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یومینهمایشساالنهس

 انجمنمنطقایران

 ایران منطق ساالنهسانجمن سمینار یومین

را پژوهشگاه،خود ریاضی گروه همکاری با

بنیادیدانش دانشگاههای فلسفۀ گروه و

مدرس تربیت ، 9در 2و در9314دی

 انسانیدانشکده علوم مدرسدانشگاه تربیت

کند.برگزارمی

پژوهشیحوزه منطق:های ریاضی، منطق

فلسفهفلسفی، منطق منطق،  ،ارسطوییی

،منطقوکامپیوترتاریخمنطق،منطقوعلوم

 آموزشمنطق. شناسیوروش

 علمی سشورای یساالنههمایشومین

انجمنمنطقایران:

 دانشگاهصنعتیشریف(محمداردشیر( 

 صنعتی )دانشگاه پورمهدیان مسعود

 هایبنیادی(شامیرکبیروپژوهشگاهدان

 یپژوهشیحکمتوضیاءموحد)موسسه

 فلسفهایران(

 سخنرانانمدعو:

  اسدیان، دانشگاهبهرام فلسفه دکتری

 لندن)برکبكکالج(

 سعیدصالحیپورمهر،دانشگاهتبریز 

 دانشگاه فلسفه، دکتری الجوردی، کاوه

تورنتو
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 نامۀیاکوهینتیکاسوگ

(9111-1192) 


ایلکانینیلوتو

CLMPS 2015 
رئیسکمیتۀبرگزارکندۀمحلی

دانشگاههلسینکی

رسانمکهیاکوهینتیکا،میغمگینانهبهاطالع

منطق در فنالندی، فیلسوف و مرداد29دان

2195آگوست92)9314 گذارندن( پساز

کوتاه بیماری مدتی سن سالگی66در

او هفتۀگذشته، بهعنوانسخنراندرگذشت.

 همایش CLMPSدر دانشگاهLCو در

 در جمله، )از هلسینکی درضیافت همایش

جمعۀگذشته(شرکتفعالداشت.

،دروَنتا9121ژانویۀ92یاکوهینتیکادر

 او،هلسینکی،فنالندپایتختحومۀ شد. زاده

دردانشگاههلسینکیریاضیات9147ازسال

زی رولفنوانلیناررا نظرنظر زیر را فلسفه و

9153گئورگهنریفونریختآموختودر

 دربارۀ خود دکترای رسالۀ هایصورت»از

دفاعکرد.پسازدورۀدکتری،«نرمالپخشی

سال دانشگاه9151-9156هایدر در کار به

عنوان به (junior fellow)مربیهاروارد

 سال در استیگ9157پرداختو از مستقل

گذاریهایممکنراپایهیكجهانکنگرسمانت

شناختوباورکتابپیشتازاو9162کرد.در

در9151رادرمنطقمعرفتمنتشرکرد.در

سنسیسالگیبهعنواناستادفلسفۀعملی

طور به شد. منصوب هلسینکی دانشگاه در

دردانشگاهاستنفورداستاد9164زماندرهم

س پاتریك همراه به که شد وفلسفه وپز

از یکی به را دانشگاه این فولِسدال داگفین

فلسفی منطق و علم فلسفۀ در پیشرو مراکز

مبدلساخت.

 هینتیکا عالقۀ مورد حتیموضوعات

 اطالعاتسمانتیکی و استقرایی فرامنطق را

پایاندهۀگرفتمی اوتا وقتخودرا9171.

بامیاناستنفوردوهلسینکیتقسیممی کرد.

ا» رایدلشرکت دی. نتشارات که« هلند در

 به کل»بعدها دانشگاهی وروانتشارات تغییر«

بهعنوانسرویراستارنشریۀ9165نامداددر

Syntheseکتاب مجموعه هایو
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Synthese Libraryهمکاریخودراآغاز

 تا که همکاری این یافت2112کرد. دوام

یهینتیکارابهپرنفوذترینویراستارآثارفلسف

درجهانانگلیسیزبانمبدلساخت.

،هینتیکابهاستادیپژوهشدر9171در

گروه یك و شد منصوب فنالند فرهنگستان

ترپژوهشیراپایهگذاشتکهازمحققانجوان

بیشتررویمنطق،شدکهتشکیلمیفنالندی

کار فلسفه تاریخ و زبان فلسفۀ علم، فلسفۀ

هاییاندیشهکردند.هینتیکاعلیرغمغنامی

پژوهش و بیشتریننو خویش، نوآورانۀ های

داشت. استادراهنما بهعنوانمعلمو تأثیررا

کرسی به بعدها او دانشجویان هایبیشتر

:براینمونه،استادیفلسفهرسیدند

Risto Hilpinen, Raimo Tuomela, 
Juhani Pietarinen, Ilkka 
Niiniluoto, Simo Knuuttila, 
Veikko Rantala, Juha Manninen, 
Lauri Carlson, Esa Saarinen, 
Matti Sintonen, Gabriel Sandu 

 همسرش9176در از هینتیکا یاکو ،

شدوبافیلسوفآمریکایی،مریل سویلیجدا

( پراونس کرد.9167-9131بریستو ازدواج )

 در مریل و دولتی167یاکو دانشگاه در ،

درتاالهایمشغولبه پسفلوریدا کارشدند.

،یاکوبافیلسوف9167ازمرگمریلدرسال

 هولمشتورم گیتا زناشوییفنالندی، پیمان

بست در دانشگاه9111. در فلسفه استاد

 مالبورو، به و شد نقلماساچوستبوستون ،

 سال در او کرد. بوستون2194مکان از

بازنشستهشدوبهفنالندبازگشت.

