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و  مجمع عمومیگزارش 
  ی دومانتخابات دوره

  انجمن منطق ایران
  

 هومن محمدقربانيان
 دانشگاه تربيت مدرس

ها  انجمناساسنامه ١٠ بر اساس ماده
علمي، مجمع عمومي از گردهمايي اعضا 

العاده تشکيل صورت عاد يا فوقپيوسته به
 يك بار سالي عاد عمومي شود. مجمعمي

 نصف كتبي رأ يا حضور با و شودمي تشكيل
 انجمن پيوسته اعضا كل يِك عالوه به

 اكثريت با تصميمات و کندپيدا مي رسميت
 مجامع تشكيل برا دعوت .شودمعتبر مي آراء

 در با ثبت آگهي يا كتبي صورتبه عمومي
 حداقل بايد و است كثيراالنتشار اروزنامه
 طالعا به مجمع تشكيل از قبل روز پانزده
بدين ترتيب هيأت  .برسد پيوسته اعضا

 انجمن منطق، آگهي مجمع عمومي و مديره
 دعوت به حضور اعضاء برا انتخابات دوره

 در روزنامه ٢٥/٦/٩٢دوم را در تاريخ 

اطالعات به چاپ رساند. همچنين برا 
ها رساني بهتر پوستر در برخي دانشگاهاطالع

 اعضاء ا همهو مؤسسات آموزشي نصب و بر
  نيز ارسال شد.

  

 مذکور در براساس اين دعوت قبلي، جلسه
در  ١/٨/٩٢روز چهاشنبه مورخ  ١٧ساعت 

  پژوهشي حکمت و فلسفهمحل موسسه
ايران تشکيل شد. در اين جلسه پس از قرائت 
آياتي از قرآن مجيد، ابتدا رئيس انجمن، جناب 

جام آقا دکتر موحد گزارشي از اقدامات ان
 قبل را به اطالع اعضاء شده در طي دوره

رساندند. طبق اين گزارش مراحل ثبت ادار و 
ها مختلف انجمن به بخشرسمي شدن 

 بعد اتمام رسيده است و هيات مديره
ا در خصوص اين مسائل نخواهد دغدغه

 انجمن هر داشت. همچنين امتياز ساالنه
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زايش پيدا اف ١٢٥به  ٧٩سال ترقي داشته و از 
کرده است. اين امتياز با توجه به برگزار 

 اجرايي، سمينار ساالنه، انتخابات کميته
 ها پيوستهانتشار منظم خبرنامه، سخنراني

ا در ماهانه، استفاده از يک حسابدار حرفه
تنظيم دفاتر، گسترش حضور افراد مختلف از 

ها مختلف علمي در ترکيب هيأت شاخه
اير اين اقدامات رشد چشمگير مديره و نظ

خواهد داشت. همچنين رئيس انجمن از 
اعضا جديد هيأت مديره دعوت کرد پس از 

تر در اقدامات انتخاب شدن، حضور فعال
   انجمن داشته باشند.

  

بعد از سخنراني دکتر موحد بازرس انجمن، 
ا ه فعاليتآقا قربانيان، گزارشي درباره

ها و مخارج آن ارائه کرد. انجمن و ميزان درآمد
  قبلي چاپمشروح اين گزارش در خبرنامه

 دسترسي از طريق سايت انجمنشده و قابل
نيز هست. طبق آخرين حسابرسي موجود 

حساب انجمن در حدود پنجاه ميليون ريال 
ه  مخارج برگزار سمينار ساالناست و عمده

ار با حق عضويت اعضاء و حق شرکت در سمين
يال شده است. البته حدود ده ميليون رتأمين 

از مخارج سمينار ساالنه هم از موجود 
حساب انجمن تأمين شده است و انتظار 

ن  جديد برا بازگشت ايرود هيأت مديرهمي
نديشد.مبلغ به حساب انجمن تدبير مناسبي بي  

 وزارت علوم  ويژهدر ادامه با حضور نماينده
انجمن به پايان  اول  هيأت مديرهدوره

 موقت با حضور خانم رسيد و هيأت مديره
نباتي به عنوان رئيس، آقايان انوار و کاشي 
به عنوان ناظر و خانم ابراهيمي به عنوان 
منشي تشکيل شد. پس از معرفي نامزدها 
عضويت در هيأت مديره و بازرسي انجمن، 

نفر از اعضاء  ٥٠انتخابات با حضور حدود 
   دست آمد:در نهايت نتايج زير بهبرگزار شد و 

اردشير،  محمد موحد، دکتر آقايان دکتر ضيا
حسيني،  داوود موسويان، دکتر... ا نصر دکتر
، دکتر... ا لطف دکتر پور  محسني شهرام نبو

محمدقربانيان به عنوان اعضا  و دکتر هومن
 انجمن انتخاب شدند. اصلي هيأت مديره

 مجيد و دکتر فالحي... اسدا آقايان دکتر
البدل انتخاب عليزاده نيز به عنوان اعضا علي

جم به  شدند. همچنين سرکار خانم مهرناز
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 مليحه خانم عنوان بازرس انجمن و سرکار
البدل برگزيده يادگار به عنوان بازرس علي

شدند. در پايان جلسه منتخبين و اعضا 
ا جلسه موقت با امضا صورتهيات مديره

  را رسمًا تاييد کردند. انتخابات

  

 کوتاهي بعد از برگزار انتخابات، در فاصله
 هيأت بر اساس هماهنگي قبلي اولين جلسه

روز  ١٤ جديد انجمن منطق در ساعت مديره
 در محل موسسه ١٥/٨/٩٢چهارشنبه 

 ايران تشکيل شد پژوهشي حکمت و فلسفه
و در مورد تفکيک وظايِف اعضا هيأت مديره 

صميماتي اتخاذ شد. بر اساس اين تصميمات ت
آقا دکتر ضياء موحد به عنوان رئيس هيأت 

، آقا دکتر محمد اردشير به عنوان مديره
نايب رئيس و آقا دکتر لطف ا... نبو به 

دار انجمن انتخاب شدند. بدين عنوان خزانه
 انجمن کليه اسناِد ترتيب طبق اساسنامه

موحد (رئيس هيات تعهدآور با امضا دکتر 
مديره) يا دکتر اردشير (نايب رئيس) و دکتر 

-نبو (خزانه دار) همراه با مهر انجمن و نامه
ها رسمي با امضا دکتر موحد يا دکتر 

  اردشير معتبر خواهد بود.

منطق ايران   جديد انجمنهيأت مديرهرا ب
آرزو توفيق روز افزون در پيشبرد اهداف 

  انجمن داريم.

  

 چھارمین ھمایشرش گزا
منطق ریاضی و  یساالنھ

 کاربردھای آن
 

 مقداد قار و عليرضا مفيد
ها بنيادپژوهشگاه دانش  

 منطق رياضي و چهارمين همايش ساالنه
 آذر ۲۸و  ۲۷کاربردها آن امسال در تاريخ 

 رياضي ماه در تاالر تجمعات دانشکده
دانشگاه شهيد بهشتي و با همکار پژوهشگاه 

) برگزار شد. IPMها بنياد (دانش
برگزارکنندگان اين همايش دکتر پورمهديان از 

ها بنياد و دکتر مرتضي پژوهشگاه دانش
 منير از دانشگاه شهيد بهشتي بودند. ضمنًا

 قبلي اين الزم به ذکر است که در سه دوره
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ها بنياد به ترتيب همايش پژوهشگاه دانش
)، اصفهان ۱۳۸۹(ها تبريز با دانشگاه

) همکار کرده ۱۳۹۱) و کرمان (۱۳۹۰(
 گزارشي مختصر از است. در ادامه به ارائه

اين رويداد و شرحي کوتاه از محتوا 
ها مي پردازيم؛ و از ذکر جزييات فني سخنراني
  کنيم.ها خوددار ميسخنراني

ها يک ها به دو دسته سخنرانيسخنراني
-ا دستهقيقهد ۲۰ها ساعته و سخنراني

ها يک ساعته بند شده بودند. سخنراني
ا دقيقه ۲۰ها توسط مدعوين و سخنراني
 (contributed) توسط سخنرانان مشارکتي

از  ايراد شد. در همايش امسال دو استاد مدعو
نيز حضور داشتند:  از ايران خارج هادانشگاه

دکتر علي عنايت از دانشگاه گوتنبرگ سوئد و 
انگ يو از دانشگاه ملي سنگاپور. ايراد دکتر ي

ها اين همايش بعد از سخنراني
آمدگويي دکتر مرتضي منير آغاز شد. خوش

- سخنراني توضيحاتي دربارهابتدا به ارائه
  پردازيم. همايش ميساعته ها يک

دکتر علي عنايت با سخنراني جذاب خود تحت 
 What Can You Gain From“عنوان 

Satisfaction Predicates?”  آغازگر
ها همايش بود. موضوع اين سخنراني

فرض کنيد که يک  :سخنراني از اين قرار بود

داريم و با  Lدر زبان  Bتئور پايه به نام 
را به  Lزبان  Sافزودن يک نماد محمولي 

دهيم. حال در گسترش مي ’Lزباني به نام 
ا از جمالت را به مجموعه ’L زبان جديِد

 کهطورهکنيم باضافه مي B ور پايهتئ
اين جمالت برخي خواص از محمول صدق را 

کنند. اين تئور بند ميفرمول Sبرا نماد 
ناميم. بررسي ارتباطات بين مي B+جديد را 
از زوايا مختلف از جمله  B+ و Bدو تئور 

