
 او. درگذشت انگستان سفوردکآ در شيپ ی ھفته ستم،يب قرن لسوفانيف نیرگذارتريتاث از یکی ،)هيشوال لقب با( دامت لیکما
 ر،یز در. داشت خود آن از ١٩٩٢ در اش یبازنشستگ تا ١٩٧٩ از سفوردکآ دانشگاه در منطق در را ھامیکيوا یاستاد یرسک

 سونکزایآ ليدن نگتون،یاد یدوروت امسون،يلیو یموتيت پاتنام، یلريھ جمله از او فلسويف ارانک ھم خاطرات از است یا مجموعه
 .رفتندیپذ ريتاث او ی حرفه و یزندگ از ای و بودند ارشکھم شناختند، یم را دامت هک یافراد گرید از چند یتن و
 

 لپور یارن و یچلیرک مونیسا --
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 یزندگ قرن مين
 
 ميتصم و بگذرانم یگرید دانشگاه در را یمدت تا داشتم اجازه دانشگاه از هک یھنگام یعنی ردم،ک مالقات ١٩۶٠ در را دامت لیکما

 .بگذرانم سفوردکآ در را دوره نیا یھا ماه نياول هک بودم گرفته
 .است نيسھمگ او رفتن ايدن از خبر و آورد دوام سال پنجاه از شيب هک بود ما یدوست آغاز آن و
 ایآ» عنوان با یسخنران یک ی ارائه با را سفوردکآ در خود اقامت( ميداشت نظر اختالف ھم با فلسفه موضوع در یليخ ابتدا در

 یوقت بعدا ؛)ردمک آغاز شد، دور یدامت یھا دهیا از نبود نکمم شتريب آن از گرید هک «متناظرند تيواقع با درست یھا جمله
 ھم ھنوز. داشت او هک بودم ینفوذ ريتاث تحت یليخ «خیتار و قتيحق استدالل،» شد تاینھا هک ردمک یا قطعه نوشتن به شروع
 هک بود ادهد صيتشخ بود قائل احترام شیبرا او هک یگرید لسوفيف هک است نیا مھم هک گفت من به او اما بود موجود نظر اختالف
 در ھم باز و. اش یواقع یمعن به است گرفتن مک دست خواندن «مھم» را ھا آن و بود، مھم بود ردهک مطرح او هک ییھا سوال
 .نمک ردوبدل او با را ھا دهیا توانم ینم گرید هک نمياندوھگ من و شد دور ھم از ما یفلسف یرھايمس رياخ دوران

 
 ،ینژادپرست با مبارزه بود ھا آن از یکی. گذشت یمتنوع یھا موضوع از ما یھا بحث ،ییاگر ضدواقع و ییگرا واقع از گذشته
 الماتکم بر عالوه. انسان یک عنوان به هکبل رکف صاحب آدم یک عنوان به فقط نه و بود سرمشق لیکما آن در هک یموضوع
 مانده من ذھن در شتريب ھمه از هک اند یزھايچ او بودن غش و غل یب و بود نيعج یورز عشق با هک لیکما عتيطب ما، یفلسف
 ارتباط یدرست به او و داد یم تياھم اش جامعه به داد، یم تياھم ھا آدم به داد، یم تياھم ھا دهیا به دامت لیکما. است
 .داد صيتشخ را گرید یدوتا به دادن تياھم و را سه نیا از دامکھر به دادن تياھم

 
 ھاروارد دانشگاه وس،تیامر پروفسور پاتنام، یلريھ
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 

 ريش و دود
 
 در بود یزمان و بودم سفوردکآ یھا پاب از یکی در. دید مرا او هک نمک ینم رکف گرچه ردم،ک مالقات بار یک فقط را دامت لیکما

 شندک یم گاريس یحساب هک است یسانک مخصوص فقط هک ییصدا با بارمن به و شد وارد دامت و ،)یالديم( ھشتاد ی دھه
 یک و بودم فلسفه یترکد یدانشجو یک من البته؛ شناختم، را او من «.لطفا ِھجِز، و بنسون ییتا چھل ی بسته یک» گفت،
 .فلسفه یواقع ی خوره

