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خــبـرنــامـه
انـــــجمــــن
مـــــنــــطـــق
ایــــــــــــــــران

 شماره: 7  - پاییز1396

دبیــر تحریریــه: ســید حســام الدین محمــدی

مدتیاینمثنویتاخیرشد.

  محمد اردشیر 
کــه خبرنامــه جدیــد انجمــن  بســیار خوشــحالیم 
انتشــار  وقفــه،  مدتــی  از  پــس  ایــران  منطــق 
بتوانیــم  بــار،  ایــن  کــه  امیدواریــم  یابــد.  مــی 
هــر فصــل ســال، یــک خبرنامــه داشــته باشــیم 
و  اخبــار  بــه  انجمــن،  محتــرم  اعضــای  تــا 
و  ایــران  در  منطــق  بــا  مرتبــط  رویدادهــای 
جریــان  در  و  باشــند  داشــته  دسترســی  جهــان 
گیرنــد.  تحــوالت پــر شــتاب علــم منطــق قــرار 
ــا پنجمیــن  ایــن شــماره از خبرنامــه، همزمــان ب
ــار  ــران انتش ــق ای ــن منط ــاالنه انجم ــش س همای
مــی یابــد. از آقــای ســید حســام محمــدی کــه  بــه 
تازگــی بــه جمــع مــا پیوســتند و مســولیت تهیــه و 
نشــر خبرنامــه انجمــن را پذیرفتنــد، تشــکر مــی 
کنیم. همچنین، از همه دوستان و همکاران در
انجمــن منطــق و دوســتداران منطــق در ایــران، 
کــه بــرای تهیــه مطالــب ایــن شــماره بــا انجمــن 
کنیــم.   مــی  سپاســگزاری  کردنــد،  همــکاری 
انجمــن،  مدیــره  هیــات  مصوبــه  براســاس 
کــه مــکان برگــزاری همایــش  مقــرر شــده بــود 
دانشــگاه  در  گردشــی  بطــور  ســالیانه،  هــای 
کشــور تعییــن شــود. همایــش  هــای مختلــف 
برگــزار  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  در  امســال 
مــی شــود. مقــاالت ارســال شــده بــرای همایــش 
ســال  همایــش  بــه  نســبت  گرچــه  امســال، 
پیــش بیشــتر و بهتــر بــوده اســت، لیکــن هنــوز 
انتظــارات مــا را از جامعــه منطــق دانــان، بویــژه 
دکتــری   هــای  دوره  دانشــجویان  و  همــکاران 
دوســتان  امیدواریــم  اســت.  نکــرده  بــرآورده 
فلســفی،  منطــق  زمینــه  در  کــه  همکارانــی  و 
کارهــای  تطبیقــی  منطــق  و  منطــق  فلســفه 
پربارتــر  را در هرچــه  مــا  کننــد،  مــی  ارزشــی  بــا 
کننــد. یــاری  ســالیانه  هــای  همایــش  کــردن 
انجمــن منطــق ایــران، بــه همــه منطــق دانــان 
دارد. تعلــق  ایــران  در  منطــق  دوســتداران  و 

پنجمین
سمینارساالنه
انجمنمنطق

خداحافظیباکوستادوشن
کتبــر امســال یکــی از  جامعــه منطــق، در مــاه ا
از دســت داد.  را  چهره هــای برجســته ی خــود 
یکی از کســانی که خبر درگذشــت کوســتا دوشــن 
را به اطالع جامعه ی علمی رســاند پیتر شــرودر-
اســتاد   )Peter Schroeder-Heister( هیســتر 

دانشــگاه تیوبینگــن آلمــان بــود که متنی شــیوا را 
در رثــای دوســت و همــکار قدیمیش به رشــته ی 
گــروه  تحریــر درآورد. در زیــر، ایمیــل ارســالی او در 
جی میــل پژوهش گــران نظریــه ی برهــان مبنــی 
می خوانیــم: را  دوشــن  کوســتا  فــوت  خبــر  بــر 

از  پــس   ،2017 کتبــر  ا  21 در   دوشــن  کوســتا 
درگذشــت. ســرطان  بــا  طوالنــی  مبــارزه ای 
ادامهدرصفحه۵

  اسفندیار اسالمی
مشــهور  عســکرزاده  لطفــی  پروفســور  جهــان 
ســپتامبر  ششــم  روز  در  را  زاده  لطفــی  بــه 
دســت  از   )1396 شــهریور  پانزدهــم   (  2017
برکلــی  شــهر  در  واقــع  منزلــش  در  او  داد. 
کالیفرنیــا در ســن 96 ســالگی دار فانــی را وداع 
وصیــت  بــه  بنــا  ســپتامبر   29 روز  در  و  گفــت 
ک ســپرده شــد. کــو بــه خــا خــودش در شــهر با
کــوی  لطفــی زاده در 4 فوریــه 1921 در شــهر با
کم کــم  کــه آذربایجــان  آدربایجــان و در زمانــی 
بــه شــوروی ملحــق می شــد متولــد شــد. او تــا 10 
کــه خانــواده اش تصمیــم بــه  ســالگی و تــا زمانــی 
بازگشــت بــه ایــران گرفت در یک مدرســه روســی 
درس می خواند. بعد از بازگشــت، به دبیرســتان 
غ التحصیــل  البــرز رفــت و در ســال 1938 فــار
شــد، در آزمــون ورودی دانشــگاه تهــران شــرکت 
ــا رتبــه دوم وارد دانشــکده فنــی شــد. او  ــرد و ب ک
مهندســی   لیســانس  درجــه  بــا  ســال 1942  در 
غ التحصیــل گردیــد.  بــرق از دانشــگاه تهــران فــار
دو ســال بعــد بــرای ادامــه تحصیــل بــه دانشــگاه 
MIT در آمریــکا رفــت.  بــرای اوMIT   منبعــی از 
الهــام  ومحلــی بــرای تحقــق آرزوهایــش بــود و 
ــرد. زاده درســال  ک ــه درخشــیدن  در آنجــا آغــاز ب
مهندســی  در  لیســانس  فــوق  درجــه  بــا   1946
غ التحصیــل شــد. او در همیــن  بــرق از MIT فــار
کــرد. بعدهــا  ســال بــا »فــی« در نیویــورک ازدواج 
ــام »زندگــی وســفرهای مــن  ــه ن ــی ب کتاب فــی در 
را  وخاطراتــش  زندگــی  فــازی«  منطــق  پــدر  بــا 

داد. ح  شــر وشــیوا  جــذاب  ســبکی  بــه  زاده  بــا 
کلمبیــای نیویــورک بــه  لطفــی زاده در دانشــگاه 
عنــوان مربــی در مهندســی بــرق اســتخدام شــد 
کــه بتوانــد تحصیــالت خــود را در  بــا ایــن هــدف 
آن دانشــگاه ادامــه دهــد. او همیشــه احســاس 
کــه  بــوده  خوشــبختی  بســیار  آدم  کــه  میکــرد 
کنــد.  کلمبیــا پیــدا  توانســته شــغلی در دانشــگاه 
کــه بــر روی مدارهــا  کاری  او در ســال 1949 بــا 
وتحلیــل  تجزیــه  بــر  مبتنــی  هــای  وسیســتم 
فرکانــس شــبکه هــای زمــان - متغیــر  انجــام 
غ  داد بــا درجــه دکتــری از همیــن دانشــگاه فــار
کلیــدی در ایــن تــز تابــع  التحصیــل شــد. مفهــوم 
کــه درآن متغیــر زمــان لحــاظ شــده  انتقــال اســت 
وتحلیــل  تجزیــه  در  زیــادی  اهمیــت  و  اســت 
بــا زمــان متغیــر دارد.  تعمیمــی  سیســتم های 
کاری   )Wiener( واینــر بینــی  از نظریــه پیــش 
ــی  گازین ــکاری را ــا هم ــد ب ــال بع ــک س ــه ی ک ــود  ب
ــرد  کارب کار  )J.R. Ragazzini( انجــام داد. ایــن 
بینی کننــده  پیــش  طراحــی  در  زیــادی  هــای 
دارد. متناهــی  حافظــه  بــا  هــای  وفیلتــر  هــا 

