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وگو با دکتر ضياء موحد گفت  
 رئيس انجمن منطق ايران
 

 
  
انجمن منطق ايران لطفاً از مراحل تأسيس  ■

طرح تأسيس انجمن چه زماني ارائه . بفرمائيد
 ؟ چه کساني در تأسيس آن نقش داشتند؟شد
  نهايتاً انجمن در چه زماني تأسيس شد؟و 
  
ران را پيشنهاد تأسيس انجمن منطق اي □

) ع( دانشگاه امام صادق  استادان گروه فلسفه
اولين مجمع عمومي انجمن هم در . دادند

در همان دانشگاه تشکيل  ۱۳۸۹تير  ۱۵تاريخ 
شرکت در اين  برا تعداد از استادان. شد

مجمع دعوت شده بودند و در مجموع تعداد 
در آن جلسه . کنندگان قابل قبول بود شرکت

 انجمن،  هيئت مديره وعضن عنوا پنج نفر به
عضو علي البدل، يک نفر به  عنوان دو نفر به

دار  عنوان بازرس و يک نفر هم به عنوان خزانه
 ديگر  بعداً در جلسه. انجمن انتخاب شد

. انتخاب شدند نيز رئيس انجمن رئيس و نايب
البته خيلي زود متوجه شديم که به دليل عدم 

و پژوهشگران استادان رساني درست،  اطالع
ها منطق از تشکيل مجمع  برخي از شاخه

ا از  اند و در نتيجه نماينده خبردار نشده
بنابراين تصميم . ايشان در انجمن حضور ندارد

گرفتيم که با تشکيل يک مجمع عمومي فوق 
العاده، دو عضو جديد برا هيئت مديره 
انتخاب کنيم و تعداد اعضا آن را از پنج نفر 

ن مجمع در تاريخ اي. ر افزايش دهيمبه هفت نف
يل شد و در آن آقا کشت ۱۳۹۰اسفند  ۱۰

دکتر محمد اردشير و آقا دکتر نصراهللا 
موسويان برا عضويت در هيئت مديره 

آقا دکتر اردشير به عنوان . انتخاب شدند
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  ا از طيف کساني که در حوزه نماينده
کنند و آقا دکتر  منطق رياضي فعاليت مي

ا از طيف کساني  ويان به عنوان نمايندهموس
 .کنند  منطق فلسفي فعاليت مي که در حوزه

با . سه ساله استهر هيئت  مديريت  دوره
 اسفند امسالاين حساب در مجمعي که 

 بعد با  تشکيل خواهد شد، هيئت مديره
طبيعي . شود رأ اعضا انجمن انتخاب مي

بلي هم هست که اين هيئت نسبت به هيئت ق
  .تغييراتي داشته باشد

  
. ها مختلف منطق اشاره کرديد به شاخه ■

 حتي المقدور ظاهراً قصد شما اين است که
ها در   اين شاخه پژوهشگران و استادان همه

لطفاً قدر . ا داشته باشند انجمن نماينده
هايي را  تر بفرمائيد که دقيقاً چه شاخه جزئي

   در نظر داريد؟ 
  
 مختلف از  يم که در نُه زمينهما قصد دار □

موضوعات مرتبط با منطق گروه تشکيل دهيم؛ 
ها سرگروهي انتخاب  برا هر يک از اين گروه
ها کار مطالعاتي و  کنيم و در اين زمينه

ها  اين گروه. پژوهشي منسجم انجام دهيم
منطق رياضي، منطق : گانه عبارتند از نُه

تاريخ  منطق، منطق قديم،  فلسفي، فلسفه

منطق، منطق و علوم کامپيوتر، منطق و 
. شناسي علوم و در نهايت آموزش منطق روش

و  و پنج عضو دارددر حال حاضر انجمن نود 
يکي از اهداف ما اين است که بتوانيم با تقويت 

گانه اعضا را به فعاليت در اين  ها نه اين گروه
البته روشن است که هر  .ها ترغيب کنيم گروه

قدر تخصص و معلومات خود مشارکت فرد به 
تنها قيدها ما برا عضويت در . کند مي

داوطلب شدن برا عضويت و پرداخت انجمن 
  .استحق عضويت ساليانه 

  
آيا جمع شدن استادان و پژوهشگراني که  ■

کنند،  ها مختلف کار مي در اين شاخه
تر و پيدا شدن   بيش تواند باعث مفاهمه مي

در حال  ين ايشان شود؟يک زبان مشترک ب
حاضر شرايط استادان منطق قديم و جديد 

رسد درک  ا است که به نظر مي گونه به
ها و اهداف کارها  ها، انگيزه متقابلي از دغدغه

