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Abstract 

The new logics does not have a long history in Iran. However, in recent 

years, this science has been developed and promoted through publishing 

translated and compiled works as well as defining academic disciplines 

and sub-disciplines. Compiling a thesaurus in this field in order to store, 

classify, and retrieve information in line with quick notification and 

based on new technology tools is one of the requirements of this emerging 

knowledge. 

However, given that, the origin of the "new logic" is in the West and the 

existing issues in the published works in Iran including translations and 

compilations are usually translations of the Western works, there are 

some difficulties in doing this, including not using standard terms and 

unified keywords to transfer knowledge concepts to Persian. One of the 

problems, which arises, is the fallacy of the verbal sharing and confusion 

of readers and audiences of these works. This paper, which is organized 

in a descriptive-analytic method, in addition to providing a brief overview 

of what modern logics and its various branches are, as well as examples 

of the discrepancies and multiplicities of the terms related to the key 

concepts of new logics in published works (including translated and 

compiled works), provides a structure from the first categories of "the 

Thesaurus of New Logics" and represents the different terms related to 

single sense through the equivalence relation. This study suggests 

accelerating the compilation of the thesaurus of new logic to reduce the 

inconsistency in the use of the terms and its undesirable consequences. 
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 چكيده

اما اين دانش در ساليان اخير با انتشار  ؛گذرد از عمر منطق جديد در ايران مدت زيادی نمى
های دانشگاهى رواج و رونق يافته  ها و گرايش ای و تأليفى و تأسيس رشته آثار ترجمه

بندی و بازيابى اطالعات،  نامه اين حوزه دانش به منظور ذخيره، طبقه ين اصطالحتدو. است
های مربوط به  رسانِى سريع و مبتنى بر ابزارهای نو فناوری، يكى از بايسته در راستای اطالع

زمين است و مباحث  ، مغرب»منطق جديد«اما با عنايت به اينكه زادگاه  ؛اين دانش نوپا است
نوعى برگردان آثار غربيان  به -  اعم از ترجمه و تأليف - منتشرشده در ايران موجود در آثار

گيری  كار آنها، عدم به ازجملهاست كه رو  روبه هايى است، انجام اين مهم، با دشواری
های يكنواخت برای انتقال مفاهيم دانشى به زبان فارسى  اصطالحات استاندارد و كليدواژه

سازی مغالطه اشتراك لفظى و سردرگمى  از اين امر، زمينهيكى از مشكالت ناشى . است
تحليلى سامان  - نوشتار حاضر كه به روش توصيفى. خوانندگان و مخاطبان اين آثار است

هايى  های مختلف آن، و ارائه نمونه يافته، بعد از نگاهى گذرا به چيستى منطق جديد و شاخه
دی منطق جديد در آثار منتشرشده به زبان از اختالف و تعدد الفاِظ ناظر به مفاهيم كلي

نامه منطق  اصطالح«های اوليه  ، ساختاری از رده)ای و تأليفى اعم از آثار ترجمه(فارسى 
ارزی، الفاظ مختلِف ناظر به معنای واحد را  و از طريق رابطه هم كند مى ارائه» جديد

شتاب امه منطق جديد ن پيشنهاد اين پژوهش آن است كه در تدوين اصطالح. نماياند مى
  .مدهای نامطلوب آن كاسته شوداكارگيری الفاظ و پي ، تا از ميزان ناهماهنگى در بهشود

  ها كليدواژه

  .نامه، منطق رياضى، منطق نمادی نامه، منطق جديد، ساختار اصطالح اصطالح
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فكر را مدون قواعد تصورت  به اولين كسى است كه) ق323-384(بنابر مشهور، ارسطو  .1
اين قرن حاكم بالمنازع محافل علمى بود تا اينكه در برابر  22منطق ارسطو بيش از . نگاشت

منطقى كه  ازجملههاى ديگرى مطرح شدند؛  شود، منطق منطق كه منطق قديم ناميده مى
ريختند و به نام  نوزدهم و بيستم اصول آن را پى های سدهنيتز پيشنهاد كرد و متفكران  اليپ


bאaW، (ديد، منطق رياضى و منطق صورت خوانده شد منطق جKJRU` ،O: SOXM]( .
ويژه در  به -  اما در همين مدت كوتاه رود؛ مى شمار بهمنطق جديد در كشورمان دانشى نوپا 

. منابع و آثار منتشرشده در عرصه منطق جديد رشد چشمگيری داشته است -  ساليان اخير
  .اين مورد خواهد آمددر ادامه نوشتار توضيح بيشتری در 

نظران  گسترش و پيشرفت هر رشته علمى، در گرو عرضه مناسب آرا و انظار صاحب .2
اين امر . است - و مبتديان استاداناعم از  -  و ارائه آخرين دستاوردهای علمى به مخاطبان