فعالیت،هینتیکا بر پژوهشی،افزون های

در مهمی مناصب در انتشاراتی، و آموزشی

ازنهادهایبین خدمتپرداختکه المللیبه

 آنها میمیان موارد این کرد:توانبه اشاره

هایدرسال«انجمنمنطقنمادینایبرئیس

9166-9179 رئیس، منطق،نایب بخش

المللیشناسیوفلسفۀعلومازمرکزبینروش

(درDLMPS/IUHPSتاریخوفلسفۀعلوم)

ریاستانجمنچارلز،9175-9179هایسال
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 در پرس 9115سندرس مدیر،9117و و

همایشجهانیکمیتۀبرگزارکنندۀبیستمین

 در مجموعۀ9116فلسفه در کتاب یك .

خانۀفیلسوفانزندهبههینتیکابرایارجکتاب

هایاواختصاصدادهودرسالنهادنبهتالش

منتشرشد.2116

منتشرشدۀهینتیکابهطوراستثناییآثار

گسترده پوششدامنۀ را موضوعات از ای

اودرطیشصتسالفعالیتعلمیمی دهد.

41نزدیكبه کتابرا21کتابمنتشرکرد،

مقالۀمحققانهدر311ویرایشنمودوبیشاز

بینمجموعه نشریات و آثارها نوشت. المللی

پرداخ موضوعات این به او است:اصلی ته

منطق برهان، )نظریۀ ریاضی هایمنطق

منطقنامتناهی شرطی(، منطق و زبان،

گرایش فلسفۀمنطقهایگزارهمفهومیو ای،

وریاضی،فلسفۀزبان)سمانتیكبرپایۀنظریۀ

زبان فلسفۀ ضمیر(، مرجع سورها، بازی،

معرفت پژوهش(، پرسشی و)مدلی شناسی،

دکارت، )ارسطو، فلسفه پرس،تاریخ کانت،

فرگهوویتگنشتاین(.

زبان به زیر اثر هینتیکا، آثار میان از

فارسیمنتشرشدهاست:

 دربارهیگودل

مترجم:ساجدطیبی

(9366شهریور،12نشر:روزنامهایران)

8-12-5347-600-978شابك:

926تعدادصفحه:قطعکتاب:رقعی

  ریال00222 :قیمتپشتجلد
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هایهینتیکا:برخیازکتاب
1.  Knowledge and Belief (1962) 1 شناختوباور.  
2.  Models for Modalities (1969) 2 هاییبرایموجهاتمدل.  
3.  Logic 3 منطق.  
4.  Language ‐ Games and Information 

 (1973) 
  .4 اطالتوهابازی–زبان

5.  Time and Necessity (1973) 5 زمانوضرورت.  
6.  The Intentions of Intentionality 

 (1976) 
  .6 معانیحیثالتفاتی

7.  Investigating Wittgenstein  7 کاوشدرویتگنشتاین.  
8.  (with Merrill B. Hintikka 1986)  8.  
9.  The Principles of Mathematics 

 Revisited (1996) 
  .9 بازنگریدراصولریاضیات

10.  Socratic Epistemology (2007) 11 شناسیسقراطیمعرفت.  
11.  a six ‐ volume series of Selected 

Papers (1996 ‐ 2004)  

مجموعهمقاالتدرششجلد 11.  

 
 

ی تابستانی  نشست سالیانه
کنفرانس منطق   ،اروپایی 

 (LC2015)  5102سال  


رقیهصفری،دانشگاهتربیتمدرس

علیرضامفیدی،دانشگاهصنعتیامیرکبیر

 نشست منطقاین انجمن حمایت سایه در

ن میالدی سال در شهر2195مادین در

هلسینکی فنالند، کشور تاریخ، 6-3در

گردید. برگزار باآگوست کنفرانس این

روششناسیو"پانزدهمینکنفرانس منطق،

همزمان  )CLMPS 2015("یعلمفلسفه

 درکنفرانس کنندگان شرکت منطقگردید.

می کنفرانس از روش"توانستند منطق،

http://clmps.helsinki.fi/
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نیزبهرهمندگردند."یعلمشناسیوفلسفه

از بسیاری دانان منطق کنفرانسمنطق، در

 سراسر کتابجهان و بودند آمده هم گرد

چکیدهسخنرانیهاواسالیدهایسخنرانانو

در ها سخنرانی تصویری فایل همچنین

 تارنمای

WWW.helsinki.fi/lc2015/fullprog

ram.html عالقمندان تمامی دسترس در

باشد.می

این از مختصری توصیف ادامه در

عنوان به مفیدی دکتر زبان از کنفرانمسرا

یکیازدوستانیکهدراینرویدادمهمحضور

 Some dynamicalباعنوانیمقالهوارائه

approaches to NIP theories اندداشته

  آوریم.رامی

وسیعی خیلی سطح در کنفرانس این

 گردیده مجدروبرگزار برایکل خوبی ال

دانانوفالسفهبود.تبادلنظربینمنطق در

فنالندی ارائهابتدا ازها خوبی بسیار ی

تاریخچه کشورخودداشتندوبهیمنطقدر

دانانمهمخودازجملههینتیکاعرفیمنطقم

(Hintikka)ونانن (Vaanane)و

آنان بهتر چه هر شناخت باعث و پرداختند

کشور این اینکه توجه جالب نکته گردیدند.

یتمنطقدانانبزرگیدرکوچكوکمجمع

.خوددارد

پیش از نشست، هایآموزشیآغاز دوره

زهایندورهرو3برگزارگردیدکهمدتزمان

تبادلنظر خوبیبرایبحثو زمانبسیار ها

تا اینبحثها که بود بینشرکتکنندگان

زمانکنفرانساصلینیزادامهداشت.