 
 ی خانواده یک در من. رفت یم او هک رفتم یم ییاسيلک ھمان به بودم بچه یوقت. شناختم را او هک بود ھم یگرید ليدل اما
 .رفت یم سفوردکآ در رزیفراکبل ی صومعه به من ی خانواده و شدم بزرگ يکیاتولک
 مقبول دامت یبرا نمک یم رکف هک بود یبکيتر نیا و بود، ارک محافظه یمذھب نظر از یول بود رو انهيم یاسيس نظر از رزیفراکبل
 به هک یزيچ. زد یم یزرد به شیجلو هک دشيسف یموھا و بزرگش سر با دارم، کترسنا آدم یک لکش به را او خاطراتم در. بود

 رسم ھنگام هک یوقت ،)حيمس شدن مصلوب روز ای کپا ی جمعه( کپا ديع روز در هک است آن خورد یم چشم به ذھنم در وضوح
 به مراسم نیا آوردن جا به یبرا هک یسانک به هک نیا زا قبل آورد یم در را شیھا فشک دامت د،يرس یم فرا بيصل دنيبوس
 .است ارکآش ھم اش یفلسف آثار در بروبرگرد یب یبندیپا و دیشد تیجد نیا. وندديبپ بودند شده صف

  
 پاب ھمان در را او بعد ھا سال یوقت. است داشته ھم طبع شوخ و شاد یرو یک او هک ندیگو یم شناختند یم را او هک ھا آن
 هک ردک اشاره بار یرو یا نوشته به دامت. برسد من به بعد و اورديب شیبرا را دامت یگارھايس بارمن تا بودم منتظر من ،دمید
 درفت؟ ريش» گفت یا خنده با و «درفت ريش» گفت یم
 چگونه دميھمف هک بود بعدھا فقط. میبگو چه دانستم ینم واقعا یول زدم، لبخند یشوق و شور با من «ه؟يشوخ هی نیا نميبب

 .بود ردهک مالقات را نیتگنشتایو سفوردکآ در ومبکانس زابتيال ی خانه در دامت
  .دانست ینم دامت «جاست؟ک ريش ديدان یم ایآ» :بود گفته او به زيچ یک فقط نیتگنشتایو
 
 یم وصل نیتگنشتایو به ار دامت و دامت به مرا شوند یم مربوط ريش به هک مالقات دو نیا هک دارم دوست را موضوع نیا یليخ
 .نندک
 



 جیمبرک دانشگاه ن،یرِ ک ميت
 
  ---------------------------------------------------------------  

 
 

 یزندگ فصول تمام یبرا معلم
 

 یم» :نیا هيشب گفت یزيچ ھا آن از یکی بودم، ردهک یسخنران نيچ در یانیدانشجو یبرا هک نیا از بعد ش،يپ سال دو حدود
 جلو و ديدھ یم ارائه را ییھا هینظر تانیھا تابک در شما اما. شد تیھدا دامت لیکما سر توسط شما یترکد ی رساله هک دانم
 ه،ک سوال نیا دنيپرس یبرا بود یا مودبانه راوش واقع در «شود؟ یم چگونه نیا. دارد مخالفت او یھا دهیا با هک دیبر یم
 »د؟يباش وفا یب خود نیرید معلم به بتنس نيچن نیا ديتوان یم چطور»
 
 خود معلمان به ھم قدرھا آن هک میبگو بودند آمده گرد من صحبت یپا هک یانیدانشجو به صراحت به هک نیا ردم،ک حس من

 من به ینيچ لسوفانيف از یاريبس.داشتند حضور ھم ھا معلم آن از یليخ هک مخصوصا بگذارد یبد اثر است نکمم نمانند، وفادار
 معلم به گذاشتن احترام نيماب تفاوت ی درباره من ھم نيھم یبرا. یزندگ تمام یبرا است آدم معلم آدم، معلم هک بودند گفته
 ی رساله اول یھا نسخه در. بود شده سوق دامت لیکما خودِ  ی لهيوس به من دگاهید. ردمک صحبت او با داشتن توافق و شان

 بود یزيچ نیا و بودند، ريمس جک دایشد او دید از اغلب من یھا یريگ جهينت و استدالل یھا روش دادم، یم او به هک ام یترکد
 یم خوشش هک ديرس یم نظر به. اوردين انيم به بابت نیا از ھم لمهک یک یحت ھرگز او. بودم خبر با آن از خوب یليخ من هک

