


مکانساعت
دریافت کارت سمینار8 - 8:30

هماهنگی و دریافت فایل پاورپوینت 
سخنرانان

سالن شماره 1افتتاحیه سمینار8:30 - 9
سخنرانی ریاست محترم انجمن منطق ایران، 

آقاي ضیا موحد

سالن شماره 1آقاي حمید وحید دستجردي9 - 9:40

ریاست جلسه: آقاي          از معرفت ریاضی به معرفت منطقی
ضیا موحد

11:45 - 9:45

آقاي محمد علی حجتی - آقاي مرتضی 9:45 - 10:15
9:45 - سالن شماره 1مزگی نژاد

سالن شماره 2آقاي مقداد قاري10:15

بررسی رویکرد هارویچ به انتقادات کریپکی 
برتئوري کاربردي معناداري

ریاست جلسه: آقاي            
ریاست جلسه: آقاي محمد اردشیرمنطقهاي توجیه و مسایل معرفتیلطف اهللا نبوي

10:30 - سالن شماره 1آقاي مرتضی حاج حسینی10:30 - 11:00
سالن شماره 2آقاي سید مجتبی مجتهدي11:00

مقایسه رفتار ثابتهاي منطقی در منطق 
قدیم و جدید و لوازم آن در صورتبندي 

استداللها

ریاست جلسه: آقاي            
ریاست جلسه: آقاي محمد اردشیرمنطق اثبات پذیريلطف اهللا نبوي

11:15 - سالن شماره 1آقاي اسداهللا فالحی11:15 - 11:45
سالن شماره 2آقاي امیرحسین اکبرطباطبایی11:45

ریاست جلسه: آقاي            سه تفسیرازمشروطۀعامه نزد خونجی
ریاست جلسه: آقاي محمد اردشیرنظریه ي مدل براي مفهوم برهانلطف اهللا نبوي

پذیرایی11:45 - 12:15

سالن شماره 1آقاي مجید علیزاده12:20 - 13

ریاست جلسه: آقاي محمد منطق زیر ساختی و درون یابی یکنواخت
اردشیر

صرف ناهار13 - 14:30

سالن شماره 1آقاي شهرام محسنی پور14:30 - 15:10

ریاست جلسه: آقاي سید ارنست زرملو و نظریه ي مجموعه ها
نصر اهللا موسویان

17:15 - 15:15

 - 15:15
15:15 - سالن شماره 1آقاي محمد صالح زارع پور15:45

سالن شماره 2آقاي داود حسینی15:45

راه حلی مبتنی بر توجیه معرفتی براي 
پارادکس امتحان غیر منتظره

ریاست جلسه: آقاي مجید 
ریاست جلسه: آقاي محمدعلی اژه اياستدالل ایونز درباب ابهام در جهانعلیزاده

سالن شماره 2آقاي مهدي اخوان16 - 16:30سالن شماره 1خانم فرزانه درخشان16 - 16:30

ریاست جلسه: آقاي مجید درونیابی  یکنواخت براي منطق پایه
علیزاده

سازگاري، پلی براي گذار از منطق 
ریاست جلسه: آقاي محمدعلی اژه ايصوري به اخالق صوري

 - 16:45
16:45 - سالن شماره 1خانم راحله جاللی کشاورز17:15

سالن شماره 2آقاي مازیار چیت ساز17:15

ریاست جلسه: آقاي مجید نظریه ي ساختی مجموعه ها
علیزاده

نقد ردیه هوسرل برروانشناسی 
ریاست جلسه: آقاي محمدعلی اژه ايگرایی

پذیرائی17:15 - 17:45

سالن شماره 17:451 - 18:30

جدول برنامه ها و سخنرانی هاي اولین سمینار ساالنه انجمن منطق ایران

سخنرانی هاي موازي صبح

سخنرانی هاي موازي عصر

مجمع عمومی سالیانه انجمن منطق ایران - اختتامیه 
سمینار



  

) ریاضیات درباره چیست؟ و 1شود: (فلسفه ریاضی از دو پرسش اساسی تشکیل می
) علم ما به حقایق ریاضی چگونه ممکن است؟ واضح است که پاسخ به این دو 2(