یکیازنکاتجالبوحائزاهمیتدراین

در که بود ساختمانی دو نزدیکی کنفرانس

دیگریکنفرانس،یکی در کنفرانسمنطقو

برگزار«یعلمسفهمنطق،روششناسیوفل»

طرفمی دو در ساختمان دو این که گردید

این برگزاری مدت در بودند. خیابان یك

ازابتدایروزاینخیابانشاهد کنفرانسها،

منطق  آمد و یكرفت از فالسفه و دانان

ساختمانبهدیگریبود.

 
شاخه در حتیبعضاافراد هایمختلفو

خ کار اصلی شاخه با ارائهمتفاوت ویش

منطق مثال عنوان به داشتند. دانسخنرانی

 هاجز ویلفرد چون  Wilfrid)معروفی

Hodges)ایران در نیز پیش چندی )که

http://www.helsinki.fi/lc2015/fullprogram.html
http://www.helsinki.fi/lc2015/fullprogram.html
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 کنفرانس در داشت( روش»حضور منطق،

وایرادسخنرانیکرد«یعلمشناسیوفلسفه

آمریکایی دانشمند آرتموف-یا سرژی روسی،

(Sergei N. Artemov)دو هر در

.کردکنفرانسایرادسخنرانی



دراینهمایشیکیازکارهایمهمیکه

انهایجووسپردنکارهابهنیرانجامشدهبود

تیم هایدانشجوییوپرانرژیدانشجوییبود.

حضور کنفرانس برگزاری محل در بسیاری

وکردهدهیداشتندکهتمامیکارهاراسازمان

اطالعاتخوبیدراختیارشرکتکنندگانقرار

دادند.می

ودهیسازمانهمایش،ازدیگرنکاتاین

مکانمناسبدرطبقهاولدوساختمانمانند

بین نظر تبادل برایبحثو البی یكسالن

افرادمختلفدرشاخههایگوناگونمنطقو

فلسفهبود.

دست از را مهم منطقی رویداد این اگر

میداده جدید میالدی سال در درتواید انید

کهدردانشگاه(LC2016)کنفرانسمنطق

می برگزار انگلیس کشور در درلیدز گردد

بر2196آگوست6جوالیلغایت39تاریخ

گزارمیگرددشرکتنمایید.برایدانشجویان

هزینه پذیرشکمك صورت در سفر ی

تعلق اجرایی هیئت طرف از درخواست

دادنمی برای نهایی فرصت که گیرد

در می دوم دوشنبه باشد.می2196خواست

سایت در توانید می را بیشتر اطالعات

www.lc2016.leeds.ac.uk ویاازطریق

کسب Lc2016@leeds.ac.ukایمیل

نمایید.

یۀ مجموعه   ها همایش نظر
یۀ مدل  و نظر
25-21/7/9314

هایبنیادیپژوهشگاهدانش
IPM Conference on SET THEORY 

and MODEL THEORY 

October 12-16, 2015 

 

http://www.lc2016.leeds.ac.uk/
http://www.lc2016.leeds.ac.uk/
mailto:Lc2016@leeds.ac.uk
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Organizers: 
Ali Enayat, University of Gothenburg, 

Sweden. 

Massoud Pourmahdian, IPM and 

Amirkabir University of Technology, 

Iran. 

 
Invited Speakers:  
John Baldwin, University of Illinois at 

Chicago, USA. 

James Cummings, Carnegie Mellon 

University, USA. 

Mohammad Golshani, IPM, Iran. 

Dugald Macpherson, University of 

Leeds, UK. 

Shahram Mohsenipour, IPM, Iran 

Ralf Schindler, University of Munster, 

Germany. 

Slawomir Solecki, University of Illinois 

at Urbana-Champaign, USA. 

Stevo Todorcevic, University of 

Toronto, Canada and CNRS, France. 

Talks: 
Baldwin, John T., Generalized Fraȉssé 

Constructions and Atomic 

Models, University of Illinois at 

Chicago, USA. 

Cummings, James, Structure at the 

Successor of a Singular 

Cardinal, Carnegie Mellon 

University, USA. 

Ghadernezhad, Zaniar, Amenability and 

Extreme Amenability of 

Automorphism, Groups of 

Hrushovski Generic Structures, 

IPM, Iran. 

Golshani, Mohammad, Making HOD to 

be Far from V, IPM, Iran. 

Khanaki, Karim, Shelah's Stability 

Theory and Topological 

Properties of Function Spaces, 

Arak University of Technology, 

Iran. 

Macpherson, Dugald, Pseudonite 

Structures and Pseudo nite 

Dimension, University of Leeds, 

UK. 

McKenzie, Zachiri, The Largest Initial 

Segment of a Model of Set 

Theory Pointwise Fixed by a 

Non-trivial Automorphism, 

Gothenburg University, Sweden. 

Mofidi, Alireza, Some 

Characterizations in NIP 

Theories, Amirkabir University 

of Technology and IPM, Iran. 

Mohsenipour, Shahram, Set Mappings 

on 4-tuples, IPM, Iran. 

Schindler, Ralf, Remarkable Cardinals, 

University of M• unster, 

Germany. 
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Solecki, S lawomir, Fraȉssé Limits and 

Homogeneity in Topological 

Spaces, University of Illinois at 

Urbana-Champaign, USA. 

Solecki, S lawomir, Fra• �ss�e Limits 

and Homogeneity in 

Topological Spaces, University 

of Illinois at Urbana-Champaign, 

USA. 

Tari, Somayyeh, Denable Compactness 

in Non-valuational Weakly O-

minimal Structures, Azarbaijan 

Shahid Madani University, Iran. 

Todorcevic, Stevo, Ramsey Theory 

from the Point of View of its 

Applications, University of 

Toronto, Canada. 

