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پایان سفرهای پدر منطق فازی
اسفندیار اسالمی
جهــان پروفســور لطفــی عســکرزاده مشــهور
بــه لطفــی زاده را در روز ششــم ســپتامبر
 ( 2017پانزدهــم شــهریور  )1396از دســت
داد .او در منزلــش واقــع در شــهر برکلــی
کالیفرنیــا در ســن  96ســالگی دار فانــی را وداع
گفــت و در روز  29ســپتامبر بنــا بــه وصیــت
خــودش در شــهر با کــو بــه خــاک ســپرده شــد.
لطفــی زاده در  4فوریــه  1921در شــهر با کــوی
مکــم
آدربایجــان و در زمانــی کــه آذربایجــان ک 
یشــد متولــد شــد .او تــا 10
بــه شــوروی ملحــق م 
ســالگی و تــا زمانــی کــه خانــوادهاش تصمیــم بــه
بازگشــت بــه ایــران گرفت در یک مدرســه روســی
درس میخواند .بعد از بازگشــت ،به دبیرســتان
البــرز رفــت و در ســال  1938فــارغ التحصیــل
شــد ،در آزمــون ورودی دانشــگاه تهــران شــرکت
کــرد و بــا رتبــه دوم وارد دانشــکده فنــی شــد .او
در ســال  1942بــا درجــه لیســانس مهندســی
بــرق از دانشــگاه تهــران فــارغ التحصیــل گردیــد.
دو ســال بعــد بــرای ادامــه تحصیــل بــه دانشــگاه
 MITدر آمریــکا رفــت .بــرای او MITمنبعــی از
الهــام ومحلــی بــرای تحقــق آرزوهایــش بــود و
در آنجــا آغــاز بــه درخشــیدن کــرد .زاده درســال
 1946بــا درجــه فــوق لیســانس در مهندســی
بــرق از  MITفــارغ التحصیــل شــد .او در همیــن
ســال بــا «فــی» در نیویــورک ازدواج کــرد .بعدهــا
فــی در کتابــی بــه نــام «زندگــی وســفرهای مــن
بــا پــدر منطــق فــازی» زندگــی وخاطراتــش را

  خداحافظی با کوستا دوشن
جامعــه منطــق ،در مــاه اکتبــر امســال یکــی از
چهرههــای برجســتهی خــود را از دســت داد.
یکی از کســانی که خبر درگذشــت کوســتا دوشــن
را به اطالع جامعهی علمی رســاند پیتر شــرودر-
هیســتر ( )Peter Schroeder-Heisterاســتاد

دبیــر تحریریــه :ســید حســامالدین محمــدی

بــا زاده بــه ســبکی جــذاب وشــیوا شــرح داد.
لطفــی زاده در دانشــگاه کلمبیــای نیویــورک بــه
عنــوان مربــی در مهندســی بــرق اســتخدام شــد
بــا ایــن هــدف کــه بتوانــد تحصیــات خــود را در
آن دانشــگاه ادامــه دهــد .او همیشــه احســاس
میکــرد کــه آدم بســیار خوشــبختی بــوده کــه
توانســته شــغلی در دانشــگاه کلمبیــا پیــدا کنــد.
او در ســال  1949بــا کاری کــه بــر روی مدارهــا
وسیســتم هــای مبتنــی بــر تجزیــه وتحلیــل
فرکانــس شــبکه هــای زمــان  -متغیــر انجــام
داد بــا درجــه دکتــری از همیــن دانشــگاه فــارغ
التحصیــل شــد .مفهــوم کلیــدی در ایــن تــز تابــع
انتقــال اســت کــه درآن متغیــر زمــان لحــاظ شــده
اســت و اهمیــت زیــادی در تجزیــه وتحلیــل
سیســتمهای بــا زمــان متغیــر دارد .تعمیمــی
از نظریــه پیــش بینــی واینــر ( )Wienerکاری
بــود کــه یــک ســال بعــد بــا همــکاری راگازینــی
( )J.R. Ragazziniانجــام داد .ایــن کار کاربــرد
هــای زیــادی در طراحــی پیــش بینیکننــده
هــا وفیلتــر هــای بــا حافظــه متناهــی دارد.
بیشــتر تجربیــات تدریــس وتحقیقــش بــه انتشــار
منجــر مــی شــد ودر اغلــب آن هــا بــا چارلــز دســور
( )Charles Desoerهمــکار بــود .کتــاب ( نظریــه
فضــای حالــت در سیســتم هــای خطــی ) کــه بــا
هــم نوشــتند در حــال حاضــر بــه صــورت یــک
کتــاب درســی کالســیک مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .بــه ایــن ترتیــب بــود کــه لطفــی زاده
ادامــه در صفحــه ۴

دانشــگاه تیوبینگــن آلمــان بــود که متنی شــیوا را
در رثــای دوســت و همــکار قدیمیش به رشــتهی
تحریــر درآورد .در زیــر ،ایمیــل ارســالی او در گــروه
شگــران نظری ـهی برهــان مبنــی
جیمیــل پژوه 
بــر خبــر فــوت کوســتا دوشــن را میخوانیــم:
کوســتا دوشــن در  21اکتبــر  ،2017پــس از
مبــارزهای طوالنــی بــا ســرطان درگذشــت.
ادامه در صفحه ۵