بیشــتر تجربیــات تدریــس وتحقیقــش بــه انتشــار 
منجــر مــی شــد ودر اغلــب آن هــا بــا چارلــز دســور 
)Charles Desoer(  همــکار بــود. کتــاب ) نظریــه 
کــه بــا  فضــای حالــت در سیســتم هــای خطــی ( 
هــم نوشــتند در حــال حاضــر بــه صــورت یــک 
قــرار  اســتفاده  مــورد  کالســیک  درســی  کتــاب 
کــه لطفــی زاده  می گیــرد. بــه ایــن ترتیــب بــود 
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در ســری جدیــد مجلــه می کوشــیم چکیــده ی رســاله های دکتــری بــا موضــوع منطــق کــه بــه تازگــی دفــاع 
شــده اند را منتشــر کنیــم. در ایــن راه از اســتادان ارجمنــد می خواهیــم کــه در صــورت تمایل با چند خطی 
توضیح در مورد موضوع و فعالیت دانشجوی مورد نظر مطلب را زینت دهند. در این شماره، آقای دکتر 
صالحی پورمهر این زحمت را متحّمل شــدند و به این خاطر از ایشــان صمیمانه سپاســگزاری می کنم. 

  پایان نامه آقای دکتر  پیام سراجی
چکیده

خاصیــت  دو  بررســی  بــه  رســاله  ایــن  در 
بــرای  »ساختاری شــدن«  و  »راسری  شــدن« 
برخــی اثباتهــای قضیــه ناتمامیــت می پردازیــم. 
کــه اثبــات  منظــور از »راسری شــدن« ایــن اســت 
ســازگاری  شــرط  اســاس  بــر  فقــط  ناتمامیــت 
 - ماننــد      تــری  قــوی  شــرط  نــه  )و  نظریــه 
ــدن«  ــور از »ساختاری ش ــد و منظ ــازگاری( باش س
کــه الگوریتمــی بــرای محاســبه )یکی  ایــن اســت 
گــزاره هــای تصمیــم ناپذیــر وجــود داشــته  از( 
باشــد. مــا اثباتــی بــرای قضیــه اول ناتمامیــت 
کــه بســیار شــبیه اثبــات شــایتین  ارایــه می کنیــم 
نظریــه  ســازگاری  شــرط  از  فقــط  ولــی  اســت 
ــوس  ــی در مــورد اثبــات بول اســتفاده می کنــد. ول
کــه شــرط بهینــه، ســازگاری  نشــان می دهیــم 
اســت.  خــودش  ســازگاری  جملــه  بــا  نظریــه 
می دهیــم  نشــان  ساختاری شــدن  مــورد  در 
شــایتین  و  بولــوس  اثبــات  دو  از  یــک  هیــچ 
قابــل ساختاری شــدن نیســتند. در فصــل آخــر 
بــرای  ناتمامیــت  اول  قضیــه  از  تعمیم هایــی 

می کنیــم.  ارائــه  تعریف پذیــر  نظریه هــای 
پورمهــر صالحــی دکتــر توضیــح
مهمتریــن  از  یکــی  گــودل،  ناتمامیــت  قضیــه 
کامپیوتــر،  قضایــای ریاضــات، منطــق و علــوم 
کــه هــر نظریــه بــه طــور الگویتمــی  بیــان می کنــد 
کافــی قــوی ناتمــام  شــمارش پذیر و بــه انــدازه 
ایــن  راســر  باشــد.  -ســازگار  هــرگاه     اســت 
ــازگاری  ــرط س ــودن ش ــن نم ــا جایگزی ــه را ب قضی
)ســاده( بــه جــای      -ســازگاری قویتــر ســاخت. 
انــدازه  بــه  نظریه هــای  بــرای  گــودل  قضیــه 
الگوریتمــی  طــور  بــه  لزومــًا  کــه  قــوی  کافــی 
شــده  داده  تعمیــم  نیســتند  شــمارش پذیر 
بــود. در پایان نامــه آقــای دکتــر ســراجی، ایــن 
تعمیم )هــا( بــرای قضیــه راســر نیــز انجــام شــد. 
گــودل -راســر بــرای نظریه هــای  یعنــی قضیــه 
ســازگاری  شــرط  بــا  قــوی  کافــی  انــدازه  بــه 
طــور  »بــه  فــرض  جاییکــه  شــد،  ثابــت  ســاده 
الگوریتمــی شــمارش پذیر بــودن« جــای خــود را 
بــه »تعریف پذیــر در زبــان حســاب بــودن« داد. 
قضیــه  بــرای  دیگــر  برهان هــای  همچنیــن 

کلینــی، بولــوس  کــه توســط  گــودل،  ناتمامیــت 
و شــایتین ارایــه شــده بودنــد، از منظــر ســاختاری 
بــودن  راســری  نیــز  و  بــودن  الگوریتمــی(  )یــا 
گــودل  گرفتنــد. برهــان خــود  مــورد بررســی قــرار 
بــرای قضیــه اول ناتمامیــت ســاختاری بــود؛ بــا 
کلینــی نیــز ســاختاری بــود در ایــن  اینکــه برهــان 
برهان هــای  کــه  شــد  داده  نشــان  پایان نامــه 
بولوس و شــایتین ساختاری نیستند. همچنین 
نشــان داده شــد کــه برهــان بولــوس بــرای اثبــات 
نســخه راســری قضیــه اول ناتمامیــت مناســب 
نبــوده ولــی برهــان شــایتین می توانــد صــورت 
کنــد )جاییکــه  گــودل را ثابــت  راســری قضیــه 
شــرط       -ســازگاری می توانــد بــا شــرط ســاده تر 
ســازگاری جایگزین گردد(. الزم به ذکر اســت که 
گــودل  کــه برهــان خــود  نشــان داده شــده اســت 
قابــل راســری شــدن نیســت و در اصــل برهــان 
گــودل دارد.  راســر تفــاوت بســیاری بــا برهــان 
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  پایان نامه خانم دکتر پروین صفری 
چکیده

کریپکــی معناشناســی  قاب هــای )مدل هــای( 
زیرکالســیک  منطق هــای  بــرای  مناســبی 
منطــق  مثــال  عنــوان  بــه  می کننــد،  فراهــم 
قاب هــای  هیتینــگ(  و  )بــراور  شــهودی 
اصل بنــدی  را  بازتابــی  و  گــذری  ترا کریپکــی 
قاب هــای  )ویســر(  پایــه  منطــق  و  می کنــد 
ایــن رســاله قاب هــا  گــذری را. در  کریپکــی ترا
یــک  عنــوان  بــه  را  کریپکــی  مدل هــای  یــا 
فــازی  منطق هــای  بــرای  معناشناســی 
ع  موضــو اصــل  هــر  بــرای  می کنیــم.  بررســی 
کافــی  و  الزم  شــرط های  پایــه،  فــازی  منطــق 
کــه  کریپکــی  مدل هــای  یــا  قاب هــا  بــرای 
اســت.  شــده  آورده  می ســازد،  بــرآورده  را  آن 
فــازی  منطق هــای  تنهــا  کــه  گردیــد  معلــوم 
یــا  قاب هــا  از  کالس  یــک  بــه  نســبت  کــه 
کامــل هســتند توســیع های  مدل هــا درســت و 
گــودل هســتند. بــه عــالوه ایــن منطــق  منطــق 
بازتابــی،  کریپکــی  قاب هــای  بــه  نســبت 