Valizadeh, Ali, Investigating a Non-

simple Generic Structure, 

Amirkabir University of 

Technology, Iran. 

های دکتری منطق رساله  

:رویکردیتاریخیگاریمفردان

شکاکانه
ساجدطیبی

کاوهالجوردیاستادراهنما:

پژوهشکدهفلسفهتحلیلی

هایبنیادیپژوهشگاهدانش

19/99/9311 

:چکیده

درباره مفردانگاری رساله این یموضوعِ

نظریهاندیشه مطابقِ است. هایمفردانگارانهها

نازیاشیاءوهویاتِجهاهایمادربارهاندیشه

هایمفردهایتوصیفیواندیشهدونوعِاندیشه

اصلی پرسشِ آناست. به رساله این که ای

هایتوصیفیازیتمییزِاندیشهپردازدنحوهمی

بااندیشه منظور، این برای است. مفرد های

رویکردیتاریخیسهدیدگاهِمختلفدرپاسخ

می معرفی موردِ پرسش این موردِبه و شود

ها،گیرد.درایندیدگاهانتقادیقرارمیبررسیِ

اندیشه تمییزِ رساله، معرفیدر هایبهترتیبِ

مفردازتوصیفیبراساسِتمایزهاییدرمحتوا

 رویه9)فصلِ اندیشه(، گزارشِ هاهای

)فصل 2های روان3و سازوکارِ و شناسیكِ(،

 )فصلِ آنها به اندیشدن در انجام4دخیل )

ممی  اندیشهگیرد. نخست، دیدگاهِ هایطابقِ

اندیشه آنهاتوصیفی محتوای که اند هایی

اندیشهگزاره و است عام مفردای های

ایمفردهاییاندکهمحتوایآنهاگزارهاندیشه

دوم،اندیشه هایتوصیفیاست.مطابقِدیدگاهِ

توانآنهارابهنحوِهاییاندکهتنهامیاندیشه

گز قضیه به اندیشهمعطوف و کرد هایارش

اندیشه میمفرد که اند راهایی آنها توان

دیدگاهِ مطابقِ گزارشکرد. شیء به معطوف

اندیشه هاییاندکههایتوصیفیاندیشهسوم،
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گیریازمفاهیماندیشیدنبهآنهاتنهابهبهره

می صورت ذهن در آنها ترکیبِ وو گیرد

اندیشهاندیشه مفرد کهای اند درهایی ه

پرونده کاربستهایذهنیبهاندیشیدنبهآنها

می فصلِ در راسل،9شود. معرفیِ ضمنِ

بنیانمثابهبه دادهی نشان مفردانگاری، گذارِ

شدهاستکهچگونهتعهدِاوبهدیدگاهِنخست

توصیف به را او است؛عمالً انگاریسوقداده

همه آن اساسِ بر که دیدگاهی ییعنی

دربارهاندیشه اندیشههای اشیاء هاییی

 فصلِ در اند. معرفی2ِتوصیفی به ،

هایتمایزِمعطوفبهشیء/معطوفبهخاستگاه

گزارش کواینوقضیهدر آثارِ هایاندیشهدر

یصدورپرداختهشدهاست.درکپلنومسأله

 دیدگاه3فصلِ به مختلفمشخصاً های

وتالشیصدوراختصاصداردیمسألهدرباره

نامقیّد صدورِ که شود داده نشان است شده

پاسخیدرخوربهاینمسألهاست.همچنیناز

انتقادِکریپکیدفاعشده ایندیدگاهدرمقابلِ

تمییزِ باشد، درست نامقیّد صدورِ اگر است.

اساسِاندیشه بر توصیفی از مفرد های

دوم(رویه )دیدگاهِ گزارش خواهدهای ناکام

در بود. نظریه4فصلِ معرفیِ یضمنِ

درپرونده او رویکردِ به رکانتی، ذهنیِ های

اندیشه هایتوصیفیازمفردبراساسِتوصیفِ

پرداخته برایننظریه تمرکز با استو، شده

اندیشه اولموردِ شدههای داده نشان شخص،

عهده از دیدگاه این که ازاست یکی ی

اندمهم بر ناظر مسائلِ مفرد،یشهترین های

مسأله اندیشهیعنی ارتباطِ بری مفرد، های

آید.نمی

کلیدی:کلماتِ

)اندیشه مفرد (،singular thoughtی

)گزاره (،singular propositionیمفرد

(،acquaintanceآشنایی)
(،de dicto reportگزارشِمعطوفبهقضیه)

(،de re reportگزارشِمعطوفبهشیء)

(،unrestricted exportation)نامقیّدصدورِ

 (.mental fileیذهنی)پرونده

طراحیساختارنحویومعنایی

منطقشرطیلزومیسینویدر

چارچوبنظامهایمنطقجدید

علیرضادارابی

استادراهنما:سیدمحمدعلیحجتی

2/99/13

 چکیده:

بررسیمنطقرسالهحاضرباهدفبازسازیو

لزو سینویشرطی نظاممی منطقذیل های

جدیدتدوینوارائهشدهاست.
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فعالیت دو دنبالکردنچنینهدفینیازمند

است جداگانه و شرطی9:مستقل مطالعه )

 سینوی، منطق نظام چارچوب در (2لزومی

هایجدیدبازسازینتایجاینمطالعاتدرنظام

منطق

منطق در اول قدم در باید لزومی، شرطی

 شدهسینوی تالش شود. بررسی و مطالعه

استکهبررسیوداوریاولیهمباحثشرطی

مورد بنیادهای محدوده در سینوی لزومی

منطق کاربردقبول بر مبتنی و سینوی دانان

معمولزبانطبیعیصورتپذیرد،امریکهدر

دانانمعمولومرسوماست.میاناینمنطق

سنتی چارچوب در لزومی شرطی تبیین

طق،مستلزمبررسیمواردیازقبیل،تعریفمن

ماهیتارزش لزوم، از شرطیلزومیومنظور

تالزم قواعد بررسی سلب، ماهیت شرطی،

قیاس و شرطیشرطیات با مرتبط های

 باشد.می

برایناساس،دوروایتقابلدفاعازشرطیدر

می اولینروایتدرمنطقسینویدیده شود.

