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ممتحن احسان مترجم:

بر راسل تأثیر از شرحی از پس می پردازد. گودل و راسل حرفه ای دوجانبۀ روابط به مقاله این
می پذیرد. پایان ناتمامیت قضیه های به راسل واکنش دربارۀ بحثی با مقاله گودل،

راسل و گودل شخصی روابط .١
سال در که است محتمل کردند، مالقات را یکدیگر اندک شماری دفعات تنها گودل و راسل گرچه
عنوان با خود کتاب در ادبی، منتقد و سخن سنج ریچاردز١، ای. آی. باشند. کرده مالقات را یکدیگر ١٩۴٠

می نویسد: فراسو٢
برای چه و خودشان برای چه نبوده اند قادر سو، این به ارسطو از منطق دانان، می آید نظر «به
تارسکی۴، به شَعف با راسل٣ برتراند که همان گونه چیست. منطق که بگویند عادی افراد
باب در تصمیم گیری به منظور دقیقاً که دیگر تن چند و گودل٧ کواین۶، فن ویالرد ،۵ کارناپ
انجام به مشغول نمی دانند چون آنها که می شد یادآور بود، کرده مالقاتشان مطلب همین

[١۶ ص. ،١٩] اخراج اند.» مستحق هستند، کاری چه
کیرکلند، نهم خیابان ماساچوست، کمبریج در ١٩۴٠ سال «در افزوده: پاورقی یک پاراگراف این به ریچاردز
خودنوشت، حال شرح در کواین بود.» گذشته مسئله این دربارۀ بی سرانجام گفتگویی به که روزی پایان در

ناتمامیت. قضیۀ ماتماتیکا؛ پرینکیپیا گودل؛ کورت راسل؛ برتراند کلیدی. کلمات و عبارات
است: قرار این از اصلی زبان به مقاله نشان و نام
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ارکارت آلسادیر ارکارت۵٨ آلسادیر ارکارت۵٨ آلسادیر ۵٨
در و می شد برگزار هاروارد در منطق دانان دوره ایِ گردهمایی های ،١٩۴٠ پاییزۀ ترم در که می دهد گزارش

که: می دهد شرح ریچاردز، نوشتۀ با توافق
ویلیام سخنرانی های ایراد حال در راسل ... بودند حاضر همگی تارسکی و کارناپ «راسل،
صدق و معنا در جستاری درس گفتارها، سلسله این می شد. تکمیل سمیناری با که بود جیمز١
منظمی نشست های تا بود گرفته صورت تالشی براون، دانشگاه جانب از دادند. شکل را
ریچاردز ایور و پرال۵ شفر۴، لویس٣، هانتینگتون٢، گیرد. قرار حمایت مورد تبادل نظر جهت
بیلیس٧، بر مشتمل براون دانشگاه گروه و بودند حاضر هاروارد شرکت کنندگان میان در ۶

جلسات از دوتا از پس که دادند ترتیبی ما قدر عالی مهمانان بود. دوکاسه٩ و ِبنت٨ ای. ای.
تنی همراه کارناپ، آپارتمان یا ایور کار دفتر در خلوت، در را یکدیگر و بکشند کنار پرشمار،

[١۵٠ و ١۴٩ صص. ،١٨] کنند.» مالقات جوانتر مشتاقانِ ما از چند
اما نمی برد گودل از اسمی کواین می آید. در جور کواین توصیف با کیرکلند نهم خیابان از ریچاردز روایت
است. کرده ایراد براون دانشگاه در ١٩۴٠ نوامبر پانزده در پیوستار فرض سازگاریِ دربارۀ نطقی گودل
حضور این نمی رسد نظر به گرچه است؛ قبول قابل زمان آن حوش و حول در هاروارد در وی حضور بنابراین

باشد. رسیده ثبت به مستقلی شکل به
بنیادی «مفروضات باب در که جایی می کرد زندگی پرینستون در راسل ،١٩۴٣ سال پایانی ماه های در

شد: گودل با فلسفی بحث درگیر همانجا پرداخت. درس گفتار ایراد به علمی» استنتاج
داشتم عادت کردم. پیدا آینشتین١٠ با خوبی نسبتاً آشنایی بودم، پرینستون در که «هنگامی
جنبه هایی از گفتگوها این بروم. منزلش به پاولی١١ و گودل او، با بحث برای یک بار هفته ای
پرشور ، جهان وطن هایی و بودند تبعیدی و یهودی افراد این هرچند زیرا بودند، مأیوس کننده
کوشش های علی رغم و دارند آلمانی سوگیریِ نوعی متافیزیک به نسبت آنها سۀ هر که دریافتم
که شد معلوم نیافتیم. دست بیاغازیم، استدالل به آنجا از که مشترک اصلی به هرگز ما، شدید
که»ی نیست «چنین یک که داشت باور ظاهراً و است و نقص بی عیب افالطون گرایی گودل
دیدارش به می توانند مرگ از پس پارسا منطق دانان که است گرفته جای آسمان در جاودانی

[٣۴١ ص. ،٣١] آیند.» نایل
حتی ...» دارد ریاضیات١٢ اصول کتاب دوم ویراست در قدیمی تر تذکاری از پژواکی راسل، آخر جملۀ
همۀ و گرفته جای آسمان در کمال و تمام «یا»ی یک که نمی کند فرض چنین نیز افالطون گرا پرشورترین

[ix ص. ،٢۵] هستند.» آسمانی اصلی نسخۀ آن از ناکاملی نسخه های زمین، روی «یا» های
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گودل توجه اونتاریو، در مک مستر دانشگاه در راسل آثار بایگان بلک ول١، کنت ،١٩٧١ سپتامبر ماه در
در ارسال نشده ای سردستی پیش نویس در گودل کرد. جلب راسل خودنوشت حال شرح از بخش این به را

نوشت: بلک ول، نامۀ به پاسخ
نمی کنم فکر (هرچند نیستم یهودی من که بگویم حقیقت) به التزام (به خاطر باید «نخست
می کند القا را نادرست احساس این مذکور قطعۀ که (٢ باشد). داشته اهمیتی موضوع این
را یکی (تنها نیست چنین هیچ وجه به که داشته ام متعددی بحث های راسل با من که
از بیش چیزی این من، نقص‘ و ’بی عیب افالطون گرایی دربارۀ (٣ می آورم). یاد به
بر مقدمه ای در که آنجا نیست؛ ١٩٢١ در راسل خودِ نقص» و «بی عیب افالطون گرایی
حتی را که‘ نیست ’چنین این به روشنی راسل زمان آن در ‘...’ می گوید: ریاضیات فلسفۀ
را آن گرفت تصمیم ویتگنشتاین٢ فکری نفوذ اثر در سپس اما بود یافته جهان همین در

[٣١٧ و ٣١۶ صص. ،١٢] گذارد.» کنار
را جمله این او زیاد، احتمال به اما است نکرده ذکر سردستی اش پیش نویس در را راسل از قول نقل گودل
خصوصیاتی با گرچه دارد؛ کار و سر واقعی جهان با جانورشناسی اندازۀ به درست «منطق، داشته: ذهن در
ویراستاری [به راسل مجلّد برای خود مقالۀ در او که است قطعه ای این [١۶٩ ص. ،٢٣] کلی تر.» و مجردتر
جملۀ گودل، توسط شده نقل «جملۀ که شد متوجه بعدها وانگ٣ هائو می کند؛ نقل [١٢٧ ص. ،٣٧] شلیپ]

[١١٢ ص. ،۴١] دارد.» تطابق او خود دیدگاه با زیادی اندازۀ تا و است او محبوب

راسل و گودل متقابل فکری تأثیرات .٢
از هنوز می افتاد، رواج از فزاینده ای به طرز هرچند ماتماتیکا پرینکیپیا مفصل مجلّد سه ١٩٢٠ سال در
شده منتقل آلمان و لهستان به منطق در پژوهش مرزهای آخرین می شد. قلمداد منطق حوزۀ شاخص کتب
به نسبت گودل دیدگاه بود. باقی حوزه این در بنیادی مرجعی به صورت هنوز راسل و وایتهد۴ رسالۀ اما بود
١٩٢٨ جوالی ٢٨ در را کتاب از شخصی نسخه ای که او بود. نقد به آمیخته حدی تا ماتماتیکا پرینکیپیا