 نگاه در هک ديشک یم انيم به خودش از را یا مساله نرم یليخ و شد، یم وارد من ی نپخته ارکاف ی ناشناخته یايدن به هک آمد
 آمد، یم نظر به یفرع اول
 من واقع در رد؛کن قانع را یگرید ما از یک چيھ. ردک یم رسوخ موضوع قلب به هک شد یم لیتبد یزيچ به المهکم ی ادامه با اما
 شدم یم قائل شیبرا هک یاحترام ھمزمان، اما. ودمب ردهک رکف هک بود آن از تر قيعم یحت روش سر بر ما اختالف هک دميفھم
 چقدر نبود مھم هک ییالگوھا دادن زيتم در تشيقابل اش، یفلسف تيحساس و کدر یگستردگ خاطر به شد، یم شتريب و شتريب

 باشند، است نکمم یانتزاع
 یھا یمسخرگ از یکی ھم باز به توجھش هک شد یم مشھود یوقت شتريب ھمه از هک داشت اش یمنطق ذھن در هک یتیجد  و
. باشد دهيرس ھم من به معلم عنوان به او لتيفض و خرد از ییھا رگه هک دوارميام . انداخت یم خنده به ناگھان را او رامونمانيپ

 .است یا نندهک دلگرم عالئم من با من نيشيپ و یفعل یدانشجوھا ینظرھا اختالف
 
   سفوردکآ دانشگاه منطق، رد ھامیکيوا یاستاد یرسک امسون،يلیو یموتيت
 
  ----------------------------------------------------------------  
  
  

  ساده یحل راه
 
 ی فلسفه و یاضیر منطق ی درباره غالبا ما. ردک تیھدا ١٩۶٧ تا ١٩۶۵ از فلسفه در مرا سانسيل پسا ی دوره دامت لیکما
 کدر یبرا من هک افتاد یم اتفاق یليخ :ندک بدل اراکآش به را مبھم هک داشت نیا یابر یبيعج تيقابل او. میردک ارک یاضیر

  باالخره و افتادم یم تقال به یدرس تابک در هيقض یک اثبات
 و گفت یم سخن آن ی درباره لیکما هک شد یم بعد. دیا یم اتيفرض از یدرست به اش جهينت هک ردمک یم قانع را خودم ھم
 .است درست جهينت چرا هک شدم یم متوجه بار نياول یبرا «دميفھم حاال آھان» ھمان یعنی بخش الھام ی هجرق یک با ھم من

 
 یبرم هک آورم یم کوچک مثال یک. نمک حس توانا چنان یذھن حضور در را خودم هک نشد ھرگز دوران آن از بعد نه و آن از شيپ نه

 ھم و باشد یمربع ھم هک یعدد نيسوم»( بود شده گفته اعداد ی هینظر در ییمعما دبستان در پسرم به :١٩٧٩ حدود به گردد
 یک هک{ ٨ تا ١ اعداد جمع ھم و است عدد یک مربع ھم هک ٣۶ ھست نوع نیا از عدد نيدوم ؛١ ھست نشياول «ست؟يچ یمثلث
 هک ھشتم فیرد تا  تا، سه سوم فیرد دوتا، دوم فیرد  ،یکی اول فیرد :شوند داده قرار فیرد ھشت در اگر سازند یم را مثلث
 .میبود ردهک ريگ یا ساده ظاھر به سوال نيچن سر هک میبود دلخور یحساب من و ارمکھم. )}تا ھشت

 
 از بعد ما از یگروھ. بود شیارھاک اساس بر هک ندک تکشر ما توسط یناريسم ی جلسه در تا آمد لندن به لیکما هک شد بعدش
 در یا قهيدق دو یکی و بود گرفته دستانش در را سرش هک نیا از بعد. شد مطرح سوال نیا هک میخورد یم شام او با ناريسم
 ».٢۵ در ضرب ۴٩» گفت لیکما گذشت، املک وتکس
 دو بعدش ای قبل عدد ایآ هک ديبپرس و دیآور نظر در ھستند ھم مربع هک را یفرد اعداد بيترت به :بود برده یپ یا ساده روش به او

