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ي  ساالنه همايششوراي علمي دومين 
  :انجمن منطق ايران

 دانشگاه صنعتي ( محمد اردشير
 )شريف

  دانشگاه صنعتي (مسعود پورمهديان
هاي  اميركبير و پژوهشگاه دانش

 )اديبني
  ي پژوهشي  موسسه(ضياء موحد

 )فلسفه ايران حكمت و
  :هاي مدعو سخنران
  دانشگاه شهيد(اسفنديار اسالمي 

 )باهنر كرمان
  معرفي منطق جبري جامع

  تربيت  دانشگاه(سيدمحمد باقري
 )مدرس تهران

  هاي آن منطق پيوسته و پارك
  دانشگاه كوئين (مهرنوش صدرزاده

 )مري انگلستان
Linear  Algebraic  Logic 
for Natural Language 

  پژوهشگاه (سيد نصراهللا موسويان
 )هاي بنيادي دانش

Originalism,  Concepts, 
Contents, and beliefs 

ها را  اطالعات در باب برنامه سخنراني
نشاني زير  سايت انجمن به توانيد در مي

 .بيابيد
www.irlogic.org 

  

  

  پل تام و منطق سينوي

  
 اسد اهللا فالحي

ي  ي پژوهشي حكمت و فلسفه مؤسسه
 ايران

  

 Paul(پل تام  Thom ( ژوئن  10متولد
  . در سيدني استراليا است 1942
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  تحصيالت

او كارشناسي و كارشناسي ارشد فلسفه را با 
هاي   درجه ممتاز از دانشگاه سيدني در سال

خود را از  و دكتراي فلسفه 1964و  1962
. گرفته است 1967دانشگاه آكسفورد در سال 

: هاي او به ترتيب، چنين است عنوان پايان نامه
 Proper(هاي استلزام، تباين محض  تعريف

Contrast (تام هم اكنون عضو . و استنتاج
  . آكادمي علوم انساني استراليا است

  هاي علمي سمت

پل تام، در پنجاه سال گذشته، مدرس، مدير 
روه، رئيس دانشكده و استاد ميهمان چندين گ

توان موارد زير را نام  دانشگاه بوده است كه مي
دانشگاه سيدني، دانشگاه ملي استراليا، : برد

فيالدلفياي (دانشگاه ملبورن، دانشگاه تمپل 
او به مدت . و دانشگاه كراس جنوبي) آمريكا

هشت سال مدير گروه فلسفه در دانشگاه ملي 
ده سال رئيس دانشكده هنر در  استراليا و

همان دانشگاه و سپس در دانشگاه كراس 
  . جنوبي بوده است

استاد  2014-2007هاي  تام در سال
هاي فلسفي و  پژوهش ي هافتخاري در مدرس

هاي  تاريخي در دانشگاه سيدني و در سال

مسائل و «در برنامه پژوهشي  2011-2014
» بيمناقشات درباره فلسفه زبان و منطق عر

هاي كمبريج انگلستان و  وابسته به دانشگاه
اكنون در  بوخوم آلمان پژوهشگر بوده و هم

در دانشگاه  2015-2013هاي تحصيلي  سال
ديدرو مشغول به فعاليت علمي  –پاريس 

  . خويش است

  جوايز و افتخارات

1963 Commonwealth Research 
Studentship to read for Sydney 
M.A. 
1964 University Medal, Sydney 
University  
1965 Commonwealth Travelling 
Scholarship to read for Oxford 
B.Phil. 
1992 Listed in Who’s Who in 
Australia 
1992‐95 President, Australasian 
Society for Ancient Philosophy 
1999 Fellow, Australian 
Academy of the Humanities 
2003 Centenary of Federation 
Medal for service to Australian 
society and the humanities in 
the study of philosophy of the 
arts 
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تام صدمين مدال فدراسيون خدمت به جامعه 
استراليا و علوم انساني در بخش مطالعات 

  . فلسفه هنر را به خود اختصاص داده است

  عالئق پژوهشي

تاريخ : پل تام در دو موضوع تخصص دارد
هنرهاي نمايشي؛ و به  ي همنطق و فلسف

او در سي . موسيقي و تئاتر نيز عالقه مند است
 3ب در تاريخ منطق و كتا 7سال گذشته 

در ادامه، . هنر دارد ي هكتاب در فلسف
هاي تام را به همراه مقاالت و  كتاب

  :كنيم هاي او در تاريخ منطق مرور مي سخنراني

  )تاريخ منطق(ها  كتاب

  قياس 1981
هاي  تفسيري از قياس: گرايي منطق ذات 1996

  موجهاتي ارسطو
: هاي ميانه هاي وجهي سده سامانه 2003

هاي موجهاتي  نظام(= ها  ها و انگاره وارهدش
  )مسائل و مفاهيم: قرون وسطي

هاي  شناسي در قياس منطق و هستي 2007
  )1279-1215(واردبي  رابرت كيل

  منطق تثليث، آگوستين تا اكام 2012

واردبي  اي بر فلسفه رابرت كيل تكمله 2013
 Henrikبه همراه هنريك ليگرلوند (

Lagerlund(  
هاي  مقوالت ارسطو در سنت كتاب 2013

به همراه استن ابسن (بيزانسي، عربي و التين 
 Stenو جان مارنبون  Ebbesen,  John 
Marenbon) 

  )فلسفه هنرهاي نمايشي(ها  كتاب

اي براي هنرهاي  فلسفه: براي مخاطب 1993
  نمايشي
  تفسير ي هاي دربار نظريه: معناداري 2000
  مفسر ي هدان به مثاب موسيقي 2007

تاريخ (سال گذشته  هاي يك سخنراني
  )منطق

 ي هتام دربار ي ههاي تاز بخشي از سخنراني
  :اند از منطق سينوي عبارت

  
نوامبر  5-4(ضرورت در منطق عربي  .1

) 1393آبان  13-14=  2014
 ي هدانشكد(همايش منطق عربي 
 )الهيات دانشگاه كمبريج

تحوالت  ي هسمينارهاي ماهانه دربار .2
طق از سوي مهم در دانش من
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دانان  ، ويليام اكام، منطقسينا ابن
رويال و برخي انديشمندان - پورت

