
راسری و گودل جمالت درست
پورمهر صالح سعید

تبریز اه دانش

بشر دست ساخت ماشین های همه ی از برتر او ذهن قدرت یا است؟ (محاسبه گر) ماشین ی عمال انسان آیا یده: چ
علوم (متخصصان رایانش دانشمندان و فیزی دانان فیلسوفان، مداقه مورد مشابه، پرسش های و پرسش این است؟
که: م کنند استدالل اینگونه متخصصان از برخ دارد. ادامه هنوز زمینه این در جدل و بحث و گرفته قرار کامپیوتر)
پس م بود؛ متناقض) (غیر سازگار نظریه ی انسان دانش و باورها مجموعه آنگاه بود، محاسبه ماشین ی انسان اگر
آن از که م داشت وجود باید گودل) جمله به (موسوم اثبات ناپذیر ول درست جمله ی گودل ناتمامیت قضیه طبق
دانش مجموعه ی ول هستیم گودل جمله درست متوجه گودل استدالل با انسان ها ما حال نیست. اثبات قابل نظریه

ذهن قدرت و کند استدالل م تواند ماشین نظریه ی از بیشتر بسیار انسان ذهن پس نیست! آن اثبات به قادر ما
ی گودل جمله درست که: است این م شود گرفته استنتاج این بر که ال اش است. ماشین ی استدالل از برتر بشر

آن سازگاری شرط به را گودل جمله درست انسان ها ما و است؛ نظریه آن سازگاری به مشروط گودل) قضیه (در نظریه
مجموعه که است ن مم (الف) که زیرا نیست، ماشین به انسان برتری بر دلیل استدالل این پس م یابیم. در نظریه
باورهای مجموعه سازگاری حقیقت سازگاری، صورت در حت (ب) و باشد، ناسازگار انسان ی دانسته های یا باورها
نباشد. معلوم خودش بر انسان ی دانسته های مجموعه بودن) (یا نبودن متناقض یعن نباشد؛ ار آش خودش بر انسان
اسعدی زیبا دکتر خانم سرکار و الجوردی کاوه دکتر آقای جناب با مشترک کارهای نتایج از برخ (که سخنران این در
که شد خواهند بررس سازگار نظریه های گودل جمالت درست برای کاف و الزم شروط م گردند) ارایه آن در گلزار
این و م دهد. پاس منطق دانان و فیلسوفان از کثیری جم توسط شده مطرح بحث های و پرسش ها از بسیاری بر
قرار دانشمندان مداقه مورد ( گودل جمالت جای (به راسری جمالت چرا که گرفت خواهد قرار بررس مورد پرسش

دارند. کمتری شروط به نیاز و بوده سرراست تر سازگار نظریه های راسری جمالت درست اینکه با است، نگرفته

۱۷ ‐۱۶ ساعت ،۱۳۹۹ تیر ۲ دوشنبه
است: دسترس در «میهمان» گزینه ی انتخاب و زیر پیوند طریق از (آنالین) برخط سخنران
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