   . ديگر ندارند هم
  
زبان مشترک يکي ايجاد اين درک متقابل و  □

اين کار است که در . از اهداف اصلي ما است
در ميان منطقيون خصوص  هبخارج از ايران و 

غربي انجام گرفته است و در ايران هم بايد 
ترين پژوهشگران  ترين و بزرگ مهم. عملي شود
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هستند  امروز منطق قديم در غرب، کساني
حتي . که تسلط کافي بر منطق جديد دارند

عنوان پژوهشگراني برجسته  برخي از ايشان به
. شوند  منطق رياضي شناخته مي در حوزه

پل تام و  (Wilfrid Hodges)ويلفرد هاجز 
(Paul Thom) هايي از کساني هستند  نمونه

که با تسلط بر منطق جديد در منطق قديم 
نظر شخصي من . کنند پژوهش و مطالعه مي

اين است که بدون مطالعه و تسلط بر منطق 
شرف از موضع م منطق قديم را توان جديد نمي

داند و  ميکسي که منطق جديد ن .بررسي کرد
ابزار خواهد منطق قديم را بررسي کند،  مي

را ندارد و   منطق قديم کافي برا مطالعه
اما در . د داشتچنداني نخواه کارها او عمق

دانيد  طور که شما خودتان مي ايران همان
کنند معموالً  کساني که در منطق قديم کار مي

در مقابل . اطالع دقيقي از منطق جديد ندارند
ر از کساني که در منطق جديد کار بسيا
کنند هم علم و اطالع صحيحي از منطق  مي

اين عدم درک . قديم و ظرايف آن ندارند
هنگام صور  که مثالً بهشود  متقابل باعث مي

ها منطق قديم يا  کردن برخي استدالل
ها فيلسوفان بزرگ،  صور کردن استدالل

يم و خطا برو که عموماً شکل صور ندارند، به
ها و نقاط ضعف و  از درک درست اين استدالل

ما اميدواريم که انجمن . ها باز بمانيم قوت آن
طيف از  ا برا آشنايي اين دو منطق زمينه

ها يکديگر  و دغدغه دانان با کارها منطق
ا برا آشنايي پژوهشگران  باشد؛ زمينه

شناسي منطق جديد و نيز  منطق قديم با روش
پژوهشگران منطق جديد با برا آشنايي 

  . ها و ظرايف منطق قديم ريشه
  
 اولين  اگر اجازه بدهيد قدر هم درباره ■

صحبت ايران  انجمن منطق  سمينار ساالنه
ها به  از سخنراني در اين سيمنار تعداد .کنيم

تقريباً . شوند انجام مي زمان و هم شکل مواز
ها مربوط به منطق  سخنراني چنين است که

جديد و منطق رياضي در يک گروه و 
ها مربوط به منطق قديم در گروه  سخنراني

آيا بهتر نبود که برا . اند ديگر قرار گرفته
مندان و پژوهشگران منطق  تعامل بيشتر عالقه

مندان و پژوهشگران منطق  ا عالقهبجديد 
به شکل مواز انجام  ها قديم اين سخنراني

  نشود؟
  
ها  است که سخنرانيمسلماً بهتر . بله □
ما اما . صورت مواز برگزار نشوند به

ها  با توجه به آنکه هايي داريم  محدوديت
ها  ا جز انجام مواز برخي سخنراني چاره
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قبول  از يک طرف تعداد مقاالت قابل. نداشتيم
از طرف  و برا ارائه در سمينار نسبتاً زياد بود

برا ديگر امکان در اختيار گرفتن محلي برا 
برگزار سمينار در بيش از يک روز وجود 

به همين دليل ناچار شديم که برخي . نداشت
. صورت مواز برگزار کنيم ها را به سخنراني

 مدعو سمينارسخنراني سخنرانان البته 
شود و اين  گزار نميصورت مواز بر به

تواند محملي برا تعامالت  ها مي سخنراني
وه در همان عال به. مورد نظر شما باشد

خصوص در گروه مربوط  و به ها مواز گروه
سخنراناني در کنار هم قرار  به منطق قديم

متفاوتي از موضوعات ها  اند که تلقي گرفته
ها و تعبيرها  منطقي دارند و همين تلقي

وگو  ساز مباحثه و گفت تواند زمينه مختلف مي
   .شود

  
سطح کيفي مقاالتي که به سمينار رسيدند  ■

     چگونه بود؟
  
مقاالتي که در بخش منطق رياضي به  □

قبولي  ند در سطح کامالً قابلا هدست ما رسيد
ها   آن البته نه به اين معنا که همه. هستند

