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  نقدي بر كتاب
  رياضياتتاريخ و فلسفة 

  *حسن اميني

  چكيده
. كنـد  را بررسي مي تاريخ و فلسفة رياضياترو محتواي علمي و ساختار كتاب  پيشِمقالة 

است. در برنامة  اندهرسچاپ  بهانتشارات دانشگاه پيام نور  رااين كتاب تأليفي و دانشگاهي 
تـاريخ  واحـدي بـراي    دو درس اختياري سـه  ،و فناوري ،تحقيقات ،مصوب وزارت علوم

هـا   هايي بـراي آن  رياضيات و فلسفة علم (رياضيات) در نظر گرفته شده است و سرفصل
نشـده   نهـاد  پـيش در برنامة مزبور كتاب درسي خاصي بـراي ايـن دو درس    اما ،ارائه شده

 درواقـع كـه ايـن كتـاب     شـده   دادهضمن ارائة ارجاعات الزم نشـان   ،است. در اين مقاله
است و نويسندگان آن هيچ نقشي در توليد محتواي كتاب ايفـا   رديگ از سه منبع اي ترجمه
فارسي نوشته شده است.  يپديا ويكييكي از فصول كتاب عيناً از روي  كه چنان اند، نكرده
  بر اشتباهات علمي فراوان است. ملتها مغلوط و مش ترجمه براين، عالوه

ياضي، نقد و بررسـي كتـاب،   تاريخ و فلسفة رياضي، فلسفة ر تاريخ رياضي، ها: كليدواژه
  سازي. كتاب درسي دانشگاهي، كتاب

  
  مقدمه .1

اي اسـت   رشـته  هاي تحقيقي ميان تاريخ و فلسفة علم از زمينه دركنارتاريخ و فلسفة رياضي 
تـاريخ و فلسـفة    درمـورد كنـد.   كه از دريچة علوم انساني به علوم رياضي و طبيعي نظر مي

كه براي مورخـان و   بر آن افزونهاي تحقيقات در اين رشته  رياضيات بايد گفت كه دستاورد
                                                                                                 

، معارف اسالمي، پژوهشكدة تاريخ علم الهيات و ةدانشكد تمدن اسالمي، ستاديار گروه تاريخ فرهنگ وا *
  hasanamini@ut.ac.irدانشگاه تهران، 

  01/11/1396، تاريخ پذيرش: 10/08/1396تاريخ دريافت: 
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 خصوص بهدانان نيز قرار بگيرد.  استفادة رياضي موردتواند  مي ،فيلسوفان داراي اهميت است
رسـتي از  گذر آشنايي با تاريخ و فلسفة آن ديدگاه د توانند از ره دانشجويان رشتة رياضي مي

آورند، به همين سبب اسـت كـه در    دست بههاي رياضي  سرشت و طبيعت بنيادها و شاخه
هاي دانشگاهي، درسي با موضوع تاريخ و فلسـفة رياضـي در برنامـة آموزشـي      نظام تر بيش

  بيني شده است. كارشناسي رياضيات پيش
ميـت باشـد،   تواند واجـد اه  نگارش تاريخ علم ازحيث ديگري نيز براي هر كشوري مي

توان با نگارش تاريخ علم در آن كشور ميزان مشـاركت تـاريخي آن فرهنـگ را در     زيرا مي
رياضـيات   روست كه نگارش كتابي در تاريخ همين ازگيري و پيشرفت علم نشان داد.  شكل

ايران بايد با عنايت به آثار دانشمندان بزرگ ايراني و مسـلمان   هاي براي تدريس در دانشگاه
در انتقـال و   مهمـي شود. دانشمنداني كه در زمان شـكوفايي تمـدن اسـالمي نقـش     نوشته 

شـاخة   شـكل  بـه پيشرفت علوم ايفا كردند. فلسفة رياضي نيز موضوعي اسـت كـه امـروزه    
پاسـخ بـه    درپـي اي اسـت. فلسـفة رياضـي     تحقيقاتي مجزا داراي ادبيات تحقيقي گسـترده 

  روست. بههاي بنياديني است كه رياضيات با آن رو پرسش
سهم تمدن اسالمي و دانشمندان ايراني در تاريخ رياضيات، در نظـام آمـوزش و   رغم   به

هاي  دهي ديدگاه به جايگاه اين درس در شكل نكردن تحصيالت تكميلي در كشور ما، توجه
نگاه تخصصي به تاريخ رياضي و فلسفة رياضي باعث شده است تـا   نداشتندانشجويان و 

هاي  بلكه كتاب ،هاي تأليفي تنها كتاب نهحوزه با فقر منابع مواجه باشد و  زبان فارسي در اين
  نباشد.  مندان دانشجويان و عالقه رس دستر روز و مناسب نيز د به اي دانشگاهيِ ترجمه
  

 معرفي اثر .2
 و زاده بيـژن احمـدي آملـي و محمدحسـن     هخديجـ نوشتة  رياضيات ةفلسفتاريخ و كتاب 
ش آن را  1392انتشارات دانشگاه پيام نور در سـال   است كهمحمد چايچي رقيمي  ةويراست

اسـت. ايـن    صفحه 232نسخه و تعداد صفحات آن  3000. شمارگان اين اثر اندچاپ رس به
و مقدمه در هفـت فصـل تنظـيم شـده اسـت كـه فصـل اول آن بـه          گفتار پيش بر عالوهاثر 

هـاي شـمارش اعـداد، فصـل سـوم بـه        گاهدست  هبدانان دورة اسالمي، فصل دوم آن  رياضي
رياضيات مصري و بابلي، فصل چهارم به آغاز رياضيات يونـاني، فصـل پـنجم بـه مكتـب      

 و فصل هفتم بـه منطـق نمـادي اختصـاص     ،اسكندريه، فصل ششم به روش جديد رياضي
تي و مسائل و سؤاالت تسـ  ،دارد. هر فصل شامل بيان اهداف كلي، اهداف آموزشي در ابتدا

  در انتهاي آن است.
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 نقد شكلي اثر .3

اي از آثـار   خـورد كـه هـيچ نشـانه     چشـم مـي   بهاين نكتة منفي  ،طرح روي جلد اثر درمورد
 كـه  ايـن  به باتوجهخورد.  چشم نمي بهدانان دورة اسالمي در انتخاب عكس روي جلد  رياضي

يك فصل از كتاب نيز به آثار دانشمندان دورة اسالمي اختصاص دارد، استفاده از تصوير نسخ 
ها داخل كتـاب   توانست ايدة بسيار خوبي باشد. كيفيت عكس مانده از آن دوره مي جا بهخطي 

عكس پاپيروس ريند نمونة بارزي از اين ضـعف اسـت    ،براي مثال. هم بسيار نامناسب است
  ).71: 1392رنگ از آن معلوم نيست (احمدي آملي  خاكستريزي جز مربعي ي كه چيشكل به

زيرا فاقد تاي تأنيث است  ،شده براي كتاب هم مناسب نيست انتخابقلم و نوع حروف 
 ،كه بـه زبـان عربـي هسـتند     ،هاي رياضي دورة اسالمي و اين نكته باعث شده تا اسم رساله

  ).4، 2درست ذكر نشده باشد (همان: 
كـه از اختصـارات در مـتن     اي براي معرفي اختصارات است، درحالي فاقد صفحهكتاب 

هـا (هجـري يـا     بـودن نـوع تـاريخ    مشـخص تاريخ  زمينة دراستفاده شده است. براي كتابي 
اي بـه نـوع تـاريخ     اما در كتاب گاه هيچ اشـاره  ،ميالدي) از اهميت خاصي برخوردار است

از اختصـارات اسـتفاده شـده     ،گفته شده باشد تر شپيكه  آن و گاه بي )9نشده است (همان: 
براي  .) و حتي گاه يك نوع تاريخ واحد به اشكال متفاوت نوشته شده است2است (همان: 

) 19(همان:  »ق.« صورت بهبار  يك) 4(همان:  »هـ ق« صورت بهبار  يكهجري قمري  ،مثال
هـاي   معادل ميالدي سـال ي گاه .) نوشته شده است5(همان:  »قمري« صورت بهو بار ديگر 

). 9بـودن آن اشـاره شـود (همـان:      مـيالدي كه بـه   آن بي ،هجري در پرانتز نوشته شده است
درگذشته استفاده شده است كـه معمـول فقـط از     طور از ميالدي، زاده/ متولد، وفات/ همين