هاي عمدة تواند مستقل از یکدیگر باشد. در این سخنرانی ابتدا مؤلفهپرسش نمی
گیرد. پس از آن با طرح قرار میشناسی ریاضی به اختصار مورد بررسی معرفت

خطوط کلی لوجیسیسم، به عنوان کوششی جهت فروکاهش ریاضیات به منطق، به 
این پرسش خواهیم پرداخت که معرفت منطقی چگونه ممکن است. رویکردهاي 
گوناگون به معرفت منطقی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا مشخص گردد که آیا 

تر است یا خیر. در طی بحث به خصلت ریاضیات سهلتبیین معرفت در منطق از 
هاي ریاضی و منطقی از حیث تجربی بودن یا ماقبل تجربی بودن نیز اشاره معرفت

 خواهد شد.

 حمید وحید دستجردي  زمان سخنرانی

 از معرفت ریاضی به معرفت منطقی 9:40 - 9

 



 "معنی ، کاربرد و صدق  " هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل استداللهاي هورویچ در مقاله
وي در این مقاله به دفاع از ایده  . 1منتشر شده است 1995در سال  Mindاست که در مجله 

،در مقابل استداللهایی برآمده که علیه این رویکرد  2ویتگنشتاین، یعنی تئوري کاربردي معنی
ارائه شده اند ، تمرکز هورویچ خصوصا بر انتقادهاي کریپکی است . کریپکی در کتاب مشهور خود 

گرچه با دیدگاه ویتگنشتاین  3"تاین درباره قواعد و زبان خصوصی دیدگاه ویتگنش"با عنوان 
درباره معنی داري همدلی می کند اما، به تعبیر هورویچ، در این کتاب سعی می کند استدالل 
کند معناي یک واژه نمی تواند کاربرد آن به شکلی معین باشد؛ مفهومی که کریپکی به نقد آن 

ژه نمی تواند معادل با تمایالت یا  و معتقد است معناي یک وااست؛ ا 4می پردازد تمایل گرایی
  قابلیت هاي انسان براي کاربرد آن واژه باشد . 

» معنی ، کاربرد و صدق«ترتیب مباحث در این مقاله هماهنگ با  شیوه نگارش مقاله       
به بررسی هورویج است ، به گونه اي که مقاله حاضر داراي سه بخش عمده است . در بخش اول 

و توضیح دیدگاه هورویج از تئوري کاربردي معنی پرداخته شده و سعی شده صرفا تفسیر روشنی 
با استفاده از آثار   "deflationary"از دیدگاه وي ارائه شود . در بخش دوم مفهوم پایه اي 

 2010( که انتشارات آکسفورد در سال 5»صدق ، معنی ، واقعیت«متاخر وي مخصوصا کتاب 
تشر کرده است و شامل دیدگاه غنی تري در باره این مفاهیم است) بطور دقیقی بازشناسی من

شده است . بخش سوم شامل بازخوانی از استدالل کریپکی در مخالفت با فروکاست معنی به 
 کاربرد با تقریر هورویچ و تحلیل و نقد اشکاالت وي بر این استدالل خواهد بود .  

                                                             
1  .  Horwich,P. 1995. “Meaning, Use and Truth”. Mind, 104. Oxford.  
2 . use theory 
3   . Kripke, S. 1982. Wi genstein on Rules and Private Language. Cambridge. MA: 
Harvard University Press. 
4  . dispositionalism 
5  . Horwich,P . 2010 .“Truth, Meaning ,Reality”. the United States : Oxford University 
Press Inc., New York 

 نژاد یمزگ یمرتض - یحجت یعل محمد  زمان سخنرانی

 یپکیکر انتقادات به چیهارو کردیرو یبررس 10:15 - 9:45
 يمعنادار يکاربرد يبرتئور

 



  

منطقهاي توجیه خانواده جدیدي از منطقها هستند که صورتهاي صریحی از منطقهاي موجهات 
کنیم. اولین هاي معرفتی استدالل سازند که توسط توجیهباشند. این منطقها ما را قادر میمی

معرفی شد. هدف اولیه او ارایه  1995منطق توجیه، به نام منطق اثباتها، توسط آرتموف در سال 
، و در نهایت ارایه معناشناسی حسابی براي منطق S4پذیري براي منطق موجهات تعبیر اثبات