زمينه جلب توجه و جذب عالقمندان و مبتديان از سويى، و گفتگو و نقد و تضارب آرا 
ناظر به دو بخش توليد » عرضه مناسب«. كند نظران از سوی ديگر را فراهم مى صاحب ميان

ليف و ترجمه آثاری كه نيازهای أدر بخش توليد محتوا، ت. رسانى است محتوا و اطالع
توجه به سطوح مختلف . مختلف جامعه علمى را پوشش دهد بايد مورد توجه قرار گيرد

از ) يد آثار با رويكردهای آموزشى، پژوهشى و ترويجىتول(مخاطبان و تنوع در رويكردها 
رسانى نيز نبايد از ابزارهای نو و آخرين  در بخش اطالع. مصاديق اين بخش است

رفته،  توان با استفاده از امكانات پيش امروزه مى. رسانى غفلت كرد های علم اطالع فناوری
شده و با حذف زوائد  بندی طبقهت صور به اطالعات مورد نياز مخاطبان را در كمترين زمان،

  .در دسترس قرار داد
. است) Thesaurus: تزاروس(نامه  رسانى، اصطالح يكى از ابزارهای نو اطالع .3

ای است كه بين آنها روابط معنايى  يافته شده و نظام نامه مجموعه اصطالحات گزيده اصطالح
ا دارد كه موضوع يك رشته علمى را برقرار است و توانايى آن ر -  مراتبى سلسله - ای و رده

يافته و به قصد ذخيره و بازيابى  های اصلى، فرعى و وابسته به شكلى نظام با تمام جنبه
توان گفت مجموعه اصطالحات  مى. اطالعات و مدارك و مقاصد جنبى ديگر عرضه كند

اين  بر ؛مجموعه اطالعات فشرده در يك رشته علمى استدرواقع  نامه، در يك اصطالح
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بندی منابع،  توان در موارد متعددی بهره گرفت، مانند طبقه نامه مى اساس از اصطالح
مراتب يك علم  گستره و ساختار سلسلهدادن  سازی، ذخيره و بازيابى مدارك و نشان نمايه

  .)�KJRL: SJN-JK\א�،  �4Z�]: כ.�(
نامه  صطالحضرورت تدوين ا )ا�5: كنيم در نوشتار حاضر دو هدف را دنبال مى .4

به  رسيدنبرای . نامه های اوليه اين اصطالح ارائه ساختار پيشنهادی از رده )ب منطق جديد؛
منطق جديد، فوايد و ضرورت تدوين  درباره، الزم است به مباحثى هدف اين دو

  .نامه منطق جديد و مشكالت پيش روی اين امر بپردازيم اصطالح

  در$�ره ��RS �4ی�

 ��RS �4ی� .١!��V  

. محتوا اختالف چندانى ندارندبه لحاظ  ذكر شده است كه هايى تعريفبرای منطق جديد 
 درصدداست كه منطق، علم استدالل است و منطق  ها اين تعريففصل مشترك همه 

ای از  با اين وصف، پاره. های مختلف و بررسى صحت و سقم آنها است شناسايى استدالل
  شد، امروزه به حوزه مقدمات علم  طق تلقى مىمباحث كه در منطق قديم بخشى از من

منطق و رابطه منطق و زبان منتقل شده است، مثل مبحث تعريف و بحث مغالطات 

17	?،  ؛ ���KJXL: SKXMH.�?، (غيرصوری و لفظى KJXU: SJ( . ها تعريفبرخى از اين 

  :به اين شرح است
رهای صوری است كه منطق دانش بررسى آن ساختا: تعريف بر اساس صدق منطقى. 1

های نمونه  به عبارت ديگر، منطق، دانش بررسى ساخت ؛اند های آنها صادق همه نمونه

17	H��  ،?: כ.�(صادق است KJXU: SJ-L ،	W�
  .)KJRO: SJ-KK؛ 

منطق دانش بررسى آن ساختارهای صوری است : تعريف بر اساس درستى استنتاج. 2
به عبارت ديگر، منطق دانش بررسى  ؛اند رستىهای د های آنها استنتاج كه همه نمونه

استنتاج معتبر استنتاجى است كه نتيجه از مقدمات با . های معتبر از غيرمعتبر است استنتاج
به دست ) ها و قواعد چهارگانه منطق محموالت گانه منطق گزاره قواعد ده(قواعد منطقى 

محال است  ،آن صادق باشد آمده باشد و به عبارت ديگر استنتاجى است كه اگر مقدمات
  .)19אA(كه نتيجه كاذب باشد 
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توان نشان داد كه از  های آن مى دانشى است كه با قاعده: تعريف بر اساس كاركرد. 3
توان نتيجه گرفت كه  هايى را مى يك يا چند جمله، به اعتبار ساختار صوری آنها چه جمله