  شود. استفاده مي اختصاري صورت بهيكي از اين موارد و آن هم 
. نام كار نرفته است بهو اشخاص هم  ،ها قول نقلها،  اسامي كتابثابتي در نگارش  شرو
كـه نـام ايـن     جالـب آن  ،)9 (همان: الخفيه ةالمياانباط ها گاه ايرانيك شده است: كتاب  كتاب

نيست،  ديگر بار  ايرانيك است و يك بار  يك صفحه ذكر شده است كه يك در بار كتاب دو
)، گاه هم ايرانيك 205(همان:  »درآمدي بر جبر منطق پيش«گاه در گيومه گذاشته شده است: 

)، گاه نه ايرانيك شده و نه 6(همان: »التفهيمكتاب « شده و هم در گيومه گذاشته شده است:
هـا هـم بـه     قول نقل). 206(همان: در گيومه گذاشته شده است: كتاب جامع مباني رياضيات

انـد   ، گاه تورفتگي دارند و ايرانيك هم شده)9 همين منوال، گاه هيچ عالمتي ندارند (همان:
و گاه  ،)123 ها كوچك شده است (همان: )، گاه تورفتگي دارند و اندازة قلم آن110(همان: 
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). القاب اشخاص نيز گـاه ايرانيـك شـده اسـت:     222 اند (همان: تورفتگي دارند و بولد شده
) و در بـاقي مـوارد   17(همان: » نصيرالدين« ) و گاه در گيومه آمده است:9 (همان: فخرالملك

و اماكن گاه در مـتن   ،ها هيچ عالمت مشخصي است. صورت التين اسامي اشخاص، كتاب بي
و  ،)197 اند (همان: گاه پانويس نشده ،)157اند (همان:  )، گاه پانويس شده205اند (همان:  آمده

) و البتـه  70 ، 59 مان:(ه )؛ احمس58، 38 (همان: اند: پاپيروس ريند گاه دوبار پانويس شده
مورخ شـهير رياضـيات    ،)Neugebauerبائر ( اند: نام نويگه برخي از اسامي غلط پانويس شده

  ).85 (همان: شده است  نوشته Neugebaverدر پانويس  ،باستان
و بـار ديگـر   » پنج اصل«بار   يكدر يك خط  شكاالتي دارند؛لحاظ نگارشي ا بهجمالت 

چنـين  «فعـل جملـه اشـتباه اسـت:      كـه  اين)؛ يا 143 (همان: استنوشته شده » پنج اصول«
اغالط چاپي نيز در  )؛112(همان:  »شد هاي ديگر بيان مي توانست توسط فرهنگ ... مي  اثباتي

 »و انتـزل «را » وانتـزل «) يـا  106(همان: » با طالق« صورت بهرا » باطالق«كتاب وجود دارد: 
از ايـن   تـر  بـيش هـاي   از ذكـر مثـال   ،از اطالة كـالم  اند. براي جلوگيري ) نوشته132(همان: 

چه بايد گفت اين است كه كتاب فاقد هرگونه پيوستي براي  اما آنشود،  مياشتباهات پرهيز 
  و اماكن است. ،اعالم، اسامي اشخاص

 

 نقد منابع اثر .4
بايـد   ،دزدي قلمداد كنيم  بايد گفت كه اين اثر را اگر نخواهيم كتاب ،پيش از هرگونه نقدي

دانـان دورة اسـالمي همـه از روي     سازي بدانيم. مطالب مربوط بـه رياضـي   آن را يك كتاب
عينه از روي دو منبع انگليسي ترجمـه   هاند، باقي مطالب نيز ب صفحات اينترنتي برداشته شده

  كنيم. به اين موارد اشاره مي تر بيشادامه با جزئيات  دراند كه  شده
فارسي كپي شده است،  يپديا ويكيخط از روي  به خط% حجم كتاب) 10فصل اول ( ـ

كنندگان اغالط ديگري نيز  كپي ،است نامعتبرفارسي خود منبعي  يپديا ويكي كه اين با
  ؛ادامه به آن اشاره خواهيم كرد دراند كه  بر آن افزوده

تـاريخ  % حجم كتاب) از روي فصول اول تا چهارم كتاب 65فصل دوم تا پنجم ( ـ
خـط   بـه  خـط ) David Burtonديويـد برتـون (   ةنوشـت ) 216 -4 ةفح(ص رياضيات

اما اين ترجمه نيز در برخي موارد نادرست اسـت و بخـش از    ،ترجمه شده است
مطالب الزم نيز از كتاب اصلي در آن حذف شـده اسـت. تصـوير فهرسـت ايـن      

  ؛آورده شده است 1كتاب براي مقايسه در پيوست 
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 بنياد و مفاهيم بنيادي رياضيات% حجم كتاب) از روي كتاب 25فصل ششم و هفتم ( ـ
اي از  ) ترجمه شـده اسـت. فصـل ششـم ترجمـه     Howard Evesنوشتة هاوارد ايوز (

) و فصل هفتم ترجمة بخشي از 160 - 147 فحةبخشي از فصل ششم اين كتاب (ص
مشـكالتي در   بر الوهع) است. اين بخش نيز 263 - 243 فحة(ص فصل نهم اين كتاب

ترجمه، انتخاب مناسبي نيز براي ترجمه نيست. تصـوير فهرسـت ايـن كتـاب بـراي      
  ؛آورده شده است 2مقايسه در پيوست 

هـا، مقـداري از تـاريخ     توجـه بـه عنـوان فصـل     و پنجم بـي  ،در سه فصل سوم، چهارم
خود از مقاالت  نوبة بهكه اين مطالب نيز  ،رياضيات دورة اسالمي به فصول اضافه شده است

انـد و   كپـي شـده   عينـه  به ،هستند رس دستكه در صفحات وب در  فنون و علوم ماه كتاب
) و فصـل  99 -93ها نيز افزوده شده است. مطالـب فصـل سـوم (همـان:      اغالطي بر آن

در » جبـر و مقالـه  «دربارة تاريخ جبر دورة اسالمي از مقالـة   )133 -132چهارم (همان: 
جبـر و  «نوشته شده كه البته متأسفانه خود اين مقاله نيـز از مـدخل    و فنون كتاب ماه علوم

) 159 - 156شده است. مطالب فصل پنجم (همان:  برداشته جهان اسالم نامة دانش ي »مقابله
 عينه به كتاب ماه علوم و فنوندر » هندسه«دربارة تاريخ هندسه در تمدن اسالمي از روي مقالة 

جز  به ،اند شده فارسي كپي يپديا ويكيها از  تمامي بخش ،نوشته شده است. در فصل اول نيز
در » كرجـي «خط از مقالة  به خطاين بخش كپي  و شود كه به كرجي مربوط مي 5تا  1بخش 

  است.كتاب ماه علوم و فنون 
مطالـب و  كه حتي ترتيـب   ه شددادسازي معرفي و نشان  اكنون كه همة منابع اين كتاب

شـده   يـاد هـاي   عناوين نيز و حتي مسائل آمده در انتهاي فصول مختلـف از روي آن كتـاب  
 17كـه تنهـا شـامل     ،كوتاه منابع مذكور در انتهاي كتاب را فهرست توان اند، مي ترجمه شده

هـاي اصـلي در ايـن مقالـه      بعد منظور از كتاب به جا ايندوباره بررسي كرد. از ،شود منبع مي
 .كتاب ترجمه شده است حجم كتاب از روي اين دو% 90 ي برتون و ايوز است كهها كتاب

تـاريخ رياضـيات   يعني كتـاب   ،به يكي از منابع فوق فقط فهرستنويسندگان كتاب در اين 
اند، البته در متن كتاب هيچ ارجاعي به اين كتاب و صفحات  اشاره كرده ،ديويد برتون ةنوشت

نوشـتة هـاوارد    بنياد و مفاهيم بنيادي رياضـيات تأسف به كتاب نهايت   باآن وجود ندارد و 
نه در مـتن و نـه در فهرسـت منـابع هـيچ       ،كه ربعي از كتاب از آن ترجمه شده است ،ايوز
كه عدم رعايت اصول ارجاع را تكميل كرده  اي نشده است. نويسندگان كتاب براي آن اشاره

را  17و  16يعني منابع شـمارة   ،رجاع داده نشدهها ا گاه در متن به آن باشند، دو منبع كه هيچ
اند. البته ارجاعاتي هم وجـود دارد كـه مرجـع     كوتاه منابع آخر كتاب آورده فهرستهم در 
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) چنـين  12از كاشـاني (همـان:    رسـالة محيطيـه  ها در منابع آخر كتاب نيست، ارجاع به  آن
براي ايـن ارجـاع    28 فحةص فارسي از يپديا ويكيمشخص نيست كه منظور  وضعي دارد،