ایی کولموگرف بود. منطقهاي توجیه گسترشه-هیتینگ-سازي معناشناسی براوئرشهودي و صوري
 Fیک ترم توجیه و  tهستند، که در آن  ”t:F“هایی به صورت از منطق کالسیک بوسیله گزاره

. قضیه تمامیت حسابی باشدمی □Fصورت صریحی از گزاره موجه  t:Fیک گزاره است. گزاره 
در  Fاثباتی براي  t"توان به صورت را می t:Fبراي بیشتر منطقهاي توجیه برقرار است، و بنابراین 

توانند به عنوان منطقهاي دانش تعبیر کرد. منطقهاي توجیه همچنین می "است PAحساب پئانو 
در  "پندار درست توجیه شده"در نظر گرفته شوند، و در واقع منعکس کننده بخش توجیه در 

 "علم داریم tبه دلیل  Fما به "توان به صورت را می t:Fباشند.  بنابراین مساله تعریف دانش می
تعبیر کرد. در این سخنرانی پس از معرفی منطقهاي توجیه  "است Fتوجیه یا شاهدي براي  t"یا 

یک فرد به همه توتولوژیها "پردازیم: مساله علم الیتناهی به ارتباط آنها با مسایل معرفتی زیر می
- ما می" ، پارادوکس داننده"یک فرد به همه نتایج بدست آمده از علمش علم دارد"یا  "علم دارد

. صورت موجه و توجیهی پارادوکس داننده به این صورت است "دانیم که این جمله نادرست است
که افزودن عملگرها و اصول نقطه ثابت به ترتیب به زبان و اصول یک منطق باعث ناسازگاري آن 
اب منطق خواهد شد. در انتها یک منطق توجیه نقطه ثابت سازگار، بر پایه منطق اثباتها و حس

سازي (یا نقطه ثابت) کنیم. در این منطق توجیه نقطه ثابت صورتی از لم قطريمیو،  معرفی می
آیا توانایی علمی ما "کنیم استدالل پاتنام در مورد اینکه گودل برقرار است. سپس سعی می

این را در  "سازي شودمیتواند توسط کامپیوتر (یا به طور دقیقتر، توسط ماشینهاي تورینگ) شبیه
 منطق توجیه نقطه ثابت صورت بندي کنیم و به این پرسش پاسخ منفی بدهیم.

 يقار مقداد  زمان سخنرانی

منطقهاي توجیه و مسایل معرفتی: منطقهاي  10:15 - 9:45
 توجیه نقطه ثابت

 



بررسی نسبت منطق قدیم با منطق کالسیک جدید یا برخی از شاخه هاي پیشرفته آن دست کم نیازمند 
 سه مرحلۀ بنیادي است: 

هاي منطقی و قواعد مربوط به آنها درهریک از دو نظام. مرحله دوم: بررسی  مرحله اول: بررسی رفتار ثابت
ساختار استدالل و نسبت میان مقدمات و نتیجه و چگونگی اقامه برهان درهریک از دو نظام. مرحله سوم: 

طق کالسیک جدید  درحل شناسائی دستگاه استنتاجی منطق قدیم و مقایسه آن با دستگاه استنتاجی من
  مسائل. 

که از آن جز در مبحث قضایاي موجهه خبري نیست بگذریم،  »و«: اگر از ثابت منطقی مرحله اول
شود.  در منطق قدیم،  دیده می»نقیض«و » یا«، »اگر ... آنگاه«، »چنین نیست که ...«هاي  ثابت

 -1شود:  هاي مختلفی مطرح می در اینجا سؤال».  بعضی«و » هر«همینطور است ثابت هاي منطقی 
با رفتار کدامیک از ثابت هاي استلزام مادي، استلزام اکید و شرطی ربطی قابل مقایسه »  اگر ... آنگاه«رفتار

چرا  -3با رفتار کدامیک از ثابت هاي مصداقی یا مفهومی فاصل قابل مقایسه است؟ » یا«رفتار -2است؟ 
رفتار نقیض آیا مشابه رفتار  - 4طور محدود استفاده شده است؟ به » و« در منطق قدیم از ثابت منطقی 