ها بين المللي هستند؛ اما  قابل چاپ در مجله
در حد سمينار ما، که يک سمينار تخصصي در 

يک موضوع خاص منطقي نيست، کامالً 
در بخش منطق . ل و مطلوب هستندقبو قابل

 بسيار خوب به دست ما  قديم هم چند مقاله
. برانگيز  بحث رسيده است؛ و نيز چند مقاله

ها   آن شود درباره ميمقاالتي که يعني 
  . ها مفيد انجام داد بحث

  
  آيا انجمن طرحي برا انتشار يک مجله ■

   منطق دارد؟  پژوهشي در حوزه
  
ها علمي اين  لين وظايف انجمنيکي از او □

 علمي  است که غير از خبرنامه يک مجله
ولي به اعتقاد من برا انتشار . داشته باشند

کم چهار يا   علمي بايد برا دست يک مجله
  در غير اين. داشت و مقاله پنج شماره مطلب

شويم که بسيار  با مشکلي مواجه ميصورت 
يک . اند دهاز مجالت داخلي با آن مواجه ش

 خوب چاپ  شماره از مجله با چند مقاله
 بعد به دليل نبود  شود و چاپ شماره مي

ها به تعويق  قبول برا مدت مقاالت قابل
برا  ،از طرف ديگر به لحاظ قانوني .افتد مي

انتشار هر شماره از مجله محدوديتي زماني 
وجود دارد و در صورت عدم انتشار به موقع 

همين باعث . لغو خواهد شد مجله مجوز آن
شده است که بسيار از مجالت داخلي به 
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سمت چاپ مقاالت نازل بروند تا مجوز انتشار 
اين چيز است که ما . ها لغو نشود آن

 انجمن منطق اتفاق  خواهيم برا مجله نمي
به همين دليل هم فعالً تصميمي برا . بيافتد

ر اتشهدف فعلي ما ان .نداريمانتشار مجله 
   . استهمين خبرنامه منظم 

  
  آيا در تشکيل انجمن از تجربه ■

 ها علمي ديگر استفاده شده است؟ انجمن
گير   عضو نامه، نحوه مثالً در نوشتن اساس

  . و غيره
  
نامه آماده  نويس اساس زماني که پيش .بله □

شد، آن را برا افراد مختلف فرستاديم و از 
از کساني که  يکي. ها نظرخواهي کرديم آن

 .نامه را ديدند آقا دکتر اردشير بودند اساس
 و اند بودهعضو انجمن رياضي ايران هم  ايشان

، توجه به تجربياتي که در آن انجمن داشتندبا 
نهادها بسيار خوبي برا اصالح  پيش

نهادها ايشان هم  پيش .دادند نامه اساس
 نامه کامالً در نظر گرفته شد و در اصالح اساس

در هيئت افراد ديگر هم . دخالت داده شد
 مشارکت در انجام  سابقه هستند کهمديره 

تجربه  اند و بي چنيني داشته کارها اين
من از برخي دوستاني که در خارج از . نيستند

. ام ايران دارم هم کمک و راهنمايي خواسته
 انجمن صحبت  درباره مثالً با ويلفرد هاجز

است که در آينده ام و بنا شده  کرده
  . نهادهايي بدهد هايي کند و پيش راهنمايي

  
انجمن در حال حاضر چه کارهايي انجام  ■

  دهد و چه کارکردهايي دارد؟ مي
  
ا بر رو اينترنت  انجمن منطق صفحه □

نشاني آن . شود روز مي طور مرتب به دارد که به
  تقريباً همه. است www.irlogic.irهم 

شود و  جا منعکس مي آن در کارها انجمن
توانند از آن طريق پيگير  مندان مي عالقه

 هيئت  جلسه. ها انجمن باشند فعاليت
 آخر هر ماه برگزار  چهارشنبهمديره در 

ها آتي  ها و فعاليت  برنامه و درباره شود مي
ها  سخنراني. شود انجمن تصميم گرفته مي