  مدتی این مثنوی تاخیر شد.
محمد اردشیر
بســیار خوشــحالیم کــه خبرنامــه جدیــد انجمــن
منطــق ایــران پــس از مدتــی وقفــه ،انتشــار
مــی یابــد .امیدواریــم کــه ایــن بــار ،بتوانیــم
هــر فصــل ســال ،یــک خبرنامــه داشــته باشــیم
تــا اعضــای محتــرم انجمــن ،بــه اخبــار و
رویدادهــای مرتبــط بــا منطــق در ایــران و
جهــان دسترســی داشــته باشــند و در جریــان
تحــوالت پــر شــتاب علــم منطــق قــرار گیرنــد.
ایــن شــماره از خبرنامــه ،همزمــان بــا پنجمیــن
همایــش ســاالنه انجمــن منطــق ایــران انتشــار
مــی یابــد .از آقــای ســید حســام محمــدی کــه بــه
تازگــی بــه جمــع مــا پیوســتند و مســولیت تهیــه و
نشــر خبرنامــه انجمــن را پذیرفتنــد ،تشــکر مــی
کنیم .همچنین ،از همه دوستان و همکاران در
انجمــن منطــق و دوســتداران منطــق در ایــران،
کــه بــرای تهیــه مطالــب ایــن شــماره بــا انجمــن
همــکاری کردنــد ،سپاســگزاری مــی کنیــم.
براســاس مصوبــه هیــات مدیــره انجمــن،
مقــرر شــده بــود کــه مــکان برگــزاری همایــش
هــای ســالیانه ،بطــور گردشــی در دانشــگاه
هــای مختلــف کشــور تعییــن شــود .همایــش
امســال در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار
مــی شــود .مقــاالت ارســال شــده بــرای همایــش
امســال ،گرچــه نســبت بــه همایــش ســال
پیــش بیشــتر و بهتــر بــوده اســت ،لیکــن هنــوز
انتظــارات مــا را از جامعــه منطــق دانــان ،بویــژه
همــکاران و دانشــجویان دوره هــای دکتــری
بــرآورده نکــرده اســت .امیدواریــم دوســتان
و همکارانــی کــه در زمینــه منطــق فلســفی،
فلســفه منطــق و منطــق تطبیقــی کارهــای
بــا ارزشــی مــی کننــد ،مــا را در هرچــه پربارتــر
کــردن همایــش هــای ســالیانه یــاری کننــد.
انجمــن منطــق ایــران ،بــه همــه منطــق دانــان
و دوســتداران منطــق در ایــران تعلــق دارد.
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بررسی امکان ساختاری شدن
و راسری شدن برخی اثباتهای
قضیهناتمامیت گودل
پایاننامه آقای دکتر پیام سراجی
چکیده
در ایــن رســاله بــه بررســی دو خاصیــت
یشــدن» بــرای
یشــدن» و «ساختار 
«راسر 
برخــی اثباتهــای قضیــه ناتمامیــت میپردازیــم.
یشــدن» ایــن اســت کــه اثبــات
منظــور از «راسر 
ناتمامیــت فقــط بــر اســاس شــرط ســازگاری
نظریــه (و نــه شــرط قــوی تــری ماننــد -
یشــدن»
ســازگاری) باشــد و منظــور از «ساختار 
ایــن اســت کــه الگوریتمــی بــرای محاســبه (یکی
از) گــزاره هــای تصمیــم ناپذیــر وجــود داشــته
باشــد .مــا اثباتــی بــرای قضیــه اول ناتمامیــت
ارایــه میکنیــم کــه بســیار شــبیه اثبــات شــایتین
اســت ولــی فقــط از شــرط ســازگاری نظریــه
اســتفاده میکنــد .ولــی در مــورد اثبــات بولــوس
نشــان میدهیــم کــه شــرط بهینــه ،ســازگاری
نظریــه بــا جملــه ســازگاری خــودش اســت.
یشــدن نشــان میدهیــم
در مــورد ساختار 
هیــچ یــک از دو اثبــات بولــوس و شــایتین
یشــدن نیســتند .در فصــل آخــر
قابــل ساختار 
تعمیمهایــی از قضیــه اول ناتمامیــت بــرای

بررسی معناشناسی کریپکی
برای منطقهای فازی
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پایاننامه خانم دکتر پروین صفری
چکیده
قابهــای (مدلهــای) کریپکــی معناشناســی
مناســبی بــرای منطقهــای زیرکالســیک
فراهــم میکننــد ،بــه عنــوان مثــال منطــق
شــهودی (بــراور و هیتینــگ) قابهــای
کریپکــی ترا گــذری و بازتابــی را اصلبنــدی
میکنــد و منطــق پایــه (ویســر) قابهــای
کریپکــی ترا گــذری را .در ایــن رســاله قابهــا
یــا مدلهــای کریپکــی را بــه عنــوان یــک
معناشناســی بــرای منطقهــای فــازی
بررســی میکنیــم .بــرای هــر اصــل موضــوع
منطــق فــازی پایــه ،شــرطهای الزم و کافــی
بــرای قابهــا یــا مدلهــای کریپکــی کــه
آن را بــرآورده میســازد ،آورده شــده اســت.
معلــوم گردیــد کــه تنهــا منطقهــای فــازی
کــه نســبت بــه یــک کالس از قابهــا یــا
مدلهــا درســت و کامــل هســتند توســیعهای
منطــق گــودل هســتند .بــه عــاوه ایــن منطــق
نســبت بــه قابهــای کریپکــی بازتابــی،

در ســری جدیــد مجلــه میکوشــیم چکیــدهی رســالههای دکتــری بــا موضــوع منطــق کــه بــه تازگــی دفــاع
شــدهاند را منتشــر کنیــم .در ایــن راه از اســتادان ارجمنــد میخواهیــم کــه در صــورت تمایل با چند خطی
توضیح در مورد موضوع و فعالیت دانشجوی مورد نظر مطلب را زینت دهند .در این شماره ،آقای دکتر
ّ
متحمل شــدند و به این خاطر از ایشــان صمیمانه سپاســگزاری میکنم.
صالحی پورمهر این زحمت را
نظریههــای تعریفپذیــر ارائــه میکنیــم.

توضیــح دکتــر صالحــی پورمهــر
قضیــه ناتمامیــت گــودل ،یکــی از مهمتریــن
قضایــای ریاضــات ،منطــق و علــوم کامپیوتــر،
بیــان میکنــد کــه هــر نظریــه بــه طــور الگویتمــی
شــمارشپذیر و بــه انــدازه کافــی قــوی ناتمــام
اســت هــرگاه -ســازگار باشــد .راســر ایــن
قضیــه را بــا جایگزیــن نمــودن شــرط ســازگاری
(ســاده) بــه جــای -ســازگاری قویتــر ســاخت.
قضیــه گــودل بــرای نظریههــای بــه انــدازه
ً
کافــی قــوی کــه لزومــا بــه طــور الگوریتمــی
شــمارشپذیر نیســتند تعمیــم داده شــده
بــود .در پایاننامــه آقــای دکتــر ســراجی ،ایــن
تعمیم(هــا) بــرای قضیــه راســر نیــز انجــام شــد.
یعنــی قضیــه گــودل -راســر بــرای نظریههــای
بــه انــدازه کافــی قــوی بــا شــرط ســازگاری
ســاده ثابــت شــد ،جاییکــه فــرض «بــه طــور
الگوریتمــی شــمارشپذیر بــودن» جــای خــود را
بــه «تعریفپذیــر در زبــان حســاب بــودن» داد.
همچنیــن برهانهــای دیگــر بــرای قضیــه

ً
ترا گــذری و خطــی ،قویــا کامــل میباشــد.
بدینوســیله یــک مشخصهســازی معنایــی
بــرای منطــق گــودل در بیــن منطقهــای
(گــزارهای) فــازی تعییــن میشــود.

توضیح دکتر صالحی پورمهر

منطقهــای فــازی را میتــوان بــه عنــوان
منطقهــای چندارزشــی (بــا تعــداد بینهایــت
یــا حتــی ناشــمارا ارزش) در نظــر گرفــت .در
اینصــورت بــرای اثباتناپذیــر بــودن یــک
شگــذاری
فرمــول در یــک منطــق بایــد یــک ارز 
یافــت کــه بــرای آن فرمــول صــادق نباشــد.
شگــذاری در هم ـهی حــاالت
یافتــن چنیــن ارز 
ســاده و سرراســت نیســت .از طــرف دیگــر
منطــق شــهودی ،بنــا بــر قضی ـهای از گــودل،
ً
ً
متناهیــا ارزشــی نیســت (بــا اینکــه بعــدا ثابــت
شــد کــه شماراینامتناهی-ارزشــی اســت).
در پایاننامــه خانــم دکتــر پرویــن صفــری
برهــان دیگــری بــر ایــن قضیــه گــودل توســط
مدلهــای کریپکــی ارایــه شــده اســت.
همچنیــن ایــن مطلــب بررســی شــده کــه آیــا
میتــوان معناشناســی مدلهــای کریپکــی را
بــرای منطقهــای فــازی بــه کار بــرد یــا نــه.