اهداف اصلي اين سخنراني بود. در اين 
 ،Bها خاصي از سخنراني به حاالت و نمونه

 ، نظريهPAحساب پئانو  از قبيل نظريه
ZF )بند زرملواصلها با  مجموعهنظريه-

ها ذکر شده فرانکل) و نيز ارتباطات گسترش
 ها حساب مرتبهها با تئوراز اين نظريه

ا شد. ها آن توجه ويژهدوم و زيربخش
همچنين، دکتر عنايت به بررسي موضوعاتي از 

ي گسترش B+ئور ت ن دست پرداخت: آيااي
 semantically) کارانهمحافظه-معنايي

conservative) يا گسترشي نحو و-
-syntactically conser) کارانهمحافظه

vative)  ازB که آيا است؟ يا اين+B  درB 
تعبير است يا نه؟ پس از معرفي مقدمات قابل

در  ي اشاره شد که قبالً به برخي قضايا و نتايج
سپس نتايجي  وزه اثبات شده بودند.اين ح
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دست به شکه سخنران و همکارانبيان شد 
  .آورده بودند

بعد مربوط به دکتر  ساعته سخنراني يک
صالح عليار بود. دکتر عليار در سخنراني 

 Algebras and“ خود تحت عنوان
Topologies Contrasting Two 

Views of Semantics” به مقايسه 
ها جبر و توپولوژيکي، معناشناسي

برا منطق موجهات، پرداخت. ابتدا  مخصوصًا
معناشناسي جبر برا منطق موجهات 
معرفي شد. سپس معناشناسي توپولوژيکي با 

فشردگي در  بحث پيرامون ارتباط قضيه
فشردگي در توپولوژ آغاز  منطق و قضيه

شد. در ادامه معناشناسي توپولوژيکي برا 
-ها استونمنطق موجهات با استفاده از قاب

) ارايه گرديد. Stone-Vietorisويتوريس (
ها ويتوريس عبارتند از قاب-ها استونقاب

کريپکي به همراه يک توپولوژ استون که در 
دسترسي قاب به تابعي پيوسته  آن رابطه
شود. سخنراني با اين نتيجه اخالقي تبديل مي

برا منطق موجهات (و به پايان رسيد که 
ها ديگر) ارتباط همچنين بسيار از منطق

مناسبي بين معناشناسي جبر و توپولوژيکي 
وجود دارد و معناشناسي توپولوژيکي به 

و کارآمد جبر قو   معناشناسياندازه
  .است

دکتر رسول رمضانيان در سخنراني خود با 
-A Propositional Probab“عنوان 

ilistic Logic” توضيحاتي  ضمن ارائه
احتمال و  موضوعاتي از نظريه درباره

ها منطقي مرتبط با اين نظريه، به سيستم
يک سيستم منطقي و نيز بررسي دو  ارائه

مانتي  احتمال به نام مسئله معما از نظريه
 و مسئله (Monty Hall Problem) هال

از  (Two Children Problem) دو کودک
اين سيستم پرداخت. همچنين در مورد طريق 

برخي از روشها غلط در مدلساز اينگونه 
صحت  مسائل و نيز در مورد برقرار قضيه

  در اين سيستم صحبت شد.

دو  دکتر يانگ يو در اين همايش به ارائه
 دسخنراني پرداخت. و در سخنراني اول خو
و  که آخرين سخنراني روز نخست همايش بود

 Nonstandard Models of“ عنوان
Arithmetic and Ramsey's 

Theorem”  ،هايي بحث به ارائهرا داشت
رمز از  ارتباطات بين قضيه بارهدر

اول  ها حساب مرتبهترکيبيات، زيرسيستم
محاسبات پرداخت.  و دوم و موضوعات نظريه

ديد  بسيار از اين موضوعات از زاويه
 reverse) رياضيات معکوس

mathematics)  مورد بررسي قرار مينيز-
گيرد. در اين نوع از مسائل در واقع هدف اين 
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ها بهينه يا کمينه از است که زيرسيستم
دوم که برا اثبات يک  حساب مرتبه

در اين پيدا شود.  ،رياضي الزم است قضيه
ها نااستاندارد نقش استفاده از مدلسخنراني 

ضايا رمز ايفا مهمي را جهت بررسي ق
ضمن مرور بر نتايج دکتر يانگ يو . کردمي

 يرامون مقايسهقبًال اثبات شده پ
اول  ها مرتبهها مختلف حسابزيربخش

و دوم با يکديگر از نظر قدرت اثبات اصول 
در اين مورد  تازه ينتايج ترکيبياتي، به ارائه

  پرداخت.

ت پورمهر در سخنراني خود تحي دکتر صالح
 Cantor’s Diagonal“ عنوان

Argument: A Characterization” 
ساز کانتور ارايه لب جالبي پيرامون قطرمطا

ساز نمود. بحث با کاربردها مختلف قطر
ها ها مختلف علم آغاز شد. اثباتدر شاخه

متنوعي از ناسازگار اصل تصريح در نظريه 
رايه ساز کانتور اها بر اساس قطرمجموعه

 همهبرا شد و در نهايت الگويي عمومي 
. در واقع نشان داده ارائه شدها اثبات گونهاين

يک دلخواه بهشد که با استفاده از هر تابع يک
توان و همچنين هر تابع پوشا دلخواه مي

اثباتي از ناسازگار اصل تصريح ارايه داد. 
کانتور  ها متنوعي برا قضيهسپس اثبات

ا با ها (هيچ مجموعهظريه مجموعهدر ن

عدد نيست) بر - تواني خود هم مجموعه
ساز کانتور ارايه شد و در نهايت اساس قطر

ها گونه اثباتاين مهبرا هالگويي عمومي 
به عالوه در هر دو مورد نشان داده  ارائه شد.

دور -دور و بينهايت- nشد که اثباتها 
 صريح و قضيهکواين از ناسازگار اصل ت

کانتور حاالتي خاص از الگو عمومي ارايه 
کاربرد از شرح . سخنراني با هستندشده 

پذير به ساز کانتور در نظريه محاسبهقطر
  اتمام رسيد. 

ها صبح روز دوم از سخنراني سخنرانيسه 
مشترکي بودند: منطق  زمينههمايش دارا 

ق ا ويسر (که زير سيستمي از منطپايه
معرفي شده  ۱۹۸۱شهود است و در سال 

است). روز دوم همايش با سخنراني دکتر 
 Basic“ محمد اردشير تحت عنوان

Dialogical Logic” شروع شد. تاريخچه 
منطق گفتگو به سنت يوناني و اواخر قرون 

) بازمي ۱۲۰۰وسطي (حدود   ؛رددگميالد
 که منطق به عنوان علمي برا مطالعهجايي

شد. در يک گفتگو دو گوها قلمداد ميگفت
مدعي به تبادل نظر ميان يک ادعا اصلي 

پردازند. در حين بحث طرفين بايد از مي
کنند. در رهيافت قوانين منطقي خاصي تبعيت 

ها باز جديد منطق گفتگو از مفاهيم نظريه
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ها معناشناسي برا سيستم به منظور ارايه
شود. اين رهيافت منطقي مختلف استفاده مي
در  (Lorenzen)جديد، که با کار لورنزن 

، معناشناسي جديد آغاز شده است ۱۹۵۵
اين  دهد. بعدًابرا منطق شهود ارايه مي

برا  امعناشناسي رهيافت منجر به ارايه
ها غيرکالسيک (از منطق کالسيک و منطق

جمله منطق موجهات که آقا دکتر اردشير 
خود در دانشگاه  ۱۳۸۹ل سا در سخنراني

 تبريز به آن موضوع پرداختند) شد. در ادامه
سخنراني قواعد منطق گفتگو که معنا 

کند برا عملگرها منطقي را مشخص مي
ا کالسيک و شهود و منطق منطق گزاره

ويسر ارايه شدند. معنا  ا پايهگزاره
ها برد درستي نيز با استفاده از استراتژ

ها شود. سخنراني با ارايه مثالميتعريف 
  مختلف در اين سه نوع منطق به پايان رسيد.

دکتر مجيد عليزاده نيز در سخنراني خود تحت 
 Residuation on Visser“ عنوان

Algebra” ا به ارتباط ميان منطق گزاره
عملگر پرداخت. يرساختي  زمنطقهاپايه و 

 هامنطقدر ساسي ا شينقژن، كاهش يا فيو
ني اين سخنردر اكند. ميز يرساختي باز

عملگر كاهش دن ضافه كراثر اكه شد سعي 

منطق  هالمدان يسر به عنو وجبرهارو 
  شود.سي ربر هپايا گزاره

دکتر يانگ يو در سخنراني دوم خود که 
با  آخرين سخنراني يک ساعته همايش و

بود  ”A Real Turing Machine“ عنوان
از ماشين تورينگ پرداخت که  مدلي به ارائه

برا محاسبات رو اعداد حقيقي مورد 
ها گيرد. در گذشته نمونهاستفاده قرار مي

از که  اندداشتهها مشابه وجود ديگر از ايده
(يعني  TTE يدهامي توان ميان آن 

Type-2 Theory of Effectivity(  نام را
برد. در اين سخنراني يو ضمن معرفي برخي 

نتظارات ما از چنين مفهومي به معرفي يک ا
ماشين -Rماشين تورينگ از اين نوع که آن را 

)R-machineناميد پرداخت. اين تعريف ) مي
ها قبلي از اين مفاهيم با تعاريف و ايده

متفاوت است. از عناصر بارز اين تعريف اين 
ماشين از يک نوار اصلي، -Rاست که يک 

رينگ معمولي (که تعداد نامتناهي ماشين تو
مور کنترل أنامد) و نيز يک ممي slaveآنها را 

و واگذار امور محاسباتي به هر يک از اين 
ها تشکيل شده است. هر يک از ماشين
ها اين سيستم تحت قواعد معرفي بخش
کنند و مفهوم محاسبه کردن ا کار ميشده

. پس از معرفي شوددر اين سيستم تعريف مي
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محاسباتي برخي از خواص  جردِ اين مفهوم م
  آن مورد بررسي قرار گرفت.