نوامبر (آلمان قرن هجدهم و نوزدهم 
 –آبان =  2015 ي هفوري – 2014
 )93بهمن 

(= هاي با موضوع ممتنع  گزاره .3
 8(در منطق عربي ) قضاياي ذهنيه

در ) 93مهر  16=  2014اكتبر 
ش هماي(ديدرو  –دانشگاه پاريس 

المللي تاريخ علم و فلسفه عربي  بين
 )و اسالمي

عكس مستوي نزد خونجي  ي هنظري .4
ارديبهش  14-13=  2014 مي 3-4(

 ي هپروژ ي ههمايش ساالن) 93
تاريخ  ي هبوخوم دربار –كمبريج 

 )دانشگاه كمبريج(منطق عربي 
تاريخ منطق عربي چهار سخنراني در  .5

در ) 2014فوريه  26-20(و التيني 
Scuola  normale 

superiore   در شهر Pisa 
هاي يوناني،  شرحمديريت كارگاه  .6

عربي و التيني بر كتاب تحليل 
 26=  2014 ي هژانوي 16( ارسطو

 )92دي 
  

هاي ديگر تام در تاريخ منطق در  سخنراني
  :از اين قرارند جهان غرب در يك سال گذشته

  
منطق ارسطو و سخنراني در همايش  .1

رونينگن در دانشگاه خ( ديالكتيك
سپتامبر  4- 2خرونينگن هلند، 

 )92شهريور  11-13=  2013
هاي تازه بر  پژوهشمديريت كارگاه  .2

 2015ژانويه  15( تحليل اول ارسطو
 -در دانشگاه پاريس ) 93دي  25= 

 ديدرو
 ايمان و تثليثسخنراني در همايش  .3

 2013سپتامبر  20-19شهر پراگ، (
 )92شهريور  28-29= 

 ي هاهانه دربارهاي م سخنراني .4
نظريات استدالل در سنت ارسطويي 

=  2014 ي هفوري – 2013نوامبر (
 )92بهمن  –آبان 

=  2014ژوئن  18-12( تاريخ قياس .5
آيي  گردهم) 93خرداد  22-28

نويسندگان كتاب راهنماي كمبريج 
براي منطق قرون وسطي 

)Cambridge  Companion 
to Medieval Logic(  

واردبي  ت كيلنظم و معنا نزد رابر .6
) 93فروردين  7=  2014مارس  27(
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همايش انجمن دانشجويان فلسفه در 
 دانشگاه جنوا

بود و پژوهشي با عنوان  ي هبرنام .7
اندازهاي تاريخي و  چشم: نمود

 2-1(معاصر بر سنت ارسطويي 
 )92بهمن  13-12=  2014فوريه 

واردبي و  راجر بيكن و رابرت كيل .8
تيك روابط آنها با منطق و سمان

اروپايي  ي هقرون وسطي در جامع
 )دانشگاه كمبريج(

  تام و چند تحليل از قضاياي حقيقيه

تازه و چند سخنراني اخير پل تام  ي هدو مقال
او چهار تفسير . قضاياي حقيقيه است ي هدربار

كامال متفاوت از قضاياي حقيقيه در منطق 
يك تحليل موجهاتي، : جديد ارائه كرده است

دوم و يك تحليل  ي هبدو تحليل مرت
  . اي گزاره منطق

  
  

تحليل نخست تام از قضاياي حقيقيه 
  )تحليل موجهاتي(

منتشر  2008نخست كه در سال  ي هدر مقال
شده، پل تام براي پاسخ به نزاعي كه ميان 
قدما و متأخران منطق قديم بر سر منتج يا 

ممكن  ي ههايي با دو مقدم عقيم بودن قياس
دهد  اي ارائه مي بندي تازه تدرگرفته بود صور

ها را از سر راه  كه بسياري از دشواري
سينا و فخر رازي  از ارسطو تا ابن. دارد برمي

ممكن  ي ههمگي بر اين باور بودند كه دو گزار
هاي ارسطويي با هم منتج  توانند در قياس مي

يك نتيجه باشند اما افضل الدين خونجي و 
وي، اثير الدين پيروانش مانند سراج الدين ارم

دانان  ابهري، نجم الدين كاتبي و بيشتر منطق
پسين تا روزگار معاصر همگي بر عقيم بودن 

  . فشرند هايي پاي مي چنين قياس
پل تام براي داوري ميان قدما و متأخران 

زند و دو  ها مي بندي اين گزاره دست به صورت
: دهد تفسير از موجهات ارسطويي ارائه مي

 de re) (جهت حمل(تفسير بسيط 
modality ( و تفسير مركب) مركب از جهت

 de dicto/de re) (سور و جهت حمل
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modality .( او با اين دو تفسير نشان
دهد كه سخن متأخران با تفسير بسيط و  مي

سخن قدما با تفسير مركب سازگار است 
)Thom  2008  pp.  365‐371 .(

  :بندي تام از اين دو تفسير چنين است صورت
  تفسير مركب  تفسير بسيط  

هر ج ب است 
  L(J  BM)  (J  BM)  باالمكان

برخي ج ب نيست
  M(J  BM)  (J  BM)  باالمكان

  ممكنه ي هبندي قضي دو صورت
  

 Bو  Jها، دو حرف  بندي در اين صورت
 Mو  Lبراي موضوع و محمول و دو حرف 

هاي ضرورت و امكان به كار  براي جهت
وعه نيز به معناي متعارف نماد زيرمجم. اند رفته

هر آنچه عضو موضوع است «: آن است يعني 
اين سطور،  ي هنگارند. »عضو محمول است

زمان و به طور مستقل صورت بندي  هم
هاي غيرموجهه نزد فخر  مشابهي را براي گزاره

رازيپيشنهاد داده است كه معناي دو تفسير تام 
بندي، دو  در اين صورت. كند را آشكارتر مي