که: شد متذکر فایگل۵ هربرت به نامه ای ضمن ، [٢٧۵ ص. ،۴] داشت دریافت و داد سفارش
انجام ضمن و بودم برنو در مدت تمام من ...خودِ کردی چه دیگر تابستانت با بدانم «مایلم
آوازه اش از که انتظاری با قیاس در اگرچه خواندم؛ را ماتماتیکا پرینکیپیا از بخشی دیگر، امور

[۴٠٣ ص. ،١٢] یافتم.» بدان کمتری اشتیاق داشته ام،
می شود: متذکر راسل منطق دربارۀ مشهورش مقالۀ در گودل

١Kenneth Blackwell ٢Wittgenstein ٣Hao Wang ۴A. Whitehead ۵Herbert Feigl
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اشتقاق و ریاضی منطق یک از کامل و جامع ارائۀ نخستین این که است تأسف «اسباب
∗١− در (گنجانده شده بنیادها در صوری دقّت فاقد بارزی نحو چنین به آن، از ریاضیات
چشمگیر پسرفتی فرگه١ کار با مقایسه در نظر این از ارائه اش نحوۀ که است پرینکیپیا) ∗٢١

[١٢۶ ص. ،٨] است.»

از گودل آثار شد، نقل باال در که انتقادی شدیداً مالحظات علی رغم گودل. بر راسل تأثیر .٢ . ١
تمامیتِ گودل است. پرینکیپیا نیرومند تأثیر نمایانگر پیوستار، فرض دربارۀ او نتایج تا گرفته تمامیت
سال به ناتمامیت اش معظم مقالۀ عنوان در و کرد ثابت را ماتماتیکا پرینکیپیا تسویری نگرۀ از روایتی
سادۀ نگرۀ از صورتبندی شده به دقّت روایتی برای ناتمامیت قضیۀ آورد؛ را وایتهد و راسل اثر نام ،١٩٣١

است. شده ثابت هستند، پایه طبقۀ طبیعی اعداد آن در که طبقات
ساخت پذیر مجموعه های دربارۀ او متأخر کارهای گودل، بر راسل تأثیر از شناخته شده نمونۀ بهترین
مجلّد برای که مقاله ای در الهام پذیری این به گودل است. منشعب٢ طبقاتی سلسله مراتب از ملهم که است

می کند: اشاره است، نگاشته شلیپ
نظر مدّ ریاضی کامال دیدگاهی از هرگاه است پربارتر منشعب] [طبقاتی مراتب [سلسله] «نگرۀ
خیر. یا پذیرش اند قابل غیرمحمولی تعریف های آیا که فلسفی پرسش این از جدا گیرد، قرار
برساخته رایج ریاضیات چارچوب در که نگره ای یعنی شود، دیده این گونه مذکور] [نگرۀ اگر
به نگره این تعمیم برای مشکلی شده اند، پذیرفته غیرمحمولی تعریف های آن، در و است شده
ترامتناهی، مرتبه های پذیرش با ... داشت. نخواهد وجود بزرگ به دلخواه ترامتناهی مرتبه های
به تحویل پذیری، ترامتناهی قضیۀ ... کرد. ثابت می توان را تحویل پذیری بنداشت یک
تعمیم یافته پیوستار فرض حتّی و کانتور پیوستار فرض انتخاب، اصل سازگاریِ از اثباتی
[١۴٧ و ١۴۶ صص. ،٨] می دهد.» مجال پرینکیپیا با همراه مجموعه ها نگرۀ بنداشت های با

سلسله مراتب از ریاضی تعمیمی به سان را ساخت پذیر مجموعه های دربارۀ کارش نه تنها گودل شگفتی، کمال در
بنداشت از گونه ای را سازگاری اش قضیۀ اثبات در کلیدی لمی بلکه می کند، توصیف منشعب طبقاتی

می داند. تعمیم یافته تحویل پذیریِ
در ساخت پذیر، سلسله مراتب در صحیح اعداد از زیرمجموعه هر ساخت پذیر، مجموعه های جهان در
صادق ساخت پذیر مجموعه های برای پیوستار فرض که نحوی به می شود، ظاهر شمارایی ترتیبی عدد مرتبۀ
دانشگاه در ١٩٣٩ سال در که درس گفتاری (در و می نهد قضیه این بر را بنیادی» «قضیۀ نام گودل است.

است: گرفته الهام تحویل پذیری بنداشت از که می کند ادعا شد) ارائه گوتینگن
١G. Frege ٢ramified type hierarchy
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تحویل پذیریِ به اصطالح بنداشت تصحیح شدۀ هستۀ بنیادی، قضیۀ که کنم اشاره دارم «میل
ساختمانی این از پیش راسل شد، اشاره قبل کمی چنان که همه، این با می دهد. شکل را راسلی
بنداشت بنابراین بود. کرده محدود متناهی مراتب به را خود Mαاما با مشابه بود داده به دست
کراندار ثابتی متناهی عدد توسط طبقه هر از مجموعه های مرتبه های می گوید او تحویل پذیری
شده معلوم اکنون اما است داشته بسیار فاصلۀ مطلب این اثبات از به روشنی او می شوند.
معینی، نامتناهی کران های وجود می یافت، ادامه ترامتناهی تا مراتب ساختمان اگر که است

[١۴۵–١۴٣ صص. ،١١] است.» بنیادی قضیۀ محتوای این می بود. اثبات قابل به واقع
الشمس من اظهرِ ساخت پذیر، مجموعه های نگرۀ زاده شدنِ بر منشعب، طبقاتی سلسله مراتب تأثیر
دیالکتیکا١ تعبیر و ماتماتیکا پرینکیپیا میان ارتباط گودل، و راسل آثار میان شناخته شده کمتر پیوند است.

دارد: رازآلود حدّی تا اشاره ای راسل، منطق باب در رساله اش در گودل، .٢ است
مطرح ریاضیات و منطق نهادن بنا مسئلۀ به واقع که آنجا پرینکیپیا از ویراست اولین «در
ساخت گرایانه نگرش از آنچه ... داشت غلبه بخش ها بیشتر در ساخت گرایانه نگرش است،
(٢) است؛ گفتمان‘ سخن=شیوۀ چارچوب ’به مثابۀ رده  ها معرفی ( ١) تنها می ماند، برجای
تصادف، سر از (که می روند به کار سوردار گزاره های در وقتی غیره و . و ∨ ، ∼ تعریف

[١۴٣ ص. ،٣٧] «... داد)؛ نشان حساب سازگاری اثبات در را ثمربخشی اش
شد گودل سخن از فراز این جویای [٣٩٣ ص. ،١٢] ١٩۶٠ دسامبر ٣٠ تاریخ به نامه ای در ربِن٣ دِ برتون
او درگذشت از پس گودل آثار در دست نوشته ای در نهایتاً دربن سؤال به پاسخ نکرد. دریافت پاسخی اما
در پرینستون، دانشگاه در ١٩۴١ درس گفتارهای مناسبت به یادداشت هایش پایان در گودل شد. پدیدار
را وایتهد و راسل اثر با رابطه اش شد، معروف دیالکتیکا تعبیر به سرانجام که حساب از تابعی تعبیرِ مورد

می سازد: روشن
مشخص رابطه ای منطقی، مفاهیم تعریف برنامۀ این همۀ که کنم خاطرنشان مایلم پایان، «در
برنامه این یعنی بود؛ کرده التفات بدان ماتماتیکا پرینکیپیا از ٩ بخش در راسل آنچه با داشت
شرط به بود مسور جمله های برای منطقی عملگرهای معنای تعریف مسئلۀ چیز هر از پیش

