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  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۲۹شنبه، چهار 
  (به وقت محلی تهران) ۱۰:۳۰
  (به وقت گرينويچ) ۰۷:۰۰

  
  

  نایسمفهوم منطق نزد ابن
  

  مهدی عظيمی (سخنران مدعو)
  ، تهران، ايرانتهراندانشگاه 

  
  چکیده
به  توانیهر دو را م نی. ادنیشی) دانش اند۲و ( شه،یاند ی) خطاشناس۱: (نهدیم شیمنطق پ یبرا فیدو تعر نایسابن
 یشناسنبه ذه توانیحرکت ذهن است، پس فهم او از منطق را م شهیکه اند دیگویم یبوعل گر،ید یبازگرداند. از سو یشناسشهیاند

د. جّد آن را نقد کر به یگر یعنوان روانشناس ریاست که فرگه ز اتیاضیاّول به منطق و ر رلبه ساِن نگرش هوس نیافروکاست؛ و 
منطق  کهیدرحال داند؛یم یمنطق را همان تفکر انتقاد یگمان است که و نیا ۀدآورندیپد زین نایسنخسِت ابن فیتعر ن،یاافزون بر 

 کندیم مطرح یمنطق یگزاره یمنزلهرا به ییهاگزاره نایسعالوه، ابن. بهستین هماننیبا آن ا ست،یتفکر انتقاد یِ رکن اصلاگرچه 
بلکه  ،ستیاو روشن ن یبرا یشناسکه نه تنها مرز منطق و معرفت دهدیها نشان مگزاره نیا ی. بررساندیشناختواقع معرفتکه در 
 ،یگر یروانشناس ن،ی. بنابراندیبینظام مبناگروانه م کی رمعرفت د یابزار توسعه یمثابهلکه بهمنطق را نه مستقالً، باصالً 
 .دهندیم لیاز منطق را تشک نایسفهم ابن یهستند که هندسه یاضالع مثلث یشناسو معرفت ،یانتقادتفکر 

 
 

 

 

  



 
  انجمن منطق ايران

  نهمين همايش ساليانه
	1400دي  30و  29تهران؛ 

  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۲۹چهارشنبه، 

  (به وقت محلی تهران) ۱۲:۰۰
  (به وقت گرينويچ) ۰۸:۳۰

  
  

  زالتا طبق کالرک
  

   حسن همتایی
  ، تهران، ايراندانشگاه تربیت مدرس ،گروه فلسفه

hhamtaii@gmail.com  
  

  سیدمحمدعلی حجتی
  ، تهران، ايراندانشگاه تربیت مدرس ،گروه فلسفه

hojatima@gmail.com  
  

  الله نبویلطف
  ، تهران، ايراندانشگاه تربیت مدرس ،گروه فلسفه

nabavi_l@modares.ac.ir  
 

  چکیده
ی مربع دایره است"، عالوه بر اشیاء متداول و رابطهیهایی مانند "دایرهگرا، در توضیح چگونگِی تصدیِق گزارهگرایاِن دوحملماینونگ

ند. شوی نامتداولی از حمل، مانند حمل رمزانشی، ملتزم میدایره و هم به گونههم به اشیاء نامتداولی مانند مربعِ حملِی متداول، 
گرایانه به های دوحملبندیهای فروکاسِت صورتی شیوهای برای ارائههای متافیزیکی همواره انگیزهی این تعهدبار اضافه
  های متداول بوده است.بندیصورت

ی حملِی رمزانشی میان یک خاصیِت متداول و یک شیء رابطهکنم که ای از این پیشنهادهای فروکاست را معرفی میاینجا خانواده
 کاهند. نیز اعضای دورتریی حملِی متداول (نمونشی) میان یک خاصیت نامتداول و یک شیء انتزاعی فرو میانتزاعی را به رابطه

لِی ی حمک شیء انتزاعی، به رابطهی حملِی رمزانشی میان یک خاصیِت متداول و یکنم که در آنها رابطهاز این خانواده را سراغ می
 شوند. متداول میان یک نسبِت دوموضعِی خاص، یک شیء انتزاعی و یک خاصیت متداول فروکاسته می