ها وار به سخنرانيحال به صورت خالصه
 ا هم اشارهمشارکتي بيست دقيقه

ها مشارکتي م. سخنرانيکنيمختصر مي
اعته پيش از س يک روز اول در يک جلسه

   روز انجام گرفت. اينظهر 

 دکتر لطف اله نبو در سخنراني خود تحت
گودل و برهان پرايور در منطق  قضيه" عنوان
کوتاه از گودل و پرايور  به دو مقالهت" موجها

ها در گسترش منطق موجهات و اهميت آن
پرداخت. در مورد يادداشت گودل در سال 

که پيرامون تعبير منطق شهود در  ۱۹۳۳
باشد، به جز اهميتي مي S4منطق موجهات 

د دارد، به اين که اين مقاله در منطق شهو
موضوع پرداخته شد که اين يادداشت دارا 

(که در  KT4باشد که منطق موجه اين تز مي
معروف است) با سيستم  S4حال حاضر به 

S4  لويس معادل است. بخشي از اين ادعا
کينز و توسط مک ۱۹۴۸سرانجام در سال 

 ۱۹۶۸تارسکي و بخش ديگر از آن در سال 
ثبات شد. در ادامه به توسط کرسول و هيوز ا

پيرامون  ۱۹۶۳ا از پرايور در سال مقاله
و اثباتي که از  S5منطق موجهات محمولي 

فرمول بارکان در آن ارايه شده بود پرداخته 

شد و نقش آن در مباحث منطق موجهات 
  محمولي بررسي شد.

خانم شهره طباطبايي سيفي در سخنراني خود 
استفاده از شناسي متن با معني" تحت عنوان

به يکي از کاربردها ه" الندا تايپ ساد
شناسي زبانها منطق رياضي در حوزه معني

طبيعي پرداخت. سخنراني با معرفي 
ها معناشناسي ريچارد مونتگيو از زبان

ها مفهومي طبيعي (با استفاده از منطق
intensional logicsکه در سه مقاله ( 

منتشر  ۱۹۷۳تا  ۱۹۷۰ها ار بين سالذتاثيرگ
شده بود شروع شد. بنا به نظر مونتگيو 

ها طبيعي تفاوت نظر مهمي نسبت به زبان
ها صور منطقي ندارند. سپس به يکي زبان

از نقاط ضعف اين روش که مشکل يافتن 
مرجع ضمير در جمالت زبان طبيعي است 

ها اخير فيليپ . در نهايت پژوهششداشاره 
شکل يافتن مرجع دو گروت که برا حل م

ضمير با روش مونتگيو طراحي شده است 
  مطرح شد.

دکتر اسداله فالحي در سخنراني خود تحت 
 A Second Pretabular“ عنوان

Classical Relevant Logic”  ابتدا به
جدولي، و ها پيشتعريف منطق ربط، منطق

جدولي بودن پرداخت. ها اثبات پيشروش
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ها نامتناهي جدولي منطقها پيشمنطق
مانند منطق موجه  ؛ارزشي ماکسيمال هستند

S5 منطق شهود دامت ،LC  و منطق ربط
-ها اثبات پيش. روشRMسوبوچينسكي 

جدولي بودن عبارتند از روش فروكاست 
ها مصداقي و ها مفهومي به اداتادات

روش استفاده از معناشناسي كريپكي. در 
بط نهايت در اين سخنراني چند منطق ر

 کالسيک پيش جدولي جديد ارائه گرديد.

سخنراني ها مشارکتي روز دوم در دو جلسه 
روز  اينساعته در صبح و بعد از ظهر  يک

  انجام گرفت.

  با عنوان خانم فرناز قناويز در سخنراني خود
“A Proposed Axiom System for 
Atanassov Intuitionistic Fuzzy 

Logic (A-IFL)” ل يک سيستم اص
برا منطق فاز شهود آتاناسوف  هموضوع

طور خالصه منطق فاز شهود ارائه نمود. به
توسط آتاناسوف ارايه شد)  ۱۹۸۶(که در سال 

دهد را نسبت مي <a,b>به هر گزاره ارزش  
  bدرستي گزاره و  درجه  aکه در آن 

. الزم به ذکر استنادرستي گزاره  درجه
ت که برا منطق است که اين اولين بار اس

فاز شهود آتاناسوف سيستم اصل موضوعه 
  شود. ارايه مي

خانم فرزانه درخشان در سخنراني خود تحت 
ا بدون ادغام دستگاه حساب رشته" عنوان

دستگاه  به ارايه" اگزاره برا منطق پايه
 ا پايها برا منطق گزارهحساب رشته

ادغام  ويسر پرداخت، که در آن قاعده
کند تکرر فرضيات در ا که بيان مي(قاعده

صورت ها تاثير ندارند) نه بهاثبات گزاره
بند صورت نهفته در صورتصريح و نه به

ا حضور ندارد. حذف دستگاه حساب رشته
تواند به اثبات ادغام در اين دستگاه مي قاعده
 پذير جستجو اثبات کمک نمايد. خاتمه

 نکي در سخنراني خود با عنواندکتر کريم خا
“The Banach-Tarski Paradox and 
Amenability: A Model Theoretic 

Approach” به بيان موضوعاتي درباره 
ها منطق انتگرال و قضايا وجود برا اندازه

پذير پرداخت. ها ميانگينگروه در حيطه
در اين سخنراني ضمن بيان موضوعاتي در 

ها دمات منطق انتگرال، گروهرابطه با مق
پذير و نيز پارادوکس باناخ تارسکي، به ميانگين

ها پايدار تحت انتقاالت بررسي وجود اندازه
نگاه منطق انتگرال پرداخته  گروه از زاويه

 شد.

سخنراني خانم دکتر رقيه صفر تحت عنوان 
“Linear Compactness”  در مورد
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ه زيربخشي از منطق پيوسته بود ک
 هايش خطي هستند و منطق پيوستهفرمول

 خطي ناميده ميشود. در منطق پيوسته
 ها از مجموعهخطي در ساخت فرمول

شود و تعبير ها استفاده ميمحدودتر از عطف
شوند. ايشان در اين ها توابع خطي ميفرمول

سخنراني به ارائه موضوعاتي در مورد خواص 
طق و برخي مدلي اين من منطقي و نظريه

ها پرداختند و نيز ها از قبيل فراضربتکنيک
بند در اين منطق ارائه هايي قابل اصلمثال

 نمودند.

  

 دکتر امير خمسه در سخنراني خود با عنوان
“On Polarized Ramsey’s 

Theorem”  به بيان موضوعات مرتبط با
رمز قطبي شده پرداخت. اين قضيه  قضيه

اصلي رمز  قضيه ا ازدر واقع نسخه
(Ramsey’s theorem)  است در ترکيبيات

ها همگن که با تغيير در تعريف مجموعه
ها . در اين سخنراني جنبهشودحاصل مي

پذير اين مفاهيم نيز مورد ا و اثباتمحاسبه
بررسي قرار گرفت. اين سخنراني آخرين 

  سخنراني مشارکتي همايش بود.

 مايش جلسهپس از اتمام بخش علمي ه
و افراد مختلف به  شدبحث و گفتگويي برگزار 

در مورد  دنظرات و پيشنهادات خو ارائه
برگزار  نحوه. در مورد همايش پرداختند

بحث و هم در اين بخش دور بعد همايش 
. در نهايت همايش امسال پس از دو گفتگو شد

از  ، متشکلعلمي فشرده روز برنامه
ا و تبادل نظرها در هها، بحثسخنراني

مرتبط با منطق رياضي به  ختلفها محيطه
  اتمام رسيد.

  گذشت پیتر گیچدر
 اسد اهللا فالحي

  ايران پژوهشي حکمت و فلسفهمؤسسه
 

) فيلسوف و ٢٠١٣ – ١٩١٦پيتر توماس گيچ (
 ٢١( ١٣٩٢ام آذر دان انگليسي در سيمنطق

سالگي درگذشت.  ٩٧) در سن ٢٠١٣دسامبر   

  زندگي
در چلسي لندن پا  ١٩١٦مارس  ٢٩گيچ در 

به جهان گذاشت. پدرش جرج ِهندر گيچ، 
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كارشناسي در كالج ترينيتي در  هآموختدانش
كمبريج و استاد فلسفه در الهور بود و پس از 

ا آموزشي به نام آن به مديريت مؤسسه
در پيشاور (در هند » خدمات آموزشي هند«

آمد. مادرش آن زمان و پاكستان امروز) در
اليونورا ازگونيا نيز فرزند پدر و مادر مهاجر از 
لهستان بود و هنگامي كه گيِچ پسر چهارساله 
بود از گيِچ پدر جدا شد و از اين رو، پيتر گيچ 
بيشتر كودكي خود را با پدربزرگ و مادربزرگ 
لهستاني خود در كارديف (شهر در ويلز 

  انگلستان) گذراند. 

