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 1391شماره اول، سال اول، مرداد 

 است ينهاد »رانیا منطق یعلم انجمن«
 و گسترش منظور به که یدولت ریغ
 عرصه پژوهشگران یعلم يارتقا و شبردیپ

 یفیک توسعه و وابسته يهادانش و منطق
 به دنیبخش بهبود و متخصص يروهاین

 يهانهیزم در یپژوهش و یآموزش امور
 ،يرصوریغ و يصور د،یجد و میقد منطق
 یم تیفعال یشناس روش و علوم يمتدلوژ
 ، یعلم انجمن نیا یاصل هدف و کند

 جادیا در الزم يها نهیزم آوردن فراهم
 ، النیالتحص فارغ ان،یدانشجو نیب ارتباط

 دانشگاهها یعلم ئتیه اعضا و محققان
 منطق علم شرفتیپ و جیترو و يراستا در

 یرانیا تفکر يایاح و يانتقاد تفکر جیوترو
  .است کشور یعلم جامعه انیم در یاسالم

 محترم دیاسات يمتماد انیسال طول در
 و قاتیتحق پژوهان دانش و علم نیا

 حوزه نیا در را یمختلف يها پژوهش
 صورت به آن حاصل که اند داده صورت

 در یدرس کتب و مقاالت ، ها نامه انیپا
 لذا.  است شده ارائه کشور یعلم مجامع
 کردن هدفمند و شتریب انسجام جهت
 اهداف يراستا در يپژوهشها و قاتیتحق

 محترم دیاسات از يتعداد مشترك
 یعلم انجمن «و آمدند هم گرد دانشگاهها

 . کردند يگذار هیپا به را»  رانیا منطق

 

 

 انجمن علمی منطق ایران صاحب امتیاز:

 هومن محمد قربانیانسردبیر این شماره: 

 نبش - مخانیکر ابانیخ - تهران: آدرس
 204 واحد - يمرکز ساختمان - یشمال آبان

 پست الکترونیک: 

khabarname.mantegh@gmail.com 
 

 

 در یادبود 
 روث بارکان مارکوس

 پیش ماه دو حدود تحلیلی، ۀفلسف در زن ۀبرجست فیلسوفان معدود از بارکن، روث خانمدکتر ضیا موحد: 
 در قضیه دو کشف مدیون بارکن خانم شهرت. درگذشت امریکا در سالگی 90 سن در 1390 اسفند اول در

 ) 5....(ادامه در ص معروفند "بارکن فرمولهاي" نام به که است موجهات منطق

 همکاري با خبرنامه انجمن منطق ایران
فرمایید شماره اول اي که اکنون مطالعه میمجموعه

خبرنامه داخلی انجمن منطق ایران است که به 
نزدیک کردن انجمن و براي  هیات مدیرههمت 

 ر خواهد شد.شایران منتجامعه منطق 
چکیده مباحث علمی جدید، معرفی کتابهاي  

اطالعات توصیه شده، خبرهاي مهم و بسیاري 
ا قرار خواهد بیشتر از این طریق دردسترس اعض

عالقه مندان به همکاري در این  گرفت. همچنین
توانند آمادگی خود را از طریق ایمیل خبرنامه می

 خبرنامه اعالم نمایند:
khabarname.mantegh@gmail.com 

 رانیا منطق انجمن تیسا مقاالت بخش
 منطق انجمن محترم ياعضا اطالع به لهیوس نیبد
 آغاز انجمن تیسا مقاالت بخش که رساند یم رانیا
 به توانند یم اعضا بخش نیا در. است کرده کار به

 منطق موضوع با که یمختلف مقاالت کامل متن
 داشته یدسترس گانیرا صورت به اند شده چاپ
 ) 5(ادامه در ص  .باشند

 سمینار ساالنه انجمن منطق ایراناولین 
 )2( ادامه در صفحه  

در مسابقه این شماره خبرنامه شرکت کنید و 
 ) 5(ادامه در ص  عضویت رایگان جایزه بگیرید!