اند،  توضيحي كپي كرده را بدون هيچ تغيير و  چه كتابي بوده است كه نويسندگان نيز عيناً آن
ابوالقاسـم قربـاني    منـد  ارزشتوان به اثـر   مي رسالة محيطيةهاي  اما براي اطالع دربارة چاپ

) و ارجاع به 189ارجاع به باركر در پانويس (همان:  ).378 - 377: 1375 رجوع كرد (قرباني
انـد و البتـه    منابع نيامـده  فهرست) در 195(همان: » گرونبرگاقليدسي و نااقليدسي  ةهندس«

  است. گرينبرگ، نوشتة ماروين هاي اقليدسي و نااقليدسي هندسهاسم درست كتاب اخير 
توان گفت كه تقريباً تمام مطالب كتاب فاقد ارجاعات الزم است، اما نويسـندگان در   مي
اند كه حتي برخي ارجاعات منـابع اصـلي را نيـز     جا رسانده برداري از منابع كار را به آن كپي

كتاب مـاه  فارسي يا مقاالت  يپديا ويكيمعدود همان ارجاعات  اين ارجاعات. اند كپي كرده
ارجـاع   ،بـراي مثـال   .حتي اين كار هـم درسـت انجـام نشـده اسـت      و است علوم و فنون

اسـت و حتـي در   » 391: 1365قرباني «) اشتباه و صحيح آن 8ن: (هما» 391: 1964  كرجي«
اند كـه آن نيـز در يـك اشـتباه مكـرر       ) را آورده9(همان: » 392و  391همان: «ارجاع  ةادام
هاي واقعـاً   جاي ارجاع به قرباني به ارجاع به كرجي تبديل شده است. يكي ديگر از نمونه به

) در پايان 9(همان: » ٢٢ & ٢١ :١٩٩٣ ,N. Bourbaki« گونه اشتباهات ارجاع برانگيز اين تأسف
باشد.  »22 ،21: 1373كرجي «است كه در اصل بايد ارجاع به  انباط المياهي از كتاب قول نقل

يـا اگـر     كند كه آيا ويراستار محترم هرگز كتاب را خوانده اين اشتباه اين سؤال را مطرح مي
  دانسـته  نمـي بورباكي  اصول رياضياب معروف چگونه تفاوت كتاب كرجي را با كت  خوانده
تنها ويراستار تفاوت فخـر رازي و فـارابي را    نهرود كه هركسي و  توقع مي ،حال اين با. است

» 145: 1949فـارابي  «بداند، اما معلوم نيست چرا براي ارجاع بـه مطلبـي از فخـر رازي بـه     
  فخر رازي باشد. العلوم  عجامارجاع بايد به كتاب  كه درحاليارجاع داده شده است، 

  
 نقد محتوايي اثر .5

و سه  پديا ويكيحال كه مشخص شد بخش بزرگي از اين كتاب ترجمة دو اثر ديگر و نقل از 
نقـد چگـونگي    ،مانـد  چه براي نقد محتوايي باقي مي است، آن كتاب ماه علوم و فنونمقاله از 

نويسندگان بـا تـاريخ و فلسـفة     نبودنانتخاب مطالب براي ترجمه و كيفيت ترجمه است. آشنا
عبارات نيز توأم بـا اشـتباهات فـراوان     خط به خطرياضي باعث شده است تا نقل و ترجمة 

عدم اهليت نويسندگان، كوشش بر آن است تا با اشاره به هر فصلي از كتاب  ،ادامه درباشد. 
  .داده شودفصل نشان  ند، با ذكر چند نمونه از اين اشتباهات در هرا مترجم درواقعاگرچه 
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 فارسي يپديا ويكيبرداري از  كپي 1.5
عمومـاً   پـديا  ويكـي مطالب  كه اينفارسي نوشته شده است.  يپديا ويكي براساسفصل اول 

بر كسي پوشيده نيسـت.   اند، آميختهبلكه اغلب با مطالب نادرست  ندارند،تنها منبع علمي  نه
از حوصلة  و را ذكر كند پديا ويكينگارنده قصد ندارد كه همة ايرادات فراوان علمي مطالب 

تواند با مراجعه به منابع موثق تاريخ علم دورة  اين مقاله خارج است و هر انسان محققي مي
درسـت انجـام    خواهد نشان دهد كه چگونه همين كار نيـز  ها را دريابد، بلكه مي اسالمي آن

  شده است.  افزوده پديا ويكيطي بر مطالب سست نشده است و اغال
شـد در   مـي ، جنبـة اطالعـات عمـومي دارد    پـديا  ويكيمطالب آمده در  كه اين به باتوجه

تا حداقل مطالب مهم و مرتبط بـا تـاريخ رياضـيات بـراي      انتخاب مطالب از آن دقت شود
هـاي فصـل اول مطالـب مربـوط بـه       بخـش  تـر  بـيش ، اما متأسـفانه در  شودكتاب انتخاب 

بـراي   .رياضي بر مطالب تاريخ رياضياتي غلبـه دارد غيرعلمي و آثار  غيرها و آثار  نامه زندگي
، اثر كالمـي خواجـه، اشـاره شـده     االعتقاد تجريددر بخش مربوط به طوسي دوبار به  ،مثال
عن الشك في  ةالشافيالرسالة  اصل توازي يعني زمينة دراو  مند ارزشولي نامي از اثر  ،است

هـاي   كتـاب «برده نشده است. بدون هيچ توضيحي گفته شـده اسـت كـه    ة المتوازيالخطوط 
 ةرسال)، اما بايد بدانيم كه طوسي فقط يك 18(همان: » مثلثات او به فرانسوي ترجمه گرديد

كـه حتـي   است  كشف القناع عن اسرار شكل القطاعبسيار مهم در مثلثات دارد و آن رسالة 
 جـامع الحسـاب  اسم آن هم در اين كتاب تاريخ رياضي نيامده است، درعوض كتابي به نام 

  كه او اصالً اثري به اين نام ندارد. درحالي ،)19به خواجه نصير طوسي نسبت داده شده (همان: 
دربارة بيروني نيز اوضاع به همين بدي نوشته شده كه محصول پژوهش بيروني دربـارة  

ندارد، نام كتـاب   هندشناسينام   بهبيروني كتابي  .) اوست6(همان: » هندشناسي«هند، كتاب 
در همـين صـفحه از    تحقيـق ماللهنـد  نام كتاب  .است تحقق ماللهندهندشناسي  زمينة دراو 

ولـي   ،...» دربـارة اوضـاع ايـن سـرزمين    «اند كه اين كتاب  كتاب آمده است. اما چون نوشته
انـد كـه آن اثـر     متوجـه نشـده   ،اند اين سرزمين كدام سرزمين است نكرده كه ايناي به  اشاره

  باشد. تحقيق ماللهندهندشناسي بايد همين 
دانـان دورة اسـالمي    راي آشـنايي بـا رياضـي   دان ب مشخص نيست چرا اين چند رياضي

بن قره، ابونصـر عـراق، ابوسـهل      ثابتچون  دانان بزرگي اند و اثري از رياضي انتخاب شده
هـاي ايـن سـؤال     يكي از پاسخ ،هيثم در اين كتاب نيست. البته ابنو  ،وهي، ماهاني، نسويك

تـوان   نويسندگان كتاب از تاريخ رياضيات دورة اسالمي است. ايـن مطلـب را مـي    ناآگاهي
بـن    فضـل ابوالعباس كه حتي نام  آن دليل بهها  وضوح از دو اشتباه عجيب آنان دانست. آن به
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آثـار رياضـي    تـرين  مهماو از  شرح اصولدان بزرگ دورة اسالمي كه  اضيري ،حاتم نيريزي
انـد؛   ) تغيير داده157(همان: » تبريزي«نشنيده بودند، نام او را در متن به  ،دورة اسالمي است

) و نام ترجمـة كتـاب مشـهور آپولونيـوس در دورة     8اند (همان:  دانسته» گرجي«كرجي را 
توان موارد بسياري  ). مي157اند (همان:  نوشته» مخروطي قطوع«را  مخروطاتاسالمي يعني 

  شود. مشابه اين موارد ذكر كرد كه باعث اطالة كالم مي
شـمار زنـدگي    انـدازه صـحت سـال    چـه واضح است كه براي يك كتـاب تـاريخ علـم    