[٣٩١ ص. ،١٢] شود.» فرض دانسته سور، فاقد جمله های در آنها معنای آنکه
،PM قطعاتِ نامتعارف ترین و عجیب ترین از یکی که داد تشخیص هربران۴ ژاک که است نقل
آنها، نخستین است. تسویر نگرۀ برای بنیاد دو بلکه یک، شامل نه تنها ماتماتیکا، پرینکیپیا ٩∗ی یعنی
منتشر مجله این در مقاله ای گودل ١٩۵٨ سال در شد. تأسیس ١٩۴٧ سال در که تحلیلی فلسفۀ در است مجله ای نام دیالکتیکا ٢
تعبیر به اشاره دیالکتیکا تعبیر نام آورد. فراهم حساب سازگاریِ برای اثباتی تا گرفت خدمت به آن در را مذکور تعبیر که کرد

دارد-م. مقاله این در ارائه شده
١Dialectica Interpretation ٣Burton Dreben ۴Jacques Herbrand
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تقریباً که است ∗١٠ در بعدی بنیاد آنکه حال بود، هربران انگیزه بخش ،∗٩ در ارائه شده نااستاندارد بنیاد
صدمین به مناسبت مقاله ای در را هربران کار با رابطه این من شد. دنبال بعدی منطق دانان همۀ توسط

.[٣٩] داده ام قرار بحث مورد ، ماتماتیکا پرینکیپیا انتشار بزرگداشت سالگرد
معماگونه به ظاهر فرآیندِ این به که مشکلی داد؟ به دست تسویر نگرۀ از روایت دو راسل دلیل چه به
گزاره ها حساب بسط به ∗۵ تا ∗١ ماتماتیکا، پرینکیپیا در می گیرد. نشأت طبقات نگرۀ از شد، منجر
مقدماتی گزاره های باید مذکور بخش های در . . . ،r ،q ،p متغیرهای دامنۀ هرچند است؛ یافته اختصاص
می شوند، معرفی وجودی، سورهای و عمومی سورهای اولیه، ایدۀ دو ،∗٩ در که هنگامی شوند. گرفته نظر در
متذکر راسل است. گزاره ها از جدید قلمرو این به گزاره ای ادات بسط بحث]، این دل [از برآمده مسئلۀ

می شود:
می شوند، اعمال اول مرتبۀ گزاره های و مقدماتی گزاره های بر وقتی ناقض و فاصل که آنجا «از
نوعی از گزاره هایی به را آنها کاربرد باید یا ∗١ اولیۀ گزاره های بیان در ندارند، یکسانی معنای
که بدانیم متفاوت مقدماتی گزارۀ عده ای همزمانِ بیانِ را آنها باید آنکه یا سازیم محدود واحد

[١٢٨ و ١٢٧ صص. ،۴٣] متناظرند.» ناقض و فاصل از متفاوتی معانی با
این با است مسور گزاره های برای ناقض و فاصل تعریف به وسیلۀ مشکل این بر غلبه ∗٩ هدف
از ∗٩.٠٨ تا ∗٩.٠١ در ارائه شده تعریف های شده اند. تعریف مقدماتی گزاره های برای آنها که پیش فرض
این به ادات این تعریف با کنند. تبدیل سوری نرمال صورت به را گزاره ای تا می گیرند یاری آشنا قواعد
گزاره ها حساب اولیۀ گزاره های اول مرتبۀ اَشکال اثبات آن، و است مواجه دیگر مشکلی با راسل شیوه،

می کند. معرفی جدید اولیۀ گزارۀ دو کار، این انجام برای است.

∗ ٩.١ ⊢: ϕx. ⊃ .(∃z).ϕz Pp

∗ ٩.١١ ⊢: ϕx ∨ ϕy. ⊃ .(∃z).ϕz Pp

دشوارترین کند. ثابت را گزاره ها حساب قواعد و بنداشت ها همۀ توانست جدید، افزوده های این با راسل
از است عبارت اثبات، برای بنداشت

∗ ١.٢ ⊢ P ∨ P. ⊃ .P. Pp

را ∗ ٩.١١ بخش شـــــد ناچار راســـل که بود اولیه گزارۀ این اول مرتبۀ شکل اثبات برای دقیقاً واقع، در
P ∨P. ⊃ .P انقباضی بنداشت می شود؛ ظاهر گودل دیالکتیکای با دیگر پیوندی همین جا کند. معرفی
حساب بحث بافتار وقتی گودل، مورد (در شود روشن باید که است گزاره ای حساب بنداشت دشوارترین
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کالسیک، منطق در هرچند می آید؛ Pدر ⊃ (P∧P ) به شکل انقباض بنداشت است، گزاره ها شهودگرایانۀ
هستند). یکدیگر از استنتاج قابل آن، راسلی صورت و مذکور گزارۀ

از قراردادی تری بنداشتی عرضۀ با ∗١٠ در ماتماتیکا پرینکیپیا ،∗٩ بسط های و شرح شدن کامل با
خود از پیش ∗٩ به آن، در و می شود یاد جایگزین» «روش عنوان با آن از که می شود دنبال تسویر نظریۀ
مورد اولیۀ گزاره های به نیز و کند موجه را مسور گزاره های از استفاده که می دهد ارجاع دلیل این به تنها

دهد. ارجاع جایگزین، روش در نیاز
مغفول ماتماتیکا پرینکیپیا از بحث در غالباً ،∗٩ در نامتعارف به روشنی اما جالب بسط های و شرح
برای هم و گودل برای هم نوینی ایده های حاوی بسط ها و شرح این دیدیم، چنان که این، وجود با می مانند.
آمده پدید فلسفی دغدغه های اثر بر که ∗٩ بسط های متأخر، منطق دانان این کار در هرچند بودند. هربران
(در تصمیم مسئلۀ در پژوهش و گودل) کار (در سازگاری مسئلۀ بررسی جهت فنّی ابزارهای به مبدّل بود،

شد. هربران) کار
نکته این بر باید هرچند کرد؛ اذعان داشت راسل به که دِینی به متفاوت مورد دو در گودل که دیدیم
دقیق روایت های برخالف است. اساسی دگرگونی های متضمن مورد، دو هر در گودل کار که کرد أکید ت
آغازینش یادداشت های در سلووی١ رابرت است. دقّت و روشنی فاقد راسل کار گودل، توسط ارائه شده
نوع «آن ماتماتیکا پرینکیپیا در آدمی که می شود متذکر سازگاری، برهان دربارۀ گودل درس گفتار دو بر
پیدا می دهد، نسبت راسل به و می کند وصف گودل که را دقیق ریاضی به لحاظ منشعبِ سلسله مراتب
می تواند ساخت پذیری اش مفهوم که اینکه بر دال ... گودل مشهور «مالحظات که می گیرد نتیجه و نمی کند»
بیش قلم، این صاحب نظر از شود، دیده ترامتناهی به راسل منشعب سلسله مراتب از طبیعی تعمیمی چون

[١٢٠ و ١١٩ صص. ،١١] است.» بوده سخاوتمندانه اندازه از

مستقیم تأثیری راسل کار که دادیم شرح را موردی دو باال در رده ها. جانشین سازی نگره های .٢ . ٢
گزاره های ساختن با توجهی قابل همسویی که را راسل از پژوهشی زیربخش، این در داشت. گودل کار بر
ندارد، اعراب از محلی مستقیم، اثرپذیریِ مورد، این در گرچه می دهیم. قرار بحث مورد دارد، تصمیم ناپذیر
است. شده منتشر [٣۶] مقاله هایش مجموعۀ از مجلّد پنجمین در اواخر همین تنها راسل پژوهش های زیرا
بیشتر اکنون می دهد، شرح را او توصیفات نگرۀ که [٢١] داللت٢ باب در عنوان با راسل پرآوازۀ مقالۀ
تفسیر روزمره زبان در گزاره ها معنای تحلیل در مقاله ای همچون مقاله -این است فیلسوفان عالقۀ مورد
آن] [ایدۀ بار نخستین برای وقتی کرده ام، استدالل [٣٨] مقاله ای در این از پیش چنان که هرچند می شود؛
راسل برای ١٩٠۵ در اهمیت اش می دید. منطق در کوششی چشم به اساساً را آن کرد، خطور راسل ذهن به
پیش به راهی داشت، اشتغال بدان زمان آن در که پژوهش هایی در ایده این می رسید نظر به که بود آن
١Robert Solovay ٢On denoting
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بهار از که کس هایی پاراد بر غلبه به منظور منطق برای سازگار بنیادهایی آوردن فراهم -کشمکش می گشاید