ناتمامیــت گــودل ،کــه توســط کلینــی ،بولــوس
و شــایتین ارایــه شــده بودنــد ،از منظــر ســاختاری
(یــا الگوریتمــی) بــودن و نیــز راســری بــودن
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .برهــان خــود گــودل
بــرای قضیــه اول ناتمامیــت ســاختاری بــود؛ بــا
اینکــه برهــان کلینــی نیــز ســاختاری بــود در ایــن
پایاننامــه نشــان داده شــد کــه برهانهــای
بولوس و شــایتین ساختاری نیستند .همچنین
نشــان داده شــد کــه برهــان بولــوس بــرای اثبــات
نســخه راســری قضیــه اول ناتمامیــت مناســب
نبــوده ولــی برهــان شــایتین میتوانــد صــورت
راســری قضیــه گــودل را ثابــت کنــد (جاییکــه
شــرط -ســازگاری میتوانــد بــا شــرط ســادهتر
ســازگاری جایگزین گردد) .الزم به ذکر اســت که
نشــان داده شــده اســت کــه برهــان خــود گــودل
قابــل راســری شــدن نیســت و در اصــل برهــان
راســر تفــاوت بســیاری بــا برهــان گــودل دارد.
سعید صالحی پور مهر
دانشیار ریاضی (منطق و علوم کامپیوتر)
دانشگاه تبریز  -استاد راهنمای پایاننامه

در صــورت مثبــت بــودن جــواب ایــن ســوال،
بــرای نشــان دادن اثباتناپذیــر بــودن یــک
فرمــول در یــک منطــق فــازی کافــی میبــود
کــه یــک مــدل کریپکــی (متناســب بــا آن
منطــق) یافــت کــه ناقــض آن فرمــول باشــد.
بــه منظــور بررســی ایــن ســوال ،بــرای هــر
اصــل منطــق فــازی پایــه هایــک شــروط الزم
و کافــی بــرای صــدق آن اصــل در مدلهــای
کریپکــی ارایــه شــد .و معلــوم گردیــد کــه فقــط
منطقهــای فــازی شــامل منطــق گــودل
(و دامــت) میتواننــد معناشناســی مناســب
توســط مدلهــای کریپکــی داشــته باشــند .در
وجــه مثبــت ایــن قضیــه اساســی پایاننامــه،
یتــوان گفــت کــه منطــق گودل-دامــت
م 
کوچکتریــن منطــق فــازی اســت کــه نســبت
بــه کالســی از مدلهــای کریپکــی صحیــح
و کامــل اســت .ایــن یــک ویژگــی یکتــای
معناشناســی بــرای منطــق گودل-دامــت
در بیــن منطقهــای فــازی ارایــه میدهــد.
سعید صالحی پور مهر
دانشیار ریاضی (منطق و علوم کامپیوتر)
دانشگاه تبریز  -استاد راهنمای پایاننامه

   تحلیل مسئله منطقی شر
   در چارچوب منطق جدید
فاطمه نام آور -تربیت مدرس
مســئلۀ منطقــی شــر ،بــه عنــوان اســتداللی علیــه
خدابــاوری ،کــه تــاش دارد ناســازگاری منطقــی
َ
در مجموعــه معتقــدات خدابــاوران را اثبات کند،
از دو تقریــر ســنتی و جدیــد برخــوردار اســت .تقریــر
ســنتی ،گرچــه تــا کنــون در مطالعــات متعــددی
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،بــه جهت نیــاز به
تبییــن بیشــتر ،در ایــن رســاله مــورد تحلیــل قــرار
میگیــرد و عــاوه بــر خــود مســئله ،پاس ـخهای
ارائهشــده بــه آن نیــز در قالــب منطــق جدیــد
ارائــه میگــردد تــا ارزیابــی آنهــا تســهیل شــود.

برهم کنش
اصول کاردینالهای بزرگ،
فرضیهی
پیوستار تعمیم یافته
و فورسینگ
علی صادق دقیقی  -امیرکبیر
ایــن پژوهش متشــکل از ســه بخش مجزاسـت.
در بخــش نخســت بــه بررســی نقــش اصــل بنیاد
ن هــای
وســای ر اصــول ضــد بنیــاددر خودنشــاند 
مقدماتــی و اتومورفیســم هــای جهــان نظریــه ی
مجموعــه هــا مــی پردازیــم .ثابــت مــی گــردد کــه
نــه تنهــا قضیــه ی ناســازگاری کیونــن ،کــه کران
باالیــی بــرای ســازگاری اصــول کاردینــال هــای
بــزرگ اســت ،در غیــاب اصــل بنیــاد از اعتبــار
ســاقط مــی گــردد بلکــه تمامــی حــاالت متصــور
بــرای وضعیــت نســبی گردایــه ی خودنشــاندن

   ماینونگگرایی وجهی
   ساختار اشیاء ناموجود
بهنام ذوالقدر -تربیت مدرس
گاهــی دربــارۀ چیزهایــی صحبــت میکنیــم و بــه
آنهــا ارجــاع میدهیــم کــه به نظر میرســد الاقــل در
معنایــی عرفــی از وجود داشــتن ناموجود هســتند.
ماننــد شــرلوک هلمــز ،کــوه طــا و مربــع گــرد .ایــن
موضــوع کــه چــه چیزهایــی وجــود دارنــد منجــر
شــده اســت بــه دو نظریــۀ غالــب در متافیزیــک
تحلیلــی :کواینگرایــی و ماینونگگرایــی .بــر
اســاس کواینگرایــی همــۀ اشــیاء وجــود دارنــد و
بــر اســاس ماینونگگرایــی حداقــل برخــی از اشــیاء
ناموجــود هســتند .در ایــن رســاله ســعی کردهایــم
تــا وضعیــت متافیزیکــی چیزهایــی کــه بــه نظــر

در راســتای نقــد تقریــر ســنتی ،ســه پاســخ عمــده
بــه مســئلۀ منطقــی شــر یعنــی ،نیســتیانگاری
شــر ،لــزوم شــر بــرای خیــر کثیــر و مهمتــر از همــه،
دفــاع اختیارگرایانــه بــا محوریــت مفهــوم شــرارت
یشــود .بســیاری بــر ایــن بــاور
فراجهانــی مطــرح م 
هســتند کــه گونــۀ ســنتی تقریــر منطقــی مســئلۀ
شــر ،بــا دفــاع اختیــار گرایانــۀ پلنتینــگا ،پاســخ
متقنــی یافتــه اســت .امــا در ســالهای اخیــر،
جــان شــلنبرگ ،بــا محــور قــرار دادن برتــری غیــر
قابــل تفــوق خداونــد ،اســتقالل وجــودی خداونــد
و خلــوص پیشــینی خداونــد ،به عنوان اعتقــادات
خدابــاوران ،مدعــی تقریر نوینی از مســئلۀ منطقی
شــر شده اســت .به اعتقاد وی ،دفاع اختیارگرایانه
در خصــوص ایــن تقریــر نویــن کارگــر نخواهــد بود.
در ایــن پژوهــش ،تقریــر شــلنبرگ کــه بــا دو رویکرد