دقـت الزم   پـديا  ويكـي ها از  دانشمندان داراي اهميت است، ولي نويسندگان در كپي تاريخ
) و سـال  2 همـان: » (هــ ق  18«بن موسي خـوارزمي    محمدنتيجه سال تولد  درو  اند نكرده

هجري  185ترتيب  ) نوشته شده است كه بايد به4(همان: » هـ ق 41«مرگ ابوسعيد سجزي 
 ،)94(همـان:  » نيمـة قـرن دوم هــ   «هجري قمري باشد؛ و البته ابوكامل نه در  414قمري و 

طور واضح است كه در يك كتاب  همين زيسته است. بلكه در نيمة دوم قرن سوم هجري مي
مهم است، اما نويسندگان هر  قدر چهها و مقادير  اندازه درموردبه تاريخ رياضيات دقت  راجع

متر است؛ و جيب يك درجه  19733آن  اند كه درست ) نوشته6متر (همان:  1973.3ميل را 
برابـر   0.0174جاي  ) و مقدار سينوس يك درجه را هم به12جه (همان: در 160را سينوس 

  ).11اند (همان:  نوشته 0.174
 ،فارسي اسـت  يپديا ويكيكه تكرار اشتباهات  ،راستي ايرادات اين فصل از اين كتاب به

اي جداگانه نوشت و چون هدف اين مقاله نقـد   توان آن را در مقاله كه مي است قدر زياد آن
كنـيم. امـا    فارسي، از اين بخش عبـور مـي   يپديا ويكيزبور است و نه نقد مقاالت كتاب م

دانـان دورة اسـالمي اختصـاص     فصلي است كه به رياضي ترين بخش كتاب پراشتباه كه اين
  سادگي گذشت. بهبرانگيزي است كه نبايد از آن  دارد نكتة تأسف

  
 برتون تاريخ رياضياتاز  خط به خطترجمة  2.5

برتون، اما مشخص نيست چرا  تاريخ رياضياتاي است از كتاب  وم تا پنجم ترجمهفصول د
تـاريخ  گـذار  اثرتنها چهار فصل ابتدايي از اين كتاب ترجمه شده است و فرازهاي بزرگ و 

دانـان بزرگـي چـون     رياضـي  بهتر مترجم،  عبارت بهيا  اند. چرا نويسنده، رياضي حذف شده
و كـانتور را از   ،برنولي، الپالس، فرما، اويلر، گـاوس، هيلبـرت  فيبوناچي، دكارت، پاسكال، 

كه به قسـمتي از آن   ،حوزة رياضيات يوناني نيز  درتاريخ رياضي كنار گذاشته است و حتي 
را  بخش مهم ديگري از آن يعني بخش مربـوط بـه مقـاطع مخروطـي و حسـاب      پرداخته،
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مهمي از تاريخ رياضيات مثـل   هاي حذف كرده است. آيا گمان نكرده است با حذف بخش
هاي تـاريخ رياضـي پـس از رنسـانس،      تاريخ نظرية اعداد، تاريخ احتماالت و تمامي كشف

كنـد، آيـا حـداقل     تصويري ناقص و معوج از تاريخ تحوالت اين دانش به خواننده ارائه مي
سـت  كـه قـرار ا   ،توانست با نوشتن مقدمه و يادداشتي كوتاه و مختصـر دانشـجويان را   نمي

اين كتاب فقط به بخش ابتدايي تاريخ رياضي اختصاص  كه ايناز  ،خوانندة اين كتاب باشند
هاي نخسـتين   هاي شمارش در تمدن گاهدست  بهدارد آگاه سازد؟ معلوم نيست چرا اين همه 

نظـام بنداشـتي،    درموردبخش ششم و هفتم كتاب  به باتوجهكه  پرداخته شده است، درحالي
هـاي نااقليدسـي بـراي رعايـت حـداقل ارتبـاط        هندسه و كشف هندسـه ذكر تاريخ تحول 

ي ناقص و نامناسب برنامة مصوب نهاد پيشهاي  موضوعي بسيار الزم بود. حتي در سرفصل
و فناوري براي درس تاريخ رياضي نيز گسترة موضـوعات از ايـن    ،تحقيقات ،وزارت علوم

بسيار فرارتر است.  اقليدساصول هاي شمارش و اطالعات مختصر دربارة  محدودة دستگاه
ي براي تـاريخ رياضـيات از   نهاد پيش يها اطالع خوانندگان بايد ذكر شود كه سرفصل براي

هاي اقليدسي و غيراقليدسي،  آشناسازي با تاريخ رياضيات قديم و جديد، هندسه: اين قرارند
سـهم   ،لـوژي ها، احتمـال، منطـق رياضـي، توپو    عددي، حساب، جبر، مجموعه ي ها دستگاه

  .علماي اسالمي و ،كانتور، هيلبرت، راسل، گودل دكارت، بزرگ اقليدس، ارشميدس،
كتاب برتون كتاب مفصلي در تاريخ رياضيات است كه بر منابع فراوان تحقيقاتي استوار 
است. هر فصل اين كتاب شامل اطالعات تاريخي مناسب با توضيحات رياضي مفصـل آن  

هاي شـمارش و انـدكي از رياضـيات     مترجم در همان موارد دستگاهاست، اما در اين كتاب 
يوناني نيز بسياري از نكات رياضي را حـذف كـرده و ايـن باعـث شـده تـا هـم خلـل در         

هاي صرفاً تاريخي به مطالب رياضي نامتوازن  پيوستگي مطالب ايجاد شود و هم نسبت داده
حذف مقدار زيادي از مطالب  دليل به) 151 - 150(همان:  5- 3- 3باشد. براي مثال در بخش 

تر از يـك صـفحه    نتيجه در كم دركتاب اصلي فقط تعدادي تكرار بيهوده باقي مانده است و 
  بار تعريف قضية اساسي حساب ذكر شده است. سه

مترجم با اصـطالحات علمـي و اصـطالحات    يا  آشنايي نويسندهنا دركنارترجمة لفظي 
مه داراي اشتباهات فراوان باشد و معناي جمالت نيز تاريخ رياضي باعث شده است تا ترج

  كنيم: خوبي منتقل نشده باشد. به تعدادي از اين موارد اشاره مي به
آشنايي نويسنده با اصطالحات تاريخي و اصطالحات علمي باعث شده است كه او نا. 1

توان در ترجمة كتـاب   آشنايي را مينااسامي خاص را غلط ترجمه كند. اوج اين  تر بيش
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)، هركسي كـه بـا   58دانست (همان: » الطبيعه ماوراء«ارسطو به  )Metaphysics( متافيزيك
داند كه نام اين كتاب ارسطو در  تاريخ علم يا تاريخ فلسفه قدري آشنايي داشته باشد مي

است. ايـن اشـتباه فـاحش نشـان      الطبيعه مابعد زبان فارسي كه از نام عربي آن اخذ شده
دهد كه كسي قصد داشته است كه كتابي در تاريخ و فلسفة رياضي بنويسد كه هنوز  مي

كـه نـام    را، »الطبيعـه  مابعـد «و  ،يعني امور فراطبيعي ،»الطبيعه ماوراء«تفاوت دو اصطالح 
  .داند نمي ،بخشي از فلسفه است

بعـدها  «ن شكل ترجمه كرده است كـه  اي از كتاب اصلي را به اي چنين جمله مترجم هم
) او اگر 54(همان: » به غرب منتقل كردند ‘المجست’مسلمانان اين دستگاه را با نام عجيب 

نـام يـك دسـتگاه شـمارش      Almagestدانست كـه   ترين آشنايي با تاريخ علم داشت مي كم
 كتـاب نجـومي پـيش از انقـالب علمـي در      تـرين  مهـم  ؛بلكه نام يك كتاب اسـت  ،نيست
ناميـده   مجسـطي بلكـه   ،المجسـت هاي يوناني و اسالمي كه در فارسـي و عربـي نـه     تمدن
زيرا مترجمان و ويراستار كتاب حتـي نويسـندة    ،هم عجيب نيستندان چشود. البته اين  مي

شناسند و بـه همـين دليـل اشـتباهاً      درستي نمي يعني كلوديوس بطلميوس را نيز به مجسطي
اند و كلوديـوس را هـم    به بطلميوس، پادشاه يوناني، گذاشتهعكس او را زير مطلب مربوط 

  ).140اند (همان:  نوشته» كالديدس«
كتابخانـة  «بايد به مترجم متذكر شد كه كتابخانة عظيم اسكندريه صحيح است و نـه  

)؛ رياضـيات اسـكندراني درسـت اسـت نـه رياضـيات       141(همـان:  » عظيم اسـكندري 
مند بزرگ يوناني هرون اسكندراني است نـه هـرون   ) و اسم دانش162 اسكندريه (همان:

، امـا بـه يـك نمونـة واضـح      كردي طوالني از اين اغالط ارائه فهرستتوان  اسكندريه. مي
نوشـته اسـت   » كنسـتانتينوپل «كه مترجم شهر معروف قسطنطنيه را شود  مي ديگر بسنده

 )؛165(همان: 

عث شده است تا خواننده در اين شده براي بعضي كلمات با هاي اشتباه انتخاب معادل. 2
فكـري   تواند خنده را به لب هر انسان صاحب رو شود كه مي كتاب با موارد عجيبي روبه

بنشاند. شايد شما بدانيد كه دستگاه چاپ توسط يوهانس گوتنبرگ و در قـرن پـانزدهم   
ارشميدس اظهـار داشـت كـه او    «ميالدي اختراع شده است، اما مترجم نوشته است كه 

) البته 166است (همان: » كرده مي چاپبار  نخستينها [دستاوردهاي رياضي] را براي  آن
ي امعنـ  بـه  Publishing دانسـته اسـت كـه اصـطالح     ست كه مترجم نميجا اينمشكل از 

  قرن سوم پيش از ميالد باشد. دربارةوقتي  خصوص به ،كردن است منتشر
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بار در اين كتاب با آن  نخستينكاتبان نسخ مصري هم يكي از مواردي است كه خواننده 
ي كاتب است، معلوم نيسـت چـرا بـه    امعن بهكه  ،را scribeشود، زيرا مترجم كلمة  مواجه مي

) برگردانده است و اصالً به اين نكته توجه نكرده كه مصريان خـط  63(همان: » كاتب نسخ«
  اند. نسخ نداشته

ولي كسي جز متـرجم محتـرم از رمـز آن     ،شناسند موعة قوانين حمورابي را همه ميمج
رمـز قـوانين پادشـاه    «را بـه  » the code of laws of King Hammurabi« يشـان اآگاهي ندارد، 

معناي  بهنه  جا اين code دانسته است كه زيرا نمي، )99ترجمه كرده است (همان: » حمورابي
  مجموعة قوانين است.معناي  بهبلكه  ،رمز

گيري سايه استفاده  تالس از شاگردانش براي اندازه كه خوانندة كتاب ممكن است فكر كند
مربوط به اندازة هـرم توسـط تـالس كـه      مسئلةرا در » Staff« كرده است، زيرا مترجم كلمة مي
بـه كارمنـد    بار  بار به شاگرد و يك  يكي شاخص است، امعن به جا اينمعناي تير بلند و در  به

  ).111 - 110(همان: » فوت بود 6قد كارمندش «ترجمه كرده است و گفته است كه 
يـك  «كـه   مسـئله لوبياي ايستاده از پشت به ديوار از اختراعات مترجم است؛ در ايـن  

(ايستاده از پشت به ديوار) داريم. نقطـة بـااليي پـس از سـرخوردن بـا       0؛30طول  لوبيا به
ايـن  » كند؟ ترين انتهاي آن (از ديوار) حركت مي اي پايين با چه فاصلهافتد.  مي 0؛60فاصلة 

جـاي يـك تيـرك     بهاشتباه گرفته شده و  beanبا  beamكه  اند جمالت به اين دليل عجيب
 مسـئله لوبيا ايستاده از پشت به ديوار. درست ايـن   :گفته شده است ،شده به ديوار داده تكيه

سـمت پـايين سـر     به 0.60 اندازة به شده،  داده  تكيهيوار اين است كه اگر يك تيرك كه به د
  ؛گيرد مي فاصله قدر چهبخورد، انتهاي آن از ديوار 

تـوان   ها جز تكرار عين مـتن خـود فصـل نيسـتند، نمـي      سؤاالت تستي پايان فصل. 3
جمـالت اسـت در انتهـاي فصـل آمـده      دوبـارة  دريافت چرا چنين سؤاالتي كه تكرار 

ي طرح شوند كه درك دانشجويان شكل بهسؤاالت انتهاي فصل بايد  زيرا معموالً ،است
اين سؤاالت تستي خود شاهدي بر سطح نازل كتـاب و   درواقع،. را از مطالب بيازمايند

فصـل سـوم    4ة تسـت شـمار   ،عدم درك خود مؤلفان از مطالب آن است. براي مثـال 
، هركسـي بـا   »اسـت؟ كدام رابطة رياضي از هرودوت «) پرسيده است كه 103(همان: 

دانـد كـه هـرودوت مـورخ بـزرگ دورة باسـتان اسـت و         كمي آشنايي با تـاريخ مـي  
انـدازة هـرم را در كتـاب خـودش       دان نبوده است و صرفاً حكايت مربوط بـه  رياضي

  كرده است.  قلن



  1397سال هجدهم، شمارة اول، فروردين  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   12

تربيع دايره را  مسئلةاولين كسي كه «فصل چهارم پرسيده است كه  5سؤال تستي شمارة 
) و چهار گزينة فيثاغورس، تالس، بقـراط، افالطـون را هـم    138(همان: » پاسخ داد كه بود؟

كـرده اسـت. مشـكل ايـن اسـت كـه مؤلفـان كتـاب حتـي           نهاد پيشبراي انتخاب جواب 
و تضـعيف   ،دنياي قديم، يعني تربيع دايره، تثليث زاويه مسئلةاند كه حل هر سه  دانسته نمي

تربيـع دايـره    مسـئلة كسي به  هيچ ،كمك خط و كش و پرگار ممكن نبود. بنابراين بهمكعب 
مـيالدي توسـط فردينانـد فـون لينـدمان       1882بـودن آن در سـال    غيـرممكن پاسخ نداد تا 

)Ferdinand von Lindemann كـه  ايـن جـاي   به) اثبات شد. به همين دليل است كه مترجمان 
بيهـودگي  «انـد كـه او    نوشـته  ،كعب را اثبات كـرد بودن تضعيف م غيرممكنبنويسند واتزل 

آشـنايي بـا ايـن مسـائل     نا). و البته به همين دليل 132(همان: » تضعيف مكعب را نشان داد
)، 126نوشـته اسـت (همـان:    » تطبيق دايـره «تربيع دايره را در جايي  مسئلةاست كه مترجم 

 دليـل  بهع وجود دارد كه مترجم براي تربي quadratureو  squaring ةواژچون در انگليسي دو 
آشـنايي  نارا به تطبيق ترجمه كرده اسـت. همـين    squaring اشتباه بهآشنايي با اصطالحات نا

كـش و   خـط تثليث زاويـه تنهـا بـا    «باعث شده است تا ويراستار هم متوجه نشود كه جملة 
 است.  ) كامالً نادرست131(همان: » است هاي هندسي ترين ساخت پرگار يكي از ساده

اولـين كسـي كـه بـه اصـل پـنجم       «فصل ششم پرسيده است كه  1سؤال تستي شمارة 
ي براي نهاد پيشو چهار گزينة » شك كرد چه كسي بود؟ التغيراقليدس به عنوان يك اصل 

نويسـنده در   و لباچفسـكي.  ،ند از خواجه نصيرالدين طوسي، گوس، ريمانا جواب عبارت
دوبـار دربـارة خواجـه نصـير و اصـل       ،وده اسـت معدود جمالتي كه خودش به كتاب افز

اولين كسي كه به استقالل بنداشت توازي شك كـرد  «: نظر كرده و گفته است اظهارتوازي 
» دان ايرانـي بـود   مطالعة علمي قرار داد خواجـه نصـيرالدين طوسـي رياضـي     موردو آن را 
 ةالشـافي الرسالة  نامحتي  ه شد،گفت كه چنان هم واضح است كه نويسنده .)227 ،196(همان: 

تـرين آشـنايي بـا     دانسته است. او اگر كم طوسي را هم نمي  عن الشك في الخطوط المتوازيه
از همان دورة يوناني مطرح بوده است و  مسئلهدانست كه اين  مي ،اصل توازي داشت مسئلة

باره نوشته شـده اسـت و حتـي در     رسالة خواجه نصير نيز يكي از رساالتي است كه دراين
بـن سـعيد     عبـاس دورة اسالمي نيز پيش از خواجه نصـير، دانشـمندان ديگـري از جملـه     

باره  دراين اي زيست، نيز رساله جوهري، كه در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم هجري مي
  ؛)216 - 215: 1375اند (قرباني  داشته
زيـرا از   ،انـد كـه بسـيار عجيـب اسـت      معادل برخي كلمات نادرست انتخاب شـده . 4