بر  پارادکسی که مبتنی کند.بندِی مشترِک این پیشنهادها، امکان بازتولید پارادکس کالرک را فراهم میدهم که صورتنشان می
ی اشیاء (ماینونگی) از روی خواهانههای زبان و فرض امکان تعریف دلها از فرمولی خاصیتواهانهخفرِض تجویز انتزاع دل

اند که اگر به نحو رمزانشی بر شیئی حمل گردند، به نحو متداول هایی را در نظر دارد که چنانویژه، خاصیتها است و بهخاصیت
 (نمونشی) نیز بر آن شیء حمل شوند.

های تها و نسباند، یا چنان هستند که انتزاع خاصیتگرایان پیش نهاده شدهراهکارهای دفع پارادکس، تا آنجا که توسط ماینونگ
های دیگرِ این اند. فروکاستگراییکنند، یا آنکه خود مستلزِم دو/چندحملی مذکور را منع میهای خانوادهمورد نیاز فروکاست

ما این وضعیت را شاهدی پارادکس کالرک هستند بدون آنکه راهی برای رهایی از آن سراغ کرده باشند.  خانواده، دچار پیامدهای
  ی حمل متداول، اصیل است.حمِل ماینونگی، الاقل در صورت تقریرشده توسط زالتا، به اندازهبر این حکم می دانیم که 
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  ساختار رجحانی در منطق تکليف و منطق غيریکنوا
  

   فاطمه سادات نبوی
  ، ايرانقم، قمدانشگاه  ،علوم رياضیگروه 

fs.nabavi@gmail.com 
  

  چکیده
 مشابهساختارها  نیاند. اوجوب مشروط به کار گرفته شده فیتعر یتوسط هنسون برا بارنیاول یبرا ،یرجحان ییمعنا یساختاها

به تمام مراجعه  یها، به جاکردن صحت گزارهچک یتفاوت که برا نیبا ا ند،هستممکن در منطق موجهات  یهامدل جهان
 Aاگر  میخوانیم( O(A/B)مثال، . میینمایممکن در دسترس مراجعه م یهاجهان نیبهترممکن در دسترس، تنها به  یهاجهان

  B که ییهاجهان نیبها در جهان نیترتیو بااولو نیصادق است، اگر در بهتر یفیتکل یمدل رجحان کیدر ) Bآنگاه واجب است که 
  برقرار باشد. زین  Aدر آنها صادق است،

رابطه  کیبه عنوان  کنوایریغ یهامنطق یبررس شنهادیپ یپس از آن که گبا کنوایریغ یهامنطق اتیها به ادبر ساختا نیا یجد ورود
. گرفتداد، توسط کراس و همکاران انجام  شنهادیپ کنوایریغ یرابطه نوع کی یبرا زین ییهاومیرا مطرح کرد و اکس یاستنتاج
استفاده از با  کنوا،یریغ یهامنطق یساز کپارچهیو  سهیمقا یبرا یدستگاه افتنیبه دنبال  رگذاریتاث اریمقاله بس کیدر  ايشان
 یهامنطق یبالقوه برا ومیاکس یادیتعداد ز یبنداقدام به دسته ند،هست یرجحان یهاتر مدلکه حالت عام یتجمع یهامدل
ها  آن نیترفیضع Cکردند که  یمعرف تیصحت و تمام یایو قضا ییمعنا یرهادسته منطق، همراه با ساختا ۵ها کردند. آن کنوایریغ

 یامنطق گزارهها منطق نیا نیتریقو نیچنبود. هم یگبا یشنهادیپ یهاومیو شامل اکس هاستمیس نیهمه ا هیو منطق پا
 یهاآن، مدل رینظ یهاکه رده مدل P طقمن ،هامنطق نیا نیداشتند. در ب دو منطق قرار نیا نیب گریبود و سه منطق د کیکالس
 کنوا،یریغ یهامنطقشد. در  ها ارائهآن یبرا زین یگر یمتعدد د یهایگرفتند و معناشناس مورد توجه قرار اریبودند، بس یرجحان
در   Aکه  ییهاجهان نیتریمعمولاگر در همه  ،صادق است  یمدل رجحان کیدر ) B معموالً  Aاگر  شودیم خوانده( B|A∽گزاره 
  صادق باشد. زین Bها صادق است، آن
  طهیح دوهر  درکه  دهمینشان م ییهابا مثال نه،یدو زم نیدر ا یرجحان یمختصر از ساختارها یمقاله ضمن ارائه گزارش نیا در