بودند. آزارش موجب برد، پی آنها به که ١٩٠١ سال
با که کرد بیدار راسل دل در را امید این بود، شده فراهم توصیفات نگرۀ توسط که بافتاری١ تعریف ابداع
١٩٠۵ سال به جانشین سازی نگرۀ نتیجه، آید. فائق کس ها پاراد بر می تواند هستی شناختی اش، ساده سازی
ایده هایش پیوسته راسل زمان، آن در زیرا است، جانشین سازی» «نگره های صحیح ترش (که بود ١٩٠۶ و
ادات معمول نظام بر عالوه دارد. ساده ای بسیار اولیۀ مبنای نگره این می داد). قرار نظر تجدید مورد را
p/a; b!q یا ،p(b/a)!q به صورت را آن راسل که مکانی چهار است رابطه ای اولیه، نماد تنها سورها، و

است.» p در a به جای b جانشین سازیِ نتیجۀ q» می شد خوانده چنین و می نوشت
(یعنی شوند مسور نباید گزاره ای توابع و رابطه ها رده  ها، که است این جانشین سازی نگرۀ مبنایی ایدۀ
(سازه)، ساخته را گزاره آنچه و گزاره بر مشتمل چارچوبی یاری به باید بلکه شوند)، دیده عبارت به مثابۀ
مجموعۀ نمایندۀ می توان را ٣ عدد و است» اول عددی ،٣» گزارۀ از متشکل زوج مثال، برای شوند. حذف
نقش صرفاً (٣ مورد این (در شده مشخص سازۀ ولی باشد؛ صادق گزاره که ندارد لزومی دانست. اول اعداد
است رده ای عضو b شیء کرد؛ تعریف جانشین سازی توسط می توان را تعلق رابطۀ می کند. ایفا را جانگه دار
باشد. صادق گزاره ای ،p در a به جای b جانشین سازی نتیجۀ هر گاه است شده داده نمایش p, a زوج با که
مرتبه منطق در فرمولی با مشابه شکلی با می دانست ساختار مند موجودی را گزاره راسل زمان، آن در
می نشینند. ثوابت به جای که فی المثل) فیزیکی (اشیاء باشند ذواتی شامل می توانند گزاره ها اینکه جز اول

می گوید: فرگه به ١٩٠۴ دسامبر ١٢ تاریخ به نامه ای در راسل

چیزی آن سازندۀ جزء خود دارد، که یخچال هایی همۀ وجود با بالن٢ مون که است این «باورم
اندیشه ما می شود. اظهار دارد‘ ارتفاع متر ۴٠٠٠ از بیش بالن ’مون گزارۀ در به واقع که است
(غایت) منظور ما فردی: روانشناسی به مربوط است موضوعی این زیرا نمی کنیم، اظهار را
گزاره ای را آن (می توان معین است مجموعه ای من، به زعم این و می کنیم اظهار را اندیشه این
این به آن گاه نپذیریم، را [برداشت] این اگر است. آن از جزئی بالن مون که خواند) عینی

[١۶٩ ص. ،۶] نمی دانیم.» بالن مون دربارۀ چیزی هیچ وجه به که می رسیم نتیجه

به جای شیء یک جانشین سازی دربارۀ ١٩٠۶ تا ١٩٠۵ از راسل نظریۀ از بخشی جانشین سازی، مفهوم
ادیت آن گاه باشد، چهارم همسر ادیت و راسل سوم همسر پاتریشیا اگر مثال، برای است. دیگر شیء یک
در می توان را ساختارمند گزاره های از برداشت این تفصیلی و مشروح بسط پاتریشیا. =(پاتریشیا/ادیت)

یافت. [١٧] پلهام۴ جودی و من مشترک مقالۀ در و [٢] چرچ٣ آلونسو از مقاله ای
١contextual definition ٢Mont BLanc ٣Alonzo Church ۴Judy Pelham
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ارائه بنداشت ها یا اولیه گزاره های از تعدادی جانشین سازی، نگرۀ در گزاره ها از مثال هایی به عنوان
فهرست به جانشین سازی نگرۀ بسط به مربوط دست نوشته های نخستین از یکی در راسل توسط که می شود

[٣۶] است: آمده در
px؛

p !x (١)
px؛

x !p (٢)
px؛

a !q . px
a !r. ⊃ .q = r. (٣)

r؛ in p . p in q. ⊃ .r in q (۴)
p؛ in q . q in p. ⊃ .p = q (۵)

.a ̸=∼ p . px
a !q. ⊃ .(∼ p)xa !(∼ q) (۶)

(تساوی) اینهمانی نمایش p = q آنکه حال شود، خوانده است» q سازندۀ جزء p» باید q در p اینجا در
آورد به دست مقید متغیرهای تبادل با دیگری از بتوان را آنها از یک هر اگر است q همان p آن، در و است
برای اینجا در اما هستند تعریف شده مفاهیم حقیقت در اینها راسل، جانشین سازی نگره های در .[٢, ١٧]

می کنیم. رفتار اولیه مفاهیم چون آنها با موضوع، کردن ساده
اشیاء بر مشتمل اشیاء از واحد طبقه ای با همراه بود، طبقه فاقد راسل اصلی جانشین سازی نگرۀ
موضوع اصل می خواست زیرا بود، اهمیت حائز راسل برای اندازه ای تا موضوع این منطقی. و فیزیکی
و منتشر ١٩٠۶ سال در پوانکاره٢ به پاسخ گویی جهت مقاله ای راسل باشد.١ منطقی صدق یک بی نهایت،
اصلی نسخۀ در کرد. ثابت گزاره ها از نامتناهی دنباله ای ساختن با را بی نهایت موضوع اصل مقاله، این در
ادامه او ،u و a متمایز شیء دو از شروع با می کند. توصیف چنین را ساختن این پاسخ اش، انگلیسی

می دهد:
دهید قرار مثال، برای بسازیم. شیء ℵ٠ می توانیم گزاره ها، پای آوردن میان به «با

p٠ = .a = u, pn+١. = .pn = u.

می خوانیم: را زیر مطلب موحد، ضیاء دکتر تألیف منطق توصیفی واژه نامۀ از «تحلیلی» مدخل در مطلب این توضیح در ١
است صادق خود منطقی صورت به اعتبار یا جمله ای چنین باشد. متناقض آن نفی که می رود به کار جمله ای مورد در «’تحلیلی‘
آن. اجزای معنای به اعتبار هم و منطقی صورت اعتبار به هم یا می نامند) ضروری منطقاً یا منطقی صدق را آن حالت این در (که
این نیست، منطقی صدق که تحلیلی صدق از نمونه ای است. می بارد» باران می بارد، باران «اگر جملۀ منطقی، صدق از نمونه ای
بی نهایت، موضوع اصل می خواسته راسل می رسد نظر به توضیح، این پرتو در هستند»...». غیرمتأهل عزبها است:«همۀ جمله

نامنطقی)-م. (ولی تحلیلی صدقی نه شود تلقی منطقی صدقی
٢Poincaré
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دست کم بنابراین اینکه و نیست دشوار هستند، متفاوت همگی متوالی pهای اینکه اثبات
متناهی ترتیبی، اعداد و دارند وجود ℵ٠ با تا اصلی اعداد این رو از دارند. وجود شیء ℵ٠

[٢٠٣ ص. ،٣۴] دارند.» وجود نیز رده، دومین از و
به همچنین که می سازد، قادر بی نهایت موضوع اصل اثبات به را ما نه تنها طبقه ها تمایز فقدان شوربختانه
ریاضیدانش، دوست به نامه در راسل که آن طور که می زند بر سر کسی پاراد می کند. توانا تناقض ها اثبات
این [١٢۵ ص. ،٣۶] می کند.» روبه رو شکست با را جانشین سازی «نگرۀ می کند بیان هاوتری١، رالف

با را p٠ گزارۀ است: زیر به صورت شده، داده شرح هاوتری به نامه در که آن طور کس پاراد

p٠ = (∃p, a)[a٠ = p
b

a
!q ∧ ¬pa٠

a
]

به لحاظ است (ممکن بسیط اند منطقی به لحاظ که کرده ایم فرض اشیایی را b و a٠ آن، در که کنید تعریف
به صورت را R گزارۀ حال باشند). مرکب (مادی) فیزیکی

R = p٠
p٠ b

a٠ q

a٠
با است هم ارز ¬R گزارۀ کنید. تعریف

(p, a)[(p٠
b

a٠
!q = p

b

a
!q) ⊃ p

p٠ b
a٠ !q

a
].