می باشــد.  کامــل  قویــًا  خطــی،  و  گــذری  ترا
معنایــی  مشخصه ســازی  یــک  بدین وســیله 
منطق هــای  بیــن  در  گــودل  منطــق  بــرای 
می شــود. تعییــن  فــازی  )گــزاره ای( 

توضیحدکترصالحیپورمهر
عنــوان  بــه  می تــوان  را  فــازی  منطق هــای 
بینهایــت  تعــداد  )بــا  چندارزشــی  منطق هــای 
در  گرفــت.  نظــر  در  ارزش(  ناشــمارا  حتــی  یــا 
یــک  بــودن  اثبات ناپذیــر  بــرای  اینصــورت 
فرمــول در یــک منطــق بایــد یــک ارزش گــذاری 
نباشــد.  صــادق  فرمــول  آن  بــرای  کــه  یافــت 
یافتــن چنیــن ارزش گــذاری در همــه ی حــاالت 
دیگــر  طــرف  از  نیســت.  سرراســت  و  ســاده 
گــودل،  منطــق شــهودی، بنــا بــر قضیــه ای از 
ــت  ــدًا ثاب ــه بع ــا اینک ــت )ب ــی نیس ــًا ارزش متناهی
اســت(.  شمارای نامتناهی-ارزشــی  کــه  شــد 
صفــری  پرویــن  دکتــر  خانــم  پایان نامــه  در 
گــودل توســط  برهــان دیگــری بــر ایــن قضیــه 
اســت.  شــده  ارایــه  کریپکــی  مدل هــای 
آیــا  کــه  ایــن مطلــب بررســی شــده  همچنیــن 
را  کریپکــی  مدل هــای  معناشناســی  می تــوان 
نــه.  یــا  بــرد  کار  بــه  فــازی  بــرای منطق هــای 

در صــورت مثبــت بــودن جــواب ایــن ســوال، 
یــک  بــودن  اثبات ناپذیــر  دادن  نشــان  بــرای 
کافــی می بــود  فــازی  یــک منطــق  فرمــول در 
آن  بــا  )متناســب  کریپکــی  مــدل  یــک  کــه 
کــه ناقــض آن فرمــول باشــد.  منطــق( یافــت 
هــر  بــرای  ســوال،  ایــن  بررســی  منظــور  بــه 
اصــل منطــق فــازی پایــه هایــک شــروط الزم 
کافــی بــرای صــدق آن اصــل در مدل هــای  و 
ــط  ــه فق ک ــد  گردی ــوم  ــد. و معل ــه ش ــی ارای کریپک
گــودل  منطــق  شــامل  فــازی  منطق هــای 
مناســب  معناشناســی  می تواننــد  دامــت(  )و 
ــند. در  ــته باش ــی داش کریپک ــای  ــط مدل ه توس
وجــه مثبــت ایــن قضیــه اساســی پایان نامــه، 
گودل-دامــت  منطــق  کــه  گفــت  می تــوان 
نســبت  کــه  اســت  فــازی  منطــق  کوچکتریــن 
صحیــح  کریپکــی  مدل هــای  از  کالســی  بــه 
یکتــای  ویژگــی  یــک  ایــن  اســت.  کامــل  و 
گودل-دامــت  منطــق  بــرای  معناشناســی 
می دهــد.  ارایــه  فــازی  منطق هــای  بیــن  در 
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ماینونگگراییوجهی
ساختاراشیاءناموجود

  بهنام ذوالقدر- تربیت مدرس
ــارۀ چیزهایــی صحبــت می کنیــم و بــه  گاهــی درب
آنهــا ارجــاع می دهیــم کــه به نظر می رســد الاقــل در 
معنایــی عرفــی از وجود داشــتن ناموجود هســتند. 
گــرد. ایــن  کــوه طــال و مربــع  ماننــد شــرلوک هلمــز، 
کــه چــه چیزهایــی وجــود دارنــد منجــر  موضــوع 
شــده اســت بــه دو نظریــۀ غالــب در متافیزیــک 
بــر  ماینونگ گرایــی.  و  کواین گرایــی  تحلیلــی: 
کواین گرایــی همــۀ اشــیاء وجــود دارنــد و  اســاس 
بــر اســاس ماینونگ گرایــی حداقــل برخــی از اشــیاء 
ناموجــود هســتند. در ایــن رســاله ســعی کرده ایــم 
کــه بــه نظــر  تــا وضعیــت متافیزیکــی چیزهایــی 

ناموجــود می رســند را بررســی کنیــم. برای رســیدن 
بــه ایــن هــدف ابتــدا ســعی کرده ایــم تــا تمایــز میان 
وجــود و موجــود را مشــخص ســازیم. ایــن تمایــز را 
کــه بــر مبنــای آن وجــود  بــر مبنــای تــز ارســطویی 
ــم.  ــخص کرده ای ــودن مش ــد ب ــی واح ــتن یعن داش
از ایــن رو، وجــوِد یــک موجــود را آن چیــزی در نظــر 
گرفته ایــم کــه موجب وحدت آن موجود می شــود. 
همچنیــن، بررســی کرده ایــم کــه وجود و عــدم چه 
هســتند. وجــوِد کل عالــم، یعنی آنچــه که موجب 
ــم بــه مثابــه یــک شــیء می شــود  وحــدت کل عال
کــه وجــود  گرفته ایــم و نشــان داده ایــم  را وجــود 
هــر یــک از اشــیاِء دیگــر همــان وجــوِد کل عالــم، 
بــه مثابــه یــک شــیء، اســت. عــدم، یــا معــدوِم 
ــات  ــق التف ــه متعّل ک ــوان شــیئی  ــه عن ــق، را ب مطل
کرده-ایــم و در نهایــت  مــا قــرار می گیــرد بررســی 
کــه هایدگــر در  کــه همــان طــور  نشــان داده ایــم 

برهمکنش
اصولکاردینالهایبزرگ،

فرضیهی
پیوستارتعمیمیافته

وفورسینگ

ــن  ــازگارند. همچنی ــن و س ــا ممک ــه ه ــه ی مجموع ــان نظری ــای جه ــم ه ــی و اتومورفیس ــای مقدمات ه
گــروه اتومورفیســم هــای جهــان نظریــه ی مجموعــه هــا در غیــاب اصــل بنیــاد  کــه  نشــان داده مــی شــود 
مــی توانــد وضعیــت دلخواهــی بــه خــود بگیــرد. بخــش دوم بــه بررســی ســازگاری خاصیــت درخــت 
کــه قــدرت ســازگاری فرضیــه ی پیوســتار  تعریــف پذیــر   مــی پــردازد. در ایــن راســتا نشــان داده مــی شــود 
کاردینــال هــای منظــم  تعمیــم یافتــه)GCH  ( و برقــراری خاصیــت درخــت تعریــف پذیــر در تالــی تمامــی 
کاردینــال هــای            - باز  تابــی اســت.   کالس ســره ای از  دقیقــا برابــر بــا قــدرت ســازگاری فــرض وجــود 
کاردینــال انــدازه پذیــر  کاردینــال ابرفشــرده و                  یــک  گــر       یــک  کــه  ا گــردد  همچنیــن ثابــت مــی 
کاردینــال قویــا حــدی تکیــن از  کــه در آن          یــک  باشــد آنــگاه توســیع ژنریکــی از جهــان موجــود اســت 
همپایانــی       اســت و همچنیــن داریــم                     و           دارای خاصیــت درخــت تعریــف پذیــر اســت. بــه 
کاردینــال تکیــن   در      نادرســت اســت. در   نتیجــه  عــالوه خواهیــم داشــت                         و لــذا فرضیــه ی 
کاردینــال هــای  کــه قــدرت ســازگاری برقــراری خاصیــت درخــت تعریــف پذیــر در  نشــان داده مــی شــود 
کاردینــال  ــی در چنیــن  ــه طــرز قابــل مالحظــه ای از قــدرت ســازگاری خاصیــت درخــت معمول ــور ب مذک
گرفتــه  کاردینــال هــای شــاله  مــورد بررســی قــرار  کمتــر اســت.  در  بخــش ســوم برخــی از خــواص  هایــی 
گردنــد.  کاردینــال هــای شــاله تحــت فورســینگ هــای کوچــک حفــظ مــی  کــه  گردیــده اســت  انــد. ثابــت 
کنــد.   بــه  همچنیــن فورســینگ تابــع ســریع   وودیــن  کاردینــال هــای                            - شــاله را حفــظ مــی 
کاردینــال هــای شــاله برقــرار اســت و    بــا اســتفاده از  کــه اصــل المــاس الور بــرای  عــالوه    نشــان مــی دهیــم 
کاردینــال هــای شــاله را تحــت فورســینگ هــای بســته ی بــا انــدازه ی محــدود بــه عــدد  آن مــی تــوان 

