




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. 
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ها  همه آن. هاي لزومی اجماع دارند درباره تعریف سلب در شرطیدانان سینوي  منطق: چکیده
اي  اند اما قاعده مقدم و تالی تعریف کردهسلب را به صورت رفع و سلب رابطه لزومی میان 

سینا در  ابن. درباره سلب در شرطی لزومی وجود دارد که در منطق سینوي مورد اختالف است
برد که مطابق آن هر دو شرطی که کمیت یکسان،  اي بهره می بخش منطق شرطیات از قاعده

او . یض دیگري باشد، متالزمندکه تالی یکی نق کیفیتی متفاوت و مقدمی یکسان دارند، درصورتی
هر ) 1(فرض استوارند که  دهد که بر این دو پیش براي اثبات این قاعده استدالالتی ارائه می

اي با عین یک قضیه  هیچ قضیه) 2(اي با عین هر قضیه دیگر یا نقیض آن رابطه لزومی دارد  قضیه
دانان ها همه منطق سینا مدت پس از ابن.  و نقیض آن در یک وضعیت واحد رابطه لزومی ندارد

هاي نقض  اي از مثال ي مجموعه الدین خونجی بر پایهاند تا آنکه افضل این قاعده را پذیرفته
پذیرند و بعضی در  دانان نقدهاي خونجی را می بعضی از منطق. هاي آن را زیر سؤال برد اثبات

هري، کاتبی قزوینی و عالمه حلی الدین سمرقندي، اثیرالدین اب شمس. آیند گویی برمی مقام پاسخ
اما در همین دوره خواجه . نهند قاعده نقض تالی را از میان قواعد بخش شرطیات کنار می

و ) درکتاب شرح مطالع االنوار(الدین محمود ارموي، قطب الدین رازي  الدین طوسی، سراج نصیر
  . کنند الدین شیرازي این قاعده را پذیرفته و از آن دفاع می قطب 

طبق شیوه اول براساس . در مقام دفاع از قاعده نقض تالی دو شیوه مختلف بکار رفته است
دهد  گیرد که گرچه استداللی صحیح را شکل می جایگزین کردن لزوم تالی به جاي تالی انجام می

طوسی در . هاي شرطی نیست کند که قابل استفاده در قیاس اما مدعایی متفاوت را اثبات می
کنند  آنان تاکید می. دهند الدین شیرازي، شیوه دوم را مبنا قرار می و همچنین قطب مقطعی دیگر
تواند از یک جهت، هم مقتضی یک قضیه و هم  اي چه ممکن و چه محال نمی که هیچ قضیه
لیکن قبول این مطلب . توان از پیش فرض دوم دفاع کرد با قبول این مطلب می. نقیض آن باشد

  .قبول است اي غیرقابل کند که نتیجه د برهان خلف وادار میناچار ما را به ر به
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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. 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). 
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-نشان می. دهیمدر این صحبت ابتدا تعریفی عام از منطق درچارچوبی خاص ارائه می: چکیده
ها نهاي نحو ومعنا شناسی وارتباط آشبخ. گنجندارچوب میچدهیم منطق هاي شناخته در این 

-به عنوان پلی میان حوزه منطق وحوزه جبر معرفی می منطق جبري .گیرندمیمورد بحث قرار 
دهیم که به کالسی از سیستم هاي منطقی معادل، کالسی از جبرهاي مشابه نشان می. شود

به جبري با استفاده از پل مذکور عملی است و   روش تبدیل مسائل منطقی .شودنسبت داده می
در غیر این صورت حوزه . دانند که این پل یک طرفه نیستخوبی میالبته منطق دانان با هوش ب

پل است ونه نشانی از آن طرف  جبر پارك خوش آب وهوایی خواهد بود که در آن جا نه اثري از
 .شودی آورده میمثال هاي ملموس. پل
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دانان قرن هفتم، در بحث قیاس شرطی دیدگاهی نو  سمرقندي از منطق شمس الدین  :چکیده
دقیقا مانند قیاس حملی است و سینا، قیاس شرطی  از نظر ابن. سینا پیش نهاده است در برابر ابن
ضرب از قیاس  7پذیرد و تنها  ضرب منتج دارد؛ اما سمرقندي این همانندي را نمی 19در نتیجه، 

کند و به شرایط  او در بیان شرایط انتاج تنها شرایط کیفیت را بیان می .داند شرطی را معتبر می
ها را نادیده  قیم، تفاوت کمی ضربهاي ع پردازد و هنگام ارائۀ مثال نقض براي ضرب کمیت نمی

هاي سمرقندي و  ها را در نظر بگیریم میان قیاس تنها کیفیت گزارهمانند سمرقندي اگر . گیرد می
به این معنی که یابیم  انگیزي می مطابقت شگفت) اي از منطق جدید است که شاخه(منطق ربط 