ن  انجمن هم برقرار است و تا کنو ماهيانه
کار ديگر . سخنراني انجام شده است ندينچ

که با جديت تصميم بر انجام آن داريم، 
 انجمن منطق  برگزار منظم سمينار ساالنه

ها آموزشي هم با  برخي برنامه. است
برخي  .اند انجمن منطق برگزار شدههمکار 

برا دانشجويان ات آموزشي بنده لسج
  موسسهو نيز جلساتي که در دانشگاه تهران 
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کار انجمن منطق برگزار  پنجره داشتم، با هم
ر دآقا دکتر موسويان  ها کالس. شد

هم با همکار اين انجمن  پنجره  مؤسسه
ها خانم دکتر  برخي سخنراني .برگزار شد

ها مختلف  نباتي و آقا دکتر نبو در مکان
. کار انجمن منطق برگزار شده است با هم

هايي است که انجمن  ليتها اجماالً فعا اين
  . دهد انجام داده است و مي

  
ها ديگر  ها يا انجمن آيا انجمن با مؤسسه ■

  کار دارد؟ در داخل يا خارج از کشور هم
  
کار با  ا برا هم نامه ما تفاهم. بله □
 ايران   پژوهشي حکمت و فلسفه سسهؤم

بايد با برخي مؤسسات ديگر . ايم امضا کرده
و دانشگاه  ها بنياد گاه دانشنظير پژوهش

حتي . نامه امضا کنيم هم تفاهم صنعتي شريف
ها انجام  شايد اين کار بايد خيلي زودتر از اين

ها معتبر  کار با مؤسسه برا هم. شد مي
. خارج از کشور هم بايد مقدماتي فراهم شود

استانداردها خود را به حد ما بايد ابتدا 
ر متقابل با ايشان را کا برسانيم که توان هم

اما . برد داشته باشيم و اين کار قدر زمان مي
  . ما هست ها در هر حال جزء اهداف و طرح

  

 اهداف آتي شما  ال من دربارهآخرين سؤ ■
 در آينده ترين اهداف انجمن مهم. است

  چيست؟
  
. اند که سنگ بزرگ عالمت نزدن است گفته □

بته خيلي ايم که ال ما چند هدف مشخص کرده
بلندپروازانه نيستند اما اهداف مهمي هستند و 

 نزديک به اين  قصد داريم که در آينده
ما بايد آرشيو از کارهايي که . اهداف برسيم

 منطق انجام شده است داشته  در حوزه
ها  نامه بايد آرشيو از پايان. باشيم

ها دکتر مربوط  کارشناسي ارشد و رساله
بايد در سطوح مختلف . اشيمبه منطق داشته ب

ها  از دوره ها آموزشي برگزار کنيم؛ دوره
آموزان دبيرستاني تا  مناسب برا دانش

ها مربوط به دانشجويان دکتر و يا  دوره
ها  بايد تالش کنيم تا متن. حتي استادان

آموزان و دانشجويان  درسي مناسب برا دانش
وانيم در نهايت بايد بت. سطوح مختلف بنويسيم

ها منطق و مراکز معتبر آموزشي و  با انجمن
پژوهشي خارج از ايران ارتباط برقرار کنيم و 

 مسائل مالي آن  اگر بتوانيم و از عهده
دانان خودمان را به آن مراکز  بربيائيم منطق

ها را به ايران دعوت  دانان آن بفرستيم و منطق
  .کنيم
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قرار بود که سؤال قبل آخرين سؤال من  ■
باشد؛ اما وسوسه شدم که سؤال ديگر هم 

آموزان دبيرستاني  شما در مورد دانش. بپرسم
 کار انجمن منطق چه. صحبت کرديد

  آموزان انجام دهد؟ برا اين دانش تواند مي
  
ها منطق جديد  اکنون در دبيرستان هم □

آموزان  چه دانش  آن شود و همه تدريس نمي
دانند  مي خوانند و دبيرستاني از منطق مي

آموزان  دانش .شود به منطق قديم محدود مي
ما . کنند منطق سخت ارتباط برقرار مي با اين

بايد کار کنيم که منطق جديد به نحو به 
نهاد  من بارها پيش. ها راه پيدا کند دبيرستان

معلمان  ابردر ايام تابستان ام که  داده
 آموزشي برا  ها فشرده دبيرستاني دوره

جديد، البته در حد که  س منطقتدري
آموزان دبيرستاني باشد، برگزار  مناسب دانش

کار استادان ديگر  م و به تدريج با هميکن
متأسفانه . ميکتاب درسي آن را هم تدوين کن

ظاهراً . مر محقق نشده استاين ا تا کنون
در هر . هايي هم با اين کار وجود دارد مخالفت