کاردینــال هــا تخریــب ناپذیــر نمــود.     شــهود    ایــن 

تحلیلمسئلهمنطقیشر
درچارچوبمنطقجدید

  فاطمه نام آور- تربیت مدرس
مســئلۀ منطقــی شــر، بــه عنــوان اســتداللی علیــه 
کــه تــالش دارد ناســازگاری منطقــی  ــاوری،  خداب
در مجموعــه معتَقــدات خدابــاوران را اثبات کند، 
از دو تقریــر ســنتی و جدیــد برخــوردار اســت. تقریــر 
کنــون در مطالعــات متعــددی  ــا  گرچــه ت ســنتی، 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، بــه جهت نیــاز به 
تبییــن بیشــتر، در ایــن رســاله مــورد تحلیــل قــرار 
می گیــرد و عــالوه بــر خــود مســئله، پاســخ های 
جدیــد  منطــق  قالــب  در  نیــز  آن  بــه  ارائه شــده 
آنهــا تســهیل شــود.  ارزیابــی  تــا  ارائــه می گــردد 

مرحله ای از کار فلســفی اش ادعا کرده اســت، عدم 
ــعی  ــث س ــن بح ــن ای ــت. در حی ــود اس ــان وج هم
کرده ایــم بــه ایــن پرســش هایدگــر پاســخ دهیــم 
کــه چــرا اشــیاء هســتند بــه جــای آنکــه نباشــند. 
ایــن امــر را بــر اســاس ابتنــای همــۀ اشــیاء بــر وجــوِد 
کــه آن را نمایانــدن  کل عالــم و توضیــِح فرآینــدی 
کــه بــه  نامیده ایــم شــرح داده ایــم. بنا بــر پاســخی 
ایــن پرســش ها داده ایــم، در نهایــت موضــع خــود 
را در قبــال تمایــز ماینونگ گرایــی و کواین گرایــی 
کرده ایــم و دیدگاهــی دربــارۀ ســاختار  مشــخص 
آن اشــیائی کــه بــه نظــر ناموجــود می رســند را ارائــه 
کــه بــر اســاس آن انحــاء  کرده ایــم. بــا دفــاع از تــزی 
مختلفــی از وجــود هســت نشــان داده ایــم که همۀ 
کلــی از وجــود، وجــود دارنــد. در  اشــیاء در معنایــی 
عیــن حــال کــه برخــی از اشــیاء گرچــه وجــود دارند، 

ناموجــود نیــز هســتند.    

  علی صادق دقیقی - امیرکبیر
ایــن پژوهش متشــکل از ســه بخش مجزا ســت . 
در بخــش نخســت بــه بررســی نقــش اصــل بنیاد 
و  ســایر  اصــول ضــد بنیــاد   در خودنشــاندن   هــای 
مقدماتــی     و اتومورفیســم هــای جهــان نظریــه ی 
کــه  گــردد  مجموعــه هــا مــی پردازیــم. ثابــت مــی 
نــه تنهــا قضیــه ی ناســازگاری کیونــن    ، کــه کران 
ــال هــای  کاردین ــرای ســازگاری اصــول  باالیــی ب
از اعتبــار  بــزرگ اســت ، در غیــاب اصــل بنیــاد 
ــردد بلکــه تمامــی حــاالت متصــور  گ ســاقط مــی 
گردایــه ی خودنشــاندن  بــرای وضعیــت نســبی 

در راســتای نقــد تقریــر ســنتی، ســه پاســخ عمــده 
بــه مســئلۀ منطقــی شــر یعنــی، نیســتی انگاری 
کثیــر و مهم تــر از همــه،  شــر، لــزوم شــر بــرای خیــر 
دفــاع اختیارگرایانــه بــا محوریــت مفهــوم شــرارت 
فراجهانــی مطــرح می شــود. بســیاری بــر ایــن بــاور 
ــۀ ســنتی تقریــر منطقــی مســئلۀ  کــه گون هســتند 
پاســخ  پلنتینــگا،  گرایانــۀ  بــا دفــاع اختیــار  شــر، 
اخیــر،  ســال های  در  امــا  اســت.  یافتــه  متقنــی 
ــر  ــری غی ــرار دادن برت ــور ق ــا مح ــلنبرگ، ب ــان ش ج
قابــل تفــوق خداونــد، اســتقالل وجــودی خداونــد 
و خلــوص پیشــینی خداونــد، به عنوان اعتقــادات 
خدابــاوران، مدعــی تقریر نوینی از مســئلۀ منطقی 
شــر شده اســت. به اعتقاد وی، دفاع اختیارگرایانه 
در خصــوص ایــن تقریــر نویــن کارگــر نخواهــد بود. 
در ایــن پژوهــش، تقریــر شــلنبرگ کــه بــا دو رویکرد 

ــه شــده اســت، مــورد  ــه و انگیزشــی ارائ مدل گرایان
تحلیل و صورت بندی در چارچوب منطق جدید 
قرار می گیرد و با نقد و بررســی آن در همین قالب، 
هــم منتــج بــودن اســتدالل های وی و ادعــای 
مصونیــت نســبت بــه دفــاع اختیارگرایانۀ پلنتینگا 
ــلنبرگ، از  ــر ش ــود. تقری ــیده می ش ــش کش ــه چال ب
طریــق راه یافتــن کثــرت در خداونــد، مســئلۀ خیــر 
کــردن خیــر، تحلیــل خیــر مســئولیت  بــودن مــدل 
ــر موفقیــت  ــرای انتخــاب صحیــح، تحلیــل خی ب
کلــی خیــر، بررســی  شــخصی، نحــوۀ تمیــز نــوع 
جهان هــا،  ایــن  در  اختیــار  و  برتــر  جهان هــای 
تحلیل خیر خداوند و شــرط عدم تحقق شــر مورد 
نقــد قــرار می گیــرد و بــه ایــن ترتیــب، عــدم توفیــق 
ــۀ اســتداللی علیــه وجــود  ــرای ارائ وی در تــالش ب

خداونــد، نشــان داده می شــود.
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ادامه از صفحه ی 1
رفتــه رفتــه بــه چهــره ای شناخته شــده تبدیــل 