داریم ،a به جای a٠ و p به جای p٠ کردن جانشین با آن گاه بپذیریم، را ¬R اگر این رو از

p٠
p٠ b

a٠ !q

a٠
;

یعنی
(∃p, a)[p٠

b

a٠
!q = p

b

a
!q ∧ ¬p

p٠ b
a٠ !q

a
].

ساختارمند، گزاره های بین اینهمانی معنای دربارۀ پایه ای مان مفروضات و p٠ b
a !q = p b

a٠ !q اینهمانی از اما
این رو از .a = a٠ و p = p٠ که بگیریم نتیجه می توانیم

¬(p٠
p٠ b

a٠ !q

a٠
)

تالش در که می شود متذکر هاوتری به راسل خودش. نقیض با هم ارز است گزاره ای R می دهد نشان که
کس پاراد اما است داده تغییر مختلف روش های به را جانشین سازی نگرۀ کس، پاراد این از اجتناب برای
١Ralph Hawtrey
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کس، پاراد این از اجتناب به قصد راسل است. شده ظاهر پیچیده تر و پیچیده شکل های به نو از همواره
شد. منشعب طبقات نگرۀ پذیرش به مجبور

با خیره کننده ای مشابهت کرد، تولید را راسل جانشین سازی کس پاراد که هوشمندانه ای جانشین سازی
چراکه نیست، اتفاقی موضوع این که است آن حقیقت دارد. گودل تصمیم ناپذیر گزاره های در جانشین سازی
گودل ،١٩٣٠ سال تابستان در داشت. راسل برنامۀ به زیادی شباهت که بود برنامه ای اجرای مشغول گودل
کارهای دربارۀ وانگ هائو که یادداشت هایی طبق بر کرد. آنالیز سازگاری اثبات مسئلۀ بررسی به شروع

کرد، منتشر درگذشت اش از پس گودل
نظریۀ به نسبت آنالیز نسبی سازگاری بود، کرده طرح خودش برای زمان آن در او که «مسئله ای
و داد نمایش اعداد نظریۀ از جمله هایی) (یا فرمول ها با را حقیقی اعداد او ... بود. اعداد
بنداشت تا دهد قرار استفاده مورد اعداد نظریۀ جمله های برای را صدق مفهوم باید که دریافت
کس پاراد (به ویژه کرد برخورد کس هایی پاراد به زود خیلی او کند. روشن آنالیز برای را شمول
در صدق که دریافت بودند. مرتبط تعریف پذیری و صدق با که ریچارد)١ کس پاراد و دروغگو
نسبی سازگاری برای برنامه اش بنابراین و شود تعریف اعداد نظریۀ در نمی تواند اعداد نظریۀ
به اندازۀ مناسب نظام های در که گرفت پی نتیجه این اخذ تا را کارش او نبود. اجرا قابل آنالیز
(تسرملو-فرانکل٢) مجموعه ها نگرۀ و طبقات) (نظریۀ ماتماتیکا پرینکیپیا نظیر قوی کافی

[۶۵۴ ص. ،۴٠] ،[۴٢ ص. ،۴١] دارند.» وجود تصمیم ناپذیر گزاره های
تالش در آنها دوی هر که برمی خیزد واقعیت این از گودل و راسل برساخته های میان شباهت بنابراین
معرِف گزاره ایِ توابع از سخن کردن جانشین -با بودند مجموعه ها برای جانشین روایت هایی ارائۀ برای

مجموعه ها. از سخن به جای مجموعه ها

کارهای با راسل آثار هم سویی از فقره سه شاهد تاکنون گودل. و راسل میان اختالف های .٢ . ٣
وجود مستقیم تأثیر سوم، فقرۀ در و بود معترف راسل مستقیم تأثیر به گودل اول، فقرۀ دو در بوده ایم؛ گودل
این کار میان زیادی اختالف های اگرچه می شد. دیده منطق دان دو کار در خیره کننده ای همسویی اما نداشت
است. گودل کار در صحت و دقّت متناظراً و راسل کار در دقّت عدم تفاوت، چشم گیرترین دارد، وجود دو
مورد در گودل پیشگامانۀ کار و منشعب طبقات نگرۀ مورد در راسل کار میان چطور سولووی که دیدیم
ماتماتیکا، پرینکیپیا در منشعب طبقات نگرۀ ارائۀ شد. قائل تمایز ساخت پذیر مجموعه های سلسله مراتب
هیچ ولی می دهند ادامه آن، درستِ تفسیر سر بر مناقشه به منطق مورخان که است ناروشن و مبهم چنان

ندارد. وجود گودل کار در دست، این از ابهامی
١The Liar and Richard’s Paradoxes ٢Zermelo-Fraenkel
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به دقت هرگز نظام نحوِ دارد. بسیار فاصلۀ صوری نظام یک از امروزی ارائۀ با ماتماتیکا پرینکیپیا
هم در نظر مورد معنای و نحو که شده اند ارائه گونه ای به استنتاج قواعد و بنداشت ها و نمی شود توصیف
در چنان که است. شده  تنیده هم در غیرصوری تعبیرهای با جدایی ناپذیر شکلی به صورت گرایی می آمیزند.
از بدفهمی ها برخی به که است راسل منطق از جنبه همین می رسد نظر به کرد، خواهیم مشاهده آخر بخش

است. شده منجر راسل سوی

گودل قضیۀ به راسل واکنش .٣
.[۴٢] کرد رها را منطق ،١٩١٣ سال در ماتماتیکا پرینکیپیا مجّلدِ سومین انتشار از پس راسل برتراند

نوشت: وایتهد با خودش همکاری از صحبت ضمن ،١٩۴٨ سال در او
و یکدیگر به یاری وجود با حتی نبوده ایم؛ کتاب نوشتن به قادر به تنهایی ما از «هیچ کدام
بود کاهنده و شدید آن چنان تالش این می داد، کاهش را نوشتن رنج که دونفره ای گفتگوهای
[١٣٨ ص. ،٢٨] شدیم.» رویگردان دلزدگی نوعی با ریاضی منطق از ما دوی هر پایان، در که

مقاله ای و پرینکیپیا[۴٣] دوم ویراست بر مقدمه اش منطق، در راسل از شده منتشر [بعدیِ] نوشته های تنها
.[٢۴] می پردازد وایتهد٢ فراگیر تجرید روش به یاریِ زمان، در آنات١ ساختن دربارۀ بحث به که است متأخّر
از برخی راسل هرچند دیدیم، ٢.٢ بخش در چنان که می گیرد. نشأت فیزیک فلسفۀ در او کار از مقاله، این
به تمامی، اصوال او آیا که است معمایی این بود، کرده پیش بینی را گودل تصمیم ناپذیر جملۀ سازندۀ عناصر