مدلگرایانــه و انگیزشــی ارائــه شــده اســت ،مــورد
تحلیل و صورتبندی در چارچوب منطق جدید
قرار میگیرد و با نقد و بررســی آن در همین قالب،
هــم منتــج بــودن اســتدال لهای وی و ادعــای
مصونیــت نســبت بــه دفــاع اختیارگرایانۀ پلنتینگا
بــه چالــش کشــیده میشــود .تقریــر شــلنبرگ ،از
طریــق راه یافتــن کثــرت در خداونــد ،مســئلۀ خیــر
بــودن مــدل کــردن خیــر ،تحلیــل خیــر مســئولیت
بــرای انتخــاب صحیــح ،تحلیــل خیــر موفقیــت
شــخصی ،نحــوۀ تمیــز نــوع کلــی خیــر ،بررســی
جهانهــای برتــر و اختیــار در ایــن جهانهــا،
تحلیل خیر خداوند و شــرط عدم تحقق شــر مورد
نقــد قــرار میگیــرد و بــه ایــن ترتیــب ،عــدم توفیــق
وی در تــاش بــرای ارائــۀ اســتداللی علیــه وجــود
یشــود.
خداونــد ،نشــان داده م 

هــای مقدماتــی و اتومورفیســم هــای جهــان نظریــه ی مجموعــه هــا ممکــن و ســازگارند .همچنیــن
نشــان داده مــی شــود کــه گــروه اتومورفیســم هــای جهــان نظریــه ی مجموعــه هــا در غیــاب اصــل بنیــاد
مــی توانــد وضعیــت دلخواهــی بــه خــود بگیــرد .بخــش دوم بــه بررســی ســازگاری خاصیــت درخــت
تعریــف پذیــرمــی پــردازد .در ایــن راســتا نشــان داده مــی شــود کــه قــدرت ســازگاری فرضیــه ی پیوســتار
تعمیــم یافتــه( )GCHو برقــراری خاصیــت درخــت تعریــف پذیــر در تالــی تمامــی کاردینــال هــای منظــم
 بازتابــی اســت.دقیقــا برابــر بــا قــدرت ســازگاری فــرض وجــود کالس ســره ای از کاردینــال هــای
همچنیــن ثابــت مــی گــردد کــها گــر یــک کاردینــال ابرفشــرده و  یــک کاردینــال انــدازه پذیــر
باشــد آنــگاه توســیع ژنریکــی از جهــان موجــود اســت کــه در آن  یــک کاردینــال قویــا حــدی تکیــن از
و دارای خاصیــت درخــت تعریــف پذیــر اســت .بــه
همپایانــی اســت و همچنیــن داریــم
ن در نادرســت اســت .د ر نتیجــه
و لــذا فرضیــه ی کاردینــال تکیـ 
عــاوه خواهیــم داشــت
نشــان داده مــی شــود کــه قــدرت ســازگاری برقــراری خاصیــت درخــت تعریــف پذیــر در کاردینــال هــای
مذکــور بــه طــرز قابــل مالحظــه ای از قــدرت ســازگاری خاصیــت درخــت معمولــی در چنیــن کاردینــال
هایــی کمتــر اســت.د ر بخــش ســوم برخــی از خــواص کاردینــال هــای شــاه مــورد بررســی قــرار گرفتــه
انــد .ثابــت گردیــده اســت کــه کاردینــال هــای شــاه تحــت فورســینگ هــای کوچــک حفــظ مــی گردنــد.
 شــاه را حفــظ مــی کنــد.بــههمچنیــن فورســینگ تابــع ســریعوودیــن کاردینــال هــای
عــاوهنشــان مــی دهیــم کــه اصــل المــاس الور بــرای کاردینــال هــای شــاه برقــرار اســت و بــا اســتفاده از
آن مــی تــوان کاردینــال هــای شــاه را تحــت فورســینگ هــای بســته ی بــا انــدازه ی محــدود بــه عــدد
شــهود ایــن کاردینــال هــا تخریــب ناپذیــر نمــود.
ناموجــود میرســند را بررســی کنیــم .برای رســیدن
بــه ایــن هــدف ابتــدا ســعی کردهایــم تــا تمایــز میان
وجــود و موجــود را مشــخص ســازیم .ایــن تمایــز را
بــر مبنــای تــز ارســطویی کــه بــر مبنــای آن وجــود
داشــتن یعنــی واحــد بــودن مشــخص کردهایــم.
ـود یــک موجــود را آن چیــزی در نظــر
از ایـنرو ،وجـ ِ
یشــود.
گرفتهایــم کــه موجب وحدت آن موجود م 
همچنیــن ،بررســی کردهایــم کــه وجود و عــدم چه
ـود کل عالــم ،یعنی آنچــه که موجب
هســتند .وجـ ِ
وحــدت کل عالــم بــه مثابــه یــک شــیء میشــود
را وجــود گرفتهایــم و نشــان دادهایــم کــه وجــود
ـود کل عالــم،
ـیاء دیگــر همــان وجـ ِ
هــر یــک از اشـ ِ
ـدوم
بــه مثابــه یــک شــیء ،اســت .عـ
ـدم ،یــا معـ ِ
ّ
مطلــق ،را بــه عنــوان شــیئی کــه متعلــق التفــات
مــا قــرار میگیــرد بررســی کرده-ایــم و در نهایــت
نشــان دادهایــم کــه همــان طــور کــه هایدگــر در

مرحلهای از کار فلســفیاش ادعا کردهاســت ،عدم
همــان وجــود اســت .در حیــن ایــن بحــث ســعی
کردهایــم بــه ایــن پرســش هایدگــر پاســخ دهیــم
کــه چــرا اشــیاء هســتند بــه جــای آنکــه نباشــند.
ـود
ایــن امــر را بــر اســاس ابتنــای همــۀ اشــیاء بــر وجـ ِ
کل عالــم و توضیـ ِـح فرآینــدی کــه آن را نمایانــدن
نامیدهایــم شــرح دادهایــم .بنابــر پاســخی کــه بــه
ایــن پرس ـشها دادهایــم ،در نهایــت موضــع خــود
را در قبــال تمایــز ماینونگگرایــی و کواینگرایــی
مشــخص کردهایــم و دیدگاهــی دربــارۀ ســاختار
آن اشــیائی کــه بــه نظــر ناموجــود میرســند را ارائــه
کردهایــم .بــا دفــاع از تــزی کــه بــر اســاس آن انحــاء
مختلفــی از وجــود هســت نشــان دادهایــم که همۀ
اشــیاء در معنایــی کلــی از وجــود ،وجــود دارنــد .در
عیــن حــال کــه برخــی از اشــیاء گرچــه وجــود دارند،
ناموجــود نیــز هســتند.
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پایان سفرهای پدر منطق فازی
ادامه از صفحهی 1
رفتــه رفتــه بــه چهــرهای شناخت هشــده تبدیــل
شــد.
در ســال  1950او مقال ـهای بــا عنــوان «ماشــین
هایــی کــه فکــر میکننــد » و مقال ـهی دیگــری
تحــت عنــوان «تعمیمــی از نظریــه پیــش بینــی
واینــر» کــه بــه ترتیــب پیــش قــراوالن هــوش
مصنوعــی و نظریــه سیســتم هــا بــه حســاب
میآینــد ،منتشــر کــرد .درایــن دوران زاده اوقاتــی
را در موسســه مطالعــات پیشــرفته پرینســتون
مــی گذرانــد .او در آن جــا تنهــا مهنــدس درمیــان
ریاضیدانــان وفیزیکدانــان برجســته ومشــهور
بــود .زاده ایــن ســال هــا را «ســال هــای فــوق
العــاده جــذاب ،ســاده وبــی تکلــف» توصیــف
یکــرد وایــن کــه در ایــن ســالها «هرچیــز بــه
م 