شــد.
در ســال 1950 او  مقالــه ای بــا عنــوان »ماشــین 
کــه فکــر می کننــد « و  مقالــه ی دیگــری  هایــی 
ــه پیــش بینــی  تحــت عنــوان »تعمیمــی از نظری
هــوش  قــراوالن  پیــش  ترتیــب  بــه  کــه  واینــر« 
حســاب  بــه  هــا  سیســتم  نظریــه  و  مصنوعــی 
کــرد. درایــن دوران زاده اوقاتــی  می آینــد، منتشــر 
را در موسســه مطالعــات پیشــرفته پرینســتون 
گذرانــد. او در آن جــا تنهــا مهنــدس درمیــان  مــی 
ومشــهور  برجســته  وفیزیکدانــان  ریاضیدانــان 
بــود. زاده ایــن ســال هــا را »ســال هــای فــوق 
توصیــف  تکلــف«  وبــی  ســاده  جــذاب،  العــاده 
کــه  در ایــن ســال ها »هرچیــز بــه  می کــرد وایــن 

نظــر ممکــن می رســید«.
بــه  کلمبیــا  دانشــگاه  از  زاده   1959 ســال  در 
ــرق دانشــگاه  هیئــت علمــی بخــش مهندســی ب
او  جــا  آن  در  پیوســت.  برکلــی  در  کالیفرنیــا 

جدیــدی  موضوعــات 
ماشــین های   « ماننــد 
حالــت متناهــی« و« نظریــه 
را  خطــی«  هــای  سیســتم 
هــا  آن  مــورد  ودر  تدریــس 

می کــرد. تحقیــق 
در دوران مطالعــه سیســتم 
ایــن  بــه  او  خطــی،  هــای 
کــه صــوری  نتیجــه رســید 
هــای  سیســتم  ســازی 
خطــی نمــی توانــد از ســطح 
معینــی از دقــت فراتــر رود. 
ایــن رو در مقالــه ای در  از 

ســال 1961 بــا عنــوان »از نظریــه سیســتم هــا بــه 
کــه نیــاز بــه ابــزاری  نظریــه مدارهــا« توضیــح داد 
کــه بتوانــد بــا وضعیت هــای »فــازی«  وجــود دارد 
را  فــازی  ایــن ترتیــب اصطــالح  بــه  آیــد و  کنــار 
کــرد. البتــه ایــن تــرم در  بــرای اولیــن بــار مطــرح 
کــرد  کــه بعدهــا معرفــی  اینجــا معنــی مشــخصی 

نداشــت. را 
را در موسســه  او هفتــه ای  تابســتان 1964  در 
ــی  ــز تحقیقــات جهان ــه یــک مرک ک  )Rand( ــد ران
کــه ایــده مجموعــه  گذرانــد ودر آن جــا بــود  اســت 
فــازی  بــه ذهنــش خطــور کــرد. این ایــده در عین 
ســاده بــودن برایــش بســیار جــذاب بــود. در واقــع 
او بــرای ســال هــا بــا مســأله ی تقســیم بنــدی 
اشــیا بــر اســاس طبقه بنــدی دقیــق ومرزهــای نــا 
ــورد  ــن م ــود. او در ای ــر ب ــا درگی ــن رده ه ــق بی دقی
گزارشــی بــرای موسســه نوشــت وبعــدًا ایــن ایــده 
را در یــک ســخنرانی در پاییــز 1964 ارایــه داد. 
پــس از بازنگــری، او مقالــه مشــهورش بــا عنــوان 
را در ســال 1965 در  فــازی«  »مجموعــه هــای 
کــرد. ایــن  مجلــه »کنتــرل و اطالعــات« منتشــر 
مقالــه امــروزه  بــه عنــوان یک مقالــه دوران ســاز و 
از پراســتنادترین مقاالت کالســیک در این زمینه 
بــه شــمار مــی رود. درچگونگی شــکل گرفتن این 
کــه اغلــب اوقــات رده ی  مقالــه بعدهــا مینویســد 
اشــیا در دنیای واقعی معیارهای تعریف شــده ی 
دقیقــی ندارنــد واز قواعــد منطــق کالســیک بولــی 
، »راســت یــا دروغ« ، »ســیاه یــا ســفید« و »صفــر یــا 
یــک« کــه پایــه ریاضیــات کامپیوتــر اســت پیروی 
نمی کننــد. در ایــن مقالــه مثــال هایــی ماننــد رده 
حیوانــات، اعــداد خیلــی بزرگتــر از یک، زنــان زیبا 
ومــردان قــد بلنــد مــی آورد. بحــث زاده شــبیه 
کــه چهــار دهــه قبــل از آن آلبــرت  ایــده ای اســت 
اینشــتین درکتابــش بــه نــام »هندســه وتجربــه«  
کــه  گفتــه بــود : »تــا آن جــا  کــرده بــود.  او  مطــرح 
قوانیــن ریاضــی بــه واقعیــت مــی پردازنــد، دقیــق 
که دقیق هســتند، به واقعیت  نیســتند، و آن جا 

نمــی پردازنــد«.
کــردن  وار  ریاضــی  بــرای 
فــرض  فــازی،  مجموعــه 
مجموعــه   X میکنیــم  
ای از اشــیاء  اســت . یــک 
در   A فــازی  مجموعــه  
X بــا یــک تابــع عضویــت 
   x کــه بــه هــر ماننــد                
از  یــک X عــدد حقیقــی در 

بــازه                       نســبت 
مــی  تعییــن  دهــد،  مــی 

شــود.  مقــدار                  »درجــه عضویــت« x در  
کــه A   یــک زیــر مجموعــه  A اســت.  در حالتــی 
معمولــی باشــد تابــع عضویتــش یکــی از دو مقــدار    
گوئیــم  گــر                                 0  یــا 1  را میگیــرد. ا

گــر                  کــه x  بــه A  تعلــق دارد و ا
 گوئیم x  در A  نیست. بنابراین در این حالت   

               تبدیــل بــه تابــع مشــخصه مجموعــه   
A  می شــود. بنابرایــن مفهــوم مجموعــه فــازی 
زاده  اســت.  معمولــی  مجموعــه  از  تعمیمــی 
کــه در مجموعــه هــای  کیــد داشــت  همیشــه تا
فــازی بایــد رابطــه تعلــق درجــه بنــدی شــود. 
نظریــه مجموعــه هــای فــازی بــا ایــن تعریــف 
اجتمــاع،  ومفاهیــم  میگیــرد  شــکل  اساســی 
ورابطه هــای  زیرمجموعــه  متمــم،  ک،  اشــترا
مفاهیــم  همیــن  تعمیــم  عنــوان  بــه  فــازی 
تعریــف  معمولــی  مجموعه هــای  نظریــه  در 

 . ند می شــو
در مــورد منطــق فــازی خاطــر نشــان می کنیــم 
در  را  متفــاوت  دونگــرش  اصطــالح  ایــن  کــه 
وســیع.  ودیگــری  محــدود  یکــی  می گیــرد:  بــر 
از  نوعــی  فــازی  منطــق  محــدود،  معنــی  بــه 
منطق هــای چنــد ارزشــی اســت. ریشــه منطــق 
ــردد.  ــطو برمی گ ــان ارس ــه زم ــی ب ــای چندارزش ه
امــا تولــد واقعــی منطــق چند ارزشــی را بایــد زمانی 
 )Jan Lukasiewich( بدانیم که یان لوکاســیویچ
و امیــل پســت )Emil  G. Post( مقــاالت اصلــی 
کردنــد. در  را در دهــه ی بیســت منتشــر  شــان 

منطــق فــازی، ارزش هــا  در بــازه  
اســت. در ایــن معنــی، منطــق هــای بینهایــت 
را  گــودل وحاصــل ضــرب  لوکاســیویچ،  ارزشــی 
می تــوان  منطــق فــازی بــه حســاب آورد. در واقــع 
تکیــه بیشــترمنطق هــای چنــد ارزشــی برمعنــی  پروفسورلطفیزادهباکالهآذری

پروفسورلطفیزادهبههمراههمسرشفی

سردیسپروفسورلطفیزاده
کهطیمراسمیدراسفندماهسال94

دردانشگاهتهرانرونماییشد

پایانسفرهایپدرمنطقفازی
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ادامــه از صفحه 1
بلگــراد  در   1954 ســال  در  دوشــن  کوســتا 

شــد. متولــد  صربســتان 

بلگــراد  دانشــگاه  از   1977 ســال  در  او 
غ التحصیــل شــد و مــدرک دکتــری خــود را  فار
کســفورد دریافــت  در ســال 1981 از دانشــگاه آ

کــرد. 