اش در ز تحصيل دانشگاهيپيتر گيچ در آغا
به كليسا كاتوليك پيوست و در  ١٩٣٨سال 

 گرترود خود ههمان زمان با همسر آيند
)، ٢٠٠١-١٩١٩انسكم (مارگرت اليزابت 

فيلسوف تحليلي بنام، كه پيش از اين به 
كليسا كاتوليك پيوسته بود آشنا شد. گيچ و 

سه «انسكم در نگارش برخي آثار مانند كتاب 
اند.  آنها در كار داشتهبا هم هم» فيلسوف

شان ازدواج كردند و حاصل ازدواج ١٩٤١سال 
چهار دختر و سه پسر است. درباره فرزندان 

اند مانند اينكه آنها هايي ساختهآنها داستان
ها آشپز برا پدر و مادر و مهمان

ها عجيب و غريبي اند؛ گاه با لباسكردهمي
و وقتي به يكي از  شدند،وارد يك همايش مي

ات در بازاگر اسباب«آنها گفته شد كه 
با » پذيرايي نيست پس در اتاق خواب است

اما اين كه از آن نتيجه «عصبانيت پاسخ داد: 
 هنويس گيچ در روزنامنامهياد». شود!نمي

ها را چندان دور از واقعيت اين داستان تلگراف
 بيند.نمي

  

  تحصيالت
بازنشستگي از مؤسسه گيچ پدر، پس از 

خدمات آموزشي هند، پسرش را به خواندن 
وايتهد، كينز، جانسون، مور و  ها راسل،كتاب
تگرت واداشت كه در دوران تحصيل در مك

چنين به كمبريج با آنها آشنا شده بود. پدر هم
ها با فرزند خود همت مباحثة اين كتاب

ها بود كه ها و بحثگماشت و همين كتاب
ها تحت تأثير شد گيچ پسر تا مدت باعث
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تگرت و قدرت استداللي او قرار بگيرد، مك
ها غيرمذهبي او هرچند بعدها از بيشتر آموزه

فاصله گرفت.  پيتر گيچ پس از اين در 
تحصيالت  ١٩٤٤تا  ١٩٣٨ها سال

اش را در كالج باليول در شهر دانشگاهي
در  ١٩٥١تا  ١٩٤٥آكسفورد گذراند و از سال 

ها فلسفي پرداخت و در مبريج به پژوهشك
 ١٩٦٦ – ١٩٥١ها دانشگاه بيرمنگام از سال

استاد «تدريس كرد تا آنكه به عنوان نخستين 
در گروه فلسفه دانشگاه ليدز استخدام » منطق

  بازنشته شد.  ١٩٨١و در سال 

  آثار
 رخي از آثار گيچ به شرح زيرند:ب

گه ها منطقي گوتلوب فرجمه نوشتهتر .١
) (به همراه ماكس ١٩٦٦، ١٩٦٠، ١٩٥٢(

 بلك)
 )١٩٦٦خير و شر ( .٢
 )١٩٥٧افعال ذهني: محتوا و متعلق آنها ( .٣
سه فيلسوف: ارسطو؛ آكويناس؛ فرگه  .٤
 ) (با همكار انسكم)١٩٦١(
قرون  ارجاع و كليت: بررسي چند نظريه .٥

 )١٩٦٢وسطايي و جديد (
 )١٩٦٨ها منطقي (تاريخ اشتباه .٦
 )١٩٦١خدا و روح ( .٧

 )١٩٧٢منطق مهم است ( .٨
 )١٩٧٦خرد و استدالل ( .٩

گفتن و نشان دادن نزد فرگه و  .١٠
 )١٩٧٦ويتگنشتاين (

: درآمد به  .١١ صدق، عشق و فناناپذير
 )١٩٧٩تگرت (مك فلسفه

ها ويتگنشتاين درباره سخنراني .١٢
با تعليقات  ١٩٤٧-١٩٤٦روانشناسي فلسفي 

 )١٩٨٩و جكسون ( گيچ، شاه
 )١٩٩٠منطق و اخالق ( .١٣
 )١٩٩٨صدق و اميد ( .١٤

ها گيچ به دست چنان كه از عنوان كتاب 
ها گوناگون فلسفه، از او در زمينه آيد،مي

دين،  هتا فلسفتاريخ فلسفه و منطق گرفته 
 فلسفهزبان و  هاخالق، فلسف هفلسف

  .ستمنطق انديشيده و به نگارش پرداخته ا

  ها فلسفيانديشه
در نخستين كتاب  ١٩٥٧گيچ در سال  .١

كند كه فراگير خود،  افعال ذهني، اظهار مي
مفاهيم چيز نيست جز فرآيند يادگير 

 هانجام دادن كارها و اين ديدگاه مخالف هم
فيلسوفان پيشين و فيلسوفان پيرو دكارت 
است كه مفاهيم را تصاوير ذهني 

 پنداشتند.مي
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ها اخالقي، خوب يا بد بنا به برخي ديدگاه .٢
ها (و رفتارها و اصول) چيز بودن انسان

نيست جز تحسين يا تقبيح آنها از سو 
ها واقعي آنها ديگران و ربطي به ويژگي

در مقاله  ١٩٦٠ندارد. گيچ در سال 
»Ascriptivism « اين ديدگاه را با توجه به

كند: مي زير رد هجمالتي شرطي مانند جمل
». اگر زيد خطاكار باشد بايد كيفر ببيند«

در اين جمله تنها يك معني » خطاكار« هواژ
دارد خواه گوينده به خطاكار بودن زيد باور 

 داشته باشد يا نه. 

مفاهيم خوب و بد نسبي و دوموضعي  .٣
ناقص است و بايد » الف خوب است«هستند. 

زيد ». الف جيم خوبي است«گفته شود 
تواند تواند مهندس خوبي باشد چنانكه ميمي

تواند دزد خوبي نيز باشد اما در اين صورت نمي
 آدم خوبي باشد.

هماني و مفاهيم وحدت و كثرت (اين .٤
موضعي هستند. آني) نيز نسبي و چندنهاين

الف و ب «و » الف همان ب است«ها گزاره
ناقص است و بايد گفته شود » يكي هستند

گيچ با نسبي ». ك جيم هستندالف و ب ي«
هماني و وحدت، تالش ساز مفهوم اين

كليسايي  هكند تا تناقض نهفته در انديشمي

پسر و روح القدس  را حل كند: خدا،» تثليث«
  يك خدا هستند اما يك فرد نيستند.

  منطق مهم است
او، كتاب منطقي » منطق مهم اسِت«كتاب 

چ در اين مهم او است. برخي از مباحثي كه گي
 كتاب بدان پرداخته به شرح زير است:

 .٣، منطق قديم .٢، مقاالت تاريخي. ١ 
. ٥، حيث التفاتي .٤، ارجاع و نحو هنظري

. ٧، هامجموعه هنظري. ٦، گيومه و سمانتيك
. ٩، اظهار و اسنادگرايي. ٨، همانياين هنظري

منطق در . ١٠و  اوامر و استدالل عملي
  . الهياتمابعدالطبيعه و 

  جمالت منطقي مشهور گيچ
. در منطق موجهات، فرمول زير منسوب به ١

  گيچ است: 

Geach formula:      p → p 

قضيه است  S5و  Bها منطقفرمول در اين 
شود. شرط اثبات نمي S4و  Tاما در 

  سمانتيكي اين فرمول به صورت زير است:

xyz ((xRy & xRz) → w (yRw & 
zRw)). 
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تواند رمول عمومي گيچ به صورت زير ميف
، Dها وجهي آشنا (مانند بسيار از فرمول

T ،B ،4  ها ساده ) را به عنوان نمونه5و
  نتيجه دهد:

Genralized Geach formula: 

                          i jp → mnp 

  : اين فرمول چنين استشرط سمانتيکي 

xyz ((xR iy & xR mz) → w (yR jw 
& zR nw)). 

 
بند جمالت زبان طبيعي به در صورت. ۲

زير به گيچ منسوب  هزبان منطقي، جمل
  است:

برخي منتقدان فقط « كپلن:- گيچ هجمل
  »كنندديگر را تحسين مييك

 هاين جمله قابل ترجمه به زبان منطق مرتب
 هاول نيست و تنها به كمك سورها مرتب

بند شود. پيشنهاد كواين تواند صورتدوم مي
بند فرمول گيچ در منطق برا صورت

  دوم چنين است: همرتب

∃S [∃uSu & ∀u(Su →Cu) & 
∀u∀v(Su & Auv → Sv & u≠v)] 

  ها:مجموعه هو يا به زبان نظري

 ∃S [∃u.u∈S & ∀u(u∈S →Cu) & 
∀u∀v(u∈S & Auv → v∈S & u≠v)] 

(Quine 1973, 111 and 1982, 293). 

ا وجود دارد كه گويد مجموعهمله مياين ج
عضوها آن  ههم ناتهي است؛ ثانيًا اوًال

آن (= يعني  عضوها همه منتقدند و ثالثًا
ديگر را همان منتقدها ياد شده) تنها يك

كنند. به ديگر سخن، گروهي از تحسين مي
منتقدان هستند كه اعضا آن، افراد بيرون 

نان كه ديده كنند. چگروه را تحسين نمي
 ءشود، اشاره به گروه در كنار اشاره به اعضامي

با هم آمده و دو گونه سور (يكي برا گروه و 
  ) به كار رفته است. ءمجموعه و يكي برا اشيا

ناپذير اين فرمول در منطق اثبات تعريف
فشردگي انجام  همرتبه اول به كمك قضي

به رمول مرتشود. بايد نشان دهيم كه هيچ فمي
دوم باال نيست.  اول معادل فرمول مرتبه

كنيم كه يك برا برهان خلف، فرض مي
اول معادل آن است. در اين  هفرمول مرتب

ارز يك ين زير نيز همجانشصورت، نمونه
 اول خواهد بود: فرمول مرتبه
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∃S [∃u.u∈S & ∀u(u∈S →u=u) & 
∀u∀v(u∈S & (u=0  u=v+1) → 
v∈S & u≠v)] 

uبا  Cu كه عبارت u و عبارت Auv با 
u u v   0 جانشين شده است. اين  1

  ارز فرمول زير است:فرمول هم

∃S [∃u.u∈S & ∀u∀v(u∈S & (u=0 
 u=v+1) → v∈S & u≠v)] 

ساز همعنا اين فرمول با چند مرحله ساد 
ا ناتهي هست كه هر مجموعه«چنين است: 

يا به عبارت ديگر، » عضو آن عضو پيشين دارد
ترين عضو ا ناتهي هست كه كوچكمجموعه«

اين تعبير در مجموعة اعداد طبيعي ». ندارد
ها نااستاندارد كاذب است اما در همة مدل

حساب صادق است. بنا به فرض، اين فرمول 
اول دارد. اما هر فرمول مرتبه  هارز مرتبيك هم

ها نااستاندارد صادق است در اول كه در مدل
مدل استاندارد اعداد طبيعي نيز بايد صادق 

  باشد. اين تناقض است.
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  ی مقوالتی درباره