حال اميدواريم که موانع برطرف شوند و 
آموزان   آشنايي دانش زمينهبتوانيم 
 را هم با منطق جديد فراهم کنيم دبيرستاني

تر  تا در دانشگاه کار در سطح باالتر و مطلوب
  . گرفته شود پي
  
تي که در اختيار ما از لطف شما و وق ■

  . گذاشتيد متشکرم
 

  
 ی موضوع ربارهد

 
انياسد بهرام  

دانشگاه لندن برکبک،  
  
  
  
 
 
  
  

-aboutn)ي گ هست به اسم درباره ا مسئله
ess)به اسم  زيانگ بحث  هديکه با پد ؛

 (intentionality) تيراجع اي يالتفات ثيح
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ذهن است که   هاحتمالً در فلسف. گره خورده
خود را  گريد از هر جا شيمسئله ب تياهم

 ،يشياتر لسوفيظاهراً برنتانو، ف. دهد ينشان م
 يالتفات ثيح اي يگ بوده که درباره يکس نياول

  هکنند زيو متما اديبن  هرا مشخص
: اعالم کرد يکيزيف و حالتها يذهن حالتها

 زيچ  هدربارما  باورها و آرزوها و حسرتها
. نه ستادن،يو نشستن  و ا زيم يهستند، ول

برنتانو و هوسرل بود که  قياحتماالً از طر
به اصطالح   هدر فلسف يگ درباره  هديپد

 ههم را يشناختداريپد و مکتبها ا قاره
 .افتي

 
هم هست که در  يگ از درباره گريوجه د اما

عد از آن غفلت شده، و آن ب يکمال شگفت
 يشک: مسئله است کيسمانت اي يمعناشناخت

که  ييها گزاره: تر قيدق اي(که جمالت  ستين
 يهستند؛ ول ييزهايچ  هدربار) کنند يم انيب

توان از  يچه هستند و چگونه م زهايآن چ
جمالت  ييمعنا اي کيسمانت هايژگيو

 استخراجشان کرد؟
 

در هاروارد درس  نيکوا م،يگو يم يوقت مثالً
و  است نيکوا  هدرباراظهار من  نيداد، ا يم

هاروارد است و نه   هدربار ؛يپکينه، مثالً، کر
 نيدرس دادن کوا  هدربار زيو ن ؛يت. آ. ام

 جيمثالها نتا يگاه. است و نه قدم زدنش
 بيچهار س م،يبگو يمثالً وقت. دارند مهمتر

  هدربارحرف من  ايآ است، نيکوا زيم رو
 ايآ ن؟يکوا زيم رو بهايس اياست  ۴عدد 
 نينباشد، باز هم ا ايدر دن دعد جياگر ه

 موضوعتواند صادق باشد؟   يجمله م
(subject-matter) نيآنچه ا-جمله  نيا 

با ارزش  يچه ارتباط -آن است  هدربارجمله 
 ياست حت ۴عدد   هدربار ايصدقش دارد؟ آ

 موضوع م،ييبگو دينباشد؟ شا عدد نياگر چن
است،  ۴عدد   هدربار يبخشاظهار،  نيا

 يعني ؛يانضمام ايدن  هدربارهم  يبخش
صورت،  نيدر ا يول. نيکوا زيم رو بهايس

استعاره وجود  نيا حيتوض برا يميچه مکانس
 موضوعاز بهمان  يبخش موضوعدارد که فالن 

 است؟
 

موضوع   هاز نقش مسئل کيمثال کالس چند
فرگه در : يليتحل  هدر فلسف يگ درباره اي

 =هسپروس ”  هجملکرد  يکارش فکر م لياوا
و “ هسپروس” اسمها  هدربار“ فسفوروس

 ديگو يآنها م  هاست، و دربار“ فوسفوروس”
) زهره  هاريس يعني(واحد  ءيش کيکه به 

جمله آن دو  موضوع يعني. دهند يارجاع م
نظرش را پس گرفت، نه به  نيبعدها ا. اند سما
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نظر ارزش صدق جمله را  نيکه ا ليدل نيا
تواند  ياصالً نم ايکند  يم ينيب شيغلط پ