 جمع شود یم ٣۶ مورد در هک یمتوال حيصح اعداد جمع است برابر یمثلث عدد هک یمعن نیا به{. است یعمرب عدد یک برابر
 یک مربع است قرار سرک نیا اگر هک است آن رکب ی دهیا. دو بر ميتقس نه در ضرب ھشت با است برابر جمع نیا. ھشت تا ا اعداد
 }.است یعمرب یکھر هک باشد عدد دو ضرب حاصل دیبا باشد، ھم عدد

 
 ی فلسفه در را فرگه سھم تنھا نه هک است، Frege فرگه ی درباره او اول تابک ھستند، من دلخواه هک ھا آن نيب در آثارش، در

 بر اش یا صفحه ۵٨ ی مقدمه ن،يھمچن و است برخوردار یا ژهیو تياھم از ھم موضوع نیا خود یبرا هکبل ندک یم روشن زبان
 ییگرا تيواقع بر هک است یچالش از واضح اريبس یفيتوص شامل هک «گرید یمعماھا و تيواقع» شیاھ مقاله از مجموعه نياول

 .ندک یم فایا یاصل نقش آثارش شتريب در و است مطرح



 
 لندن دانشگاه الج،ک کبِ کبِر نگتون،یاد یدوروت

 
  ----------------------------------------------------------------  

 
 

 ملع شورِ 
 
 ظھور ی منصه به را او یبزرگ خط چند قالب در بتوان است نکمم ريغ هک چنان بود، العاده فوق جھات یاريبس از دامت لیکما

 دانياضیر نیا فرگه، گاتلب ی درباره او ١٩٧٣ تابک . بود ستميب قرن دوم ی مهين یھا لسوفيف نیبھتر از یکی البته او. گذاشت
 هک شد باعث هکبل داد، رييتغ فرگه ی درباره تنھا نه را ما شتريب ی دهيعق و رکف و ، داد ارتقا نامدار لسوفانيف جمع به را ١٩ قرن
 کدر یبرا یتخصص یھا يکنکت یبرخ بر بود ینقد هک را ارمک هک آن از پس بار یک. میآور دیپد فلسفه یريگيپ روش در ھم یرييتغ

 شبرديپ ھدفش هک ینقد در او. بودم نداده ارائه یا سازنده و مثبت ھادشنيپ چيھ چرا هک ردک سرزنش مرا لیکما مبھم، زبان
 .دید ینم یتيخاص نبود موضوع

 
 را خود نید ییایکامر-یسيانگل یھا لسوفيف مخصوصا و ھا، لسوفيف چگونه هک نیا از داشت دغدغه پر یرکف نيھمچن او

 شب نیآخر شام افتيض در دسون،یوید دانولد ی درباره ینسنفراک در ،١٩٨۴ در. ردندک ینم ادا ییاروپا یھا لسوفيف به نسبت
 فيتوص یليتحل ی فلسفه نيموسس وارث عنوان به را او ردک یم صحبت دسونیوید افتخار به هک ھا لسوفيف از یکی نفرانس،ک
 به ھم را عروفشم یدائم گاريس آن هک یحال در آمد، صحنه به مهيسراس لیکما. موور. یا. یج و راسل برتراند یعنی -- ردک

 شمرد، یم ھا یشیاتر-یسيانگل دست به «یخیتار بزرگ فیتحر یک» عنوان به هک چه آن با تا داشت، دست
 یھا شهیر» پرنفوذش تابک هک بود اش البداھه یف یسخنران نیا از. ندک مقابله بود یزکمر یاروپا در اش شهیر واقع در و

 .برخاست «یليتحل ی فلسفه
 
 هک بود شده باعث نیا و ند،ک تالش افتی یم را آن هک ھرجا یعدالت یب ردنک نک شهیر یبرا هک بود دانسته بواج خود بر لیکما
 ان ھمسرش با تا زد یم ھم به را یمالقات قرار هک شد چندبار هک دیآ ینم ادمی. شود داده زيتم زمانش نامدار لسوفانيف شتريب از
. شد یم گذاشته رپایز داشت اش یمدن حقوق هک بشتابد یشخص کمک به صرفا ای و ندک تکشر تظاھرات ای ییمايراھپ یک در
 اما ردک یم را ارک آن ھم لیکما گرچه. بروند السک سر بخواھند مگر نندک ینم کتر را ارشانک اتاق ھرگز ھا یدانشگاھ شتريب