داراي چه » بعضی«و » هر«ثابت هاي منطقی   -5ثابت منطقی نقیض در منطق کالسیک جدید است؟ 
  رفتاري می باشند؟ 

:در این مرحله ابتدا به تعریف استدالل در منطق قدیم و مقایسه آن با تعریف استدالل در مرحله دوم
 -2آیا منطق قدیم  تعریفی تابع ارزشی از استدالل را می پذیرد؟  -1پرسیم:  پردازیم و می ید میمنطق جد

آیا قواعد مربوط به ثابت  -4دراین منطق چه نسبتی بین مقدمات یک استدالل و نتیجه آن برقرار است؟ 
وابت منطقی و قواعد با عنایت به رفتار ث -5ها براي اقامه برهان و اثبات مسائل این منطق کافی است؟ 

مربوط به هر یک و نیز سایر قوانینی که در این منطق مورد استفاده قرار گرفته اند برهان در این منطق 
  چگونه نوشته می شود؟ 

: در این مرحله دستگاهی براي حل و اثبات مسائل در منطق قدیم پیشنهاد می شود و با ارائه مرحله سوم
در این منطق به صورت نمادي نمایش داده می شود. سپس توانائی این  چند مثال  چگونگی اثبات مسائل

 .دستگاه با توانائی دستگاه استنتاجی منطق کالسیک جدید مقایسه می شود

 ینیحس حاج یمرتض  زمان سخنرانی

 و میقد منطق در یمنطق يثابتها رفتار سهیمقا  11:00 - 10:30
 استداللها يصورتبند در آن لوازم و دیجد

 



 

 

 



   

مفهومی است سینوي که » ضرورت به دوام وصف موضوع«یا » ضرورت به شرط وصف موضوع«
اش را بیان کرده است.  نامیده و احکام» مشروطۀ عامه«فخر الدین رازي براي نخستین بار آن را 

هایی در احکام مشروطۀ عامه در بحث عکس مستوي و قیاس  پس از فخر رازي، تردیدها و اختالف
ت و این مسئله افضل الدین خونجی را به تفکیک سه تفسیر از مشروطۀ عامه واداشته پدید آمده اس

است: ضرورت الجل الوصف، ضرورت بشرط الوصف و ضرورت مادام الوصف. درك صحیح این سه 
نماید و ما در این مقاله  بندي آن در منطق جدید از سوي دیگر دشوار می تفسیر از یک سو و صورت

بندي نیکالس رشر از  کنیم. این پیشنهاد با تغییراتی در صورت تی ارائه مییک پیشنهاد مقدما
توان نشان داد که این پیشنهاد همۀ احکام ادعا شده از سوي  آید و می مشروطۀ عامه به دست می

کند. از آنجا که درستی احکام منطق  خونجی و پیروانش براي اقسام مشروطۀ عامه را پشتیبانی می
بندي به  تواند دلیل قاطعی بر درستی آن صورت بندي پیشنهادي مقاله نمی ورتقدیم بر پایۀ ص

بندي پیشنهادي را، براي کسب تایید بیشتر، با توضیحات قطب  ایم صورت شمار رود، تالش کرده
  مقایسه کنیم. شرح مطالعالدین رازي در 

   

  

 

 یفالح اسداهللا  زمان سخنرانی

 خونجی نزد تفسیرازمشروطۀعامه سه  11:45 - 11:15

 



  

  
 



  

پیرو یک اظهار نظر منسوب به کواین، برخی منطق دانان بر این باور بودند که منطق، تنها منطق   
امروزه کالسیک است و دیگر منطق ها در حقیقت جبر، بازي ، افسانه اند و یا هر چیز دیگري. ولی 

(شاید به دلیل پیدایش رایانه) ذهن منطق دانان افق بازتري یافته است که انان را اماده پذیرش 
منطق هاي گوناگونی می سازد. این گشایش به گفته ژیرارد منطق دان مشهور فرانسوي سبب 
را  پیدایش شمار شگفت اوري از منطق ها در قرن بیستم شد. برخی از انها از منطق تنها نام ان

  دارند ولی برخی دیگر سر به راه تر بوده و با پایبندي به اصول متعارف منطقی پدید امدند.