  ی تصمیممقوالتی در مسئلھ
 

پورمحمدصالح زارع  
 دانشگاه تربيت مدرس
 

  مقدمه .۱
 ۱۳۹۱ در سال انتشارات اميرکيبير مؤسسه

ميرشمس الدين دکتر از آقا  يکتاب
و با عنوان سلطاني به زبان انگليسي اديب

Topics in Decision Problem 
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. ر کرد) منتش تصميممقوالتي در مسئله(
  تصميماين کتاب مسئلهموضوع 

(decision problem)  در منطق صور
جديد يا همان منطق رياضي است. اين کتاب، 

، (vii) ۱گويد آن ميکه نويسندهچنان
هايي است که ايشان بر پژوهش مبتني
 تصميم انجام داده و ماحصل  مسئلهدرباره

آن قريب به بيست سال پيش در کتابي به 
پژوهشي در پيراموِن بان فارسي و با عنوان "ز

 تصميم در منطق: طرح چند مسئله
" منتشر شده است. معنايي-خوارزميک تحليلي

کتابي که اخيرًا به زبان انگليسي منتشر شده 
گزارشي نسبتًا طوالني از همان مطالب منتشر 

 پيش است؛ البته با شده در کتاب دو دهه
طالب و اصالح حذف و اضافه کردن برخي م

جا قصد دارم تا من در اينبرخي مدعيات. 
کتابي را که اخيرًا به زبان انگليسي منتشر 

با اين همه به شده  است نقادانه بررسي کنم. 
به کتابي که به فارسي منتشر  بحثاقتضا 

شده است نيز (با عبارت "کتاب فارسي") ارجاع 
دهم. ضمنًا، چون هدفم اين است که اين مي
باشد، خودم را به مفهوم برا خوانندگان  نقد

ها منتخب نويسنده در استفاده از معادل
ها او متعهد کتاب فارسي و نيز نمادگذار

کنم تا صورت عالوه تالش ميکنم. بهنمي
مدعيات کتاب را با حفظ امانت در محتوا 

تر گمانم روشنبه نحو بازنويسي کنم کهبه
  . است

  موضوع کتاب .۲
تر گفتيم موضوع اصلي کتاب ه پيشکچنان

 تصميم در منطق است. در مذکور مسئله
 تعيين عضويت يا عدم حالت کلي به مسئله

خصوص در يک عضويت يک شيِء به
گفته   تصميممسئلهخصوص ِ بهمجموعه

 تصميم گوئيم فالن مسئلهشود. وقتي ميمي
است يعني روشي  (decidable) پذيرتصميم

يا، با  (effective method) کارامؤثر و 
قدر مسامحه، الگوريتمي وجود دارد که با 

توانيم در زماني متناهي استفاده از آن مي
از اشياء مورد شيء دلخواه تعيين کنيم که يک 

خصوص عضو  تصميِم بهنظر در آن مسئله
 مورد نظر در آن مسئله هست يا مجموعه
ء اين روش تکليف عضويت هر شيخير. 

کند؛ خصوص را در زماني متناهي تعيين ميبه
 اما اين به معنا تعيين تکليف عضويت همه
در اشياء مورد نظر ما در زماني متناهي نيست. 

حقيقت اين روش يا الگوريتم شبيه ماشيني 
عنوان ورود کند که يک شيء را بهعمل مي

در خروجي گيرد و پس از زماني متناهي مي
 کند که آيا اين شيء عضو مجموعهمعين مي

مورد نظر هست يا خير. در صورتي که چنين 
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 تصميم الگوريتمي برا يک مسئله
خصوص وجود نداشته باشد، آن مسئله به

است.  (undecidable) ناپذيرتصميم
 اعداد اول را در نظر بگيريد.  همهمجموعه

ا شدهدادهاين مسئله که آيا عدد طبيعي 
 ، يک مسئلهيا خيرعضو اين مجموعه هست 

پذير است. تصميم است. اين مسئله تصميم
توان الگوريتمي طراحي کرد سادگي ميچون به

عنوان ورود بگيرد و که يک عدد طبيعي را به
تر از عمر پس از زماني متناهي (ولو طوالني

کائنات) در خروجي مشخص کند که آيا اين 
  هست يا خير.عدد اول 

 تصميم در مورد يک نظام معموًال دو مسئله
شود. طرح مي (logical system) منطقي
 تعيين عضويت يا عدم  اول مسئلهمسئله

-well) ساختعضويت يک فرمول درست
formed formula) همهدر مجموعه  

 آن نظام منطقي (يعني ها(theorem)هقضي
ز قواعد و اصول آن هايي که با استفاده افرمول

استنتاج شوند) است. اين مسئله  منظا
پذير است اگر روشي مؤثر و کارا وجود تصميم

 ي دلخواه را از ميانداشته باشد که فرمول
ساخت در زبان آن نظام درستها فرمول

عنوان ورود بگيرد و در خروجي تعيين به
ا از اين نظام کند که آيا اين فرمول قضيه

 تعيين  دوم مسئلهر. مسئلههست يا خي
عضويت يا عدم عضويت يک فرمول 

ها  فرمول همهساخت در مجموعهدرست
 گويا همان (logically valid) منطقًا معتبر

(tautology)  ها آن نظام منطقي (يعني
  تعبيرهايي که در همهفرمول

(interpretation) ها و مدل (model) 
توانيم شند) است. ميها آن نظام صادق با

 ترتيب مسئلهها را بهاين مسئله
و  (syntactic) پذير نحوتصميم
 معناشناختييا  پذير معناييتصميم

(semantic)  بناميم. اين دو مسئله در
 صورتي که نظام منطقي مورد نظر صحت

(soundness)  و تماميت
(completeness)  داشته باشد، به يک

  ند. شومسئله تبديل مي

  تصميم مورد نظر اين کتاب مسئلهمسئله
پذير معنايي است. نويسنده در صدد تصميم

 منطق محموالت بررسي اين مسئله درباره
ها ها محموالت مرتبه اول و منطقمرتبه

  تصميمخواهد مسئلهباالتر است. يعني مي
گو بودن يا نبودن يک فرمول  هماندرباره
ها را بررسي زبان اين منطق ساخت دردرست

کند. با اين اوصاف حداقل انتظار از نويسنده 
ها ابتدايي کتاب اين است که در همان بخش
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 مورد نظرش را تعريف طور دقيق مسئلهبه
پذير نحو  تصميمکند و آن را از مسئله

کار منوط تمييز دهد. روشن است که انجام اين
مدل، صدق در مفاهيمي مثل کارگير بهبه 

ها گو بودن و نظاير اينمدل، اعتبار و همان
است. با اين همه در هيچ کجا کتاب تعريف 

 اصلي کتاب نيامده است. روشني از مسئله
 اين کتاب يعني اگر کسي پيش از مطالعه

طور خاص  تصميم يا بهنداند که مسئله
 يک نظام منطقي  تصميم دربارهمسئله

 اين کتاب هم کمک چنداني چيست، مطالعه
  کند. به او نمي

در اين کتاب برخي مفاهيم و موضوعات بسيار 
گيرند ابتدايي به تفصيل مورد بحث قرار مي

تر که برخي مفاهيم فني بسيار مهمدرحالي
شوند. مثًال کار گرفته ميبدون تعريف به

، مفهوم گزاره (9) قانون دمورگان درباره
ها ا معين و شخصيته، توصيف(10-12)

يک و بهو يک (35-25)ا داستاني و اسطوره
توضيح داده  (39-36)ها پوشا بودن تابع

شود اما مفاهيمي مثل مفهوم مدل، مي
برآورده  مدل و مفهوم (domain)دامنه

در يک مدل  (satisfaction) اعتبارشدن يا 
کار گرفته  هيچ تعريف دقيقي بهبدون ارائه

. مثًال در هيچ کجا کتاب نسبت شوندمي

 اشياء يک مدل با خود مدل توضيح دامنه
آيد که اين دو نظر ميشود و چنين بهداده نمي

  اند. يکي فرض شده

تر اين است که توضيحي روشن  عجيبنکته
 تصميم مورد نظر که مسئله ايندرباره

شود. کتاب معنايي است و نه نحو داده نمي
اين کتاب و نيز در کتاب فارسي البته در 

دهد نويسنده عباراتي آمده است که نشان مي
پذير معنايي از اجماًال متوجه تمايز تصميم

پذير نحو بوده است. با اين همه تصميم
 ايشان در هيچ کجا کتاب توضيحي درباره

دهند. مثًال نويسنده وجه تمايز اين مفاهيم نمي
 تصميم درباره گويد که برا مسئلهمي

هايي با اعتبار متناهي (يعني اعتبار در مدل
-ها تحليلي متناهي) از الگوريتمدامنه

. نويسنده (68)کند معنايي استفاده مي
پذير چنين ميان دو مفهوم تصميمهم

يا به تعبير  (axiomatic)موضوعي اصِل
پذير الگوريتمي ايشان ارزآغاز و تصميم

 کند که مسئلهو تأکيد مي (4)دهد تميز مي
پذير پذير مورد نظر او تصميمتصميم

پذير الگوريتمي است و نه تصميم
موضوعي. نويسنده در کتاِب فارسي نيز اصِل
رويکرد و رهيافت اين پژوهش بر «گويد: مي

است، نه  (semantic)رو هم معنائيک 
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يا ارزآغاز  (syntactic)نحو 
(axiomatic)ن اين پژوهش، طرف . بدينسا

 هيلبرت برنامه (counterpart)مقابِل 
است. همچنين، از آنجا که اين پژوهش 

است، باز در برابر » امحاسبه«خوارزميکي و 
. با اين [IX]» گيردروش ارزآغاز قرار مي

ها همه نويسنده در هيچ کجا اين کتاب
  کند. تعريف روشني از اين مفاهيم ارائه نمي

که دهد اص نويسنده توضيح نميطور خبه
موضوعي و پذير اصلِ منظور او از تصميم

پذير الگوريتمي چيست. ايشان مدعي تصميم
شوند که اين دو مفهوم را خودشان معرفي مي

دهند که اين اما توضيحي نمي (1)اند کرده
مفاهيم چه معنايي دارند. شايد از محتوا 

نويسنده کتاب چنين استنباط شود که منظور 
موضوعي و الگوريتمي پذير اصلِ از تصميم

پذير نحو و معنايي ترتيب همان تصميمبه
هايي باشد. اما اگر چنين باشد در مورد منطق

که دارا صحت و تماميت هستند، اين دو نوع 
پذير معادل يکديگر خواهند شد. تصميم

بنابراين ممکن نيست منطقي دارا صحت و 
در عين حال فقط يکي از اين تماميت باشد و 
پذير را داشته باشد و نوع دو نوع تصميم