پروفسور لطفی زاده به همراه همسرش فی

ســال  1961بــا عنــوان «از نظریــه سیســتم هــا بــه
نظریــه مدارهــا» توضیــح داد کــه نیــاز بــه ابــزاری
وجــود دارد کــه بتوانــد بــا وضعیتهــای «فــازی»
کنــار آیــد و بــه ایــن ترتیــب اصطــاح فــازی را
بــرای اولیــن بــار مطــرح کــرد .البتــه ایــن تــرم در
اینجــا معنــی مشــخصی کــه بعدهــا معرفــی کــرد
را نداشــت.
در تابســتان  1964او هفتــه ای را در موسســه
رانــد ( )Randکــه یــک مرکــز تحقیقــات جهانــی
اســت گذرانــد ودر آن جــا بــود کــه ایــده مجموعــه
فــازی بــه ذهنــش خطــور کــرد .این ایــده در عین
ســاده بــودن برایــش بســیار جــذاب بــود .در واقــع
او بــرای ســال هــا بــا مســألهی تقســیم بنــدی
اشــیا بــر اســاس طبقهبنــدی دقیــق ومرزهــای نــا
دقیــق بیــن رده هــا درگیــر بــود .او در ایــن مــورد
ً
گزارشــی بــرای موسســه نوشــت وبعــدا ایــن ایــده
را در یــک ســخنرانی در پاییــز  1964ارایــه داد.
پــس از بازنگــری ،او مقالــه مشــهورش بــا عنــوان
«مجموعــه هــای فــازی» را در ســال  1965در
مجلــه «کنتــرل و اطالعــات» منتشــر کــرد .ایــن
مقالــه امــروزه بــه عنــوان یک مقالــه دوران ســاز و
از پراســتنادترین مقاالت کالســیک در این زمینه
بــه شــمار مـیرود .درچگونگی شــکل گرفتن این
مقالــه بعدهــا مینویســد کــه اغلــب اوقــات ردهی
اشــیا در دنیای واقعی معیارهای تعریف شــدهی
دقیقــی ندارنــد واز قواعــد منطــق کالســیک بولــی
« ،راســت یــا دروغ» « ،ســیاه یــا ســفید» و «صفــر یــا
یــک» کــه پایــه ریاضیــات کامپیوتــر اســت پیروی
نمیکننــد .در ایــن مقالــه مثــال هایــی ماننــد رده
حیوانــات ،اعــداد خیلــی بزرگتــر از یک ،زنــان زیبا
ومــردان قــد بلنــد م ـیآورد .بحــث زاده شــبیه
ایــده ای اســت کــه چهــار دهــه قبــل از آن آلبــرت
اینشــتین درکتابــش بــه نــام «هندســه وتجربــه»
مطــرح کــرده بــود .او گفتــه بــود « :تــا آن جــا کــه
قوانیــن ریاضــی بــه واقعیــت مــی پردازنــد ،دقیــق
نیســتند ،و آن جا که دقیق هســتند ،به واقعیت
نمــی پردازنــد».
بــرای ریاضــی وار کــردن
مجموعــه فــازی ،فــرض
میکنیــم  Xمجموعــه
ای از اشــیاء اســت  .یــک
مجموعــه فــازی  Aدر
 Xبــا یــک تابــع عضویــت
کــه بــه هــر x
ماننــد
از یــک  Xعــدد حقیقــی در
نســبت
بــازه
مــی دهــد ،تعییــن مــی

نظــر ممکــن میرســید».
در ســال  1959زاده از دانشــگاه کلمبیــا بــه
هیئــت علمــی بخــش مهندســی بــرق دانشــگاه
کالیفرنیــا در برکلــی پیوســت .در آن جــا او
جدیــدی
موضوعــات
ماننــد « ماشــینهای
حالــت متناهــی» و» نظریــه
سیســتم هــای خطــی» را
تدریــس ودر مــورد آن هــا
یکــرد.
تحقیــق م 
در دوران مطالعــه سیســتم
هــای خطــی ،او بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه صــوری
ســازی سیســتم هــای
خطــی نمــی توانــد از ســطح
معینــی از دقــت فراتــر رود.
پروفسور لطفی زاده با کاله آذری
از ایــن رو در مقالــه ای در
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سردیس پروفسور لطفی زاده
که طی مراسمی در اسفند ماه سال 94
در دانشگاه تهران رونمایی شد

«درجــه عضویــت»  xدر
شــود .مقــدار
 Aاســت .در حالتــی کــه  Aیــک زیــر مجموعــه
معمولــی باشــد تابــع عضویتــش یکــی از دو مقــدار
گوئیــم
 0یــا  1را میگیــرد .اگــر
کــه  xبــه  Aتعلــق دارد و اگــر
گوئیم  xدر  Aنیست .بنابراین در این حالت
تبدیــل بــه تابــع مشــخصه مجموعــه
یشــود .بنابرایــن مفهــوم مجموعــه فــازی
Aم 
تعمیمــی از مجموعــه معمولــی اســت .زاده
همیشــه تاکیــد داشــت کــه در مجموعــه هــای
فــازی بایــد رابطــه تعلــق درجــه بنــدی شــود.
نظریــه مجموعــه هــای فــازی بــا ایــن تعریــف
اساســی شــکل میگیــرد ومفاهیــم اجتمــاع،
اشــتراک ،متمــم ،زیرمجموعــه ورابطههــای
فــازی بــه عنــوان تعمیــم همیــن مفاهیــم
در نظریــه مجموعههــای معمولــی تعریــف
میشــوند.
در مــورد منطــق فــازی خاطــر نشــان میکنیــم
کــه ایــن اصطــاح دونگــرش متفــاوت را در
بــر میگیــرد :یکــی محــدود ودیگــری وســیع.
بــه معنــی محــدود ،منطــق فــازی نوعــی از
منطقهــای چنــد ارزشــی اســت .ریشــه منطــق
هــای چندارزشــی بــه زمــان ارســطو برمیگــردد.
امــا تولــد واقعــی منطــق چند ارزشــی را بایــد زمانی
بدانیم که یان لوکاســیویچ ()Jan Lukasiewich
و امیــل پســت ( )Emil G. Postمقــاالت اصلــی
شــان را در ده ـهی بیســت منتشــر کردنــد .در
منطــق فــازی ،ارزش هــا در بــازه
اســت .در ایــن معنــی ،منطــق هــای بینهایــت
ارزشــی لوکاســیویچ ،گــودل وحاصــل ضــرب را
میتــوان منطــق فــازی بــه حســاب آورد .در واقــع
تکیــه بیشــترمنطق هــای چنــد ارزشــی برمعنــی