 آنها را ندارند. انیب تیساختارها ظرف نیوجود دارند که ا ییهااستدالل
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  شالح-سلریک یختیکری هیاز قض ییهامیتعم
  

   یمحمد گلشن
  ، ايرانتهران، یادیبن یهاپژوهشگاه دانش

golshani.m@gmail.com 
  

  چکیده
توان یبه کمک مفهوم فراضرب مشوند. یظاهر م اتیاضیر یهااز قسمت گرید یار یمدل و بس هیدر نظر یعیها به طور طبفراضرب

شالح -سلریک یختیکری هیقض نهیزم نیدر ا یدیو کل هیاول جینتااز  یکیارتباط برقرار کرد.  یختیکریو  یمعادل مقدمات میمفاه نیب
 یختیکری یهااگر و تنها اگر فراتوان ،هستند یدو تا ساختار مرتبه اول با هم معادل مقدمات یمفروضات حتکند تیم انیکه ب است

  داشته باشند.
اقع در و سلریک یختیکری هیقض نکهیا ژهیوهها الزم است و بساختار  زیدر سا ییهاتیمحدودکه  میدهینشان م یسخنران نیدر ا ما

ن نقاط چگال بدو یغلط باشد دو مجموعه مرتب خط وستاریپاگر  نکهیدادن اکار را با نشان نی. ما ااستمعادل  وستاریپ هیبا فرض
  .میدهیانجام م ،ندارند یعیاعداد طب یرو یلترهاینسبت به ف یختیکریفراتوان  چیدارند که هوجود  وستاریپحداکثر  زیاز سا ییانتها
 نیب ارتباط برقرار کردن قیکار از طر نی. امیکنیم انیب وستاریپ هیفرض ابیشالح را در غ-سلریک هیاز قض ییهامیتعم نیهمچن
 یشود ولیم سلریک هیما همان قض هیقض وستاریپ هی. در حضور فرضردیپذیانجام م وستاریپ یاهایپا یسر  کیو  سلریک هیقض
  است. نگیبه کمک فورس هیقض نیبرهان ابرقرار گردد.  اندتویم زین وستاریپ ابیدر غ هیقض

صحبت  شودینها مآ یختیکریمختلف منجر به  یهااز مدلبودن دو فراضرب  یچه موقع معادل مقدمات نکهیدر مورد ا نیهمچن
  .میرسانیرا به اثبات م ین مطالبآط با در ارتباو  میکنیمنظور مفهوم "مساله فراتوان" را مطرح م نیا یکرد. برا میخواه
  کرد. میکوچن صحبت خواه-اکس یختیکری ها در مورد مسالهروش نیوقت اجازه دهد راجع به کاربرد ا اگر
 مشترک با شالح است. یبر اساس کارها یسخنران نیا
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  (به وقت گرينويچ) ۱۲:۰۰

  
  

  مدل ناب هیدر نظر دیجد یدستاوردها
  

   یخانک میکر
  ، ايراناراک، اراک یدانشگاه صنعت
  ، تهران، ايرانیادیبن یهاپژوهشگاه دانش

khanaki@arakut.ac.ir 
  

  چکیده
در  ییمقاله، دستاوردها نی. در استیکاربردها ضرور یها قرار دارد و گسترش آن برامدل هیناب (محض) در مرکز نظر یمدل تئور 

 یراب یدیجد ی. دستاوردهامیدهیدلخواه گسترش م یهایوابسته را به تئور  یهایو تئور  داریپا یهایتئور  یمدل ناب برا هینظر
 یهااز اندازه ییدستاوردها ن،ی. همچنمیدهیدلخواه ارائه م یهایتئور  یرا برا داریپا کیطور جنرهب یهاپیو تا یمورل یهادنباله
 داد. میدلخواه ارائه خواه یهایتئور  یرا برا سلریک