ديگر را نداشته باشد؛ يا هر دو نوع 
پذير را دارد و يا هيچ کدام را ندارد. با تصميم

پذير ، اگر منظور از تصميماين حساب
ترتيب همان موضوعي و الگوريتمي بهاصل

ممکن  پذير نحو و معنايي باشد،تصميم
 اول يست که منطق محموالت مرتبهن

پذير موضوعي باشد اما تصميمپذير اصِلتصميم
الگوريتمي نباشد. چون اين منطق دارا 

 تماميت گودل دارا صحت و بنابر قضيه
 کتاب تماميت است. با اين همه نويسنده

 شود که منطق محموالت مرتبهمدعي مي
پذير الگوريتمي نيست اما اول تصميم

. دليل (4)موضوعي هست پذير اصِلتصميم
موضوعي اين پذير اصِلايشان برا تصميم

. (70) تماميت گودل است منطق هم قضيه
موضوعي مورد پذير اصِلپس شايد تصميم

نظر نويسنده همان تماميت باشد. احتمال 
ديگر هم در مورد معنا مورد نظر نويسنده 

ود دارد. موضوعي وجپذير اصلِ از تصميم
پذير از تصميم شايد معنا مورد نظر ايشان

موضوعي يک نظام منطقي اصِل
 (semidecidability) پذيرتصميمنيمه

آن نظام باشد. يک نظام منطقي  حون
است هرگاه روشي مؤثر  پذير نحوتصميمنيمه

و کارا يا الگوريتمي وجود داشته باشد که 
ا ملهجن بتواند در زماني متناهي قضيه بود

، را از زبان آن نظام منطقي، مانند  دلخواه
ا از آن نظام باشد) (در صورتي که واقعًا قضيه
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تأييد کند. در عين حال لزومي ندارد که اين 
(در  روش يا الگوريتم بتواند قضيه نبودن 

ن نظام نباشد) را ا از آصورتي که واقعًا قضيه
توان اثبات کرد که اگر نيز تأييد کند. مي

پذير  اصول يک نظام منطقي تصميممجموعه
پذير نحو تصميمگاه آن نظام نيمهباشد آن

 اصول نظام جايي که مجموعهاست. از آن
 اول متناهي و منطق محموالت مرتبه

پذير است، اين نظام بنابراين تصميم
که ير نحو است؛ هر چند چنانپذتصميمنيمه

پذير نحو يا معنايي خواهيم ديد تصميم
). از ۱۳۴-۱۳۶، ص. ۱۳۸۳نيست (اردشير 

جايي که نويسنده مدعي است که منطق آن
 اول در حالت کلي محموالت مرتبه

پذير موضوعي است اما تصميمپذير اصِلتصميم
الگوريتمي نيست، شايد مقصود او از 

موضوعي همان صلِ پذير اتصميم
پذير نحو و مقصود او از تصميمنيمه

پذير پذير الگوريتمي همان تصميمتصميم
نحو يا معنايي است. در هر حال مسلم است 
که با اين همه ابهام خواننده از درک مقصود 
دقيق نويسنده از مفاهيمي که خودش معرفي 

  ماند. ز ميباکرده است 

تمي بودن يا نبودن که الگوري آخر ايننکته
پذير باشد. زيرا تواند وجه تقسيم تصميمنمي

پذير يک تر گفتيم تصميمکه پيشچنان
معنا وجود روشي مؤثر و  تصميم بهمسئله

کارا يا الگوريتمي برا پاسخ دادن به آن 
 مسئله است. بنا بر اين تعريف همه

ها الگوريتمي هستند. يک نظام پذيرتصميم
پذير نحو و چه هم چه تصميممنطقي 

پذير پذير معنايي باشد، تصميمتصميم
 حال با مسامحهاالگوريتمي است. علي

پذيريم که موضوع اين کتاب بسيار مي
ها منطقي پذير معنايي نظامتصميم

مختلف است. حال ببينيم که اين موضوع به 
  چه شکلي مورد بررسي قرار گرفته است.

 محتوا کتاب .۳
کتاب در دو فصل تنظيم شده است. فصل  اين

 اول و  منطق محموالت مرتبهاول درباره
پذير معنايي اين منطق است. فصل تصميم

 دوم و  منطق محموالت مرتبهدوم درباره
 theory)  انواعها باالتر و نيز نظريهمرتبه

of types) پذير معنايي اين و تصميم
 اول کتاب هها منطقي است. ضميمنظام

 دوم گو و ضميمه پارادکس دروغدرباره
 اعداد است.  حدسي در نظريهکتاب درباره
به بررسي محتوا فصل اول  نقدما در اين 

کنيم. در  دوم اکتفا ميکتاب و نيز ضميمه
اين بخش در مورد فصل اول کتاب صحبت 
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کنيم. اين فصل بيش از دوسوم حجم کتاب مي
ختصاص داده است؛ با معرفي زبان خود ارا به

شود،  اول آغاز ميمنطق محموالت مرتبه
 ادات که دارا کندرا معرفي مي هاييمنطق

گرها تابعي هستند و در عمل و/ياهماني اين
 اين پذير درباره تصميمنهايت به مسئله

 کلي نويسنده در پردازد. ايدهها ميمنطق
پذير ريتم تصميمفصل اول اين است که الگو

ها، يعني الگوريتم مبتني بر برا منطق گزاره
پذير منطق ها ارزش، را برا تصميمجدول

کار بگيرد و  اول نيز بهمحموالت مرتبه
قضايايي را در اين خصوص اثبات کند. من 

 کار نويسنده را کنم که ابتدا ايدهسعي مي
  . دالنه توضيح دهم و بعد آن را نقد کنمهم

 ساخت يا يک جملهيک فرمول درست
، را درنظر ها، مثًال ملکولي در منطق گزاره

جايي که در منطق کالسيک بگيريد. از آن
-truth) يارزشمنطقي تابع  هاادات

functional)  هستند، ارزش  در هر مدل
طور يکتا از رو به هايا تعبير منطق گزاره

ها اتمي آن در مدل يا تعبير ارزش مؤلفه
  ،nشود. فرض کنيد مورد نظر تعيين مي

 nP، ... و P1 ،P2 اتمي متمايز، مثل مؤلفه
داشته باشد. در هر تعبير هر يک از اين 

توانند صادق يا کاذب ها اتمي ميجمله

ها ها و ترکيبباشند. بنابراين تعداد آرايش
ها مختلفي که از صدق و کذب اين جمله

ها و است. اين آرايش n2شود اتمي ايجاد مي
ها را رهها منطق گزاها مختلف تعبيرترکيب

کنند.  مختلف تقسيم ميدسته n2به 
، ... P1 ،P2ها  جملهنحو که  مجموعهبه
در تمامي تعبيرها يک دسته به يک  nPو 

آرايش مختلف  n2شکل و مطابق يکي از آن 
در  اند. بنابراين ارزش گذار شدهارزش

سان است. در تمامي تعبيرها يک دسته يک
توانيم با استفاده از جدول ارزشي که نتيجه مي

n2  سطر دارد و ارزش را در هر يک از آن 
n2 کند، ارزش آرايش مختلف بررسي مي 

ها تعيين منطق گزاره را در تمامي تعبيرها
يک  بگيريم که آيا فرمول  کنيم و تصميم

ها هست يا خير. گو در منطق گزارههمان
ها داد آرايشکار ممکن است چون اوًال تعاين

مختلفي که بايد بررسي شوند و ثانيًا تعداد 
 متناهي منطقي موجود در فرمول  هاادات

ها که با استفاده از جدولهستند. خالصه اين
پذير معنايي ارزش الگوريتمي برا تصميم

عالوه چون شود. بهها ساخته ميمنطق گزاره
دارا صحت و تماميت است ها منطق گزاره

پذير نحو الگوريتم ساخته شده تصميم
در حقيقت  دهد.ها را نيز نشان ميمنطق گزاره
پذير معنايي است چون ها تصميممنطق گزاره
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 توان همهمي به ازا هر فرمول دلخواه 
اين منطق را به تعداد متناهي  تعبيرها

 تعبيرها که کرد که در همهدسته تقسيم 
سان يک در يک دسته قرار دارند ارزش 

باشد. بعد با بررسي يک تعبير از هر دسته 
در تمامي تعبيرها منطق   ارزش درباره
ها تصميم گرفت و در نهايت نشان داد گزاره

ها منطق گزاره نسبت به تعبيرها که آيا 
  منطقًا معتبر هست يا خير. 