فسير پل تام معادل قضاياي خارجيه و ت
صص  1386 فالحي(آيند  حقيقيه از آب درمي

51-52:(  

 حقيقيه خارجيه 
هر الف ب 

  x(Ax → Bx)  x(Ax → Bx)  است

هيچ الف ب 
  x(Ax → ~Bx)  x(Ax → ~Bx)  نيست

بعضي الف ب 
  x(Ax  Bx)  ◊x(Ax  Bx)  است

بعضي الف ب 
  x(Ax ~Bx) ◊x(Ax ~Bx)  نيست

هاي خارجيه و  بندي وجهي محصوره صورت
  )فخر رازي و خونجي(حقيقيه 

  
با افزودن جهت امكان به بخش محمولي 

بندي تفسير مركب  قضاياي حقيقيه، به صورت
رسيم كه دو جهت سور و جهت حمل  تام مي

را با هم دارا هستند و از اين رو، آنها را جهت 
   .مركب ناميديم

در منطق موجهات جديد به آساني 
ممكن، با  ي هتوان نشان داد كه دو گزار مي

، عقيم )قضاياي خارجيه(= تفسير بسيط 
مطلوب را به دست  ي ههستند و نتيج

قضاياي (= دهند اما با تفسير مركب  نمي
دهد قدما  اين نشان مي. ، منتج هستند)حقيقيه

دانستند تفسير  كه دو ممكن را منتج مي
اند  ب و قضاياي حقيقيه را در ذهن داشتهمرك

دانند  و متأخران كه دو ممكن را عقيم مي
  . تفسير بسيط و قضاياي خارجيه را
ديگري  ي هبنا به اتفاق، نگارنده در مقال

نشان داده است كه نزاع قدما و متأخران در 
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استنتاج از دو ممكن به تفسير آنها از قضايا به 
فالحي (گردد  يصورت خارجيه و حقيقيه برم

نگارنده هم چنين از اين ). 1392و  1388
در بحث عكس منطق خونجي تحليل در كتاب 

همو (مستوي موجهات استفاده كرده است 
  ).301ب ص  1392
  

تحليل نگارنده از قضاياي حقيقيه نزد 
  ابهري

نگارنده اين سطور، در مقاله نخست خود، بر 
حليل هاي اثير الدين ابهري، ت انديشه ي هپاي

ديگري از قضاياي حقيقيه ارائه كرده است كه 
تري از آن  بندي بسيار پيشرفته پل تام صورت

پيش  2010دوم خود در سال  ي هرا در مقال
نخست  تنزيل االفكارابهري در كتاب . نهد مي

ديدگاه فخر رازي و افضل الدين خونجي 
دهد و بر  قضاياي حقيقيه را شرح مي ي هدربار

كند و سپس با افزودن  ارد ميآن سه ايراد و
اي از  به تفسير تازه» امكان موضوع«شرط 

بندي  نگارنده  صورت. رسد قضاياي حقيقيه مي
  :از اين شرط امكان چنين است

  حقيقيه  خارجيه  
هر الف ب 

  است
x(Ax → Bx)  
xAx  

x(Ax → Bx)  
◊xAx 

هيچ الف ب 
  x(Ax → ~Bx)  x(Ax → ~Bx)  نيست

 بعضي الف ب
  x(Ax  Bx)  ◊x(Ax  Bx)  است

بعضي الف ب 
  نيست

x(Ax ~Bx)  
~ xAx 

◊x(Ax ~Bx)  
~ ◊xAx  

هاي خارجيه و  بندي وجهي محصوره صورت
  )ابهري(حقيقيه 

  
تحليل (تحليل دوم تام از قضاياي حقيقيه 

  )دوم ي همرتب
 2010پل تام در مقاله دوم خود كه در سال 

فخر رازي و منتشر شده است تفسيرهاي 
دوم  ي هابهري را به زبان منطق مرتب

او تفسير فخر رازي از . كند بندي مي صورت
قضاياي حقيقيه را با سورهاي مرتبه دوم و به 

  :كند بندي مي شكل زير فرمول
هر ج ب 

  D[(D ⇒ J)  (D ⇒ B)] =df  JaB  است

هيچ ج ب 
  D[(D ⇒ J)  (D ⇒ ~B)] =df  JeB  نيست

بعضي ج 
  D[(D ⇒ J) & (D ⇒ B)] =df  JiB  ب است

بعضي ج 
  D[(D ⇒ J) & (D ⇒ ~B)] =df  JoB  ب نيست

  )تفسير فخر رازي(هاي حقيقيه  گزاره
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هاي زير را  براي تفسير ابهري، فرمول يو
دهد كه امكان مقدم را به  پيشنهاد مي

  :افزايد ها مي موجبه
هر ج ب 

  است
D[(D ⇒ J)  (D ⇒ B)]  
~ D (J ⇒ D~D) =df  JaB  

بعضي ج ب 
  است

D[(D ⇒ J) & (D ⇒ B)]  
~ D (J ⇒ D~D)=df  JiB  

  )تفسير ابهري(هاي حقيقيه ابهري  گزاره
  

ها بسيار نو و ژرف هستند و  اين تحليل
امكان بررسي قضاياي حقيقيه و خارجيه و 
حتي ذهنيه در منطق سينوي را به پژوهندگان 

 براي نمونه، خواجه. دهند منطق تطبيقي مي
تعديل المعيار في نصير الدين طوسي در كتاب 

به هر دو تفسير فخر رازي و  نقد تنزيل االفكار
اما پل . داند تازد و آنها را نادرست مي ابهري مي