 .ردک یم ھمتا یب را او ند،ک تالش بود مھم وجودش یبرا هک یاھداف به دنيرس یبرا تا بود بسته عمر تمام یبرا هک یعھد
 
 بار به یبوسن جنگ هک ییھا ميتی ی درباره را ییايتالیا اخبار ميداشت من و ان ھمسرش و او هک یحال در فلورانس در شب یک
 .ردندک یم هیگر داشتند ھردو بپرسم؛ را ھا آن نظر تا برگرداندم را میرو م،یردک یم تماشا بود آورده

 
 یبرا ھم بعد و م؛ينک هیگر و ميشینديب مانیايدن ی درباره دیبا ما ی ھمه او به نھادن ارج یبرا شد، خواھد تنگ لکیما یبرا دلمان

 .خواست یم را نيھم کش یب لیکما. ميوشکب بھبودش
 
 یوجرسين راتگرز، دانشگاه لپور، یارن
 

- -----------------------------------------------------------------  
 
 بخشنده و قيعم

 
 سفوردکآ به ١٩۶٧ در یليمکت التيتحص یدانشجو عنوان به هک بود آن از شيپ کیاند ردمک مالقات را دامت لیکما هک بار نياول

 .ردمک یم تکشر شد یم برگزار آمستردام در هک ICLMPS در داشتم ھنگام آن در آمدم،
 یھا یسخنران به یشگفت با من هک بود نگرهک آن در. داشتم حضور من و درک ارائه را« سميافالطون» اش مقاله او هک بود جا آن

 میبرا دامت. نيلک و زل،یراک ز،يبرن ،کیتارس جمله از دادم، گوش بودم شناخته را شان یاسام یارشناسک ی دوره در هک یبزرگان
 .بودم زده جانيھ رفتم یم سفوردکآ به داشتم هک نیا از شتريب ھرچه هک بود اش یسخنران از بعد. بود تازه

 
 واضح ییبایز لکش به شیھا یسخنران. داد درس «یاضیر منطق آمدن ارک یرو سردمداران» ی درباره لیکما هک بود اولم ترم در
 من. ردک تیھدا لیکما« یدرست» به مرا هک بود، یدرست سر بر نيآست-ستراسون بحث بر من دکيتا بعد ترم در. بودند روشنگر و
 ی ھسته به یریپذ اثبات مبحث ی ھمه و او ی مقاله نیا. گرفتم قرار ريتاث تحت قايعم آن یدشوار و رکف عمق لت،اصا ليدل به
 .شد بدل من یترکد ی رساله یزکمر

 او. بود بخشنده ریآ یھا دهیا حس و کدر یبرا من به کمک در یا العاده فوق لکش به لیکما اما بود ریآ یفِِرد من یراھنما استاد
 تلفن او به هک بود یافک. بود بخشنده اريبس اريبس شد یم دیتھد ینژادپرست توسط شان یزندگ هک یافراد به نسبت نيھمچن
 یشخص هک نندک خبر با نیا از را لیکما و ،(All Souls) سفوردکآ در ارشک محل الجک در یدرست رامونيپ بحث انيم در شود،
 داشته آقا ای خانم نیا هک یشورک به گردانند یبرم دارند را شود وارد ايتانیبر به داشته یسع هک یشرق یقایافر اھل ای ییايآس
 به استرداد نیا بالفاصله تا ندک تلفن مھاجرت ی اداره سیير به و شود بدل یاسيس فعال یک به لسوفيف و ردهک یم فرار آن از
 و لیکما یبشردوست. شود رهکمذا وارد شخص آن نفع به تا برود فرودگاه به سرعت به ھم بعدش و شود متوقف مبدا شورک

 .اند بوده رگذاريتاث و قيعم اريبس اش فلسفه
 



 سفوردکآ دانشگاه سون،یکزایآ ليدان
 

- -----------------------------------------------------------------  
 
 استادانه السک
 
 است یشخص از دامت لیکما از من یشخص ی خاطره اما آوردند، یم ادی به اند نوشته چه آن خاطر به شتريب را ھا لسوفيف