شناســی ومجموعــه ارزشهــای آن اســت کــه
مــی توانــد متناهــی ،نامتناهــی و یــا ارزش هــا در
دســتگاههایی ماننــد مشــبکه هــا وجبرهــا باشــد.
منطــق فــازی بــه معنــی وســیع آن یــک سیســتم
اســت کــه در آن مفاهیــم مبهــم
منطقــی
ونادقیــق بــه وســیله مجموعههــای فــازی
یشــوند .ســپس قواعــد اســتنتاج
مدلســازی م 
فــازی را مشــخص نمــوده وبــا اســتفاده از جبــر
مجموعههــای فــازی اســتدالل مینمائیــم.
مکانیــزم اســتنتاج فــازی یکــی از مهمتریــن جنبــه
هــای سیســتم هــای خبــره فــازی اســت.
کاربــرد هــای نظریه مجموعههــای فازی ومنطق
ً
فــازی تقریبــا در تمامــی رشــته هــای علمــی ظاهــر
شــده اســت .در مهندســی بــا اســتفاده از منطــق
فــازی دســتگاه هــای هوشــمندی ماننــد دوربیــن
هــای عکاســی وفیلــم بــرداری ،ماشــین هــای
لبــاش شــویی وظــرف شــویی ،اتــو و غیــره ســاخته
شــده و از آن در سیســتم هــای کنتــرل قطارهــای
برقــی و انــواع کــوره هــای ذوب اســتفاده شــده
اســت .هرچنــد اولیــن وشــاید بیشــترین کاربردها،
در رشتههای مختلف مهندسی وکامپیوتر باشد،
امــا خــود زاده در بســیاری از اظهــار نظرهایــش
بــر کاربــرد منطــق فــازی در علــوم انســانی ماننــد
روان شناســی ،جامعــه شناســی وغیــره کــه دارای
مفاهیــم مبهــم بیشــتری هســتند ،تاکیــد میکرد.
در حــال حاضــر هیــچ حــوزهای از علــم از نفــوذ
منطــق فــازی مصــون نبــوده اســت وآن قــدر رشــد
مقــاالت بــا کلیــد واژه فــازی چــه از نظــر تئــوری
وچــه از نظــر کاربــردی زیــاد اســت کــه حتــی ذکــر
کمتریــن خالصــه ای از آن در این نوشــته ناممکن
اســت.
پروفســور لطفــی عســکر زاده در دوره درخشــش
وفراگیــر شــدن ایدههایــش بیــش از  50جایــزه
مهندســی ودانشــگاهی دریافــت کــرد .در میــان
آنهــا میتــوان ازجوایــز زیــر نــام بــرد :مــدال انجمن
مهندســی مکانیــک آمریــکا ،مــدال افتخــار IEEE
بــرای پیشــتاز بــودن در منطــق فــازی وبهخاطــر
کاربردهــای متنــوع آن و جایــزه شــرکت هونــدای
ژاپــن درســال  .1991لطفــی زاده در فروردیــن
 1349بــه دعــوت دانشــگاه صنعتــی شــریف (
آریامهــر ســابق) بعــداز  26ســال دوری از ایــران
بــرای شــرکت در کنفرانــس ریاضــی و ایــراد
ســخنرانی بــه ایــران آمــد .همچنیــن در  18اســفند
ســال  1394مراســم گرامیداشــتی بــرای پروفســور
زاده در دانشــگاه تهران ترتیب داده شــد که در آن
دکتــرای افتخــاری ایــن دانشــگاه بــه وی اهدا شــد
و از ســردیس او رونمایــی گردیــد.
ً
پروفســور زاده در مصاحبه ای میگوید :ســوال واقعا
ایــن نیســت کــه مــن آمریکایــی ،روســی ،ایرانــی،
آذربایجانی ویا هرچیز دیگری هســتم .من از همه
ایــن مــردم ودرفرهنــگ آن هــا شــکل گرفتــه ام ودر
میــان همــه آن هــا احســاس راحتــی میکنــم.
روحش شاد.

  خداحافظی با کوستا دوشن

قواعــد ســاختاری محــدود ،عنــوان «منطــق
زیرســاختاری» را بــرای اولین بار در کنفرانســی
در تیوبینگیــن آلمــان و در ســال  1999معرفــی
کــرد .بــا ایــن حــال موضــوع اصلــی کــه در
زندگــی حرفهایــش مــورد توجــه قــرار داد،
رشــته نظریــه برهــان مبتنــی بــر رســته هــا
( )Categoryاســت کــه بــا تحقیقــات المبــک
( ،)Lambekالور ( )Lawvereو دیگــران راه
آن بــاز شــده بــود .کوســتا دوشــن از جنبههــای
متفاوتــی بــه خصــوص بــا کتابهــای «حــذف
بــرش در رســته هــا» (Cut Elimination
 )in Categoriesو «انســجام مبتنــی بــر
نظریــه برهــان» (Proof-Theoretical
 )Coherenceایــن رشــته را توســعه داد .او
پیــرو و پیشبرنــدهی پراویتــز ( )Prawitzدر

ادامــه از صفحه 1
کوســتا دوشــن در ســال  1954در بلگــراد
صربســتان متولــد شــد.
او در ســال  1977از دانشــگاه بلگــراد
فار غالتحصیــل شــد و مــدرک دکتــری خــود را
در ســال  1981از دانشــگاه آ کســفورد دریافــت
کــرد.
یــک ســال بعــد اســتاد موسســه ریاضــی بلگــراد
شــد ،از ســال  1994تــا  1998اســتاد گــروه
علــوم کامپیوتــر دانشــگاه تولــوز فرانســه بــود و
از ســال  2003بــه عنــوان مدیــر بخــش منطــق
دردانشــکده فلســفه دانشــگاه بلگــراد بــه
فعالیــت پرداخــت .او همچنیــن منصبهایــی
بــه عنــوان بازدیدکننــده در دانشــگاههای
نوتــره دام ( )Notre Dameآمریــکا ،مونــت
پلیــر فرانســه و تیوبینگــن آلمــان داشــت.
کوســتا دوشــن رســالهی دکتــری خــود در
فلســفه را بــا عنــوان «ثوابــت منطقــی»
بــا راهنمایــی مایــکل دامــت (Michael
 )Dummettو دانــا اســکات ( )Dana Scottبــه
رشــته تحریــر درآورد.
بــه عنــوان بخشــی از ایــن کار و در مقــاالت
بعــد از آن ،او براســاس نظریــه برهــان (Proof
 )Theoryو بــا بهکارگیــری آنچــه «قواعــد
دوگانــه» ( )Double-line Rulesنامیــد کــه
بــه طــور گســترده مــورد بحــث قــرار گرفتــه
و از مهمتریــن روشهــای تحلیــل معنــای
«منطقــی بــودن» اســت ،توصیفــی از ثوابــت
منطقــی ارائــه داد.
دوشــن بــا کارکــردن روی نظریــه برهــان و
اندکــی نظریــه مــدل روی منطقهایــی بــا