نشان دهندة نزدیکی  ؛ و اینهر ضرب منتج نزد سمرقندي در منطق ربط معتبر است و برعکس
ها را نیز در نظر آوریم با  این در حالی است که اگر کمیت گزاره. است ربطهاي او به منطق  اندیشه
شویم که ریشه در تفسیر او از سورهاي  هاي سمرقندي روبرو می هایی در تحلیل قیاس دشواري

  .شرطی دارد
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منطق تسویر شاهد که توسط فیتینگ معرفی شده است، منطقی است مرتبه اول بر  :چکیده
-به کار می )ها یا دالیلتوجیه(هاي آرتموف که در آن سورها روي شاهدها مبناي منطق اثبات

» دلیلی براي آن گزاره وجود دارد«توان دانش به یک گزاره را به صورت در این منطق می. روند
با استفاده از این صورتبندي براي دانش به بررسی پارادوکس امتحان غیر . صورتبندي کرد

هایی از ها را در گسترشبراي این منظور این پارادوکس. پردازیمه میمنتظره و پارادوکس دانند
کنیم، و سپس منطق تسویر شاهد که داراي اصولی براي بیان نقاط ثابت هستند صورتبندي می

  .توان از رسیدن به تناقض جلوگیري کرددهیم که چگونه مینشان می
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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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اي  و درك متعارف ما از جهان به گونه ابهام در زبان با نوعی عدم تعین ارتباط دارد: چکیده
نظریه . معین ندارند مرز مکانیاشیایی نظیر اورست که : متعهد به وجود اشیاي مبهم است

که ابهام را به معناي قابلیت ) 1993و  1970و لوئیس  1975فاین ( فرارزشگذارها در باب ابهام
هاي بعد  اما در سال. معرفی شدند سمنتیکی هایی کنند، به مثابه نظریه تدقیق چندگانه تحدید می

بازسازي  2010و بارنز  2008ویلیامز : هاي متافیزیکی از نظریه فراارزشگذارها ارائه شد خوانش
شبیه سازي نظریه جهانهاي ممکن  2004آکیبا ، 1993لوئیس  سمنتیکی نظریه متافیزیکی

توسیعی از بازسازي متافیزیکی  2014نژاد و حسینی عباسو  در باب ابهام) 1986لوئیس (لوئیسی 
که نظریه ایشان از دو  اند استدالل کرده 2014نژاد و حسینی عباس. هستند 1975 نظریه فاین

هم با شهودهاي اولیه درباره ابهام سازگار است و هم : جهت نسبت به دو نظریه دیگر برتري دارد
 .کنیم را معرفی می نژاد و حسینی ابتدا نظریه عباس ر این مقالهد. است مقتصدتربه لحاظ نظري 

چگونه چیزي  )جهان(ي هاتدقیق: است هاي فراارزشگذارانه بنیادین نظریه این مقاله مساله مساله
هاي  اي در باب شرطی اند که هر نظریه به همین بسنده کرده 2014نژاد و حسینی هستند؟ عباس

گرایی  این پاسخ واقع .تواند تعیین کننده حل مساله باشد خالف واقع مورد پذیرش قرار گیرد می
رسد  گرایی بگذاریم به نظر می ضدواقعاما اگر بنا را بر  .گیرد فرض می درباره اشیاي متعارف را پیش

ایده اصلی . دوجود دار راه سرراست تري براي تبیین ابهام در جهان بر پایه نظریه فراارزشگذارها
شیء . رتی محدود به اشیاي متعارف استبکار گرفتن نظریه برساخت اجتماعی پاتنم، گودمن و رو

ي عمده اهدافی که افراد جامعه دارند، برا و اجتماعی است هبه مثابه یک شیء برساخت متعارف
به طور خالصه این مقاله در پی آن است که نخست . مرز مکانی آن دقیقا کجاستمهم نیست که 

اي براي ابهام در جهان بر پایه نظریه فراارزشگذارها ارائه کند، و دوم تبیینی  توصیفی از نظریه
 .ی فراهم کندفلسفی براي این نظریه بر پایه نظریه برساخت اجتماع
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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 Σ -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. 
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 نام به آن روي عملگرهایی و ها ارزش فضاي یک باید نخست منطق یک نهادن بنیاد براي :چکیده
 ∽ ،∨ ،∧ هارابط و {T, F}  همان یا {0,1} هاارزش ي فضا کالسیک منطق در. داشت» رابط«
 .میشود استفاده دیگر هاییرابط و دیگر فضاهایی از کالسیک منطق هايدگرش در ولی. باشدمی

 ارزش، فضاهاي يباره در بحث به نخست اینجا در  .است جدا گفتاري خود هم هابنداشت انتخاب
 هاارزش فضاي آن در که ویژه حالتی سپس  .پردازیممی آنها روي هاي ) سور(  چنداگر و هارابط

ك و پیوسته منطق .گیریممی نظر در را است حقیقی هايعدد مجموعه معرفی آن خطی پار 
 پذیري بیان پایان، در .شد خواهد ارائه هالمد تئوري هايقضیه برخی خطی گونه و شد خواهد
  .شد خواهد آزموده خطی پیوسته منطق چارچوب در ریاضی هايمفهوم از شماري
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