سی ابن آراء با بیشتریمجموع هماهنگی نا

نظرات بر کامل صورت به دومی و دارد

ترکیبمنطقربط، با سمرقندیاستواراست.

بر مبتنی و دوم مرتبه منطق زمان، منطق

لزومیپیش بودن حقیقی کارفرض به های

بندیزیرازرفتهدرشرطیسینویدوصورت

  شود.هاحاصلمیآن

 A(P,Q) (t)(Pt(PtQt)) موجبهکلیه

 I(P,Q) (t)(Pt(PQt))موجبهجزئیه

 E(P,Q) (t)(Pt(Pt~Qt))سالبهکلیه

 O(P,Q) (t)(Pt(Pt~Qt))سالبهجزئیه

 
 A(P,Q) (t)(Pt(PtQt)) موجبهکلیه

 I(P,Q) (t)(Pt(PtQt))موجبهجزئیه

 E(P,Q) (t)(Pt(PtQt))سالبهکلیه

 O(P,Q) (t)(Pt(PtQt))سالبهجزئیه

ها،درهردورویکردبندیبراساساینصورت

قاعده اثبات است. اثبات قابل تناقض قاعده

تداخل)وبهتبعآنقواعدتضادوداخلتحت

دو بر ابنسینا منسوببه رویکرد در تضاد(

صدقپیش و مقدم دائمی بودن فرضممکن

اثبات است. استوار زمان یك حداقل در آن

بهقاعد تنها سمرقندی رویکرد در تداخل ه

فرضممکنبودنمقدمدریكلحظهازپیش

زماننیازمنداست.قاعدهعکسدررویکردابن

سیناقابلاثباتاستامااینقاعدهدررویکرد

نمی اثبات اوسمرقندی نظرات با که شود

در تالی نقض قاعده  دارد. کامل هماهنگی

پذی قابل سینا ابن دررویکرد اما است رش

نمی اثبات سمرقندی ضروبرویکرد شود.

هایاقترانیبااشتراکدرجزءتاممنتجقیاس

کامال سینا ابن و سمرقندی مدعیات با

ایهماهنگاست.قاعدهعکسنقیضبهشیوه
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با است شده معرفی معاصرین کتب در که

رویکردابنسیناهماهنگیبیشتریدارد.

تعاریفشرطینزدبندیقواعبرایصورت دو

معاصرین،نیازمندپذیرشیکیازدومجموعه

پذیرش عدم پذیرشیا بر )مبتنی زیر اصول

هیچ که هستیم تالی( نقض درقاعده کدام

قابلنظام جدید منطق در موجود های

بندینیست.صورت

(Pt↬Qt)  (Pt↬Qt) 

PQ(t(Pt↬Qt)t(Qt↬Pt)) 

PQ(t(Pt↬Qt)t(Qt↬Pt)) 

 

(Pt↬Qt), (Qt↬Rt) ⊢ (Pt↬Rt) 

PQ(t(Pt↬Qt)  t(Qt↬Pt)) 

PQ(t(Pt↬Qt) t(Qt↬Pt)) 

       

کلماتکلیدی:شرطیلزومی،منطقسینوی،

قیاس شرطیات، تالزم شرطی،قواعد های

منطقربط،منطقزمان،منطقمرتبهدوم.

 شده گرفته الهام جبرهای

 موجهات منطق از 

  امیدیوسفیکیا

  اسفندیاراسالمیاستادراهنما:

دانشگاهشهیدباهنرکرمان

1/1/14

چکیده

 به فازی مینیمال موجه جبر رساله، این در ما

 را آن اختصار برای و کرده معرفی هایکرا مفهوم

کنیممی گذاری نام موجه- BL جبر- خواص.

 را آن فیلترهای انواع از بعضی و جبر نای

 K پسازآن .کنیم می معرفی

 موجه منطق یعنی جبر این نظیر منطق

 سپس .آوریم می بدست را فازی مینیمال

 و کرده معرفی رامنطق این از هایی توسیع

- S موجه-،رامشخص ها منطق این خواص

 نظیر BL منطق- T ، موجه- BL 4 منطق

-T - جبر BL کنیم می. 

 این هریکاز نظیر جبری شناسی داللت پیرامون

 نام موجه-صورت به ترتیب به که ها منطق

 خواص سپس .کنیم می بحث اند، شده گذاری

 و موجه BL 4 جبر- S این ارتباط و جبرها این

 BE را آن خواص و کرده معرفی را موجه جبر-

 نهایت در .آوریم می بدست را همدیگر با جبرها

 .آوریم می بدستساختار

 BL و جبر- BE .بر:جکلیدی کلمات

 موجهات، منطق فازی، (مینیمال) موجه منطق
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هایچکیده

یدومینهمایشساالنه

انجمنمنطقایران

ایران منطق گذشتهانجمن دومینسال

ساالنه راسمینار خود گروه،ی همکاری با

و25در،هایبنیادیریاضیپژوهشگاهدانش

دردانشکدهریاضی،آماروعلوم9313آذر26

 .کردکامپیوتردانشگاهتهرانبرگزار

 

 دومین علمی یساالنههمایششورای

انجمنمنطقایران:

 نشگاهصنعتیشریف()دامحمداردشیر 

 صنعتی )دانشگاه پورمهدیان مسعود

 هایبنیادی(امیرکبیروپژوهشگاهدانش

 یپژوهشیحکمتوضیاءموحد)موسسه

 فلسفهایران(

هایمدعو:سخنران

 شهید )دانشگاه اسالمی باهنراسفندیار

 کرمان(

معرفیمنطقجبریجامع

 تربیتمدرسسیدمحمدباقری)دانشگاه

 تهران(

هایآنطقپیوستهوپارکمن

 مری کوئین )دانشگاه مهرنوشصدرزاده

 انگلستان(

Linear Algebraic Logic for 

Natural Language 

 پژوهشگاه( موسویان نصراهلل سید

 هایبنیادی(دانش

Originalism, Concepts, Contents, 

and beliefs 

 

 
سخنرانی چکیدۀ اینجا هایهمایشسالدر

 کنیم:میگذشتهراتقدیم
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مهرنوشصدرزاده

دانشگاهکوئینمریانگلستان
Linear Algebraic Semantics for 

Natural Language 

Abstract: Formal models of 

natural language are neither recent 

nor rare: one can argue that 

Aristotle's syllogistic logic was 

the first such attempt; there is the 

work of Chomsky on generative 

grammars and the more algebraic 

work of Lambek (the syntactic 

calculus and its various forms), 

combinatorial work of Steedman 

(CCG), Discourse Representation 

Theory of Kamp and so on. But 

all of these formal systems are 

based on a denotational set-

theoretic semantics. More recent 

approaches to semantics of natural 

language argue that pragmatism 

also plays a crucial role and that 

meaning representations of words 

should be based on the contexts in 

which they often occur; here, 

various statistical measures are 

developed to retrieve such 

information from large corpora of 

real natural language texts and to 

reason about them. A popular 

formal framework is vector space 

models. These provide a solid 

base for word meaning, but it is 

less clear how to extend them to 

phrases and sentences. In joint 

ongoing work with Clark and 

Coecke we provide a setting on 

how to use linear algebraic 

operations inspired by category 

theoretical models of vector 

spaces and develop a solution. 

Here, empirical data from 

corporal and experimental 

analysis is an essential tool to 

verify the theoretical predictions 

of the models. 



سیدمحمدعلیحجتی،

 علیرضادارابی

 دانشگاهتربیتمدرس
بازخوانیقاعدۀنقضتالیدرمنطق

 سینوی

درباره تعریف دانان سینوی  : منطقچکیده

های لزومی اجماع دارند. همه  ب در شرطیسل

ها سلب را به صورت رفع و سلب رابطه  آن

اند اما  لزومی میان مقدم و تالی تعریف کرده

ای درباره سلب در شرطی لزومی وجود  قاعده

دارد که در منطق سینوی مورد اختالف است. 

ای  سینا در بخش منطق شرطیات از قاعده ابن
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ن هر دو شرطی که برد که مطابق آ بهره می

کمیت یکسان، کیفیتی متفاوت و مقدمی 

که تالی یکی نقیض  یکسان دارند، درصورتی

دیگری باشد، متالزمند. او برای اثبات این 

دهد که بر این دو  قاعده استدالالتی ارائه می

ای با عین  ( هر قضیه1فرض استوارند که ) پیش

هر قضیه دیگر یا نقیض آن رابطه لزومی دارد 

ای با عین یک قضیه و نقیض  ( هیچ قضیه2)

آن در یک وضعیت واحد رابطه لزومی ندارد.  

دانان این  ها همه منطق سینا مدت پس از ابن

الدین  اند تا آنکه افضل قاعده را پذیرفته

های  ای از مثال ی مجموعه خونجی بر پایه

. بعضی از های آن را زیر سؤال برد نقض اثبات

پذیرند و  ونجی را میدانان نقدهای خ منطق

آیند.  گویی برمی بعضی در مقام پاسخ

الدین سمرقندی، اثیرالدین ابهری، کاتبی  شمس

قزوینی و عالمه حلی قاعده نقض تالی را از 

نهند. اما  میان قواعد بخش شرطیات کنار می

الدین طوسی،  در همین دوره خواجه نصیر

الدین محمود ارموی، قطب الدین رازی  سراج

الدین  اب شرح مطالع االنوار( و قطب )درکت

شیرازی این قاعده را پذیرفته و از آن دفاع 

 کنند.   می

در مقام دفاع از قاعده نقض تالی دو شیوه 

مختلف بکار رفته است. طبق شیوه اول 

براساس جایگزین کردن لزوم تالی به جای 

گیرد که گرچه استداللی صحیح  تالی انجام می

مدعایی متفاوت را اثبات دهد اما  را شکل می

های شرطی  کند که قابل استفاده در قیاس می

نیست. طوسی در مقطعی دیگر و همچنین 

الدین شیرازی، شیوه دوم را مبنا قرار  قطب

ای  کنند که هیچ قضیه آنان تاکید میدهند.  می

تواند از یک  چه ممکن و چه محال نمی

جهت، هم مقتضی یک قضیه و هم نقیض آن 

توان از پیش  ا قبول این مطلب میباشد. ب

لیکن قبول این مطلب فرض دوم دفاع کرد. 

کند  ناچار ما را به رد برهان خلف وادار می به

 قبول است. ای غیرقابل که نتیجه

 

سمیهتاری

دانشگاهشهیدمدنیآذربایجان
Smoothness in Weakly  

O-minimal Structures 

Abstract: It was followed in [1], 

the decomposition of definable 

sets into "smooth" cells in o-

minimal structures. Smooth cell 

decomposition was examined in 

[2] for weakly o-minimal sitting. 
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In this note, we present the best 

analogue of the smooth cell 

decomposition property for non-

valuational weakly o-minimal 

expansions of real closed fields. 