پرسش مهمی که باید پاسخش را یافت این است که یک منطق باید دارنده ي چه ویژگی هایی 
باشد تا سزاور نام منطق یا منطق خوب شود. براي نمونه منطق دانان جبري بر این باورند منطقی 

فرمول بندي جبري نداشته باشد منطق مناسبی نیست. هنگامی که قرار است یک منطق جدید  که
پدیدار شود، منطق دانان ویژگی هاي بسیاري را از ان انتظار دارند ویژگی هایی مانند: دارا بودن 
معنا شناسی مناسب، جبري پذیري، تصمیم پذیري،داراي فرمول بندي در دستگاه گنتزن، حذف 

  ون یابی کریگ، تعریف پذیري بث و... .برش، در

در این سخنرانی به مفهوم جبري پذیري بیشتر می پردازیم. سپس منطق زیر ساختی، در دستگاه 
حساب رشته اي گنتزن، به عنوان منطقی (تقریبا) جدید و برخوردار از بسیاري از ویژگی هاي نام 

می دهیم: ایا منطق زیر ساختی داراي برده معرفی می گردد. در پایان به یک پرسش پاسخ مثبت 
  ویژگی درون یابی یکنواخت است؟

   

  

 

 زادهیعل دیمج  زمان سخنرانی

 کنواختی یابی درون و یساخت ریز منطق  13 - 12:20

 



  

که در هایدلبرگ آلمان برگزار شده بود،  1904ي جهانی ریاضی دانان در سال در سومین کنگره  
ي اي عرضه کرد که در آن ادعا شده بود که توان مجموعهریاضی دان مجار، یلوس کونیگ مقاله

گر بر اي ویرانپیوستار نمی تواند مساوي هیچ یک از عددهاي اصلی کانتور باشد. این نتیجه، ضربه
ي کانتور وارد می کرد که تنها کمی بیش از بیست سال از تاسیس آن گذشته ي مجموعهنظریه

) 1871-1953بود. در کمتر از بیست و چهار ساعت، ریاضی دان جوان آلمانی ارنست زرملو(
انست ضربه را دفع کرده و ایرادي در برهان کونیگ پیدا کند. با این حال به نظر می آمد خطر تو

ي کامال برطرف نشده است و هر آن احتمال دارد که کونیگ برهانش را اصالح کند. این واقعه نقطه
شروع  ي خوشترتیبیشروعی بود براي تحقیقات بنیادي و بسیار تاثیر گذار زرملو که با اثبات قضیه

ي شد که منجر به صورتبندي اصل انتخاب گردید و بعداً با اصل موضوعی کردن کل نظریه
  .ها ادامه یافت. در این سخنرانی به شرح مفصل تري از این مطالب خواهیم پرداختمجموعه

  

   

  

 

 پور یمحسن شهرام  زمان سخنرانی

 ها مجموعه ي هینظر و زرملو ارنست  15:10 - 14:30

 



  

 nبندي کرد: در يکي از  گونه صورت توان اين اعالم معلم در پارادکس امتحان غيرمنتظره را مي  
بيني و  پيش روز آينده از شما امتحاني خواهم گرفت که روز برگزاري آن براي شما غيرقابل

اند بر اين نکته توافق  غيرمنتظره خواهد بود. اکثر کساني که در صدد حل اين پارادکس برآمده
nدارند که اگر  فردا امتحاني از «اشد که ، اعالم معلم کاذب است. يعني اگر اعالم معلم اين ب1=

، »بيني و  غيرمنتظره خواهد بود پيش شما خواهم گرفت که روز برگزاري آن براي شما غيرقابل
توان استدالل کرد که اعالم معلم کاذب است و امکان برگزاري امتحان موردنظر  درستي مي گاه به آن

حل اين  دعا نادرست است و هر راهاو وجود ندارد. در اين مقاله اوالً نشان خواهيم داد که اين ا
nاي باشد که امکان برگزاري امتحان غيرمنتظره را در حالت  گونه پارادکس بايد به هم حفظ  1=