می دهند. تفسیر به تن به دشواری و پراکنده اند قرائن نه. یا است دریافته را ناتمامیت قضیۀ
مقالۀ از چاپی نسخۀ یک شد. آگاه انتشارشان از پس کوتاه زمانی ناتمامیت، قضیه های از راسل
تقدیم نامه ای شامل اما [٧] است موجود مک مستر دانشگاه در راسل آثار بایگانی در ١٩٣١ سال ناتمامیتِ
زبان»۴ منطقی «نحو کتاب مترجم زِپلین٣، فون آمت کنتس به اساس، در نسخه این می دهد نشان که است
بایگانی در دومی چاپی نسخۀ است. ذکری قابل حاشیه نویسی فاقد مذکور نسخۀ است؛ بوده متعلق کارناپ
نوشتۀ هرگونه فاقد تأسف، کمال با و شد پیدا درگذشتش از پس راسل۵ دورا منزل در که دارد وجود راسل
از پس کمی راسل که می دانیم نیومن۶، ماکس از نامه ای طریق از گرچه است. حاشیه نویسی یا اهدایی
این در است. شده پیدا هامیلتن در راسل بایگانی در نیز نامه این است؛ یافته اطالع آن از قضیه انتشار
انجمن در عضویت برای گودل دادن پیشنهاد برای را راسل حمایت نیومن ،١٩۶۶ سپتامبر ٢٧ مورخ نامه،
اثبات دربارۀ می آید «یادم می افزاید: وی نامه، این بر دست نوشته ای پاورقی در است. خواهان سلطنتی

کردم.» صحبت شما با انتشارش از پس کمی گودل،
١The construction of instants in time ٢Whitehead’s method of extensive abstraction ٣Countess

Amethe von Zeppelin ۴Logical Syntax of Lanquage ۵Dora Russell ۶Max Newman
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سال در زبان فلسفۀ بر راسل تک نگاشت در منطقی نحو از گودل عددی کدگذاری از روشنی توصیف
قضیه های بحث متن اما .[٨٨ و ٨٧ صص. ،٢۶] دارد وجود صدق١ و معنا در جستاری عنوان با ،١٩۴٠

دارد. سروکار آن، تولید بدون گزاره یک توصیف مسئلۀ با راسل بلکه نیست ناتمامیت
نامه ای ضمن ،[٢١٧ ص. ،١٣] راسل مجلّد زنده٣ فیلسوفان کتابخانۀ مجموعۀ در شلیپ٢ آرتور پال
برای می آورد. عمل به دعوت مجلّد این برای مقاله ای نوشتن جهت گودل از ،١٩۴٢ نوامبر ١٨ تاریخ به
پیگیری و چرب زبانی از ملغمه ای با شلیپ این، وجود با بود؛ دشوار گودل با زدن کله و سر ویراستاران،
گودل آورد. به دست گودل از مقاله ای بود، آن ویراستار که مجلّد این برای شد موفق سرانجام مداوم،
راسل که بود داده انذار را او شلیپ گرچه کرد؛ ارسال شلیپ برای ١٩۴٣ می ١٨ در را دست نوشته اش
ماشین شده نسخۀ ارسال گودل اما ساخته فراهم جوالی در را نقدها به پاسخ هایش پیش نویس موقع همان
تزاید به رو فوری پیغام های وجود با هم آن انداخت؛ تأخیر به سپتامبر ٢٧ تا را مقاله اش تصحیح شدۀ و

شلیپ.
به سختی او بود. دیگری طرح های مشغول و کرده تکمیل را دیگر نویسندگان به پاسخ راسل زمان، آن
برین در ارائه برای که درس گفتارها از مجموعه ای رساند؛ سرانجام به را غرب فلسفۀ تاریخ تا می کرد کار
١٩۴۴ جون ماه تا (هرچند می شد انگلستان قصد به امریکا ترک آمادۀ این، بر عالوه و می شد آماده ماور
هیچ چیز کنم «فکر نوشت: شلیپ به آگوست ٨ تاریخ به نامه ای در نتیجه در بازنگشت). سرزمین آن به
نوشته ام محتمال صورت، هر در شد. واصل دیر بسیار او مقالۀ که پی نوشتی بجز گفت نخواهم گودل دربارۀ

[٢٢٩ ص. ،١٣] نمی شود.» مناقشه برانگیز
است ١٩۴٣ سپتامبر ٢٨ تاریخ به کوتاه یادداشتی راسل، به خطاب گودل از آمده به دست نامۀ تنها
پاسخگویی عدم بر مبنی را نظرش می خواهد راسل از به اصرار گودل آن، در که [٢٠٨ و ٢٠٧ صص. ،١٣]
تغییر به موفق او اگرچه است. مناقشه برانگیز امر، واقع در مقاله اش که دارد نکته این بر أکید ت و دهد تغییر
یافت مجلّد این در که است گودل مقالۀ به راسل از پاسخی تنها مذکور یادداشت و نشد راسل تصمیم دادن

می شود:
دیگران به پاسخ هایم آنکه از پس من، ریاضی منطق دربارۀ گودل دکتر جالب بسیار «مقالۀ
نمانده باقی من در آن روی بر کار به شوقی که زمانی در و رسید دستم به بود، شده تکمیل
وقتی می گذرد، ریاضی منطق در اثرم آخرین زمان از سال ١٨ حدود اکنون که آنجا از بود.
یابم. دست گودل دکتر نظرات از نقّادانه برآوردی به تا می شد ستانده من از طوالنی بس
که برد فرو اندیشه این به مرا است، آن نشانگر او اخیر کار چنان که وی سترگ قابلیت های
سال ٣٣ ماتماتیکا، پرینکیپیا نوشتن باشند. موجه من، اثر از او نقدهای زیاد، احتمال به

١An Inquiry into Meaning and Truth ٢Paul Arthur Schilpp ٣The Library of Living Philosophers
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در اثر این حوزه، این در متعاقب پیشرفت های به توجه با رسید. سرانجام به این از پیش
خرسند آن از می بود، باقی شوقی و شور اگر دارد. نظر تجدید و اصالح به نیاز گوناگون ابعاد
را امر این بیرونی، احوال و اوضاع اما بکوشم آن مقدماتی بخش های بازبینی در که می شدم
آن درخور که را زمانی گودل دکتر کار بر که بخواهم خواننده از باید بنابراین می سازد. ناممکن

[٧۴١ ص. ،٣٧] دهد.» شکل را خودش سنجش گرانۀ داوری و بگذارد است،
نداشته باور گودل مقالۀ دربارۀ جامع گزارشی نیاوردن فراهم جهت راسل استدالل به که ندارد دلیلی
در بود. نوشته شلیپ مجلّد مقاله های دیگر بر مفصلی و پردامنه نظرهای و نقد او اینکه علی رغم باشیم؛

می گوید: آن در که نوشت شلیپ به اکتبر ۵ در نامه ای او گودل، سپتامبر ٢٨ نامۀ به واکنش
دهم. پاسخ را مقاله می خواهد مصرانه من از که او، از نامه ای و کرده ام دریافت را گودل «مقالۀ
منطق در ١٩٢٧ سال از من است. ناممکن کامال مشروح، پاسخی ساختن فراهم من برای
آماده می ستاند. وقت من از ماه یک دست کم پاسخ، آوردن فراهم و نورزیده ام جهدی ریاضی
کنم فراهم مقاله اش از نقّادانه برآوردی نیستم قادر بگویم نوشته، کوتاهی پاراگراف می شوم
اسباب کار این امیدوارم باشند. موجه او نقدهای بیشتر که است محتمل کامال کنم فکر اما

[٢٣١ ص. ،١٣] آورد.» فراهم را شما و او رضایت
همراه به گودل مقالۀ نداشت. پی در راسل سوی از پاسخی [٨] گودل مشهور مقالۀ که است تأسف جای
ریاضیات فلسفۀ و منطق فلسفۀ باب در او اظهارات مشروح ترین [٩] پیوستار فرض دربارۀ دیگرش پارۀ
گودل کار دربارۀ پراکنده  و اندک شمار ارجاعات به را خود باید کننده، ناامید فقدان این به توجه با است١.