 منطق در حالت کلي چنين امکاني درباره
 اول وجود ندارد. آلونزو چرچ محموالت مرتبه

(Alonzo Church)  با  ۱۹۳۶در سال
 ناتماميت حساب پئانو استفاده از قضيه

(Peano Arithmetic/PA)  که پنج سال
آن توسط گودل اثبات شده بود، اثبات  پيش از

 اول برا زباني که کرد که منطق مرتبه
 دو موضعي نشانهکم يک محمولدسِت

ناپذير است (اردشير داشته باشد، تصميم
 تعيين اعتبار ). اما مسئله۱۳۴، ص. ۱۳۸۳

ساختي که متغير (فرمول درست يک جمله
 امنههايي که دآزاد نداشته باشد) در تعبير

 يک عدد طبيعي ها به اندازهسخن آن
، عضو داشته باشد، nخصوص، مثًال به

 تصميم پذير است. چون مسئلهتصميم
 اول در  مرتبه اعتبار يک جملهدرباره

عضو (نويسنده اين  n تعبيرهايي با دامنه
نامد) را اعتبار مي- n مسئله را مسئله

ها  تصميم در منطق گزارهتوان به مسئلهمي
- n ها فروکاهش مسئلهفروکاست. گام

  اول به مسئلهاعتبار در منطق مرتبه
  ها چنين است:تصميم منطق گزاره

اعتبار - n خواهيم مسئلهفرض کنيد مي
توان اثبات کرد را بررسي کنيم. مي  جمله

ا مانند ) که جمله۱۱۰، ص. ۱۳۸۳(اردشير 
  وجود دارد که منطقًا معادل  است و

 صورت کلي آن چنين است که همه
 اعم از وجود يا عمومي، يکي سورها آن،

پس از ديگر در سمت چپ اين جمله ظاهر 
اند و بعد از آخرين سور سمت راست شده

 فرمولي بدون سور قرار دارد. در اين حالت 
ِصورت نرمال پيش  prenex normal) وند

form)  توانيم يشود. حال مناميده مي
يکي از سمت چپ نسبت را يکي سورها 

 مورد نظرمان و به شکل عضو دامنه nبه 
ها اتمي فاقد ترکيبي از عطف و فصل جمله

متغير بسط دهيم (برا مطالعه در خصوص 
کيفيت دقيق بسط دادن سورها در يک فرمول 

وند فصل هشتم از ال پيشبا صورت نرم
(Hausman et al. 2010)  را ببينيد). با

در عمل به يک   اتمام اين فرآيند جمله
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شود. ها تبديل ميا ملکولي منطق گزارهجمله
x برا نمونه اگر بخواهيم جمله yRxy  

 bو  aا هدر عالم سخني با دو عضو به نام
بسط دهيم، ماحصل کار به اين شکل خواهد 

)بود:  ) ( )Raa Rab Rba Rbb   .
  تصميم دربارهروشن است که مسئله

 تصميم در اعتبار چنين فرمولي همان مسئله
  ها است.منطق گزاره

توان با شود که ميبا اين توضيحات روشن مي
استفاده از جدول ارزش الگوريتمي برا 

اعتبار در منطق - n  مسئلهتصميم درباره
ارائه  nمفروض د هر عد اول به ازا مرتبه

توان با استفاده از اين روش داد. اما نمي
الگوريتمي ارائه کرد که در زماني متناهي 

هايي  مدل اعتبار در همه مسئلهربارهد
 متناهي دارند (نويسنده اين مسئله که دامنه
 (finite validity)  اعتبار متناهيرا مسئله

هايي که عدداصلي و نه فقط مدل ،نامد)مي
است، تصميم  nخصوص شان عدد بهدامنه

متناهي بگيرد. چون اگر بخواهيم اعتبار 
را با استفاده از روش   اول  مرتبهجمله

باال بررسي کنيم، بايد به ازا هر عدد طبيعي 
 آن را نسبت به اعضا يک دامنه mمانند 

m  عضو بسط دهيم و يک جدول ارزش
جايي که تعداد اعداد آنترسيم کنيم. حال از 

هايي که طبيعي نامتناهي است، تعداد گام
بايد   برا تعيين اعتبار متناهي جمله

طي کنيم نامتناهي خواهد بود. يعني عمًال 
 اعتبار متناهي از اين پذير دربارهتصميم

که منطق طريق ناممکن است. مضاف بر اين
 ها و تعابير با دامنهدل اول ممرتبه

 اول نامتناهي هم دارد و بسط جمالت مرتبه
ها ممکن  اين مدلنسبت به اعضا دامنه

نيست. چون ماحصل کار جمالتي با طول 
که جمالت شود. حال آننامتناهي مي

توانند طول ها نميساخت منطق گزارهدرست
  نامتناهي داشته باشند. 

دهد که عمًال روش توضيحات باال نشان مي
 جدول ارزش روشي مناسب برا مطالعه

پذير منطق محموالت  تصميممسئله
  اول نيست. با اين همه نويسندهمرتبه

کتاب با سماجتي عجيب مصر است که از اين 
روش بسيار ابتدايي برا مطالعه در خصوص 

پذير منطق محموالت  تصميممسئله
. حجم زياد از فصل  اول استفاده کندمرتبه

اول کتاب صرف توضيح کيفيت استفاده از 
 گير دربارهمنظور تصميمجدول ارزش به

شود.  اول مي مرتبهاعتبار يک جمله
کند تا با تکيه بر روش نويسنده تالش مي

ها ترکيبياتي جدول ارزش و برخي روش
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 اعتبار يا عدم اعتبار بسيار مقدماتي درباره
ها يي با ساختارها متفاوت در ردههافرمول

شان ها (که تعداد اعضا دامنهمختلفي از مدل
تر، طور دقيقمتفاوت است) حکم دهد. به

و  (absolute number) عدد مطلقمفهوم 
را برا يک  (especial number) عدد ويژه

و تالش  (89-85 ,4)کند فرمول تعريف مي
ها ا فرمولکند تا مقدار اين اعداد را برمي

که دست بياورد. البته فهميدن اينمختلف به
معنا مورد نظر نويسنده از دو مفهوم عدد 
مطلق و عدد ويژه چيست بسيار دشوار است. 

رسد که اين دو عدد نظر ميطور بهاجماًال اين
شوند: فرمولي با صورت نرمال چنين تعريف مي

وند مانند فرمول پيش
.......

nn x x xQxQx Qx
1 21 (که در آن  2

... nx x x
1 2

يک فرمول بدون سور است و  
{ , }Q   را در نظر بگيريد. عدد مطلق (

اين فرمول عدد است که با مطالعه بر رو 
 چينش سورها در تعداد، ترتيب و نحوه

.... nQxQx Qx1 آيد و کراني دست ميبه 2
اعتبار متناهي فرمول مذکور  برا تست

گوييم . وقتي مي(87-85 ,4)دهد دست ميبه
است يعني اگر اين  nعدد مطلق فرمول باال 

معتبر و -n1گاه معتبر باشد آن-nفرمول، 
عدد دارا اعتبار متناهي نيز هست. در مقابل 

 فرمول باال عدد است که با مطالعه بر ويژه

کار رفته در ها بهرو تعداد محمول
... nx x x

1 2
و تعداد مواضع هر يک از اين  

آيد و آن نيز کراني برا دست ميها بهمحمول
تست اعتبار متناهي فرمول مورد نظر، درست 

سنده دهد. نويدست ميبه همان ترتيب باال، به
دهد که اوًال چرا چنين هيچ توضيح نمي

طور يکتا تعيين شود و ثانيًا چرا اعداد بايد به
ممکن است که اين اعداد متمايز از هم باشند 

ها متعدد از نمونه (82-76)(در صفحات 
هايي آمده است که عدد مطلق و عدد فرمول

  شان برابر نيست). ويژه

را کند تا روشي بنويسنده سعي مي
. (89-85) اين اعداد پيشنهاد کند محاسبه

دهد که چرا اين هيچ توضيحي هم نمي
 اعداد منتهي به محاسبه واقعًاها روش

چنين نتايج برخي شود. ايشان هممطلوب مي
 عدد مطلق محاسبات خودش درباره

هايي با يک تا پنج سور را  نيز در چند فرمول
نهايت . در (95-90)کند جدول ذکر مي

ها مغشوش و سردرگم  گفتهماحصل همه
اين فصل از کتاب در دو حدس خالصه 

ترين هايي که احتماًال مهمشود. حدسمي
  ادعاها کل اين کتاب هستند: 
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فرمولي به شکل  :۱حدس 

.......
qq x x xQxQx Qx

1 21 را در نظر  2

...بگيريد و فرض کنيد  qx x x
1 2

تنها  

 نشانه يک محمولدهدربردارن
p  موضوعي (به نحو کهq  3 
pو  2 باشد. در اين شرايط اگر (

معتبر باشد، -pqفرمول مذکور 

pqگاه آن 1- معتبر و دارا
عتبار متناهي نيز هست کم ادسِت
(82) .  

فرمولي به شکل  :۲حدس 

.......
qq x x xQxQx Qx

1 21 را در نظر  2

...بگيريد و فرض کنيد  qx x x
1 2

 

هايي باشد نشانه محمولدربردارنده
ها ترين تعداد مواضع آنکه بيش

maxp  به نحو که)q  و  3

maxp 2 باشد. در اين شرايط (

معتبر -maxpqاگر فرمول مذکور 

maxpqگاه باشد، آن 1 - معتبر و
کم اعتبار متناهي نيز دارا دسِت

  .(83)هست 

حدس اول حالت  کهرسد نظر ميالبته به
 به ذکر هر است و نياز خاصي از حدس دوم

اين دو حدس با قدر . ها نيستدو آن
اند اهميت در کتاب فارسي هم آمدهتفاوت بي

. با اين تفاوت که نويسنده در ]۷و  ۹۳- ۹۴[
نامند. در هر حال مي قضيهها را جا آنآن

نويسنده از قضيه ناميدن اين دو حکم 
نشيني کرده است و مخاطبان را به اثبات عقب

کم دسِت .(83)کند ت ميدعو حدسآن دو 
در يک مورد ديگر هم ادعا نويسنده نسبت 

چه در کتاب فارسي آمده است به آن
 تر شده است. طبق قضيهمتواضعانه

بروت هيچ الگوريتمي وجود ندارد که با تراخن
 اعتبار متناهي استفاده از آن بتوان درباره

ساخت در زبان منطق يک فرمول درست
ارا محموالت چندموضعي محموالتي که د

. نويسنده در کتاب (65)گرفت است، تصميم
ها او با کند که نتايج پژوهشفارسي ادعا مي

 ]آخشيج=تناقض[گونه" اين قضيه "آخشيج
بختانه در کتاب انگليسي . خوش[IX]است 

شود و صرفًا به طرح اين اين ادعا تکرار نمي
ا هشود که برا برخي فرمولنکته اکتفا مي

توان چنين  اول ميخصوص منطق مرتبهبه
  الگوريتمي پيدا کرد. 
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ترين که گفتيم اين دو حدس مهمچنان
ادعاها فصل اول کتاب و به تعبير 