تام با صورت بندي نقدهاي خواجه نصير 
نگارنده . داند طوسي، اين نقدها را نادرست مي

منطق ها، در كتاب  همين تحليل ي هبر پاي
اي براي قضاياي  هاي تازه بندي ورتصخونجي 

خارجيه پيشنهاد داده و ميزان كاميابي آن را 
دانان پيرو  در واكاوي آنچه در ذهن منطق

فالحي (گذشته بررسي كرده است  سينا مي ابن
با تغييراتي در ). 199-179ب ص 1392
توان نشان داد كه  هاي پل تام، مي بندي صورت

دوم معادل  ي هتحليل موجهاتي و تحليل مرتب
دوم امكاناتي  ي هبندي مرتب هستند اما صورت

بندي موجهاتي  دهد كه صورت به دست مي
  .فاقد آن است

  
تحليل سوم تام از قضاياي حقيقيه 

  )اي گزاره تحليل منطق(
در .) م2014(پل تام در ارديبهشت سال جاري 

همايشي كه در دانشگاه كمبريج برگزار شد 
هاي  گزاره ي هبارخود در ي ههاي تاز پژوهش

هايي كه مقدم آنها  به ويژه، گزاره(حقيقيه را 
در يك سخنراني، با عنوان ) ممتنع هستند

، ارائه كرده كه تا »عكس مستوي نزد خونجي«
آيد  آنچه در اينجا مي. كنون منتشر نشده است

هاي نويسنده از پي دي اف پاورپوينتي  برداشت
  .است كه تام ارائه كرده است

سخنراني، تام دو تفسير تازه از در اين 
هاي خونجي ارائه  قضاياي حقيقيه بر پايه گفته

قضاياي حقيقيه اصوال درباره افراد . 1: كند مي
تفسير (هستند » مفاهيم«نيستند بلكه درباره 

قضاياي حقيقيه . 2). اي و فاقد سور گزاره منطق
هستند كه » افراد به معناي عام آن«درباره 

ود و معدوم و ممكن و ممتنع شامل افراد موج
  ).دوم ي هتفسير مرتب(شود  مي

اي، ايجاب كلي و  گزاره در تفسير منطق
و » استلزام«سلب كلي، به ترتيب، به معناي 

ميان موضوع و ) »ناسازگاري«(= » تضاد«
محمول هستند و سلب جزئي و ايجاب جزئي، 
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و » عدم استلزام«نيز به ترتيب، به معناي 
تام اين قضاياي ). سازگاري(= » عدم تضاد«

  :كند حقيقيه را به صورت زير فرمول بندي مي
  df  JaB=(J ⇒ B) هر ج ب است

  df  JeB=(J ⇓ B) هيچ ج ب نيست
  df  JiB=(J ⇓ B) ~ بعضي ج ب است

  df  JoB=(J ⇒ B) ~ بعضي ج ب نيست
  )تفسير دوم(هاي حقيقيه  گزاره

  
اين تفسير يادآور تحليل ضياء موحد از 

ورهاي شرطي سينوي است كه آنها را شبه س
 1382و و  13ص  1372موحد (ناميد  سور مي

با اين تفاوت كه موحد  )184-183ص 
داند اما تام آنها  ها را استلزام مادي مي شرطي
تام براي . گيرد تر از استلزام مادي مي را قوي

چهار اصل ) ⇓(و تضاد ) ⇒(نمادهاي استلزام 
  :هدن موضوع زير را پيش مي

(B ⇒ B)
(J ⇒ B)  (J ⇓ ~B)
(J ⇒ B)   x (Jx  Kx)
(J ⇓ B)  x (Jx  ~ Kx)

  
در دسترس نگارنده، در  فايل كتابدر (

موجود نيست كه به نظر  ~اصل دوم، نماد 
  ).رسد خطاي تايپي باشد مي

رسد كه اين چهار اصل به  به نظر مي
و » استلزام«تنهايي نمي توانند سمانتيك 

را به صورت دقيق بيان كنند زيرا » اسازگارين«
استلزام اكيد، استلزام ربطي، استلزام اكيد 

هاي ديگري كه در  ربطي و بسياري از استلزام
اند همگي  منطق جديد شناسايي شده

از اين رو، . توانند اين اصول را صادق كنند مي
هاي ديگري نيز بايد  رسد كه اصل به نظر مي

ده شود و يا سمانتيك به اين مجموعه افزو
دقيقي براي نمادهاي جديد ارائه گردد تا 
سازگاري نظام خونجي اثبات شود، هدفي كه 

اهميت اين مسئله از ين . تام در پي آن است
رواست كه خونجي قضاياي حقيقيه با 
موضوعات ممتنع را در دستور كار قرار داده 
است و بحث از امور ممتنع همواره امكان به 

اندن بحث را دارد مگر آنكه تناقض كش
سمانتيك دقيقي ارائه شود كه تناقض را تنها 
در سطح جهان و سمانتيك نگاه دارد و از 
رسيدن آن به سطح زبان و نحو و برهان پيش 

اهميت ديگر مسئله اين است كه . گيري كند
و » تحت تضاد«و » تضاد«، »تداخل«قواعد 

ديگر قواعد منطق قديم به كمك اصل 
هاي ياد شده قابل اثبات نيست و اين  موضوع

نشانگر نيازمندي به اصول موضوعه جديد 
  .است
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تحليل چهارم تام از قضاياي حقيقيه 
  )دوم ي هتحليل مرتب(

هاي  تام در تفسير چهارم خود كه موضوع گزاره
حقيقيه را نه مفاهيم بلكه افراد به معناي عام 
آن و شامل افراد موجود و ممكن و ممتنع 

: كند رد ايجاب كلي را چنين معني ميگي مي
ذاتي هست كه همه افراد موضوع متصف به آن 
ذات هستند و آن ذات مستلزم وصف محمول 