کنیم. قانع راسل بعدی نوشته های در
قضیۀ ضمنی به طور شد، منتشر ١٩۴۵ سال به که منطقی٢ پوزیتیویسم دربارۀ مقاله ای در راسل

می کند: توصیف کس پاراد چون را گودل ناتمامیت
بگوید خودش نحو دربارۀ چیزهایی زبان، یک دارد امکان که است داده نشان «کارناپ
فرازبان در تنها و نیست گفتن قابل اصلی زبان در که می مانند باقی چیزهایی همواره اما
و پیچیده بسیار کارناپ توسط به ویژه راستا، این در منطقی نحو بسط است... گفتنی
دست خود نهایی شکل به اکنون منطقی نحو که گفت نمی توان است. دشوار فنی به لحاظ
وجود تضمینی و است شده کشف گودل توسط کس ها پاراد از مجموعه ای است. یافته

نیاورند.» بر سر دیگری کس های پاراد که ندارد
برگردانده فارسی به استادانه را چیست؟» کانتور پیوستار «فرض یعنی گودل، نوشته های از دیگر پارۀ این موحد ضیاء دکتر آقای ١

است-م. رسانده چاپ به ،۵۴-۴۶ ص. اول، شمارۀ دوم، سال ،١٣۶٨ ریاضی، نشر مجلۀ در و
٢logical positivism
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را گودل قضیه های راسل است، شده منتشر ١٩۵٠ سال به که منطقی، پوزیتیوزیسم دربارۀ دیگر مقاله ای در
کس پاراد دربارۀ تارسکی و کارناپ کار از بحث از پس می کند. وصف «معماها» چون کس، پاراد به جای

می دهد: ادامه چنین راسل آن، با مرتبط زبانی سلسله مراتب و دروغگو
’دربارۀ مقالۀ به ویژه است شده نتیجه گودل پژوهش های از معماها از جدید «مجموعه ای
ثابت آن، در که (١٩٣١) مرتبط‘ نظام های و ماتماتیکا پرینکیپیا در تصمیم ناپذیر گزاره های
نظام آن درون آنها کذب یا صدق که ساخت جمله هایی می توان صوری نظام هر در می کند
که هستیم روبه رو سلسله مراتب به مبرم نیاز با دوباره نیز اینجا در نیست. تصمیم گیری قابل

[١٢٠٩ ،٢٩] تمامیت.» از ناتوان منطقی به لحاظ و برود بی نهایت تا
گمان این «معما» کلمۀ از استفاده هرچند است؛ درست به یقین اینجا در گودل قضیه های از نقل شده روایت
نظیر کس هایی پاراد زمرۀ در را گودل تصمیم ناپذیر جملۀ بود کرده اراده عامدانه راسل که می نهد پیش را

بودند. گرفته قرار بحث مورد مقاله اش در پیشتر که دهد جای راسل کس پاراد و دروغگو کس پاراد
تاریخ به هنکین١ لئون به نامه ای در گودل ناتمامیت قضیه های دربارۀ راسل اظهارنظر حیرت انگیزترین
شده جایزه برندۀ که را منطق گرایی دربارۀ مقاله اش از چاپی نسخه ای هنکین است. آمده ١٩۶٣ آوریل ١

است: زیر فراز شامل راسل پاسخ کرد. ارسال راسل برای ،[١۵] بود
بسیار دادید، قرار آن جوف در که توجه تان جالب مقالۀ و مارس ٢۶ تاریخ به شما نامۀ «از
پنجاه اکنون آوردم. به دست آن از بسیاری جدید اطالعات و خواندم به دقت را مقاله ممنونم.
تاریخ آن از که اثری تنها تقریباً و می گذرد کوشیده ام، به جدّ ریاضی منطق در که زمانی از سال
بنیادی اهمیت از گودل اثر که می فهمم البته است. بوده گودل مقالۀ خوانده ام، حال به تا
ریاضی منطق در دیگر اینکه از شد باعث مقاله این است. کرده سر در گم مرا اما است برخوردار
است روشن شود، منجر تناقض به بنداشت ها از مجموعه ای اگر باشم. خوشحال نمی کنم، کار
بچه-مدرسه ای ها حساب به موضوع این آیا است. کاذب بنداشت ها آن از یکی دست کم که
نمی توانیم آموخته اند، ما به شباب عهد در که هیچ چیز به دیگر هست، اگر و است اعمال قابل
مقصود به وضوح، است؟ ۴/٠٠١ بلکه نیست ۴ ،٢+٢ که کنیم گمان باید آیا باشیم؟ داشته باور

[۵٩٢ ص. ،١۴] نیست.» این
ثمرۀ حیرت انگیز، اظهارات این دارد امکان بنابراین داشت، سن سال ٩٠ که نوشت زمانی را نامه این راسل
و لوب٣ مارتین همراه را گاندی٢ رابین که هنگامی ١٩۶٠ مارس ٣١ در که روی آن از به ویژه باشد، سن کبرِ
است بی خبر منطق در اخیر آثار از هم من «روح شد: متذکر بود، کرده دعوت چای صرف به کرایسل۴ جورج
کرواشی-ویلیامز۵ روپرت این، علی رغم [١٢۶ ص. ،۵] بدانید.» جاهل فردی مرا دارید حق شما همگی و

می نویسد: خود روزنگاشت دفتر در
١Leon Henkin ٢Robin Gandy ٣Martin Löb ۴Georg Kreisel ۵Rupert Crawshay-Williams



ارکارت آلسادیر ارکارت٧٢ آلسادیر ارکارت٧٢ آلسادیر ٧٢
اگرچه می رسید؛ نظر به دقیق آنقدر راسل برداشت که بود شگفت انگیز چقدر بود گفته «کرایسل
اینکه دلیل به صرفاً او ذهن که نیست چنین بود. نکرده منطق در کاری هیچ می شد سال سی
هر در کسی هر برای ذهنی چنین می آید؛ نظر به درخشان عالی نحوِ این به است، ساله ٨٧
پیشرفت های برخی جریان در را راسل کرایسل، به خصوص است. درخشان فوق العاده سنی،
با به وضوح چندان راسل تورینگ٢. کار -همان گذاشت مؤثر١ [روش] مفهوم مورد در اخیر
آن الزامات و پیچیدگی ها همۀ کردن دنبال به قادر ضرب، سرِ همان اما نبود آشنا مفهوم این

[١٣٠ و ١٢٩ صص. ،٣] بود.» شده
آن)، آوریلی» «دروغ تاریخ (و راسل نامۀ که می دهد گزارش FOM به نامه ای در آنلیس٣ ایروینگ
آمریکا، ریاضی انجمن ساالنۀ گردهمایی در برهان نظریۀ دربارۀ ویژه  نشستی طی که داشت آن بر را هنکین
که بود آن آنلیس باور است. داشته مطایبه قصد راسل آیا بپرسد او از کلرادو، دنور در ١٩٨٣ ژانویه ٩ تا ۵ از
متخصصان گودل نتایج که رسیده نتیجه این به راسل آن، اساس بر که فلسفی ای عقبۀ به همراه نامه فحوای
صداقت واقعاً راسل می داد نشان ،٢+٢= ۴/٠٠١ بگویند می دارد مجاز را بچه-مدرسه ای ها اعدادِ نظریۀ

است. داشته
گودل کورت برای را راسل نامۀ از نسخه ای رابینسون۴ آبراهام تشویق به هنکین، لئون ١٩٧٣ سال در

کرد: اظهارنظر این طور راسل، اشارات دربارۀ رابینسون پیشین نامۀ به پاسخ ضمن گودل فرستاد.
انجام جالبی به طرز را کار این ولی می کند من قضیۀ از نادرست تعبیری به روشنی «راسل
است. مرتبط دادیم، قرار بحث مورد پیش ماه چند که پرسش هایی از بعضی با که می دهد
تعبیری سوء اظهار به درگذشتش۵، از پس انتشاریافته کتاب در ویتگنشتاین این، برخالف