یــک ســال بعــد اســتاد موسســه ریاضــی بلگــراد 
گــروه  اســتاد   1998 تــا   1994 ســال  از  شــد، 
کامپیوتــر دانشــگاه تولــوز فرانســه بــود و  علــوم 
از ســال 2003 بــه عنــوان مدیــر بخــش منطــق 
بــه  بلگــراد  دانشــگاه  فلســفه  دردانشــکده 
فعالیــت پرداخــت. او همچنیــن منصب هایــی 
دانشــگاه های  در  بازدیدکننــده  عنــوان  بــه 
مونــت  آمریــکا،   )Notre Dame( دام  نوتــره 

آلمــان داشــت. پلیــر فرانســه و تیوبینگــن 
در  خــود  دکتــری  رســاله ی  دوشــن  کوســتا 
منطقــی«  »ثوابــت  عنــوان  بــا  را  فلســفه 
 Michael( دامــت  مایــکل  راهنمایــی  بــا 
Dummett( و دانــا اســکات )Dana Scott( بــه 

درآورد.  تحریــر  رشــته 

مقــاالت  در  و  کار  ایــن  از  بخشــی  عنــوان  بــه 
 Proof(  بعــد از آن، او براســاس نظریــه برهــان
»قواعــد  آنچــه  به کارگیــری  بــا  و    )Theory
کــه  نامیــد   )Double-line Rules( دوگانــه« 
گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  گســترده  طــور  بــه 
معنــای  تحلیــل  روش هــای  مهم تریــن  از  و 
از ثوابــت  بــودن« اســت، توصیفــی  »منطقــی 

داد.  ارائــه  منطقــی 

و  برهــان  نظریــه  روی  کارکــردن  بــا  دوشــن 
بــا  منطق هایــی  روی  مــدل  نظریــه  اندکــی 

»منطــق  عنــوان  محــدود،  ســاختاری  قواعــد 
کنفرانســی  زیرســاختاری« را بــرای اولین بار در 
در تیوبینگیــن آلمــان و در ســال 1999 معرفــی 
در  کــه  اصلــی  ع  موضــو حــال  ایــن  بــا  کــرد. 
داد،  قــرار  توجــه  مــورد  حرفه ایــش  زندگــی 
هــا   رســته  بــر  مبتنــی  برهــان  نظریــه  رشــته 
کــه بــا تحقیقــات المبــک  )Category( اســت 
راه  دیگــران  و   )Lawvere( الور   ،)Lambek(
کوســتا دوشــن از جنبه هــای  آن بــاز شــده بــود. 
کتاب هــای »حــذف  متفاوتــی بــه خصــوص بــا 
 Cut Elimination( هــا«  رســته  در  بــرش 
بــر  مبتنــی  »انســجام  و   )in Categories
 Proof-Theoretical( برهــان«   نظریــه 
او  داد.  توســعه  را  رشــته  ایــن   )Coherence
پیــرو و پیش برنــده ی پراویتــز )Prawitz( در 

کــه  شناســی ومجموعــه ارزش هــای آن اســت 
مــی توانــد متناهــی، نامتناهــی و یــا ارزش هــا در 
دســتگاه هایی ماننــد مشــبکه هــا وجبرهــا باشــد.
منطــق فــازی بــه معنــی وســیع آن یــک سیســتم 
کــه در آن مفاهیــم مبهــم  منطقــی                اســت 
فــازی  مجموعه هــای  وســیله  بــه  ونادقیــق  
مدل ســازی می شــوند. ســپس قواعــد اســتنتاج 
فــازی را مشــخص نمــوده وبــا اســتفاده از جبــر 
می نمائیــم.  اســتدالل  فــازی   مجموعه هــای 
مکانیــزم اســتنتاج فــازی یکــی از مهمتریــن جنبــه 

هــای سیســتم هــای خبــره فــازی اســت.
کاربــرد هــای نظریه مجموعه هــای فازی ومنطق 
فــازی تقریبــًا در تمامــی رشــته هــای علمــی ظاهــر 
شــده اســت. در مهندســی بــا اســتفاده از منطــق 
فــازی دســتگاه هــای هوشــمندی ماننــد دوربیــن 
بــرداری، ماشــین هــای  هــای عکاســی وفیلــم 
لبــاش شــویی وظــرف شــویی، اتــو و غیــره ســاخته 
کنتــرل قطارهــای  شــده و  از آن در سیســتم هــای 
کــوره هــای ذوب اســتفاده شــده  برقــی و انــواع 
اســت. هرچنــد اولیــن وشــاید بیشــترین کاربردها، 
در رشته های مختلف مهندسی وکامپیوتر باشد، 
امــا خــود زاده در بســیاری از اظهــار نظرهایــش 
ــد  ــانی مانن ــوم انس ــازی در عل ــق ف ــرد منط کارب ــر  ب
کــه دارای  روان شناســی، جامعــه شناســی وغیــره 
مفاهیــم مبهــم بیشــتری هســتند، تاکیــد می کرد. 
در حــال حاضــر هیــچ حــوزه ای از علــم از نفــوذ 
منطــق فــازی مصــون نبــوده اســت وآن قــدر رشــد 
کلیــد واژه فــازی چــه از نظــر تئــوری   مقــاالت بــا 
ــر  کــه حتــی ذک ــاد اســت  ــردی زی کارب وچــه از نظــر 
کمتریــن خالصــه ای از آن در این نوشــته ناممکن 

اســت. 
پروفســور لطفــی عســکر زاده در دوره درخشــش 
از 50 جایــزه  بیــش  ایده هایــش  گیــر شــدن  وفرا
کــرد. در میــان  مهندســی ودانشــگاهی دریافــت 
آن هــا میتــوان ازجوایــز زیــر نــام بــرد: مــدال انجمن 
 IEEE مهندســی مکانیــک آمریــکا، مــدال افتخــار
ــر  ــازی وبه خاط ــق ف ــودن در منط ــتاز ب ــرای پیش ب
کاربردهــای متنــوع آن و جایــزه شــرکت هونــدای 
فروردیــن  در  زاده  لطفــی   .1991 درســال  ژاپــن 
 ( شــریف  دانشــگاه صنعتــی  بــه دعــوت   1349
آریامهــر ســابق( بعــداز 26 ســال دوری از ایــران 
ایــراد  و  ریاضــی  کنفرانــس  در  شــرکت  بــرای 
ســخنرانی بــه ایــران آمــد. همچنیــن در 18 اســفند 
گرامیداشــتی بــرای پروفســور  ســال 1394 مراســم 
زاده در دانشــگاه تهران ترتیب داده شــد که در آن 
دکتــرای افتخــاری ایــن دانشــگاه بــه وی اهدا شــد 

گردیــد. و از ســردیس او رونمایــی 
پروفســور زاده در مصاحبه ای می گوید: ســوال واقعًا 
ــی،  ــی، ایران ــی، روس ــن آمریکای ــه م ــت ک ــن نیس ای
آذربایجانی  ویا هرچیز دیگری هســتم. من از همه 
ایــن مــردم ودرفرهنــگ آن هــا شــکل گرفتــه ام ودر 

میــان همــه آن هــا احســاس راحتــی می کنــم.
روحش شاد.