داد به مفهوم  بيني بودن" يا "غيرمنتظره بودن" يک روي پيش کند؛ ثانياً با تحويل مفهوم "غيرقابل
اي براي اين پارادکس  حل تازه داد است، راه ي آن روي کننده اي که بيان "توجيه نداشتن" براي گزاره

nارائه دهيم که امکان برگزاري امتحان غيرمنتظره را در حالت   هم حفظ کند. در اين  1=
سازي استدالل  گيريم و براي صوري حل توجيه معرفتي را امري تشکيکي و ذومراتب در نظر مي راه

  کنيم. آموزان از منطق احتماالتي توجيه استفاده مي دانش

 پور زارع صالح محمد  زمان سخنرانی

 پارادکس يبرا یمعرفت هیتوج بر یمبتن یحل راه  15:45 - 15:15
 منتظره ریغ امتحان

 



  

نظریه هاي ابهام در جهان واقع مدعی هستند که مستقل از اینکه بوسیله زبان چگونه جهان را 
استدالل کرده است که چنین موضعی  1978توصیف کنیم، در جهان ابهام وجود دارد. ایونز 

است. ابتدا استدالل ایونز صورتبندي خواهد شد. سپس از ایونز در مقابل برخی اشکاالت ناسازگار 
دفاع خواهد شد: اشکاالتی که به فرض ایونز مربوط به منطق عملگر عدم تعین است. در پایان 
استدالل می شود که استدالل ایونز مبتنی بر فرض مورد مناقشه اي در باب منطق انتزاع ویژگی 

  ور مشخص در استدالل وي مغالطه اي از نوع جابجایی حیطه عملگرها وجود دارد.است؛ به ط

  

 

 ینیحس داود  زمان سخنرانی

 جهان در ابهام درباب ونزیا استدالل  15:45 - 15:15

 



به عنوان زیر سیستمی از منطق  1981در سال 1رمنطق پایه گزاره اي اولین بار توسط آلبرت ویس
شهودي در دستگاه استنتاج طبیعی معرفی شد. ویسر همچنین نشان داد که این منطق نسبت به 

با رویکردي فلسفی 2ویم رویتنبرگ 1991تراگذري کامل است. یک دهه ي بعد در سال  مدل هاي
یک دستگاه حساب رشته اي براي  1995این منطق را مجددا معرفی کرد. محمد اردشیر در سال 

 منطق پایه معرفی نمود. 

نتیجه اي است راجع به (Craig Interpolation)در منطق ریاضی, قضیه ي درونیابی کریگ 
ارتباط بین تئوري هاي منطقی متفاوت. به طور کلی این قضیه بیان می کند که اگر فرمول 

φ فرمولψ  را نتیجه بدهد , یک فرمول سوم مانندη  که درون یاب نامیده می شود, موجود است,
پذیر  اثباتψ→ηو ψ→φظاهر شده باشند و ψو φدر هردوي  ηبه قسمی که تمام متغیر هاي 

 باشند.
ویژگی درونیابی یکنواخت براي منطق گزاره اي تعمیمی از ویژگی درون یابی کریگ است. این 

 -, یک پس Qو هر انتخاب از متغیر هاي گزاره اي  Aویژگی بیان می نماید که براي هر فرمول 
Aموجود است به قسمی که الف)         (A,Q)درون یاب یکنواخت → I    (A, Q)  اثبات

→ 	باشد, Qدر  Aکه متغیرهاي مشترکش با  Bپذیر باشد و ب) هرگاه براي یک فرمول  	  
( , )     اثبات پذیر باشد آنگاه  → نیز اثبات پذیر است. به طور مشابه , براي هر فرمول   	

B  و هر انتخاب از متغیرهاي گزاره ايR موجود است به  ( , )    درون یاب  -یک پیش
( , )    قسمی که الف) → که متغیر هاي  Aاثبات پذیر باشد و ب) هر گاه براي فرمول   	

→ باشد,  Rدر  Bمشترکش با  نیز اثبات پذیر  ( , )    	→ اثبات پذیر باشد, آنگاه   	
 است.

 پایه گزاره اي است.آنچه در این مقاله بررسی می شود ویژگی درون یابی یکنواخت براي منطق 

                                                             
Albert Visser1 
Wim Ruitenberg2 

 درخشان فرزانه  زمان سخنرانی

 هیپا منطق يبرا کنواختی  یابیدرون  16:30 - 16

 



هري گنسلر فیلسوف اخالق و منطق دان معاصر طرحی را تصویر می کند که در ان بر مبناي   
  مفهوم سازگاري (به معناي موسع ان) بین منطق و اخالق پل می زند.