 
 

 

 

  



 
  انجمن منطق ايران

  نهمين همايش ساليانه
	1400دي  30و  29تهران؛ 

  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۲۹چهارشنبه، 

  (به وقت محلی تهران) ۱۶:۰۰
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  زنجيراستفاده از تک با MTLی فاز  منطق اول مرتبه یهاتوسيع نااستاندارد تماميت
  

  یرصانعیاحمد مدیس
  ، ايرانتهران، مدرس تیدانشگاه تربگروه فلسفه، 

sa.mir@modares.ac.ir  
 

  چکیده
همچون  BL یهاعیتوس یقو تیو تمام تیتمام رغمیاست که عل نیا ،ینرم-t یمنطق فاز  یایدر فراقضا یاز مشکالت اساس یکی

 ،یاگزاره کردی]) در رو۰٬۱[ یرو یگودل و ضرب ،یچندارزشاستاندارد  یجبرها یعنی) (Π( ی) و ضربG)، گودل (Ł( چیلوکاشو یهامنطق
کل وجود مش نیا یحل براراه کیندارند.  یقو تیو تمام تیجبر متناظرشان، تماماستاندارد و  ریبا نظر به زنج ولمرتبه ا کردیدر رو

ما دارد. ا یقو تیو تمام تینااستاندارد، تمام ریگوناگون با نظر به تک زنج یفاز  یهامرتبه اول منطق کردیرو کهنیدارد و آن ا
و  TM ،NM ،BL ،SBL ،Łهمچون  یفاز  یهااز منطق یار یبس تیو تمام یقو تیتمام تروش در اثبا نیا یهاقیتوف رغمیعل
 عی، و هر توسSBLnیانقباض-n یهامرتبه اول آن، منطق یهاعیو توسΠمرتبه اول آن،  یهاعیو توس Gمرتبه اول آن، یهاعیتوس
وجود دارد:  نهیزم نی))، سه سؤال باز در اGnگودل ( یارزش یمتناه) و Łn( چیلوکاشو یارزش ی(مانند متناه BLاز  یارزش یمتناه

 SMTL کهنیا رغمیعل ن،ی) دارند؟ همچنی(قو یارهیزنج تیها تماممرتبه اول آن یهاعیو توس WNM و MTL ،IMTL ،PMTL ایآ
 یارهیزنج تیتمام ایدارند؟ و، آ یارهیزنج یقو تیهم تمام ∀SBL و ∀SMTL ایدارند، آ یارهیزنج یقو تیتمام SBL و

 یاصلها، هدف منطق نیا تیعدم تمام ای تیسؤاالت باز و اثبات تمام نینه؟ پاسخ به ا ایاست  یارهیزنج یقو تیتماممستلزم 
 یهاستمیس یر ینااستاندارد زنج تیموجود در اثبات تمام یو فرامنطق یجبر  یکارهابه آن از راه یابیدست یپژوهش است که برا نیا

 هد شد.استفاده خوا ،یمنطق فاز 
 
 

 

 

  



 
  انجمن منطق ايران

  نهمين همايش ساليانه
	1400دي  30و  29تهران؛ 

  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۲۹شنبه، چهار 
  (به وقت محلی تهران) ۱۶:۳۰
  (به وقت گرينويچ) ۱۳:۰۰

  
  

  لطفًا بخش انگليسی را ببينيد.
  