 

[1] L. van den Dries, Tame 

Topology and o-minimal 

structures, in: London 

Mathematical Society Lecture 

Notes Series, 248, (Cambridge 

University Press, Cambridge 

,1998). 

[2] H. Tanaka, T. Kawakami, 
rC  

strong cell decomposition in non-

valutional weakly o-minimal real 

closed fields, Far East J. Math. sci 

(FJMS) 25(3), 417-431 (2007). 

 

 اسداهللفالحی

موسسهپژوهشیحکمتوفلسفهایران

منطقربط

الدینسمرقندی نزدشمس

سمرچکیده الدین شمس  از: قندی

دانانقرنهفتم،دربحثقیاسشرطیمنطق

سیناپیشنهادهاست.دیدگاهینودربرابرابن

ابن نظر ماننداز دقیقا شرطی قیاس سینا،

ضربمنتج91قیاسحملیاستودرنتیجه،

پذیرددارد؛اماسمرقندیاینهمانندیرانمی

 تنها معتبر7و را شرطی قیاس از ضرب

اومی شرایطداند. تنها انتاج شرایط بیان در

می بیان را کمیتکیفیت شرایط به و کند

براینمی نقض مثال ارائۀ هنگام و پردازد

هارانادیدههایعقیم،تفاوتکمّیضربضرب

کیفیتمی تنها سمرقندی مانند اگر گیرد.

قیاسگزاره میان بگیریم نظر در را هایها

ایازمنطقسمرقندیومنطقربط)کهشاخه

شگفت مطابقت است( میجدید یابیمانگیزی

بهاینمعنیکههرضربمنتجنزدسمرقندی

این و برعکس؛ استو ربطمعتبر منطق در

نزدیکیاندیشه منطقنشاندهندۀ به هایاو

کمیت اگر حالیاستکه ایندر ربطاست.

هاییدرهارانیزدرنظرآوریمبادشواریگزاره

ق مییاستحلیل روبرو سمرقندی شویمهای

.کهریشهدرتفسیراوازسورهایشرطیدارد



 مقدادقاری

(IPM)هایبنیادی پژوهشگاهدانش

پارادوکسامتحانغیرمنتظره

درمنطقتسویرشاهد

 توسطچکیده: که شاهد تسویر منطق

فیتینگمعرفیشدهاست،منطقیاستمرتبه

یآرتموفکهدرها اولبرمبنایمنطقاثبات

بههایادالیل( آنسورهارویشاهدها)توجیه
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می اینمنطقمی کار در دانشبه روند. توان

بهصورت دلیلیبرایآنگزاره»یكگزارهرا

صورتبندیکرد.بااستفادهازاین«وجوددارد

پارادوکس بررسی به دانش برای صورتبندی

داننده پارادوکس و منتظره غیر امتحان

اینپارادوکس می برایاینمنظور ها پردازیم.

درگسترش هاییازمنطقتسویرشاهدکه را

هستند ثابت نقاط بیان برای اصولی دارای

سپسنشانمی صورتبندیمی و دهیم کنیم،

می چگونه تناقض که به رسیدن از توان

جلوگیریکرد.



سیدنصراهللموسویان

هایبنیادیپژوهشگاهدانش  

Originalism, Concepts, 

Contents, and Beliefs 

Abstract: Originalism, recently 

introduced and defended by Mark 

Sainsbury and Michael Tye 

(2011; 2012), holds that “atomic 

concepts are to be individuated by 

their historical origins, as opposed 

to their semantic or epistemic 

properties” (S&T, 2012, 40). 

After introducing Originalism and 

two further principles that the 

view is committed to, we will try 

to emphasize its significance by 

giving a short review of how it 

tackles three classical problems in 

philosophy of language: Russell’s 

problem of negative existentials, 

Frege’s puzzle of co-referentials, 

and Gareth Evans’s objection to 

Kripke’s causal theory of 

reference.  Then, we will try to 

argue that Originalism does not 

succeed in the analysis of belief 

reports. More particularly, first, 

Sainsbury and Tye’s proposal for 

a sufficient condition for a truthful 

belief report fails and, second, 

their recognition of the root of the 

problem is misguided. After 

considering a couple of objections 

to our argument and rebutting 

them, we will try two solutions. 

None of them, we will argue, is 

completely successful. We will 

end up with a dilemma: either the 

Originalist account of the content 

of a thought should be revised 

along the lines of a Russellian 

view of propositions, or concepts 

should, at least partially, be 

individuated by their semantic (or 

epistemic) properties, in particular 

by their references. Either case, 

Originalism undergoes radical 

revision.  
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 داودحسینی

دانشگاهتربیتمدرس

ابهامدرجهان،

مدلیفراارزشگذارانه

تعینچکیده عدم نوعی با زبان در ابهام :

به جهان از ما متعارف درک و دارد ارتباط

است:گونه مبهم اشیای وجود به متعهد ای

معین مکانی مرز که اورست نظیر اشیایی

)فاینندارند.نظریهفرارزشگذارهادربابابهام

لوئیس9175 9171و را9113و ابهام که )