 جمله را موضوعدهد، بلکه چون  حشيتوض
 ارهيس  هدربارجمله  نيا: دهد يم حيغلط توض

راهها و   هدرباراست و نه ) اراتيس اي(
 .ارجاع به آنها ما برا روشها

 
به  ا معروف و ساده راديا يپکيکر: گريد مثال
 (counterpart theory) همتاها  يهنظر

فرض . در منطق موجهات دارد سييلو ديويد
دارد  يشانيحال و احوال پر هامفر ديکن

شد که  يم يچون در انتخابات برنده نشده، ول
هست که در  يجهان ممکن يعني. برنده شود
طبق . انتخابات است  هبرند آن هامفر

 نيا ،يجمالت وجه جور نيا زا سييلو ليتحل
که  هامفر  هدرباراظهار ما در واقع نه 

اوست که در آن جهان ممکن  همتا  هدربار
 فرد هامفر همتا(انتخابات شده   هبرند

است با گوشت و پوست و خون که در آن 
کند و احتمالً تنها تفاوتش  يم يجهان زندگ

است که در انتخابات برنده  نيا با خود هامفر
 که واقعاً برا ديگو يم يپکيکر). است شده

در جهان  گريکه کس د ستيم نمه هامفر
 هامفر جه،يبرنده شده باشد؛ در نت گريد
 رديبگ را جد سييلو  يهتواند نظر ينم

را  يجمالت وجه يِگ درباره اي موضوعچون 

وضع   هدربار هامفر: کند يم ينيب شيغلط پ
او را به  سييلو يخودش آشفته است، ول

 !دهد يحواله م گرياحواالت کس د
 

 يکامل  يهکه نظر يکس نياول احتمالً
به دست داد  موضوع اي يدرباره گ  هدربار

است که  نيجان کالم او ا. بود سييخود لو
-equivalen) ارز جمله نسبت هم موضوع

ce relation) همجموع است که به رو  
به عبارت . شود يم فيممکن تعر جهانها

را  يمنطق جمله، فضا کي موضوع گر،يد
ها که با  رهاز گزا ا کند به مجموعه يم ميتقس

موضوع سخنمان  ديفرض کن. هم ناسازگارند
 نيا. باشد نيکوا زيم رو بهايتعداد س

جهان با  کياست که  يدر واقع نسبت موضوع
دارد اگر و تنها اگر در هر جهان  گريجهان د

. باشد نيکوا زيم رو بيهمان تعداد س قاًيدق
را  يمنطق فضا موضوع نيا گر،يبه عبارت د

 کند که در آنها رو يم ميتقس ييبه جهانها
 ب،يدو س ب،يس کي ب،يصفر س ن،يکوا زيم

 .  باشد بيس nو  ب،يسه س
 

قرن نوزدهم   هدربار ديفرض کن: گريد يمثال
قرن  اگر س،ييطبق نظر لو. ميزن يحرف م
 نياش ا يموضوع حرف شماست، معن نوزدهم

 نيبه ا هر دو جهان ممکن نسبت: است که
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تحت  يعني(اند  زييقابل تم  ريموضوع از هم غ
 کيبه  قرن نوزدهم ِارز نسبت هم

تعلق  يمنطق از فضا (cell)بخش /سلول
 يکي قرن نوزدهمِاگر و تنها اگر ) رنديگ يم
 .   باشد گريآن د قرن نوزدهمِ هيشب ناًيع
 

شود،  نييجمله هر جور هم که تع موضوع
. ستيصدق آن جمله نمسلماً وابسته به ارزش 

عکسش  د،يگو يم سيياما آن طور که لو
 موضوعدر  رييهر تغ يعنيصادق است؛ 

در ارزش صدق آن  رييجمله مستلزم تغ
معروف است : ستيطور ن نياما ظاهراً ا. است

 يپادشاه کنون”  هکه راسل نشان داد جمل
کاذب است چون در “ کچل است نسهفرا
هست که  زيچ ديگو يجمله م نيا ت،ينها

 نيفرانسه است، حال آنکه چن يپادشاه کنون
که من با شما در  دياما فرض کن. ستين زيچ

به مبل  ا باشم و با اشاره ييگو و حال گفت
ننشته،  شيهم رو يکه کس مان،يرو روبه

 مبلآن  فرانسه رو يپادشاه کنون” :ميگو يم
کاذب  ييجمله هم مثل باال نيا. “نشسته

ندارد  ين فرانسه پادشاهاست، نه فقط چو
 ،يدوم. است يبلکه چون  مبل مذکور هم خال

اش به پادشاه ناموجود فرانسه،  عالوه بر اشاره
گرچه : جهينت. مبل هم است محتوا  هدربار