«نظریــه عمومــی برهــان» بــود کــه براســاس
آن برهانهــا ،بــه عنــوان اشــیایی بــه خــودی
خــود و نــه فقــط از نظــر اثباتپذیــری مــورد
توجــه قــرار میگیرنــد .بــه نظــر او پرســش از
هویــت برهانهــا ،موضــوع اصلــی نظریــه
عمومــی برهــان اســت ،کــه در آن بــه صــورت
خــاص عالقهمنــد بــه رابط ـه بیــن روشهــای
برپای ـه نرمــال ســازی (Normalization-
 )based Approachو روشهــای بــر پایــه
عمومیــت ()Generality-based Approach
بــود .در ســالهای اخیــر او بــا عالقــهی زیــاد
روی آثــار گــودل بــه خصــوص نوشــتههای
منتشرنشــدهاش بــه تحقیــق پرداخــت.
کوســتا دوشــن معلمــی فــدا کار و خارقالعــاده
بــود کــه منبــع الهــام دانشآمــوزان و
همکارانــش محســوب میشــد .حرفهــا
و توضیحــات او در قالــب صفحــات
کتابهایــش در منطــق پایــه همــواره زنــده
خواهــد بــود.

5

سخنرانیهای ماهانه انجمن منطق در سال1396
بنابر رســم ســالهای گذشــته ،انجمن منطق در آخرین چهارشــنبه هر ماه ســخنرانی ماهیانه برگزار میکند .در ســال جاری نیز تا کنون چهار ســخنرانی
شهــای برگزارشــده و
برگــزار شــده اســت .امیــد اســت مجل ـهی انجمــن منطــق از ایــن پــس بســتری بــرای اطالعرســانی درمــورد ســخنرانیها و همای 
شهــای پیـشرو فراهــم آورد.
همچنیــن ســخنرانیها و همای 

6

گزارشی از همایش کلکیوم منطق جهان  
در استکهلم سوئد
علیرضا مفیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و پژوهشگاه دانشهای بنیادی
دانشــگاه اســتکهلم ســوئد در بــازه زمانـ ِـی
 14تــا  20آ گوســت  ۲۰۱۷میزبــان همایــش
منطــق کلکیــوم ۱بــود .ایــن همایــش
۲
بــا همــکاری انجمــن منطــق نمــادی
برگــزار گردیــد و میتــوان آن را بــه عنــوان
بخشــی از برنامــه بزرگتــری در نظــر گرفــت
کــه تحــت عنــوان «منطــق در اســتکهلم
 ۳»2017نامیــده شــده بــود .از افــراد معــروف
شــرکت کننــده در ایــن همایــش میتــوان
از والدیمیــر وودســکی ،۴پیــر ســیمون ،۵پــر
مارتیــن لــوف ۶و ویلفریــد هاجــز ۷نــام بــرد.
شــروع همایــش بــا معرفــی مارتیــن لــوف،
اســتاد همــان دانشــگاه اســتکهلم ،بــه همــراه
ســخنرانی او بــود و بــه ایــن وســیله از تالشــهای
ســالیان طوالنــی وی در آن دانشــگاه قدردانــی
بــه عمــل آمــد .از ســخنرانانیهای مهــم دیگــر
میتــوان بــه ســخنرانیهای زیــر اشــاره نمــود:
 .1ساکی فوچینو۸و دیوید اسپرو
در نظریه مجموعهها

.8پاتریشیا بویر
در مورد سیستمهای زمانی و اتوماتاهای مرتبط
۱۷

.9مائی ِگرکه
در مورد کاربردهای قضیه دوگانی استون در
علوم کامپیوتر.
۱۸

همچنیــن نمــی تــوان از ســخنرانی جالــب
والدیمیــر وودوســکی یــاد نکــرد .متاســفانه
اخیــرا ایــن ریاضیــدان بــزرگ و برنــده
مــدال فیلــدز دار فانــی را وداع گفــت.
از ســخنرانیهای جالــب دیگــر میتــوان
بــه دو ســخنرانی هاجــز زیــر اشــاره کــرد.

۹

.2دگ پراویتز
در نظریه اثبات

۱۰

.3الساندرو براردوچی ۱۱و الیزابت بوسکارن
در زمینه نظریه مدلها

۱۲

.۴دنیس هرشفلدت
در نظریه محاسبه

۱۳

.۵سونیا سمتس
در کاربردهای منطقهای شناختی
۱۴

.۶امیل یرابک
در تئوری حساب

۱۵

.۷کریستینا برچ
در کاربردهای منطق در توپولوژی و آنالیز
۱۶

و نیز دو سری سخنرانی سه جلسه ای توسط
Logic
20.Phokion Kolaitis
21.Wolfgang Thomas
22.Verónica Becher

 .10ویلفرید هاجز
در مــورد ابــن ســینا و نقــش وی در منطــق.
ســخنرانی اول هاجــز در واقــع ســخنرانی
عمومــی صبــح روز آخــر همایــش بــود و
ســخنرانی دوم نیــز در قالــب ســخنرانیهای
کوتاهتــر تخصصــی ارائــه گردیــد.
یتــوان
دربــارۀ جنبههــای اجرایــی همایــش م 
گفــت کــه برگــزار کننــدگان تــاش وافــری در
برگــزاری دقیــق همایــش و مکانیــزه کــردن
خیلــی از روالهــا کــرده بودنــد .ایــن کار باعــث
منظــم شــدن امــور و البتــه گاهــی ایجــاد برخــی
یشــد .مثــا قــرار
پیچیدگیهــای بامــزه م 
بــود کــه هیــچ یــک از ســخنرانان از کامپیوتــر
شــخصی یــا حتــی فلــش خــود بــرای ارائــه
ســخنرانی اســتفاده نکنــد و تنهــا از طریــق

16.Christina Brech
17.Patricia Bouyer
18.Mai Gehrke
19.The 26th EACSL Annual
Conference on Computer Science

11.Alessandro Berarducci
12.Elisabeth Bouscaren
13.Denis Hirschfeldt
14.Sonja Smets
15.Emil Jerabek

