
(١٩٣١) گودل ِ کالسی مقاله ی در غیرصوری استدالل درباره ی

پورمهر صالح سعید
(IPM) بنیادی دانش های اه پژوهش و تبریز اه دانش

الجوردی کاوه

یده. چ
باشد: قرار این از منطق اش صورتِ م رسد به نظر که است آمده غیرصوری استدالل (١٩٣١) گودل مقاله ی مقدمات بخش در

دارد. F خاصیتِ که م گوید خودش درباره ی A جمله ی (١)

دارد. F خاصیتِ ف الواق A جمله ی (٢)
بنابراین

است. صادق A جمله ی (٣)

نیست؛ وابسته استدالل این شده اند—به اثبات و بیان گودل مقاله ی فنّ بخش های در که گونه گودل—آن ناتمامیتِ قضیه(ها)ی درست
هستند. آن به وابسته ا) متمتی پرینکیپیا نظام گودلِ جمله ی کذبِ یا صدق به مربوط ام اح جمله (از ر دی ام اح اثبات های بعض اما
طبیع ترین ما به نظرِ که خوانش جمله (از خوانش اش چند برای و م کنیم بررس را آن در مندرج مفاهیم و (١)‐(٣) استداللِ ما
دارد. رایج تعریفِ بر مزیت هایی که م دهیم به دست گودل» «جمله ی از تعریف بحث، ادامه ی در م دهیم. به دست نقض مثالِ است)
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تهران اه دانش انقالب، خیابان ،١‐ ١٧۶ ساعت ،١٣٩٨ آبان ٢٧ دوشنبه
هشترودی. دکتر سالن کامپیوتر، علوم و آمار ، ریاض ده ی دانش