سلب كلي نيز در اين تفسير چنين . است
ذاتي هست كه همه افراد : شود معني مي

موضوع متصف به آن ذات هستند و آن ذات 
و بنابراين، تام د. در تضاد با وصف محمول است

صورت بندي زير را دوباره در منطق مرتبه دوم 
  :دهد ارائه مي

K[EK هر ج ب است  z (Jz  Kz) 
(K ⇒ B)] =df  JaB  

بعضي ج ب
  است

K[EK  z (Jz  Kz)  
(K ⇓ B)] =df  JiB  

  
در اين صورت بندي، محمول مرتبه 

به معني  essenceحرف نخست  Eدوم 
يز تام اصول متأسفانه در اينجا ن. است» ذات«

موضوعه اي براي اين محمول ارائه نمي دهد و 
بدون چنين اصول موضوعه اي در حقيقت 
صورت بندي جديد كار چنداني از پيش نمي 

، اما، تام »تضاد«و » استلزام«براي دو نماد . برد
تنها دو اصل موضوع سوم و چهارم پيش گفته 

آورد و اصل سومي به اين مضمون  را مي
به طور صوري سازگار باشد  Jه اگر افزايد ك مي

z Jz صادق است.  
تام در اين تحليل، صورت بندي 

توان  مي. هاي جزئي را بيان نكرده است گزاره
تصور كرد كه صورت بندي آنها نقيض 

در اين صورت، اثبات . هاي باال باشد فرمول
قواعد تداخل، تضاد، و تحت تضاد با 

  .شود هاي متعددي روبرو مي دشواري

  ام و مقوالت فارابي و ابن سينات

تام دو مقاله منتشر نشده درباره مقوالت دارد 
كه در يكي به فارابي و در ديگري به ابن سينا 

  . پردازد مي
هاي  ، ديدگاهكتاب الحروففارابي در 

مانند اولمپيودوروس، (شارحان ارسطو 
مبني بر فروكاهش ) سيمپليسيوس، و ديگران
، چهار، پنج، شش و ده مقوله ارسطويي به دو

تام . كند هفت مقوله را آورده و همگي را رد مي
در مقاله نخست خود، با ترسيم نمودارهاي 
متعدد براي مقوالت ارسطويي از ديدگاه 
شارحان به دفاع از نقدهاي فارابي بر اين 

  .پردازد ها مي تقسيم بندي
، ديدگاه رايج در شفاابن سينا در كتاب 
هگانه ارسطويي را مورد تقسيم بندي مقوالت د
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دهد و خود تقسيم بندي تازه اي  نقد قرار مي
كند اما آن را نيز رضايت بخش نمي  ارائه مي

هاي ديگر خود به  ابن سينا اما در كتاب. داند
كند كه بحث مقوالت اصوال  اين نكته اشاره مي

تام با . بخشي از فلسفه است و نه منطق
ن بحث و هاي ابن سينا در اي گزارش ديدگاه

دهد كه چرا ابن سينا  هاي او نشان مي نوآوري
توانسته است منطق دانان و فيلسوفان مسلمان 

هاي ارسطو بازداشته،  را از شرح و بسط كتاب
هاي خويش  آنها را به شرح و بسط كتاب

تام اين تغيير جهت تاريخي در فلسفه . وادارد
ها ناشناخته است مورد بحث  را كه براي غربي

دهد و دليل آن را در بحث مقوالت ابن  يقرار م
هاي  سينا به عنوان يك نمونه در ميان نمونه

  .دهد بسيار نشان مي
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  ھای دکتری منطق رساله

پذيری حساب  اثبات-1منطق 
  شھودی

  
 سيد مجتبي مجتهدي

محمد اردشير: استاد راهنما  
1392دانشگاه صنعتي شريف،   

 
پذيري به قلمروي از  منطق اثبات :چكيده

 Aشود كه در آن  منطق موجهات اطالق مي
» در يك دستگاه صوري Aپذيري  اثبات«به 

بر خالف ديگر قلمروهاي منطق . شود تعبير مي
‘پذيري  موجهات، در منطق اثبات تعبير  ’
پذيري  منطق اثبات. دقيق و بدون ابهام دارد

براي نخستين بار توسط كورت گودل مورد 
انگيزه او از اين كار اثبات . توجه قرار گرفت
  .ها بود براي صدق گزاره BHKسارگاري تعبير 

اي در منطق مرتبه اول  نظريه PAفرض كنيد 
باشد كه در آن اصل استقراء روي اعداد 
طبيعي به همراه خواص مقدماتي جمع و 

). حساب پئانو(ضرب اعداد طبيعي وجود دارد 
نتيجه مهم گودل، يعني قضيه ناتمامميت اول 

 PA: توان اينگونه نوشت گودل، را مي ⊬ 
( )* ، كه در آن( )*  0=1«به صورت 

بعد . شود تعريف مي» پذير است اثبات PAدر 
از قضاياي ناتماميت گودل اين سوال مطرح 

در زبان  Aهايي مثل  شد كه دقيقا چه گزاره
 *Aدر . (*PA ⊢ Aمنطق موجهات هستند كه 

جمالتي دلخواه در  Aبه جاي متغيرهاي اتمي 
ه چنين به مجموع.) گيرد زبان حساب قرار مي

. گويند مي PAپذيري  هايي منطق اثبات گزاره
 1ها را محدود به جمالت  اگر اين جانشيني(

پذيري  منطق اثبات- 1در نظر بگيريم به 
نشان  1976ها بعد سولووي در  سال.) رسيم مي

        دقيقا PAپذيري  داد كه منطق اثبات
K4 +  ( AA)  A است.  

حساب  پذيري براي مساله منطق اثبات
ترين مسايل  از جمله مهم HAساختني 

ي  برانگيز در مكتب هلندي در حوزه چالش
نخستين نتايج در اين زمينه به . منطق است

كارهاي هاروي فريدمن و دانيل ليوانت 
فريدمن نشان داد . گردد برمي

(AB)( A B)  در منطق
نيست و ليوانت نشان داد  HAپذيري  اثبات

(AB) ( A B)  ر منطق د
  .هست HAپذيري  اثبات

منطق -1بندي  در اين رساله اصل
هاي  و يكي ديگر از حساب( HAپذيري  اثبات
دست آمده و قضاياي تماميت  به) مرتبط

چنين  هم. ها اثبات شده است حسابي براي آن
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نيز . پذيرند ها تصميم نشان داديم كه اين منطق
و  BAخاصيت دويانگ را براي حساب پايه 

HA +   ايم اثبات كرده.  
  