ترين ادعاها کل کتاب هستند. نويسنده مهم
ها ديگر اين فصل همين دو حدس در بخش

دهد ميهايي ارائه دهد و حدسرا تعميم مي
 اولي که طق محموالت مرتبه مندرباره

و نيز  (104)هماني است اينادات دارا 
 اولي که  منطق محموالت مرتبهدرباره

. اين (111)گرها تابعي است دارا عمل
 کتاب ها تنها مطالب اثبات نشدهحدس

نيستند. نويسنده تقريبًا هيچ مطلب جد و 
را اثبات نکرده است. حتي  جالبيمهم و 
که هر سبتًا ساده اما مهم مانند اينحکمي ن

صورت نرمال توان به اول را ميفرمول مرتبه
 هيچ اثباتي وند نوشت بدون ارائهپيش

. در عوض با وسواس (49)گيرد فرض مي
پردازد که ها ساده ميبسيار به برخي مسئله

ها يک کتاب مقدماتي منطق در حد تمرين
کند تا ش ميتالبا زحمت بسيار است. مثًال 
ها اتمي بسط برخي جمالت تعداد مؤلفه

هايي با تعداد نسبت به دامنهرا  اول مرتبه
. يا (57-54)اعضا متفاوت محاسبه کند 

طور که چهدهد ميطور مفصل توضيح مثًال به
هايي بسازيم که فقط و فقط در فرمول

 يک ، به ازاعضو nها تعبيرهايي با دامنه
n 22)-(23خصوص، صادق باشند به .  

   دوم کتابضميمه .۴
تر گفتيم اين کتاب دارا دو که پيشچنان

 پارادکس  اول دربارهضميمه است. ضميمه
گو است. در اين ضميمه نويسنده تقرير دروغ

گيرد و گو را در نظر ميخاص از پارادکس دروغ
دهد که در اين تقرير تناقضي وجود مينشان 

ندارد. من قصد پرداختن به اين ضميمه را 
پردازم که  دوم ميندارم. در عوض به ضميمه

 حدسي بنا بر ادعا نويسنده دربردارنده
 اعداد است. نويسنده برا جديد در نظريه

 دومبيان اين حدس ابتدا مفهوم اعداد 
(second) دومک عدد کند. يرا معرفي مي 

حاصلضرب دو عدد اول است. در عرف 
 لاودانان اين اعداد نيمهرياضي

(semiprime)شوند. ، و نه دوم، ناميده مي
  حال حدس نويسنده اين است:اعلي

تر از هر عدد طبيعي بزرگ :۳حدس 
(چه فرد باشد و چه زوج) را  ۳

صورت مجموع يک عدد توان بهمي
کثر دوم اول و يک عدد ديگر که حدا

است (يعني يا اول است و يا دوم) 
  . (186)نمايش داد 
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توان نشان داد که اين حدس سادگي ميبه
 ١لو-ترکيبي از حدس گلدباخ با حدس لموآن
(Lemoine-Levy’s conjecture)  .است
 ۲تر از بنا بر حدس گلدباخ هر عدد زوج بزرگ

صورت مجموع دو عدد اول توان بهرا مي
pصورت هنوشت؛ يعني ب q  که در آنp 

لو هر -اول هستند. بنا بر حدس لموآن qو 
صورت توان بهرا مي ۵تر از عدد فرد بزرگ

مجموع يک عدد اول و دو برابر يک عدد اول 
pصورت نوشت؛ يعني به q   که در آن 2

p  وq .حال فرض کنيد که هر  اول هستند
 ها صادق باشند (مقالهدو اين حدس

(Tan 2011) برخي نتايج اخير را درباره 
مرتبط با اين دو حدس ببينيد). در اين صورت 

توان را مي ۳تر از  اعداد زوج بزرگهمه
صورت مجموع دو عدد اول نوشت. يعني اين به

را محقق  ۳اعداد حکم مذکور در حدس 
تر از  اعداد فرد بزرگعالوه همهکنند. بهمي
صورت توان بهلو مي-را طبق حدس لموآن ۵

p q يک عدد اول و  pنوشت که در آن  2
q2  يک عدد دوم است. بنابراين اعداد فرد

را  ۳حکم مذکور در حدس  هم ٥تر از بزرگ
توان را هم مي ۵کنند. خود عدد برآورده مي

نوشت.  ۳و  ۲صورت مجموع دو عدد اول به

                                                
1 Lemoine-Levy’s conjecture 

 ۳تر از  اعداد طبيعي بزرگبنابراين همه
کنند. را برآورده مي ۳حکم مذکور در حدس 

لو -باخ و لموآنيعني اگر دو حدس گلد
نيز صادق است. با اين  ۳صادق باشد، حدس 

تر از مجموع ضعيف ۳االصول حدس همه علي
دو حدس ديگر است. اين حدس يکي از 
معدود مطالب جالب اين کتاب است. هر چند 
که متأسفانه فقط حدس است و ربطي هم به 

  تصميم ندارد. نظريه

 بند  جمع .۵
 کلي تقسيم مطالب اين کتاب به سه دسته

شوند: (الف) مطالبي که مهم هستند اما مي
 ۳و  ۲، ۱سه حدس اند. بدون اثبات رها شده

ا از اين مطالب هستند. (ب) مطالبي نمونه
که مهم نيستند اما با وسواس بسيار بررسي 

ها اتمي بسط  تعداد مؤلفهاند. محاسبهشده
ا از اين  اول نمونه مرتبهيک جمله

قدر مبهم و . (پ) مطالبي که آناستب مطال
توان آن اند که به سختي ميآشفته بيان شده

اهميتي  اهميت يا بيها را فهميد و درباره
 مفهوم ها قضاوت کرد. مطالبي که دربارهآن

ا از عدد مطلق و عدد ويژه گفته شده نمونه
بيان نويسنده در اکثر  اين مطالب هستند.

ش و دور از عرف قدر مغشوموارد آن
نويسي (و به نظر من، دور از عرف رياضي
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نويسي) است که تشخيص اين امر که هر علمي
مطلب کتاب جزء کدم دسته از مطالب باال قرار 

  گيرد شبيه کشف رمز است. مي

کنم: بيان نامنضبط و مغشوش خالصه مي
 اصلي هر بخش مطالب، روشن نبودن مسئله

 در ارائهکتاب  نويسندهدقتي يکتاب، ب
 برهاني اعتنايي به ضرورت ارائهتعاريف و بي

) دقيق  برا هر ادعا، آن هم (نه لزومًا صور
در کتابي با موضوع منطق رياضي، برا 

کننده آميز و عصبانيمخاطِب اهل فن توهين
  .است

  
  
  
  

  پانوشت
 صفحات ها داخل ( ) به شمارهعدد. ۱

عددها  و (Adib-Soltâni 2012)کتاب 
 صفحات کتاب به شماره ] [داخل 

  ) ارجاع دارند.۱۳۷۳سلطاني (اديب

  تشکر
دکتر ضياء از آقايان دکتر محمد اردشير، 

موحد و دکتر نصراهللا موسويان که اين نقد را 
خواندند و پيشنهادات سودمند برا رفع 

   تشکرم.  مبرخي نواقص آن دادند، 

  
  مراجع
، ۱۳۷۳ الدين،، ميرشمسيسلطاناديب

 تصميم در پژوهشي در پيرامون مسئله
، معنايي-منطق: طرح چند خوارزميک تحليلي

    انتشارات اميرکبير. تهران: مؤسسه

، تهران: منطق رياضي، ۱۳۸۳، محمد، اردشير
  انتشارات هرمس.
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ارسال مقاالت بھ فراخوان 
ی انجمن دومین سمینار ساالنھ
  منطق ایران

 
 منطق ايران دومين سمينار ساالنه انجمن

کند. در تهران برگزار مي ١٣٩٣خود را آبان 
 . ١ :اند ازها پژوهشي مرتبط عبارتحوزه

 . فلسفه٣. منطق فلسفي، ٢منطق رياضي، 
. منطق قديم، ٥ منطق، . فلسفه٤رياضيات، 

. ٨. منطق و علوم رايانه، ٧تاريخ منطق،  . ٦
 ، شناسي و و روش . منطق٩منطق کاربرد

مندان دعوت آموزش منطق. از عالقه . ١٠
 ١٢٠٠ مقاالت خود را، در شود تا خالصهمي
  کلمه، به اين نشاني ارسال کنند: ١٥٠٠تا 

ial2014conference@gmail.com 

 ١٣٩٣خرداد  ٣٠پايان مهلت ارسال مقاالت 
است. الزم به ذکر است که به دليل همکار 

ها هشگاه دانشگروه منطق رياضي پژو
بنياد با انجمن منطق ايران و مشارکت در 

 انجمن منطق برگزار دومين سمينار ساالنه
 "منطق رياضي و ايران، سمينار ساالنه
شود. برگزار نمي ١٣٩٣کاربردها آن" در سال 

مند به حضور در سمينار لذا از کساني که عالقه

ودند  "منطق رياضي و کاربردها آن" بساالنه
شود تا برا شرکت در دومين نيز دعوت مي
 انجمن منطق ايران اقدام سمينار ساالنه

 کنند. شورا علمي دومين سمينار ساالنه
 انجمن منطق ايران: 

  محمد اردشير(دانشگاه صنعتي
 شريف)

  مسعود پورمهديان (دانشگاه صنعتي
ها اميرکبير و پژوهشگاه دانش

(  بنياد
 پژوهشي ضياء موحد (موسسه 

 حکمت وفلسفه ايران)

 ١٣٩٣شهريور  ٣٠ ارزيابي مقاالت تا نتيجه
  د.اعالم خواهد ش

  انجمن منطق ايرانهيئت مديره
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