رود كه اين كلمات و مفاهيم را  انتظار مي ،رشتة رياضي هستند ستادامترجمان محترم كه 
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معنـاي قضـيه اسـت     هببلكه  ،نيست» تئوري«معناي  به theorem بشناسند براي مثال كلمة
» كتـاب «گوينـد و نـه    اقليـدس، مقالـه مـي    اصـول )؛ به هر فصل از كتـاب  90 فحة(ص

بـراي  «وجود اصول اوليه براي اجتناب از دور است و نـه   .)116: 1392آملي   (احمدي
هـاي   تـرين نسـبت   يكي از معـروف  كه اين) و 143(همان: » گشتن  خود  دور بهپرهيز از 

  ).81(همان: » نسبت طاليي متقابل«نسبت طاليي است و نه  عكستاريخ رياضي 
گـاه   دانـد كـه روش هندسـه هـيچ     هركسي كه اندكي با هندسه آشنايي داشته باشـد مـي  

دهي  روش استقرايي سامان براساستالس هندسه را  كه ايننوشتن  لذا ،استقرايي نبوده است
) يك غلط فاحش است، بايد به مترجم متذكر شد كـه كلمـة   110 - 109كرده است (همان: 

deductive  معناي روش قياسي است به ،كار رفته است بهكه در كتاب اصلي براي روش تالس .
  ؛شود ناميده مي inductiveمقابل روش استقرايي قرار دارد كه در انگليسي  دراين روش دقيقاً 

هاي شـمارش بسـيار مهـم     خصوص در بخش دستگاه بهكه  ،اشتباهات در بيان اعداد. 5
  بـه اگـر خواننـده بـه جـدول مربـوط       ،خورد. براي مثال چشم مي بههم در كتاب  ،است
 62808شود كه شـكل كتـاب بـراي عـدد      متوجه مي ،گاه شمارش مايايي دقت كنددست

). يا در كتاب آمـده اسـت كـه    33دهد (همان:  اشتباه است و فقط عدد صفر را نشان مي
زيـرا در   ،) كه اشتباه است42گر مربع عدد ده هزار است (همان:  بيان» MMيك جفت «

در آن كسرهاي «با مربع يك ميليون معادل است. يا جملة  MMاعداد يوناني يك جفت 
 ) كـامالً 64(همـان:  » انـد  تفكيك شـده  101تا  5و مخرج يك عدد فرد بين  2با مخرج 

 101تا  5يا عددي فرد بين  2ها  ت كه صورت آناشتباه است، زيرا منظور كسرهايي اس
 هـا.  منظور تجزية اين كسرهاست و نه تفكيك آن براين، عالوهها، و  است و نه مخرج آن

از مربـع   ضـلعي  ششپاپيروس ريند نوشته است كه بايد يك  489 مسئلةمترجم ضمن 
كـرد و  بايد جدا  ضلعي هشت درست آن است كه يك كه ) درحالي77جدا كرد (همان: 

  ؛هست  مسئله دركنارضلعي هم  كس آن هشتاتفاقاً ع
مترجم متوجه منظور نويسندة كتاب اصلي نشـده اسـت و لـذا     ،در بسياري از موارد. 6

در قـارة آمريكـا   «در كتاب آمـده اسـت كـه     ،مطلبي نادرست را نوشته است. براي مثال
) 31(همـان:  » دهنـد  يخوبي نشـان مـ   بهشده، وجود رشتة اعداد را  زده گرههاي  ريسمان
گـاه   مترجم متوجه منظور نويسنده نشده است چون در تـاريخ رياضـي هـيچ   ـ  نويسنده

منظـور اصـلي ايـن اسـت كـه ايـن        .نشان داده نشده است  وجود اعداد توسط ريسمان
  ها هستند. دادن اعداد توسط نخ نشانها نمونة خوبي از  ريسمان
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در كتاب  .اه فهميده و اشتباه ترجمه كرده استمربوط به فيبوناچي را اشتب مسئلةمترجم 
» عددي است كه دنبـالش بـوديم   5طور كه  همان ،شود مربوط مي 19اين به «آمده است كه 

 19هم مثـل   2نيست و درست اين است كه  5دنبال  به مسئلهاصالً  كه درحالي ،)68 فحة(ص
 حتي گمان كرده است كهنظر است. مترجم  موردبه جواب  5مثل ربط  19به  2است و ربط 

»expressive language of Fibonacci« كه اگـر   درحالي ،است» زبان رساي فيبوناچي«معناي  به
را  مسئلهدانست كه منظور اين است كه فيبوناچي  مي ،قدري با تاريخ رياضي آشنايي داشت

متن لـوح  «در با كلمات و بدون استفاده از نمادهاي رياضي بيان كرده است. همين اشتباه را 
 معنـاي  بـه » verbal« نيز جا اين ؛) دوباره مرتكب شده است88(همان: » با توضيحات شفاهي

نگارشي و غيرنمادي است و نه شفاهي، البته بايد از مترجم پرسيد كه چگونه يك لوح بابلي 
  راه خودش داشته باشد. تواند توضيحات شفاهي هم هم سال پيش مي 2000مربوط به 

معني  گر موارد انتخاب نادرست معادل كلمات باعث شده است تا جمله بيدر برخي دي
» بلكـه تشـريحي اسـت    ،دهي منطقي نيست ريشة دستگاه ده«  در جملة ،براي مثال .شود

شد كـه   است و بايد گفته مي anatomicalاي نادرست از  ترجمه جا اينكلمة تشريحي در 
تطابقش با اعضاي بدن انتخاب  به باتوجهبلكه  ،مالحظات منطقي براساساين دستگاه نه 

) كـه معـادل نادرسـتي اسـت و     90(همان: » با مشاهدة حقايق مقيد«شده است. عبارت 
 اسـت. » ثبت مقادير محسـوس « »observation of concrete facts« ترجمة مناسب عبارت

»a detached intellectual subject for the connoisseur « كـري ناپيوسـته   مبحث ف« معناي بهنه
  است.» اي براي افراد باسواد فكري جداگانه ةمسئل« معناي بهبلكه  ،)106(همان: » براي خبرگان

اقليدس ... غيـر از هندسـه، مقـاالتي دربـارة     «نمونة آخر از اشتباهات مختلف به مطلب 
، وارد است )142(همان: » هاي مخروطي، هندسة كروي و نظرية اعداد نيز نوشته است برش

هاي مخروطي اصطالحي نادرست است و بايد مقاطع مخروطـي گفتـه    برش كه ايندا از ج
چـه اشـتباهي    گوينـد، آن  مانـده اسـت مقالـه نمـي      هايي كه از اقليدس باقي شود و به رساله

اي دربارة نظرية اعداد ندارد و در متن اصلي كتاب  اصالً رساله كه اقليدس تر است اين بزرگ
از  خط به خطبرتون هم چنين ادعايي وجود ندارد و معلوم نيست نويسنده كه همة مطالب را 

  چرا ناگهان چنين مطلب اشتباهي را بر آن افزوده است. ،اين كتاب ترجمه كرده است
  
 م بنيادي رياضياتاز كتاب بنياد و مفاهي خط به خطترجمة  3.5

بنياد و مفـاهيم  است از قسمتي از دو فصل از كتاب  اي  فصل ششم و فصل هفتم نيز ترجمه
تنهـا انتخـاب ايـن دو فصـل      نه داده خواهد شد كه ادامه نشان در كه چنان، بنيادي رياضيات
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ـ  بهكه  ،اين دو فصل ةترجمعنوان فلسفة رياضي انتخاب مناسبي نبوده است، بلكه  به ب مرات
  نيز داراي ايراداتي است. ،تر است از ترجمة فصول قبل كاري ساده

و خود  نوشتة ايوز، كتابي در فلسفة رياضي نيست ،بنياد و مفاهيم بنيادي رياضياتكتاب 
خواهد تا روايتي از ابداع و  شود كه او در اين كتاب مي كتاب متذكر مي گفتار پيشاو نيز در 

ترتيب فصول كتاب نيز اگرچه  ).ix :١٩٩٧ Eves( تغيير مفاهيم رياضي درطي تاريخ ارائه كند
در درجة اول بر تغييرات مفهومي رياضـيات در جريـان پيشـرفت آن     ،ترتيبي تاريخي است

اقليدسـي   پـيش العة تغييرات تاريخ هندسـه را از رياضـيات   تكيه دارد. ايوز در اين كتاب مط
هـاي الزم را ارائـه    طور مفصل اطالعات و تحليل بهاقليدس  اصول دربارةآغاز كرده، سپس 