کــه براســاس  بــود  »نظریــه عمومــی برهــان« 
آن برهان هــا، بــه عنــوان اشــیایی بــه خــودی 
مــورد  اثبات پذیــری  از نظــر  نــه فقــط  خــود و 
از  او پرســش  بــه نظــر  قــرار می گیرنــد.  توجــه 
نظریــه  اصلــی  ع  موضــو برهان هــا،  هویــت 
ــه صــورت  ــه در آن ب ک عمومــی برهــان اســت، 
ــای  ــن روش ه ــه  بی ــه رابط ــد ب ــاص عالقه من خ
Normalization-( ســازی   نرمــال  برپایــه  
پایــه  بــر  روش هــای  و    )based Approach
  )Generality-based Approach( عمومیــت
بــود. در ســال های اخیــر او بــا عالقــه ی زیــاد 
نوشــته های  خصــوص  بــه  گــودل  آثــار  روی 

پرداخــت. تحقیــق  بــه  منتشرنشــده اش 
کار و خارق العــاده  کوســتا دوشــن معلمــی فــدا
و  دانش آمــوزان  الهــام  منبــع  کــه  بــود 
حرف هــا  می شــد.  محســوب  همکارانــش 
صفحــات  قالــب  در  او  توضیحــات  و 
زنــده  همــواره  پایــه  منطــق  در  کتاب هایــش 

بــود. خواهــد 

خداحافظیباکوستادوشن
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سخنرانیهایماهانهانجمنمنطقدرسال1396
بنابررســمســالهایگذشــته،انجمنمنطقدرآخرینچهارشــنبههرماهســخنرانیماهیانهبرگزارمیکند.درســالجارینیزتاکنونچهارســخنرانی
برگــزارشــدهاســت.امیــداســتمجلــهیانجمــنمنطــقازایــنپــسبســتریبــرایاطالعرســانیدرمــوردســخنرانیهاوهمایشهــایبرگزارشــدهو

همچنیــنســخنرانیهاوهمایشهــایپیــشروفراهــمآورد.
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گردهم آیــی  کــه  ســال 2018  کلکیــوم  الجیــک 
تابســتانی انجمن منطق نمادین )ASL( اســت، 
از 23 تا 28 جوالی به میزبانی شهر یوداین ایتالیا 
ــه  برگــزار می شــود. امــکان ارســال چکیــده ی مقال
بــرای ایــن همایــش از ژانویــه ی 2018 مهیاســت 
دارد.  ادامــه   2018 آوریــل  تــا  ارســال  مهلــت  و 
جلســات مخصــوص ایــن همایــش دربرگیرنده ی 
نظریــه ی   ،)Model Theory( ُمــدل  نظریــه ی 
 ،)Computability Theory( محاســبه پذیری 
سیســتم های  و  مجموعه هــا  نظریــه ی 
فلســفه ی   ،)Dynamical Systems( پویــا 
 Proof( برهــان  نظریــه ی  ریاضــی،  و  منطــق 
 )Constructivism( ســاختی گرایی  و   )Theory
ارزشــی  چنــد  منطــق  و  زمــان  منطــق  و 
اســت.   )Temporal and Multivalued Logic(
در  کــه   2017 کلکیــوم  برالجیــک  عــالوه 
انگلیــس  در  لیــدز  شــد  برگــزار  ســوئد  اســتکهلم 
ســال  در  فنالنــد  در  در ســال 2016، هلســینکی 
اُورا   ،2014 ســال  در  اتریــش  در  ویــن   ،2015
منچســتر  ســال 2013،  در  پرتغــال  در   )Evora(
در انگلیــس در ســال 2012، بارســلون در اســپانیا 
ســال  در  فرانســه  در  پاریــس  و   2011 ســال  در 
کلکیــوم بودنــد.  2010 میزبــان همایــش الجیــک 

  علیرضا مفیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

و پژوهشگاه دانش های بنیادی
زمانــِی  بــازه  در  ســوئد  اســتکهلم  دانشــگاه 
همایــش  میزبــان   ۲۰۱۷ گوســت  آ  20 تــا   14
همایــش  ایــن  بــود.  کلکیــوم۱   منطــق 
نمــادی۲  منطــق  انجمــن  همــکاری  بــا 
عنــوان  بــه  را  آن  می تــوان  و  گردیــد  برگــزار 
گرفــت  نظــر  در  بزرگتــری  برنامــه  از  بخشــی 
اســتکهلم  در  »منطــق  عنــوان  تحــت  کــه 
معــروف  افــراد  از  بــود.  شــده  نامیــده   ۳»2017
می تــوان  همایــش  ایــن  در  کننــده  شــرکت 
پــر  ســیمون۵،   پیــر  وودســکی۴،   والدیمیــر  از 
بــرد. نــام  هاجــز۷  ویلفریــد  و  لــوف۶  مارتیــن 
لــوف،  مارتیــن  معرفــی  بــا  همایــش  شــروع 
اســتاد همــان دانشــگاه اســتکهلم، بــه همــراه 
ســخنرانی او بــود و بــه ایــن وســیله از تالشــهای 
ســالیان طوالنــی وی در آن دانشــگاه قدردانــی 
ــه عمــل آمــد. از ســخنرانانی های مهــم دیگــر  ب
ــود: ــاره نم ــر اش ــخنرانی های زی ــه س ــوان ب می ت

کی فوچینو۸و دیوید اسپرو۹   1.سا
در نظریه مجموعه ها

2.دگ پراویتز۱۰  
در نظریه اثبات

3.الساندرو براردوچی۱۱  و الیزابت بوسکارن۱۲  
در زمینه نظریه مدلها 

۴.دنیس هرشفلدت۱۳  
در نظریه محاسبه

۵.سونیا سمتس ۱۴
کاربردهای منطق های شناختی   در 

۶.امیل یرابک۱۵
در تئوری حساب 

چ۱۶ ۷.کریستینا بر
کاربردهای منطق در توپولوژی و آنالیز  در 

و نیز دو سری سخنرانی سه جلسه ای توسط 

8.پاتریشیا بویر  ۱۷
در مورد سیستم های زمانی و اتوماتاهای مرتبط 

ِگرکه ۱۸  9.مائی 
کاربردهای قضیه دوگانی استون در  در مورد 

کامپیوتر.  علوم 

جالــب  ســخنرانی  از  تــوان  نمــی  همچنیــن 
متاســفانه  نکــرد.  یــاد  وودوســکی  والدیمیــر 
برنــده  و  بــزرگ  ریاضیــدان  ایــن  اخیــرا 
گفــت.  وداع  را  فانــی  دار  فیلــدز  مــدال 
می تــوان  دیگــر  جالــب  ســخنرانی های  از 
کــرد. اشــاره  زیــر  هاجــز  ســخنرانی  دو  بــه 

 
10.ویلفرید  هاجز 

منطــق. در  وی  نقــش  و  ســینا  ابــن  مــورد  در 

ســخنرانی  واقــع  در  هاجــز  اول  ســخنرانی 
و  بــود  همایــش  آخــر  روز  صبــح  عمومــی 
ســخنرانی های  قالــب  در  نیــز  دوم  ســخنرانی 
گردیــد.  ارائــه  تخصصــی  کوتاهتــر 
دربــارۀ جنبه هــای اجرایــی همایــش می تــوان 
در  وافــری  تــالش  کننــدگان  برگــزار  کــه  گفــت 
کــردن  مکانیــزه  و  همایــش  دقیــق  برگــزاری 
کار باعــث  کــرده بودنــد. ایــن  خیلــی از روال هــا 
گاهــی ایجــاد برخــی  منظــم شــدن امــور و البتــه 
قــرار  مثــال  می شــد.  بامــزه  پیچیدگی هــای 
کامپیوتــر  کــه هیــچ یــک از ســخنرانان از  بــود 
ارائــه  بــرای  خــود  فلــش  حتــی  یــا  شــخصی 
طریــق  از  تنهــا  و  نکنــد  اســتفاده  ســخنرانی 