 معنا کننده تعيين ھای مولفه و عوامل
  کاربردی نظريه چارچوب در

  

 هومن محمدقربانيان
سيدمحمدعلي حجتي: استاد راهنما  

1392دانشگاه تربيت مدرس،   
 

توان به دو هاي معناداري را ميتئوري :چكيده
هاي نخست تئوري: دسته اصلي تقسيم كرد

صدد روشن كردن  سمانتيكي معناداري كه در
هاي ماهيت معنا هستند و دوم، تئوري

زيربنايي معناداري كه مسئله اصلي آنها اين 
چرا عبارات زباني داراي معنايي «است كه 

تئوري ارائه شده در . »هستند كه اكنون دارند
هاي اين رساله، تئوري است كه در زمره تئوري

گيرد و در اين تحقيق، به زيربنايي قرار مي
ال آراء پل هورويچ، براي پاسخگويي به دنب

- مسئله چرايي معناداري كلمات پيشنهاد مي
كند اين تئوري فرايندي را پيشنهاد مي. شود

كه بر اساس آن، كلمات در مواجهه عامل 

. شوندانساني با حقايق عيني واجد معنا مي
گرايش عامل انساني به استفاده از يك واژه به 

) اييا نظم و قاعده(طريقي خاص، مانند تابع 
باشد كه ورودي آن عوامل تاثيرگذار ذهني مي

و عيني در معنايابي عبارات زباني و خروجي 
هاي صحيح يك اي است كه بر كاربردآن قاعده

اين تمايل و گرايش بستر . كلمه حاكم است
كننده معني، به معياري تبديل جمالت تعيين

  .براي سنجش كاربردهاي صحيح است

تعيين كننده معني كه معناي جمالت 
شود داراي ويژگي يك كلمه از آنها توليد مي

اين جمالت . خاصي به نام مقبوليت هستند
ها و خصوصيات بنيادي سبب توليد ويژگي

شوند آن كلمه معناداري كلمه شده و باعث مي
به . معناي خاصي را داشته باشد كه اكنون دارد

ربرد يك تعبير ديگر، الگوي كلي حاكم بر كا
كلمه، با چند واسطه، از ويژگي مقبوليت آن 

شود ويژگي مقبوليت سبب مي. شودناشي مي
برخي جمالت حاوي كلمه نقشي برجسته پيدا 

كند چه شرايطي بايد مهيا كرده و تعيين مي
باشد تا به عنوان مثال بتوان به شكلي قابل 
 .قبول يك كلمه را به برخي از اشيا نسبت داد

هاي زبانشناسي كمك نظريه همچنين با
شناختي كه توسط ليكاف و النگاكر توسعه 
يافته است و مدل شعاعي و نظريه سرنمون، 
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تواند چنين توضيح داد كه سرنمونها، مي
كاربردهاي برجسته شده يك كلمه بوده و هر 
چه كاربردي از جمله تعيين كننده معني 

تر باشد، معني كلمه نيز از دورتر و متفاوت
  .اي اصلي آن دورتر خواهد بودمعن

  
  
  

  :متفاوت یگزارشی از ھمايش
اولين ھمايش ساالنه 

دانشگاه  –دانشجويی فلسفه 
  تربيت مدرس تھران

  
رضا دارابي علي  

 دانشگاه تربيت مدرس
 
چهارشنبه، بيست و هشتم آبان امسال، 
دانشگاه تربيت مدرس ميزبان همايشي 

ن اين سخنرانا. فلسفي، متفاوت، اما مهم بود
همايش همگي دانشجويان فلسفه بودند و 
شرط ارائه مقاله در اين همايش تدوين و ارائه 
مستقل مقاله توسط دانشجويان بود، امري كه 

هاي مشابه متمايز  اين همايش را از همه جمع
 .نمود مي

  
افتتاحيه همايش شامل سخنراني 
سرپرست دانشگاه تربيت مدرس، دبيركل 

در ايران، رئيس دفتر  كميسيون ملي يونسكو
اي يونسكو در تهران و دبير همايش  منطقه

دكتر محمد تقي احمدي، سرپرست . شد مي
دانشگاه تربيت مدرس، پس از تشكر از گروه 
فلسفه دانشگاه تربيت مدرس و كميسيون 
يونسكو، به اختصار درباره جايگاه عظيم فلسفه 
در سنت اسالمي و ايراني اشاراتي داشت و آرزو 

ود كه اين مسير در دوران حاضر نيز ادامه نم
سپس، دكتر محمدرضا سعيدآبادي، . يابد

دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران كه 
همكار گروه فلسفه در برگزاري همايش بود، 
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اشاراتي به جايگاه فلسفه و علل توجه يونسكو 
گيري يونسكو  سعيدآبادي شكل .به آن داشتند

سفي، درباره را مبتني بر يك سئوال فل
آميز دانست و  گيري جهان صلح چگونگي شكل

بر اين اساس توجه يونسكو به فلسفه را توجيه 
سخنران بعدي افتتاحيه، خانم استركيش . نمود

اي يونسكو در  الروش، رئيس دفتر منطقه
تهران، پس از تشكر از برگزاركنندگان همايش، 

براي روز ) ايرينا بوكووا(پيام مدير كل يونسكو 
سخنران بعدي، . جهاني فلسفه را قرائت كرد

مهر، دبير علمي همايش و  دكتر محمد سعيدي
مدير گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس، 
موضوع سخن خود را به اهميت همايش و 