تحدید چندگانه تدقیق قابلیت معنای به

نظریهمی مثابه به سمنتیکیکنند، هایی

هایهایبعدخوانشمعرفیشدند.امادرسال

شد: ارائه فراارزشگذارها نظریه از متافیزیکی

 2116ویلیامز بارنز بازسازی2191و

سمنتی نظریه متافیزیکی لوئیس ،9113کی

 جهانهای2114آکیبا نظریه سازی شبیه

(دربابابهامو9166ممکنلوئیسی)لوئیس

بازسازیمتافیزیکی2194نژادوحسینیعباس

 فاین نظریه از هستند.9175توسیعی

حسینیعباس و کرده2194نژاد انداستدالل

دو به نسبت جهت دو از ایشان نظریه که

ارد:همباشهودهایاولیهنظریهدیگربرترید

دربارهابهامسازگاراستوهمبهلحاظنظری

نظریه ابتدا مقاله این در است. مقتصدتر

کنیم.مسالهنژادوحسینیرامعرفیمیعباس

نظریه بنیادین مساله مقاله هایاین

تدقیق است: )جهان( فراارزشگذارانه های

عباس هستند؟ چیزی وچگونه نژاد

اندکههربههمینبسندهکرده2194حسینی

هایخالفواقعموردایدربابشرطینظریه

می گیرد حلپذیرشقرار تعیینکننده تواند

گراییدربارهاشیایمسالهباشد.اینپاسخواقع

گیرد.امااگربنارابرفرضمیمتعارفراپیش

میضدواقع نظر به بگذاریم راهگرایی رسد

برای برسرراستتری جهان در ابهام تبیین

ایده دارد. وجود فراارزشگذارها نظریه پایه

اجتماعی برساخت نظریه گرفتن بکار اصلی

اشیای به محدود رورتی و گودمن پاتنم،

متعارفاست.شیءمتعارفبهمثابهیكشیء

اهدافی برایعمده برساختهاجتماعیاستو

مرز که نیست مهم دارند، جامعه افراد که

بهطورخالصهاینمکا کجاست. نیآندقیقا

نخستتوصیفیاز استکه پیآن در مقاله

نظریهنظریه پایه بر جهان در ابهام برای ای

فراارزشگذارهاارائهکند،ودومتبیینیفلسفی

برساخت نظریه پایه بر نظریه این برای

.اجتماعیفراهمکند
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 علیصادقدقیقی)وهمکاران(

،IPM ،CUNY)،بیردانشگاهامیرک

آکادمیعلومجمهوریچك(
On the Independent Nature  

of Global & Well-founded 

Universes of Mathematics 
Abstract: We consider the role of the 

foundation axiom and various anti-

foundation axioms in connection 

with the nature and existence of 

elementary self-embeddings of the 

mathematical universe. 

In order to prove the main flexibility 

theorem (theorem 13) we examined 

all possible situations within different 

anti-foundation axioms (theorems 4to 

12). Also one can prove a generalized 

result in the sense of having a 

prescribed group of automorphisms 

of the universe (theorem 14). 

Theorem 13.There are models of 

realizing all four 

separatingrefinements of the fact that 

. 

 

(1) . 

Models of and theories in 

thetheorem 3 have no nontrivial 

automorphisms or elementary self-

embeddings of universe, and indeed 

no nontrivial -elementaryself-

embeddings. 

 

(2)  If 

for a set A ofat least 

two Quine atoms, then there are 

nontrivial automorphisms, but no 

other nontrivial elementary 

embeddings. 

 

(3) . 

The model of theorem 12 has 

nonontrivial automorphisms, but 

does have a nontrivial elementary 

embedding. 

 

(4) . If 

for a proper classof 

Quine atoms, then there are 

nontrivial automorphisms, as well 

nontrivial elementary self-

embeddings which are not 

automorphism. 

 

 سیدمحمدباقری

 دانشگاهتربیتمدرس

هایآن منطقپیوستهوپارَک

 نخست منطق یك نهادن بنیاد برایچکیده:

 آن روی عملگرهایی و ها ارزش فضای یك باید

 فضا کالسیك منطق داشت.در«رابط»نام به

 ارزش ی  یا {0,1}ها  و{T, F} همان

 های دگرش در باشد.ولی می،∨، ∧ها رابط

 هایی رابط و دیگر فضاهایی از کالسیك منطق

هم بنداشت انتخاب میشود. استفاده دیگر  ها
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 به نخست اینجا در  است. جدا گفتاری خود

 و ها رابط ارزش، فضاهای ی ارهب در بحث

  پردازیم. می رویآنها های ) سور( چنداگر

 ها ارزش فضای آن در که ویژه حالتی سپس

 نظر در را است حقیقی های عدد مجموعه

 آن خطی پارَک و پیوسته منطق.گیریم می

 برخی خطی گونه و شد خواهد معرفی

 در.شد خواهد ارائه ها مدل تئوری های قضیه

 های مفهوم از شماری پذیری بیان ،پایان

 خطی پیوسته منطق چارچوب در ریاضی

.شد خواهد آزموده



 اسفندیاراسالمی

 دانشگاهکرمان
 معرفیمنطقجبریجامع

ازچکیده عام تعریفی ابتدا اینصحبت در :

نشان منطقدرچارچوبیخاصارائهمی دهیم.

دهیممنطقهایشناختهدراینچارچوب می

بخشگنجن می شناسی د. ومعنا نحو های

می بحثقرار مورد منطق وارتباطآنها گیرند.

جبریبهعنوانپلیمیانحوزهمنطقوحوزه

می معرفی می جبر نشان به شود. که دهیم

کالسیازسیستمهایمنطقیمعادل،کالسی

می نسبتداده مشابه جبرهای روش از شود.

دهازتبدیلمسائلمنطقیبهجبریبااستفا

البتهمنطقدانانبا عملیاستو پلمذکور

می یكطرفه هوشبخوبی پل این که دانند

پارک جبر حوزه صورت این غیر در نیست.

خوشآبوهواییخواهدبودکهدرآنجانه

آنطرفپل. نشانیاز پلاستونه اثریاز

شود. مثالهایملموسیآوردهمی

اطالعیه:

 مدیرهانتخابات ایرانهیئت منطق انجمن دری

 )چهارشنبه انجمن همایش دوم 1روز (14دی

برگزارخواهدشد.
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