی و
واسطۀ به عنوان ریاضی زبان کارسازِ نقش مورد در به ویژه [١٣] ریاضی فلسفۀ دربارۀ مانین آثار
توجه سزاوار که است بدیعی و نغز بینش های حاوی محاسبه، به فیزیکی پدیده های از گذر در استعاری
واقعی نقش که است معتقد او است. فالسفه سوی از هم و فیزیکدانان و ریاضیدانان سوی از هم بیشتر
استعاریِ غنای که است منعطف و مجازی هندسی بستر نوعی ایجاد تاریخی، نظر از مجموعه ها نظریۀ
به سان مجموعه ها نظریۀ به جزمی نگاه با تضاد در دیدگاه این می  آورد. پدید علمی گفتمان برای نامحدودی
ندارد ریاضی فلسفۀ در را مدون و جامع دیدگاه یک ارائۀ ادعای مانین است. ریاضیات قطعی «مبانی»

باشد.  فراموش شده معرفت این به توجه احیای باعث می تواند او افکار ولی
١Crotone ٢description ٣explanation ۴syntax
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لحاظ نظراتشان بیشتر که کردند بررسی الجوردی کاوه دکتر آقای را مقاله اول نسخۀ سپاسگزاری:
شد سعی که دادند قرار بازبینی مورد وحید حمید دکتر و اردشیر محمد دکتر آقایان را بعدی نسخۀ شد.

است. سپاسگزار بسیار دوستان این از نویسنده شود. رعایت امکان حد در اشاره شان مورد نکات

است: شده نقل زیر کتاب در پیکاسو» «سخنان بخش ٣١۵ صفحۀ از اول قول مقاله: آغاز قول های نقل دربارۀ یادداشت
The Arts, vol. 3, Marius de Zayas, New York, 1923.

عنوان با ١٩٩٠ سال در کیوتو-ژاپن ریاضیدانان، بین المللی کنگرۀ در مانین سخنرانی متن از دومی
Mathematics as Metaphor

کتاب ۴۴٣ صفحۀ از برگزیده سوم نقل است. شده چاپ تجدید [١٣] در متن این است. شده انتخاب
Mac Lane, S., Mathematics: Form and Function, Springer-Verlag, New York, 1986

مقالۀ از هم آخر قول است. رفته به کار true برابر در صادق واژۀ و correct برابر در درست واژۀ نقل شده، جملۀ در است.
Philosophical Arguments

است: آمده زیر مجموعۀ در که شده گزینش رایل گیلبرت نوشتۀ
Ayer, A. (ed.), Logical Positivism, The Free Press, New York, 1959.
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