http://www.irlogic.org
mailto:khabarname.mantegh@gmail.com
mailto:khabarname.mantegh@gmail.com
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  انجمن علمی منطق ایران 92-91 سال اول ترم هاي سخنرانی برنامه

 نام سخنران تاریخ  عنوان سخنرانی

 دکتر موسویانآقاي  26/7/91چهارشنبه،   داللت عدم و پراگماتیکس

 دکتر اردشیرآقاي  24/8/91چهارشنبه،   متعاقبا اعالم می شود

 دکتر موحدآقاي  29/9/91چهارشنبه،    فرگه و هیلبرت مناقشات

 دکتر نباتیخانم   27/10/91چهارشنبه،   شود می اعالم متعاقبا

  17ساعت  

  ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه آراکلیان، شهید خیابان لوشاتو، نوفل خیابان ،عصر(عج)  ولی خیابانآدرس: 

 سمینار ساالنه انجمن منطق ایراناولین 
 :کرد خواهد برگزار ریز مباحث در 1392 بهشتیارد در را خود ساالنه ناریسم ران،یا منطق یعلم انجمن "

oیاضیر منطق 

oیفلسف منطق 

oمنطق فلسفه 

oمیقد منطق 

oمنطق خیتار 

oوتریکامپ و منطق 

oعلوم یروشناس و منطق 

oمنطق آموزش 

 لیمیا به کلمه 1500 تا1200 نیب را خود مقاله تا شودیم تقاضا مقاله ارائه مندانعالقه از

seminar.mantegh@gmail.com   است يجار سال بهمن اول مقاله ارسال مهلت انیپا. کنند ارسال." 

 

 

mailto:seminar.mantegh@gmail.com
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التین کتابهايمعرفی   
 در دست چاپ با موضوع منطق

 

David Hilbert's Lectures on the Foundations of 
Arithme c and Logic 1894-1917  

Hardcover: 690 pages 
Publisher: Springer;  
1st Edi on. edi on  
(October 29, 2012) 
Language: English, German 
ISBN-10: 3540206051 
ISBN-13: 978-3540206057 
 

       
که شامل اولین توجهات او به  1917-1894هلیبرت در سالهاي هاي سخنرانی

؛ صورتبندي مسئله سازگاري؛ هندسه؛حساب در منظر "اعنامت"هاي اثبات
پارادوکسهاي  ها و منطق؛نظریه مجموعه ،کانتور و ددکیند،؛ رابطه مبان حساب

-نظامهاي منطقی در این کتاب بررسی و نقد میمنطقی و سمانتیکی؛ و توسعه 

  شوند.
 
 
 
Formal Languages in Logic:  
A Philosophical and Cognitive 
 Analysis 
Catarina Dutilh Novaes 
Hardcover: 260 pages 
Publisher: Cambridge  
University Press  
(November 30, 2012) 
Language: English 
ISBN-10: 1107020913 
ISBN-13: 978-1107020917 
 

شوند و به خاطر هاي ریاضی فراتر دانسته میصوري معموال از همه ابژهزبانهاي 
مورد توجه زیادي دقت و پیچیدگی فنی باالیی که دارند در پژوهشهاي منطقی 

اما محدود کردن کاربرد زبانهاي فرمال به صرفا تعریف فوق، مانع هستند. 
جامعتر از  ، تعریفیدر این کتاب، نویسنده بسیاري از قابلیتهاي آنهاست.

قوه تعقل فرمالیسم و زبانهاي صوري ارائه داده و به آثار معرفتی این زبانها در 
  پردازد.انسان، تاریخچه استفاده از این ابزار و بحثهاي فلسفی مربوط به آن می

 
 

 

فارسی منتشر شده کتابهايمعرفی   
با موضوع منطق 1390در سال   

 
  منطق فلسفه

  سینزبري ریچاردمارك:نویسنده
  حجتی علیمحمد :مترجم
  حکمت:ناشر
  فارسی:کتاب زبان

  9789642507160: شابک
  
 
  