  (سخنران مدعو) ملوين فيتينگ
  متحده اياالت، نيویورک، نیویورکدانشگاه 

  
  چکیده

 شود.اين سخنرانی به انگليسی ارايه می
 
 

 

 

  



 
  انجمن منطق ايران

  نهمين همايش ساليانه
	1400دي  30و  29تهران؛ 

  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۳۰شنبه، پنج
  (به وقت محلی تهران) ۱۰:۳۰
  (به وقت گرينويچ) ۰۷:۰۰

  
  

  Z فیبه زبان توص DRTترجمه زبان گفتمان 
  

  یفیس ییشهره طباطبا
  ، ايرانتهران، فیشر یدانشگاه صنعت وتر،یکامپ یدانشکده مهندس

tabatabayiseifi@ce.sharif.edu  
  

  محمد ايزدی
  ، تهران، ايرانفیشر یدانشگاه صنعت وتر،یکامپ یدانشکده مهندس

izadi@ce.sharif.edu  
 

  چکیده
 اتیملع نیانجام ا یبرا گرید زمیفرمال کیاستفاده شده است. ما  یعیجمالت زبان طب یارائه معنا یبرا یمتفاوت یصور  یزبانها
که ترجمه  مینام دارد. ما نشان داد Z یمعروف است و زبان شما اریبس یسینوبرنامه یهازبان فیکه در حوزه توص میکنیم یمعرف
چارچوب  کیگفتمان  ییبازنما یتئور  ای DRTوجود دارد.  Z ی) به زبان شماDRTگفتمان ( ییبازنما یور از تئ یاافتهیساخت

 ییداشتن معنا در بازنماحل مساله ادامه زمیفرمال نیا یاست. هدف اصل یعیزبان طب ییمعنا ییبازنما یمعروف در راستا یصور 
وجود دارد که دو بخش  ییهاآن مربع یوجود ندارد و به جا نماتیکمّ  یهااز سمبل یاستفاده ظاهر  زمیفرمال نیگفتمان است. در ا

 رهایمتغ نیا نیروابط ب فیتوص یشود و بخش دوم برایاستفاده م رهایمتغ ای دیجد یمراجع گفتمان یمعرف یبخش اول برادارند. 
شخص م یبه شکل ضمن گریکدیآنها نسبت به  تیموقعقرار داشته باشند و  گریکدیدرون  توانندیها ممربع نی. اشودیاستفاده م

ناسب م یرهایاند که متغشده یطراح یطور  یر یپذدسترس نیهستند. قوان ریپذها دسترساز درون کدام مربع رهایکدام متغ کندیم
که  یا. نظام ترجمهاردوجود دبه زبان مرتبه اول  DRTاز  قیترجمه دق کیدر دسترس باشند.  یبعد یعبارات ارجاع یهمواره برا
 به کار گرفته شود. یعیزبان طب یدر حوزه معناشناس تواندیم Z فیزبان توص دهدینشان م میما ارائه کرد

 
 

 

 

  



 
  انجمن منطق ايران

  ساليانهنهمين همايش 
	1400دي  30و  29تهران؛ 

  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۳۰شنبه، پنج
  (به وقت محلی تهران) ۱۱:۰۰
  (به وقت گرينويچ) ۰۷:۳۰

  
  

  یمحاسبات زیدر آنال یدگیچیپ
  

  روشندل توانا نینازن
  تهران، ايران ر،یرکبیام ی، دانشگاه صنعتوتریو علوم کامپ یاضیدانشکده ر

nrtavana@aut.ac.ir  
  

  چکیده
   توانیهستند. م f: ⊆X × Yبه صورت  یکه روابط شوندیم انیب f: ⊆X⇉Y یبا کمک توابع چندارزش یاضیمسائل ر

dom(f) = {x ∈ X: f(x) ≠ ∅} 
 جیرا به عنوان نتا f(x) ⊆ Yتوابع  ریدر نظر گرفت و مجموعه متناظر از مقاد fاز مساله  x یرفتنیپذ یهابه عنوان نمونه را

 یاضیمثال ر کی. میریگیدر نظر م یکیمتناظر  یرا با مجموعه تک عضو  f(x)، مقدار f یمقدار  پنداشت. در حالت تابع تکممکن 
 کی f:X → ℚکه   f(x) = 0معادله به شکل  کی یهاصورت جوابه ب توانندیم یاضیاز مسائل ر یار یاست. بس شهیرکردن  دایپ