 ياست، ول يکيدو جمله  نيارزش صدق ا
  .نه موضوعاتشان

 
 ييِمعنا هايژگياز و موضوعوضعِ استخراج  اما

تر است، چون  هم سخت نياز ا يجمالت حت
صدقشان و شکل  طيشرا يکه حت يجمالت
 موضوعاتاست، از  کسانيشان  يمنطق

  هدربار-توانند حرف بزنند  يم يمختلف
ها  خانه يبعض”مثالً . باشند يمختلف زهايچ

“ اند هقرمز خان زهايچ يبعض”و “ قرمز اند
در  ن،يدارند، و بنابرا يکساني صدق طيشرا

 شوند يکاذب م ايصادق  واحد جهانها
)( )[House( ) & Re d( )]x x x( .يول 

 يهاست، و دوم رنگ خانه  هدربار ياول
 .قرمز زهايچ ينوعِ  بعض ايساختار   هدربار

 
 موضوع يينقش معنا  هدربار يجالب شنهاديپ
 Stephen) ابلوي ونياست راًيرا اخ يگ درباره اي

Yablo)، ه البته ک(، داده .يت. آ.ام لسوفيف
 نکهيو آن ا) شود يم دهيهم د سييدر آثار لو

 ليدالبا  يتنگاتنگ  هرابط موضوع
(reasons)  ن،يکذب دارد، و بنابرا ايصدق 

-truth) سازان صدقبزرگتر   يهاز نظر يبخش
makers) فالن  نديگو يم صدق طيشرا. است

 يصادق است؛ ول ييجمله در چه جهانها
) کنند يا صادق مآنچه جمله ر اي( صدق ليدال
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 موضوع. آن جمله صادق است چرا نديگو يم
صدق آن است، نه  ليدالجمله وابسته به 

“ داد يدر هاروارد درس م نيکوا”. صدق طايشر
چون  يپکياست و نه کر نيکوا  هدربار

است و نه  نيکوا هايژگيو ليصدقش به دل
آنچه جمله را صادق  ،يبه عبارت .يپکيکر
 .است نيکه کوا ،يپکيکند، نه کر يم
 

 ا تازه ها جهش يبه تازگ يگ درباره  يهنظر
در  ا جالب و گسترده راتييکرده، و تغ

از عوامل  يکي. کرده جاديا سييلو  يهنظر
 کارها د،يو توجهات جد راتييتغ نيا ياصل

 يگ دربارهبه اسم  ياو کتاب مهم. است ابلوي
 گريکه قرار است تابستان د(چاپ دارد  ريز

 صور ا هيرآن، نظ و در) تشر شودمن
 جيدهد، و نتا يبه دست م  يگ درباره  درباره

از مباحث -آن را  يفلسف اديز اريبس
  هدر فلسف سميناليو نوم ييگرا افالطون

زبان و   هدر فلسف يگرفته تا مباحث ياضير
و منطق  يشناس تا معرفت ،يشناس زبان

 .کند يم يبه دقت بررس -موجهات
 
 نياز نظراتش را در ا يبخش شيسال پ ابلوي

معتبر جان الک  ها يمورد، در رشته سخنران
 ر،يز نکيدر ل. در دانشگاه آکسفورد ارائه کرد

“ هندآوت”و  ديرا بشنو شيپادکستها ديتوان يم

شنوندگان  انيرا که در هر جلسه م ييها
 يخوب  هحتماً مقدم. دينيشد بب يپخش م

 .خواهد بود ابلويکتاب  برا
 

http://www.philosophy.ox.ac.uk/l
ectures/john_locke_lectures/past_
lectures 

  

نتایج فلسفی یک 
  ی منطقی قضیھ

 
پور محمدصالح زارع  

تربيت مدرسنشگاه دا  
  

 

Gödel’s Theorem: An Incomplete Guide 
to Its Use and Abuse, by Torkel Franzén, 
2005, Wellesley, MA: A. K. Peters, Ltd, 
X + 172 pp.  
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   قضيه تا کنون مطالب بسيار درباره
  ناتماميت گودل گفته شده است؛ هم درباره

منطقي و  (technical)ها فنيِ  ابعاد و جنبه
.   نتايج فلسفي آن رياضي آن و هم درباره