های ديگر هم به اعتبار آنها  جمله های اولى را صادق فرض كنيم، اين اگر جمله يا جمله
، »نقض مضاعف«به نام  ىبا يك قاعده منطق» هل استأحسن مت« ازجمله مثالً  ؛صادق باشند

بر اساس اين طور كلى  به .»چنين نيست كه حسن متاهل نيست«: شود جمله نتيجه مىاين 
 چنين نيست كه«ای با ساختار صوری  ، جمله»است X ،Y«  ای با ساختار قاعده، از هر جمله

X ،Y اما از  ؛آيد به دست مى» نيست »X، Y توان  تنهايى با هيچ قاعده منطقى نمى به» است
، مگر اينكه مقدمه ديگری را »است X ،Z «يعنى» دار است حسن زن«نتيجه گرفت كه 

 Z=Yو » است X ،Y «يعنى » دار است متأهل همان زن«ضميمه كنيم و در آن بيان كنيم كه 
  .)6KJ]O: SUL	d،  ;*ש�H: כ.�(است 

  ه�� ��RS �4ی� و و24 ���@Hار� ��م .٢

منطق  )ب؛ )منطق ارسطويى(در مقابل منطق قديم ): modern logic(منطق جديد  )الف
است ) عالمت(به جهت استفاده گسترده آن از نماد  :)symbolic logic(نمادين يا عالمتى 

) ،aWאb
KJMM: S]( (منطق صورت  )ج؛formal logic(:  چون در آن، قواعد حاكم بر
به  :)mathematical logic(منطق رياضى  )دشود نه ماده آنها؛  ها بيان مى صورت استدالل

ها و داشتن خصلت استداللى و استنتاجى و  دليل شباهت اين منطق با علم رياضى در روش
هايى اصل موضوعى  نظام اند و هر دو از عالم رياضيات برخاسته دانان جديد غالباً  اينكه منطق

)axiomatic (يعنى برای بناكردن آنها جز به تعدادی اصل موضوع و چند تعريف به  ؛هستند
های اوليه استنتاج  های آن علم از اصول و تعريف چيز ديگری نيازی نيست و همه گزاره

ولى با دهنده آن، رابطه ط های تشكيل آيد كه گزاره به اين ترتيب نظامى پديد مى ؛دنشو مى

bאaW، (يكديگر دارند KJMM: S]( (منطق كالسيك  )ه؛classical logic(:  كالسيك در

در آغاز . رفته استكار  به »جاافتاده و مسلط«يا » معتبرتر از همه«اين اصطالح به معنای 
 :KJXL؛ �.�?، SJ :19אA(گفتند  مى» منطق كالسيك«پيدايش منطق جديد، منطق قديم را 

SX]( های جديدتر  وجودآمدن منطق سترش و رواج منطق جديد و پس از بهاما با گ) مانند
كه هنوز فراگير نشده و تنها ) منطق چندارزشى، منطق شهودی، منطق ربط، منطق فازی
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�W	، : כ.�(پردازند، منطق جديد را منطق كالسيك ناميدند  متخصصان به آن مىKJRO: 

  .)+�שIQ/א�

٣ . RS�� ی& و�M RS�� اتE�4ی�)%�ی  

منطق قديم و جديد از آن جهت كه هر دو علم منطق هستند، در هدف و بسياری مسائل 
بودن  بودن، اصل موضوعى آنچه كه در هر دو نظام مشترك است، صوری. اند مشترك

)axiomatic ( و سازگاربودن)consistency (های  توان نظام از جهتى مى. هر دو نظام است
نظام هندسه اقليدسى و غيراقليدسى يا فيزيك نيوتونى و فيزيك منطق قديم و جديد را به دو 

نسبيت تشبيه كرد كه در عين حال كه سازگاری منطقى و صوری دارند، با اصول موضوعه 
البته منطق جديد  ؛رسند به نتايج متفاوتى مى) در باب خطوط موازی و سرعت نور(متفاوت خود 

و با ) ويژه در قضايای كليه به(حملى ارائه كرده تری از گزاره  تر و دقيق تحليل صوری عميق
منطق جديد در حل  پذيرش محمول تهى و مجموعه تهى، موجب توانايى و قدرت بيشتر

  .)[�KJXL: SKUX-KU.�?، (هايى شده كه از قلمرو منطق قديم خارج است  مسائل و استدالل
ناشى از اصول های موجود بين منطق كالسيك ارسطويى و منطق نمادی جديد  تفاوت
البته صرف تفاوت  ؛متفاوتى است كه در اين دو نظام اختيار شده است) axioms(موضوعه 

برخى . اری ديگری نيستباعت در اصول موضوعه دو نظام، به معنای اعتبار منطقى يكى و بى
های كلى و  بودن گزاره غيروجودی ،استلزام مادی: ند ازا اصول پايه منطق جديد عبارت

 :19אA(های جزئى و تحويل آنها به عطفيه  بودن گزاره وجودی ،نها به شرطيهتحويل آ

SKOK-KJK(.  
بر اساس تفاوت در مبانى و اصول موضوعه، بعضى از تمايزات منطق قديم و جديد كه 
بيش از ديگر تمايزات باعث جدايى دو منطق از يكديگر شده است، به اين شرح است 


�W	، : כ.�(KJRO: SKL] -KMR9 1�، ؛KJRM: SM]-XN(.  