تابع  کیاست.  δ: ⊆ℕℕ→ Xپوشا  یتابع جزئ کیبا  Xمجموعه  کی، (X, δ) شینما یفضا کیشوند.  انیباست  وستهیتابع پ
  دیکن فی. تعرشودیم دهیمساله نام کی ش،ینما یفضاها یرو  f:  ⊆X⇉Y یچندارزش

f ⊑ g: ⟺ dom(g) ⊆ dom(f), ∀x ∈ dom(g) f(x) ⊆ g(x). 
 یداشته باشد. برا یتحقق نیچن کی) است هرگاه وستهی(پریپذمحاسبه fمساله  کی. کندیرا حل م gمساله  f مییحالت، گو نیا در

  ، .,.>و تابع جفت < gو  fمساله دو 
۱ f ≤W g ریپذاگر توابع محاسبه H, K ⊆ ℕℕ ⇉ℕℕ   هر  یبرا کهیموجود باشد بطورG ˫g ،H < id, GK >˫ f.  
۲ f ≤sW g ریپذاگر توابع محاسبه H, K ⊆ ℕℕ ⇉ℕℕ   هر  یبرا کهیموجود باشد بطورG ˫g ،HGK ˫ f.     
  

 ≤Wو ≤sW متناظر آنها  یارز هستند و روابط هم بیترت شیپ≡W   و   ≡sW   متناظر را درجات  یارز هم یهاهستند. کالس
 کرد. فیتعر نجایا توانیرا م یدگیچیمربوط به پ میمفاهاز  یار ی. بسندی) گوی(قو راخیوا

 
 

 

 

  



 
  انجمن منطق ايران

  نهمين همايش ساليانه
	1400دي  30و  29تهران؛ 

  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۳۰شنبه، پنج
  (به وقت محلی تهران) ۱۱:۳۰
  وقت گرينويچ)(به  ۰۸:۰۰

  
  

  ببنيد.لطفًا بخش انگليسی را 
  

  (سخنران مدعو) سارا نگری
  گروه رياضی، دانشگاه جنوا، جنوا، ايتاليا

  
  چکیده

 شود.اين سخنرانی به انگليسی ارايه می
 
 

 

 

  



 
  انجمن منطق ايران

  نهمين همايش ساليانه
	1400دي  30و  29تهران؛ 

  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۳۰شنبه، پنج
  (به وقت محلی تهران) ۱۵:۰۰
  (به وقت گرينويچ) ۱۱:۳۰

  
  

  هااسپن یاز رسته یتوپوس به عنوان خارج قسمت کیزبان 
  

   یمحمد گلشن
  ، تهران، ايرانیادیبن یهاپژوهشگاه دانش

golshani.m@gmail.com  
  

   نسبشیرعلی امیررضا
  ، ايرانکرمان، دانشگاه شهيد باهنر

shiralinasab@gmail.com 
  

  چکیده
 یهاختیها ررسته نی. اشوندیاستفاده م یارسته یدر ساختارها یاآن به طور گسترده یهاقسمتها و خارج اسپن یرسته
 کی یمختلف به کار رود.  برا یهایژگیبا و دیجد یهاساختن رسته یبرا تواندیم تیخاص نیدارند. ا هیپا یاز رسته یشتر یب

ه ب یاراستا، رسته نی. در امیاآن استفاده کرده یاز زبان داخل دیجد فیتوص کی یارائه یراآن را ب یهااسپن یرستهتوپوس، 
 ییهاختین ربه عنوا یروابط منطق یهمه نی. همچنباشدیها مو ترم رهایمتغ یبوده و شامل همه یکه بسته دکارت میاآوردهدست 
 اند.شده فیرسته تعراز آن 

 
 

 

 

  



 
  انجمن منطق ايران

  نهمين همايش ساليانه
	1400دي  30و  29تهران؛ 

  زمان ارايه
  ۱۴۰۰دی  ۳۰شنبه، پنج
  (به وقت محلی تهران) ۱۵:۳۰
  (به وقت گرينويچ) ۱۲:۰۰

  
  

  لطفًا بخش انگليسی را ببنيد.
  

  (سخنران مدعو) آتنمارک فن
  فرانسه، پاريس، آرشيو هوسرل

  
  چکیده

 شود.اين سخنرانی به انگليسی ارايه می
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