که نتايج فلسفي  البته هيچ توافقي بر سر اين
مثل  اين قضيه چيست وجود ندارد؛ درست

شايد خود . ها فلسفي ديگر بسيار از مسئله
 نتايج  گودل اولين کسي باشد که درباره

او در . فلسفي اين قضيه اظهار نظر کرده است
در  (Gibbs)و در سخنراني گيبز  ۱۹۵۱سال 

 نتايج فلسفي اين قضيه  دانشگاه براون درباره
. (Gödel 1995, 290-323)صحبت کرد 

 اهميت فلسفي  سيار دربارهبعد از او افراد ب
 ناتماميت بحث کردند و مدعي شدند  قضيه

  ها که اين قضيه نتايج متعدد برا حوزه
از فيزيک نظر : مختلف معرفت بشر دارد

برخي . شناسي  ذهن و جامعه گرفته تا فلسفه
از کارهايي که در اين زمينه منتشر شدند 

ثالً مورد توجه بسيار هم قرار گرفتند؛ م
 Roger)ها گودليِ راجر پنروز  استدالل

Penrose) پذير ذهن بشر به  عليه تحويل
اولين . (Penrose 1989 & 1994)ماشين 

سؤال در مواجه با طيف متنوع نتايجي که از 
 واقعاًآيا : اين قضايا گرفته شده است، اين است

 ناتماميت گودل   قضيه ها نتيجه  اين همه
  هستند؟

  
اند تا به سؤال باال  مختلفي تالش کردهافراد 

 ناتماميت  پاسخ دهند؛ نتايجي که از قضيه
گودل گرفته شده را فهرست کنند و با نقد 

 واقعي  ها نتيجه ها مشخص کنند که کدام آن
. ها نه و معتبر اين قضيه هستند و کدام

ها کتاب تورکل  ماحصل يکي از اين تالش
هنمايي ناتمام را:  گودل قضيهفرانسن است؛ 

  نويسنده. از آن  و سوء استفاده برا استفاده
کتاب استاد پيشينِ علوم کامپيوتر و منطق 

 Luleå)رياضي در دانشگاه صنعتي لولئو 
University of Technology)  در سوئد

، نزديک يک سال ۲۰۰۶بوده است و در سال 
او در . پس از انتشار کتاب، درگذشته است

  طور تخصصي درباره که بهميان کساني 
کنند،   ناتماميت او کار مي گودل و قضيه

فرانسن در کتاب . ا شناخته شده است چهره
به برخي  (Franzén 2004)ديگر 

 ناتماميت گودل  ها فني قضيه جنبه
  .پرداخته است

  
که از عنوان فرعي  چنان ، گودل قضيهکتاب 

وء ها و س آيد، به بررسي استفاده آن برمي
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  استفادهايي که آگاهانه يا ناآگاهانه از قضيه
فرانسن . پردازد ناتماميت گودل شده است، مي

در اين کتاب با زباني ساده اما دقيق نتايج 
 ناتماميت گودل نسبت  مختلفي که به قضيه

کند و نشان  داده شده را نقد و بررسي مي
  نتيجه واقعاًها  دهد که بسيار از آن مي

او با ظرافت بسيار . اتماميت نيستند ن قضيه
دهد که چرا فهم و برداشت بسيار  توضيح مي

ها شاخص علمي يا فلسفي، نظير  از چهره
، (Stephen Hawking)استيون هاوکينگ 

فرانسن با .  ناتماميت غلط است از قضيه
کند که در  بياني روشن خواننده را قانع مي

دل بايد  گو ها فلسفي از قضيه گير نتيجه
همين دليل خوبي است . بسيار محتاط بود

  .نهاد کردن کتاب او برا پيش
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١٤ 
 

 انجمن  خبرنامهقرار و اميد بر اين است که 
مرتب در هر فصل صورت  منطق ايران به

تواند   خبرنامه مي هر شماره .منتشر شود
ها و اتفاقات گذشته يا  شاملِ گزارش برنامه

 انجمن،  ها و اتفاقات آينده اخبار برنامه
منطق،   مسائل مرتبط با مقاالت کوتاه درباره

پژوهان و  معرفي و نقد کتاب، مصاحبه با منطق
انجمن منطق ايران از . ها باشد نظاير اين

کند تا مطالب  مندان دعوت مي  عالقه همه
خود را برا انتشار در خبرنامه به نشاني 
khabarname.mantegh@gmail.com 
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