وي هدف از . نحوه برگزاري آن اختصاص دادند
دهي همايش را ايجاد مجالي براي عرضه  شكل

تالش . نمودو ظهور دانشجويان فلسفه معرفي 
اين بوده است كه فرصتي اختصاصي در اختيار 
دانشجويان اين رشته قرار گيرد و زمينه براي 

هاي مختلف اين رشته فراهم  مشاركت گرايش
او با اشاره به اين موضوع كه همايش . گردد

حاضر، اولين گام است و قطعاً معايبي دارد، 
هاي آينده  اظهار اميدواري كرد كه در سال

هاي ديگر اين رشته تعامل  ها و گروه اهدانشگ
همچنين . بيشتري با اين همايش داشته باشند

مهر به نحوه داوري مقاالت اشاره نمود  سعيدي
گيري بسيار زياد انجام  ها با سخت كه داوري

هاي معمول در  گرفته و دقت بيشتري از شيوه
  .هاي فلسفي اعمال شده است همايش

سپس برنامه اصلي همايش و 
در سه سالن به صورت . ها آغاز گرديد خنرانيس

موازي، بيش از چهل سخنران در موضوعاتي 
متنوع و مختلف محتواي اصلي همايش را 

شايد بتوان مدعي شد كه . دادند تشكيل مي
اي از سير فعاليت فلسفي  اين همايش چكيده

بخش اعظم . داد آينده ايران را بازتاب مي
، فلسفه ذهن، ها در حوزه متافيزيك سخنراني

هايي نزديك به هم  زبان و منطق بود كه حوزه
برنامه صبح يك سالن به صورت كامل . هستند

هايي به زبان انگليسي اختصاص  به سخنراني
المللي  اي براي بين تواند زمينه داشت كه مي

همچنين اختصاص . شدن اين همايش باشد
هاي بعدازظهر يك سالن به آراء  سخنراني

نشان دهنده جايگاه اين متفكر شهيد مطهري 
بيش از نيمي از . در ميان دانشجويان است

ها به گستره فلسفه در جهان اسالم  سخنراني
هاي مختلف اين شاخه از  تعلق داشت و بخش
با اين همه تعداد كم . داد فلسفه را پوشش مي

اي قابل  هاي قاره ها در حوزه فلسفه سخنراني
نراني از همچنين عدم حضور سخ. تامل بود

دانشگاه تهران كه به هر ترتيب از مراكز مهم 
تربيت متخصصين رشته فلسفه است، 

گرچه با نگاهي . اي قابل اشاره بود مسئله
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هاي حاضر در همايش  منصفانه، تنوع دانشگاه
هاي  قابل توجه بود و تقريبا اكثر دانشگاه

  .داد مرتبط را پوشش مي

  
نشست اختصاصي منطق در نوبت 

از آنجا كه همايش در ذيل . هر بودبعدازظ
رفت كه  شد، انتظار مي عنوان فلسفه برگزار مي

هاي نشست منطق در حوزه  موضوعات مقاله
منطق فلسفي و فلسفه منطق باشد؛ كه 

هاي منطق و  عناوين سخنراني. گونه نيز بود اين
سازي، از اين  ها، با اندكي ساده ي اصلي آن ايده

ها شايد نشان  ده ايدهسلبي بودن عم(قرار بود 
  ):از سختي كار ايجابي در اين حوزه دارد

كواين، موجهات و نظريه غيرتوصيفي 
پاسخ فولسدال به نقد اصلي كواين به : ارجاع

تقدم صدق بر  –منطق موجهات با تز كواين 
عطا هاشمي، . (خوان نيست هم –مرجع 

  )دانشگاه عالمه طباطبايي
اله مس: براي نظريه مدل tonkمساله 

tonk  اگر براي سمنتيك بر پايه نظريه برهان

زا باشد، براي سمنتيك بر پايه نظريه  مشكل
نژاد،  مرتضي مزگي. (زاست مدل نيز مشكل

  )دانشگاه تربيت مدرس
اينهماني، آيا نقد فرگه بر خود وارد 

براي حل معماي فرگه نيازي به تغيير : است؟
، محسن كاشي. (نظريه فرازباني هماني نيست

  )دانشگاه تربيت مدرس
: نقد برهان خالقيت زباني بر تركيب

هاي  برهان خالقيت زباني لزوما به نفع نظريه
، بهاءالدين موجد ابطحي. (تركيبي معنا نيست

  )دانشگاه تربيت مدرس
ماهيت شرطي لزومي جزيي در منطق 

تفسير سازگاري از شرطي لزومي : سينوي
رضا  علي. (جزيي در منطق سينوي وجود ندارد

  )، دانشگاه تربيت مدرسدارابي
علم : شناسي اي از زيست منطق؛ شاخه

شناسي  توان به علم زيست منطق را مي
حامد باستين، دانشگاه تربيت . (فروكاست

  )مدرس
استقبال از سمينارها نسبتاً مناسب 

هاي ديگر در اين  نشاني از اساتيد دانشگاه. بود
ت، شد كه البته عجيب نيس همايش ديده نمي
ها متفاوت  سطح سخنراني. اما جاي تأسف دارد

هايي  هايي درخشان، نمونه از سخنراني. بود
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متوسط و معدودي سخنراني ضعيف، در كنار 
گاهي گستردگي مباحث . شدند هم ديده مي

امكان تمركز ذهني و دقت در تك تك 
. داد هايي با موضوعات متفاوت را نمي سخنراني

ها و پذيرايي  ستبا اين همه فاصله ميان نش
مناسب در حياط زيباي دانشكده علوم انساني، 
فرصت آشنايي و بحث بيشتر را در مورد 

فضاي . كرد مباحث مطرح شده فراهم مي
علمي و در عين حال، دوستانه همايش، امكان 
ارتباط و گفتگو ميان دانشجوياني با عاليق 

آيد وجود  به نظر مي. آورد يكسان را فراهم 
در آن دانشجويان فلسفه فضايي كه 

هاي مختلف در باب مباحث مورد  دانشگاه
عالقه خود تبادل نظر كنند مفيد و باالتر از آن 