هاي نااقليدسـي توضـيحات الزم تـاريخي و     در گام بعدي دربارة كشف هندسه .كرده است
را در كار هيلبرت و پوانكـاره   هاي متعاقب هندسه داده و سپس پيشرفت دست بهرياضي را 

طـور كامـل تبيـين     بـه هاي نااقليدسي  بيان كرده است تا سير تحول هندسه و كشف هندسه
مفـاهيم   ةگسـتر پردازد تا  مي ها گردد. او سپس به پيدايش ساختارهاي جبري و نظرية گروه

يـل  جبر و آناليز كامل پوشـش داده باشـد. پـس از تكم    و رياضي را در چهارچوب هندسه
و طرح موضـوع نظـام بنداشـتي     6معرفي تاريخي تمام اين مفاهيم است كه نوبت به فصل 

، بدون توجه به تاريخ و فلسفة رياضي رسد. اما در كتاب مورد بررسي ما، صوري مدرن مي
بـه   .اين مقدمات تاريخي و رياضي الزم، ناگهان چنين فصلي در كتاب گنجانده شده اسـت 

شده است كه عنوان فصل را از نظام بنداشـتي صـوري بـه روش     مترجم ناچار ،همين دليل
قدر كافي دربارة نظام بنداشـتي در هندسـه و    بهجديد رياضي تغيير دهد، چون پيش از اين 

غلـط   بـه تغييرات آن صحبت نشده است. اين نقص باعث شده تا ممكن باشد كه خواننـده  
كه چنين نيست  داشته است، درحالينظام بنداشتي در رياضيات وجود ن تر پيشگمان كند كه 
كردن مـدرن رياضـيات    بنداشتيبه  ،از عنوان اصلي آن نيز معلوم است كه چنان ،و اين فصل

  شود. مي  مربوط
پـس از   بنياد و مفاهيم بنيادي رياضـيات در كتاب  .فصل هفتم نيز وضعيت مشابهي دارد

بيان فصلي در نظام بنداشتي صوري و مدرن، دو فصل بعدي به دو مفهوم اساسي نظام اعداد 
انـد.   ها اختصاص دارد كه در ارتباط با نظام بنداشتي گسترش يافته حقيقي و نظرية مجموعه

دهد و پس  پس از بيان اين دو مفهوم اساسي است كه ايوز فصلي را به منطق اختصاص مي
هاي بنيادين رياضـي را   كوشد تا بحران ها، مي داري منطق صوري و حساب گزارهاز بيان مق
توان پرسيد كه بيان مقداري از منطق  مي ،چه تا كنون گفته بود توضيح دهد. حال آن براساس
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هاي متعدد  كتاب كه درحاليهم  آنصوري بدون توجه به اين ترتيب مطالب چه لزومي دارد، 
درآمـدي بـه   ن موضوع وجود دارد كه نمونة شـاخص آن كتـاب   مناسبي در فارسي براي اي

هنوز مطالب بسيار الزمـي در فلسـفة    ،ديگر طرف ازاست و  ،نوشتة ضيا موحد ،منطق جديد
ها  اي به آن رياضي و حتي دربارة مفاهيم رياضي باقي مانده است كه در اين كتاب هيچ اشاره

سـبب خودكفـايي    بهمترجم گفته است ـ  خود نويسنده كه چناننشده است. حتي اگر آن را 
هـاي ديگـر در ايـن     بهتر بود كه مثل بسياري كتاب ،) به آن افزوده است204 فحةكتاب (ص

  زمينه آن را در ضميمة كتاب جاي دهد.
حتي اگر بتوان توجيهي بـراي ترجمـة ايـن دو فصـل بـدون مقـدمات الزم        ،حال هر به

فصلي در اين موضوعات، يعني بررسي نظـام بنداشـتي صـوري مـدرن و      كه اينيافت، در 
انتهـاي   تواند جاي فلسفة رياضي را بگيـرد ترديـدي نيسـت. ايـوز در     منطق صوري، نمي

هاي رياضي اختصاص داده اسـت، متـرجم محتـرم     كتاب خود بخش كوچكي را به فلسفه
عنـوان   بـه دبيات دانشـگاهي  چه در ا يافت كه آن شايد درمي ،زد اگر سري به اين بخش مي

ي نهـاد  پيشهاي مختصر و نادقيق  چيست. حتي اگر به سرفصل ،شناسند فلسفة رياضي مي
 ،كـرد  و فناوري براي درس فلسفة علم (رياضيات) هم رجوع مي ،وزارت علوم، تحقيقات

بـر كتـابي نـام     كـه  اينشد. واقعاً  متوجه تفاوت موضوعات منتخب او با فلسفة رياضي مي
گرايـي،   كه از مكاتب اصلي فلسفة رياضي يعني افالطون آن بي ،ة رياضي گذاشته شودفلسف

دانش نداشتن كاري عجيب و ناشي از  ،گرايي حتي نامي برده شود و صورت ،شهودگرايي
ي نهـاد  پـيش هـاي   اطالع خوانندگان بايد ذكر شود كه سرفصـل براي و آگاهي الزم است. 

هـاي   ديـدگاه  مـروري تـاريخي بـر   : قرار زير اسـت  به) رياضيات( براي درس فلسفة علم
نظريـة  غيراقليدسـي و  هـاي   تـأثير هندسـه  رياضي قبل از پيدايش رياضيات جديد، فلسفة 

برنامـة   گرايـي،  گرايـي فرگـه و راسـل وايتهـد، صـورت      ها، منطق ها براي ديدگاه مجموعه
 هـا و  سي مكتببررو گرايي،  ر رياضيات جديد، شهودگراي يوساختدآن  تأثيرهيلبرت و 

  .رياضيفلسفة نظرهاي جديدتر در 
انجام نداده، بلكه انتخاب مناسبي هم براي ترجمـه  ليفي أتتنها هيچ كار  نهاما نويسنده كه 

مختلفي  شتباهاتاانجام نداده است، در ترجمه نيز توفيق نداشته است و اين دو فصل داراي 
  شود. ميها اشاره  است كه به برخي از آن

مترجم با برخي اصطالحات اساسي براي ترجمة يك متن منطقي آشنا نبوده است. چـرا  
سعي كند كه متني مربوط بـه منطـق را    ،داند قانون منطقي را نمي ترين مهمبايد كسي كه نام 
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رد شـق   ة قاعد«عنوان تأليف جا بزند، مترجم از عناوين مختلف  بهترجمه كند و حتي آن را 
) 224(همـان:  » قانون نفـي ثـاني  «و » طرد شق وسط«) و 216: 1392(احمدي آملي » وسط

استفاده كرده است و حتـي در ايـن   » طرد شق ثالث«براي ارجاع به يك قانون منطقي يعني 
مثل اين است كه گفته «جملة عجيب نشان داده است كه اين اشتباهات تصادفي نبوده است: 

  ).223(همان:  »شود بين درستي و نادرستي شق ثاني وجود ندارد
ي صوري است كـه در متـون منطقـي بسـيار     امعن بهبعدي اصطالح فرمال  مهماصطالح 

اين عبـارت ممكـن   «پركاربرد است، اما به اين جمله كه در كتاب آمده است توجه كنيد كه 
بيـان رسـمي و    ،در علـم منطـق   .)176(همـان:  » بيان نشـود  كه اينً بيان شود يا رسمااست 
صوري است و منظور كل جمله اين  معناي به جا ايندر  »formally« و قيدرسمي نداريم غير

  است كه چه بيان عبارت صوري باشد و چه صوري نباشد.
تنهـا چنـين    نـه ) اختراع خـود متـرجم اسـت و    177(همان: » اي دكترين فرضيه«عبارت 

اشـتباهات  به آن گفته شده است  چه در كتاب راجع بلكه هر آن يست،ناصطالحي در منطق 
 زيـرا معلـوم نيسـت چـرا     ،عجيبي است كه محصول درك نادرست از مـتن اصـلي اسـت   

»postulational«، اي ترجمـه شـده و   ناگهـان بـه فرضـيه    جا ايندر  ،كه همان بنداشتي است 
»discourse«، درواقـع،  .به دكترين برگردانده شده اسـت  ،كه تا حاال تئوري ترجمه شده بود 

به آن است. اين اشـتباه   ن تئوري بنداشتي است كه كل اين فصل راجعاي هما دكترين فرضيه
در ترجمه باعث شده است تا مترجم نتواند تعريف دو اصطالح تعبير و مدل را هم درست 