 در هک بودم خوشوقت قدر آن ١٩٧١ در. یک درجه یسخنران از و بانيپشت اريبس ییراھنما استاد حال نيع در و چالشگر اريبس
 دوست دامت. شد Elements of Intuitionism ) »ناخودآگاه ھوش یالفبا» نام به او ١٩٧٧ تابک تاینھا هک داشتم حضور یدرس

 در جوھرشان هک وارنگ و رنگ یھا قلم از ھم نوشتن یبرا و ندک استفاده بود شده باب تازه روزھا آن هک بورد تیوا از هک داشت
 شد یم حل آب

 ھنگام به. لکش یمربع ینک کخش و کوچک یپاش آب از بود یا ملغمه هک بود یدستگاھ ھم نشک کپا و ردک یم استفاده
 تخته یرو یمتن ھمزمان و ردک ینم مراجعه شیھا ادداشتی به اصال بایتقر هک العاده فوق بالغت با بود یران سخن دادن، درس
 ھم را نک کپا تخته و پاش آب و داد یم انجام زد یم حرف هک یسرعت ھمان با را ارک نیا و رنگارنگ و خوانا امالک آورد یم دیپد
 د،يشک یم گاريس ھم مرتب و گرفت یم ارک به
 در را ھا قلم از یکی هک میبود منتظر مرتب ما --  داشت یم نگه انگشتانش یالبال در ھا قلم ھمراه به گه یگاريس چوب با

 .نشد نيچن ھرگز یول ند،ک خاموش نک کپا با را گارشيس غفلتا ای بزند آن به کیپ و بگذارد دھانش
 

 ی دوره در التشيتحص --  بود العاده فوق دامت دانش عمق. یفلسف ھم و يکینکت ھم ات،یيجز از بود مملو ھا یسخنران
 اما. بود خودآموخته اساسا داشت اتياضیر و منطق بر هک یتسلط و بود PPE) ای اقتصاد است،يس فلسفه،( ا س ف در سانسيل

 ادا درست یبرا هک یا اراده و تالش از زد، یم موج وجودش در دادن درس ھنگام هک است یشوق و شور از من ماندگار ی حافظه
 به بود ستهیشا هک یتوجھ عمق از بود کیحا و شد یم دهيتاب او از هک یاحساس و داد یم نشان خودش از مطلب ردنک

 .بود دارا ھا آن به ردنک رکف خوب هک ییواال تياھم و شود داده بحث موضوع
 
 کوریوين دانشگاه ت،یرا نيسپیرک
 
  -------------------------------------------------------------------  

 
 اندروز سن دانشگاه ،کالرک تريپ
 
 اينيرجیو دانشگاه ن،یگر لیکما
 
 جامعه ی درباره قيتحق یبرا نو ی مدرسه ،یچلیرک مونیسا

 
 سفوردکآ دانشگاه انتشارات سوفکشيپ رانيسردب از لوف،يمامچ تريپ
 
 لندن دانشگاه الج،ک کبکبر ت،يرامف انیيا

 
 امھرست الجک جورج، ساندرکال
 
 براون دانشگاه ،کھ چاردیر
 

 النيم رافائل، سن دانشگاه ،یچليمانت ید روبرتا
 

 (اياسترال( ملبورن دانشگاه و کوریوين شھر دانشگاه عضو ست،یپر گراھام
 
 ايلمبک دانشگاه ،کايکپ ستوفریرک
 

 یلکبر در ايفرنيالک دانشگاه مپبل،ک جان
 
 ايبولون دانشگاه ،یارديکپ اوا
 
 راتگرز دانشگاه ،یاستنل سونيج
 
 لندن دانشگاه شرفته،يپ مطالعات ی مدرسه ت،يسم یس یبر
 
 اتيکانتک دانشگاه نچ،يل یپ لیکما
 

 ایوردکنک دانشگاه ت،يسم اچ یا نيجاست



 
 سفوردکآ لدا،يھ سن الجک دز،يآورام تايآن
 
 یجنوب یايفرنيالک اهدانشگ نبوتھام،يگيھ مزيج
 
 کبِ کِ  دانشگاه ون،یمار ويمت