همانگونه که منطق صوري در برابر منطق مادي نشسته و در عوض سنجش تک تک باورهاي ادمی، 
اصول و قواعدي عام را براي سنجیدن کلی باورها به دست می دهد، اخالق صوري در برابر اخالق 

دارد. اگر در منطق صوري اصول صوري اخالق مادي قرار می گیرد و سعی در بدست اوردن 
دالل بر اساس سازگاري سنجیده می شود، در اخالق صوري نیز اصول سازگاري اعتبار یک است

یعنی قاعده طالیی مالك و میزان سنجش اخالقی بودن است. در اخالق مادي به ادمی توصیه می 
شود: دروغ نگو، به عهدت وفا کن و ... اما در اخالق صوري چنین دستورالعمل هایی وجود دارد: به 

  که خوش داري در ان موقعیت با تو رفتار شود.گونه اي رفتار کن 

گنسلر سعی دارد بر اساس مفهوم سازگاري که از منطق وام می گیرد به طراحی اخالق صوري 
بپردازد و در این مسیر اقلیدس وار از اصول موضوعه اي اغاز و به اثبات قضایایی در اخالق صوري 

ان است که سازگار ي هر چند در بنیان و کانون می پردازد. نکته اي که گنسلر بر ان تصریح دارد 
اخالق صوري قرار داشته و شرط الزم ان است، اما در تتمیم این طرح از اصول نیمه صوري دیگري 

)، به کار گیري قدرت تخیل  Factual dataنیز باید کمک گرفت: همچون اگاهی از واقعیت ها  (
)Imaginationو برخی ویژگی هاي شخصیتی در فرد( .  

)به معناي تام و تمام و با تمامی Moral Rationalityبه زعم گنسلر اگر عقالنیت اخالقی  (
شرایط خود محقق شود، اخالق صوري می تواند در هر موقعیت و موردي در اخالق هنجاري و 

  کاربردي براي رفتار فرد توصیه اي عام و البته کاربردي داشته باشد.

 .رح و بسط تالش گنسلر در طرح اخالق صوري بپردازیمدر این جستار سعی داریم به ش

 اخوان يمهد  زمان سخنرانی

 به يصور منطق از گذار يبرا یپل ،يسازگار  16:30 - 16
 يصور اخالق

 



یکی از بدیل هاي فلسفی منطق کالسیک که از بسیاري از لحاظ حائز اهمیت است منطق شهودگرایانه و یا 
منطق ساختی است، منطقی که ریشه در نگرشی انقالبی در مطالعات معاصر در حوزه مبانی ریاضیات دارد. 

ي ساختی مورد مطالعه حال در یک چرخش تاریخی، فرض کنید بخواهیم مبانی ریاضیات را این بار از منظر
جرح و تعدیل نظریه ي مجموعه هاي کالسیک قرار دهیم. براي این کار دو رهیافت اساسی وجود دارد. اول، 

(ZFC)  بندي همه ي ریاضیات است به نحوي که اوال از منظر ساختی معتبر بوده و ثانیا براي صورت
و  اول قرار می گیرد، تدوینی بنیادین رهیافتساختی کافی باشد. واما رهیافت دوم، که به نوعی در برابر 

 مستقل از همان مبانی است، به طوري که روح نگرش ساختی را بطور تمام وکمال منتقل کند.

موسومند (به عنوان  1رهیافت اول، به خانواده اي منجر خواهد شد که به نظریه هاي ساختی مجموعه ها
  .(ML)2انواع مارتین الف ) و رهیافت دوم به نظریه يIZFو یا  CZFمثال 

مثال اصل انتخاب را در نظر  این دو نگرش بطرزي اعجاب آور به نتایجی متفاوت منجر می شوند. به عنوان
بگیرید. اصلی که ازیک طرف، از منظر ساختیکامال موجه به نظر می رسد و از طرف دیگر، در حوزه ي 