آپلــود فایلهــا از قبــل بــه محلــی خــاص فایــل 
ع  ســخنرانی ها آمــاده ارائــه می شــد و ایــن موضو
کــه  بنــده(  قبیــل  )از  افــراد  از  برخــی  بــرای 
ســخنرانی شــان در روز اول بــود و هنــوز بــا ایــن 
کامــال آشــنایی نداشــتند دردســرهای  سیســتم 
بــود.  کــرده  ایجــاد  ای  مــزه  بــا  و  کوچــک 
یکــی دیگــر از ابتــکارات جالــب ایــن همایــش 
ایــن  بیــن  مشــترکی  علمــی  روز  کــه  بــود  ایــن 
ــه بعــد  کــه بالفاصل همایــش و همایــش بعــدی 
بطــور  بــود.  شــده  تعییــن  می شــد  آغــاز  آن  از 
ــه  ک ــود  ــرار ب ــوم ق کلکی ــش  ــد از همای ــر بع دقیقت
همایــش CSL  آغــاز شــود. بــه خاطــر همیــن 
یکشــنبه  کــه   - را  کلکیــوم  از  بعــد  روز  یــک 
نیــز   CSL همایــش  شــروع  از  قبــل  روز  و  بــود 
محســوب می شــد - بــه عنــوان »روز مشــترک 
دو همایــش« نامیدنــد و چهــار ســمینار خــوب 
ســیمون،  پیــر  کالیتــس۲۰،   فوکیــون  توســط 
ولفگانــگ تامــس۲۱،  ورونیــکا بچــر ۲۲ را در آن 
کردنــد. ایــن باعــث می شــد  روز برنامــه ریــزی 
را  یکدیگــر  مختلــف،  همایــش  دو  افــراد  کــه 
کــرده و نیــز از موضوعــات اصلی جریان  مالقــات 
کســب نماینــد. طــرف دیگــر اطالعــات خوبــی 

1.Logic Colloquium
2. ASL (Association for Symbolic Logic)
3.Logic in Stockholm 2017
4.Vladimir Voevodsky
5.Pierre Simon

6.Per Martin-Lof
7.Wilfrid Hodges  
8.Sakae Fuchino
9.David Aspero
10.Dag Prawitz

11.Alessandro Berarducci  
12.Elisabeth Bouscaren
13.Denis Hirschfeldt
14.Sonja Smets
15.Emil Jerabek

16.Christina Brech
17.Patricia Bouyer  
18.Mai Gehrke
19.The 26th EACSL Annual
 Conference on Computer Science 

Logic
20.Phokion Kolaitis
21.Wolfgang Thomas
22.Verónica Becher 

کلکیوممنطقجهان گزارشیازهمایش
دراستکهلمسوئد
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دربارههمایشمنطق

منطــق  انجمــن  فعالیت  هــای  از  یکــی 
ســاالنه ای  همایــش  برگــزاری  ایــران 
از  یکــی  میزبانــی  بــه  ســاله  هــر  کــه  اســت 
باعــث  و  شــده  برگــزار  کشــور  دانشــگاه  های 
گردهمایــی و تعامــل  ایجــاد زمینــه ای بــرای 
مختلــف  زمینه هــای  بــه  منــد  عالقــه  افــراد 
دســتاورد های  ارائــه  نیــز  و  منطــق  علــم 
می گــردد.  علــم  ایــن  بــا  مرتبــط  علمــی 
دوره  پنجمیــن  امســال  منطــق  همایــش 
ایــن  کــه  همایش هاســت  از  ســری  ایــن  از 
بــا  و  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  در  بــار 
نیــز  و  ایــران  منطــق  انجمــن  همــکاری 
برگــزار  بنیــادی  دانش هــای  پژوهشــگاه 
بــه  چهــارم  تــا  اول  همایش هــای  می گــردد. 
شــریف،  صنعتــی  دانشــگاه های  در  ترتیــب 
شــریف  صنعتــی  و  مــدرس  تربیــت  تهــران، 
امســال  همایــش  بودنــد.  شــده  برگــزار 
تــا  آذرمــاه   ۲۱ شــنبه  ســه  زمانــی  بــازه  در 
بهمــن  ســالن  در  مــاه  آذر   ۲۳ پنجشــنبه 
می گــردد. برگــزار  امیرکبیــر  صنعتــی  دنشــگاه 
امســال  همایــش  پژوهشــی  حوزه  هــای 
متشــکل از منطــق ریاضــی، منطــق فلســفی، 
منطــق،  فلســفه  ریاضیــات،  فلســفه 
و  منطــق  منطــق،  تاریــخ  قدیــم،  منطــق 
و  منطــق  کاربــردی،  منطــق  رایانــه،  علــوم 
می باشــد.  منطــق  آمــوزش  و  روش شناســی 
مدعــو  ســخنران  چهــار  همایــش  ایــن  در 
ج از  کــه ســه نفــر از آنهــا از خــار حضــور دارنــد 
امســال  مدعویــن  اســامی  می باشــند.  کشــور 
عبارتنــد از دیویــد آســپرو از دانشــگاه آنجلیــای 
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دانشــگاه  از  تــام  پــال  انگلســتان،  در  شــرقی 
ــم دکتــر بهــاره افشــاری  ســیدنی اســترالیا، خان
دکتــر  آقــای  و  ســوئد  گوتنبــرگ  دانشــگاه  از 
مرتضــی منیــری از دانشــگاه شــهید بهشــتی.  
قابــل  تعــداد  امســال  همایــش  در  همچنیــن 
بــه  ســخنرانی  ارائــه  جهــت  مقالــه  توجهــی 
کمیتــه  کــه توســط  همایــش ارســال شــده بــود 
گرفتنــد.  قــرار  بررســی  مــورد  همایــش  علمــی 
آقایــان  از  متشــکل  دوره  ایــن  علمــی  کمیتــه 
اســالمی،  اســفندیار  اردشــیر،  محمــد  دکتــر 
و  موحــد  ضیــاء  پورمهــر،  صالحــی  ســعید 
اســت.  بــوده  موســویان  اهلل  نصــر  ســید 
کــه بســیاری از امــور مربــوط  الزم بــه ذکــر اســت 
کمــک اعضــای هیئــت مدیــره  بــه همایــش بــا 
انجمــن منطــق ایــران بــه ریاســت آقــای دکتــر 
گرفتــه اســت. همچنین  محمــد اردشــیر انجــام 
از  متشــکل  همایــش  ایــن  اجرایــی  کمیتــه 
اســداهلل  پورمهدیــان،  مســعود  دکتــر  آقایــان 
اســت.  بــوده  مفیــدی  علیرضــا  و  فالحــی 
انجمــن  ســاالنه،  همایش هــای  بــر  عــالوه 
جــاری  ســمینار های  دارای  ایــران  منطــق 
معمــوال  کــه  می باشــد  نیــز  ســال  طــول  در 
می گــردد.  برگــزار  ماهیانــه  صــورت  بــه 
و  ســمینارها  ایــن  بــه  مربــوط  اطالعــات 
منطــق  انجمــن  فعالیت هــای  ســایر  نیــز 
انجمــن  ســایت  وب  در  می تــوان  را  ایــران 
نمــود. مشــاهده   irlogic.org نشــانی  بــه 
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