ي كـه  شـكل  بـه  .گزيني مجموعة عبارات در يك تئوري بنداشتي اسـت  ارائه كند. تعبير جاي
گزيني است، اما متـرجم متوجـه    ين جايها صادق شوند و مدل نتيجه و محصول ا بنداشت

يك تعبير يا يك مدل « :تمايز تعبير و مدل نبوده است و اين دو را يكي گرفته و نوشته است
اين تمايز باعث شده است تـا متـرجم    نكردن درك». آوريم مي دست بهها  از سيستم بنداشت

بنداشـتي گفتـه اسـت     كه بگويد مدل نظـام  جاي آن بهرياضيات كاربردي  درمورددرادامه و 
سـت.  امعن ) كه اصطالحي كامالً نادرسـت و بـي  178(همان: » يك ارزيابي از نظام بنداشتي«

در  كـه  چنـان  ،دانسته اسـت  البته مشخص است كه او حتي معناي اصطالح تعبير را هم نمي
اسـتفاده  » تفسـير «بـار از   اين »تعبير«جاي اصطالح  به »interpretation« چند صفحه بعد براي

ها باعث شده است تا مترجم سرانجام در يـك   فهمي ). همة اين كج183كرده است (همان: 
توابع دكتـرين   ةهم« :نوشته شده باشد 4يعني در خط  ؛صفحه دو جملة متناقض را بنويسد

توابـع   ةهمـ « :نوشـته اسـت   11و در خـط  » نامند مي محضاي موجود را رياضيات  فرضيه
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واضح است كه تمامي ايـن   ،البته». نامند مي كاربرديد را رياضيات اي موجو دكترين فرضيه
ترجمـه   مـورد آگاهي كافي متـرجم از موضـوع   نداشتن  اشتباهات محصول ترجمة اشتباه و

  است وگرنه متن اصلي كتاب ايوز كامالً صحيح و روشن است.
 ،تباه شـده ها مرتكـب اشـ   تنها با اصطالحات منطقي آشنا نبوده و در ترجمة آن نهمترجم 

ذوات اين هندسه «است. در كتاب آمده كه  دادهننيز درست انجام  را بلكه ترجمة باقي موارد
طـور كـه در    زيـرا همـان   ،) كه اشتباه اسـت 222(همان: » از ويژگي تجربه برخوردار هستند

 داننـد موجـودات هندسـي    مي ،كتاب اصلي نوشته شده و كساني كه با هندسه آشنايي دارند
  د.ندارنپذيري  چه نوشته شده ويژگي تجربه يعني دقيقاً برعكس آن ،و مجردند انتزاعي

به مطالب و فصـول ديگـر باعـث     يتوجه بيمشكالت، ترجمة صرف و  اين بر  عالوه
كتاب ايوز درست اسـت و نـه درمـورد     درموردشده است تا مترجم مطالبي را بنويسد كه 

دربـارة اعـداد حقيقـي     بيان مطالب مختصـري ايوز پس از  در كتاب ،براي مثال اين كتاب.
يعنـي   ؛طور هم هسـت  و همين» اين ايدة مهم، موضوع فصل بعدي است«نوشته است كه 

امـا متـرجم   ، اعداد حقيقي است بنياد و مفاهيم بنيادي رياضياتموضوع فصل هفتم كتاب 
تـاب  فصـل بعـدي ك   كـه  ايـن توجـه بـه    بـي  ،)190اين جمله را عيناً ترجمه كرده (همان: 

منطق نمادي است. البته ترجمة ايـن   دربارةشده هيچ ربطي به اعداد حقيقي ندارد و  ترجمه
دانـد كـه در    احتمـاالً هركسـي مـي    ،بخش از كتاب هم خالي از اشتباه نيست. بـراي مثـال  

ولي مترجم در توضيح مثالي با استفاده از مفـاهيم   ،وجود ندارد ملكه نام اي به شطرنج مهره
ر از مهرة ملكه استفاده كرده است كه البته بايـد بگـويم كـه نـام درسـت آن      شطرنج چندبا

  ).191وزير است (همان:  ةمهر
  

 هاي ديني سازي و ارزش . كتاب6
شـناخته   تأليف دو استاد دانشگاه بهكه  ،رياضيات فلسفة و تاريخكتاب  ،نشان داديم كه چنان

اي  تقريباً هيچ صـفحه  كه چنان .هم به بدترين شكل ممكن آن .سازي است ، كتابشده است
كه وقتي  كننده است اين چه ناراحت اما آن ،نيست كه خالي از ايرادي محتوايي يا شكلي باشد

از دانشجويان چه توقعي بايد داشـت. دقـت    ،زنند استادان دانشگاه دست به چنين كاري مي
فارسي اسـت كـه    يپديا ويكيسازي يكي  ميان سه منبع اصلي اين كتاب درداشته باشيد كه 

راستي وقتـي اسـتادان    و گاه نادرست است، اما به است وضوح مطالب آن فاقد اعتبار الزم به
تـوان از   زننـد، چگونـه مـي    فارسـي مـي   يپـديا  ويكـي كردن از روي  كپيدانشگاه دست به 
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دانشجويان توقع داشت كه در تحقيقات علمي همت بگمارند و از منـابع صـحيح و معتبـر    
كتاب از روي دو كتاب ديگر و بدون هيچ ارجاعي به درصد  90،ديگر سوي ازند؟ استفاده كن

ها در منـابع آخـر كتـاب هـم نيامـده       ها ترجمه شده است و حتي اسم يكي از اين كتاب آن
تـوان از دانشـجويان    ي ديگر جز دزدي علمي دارد؟ حال چگونه مـي ااست، آيا اين كار معن

مطـالبي را كـه محصـول ذهـن و      فقـط خواست كه اصول تحقيق علمي را رعايت كننـد و  
  ند؟كنعنوان اثر خود معرفي  بهمطالعة ايشان است را 

تنها با معيارهـاي اخـالق علمـي كـه      نهچنين كاري  دادن اما بايد توجه داشت كه انجام
هاي فرهنـگ اسـالمي هـم     هاي ديني و ارزش بلكه با ارزش، ني هستند سازگار نيستجها

تنهـا   نـه عنـوان اثـر خـود،     بـه مطابقت ندارد. ترجمـة اثـر شـخص ديگـري و معرفـي آن      
گذاشتن حقوق معنوي مؤلف اصلي است، بلكه اين انتساب اثر بـه خـود نيـز نـوعي      زيرپا

چه از بزرگان دين به ما  دروغ چيزي بر آن آيد و الزم نيست در مذمت حساب مي بهدروغ 
  بيفزاييم. ،رسيده است

  
 هاي كاربردينهاد پيشگيري و  نتيجه .7

كم بايـد آن را يـك    دست ،دزدي قلمداد نكنيم  را اگر كتاب رياضيات فلسفة و تاريخكتاب 
سـازان   عـدم اهليـت الزم كتـاب    دليـل  بهسازي نيز  سازي بدانيم كه متأسفانه اين كتاب كتاب

ي انجام گرفته است كه كتاب مشحون از ايرادات علمي و ساختاري اسـت. ايراداتـي   شكل به
تـوان   ها اشاره كرديم تنها برخي از اين ايرادات و مواردي هستند كـه مـي   كه در مقاله به آن

  ها را اشتباهات محرز قلمداد كرد. آن
  بـه  نداشتن وضعيتي منجر شده است عدم تخصص چه به چنين بايد اذعان داشت كه آن

تـاريخ و   زمينـة  درگونه سابقة تحصـيلي يـا تحقيقـي     ظاهر مؤلفان اين كتاب است كه هيچ
اند تا دست به انتحال آثار مؤلفـان ديگـر بزننـد، امـا      فلسفة رياضيات ندارند، لذا ناچار شده

توان گفـت   ت ميئجر بهاند كه  دهچنان بد انجام دا نداشتن تخصص اين كار را هم آن دليل به
شود تا تصور و اطالع  بلكه باعث مي ،تنها مفيد نيست نهخواندن اين كتاب براي دانشجويان 

  رياضي پيدا كنند. ةفلسفنادرستي از تاريخ و 
شود تا نهادهاي مسئول بكوشند تا كتابي مناسب و جامع منطبق بـا   مي نهاد پيش ،انتها در

و فنـاوري و بـا رعايـت اصـول علمـي و اخـالق        ،، تحقيقـات هاي وزارت علـوم  سرفصل
هـاي تـاريخ رياضـي و فلسـفة رياضـي نوشـته شـود و در اختيـار          دانشگاهي بـراي درس 
  دانشجويان قرار گيرد.
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