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ی  ی مال ملمال ی  نا مل  ی  نا ھای  د ی و  ھایریا د ی و  یاتریا یاتریا ریا
دار(( ی و ه ریا ی از یک ف دارد ی و ه ریا ی از یک ف ))د یده یدهچ ::چ

 مورد شناسي معرفت معنا، اين به .مي شود دفاع »رياضي عمل« به »وفادار« فلسفه اي از طرحي از سخنراني اين در
 مورد بودشناسي و مديپنلوپ استفاده مورد معناي در رياضي عمل به »وفادار« معرفت شناسي مقاله، اين دفاع
  نگارنده، گمان به .است كورنفيلد استفاده يموردمعنايدر»حقيقيرياضيات«بودشناسي مقاله،ايندردفاع

ی ی ی یی ی ی ی
يينرع يبو يري ييوريِري رنبور

پاسخ باوري داستان از ايگناشومنينيوري نسخه ي با »طبيعي« نحوي به »حقيقي رياضي« بودشناسيسواالت 
  پروراندن براي كريپكيسائول »الك جان سخنرانيهاي« از مي كند سعي نگارنده حال عين در .مي شود داده

 به وانمودسازي، و رياضي ورزيدنِ بوسيله ي اشياء اين كه مي دهد نشان و جسته مدد »داستاني هويات« متافيزيك
 دهد، پاسخ را رياضي فلسفه كالسيك سواالت مي تواند خوبي به فوق، روايت اينكه ضمن همچنين .مي آيند وجود
 مقوله به فلسفي نگرشي مقال،اين در بعدي قدم.ندارندرياضيعملباتاممناسبتمذكور سواالتكهاستمدعي
 رياضي موفق ارجاع طبق آن هوياتكه استرياضيات»داستان«يكرياضي،مدل هر :است رياضياتدرمدل
  فراهم »رياضيات بنيادهاي« و »محض رياضي برهان« سواالت به پاسخي معنا، اين به .مي آيند وجود به دانان

  تئوري هاي ميان در ،بخش گر خطوط ترسيم و پايداري نظريه مقام، اين در تاكيد مورد قضيه ترين مهم .مي آورد
  .است معاصر دان منطق شالخشاخرون از رياضيات

ی : کان  را ن  ه  سا ده،  رای  اول ژپو ھان ما ه ا دا
ه      :زمان ت1395ارد    9جنپ  15،   سا
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