  . به بیانی دقیق تر:رهیافت اول، به پذیرفتناصل طرد شق ثالث منجر می شود

CZF + AC implies REM 

نسخه اي ضعیف است از اصل طرد شق ثالث، که به معناي تصمیم  REMاصل انتخاب و  ACکه در آن 
  اکیدا غیرقابل قبول است. گزاره اي که از منظر ساختیاست.  ϵپذیري 

انتخابابدا مشکل ساز نخواهد بود. در بر خالف آنچه تاکنون دیدیم، در حوزه ي رهیافت دوم پذیرفتن اصل 
براي مجموعه ها در حوزه ي رهیافت اول  3واقع تفاوت بنیادین در این میان تفاوت درپذیرفتن اصل مصداقی

شناخت اعضاي آن فرو می  وکنار گذاشتن آن توسط رهیافت دوم است. اصلی که هویت یک مجموعه را به
میگیرد، نگرشی که با نگرش ساختی در تضاد اساسی قرار خواهد کاهد و نحوه ساخت و توصیف آن را نادیده 

گرفت.در این مقاله قصد داریم هم از منظر فلسفی و هم از منظر فنی به مطالعهی هردوي این نگرشها و 
 نتایج و تفاوت هاي آنها و بعالوه به صوري سازیریاضیات ساختی توسط این دو نگرش بپردازیم.

                                                             
1 Constructive Set Theories 
2 Martin Löf’s Type Theory 
3Axiom of Extensionality 

 کشاورز یجالل راحله  زمان سخنرانی

 ها مجموعه یساخت ي هینظر  17:15 - 16:45

 



 دارد ادعا که است خاص طور به منطق در و یکل طور به فلسفه در يکردیرو ییگرا یشناس روان
. داد لیتقل یشناخت روان یتجرب يها تیواقع به توان یم را فلسفه در مطرح میمفاه از ياریبس
 تعقل باب در ما یذهن يندهایفرا به توان یم را منطق نیقوان کند یم ادعا یمنطق یشناس روان
 انگذاریبن گاهیجا در هوسرل و یلیتحل ي فلسفه گذاران هیپا از یکی گاهیجا در فرگه. داد لیتقل
 ییگرا یشناس روان با ستم،یب قرن در يا قاره سنت لسوفانیف نیتر بزرگ از یکی و یدارشناسیپد

 توجه يا قاره سنت در نه و یلیتحل سنت در نه که باشد لیدل نیهم به دیشا و کردند مخالفت
 اول نظر در که يا اندازه به آنها يها مخالفت رسد یم نظر به اما. نشد ییگرا یشناس روان به یچندان
 ییگرا یشناس روان با هوسرل يها مخالفت به مقاله نیا در. ستین کننده قانع دیآ یم چشم به

 آن فیضع شکل در حداقل ،ییگرا یشناس روان که شد خواهد داده نشان و شده پرداخته یمنطق
 توان یم را یمنطق ییگرا یشناس روان با هوسرل مخالفت.کند مقاومت ها مخالفت برابر در تواند یم
 منطق) الف. شد خواهد پرداخته راداتیا نیا نقد به مقاله نیا در. کرد يبند جمع ریز صورت به
 که یحال در است ینیشیپ منطق) ب. است قینادق یشناس روان که یحال در است، قیدق

) د. است یفیتوص یشناس روان که یحال در است يزیتجو منطق) ج. است ینیپس یشناس روان
 ي همه ابزار منطق) ه. است انسان ي گونه خاص یشناس روان یحال در است شمول جهان منطق
 یتجرب یشناس روان به متعلق خودش تواند ینم منطق نیقوان نیبنابرا. است گرید یتجرب علوم
 از يا شاخه منطق .است یذهن یشناس روان که یحال در است ینیع منطق) و. باشد
 نظر به ینیشیپ منطق نیقوان چرا دهد حیتوض تواند یم ییگرا یشناس روان اما ستین یشناس روان
 که رسد یم نظر به تینها در. دارد وجود یمنطق متفاوت يها ستمیس چرا و رسد یم

  .باشد یرفتنیپذ کامالً منطق، یمعناشناخت قواعد گر هیتوج گاهیجا در ییگرا یشناس روان
  

  

  

 

 ساز تیچ اریماز  زمان سخنرانی

 ییگرا یبرروانشناس هوسرل هیرد نقد  17:15 - 16:45

 