[٢٠١ ص. ،١٣] می پردازد.» غیرجالب و پاافتاده پیش
چیز چه گیریم. نظر در را راسل اظهارات ظاهری معنای همان آنلیس، از پیروی به باید) گمانم به (و ما اگر
روشن شود، منجر تناقض به بنداشت ها از مجموعه ای «اگر عبارت در راسل است؟ بوده تعبیر سوء دلیل
راسل می رسد نظر به می گذارد. ما اختیار در نخی سرِ است» کاذب بنداشت ها آن از یکی دست کم که است
ناگسستنی به نحوی صوری بسط آن، در که سازد رها ماتماتیکا پرینکیپیا مفهومی سپهر از را خود نبود قادر
مفهوم و صدق مفهوم میان گذاردن تمایز در به ویژه راسل، و وایتهد است. خورده پیوند غیرصوری تعبیر با
تعبیر «سوء از منظور و او فلسفی» «پژوهش های ویتگنشتاین، درگذشت از پس انتشاریافته کتاب از گودل منظور است ۵ممکن
قدری موضوع باشد، چنین اگر و باشد (Notorious) بدنام پاراگراف به موسوم معروفی پاراگراف ویتگنشتاین پاافتادۀ» پیش
راسل به مقاله این در که است همانی درست می کنند وارد ویتگنشتاین پاراگراف به منطق دانان که ایرادی چراکه است، عجیب
کرده خلط یکدیگر با و آمیخته هم در را داللت شناسی و نحو دیگر، بیان به یا صدق، و اثبات ویتگنشتاین اینکه می آید؛ وارد

است-م.
١effectiveness [method] ٢A. Turing ٣Irving Anellis ۴Abraham Robinson
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از که «هرچه بیاورید: خاطر به مقدم وضع یا جداسازی قاعدۀ از را آنها بیان ماندند. ناکام اثبات پذیری
پرینکیپیا از خوانش این اگر [٩۴–٩٢ صص. ،۴٣] است.» صادق شود، نتیجه صادق مقدماتی گزارۀ یک
نمودار تناقضی همچون باید گودل تصمیم ناپذیر گزارۀ که است این پیامدش آن گاه کنیم، دنبال را ماتماتیکا

دروغگو. کس پاراد از شکلی واقع در گردد؛
داشته ذهن در ساله نود راسل آنچه از می توانیم تنها چنان که است نظریه پردازی صرفاً گذشت، آنچه تمام
از بهتری درک که می رسد نظر به ناتمامیت، قضیۀ درباب بعدی اظهارات برخی در بپردازیم. گمانه زنی به
قلم به تکمله ای به همراه شد منتشر راسل فلسفۀبرتراند چهارم ویراست ١٩٧١ سال در است. داشته موضوع
دعوت به پاسخ در ولی شد منتشر او درگذشت از پس تکمله این پیشینش. نقدها»ی به «پاسخ به راسل

می کند: اظهارنظر چنین گودل کار دربارۀ راسل تکمله، این در بود. شده قلمی ،١٩۶۵ سال در شلیپ
را جدیدی مشکل گودل ماتماتیکا، پرینکیپیا انتشار از پس طوالنی نه چندان زمانی «مدت
می توانند که دارند وجود گزاره هایی نظام مند، منطقی زبان هر در که کرد ثابت او ساخت. مطرح
به گمانم، (و کسان بسی توسط موضوع این کرد. رد یا ثابت را آنها نمی توان اما شوند بیان
آن به دیگران و من که ریاضی منطق از شکلی بر مهلک ایرادی منزلۀ به گودل) توسط نه
دیدگاه این نبوده ام. دیدگاه این پذیرش به قادر هرگز من است. شده گرفته نظر در بخشیدیم،
نظام مندی منطقی نگرۀ هیچ که است این پیش فرضشان که است شده اختیار کسانی توسط
معمولی حساب به را باورشان هرگز اینان اینکه، طرفه باشد. صادق لحاظ هر از نمی تواند
همواره گیرند. قرار بی اعتنایی مورد به گمانم کنند، چنین که زمانی نمی کنند. اعمال مقدماتی
ثابت نه اما شوند بیان می توانند که دارند وجود ریاضی منطق در گزاره هایی که داشته ام قبول
یعنی داشتند، ماتماتیکا پرینکیپیا در مهمی نسبتاً جایگاه گزاره ها این از دوتا باطل. نه شوند
ریاضی، منطق دانان از بسیاری نزد گرچه بی نهایت. موضوع اصل و انتخاب موضوع اصل
کار که است شده پنداشته چنین و من نزد تا کرده جلوه بزرگتر بسیار گودل کار ویرانگر تأثیر
دیدگاه این به من ،... است شده موجب ریاضی منطق چشم انداز در عظیمی محدودیت گودل
می رسد نظرش به که را بنداشت هایی از مجموعه بهترین باید آدمی که می دانم ملتزم را خود
،٣٣] شوند.» آشکار واقعی تناقضات که زمان آن تا باشد داشته باور آن به و بگذارد هم کنار

[xviii ص.
با هنکین. به راسل نامۀ تا می دهند به دست گودل کار از بهتر بسیار روایتی فوق آرای که می آید نظر به
شده اختیار کسانی توسط دیدگاه «این نظرِ اظهار در می آید نظر به دارد. وجود آشفتگی هایی امکان حال، این
سازگاری باشد»، صادق لحاظ هر از نمی تواند نظام مندی منطقی نگرۀ هیچ که است این پیش فرضشان که

است). چنین به روشنی هنکین به نامه در که (همان گونه می شود خلط تمامیت با
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منسجم یکسره طریقی به ناتمامیت قضیۀ دربارۀ را راسل اظهارات است ناممکن احتماال اینکه سرانجام
ایده هایی به نظر آنچه با را گودل کار از صحیحی چکیده های اظهارات، این کرد. تفسیر هم با توافق در و
از همدالنه تر قرائتی کونسیگرا١ رودریگز فرانسیسکو است. آمیخته درهم می آیند، پریشان و آشفته کامال

می دهیم. ارجاع [٢٠] او مقالۀ به تفسیر این برای را خواننده می دهد؛ به دست راسل اظهارات

ماتماتیکا پرینکیپیا سرنوشتِ .۴
خط ماتماتیکا پرینکیپیا ایده های بر گودل کار که می کنند تصریح اغلب راسل و وایتهد اثر ناقدانِ
ماری آلیس به نامه ای در او بود. پذیرفته را نظر این راسل شخص می رسد نظر به است. کشیده بطالن

نوشت: ١٩۶٣ جون ٩ تاریخ به هیلتن
روی بر مردافکن کار آزگار، سالِ همه این که بودند کرده متقاعد مرا تقریباً گودل «پیروان
می شد. سپرده فراموشی به دست کتاب که بود آن بهتر و بود رفته هرز به ماتماتیکا پرینکیپیا

[١٧۴ ص. ،٣٢] ندارید.» نظری چنین شما می بینم که است خرسندی باعث
پیشکسوت نویسندگان این که بپذیریم اگر کشید؟ بطالن خط راسل و وایتهد اثر بر گودل کار معنا کدام به
کشیده اند. بطالن خط ادعا این بر یکسره درآوردند فعل به آنچه با پس داشتند، را نظامشان تمامیت ادعای
که گزاره هایی تلویحی مقدّم چون را آن بلکه نگرفتند، مفروض هم را بی نهایت موضوع اصل حتی دو این
١٩٧١ نقل قول که همان گونه کردند. رها بچه-مدرسه ای ها، حساب گزاره های حتی می شدند، منتج آن از
بسط برای بیشتری بنداشت های است ممکن که بود موافق ایده این با کامال راسل می دهد، نشان باال در

باشد. نیاز مورد ریاضیات مبانی
ماتماتیکا پرینکیپیا سرنوشت به نسبت راسل که می کنیم مشاهده بازنگری، قرن یک به قریب از پس
مورخان و فیلسوفان جماعت بجز کتاب این که است درست بود. گرفته قرار تدافعی موضع در حد از بیش
مبنای نیوتن ایزاک سر ماتماتیکای پرینکیپیا که همان گونه به درست اما ندارد. دیگری خوانندۀ منطق،
این شد. ریاضی منطق در بعدی آثار انگیزه بخش که بود بنیادین اثری کتاب این بود، ریاضی فیزیک دانش

می بالید. بدان باید به واقع راسل که بود دستاوردی
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