الجیــک کلکیــوم ســال  2018کــه گردهمآیــی
تابســتانی انجمن منطق نمادین ( )ASLاســت،
از  23تا  28جوالی به میزبانی شهر یوداین ایتالیا
برگــزار میشــود .امــکان ارســال چکیــدهی مقالــه
بــرای ایــن همایــش از ژانوی ـهی  2018مهیاســت
و مهلــت ارســال تــا آوریــل  2018ادامــه دارد.
جلســات مخصــوص ایــن همایــش دربرگیرندهی
نظری ـهی ُمــدل ( ،)Model Theoryنظریــهی
محاســبهپذیری (،)Computability Theory
نظری ـهی مجموعههــا و سیســتمهای
پویــا ( ،)Dynamical Systemsفلســفهی
منطــق و ریاضــی ،نظریــهی برهــان (Proof
 )Theoryو ســاختیگرایی ()Constructivism
و منطــق زمــان و منطــق چنــد ارزشــی
( )Temporal and Multivalued Logicاســت.
عــاوه برالجیــک کلکیــوم  2017کــه در
اســتکهلم ســوئد برگــزار شــد لیــدز در انگلیــس
در ســال  ،2016هلســینکی در فنالنــد در ســال
 ،2015ویــن در اتریــش در ســال ُ ،2014اورا
( )Evoraدر پرتغــال در ســال  ،2013منچســتر
در انگلیــس در ســال  ،2012بارســلون در اســپانیا
در ســال  2011و پاریــس در فرانســه در ســال
 2010میزبــان همایــش الجیــک کلکیــوم بودنــد.
آپلــود فایلهــا از قبــل بــه محلــی خــاص فایــل
ســخنرانیها آمــاده ارائــه میشــد و ایــن موضوع
بــرای برخــی از افــراد (از قبیــل بنــده) کــه
ســخنرانی شــان در روز اول بــود و هنــوز بــا ایــن
سیســتم کامــا آشــنایی نداشــتند دردســرهای
کوچــک و بــا مــزه ای ایجــاد کــرده بــود.
یکــی دیگــر از ابتــکارات جالــب ایــن همایــش
ایــن بــود کــه روز علمــی مشــترکی بیــن ایــن
همایــش و همایــش بعــدی کــه بالفاصلــه بعــد
یشــد تعییــن شــده بــود .بطــور
از آن آغــاز م 
دقیقتــر بعــد از همایــش کلکیــوم قــرار بــود کــه
همایــش  CSLآغــاز شــود .بــه خاطــر همیــن
یــک روز بعــد از کلکیــوم را  -کــه یکشــنبه
بــود و روز قبــل از شــروع همایــش  CSLنیــز
یشــد  -بــه عنــوان «روز مشــترک
محســوب م 
دو همایــش» نامیدنــد و چهــار ســمینار خــوب
توســط فوکیــون کالیتــس ،۲۰پیــر ســیمون،
ولفگانــگ تامــس ،۲۱ورونیــکا بچــر  ۲۲را در آن
روز برنامــه ریــزی کردنــد .ایــن باعــث میشــد
کــه افــراد دو همایــش مختلــف ،یکدیگــر را
مالقــات کــرده و نیــز از موضوعــات اصلی جریان
طــرف دیگــر اطالعــات خوبــی کســب نماینــد.

1.Logic Colloquium
6.Per Martin-Lof
2. ASL (Association for Symbolic Logic) 7.Wilfrid Hodges
3.Logic in Stockholm 2017
8.Sakae Fuchino
4.Vladimir Voevodsky
9.David Aspero
5.Pierre Simon
10.Dag Prawitz
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درباره همایش منطق
یکــی از فعالیتهــای انجمــن منطــق
ایــران برگــزاری همایــش ســاالنهای
اســت کــه هــر ســاله بــه میزبانــی یکــی از
دانشــگاههای کشــور برگــزار شــده و باعــث
ایجــاد زمینــهای بــرای گردهمایــی و تعامــل
افــراد عالقــه منــد بــه زمینههــای مختلــف
علــم منطــق و نیــز ارائــه دســتاوردهای
علمــی مرتبــط بــا ایــن علــم میگــردد.
همایــش منطــق امســال پنجمیــن دوره
از ایــن ســری از همایشهاســت کــه ایــن
بــار در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و بــا
همــکاری انجمــن منطــق ایــران و نیــز
پژوهشــگاه دانشهــای بنیــادی برگــزار
میگــردد .همایشهــای اول تــا چهــارم بــه
ترتیــب در دانشــگاههای صنعتــی شــریف،
تهــران ،تربیــت مــدرس و صنعتــی شــریف
برگــزار شــده بودنــد .همایــش امســال
در بــازه زمانــی ســه شــنبه  ۲۱آذرمــاه تــا
پنجشــنبه  ۲۳آذر مــاه در ســالن بهمــن
دنشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار میگــردد.
حوزههــای پژوهشــی همایــش امســال
متشــکل از منطــق ریاضــی ،منطــق فلســفی،
فلســفه ریاضیــات ،فلســفه منطــق،
منطــق قدیــم ،تاریــخ منطــق ،منطــق و
علــوم رایانــه ،منطــق کاربــردی ،منطــق و
روششناســی و آمــوزش منطــق میباشــد.
در ایــن همایــش چهــار ســخنران مدعــو
حضــور دارنــد کــه ســه نفــر از آنهــا از خــارج از
کشــور میباشــند .اســامی مدعویــن امســال
عبارتنــد از دیویــد آســپرو از دانشــگاه آنجلیــای
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شــرقی در انگلســتان ،پــال تــام از دانشــگاه
ســیدنی اســترالیا ،خانــم دکتــر بهــاره افشــاری
از دانشــگاه گوتنبــرگ ســوئد و آقــای دکتــر
مرتضــی منیــری از دانشــگاه شــهید بهشــتی.
همچنیــن در همایــش امســال تعــداد قابــل
توجهــی مقالــه جهــت ارائــه ســخنرانی بــه
همایــش ارســال شــده بــود کــه توســط کمیتــه
علمــی همایــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
کمیتــه علمــی ایــن دوره متشــکل از آقایــان
دکتــر محمــد اردشــیر ،اســفندیار اســامی،
ســعید صالحــی پورمهــر ،ضیــاء موحــد و
ســید نصــر اهلل موســویان بــوده اســت.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه بســیاری از امــور مربــوط
بــه همایــش بــا کمــک اعضــای هیئــت مدیــره
انجمــن منطــق ایــران بــه ریاســت آقــای دکتــر
محمــد اردشــیر انجــام گرفتــه اســت .همچنین
کمیتــه اجرایــی ایــن همایــش متشــکل از
آقایــان دکتــر مســعود پورمهدیــان ،اســداهلل
فالحــی و علیرضــا مفیــدی بــوده اســت.
عــاوه بــر همایشهــای ســاالنه ،انجمــن
منطــق ایــران دارای ســمینارهای جــاری
در طــول ســال نیــز میباشــد کــه معمــوال
بــه صــورت ماهیانــه برگــزار میگــردد.
اطالعــات مربــوط بــه ایــن ســمینارها و
نیــز ســایر فعالیتهــای انجمــن منطــق
ایــران را میتــوان در وب ســایت انجمــن
بــه نشــانی  irlogic.orgمشــاهده نمــود.
کمیته برگزار کننده
پنجمین همایش منطق ایران
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