 اینمجموعه .است بافلسفۀتحلیلی ازمجموعۀآشنایی جلددوم کتاب،دربردارندة این
 Philosophy a guid through the« دوجلدي کتاب فارسی برگردان

subject«، هاي شاخه معرفی به درآن، که است »سنیزبري مارك« نوشتۀ 
 حاوي مجلد، این  .شود می پرداخته تحلیلی فلسفۀ حوزة در فلسفه گوناگون
 این در ترتیب بدین  .است منطق فلسفۀ موضوع در کتاب از دوم فصل ترجمه
 و شده اشاره معتبر قیاسی استدالل یعنی منطق، هاي استدالل از نوعی به مجلد
 ارائه توضیحاتی استلزام، و اعتبار منطقی صدق صدق، مفاهیم ماهیت دربارة
  .است شده

  
 
 

  منطق بازي
 کارول لوئیس :نویسنده

  صائب مهدیه :مترجم
  قهستان :ناشر

  فارسی :زبانکتاب
  9786005547221: شابک

  
 و شاعر نویسنده،) 1898ـ1833( »کارول لوئیس« ریاضی آثار از حاضر، کتاب
 ریاضی، هاي بازي کمک به است کوشیده آن در که است انگلیسی دان ریاضی
 شایان  .ببرد باال مختلف هاي زمینه در را مخاطب استدالل قدرت و درك میزان
 آورده بازي اجراي چگونگی شرح و نیاز مورد مواد بازي هر ابتداي در است ذکر
  .است شده
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 رانیا منطق انجمن خبرنامه شماره نیا مسابقه
 منبسط مقدمات در حد سه هر و هستند يحد سه که ییاسهایق همه ایآ .1

 هستند؟ معتبر باشند، یم

 اما ودهب منبسط مقدمات در حد کی يمعتبر اسیق در است ممکن ایآ.2
 باشد؟ منبسط ریغ جهینت در

  رانیا منطق انجمن خبرنامه لیمیا به را خود يپاسخها لطفا

khabarname.mantegh@gmail.com  دیینما ارسال. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مارکوس بارکان روث ادبودی درادامه: 
 تحلیلی، ۀفلسف در زن ۀبرجست فیلسوفان معدود از بارکن، روث خانم
 امریکا در سالگی 90 سن در 1390 اسفند اول در پیش ماه دو حدود

 موجهات منطق در قضیه دو کشف مدیون بارکن خانم شهرت. درگذشت
 دو این که آن توجه جالب. معروفند "بارکن فرمولهاي" نام به که است
 براي تاریخی ۀمسأل این. بود کرده کشف سیناابن پیش قرنها را قضیه
 و نظري فیزیک مرکز ،1382( منطق المللی بین ةکنگر در بار اولین

 Lecture Notes ۀمجموع در و شد مطرح اي مقاله در) تهران ریاضیات،

in Logic, 26 سمبولیک منطق انجمن به وابسته Association for 

Symbolic Logic  این از که بود کرده پیشنهاد نویسنده. رسید چاپ به 
 .شود نامگذاري "بارکن - سینا ابن فرمولهاي" نام به فرمول این پس
 هم کتاب این به توانندمی خوانندگان موضوع این از بیشتر آگاهی براي

-204. صص ،1382 هرمس، موجهات، منطق موحد، ضیاء: کنند مراجعه
206. 

 رانیا منطق انجمن تیسا مقاالت بخشادامه: 

 

 از است، عبور رمز ازمندین مقاالت کامل متن به یدسترس که ییآنجا از
 عبور رمز و نام اما نموده لیتکم را خود تیعضو مراحل که ییاعضا همه
  لیمیا ای و انجمن يها لیمیا با تا شود یم تقاضا اند نکرده افتیدر

hmg100@yahoo.com  ندینما مکاتبه. 

-یم بخش نیا در يهمکار مندعالقه که منطق محترم دیاسات از نیهمچن
 چاپ مجالت در قبال که را خود یمنطق مقاالت شودیم درخواست باشند
 و انیدانشجو اریاخت در تا ندینما ارسال زین انجمن نیا يبرا اند،نموده

 .ردیگ قرار منطق حوزه در يشتریب پژوهشگران

mailto:khabarname.mantegh@gmail.com
mailto:hmg100@yahoo.com