  .ضروري است

  
در پايان روز، جلسه اختتاميه برگزار 

در اين . اي صميمي و مختصر گرديد، جلسه
جلسه برگزاركنندگان همايش در گفتگويي 

اري همايش اي به مشكالت برگز دوستانه، اشاره

عدم حمايت مالي دانشگاه و حتي . داشتند
يونسكو، مشكل مهمي در مسير برگزاري 

اظهارنظرهاي برخي . همايش بوده است
دانشجويان حاكي از رضايت اغلب 

در پايان نيز دو گواهي . كنندگان بود شركت
ارائه سخنراني از دانشگاه تربيت مدرس و 

  .يونسكو به سخنرانان داده شد
سفه دانشگاه تربيت مدرس گروه فل

قصد دارد همايش ساالنه دانشجويي را هر سال 
  .در حوالي روز جهاني فلسفه برگزار كند

  
  

  

 معرفی چند صفحه اينترنتی
 

 بهنام ذوالقدر
 دانشگاه تربيت مدرس

  

 AAP: http://aap.org.au/ 

AAP  ياAustralasian Association 
of  Philosophy  انجمني است متعلق به
هرسال كنفرانسي مختصِ . استراليا و نيوزيلند

-دانشجوبان و استادان فلسفه در همه زمينه
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اين . شودهاي فلسفي در آن برگزار مي
 ي هكنفرانس شش روزه از اولين يكشنب

شود و هرساله جوالي هر سال برگزار مي
فيلسوف از دانشگاههاي مختلف  300حدود 

عالوه بر اين . كنندا در آن شركت ميدني
كنفرانس اصلي هر سال كنفرانسهاي مختلف 
ديگري نيز توسط اين انجمن يا انجمنهاي 

. شودتحت نظر اين انجمن برگزار مي
 Australasianمهمترينشان كنفرانس 

Association for Logic (AAL) است .
نوامبر  30و  29آخرين كنفرانس آن در 

و اد مرز، كرسول و بريدي  برگزار شد 2014
نشريه اين انجمن . از سخنرانان آن بودند

Australasian  Journal  of 
Philosophy توانند به است كه اعضاء مي

اين نشريه چهار . آن دسترسي داشته باشند
شماره در سال زير نظر انتشارات راتلج منتشر 

هميشه در كنفرانسهاي اين  منطق.  كندمي
. مهم و مورد توجه بوده است ي هانجمن حوز

 Australasianنشريه  journal  of 
logic  كه به صورت رايگان در دسترس

-در دوره. است، متعلق به همين انجمن است
، Ed Maresهاي گدشته منطقداناني نظير 

Graham  Priest ،JC  Beall ،Greg 
Restall انددر آن شركت كرده .  

  

 APA: 
http://www.apaonline.or
g/ 

APA  ياAmerican Philosophical 
Association  انجمني با سابقه است كه در

توانيد با پرداخت مي. تأسيس شد 1900سال 
اي اندك عضو ساالنه اين انجمن شويد هزينه

 JStoreو براي دسترسي به پايگاه اطالعات 
في تخفيف و مجالت و ژورنالهاي مختلف فلس

اين انجمن ساالنه سمينارها و . دريافت كنيد
كند كه تنها كنفرانسهاي مختلفي برگزار مي

اين . توانند در آن شركت كننداعضا مي
قي، غربي و ركنفرانسها در سه شاخه ش

عالوه بر اين به گفته . شودمركزي برگزار مي
اي هاي ويژهسايت انجمن، امتيازها و بورسيه

اطالع از . گيرداعضاء تعلق ميبه برخي از 
رويدادهاي بروزِ فلسفي و منطق و آگاهي از 

ها مزيتي است شغلهاي موجود در اين حوزه
  .شودكه شامل اعضاء اين انجمن مي

  
 http://www.logicmatters.

net/ 

در اين سايت هر آنچه مرتبط با منطق است 
بخش مستقلي براي مطالب . شوديپيدا م

آموزشي در اين سايت هست كه بسيار به كار 
منايع اوليه براي . آيددانشجويان منطق مي
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هاي مختلف منطق براي مطالعه در حوزه
برخي از آثار . كاران معرفي شده استتازه

منتشر نشده و پاسخ به تمرينهاي منابعي كه 
ين بخشي در ا. معرفي شده نيز در آن هست

سايت مقاالت و پيش نويسها و مرور كتابهاي 
منطقي مختلف در سطوح گوناگون را به شما 

بخش مجزايي در سايت در . دهدارائه مي
هست كه براي انواع  LATEXارتباط با 

نمادگذاريهاي منطقي توضيحات و 
-در اين بخش مي. راهنماييهاي الزم را دارد

برهان توان اطالعات كاملي براي نمايش انواع 
و نمودارها و نمادهاي مختلف منطقي، و نيز 

 LATEXراهنمايي براي رفع برخي ايرادات 
احتياج  LATEXهر آنچه درباره . را پيدا كرد

داشته باشيد در اين سايت و يا در لينكهاي 
  . موجود در آن خواهيد يافت

  
 http://deonticlogic.org/ 

ايتي درباره منطق تكليف و كنفرانسهاي س
 Societyاين سايت متعلق به . دوساالنه آن

of Deontic Logic and Normative 
Systems و هدف آن مرتبط ساختن . است

زمينه هاي مختلفي چون فلسفه اخالق، زبان 
شناسي، هوش مصنوعي، نظريه بازيها، 

با مراجعه به . رياضيات و علوم اجتماعي است
توانيد از كارگاههاي آموزشي و ت ميساي

فايل ويدئوهاي . كنفرانسهاي آن مطلع شويد
توانيد در برخي از سخنرانيهاي آن را نيز مي

 Paul.  سايت بيابيد McNamara  و
Brian  Skyrms  از سخنرانان كنفرانس
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