٣-١ ./�FG 4���H  

ای كه  گونه به ،كند منطق قديم قضيه را به موضوع، محمول و نسبت حكميه تحليل مى
گردد كه  موضوع، چه صرفاً شىء باشد و چه شيئى دارای يك وصف، يك ذات لحاظ مى
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 همچنين در منطق قديم هر جمله لزوماً فقط يك موضوع و. محمول بر آن بار شده است
مثًال در  ؛دهد قدرت بيان بيش از آن را ندارد ارائه مى ازجملهيك سور دارد و تحليلى كه 

هر «در منطق قديم، بايد بگوييم » هر كس دوست هر كس ديگر است«مقام تحليل جمله 
در اين صورت فقط  .رابطه است» است«محمول و » دوست هر كس ديگر«موضوع، » كس

  .سور اول نشان داده شده است
كند و نسبت  ما منطق جديد اوالً قضيه را به دو بخش اسمى و محمولى تقسيم مىا

، »خداوند عالم است«مثًال در جمله  ؛داند حكميه را امری جدای از بخش محمولى نمى
اما  ؛نسبت حكميه است» است«محمول، و » عالم«موضوع، » خداوند«: گويد منطق قديم مى

بخش » خداوند«اصطالح بخش محمولى، و  به محمول و» عالم است«در منطق جديد، 
  .اسمى است

ای كه اگر موضوع وصفى نيز  گونه به ،كند ثانياً موضوع را شىء لحاظ مىمنطق جديد 
 ؛گردد و سپس رابطه آن با محمول بيان مىشود  مىداشته باشد، نخست از شىء، جدا لحاظ 

 ،بودن يك صفت است يست، چون فوتبال»است هر فوتباليستى ورزشكار«مثًال در جمله 
بنابراين ابتدا فوتباليست و سپس ورزشكار را  ؛تواند موضوع يا همان بخش اسمى باشد نمى

  .كنيم بر شىء حمل مى
گيرند و فقط  قرار مى) بخش اسمى(موضوع  -  ولو متعدد -  ثالثاً در منطق جديد، اشيا

دايى «حمولى يعنى بخش م ،»احمد دايى اكبر است«مثًال در جمله  ؛اند صفات محمول
  .است» اكبر«و » احمد«دارای دو بخش اسمى يعنى  ،»است

رابعاً منطق جديد مدعى است كه منطق قديم با محصوركردن خودش در تحليل 
تواند تحليل منطقى درستى از جمالتى  گاه نمى ها به موضوع، محمول و رابطه، هيچ جمله

 ها لهدر نتيجه برای استنتاج از اين جم ؛های متعدد يا چند سور دارند، نشان دهد كه نسبت
بنابراين منطق قديم به دليل ضعف  ؛مثًال بيان نقيض يا عكس، احتمال اشتباه بسيار زياد است

  .گونه قضايا را ندارد در تحليل قضايا، قدرت استنتاج دقيق از اين

��م �FGی�. ٣- ٢Gا  

شوند و  و محصوره تقسيم مىدر منطق قديم به شخصيه، طبيعيه، مهمله ) ها جمله(قضايا 
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ارسطو اين . شود محصوره به موجبه كليه، موجبه جزئيه، سالبه كليه و سالبه جزئيه تقسيم مى
چهار گونه قضيه را معتبر دانسته و قواعد بسياری برای آنها بيان كرده است و پس از او 

اشكال اربعه : زند اا مجموعه اين قواعد عبارت. پيروانش قواعد ديگری نيز بدان افزودند
تمام اين قواعد به پشتوانه وجودی و حملى . انواع عكس و انواع نقض ،مربع تقابل ،ها قياس

اما در منطق جديد قضايا  ؛كردن رابطه عقدالوضع و عقدالحمل در قضايا معتبر هستند تحليل
ابطه بر اساس تحليل منطق جديد از اين قضايا، ر. شوند به اتمى، شرطى و وجودى تقسيم مى

بين عقدالوضع و عقدالحمل در قضايای كليه، به رابطه شرطى و در قضايای جزئيه، به رابطه 
اين تحليل منطق جديد از قضايا باعث از اعتبار افتادن بعضى از . شود عطفى تحليل مى

البته گفتنى است در  ؛شود كه در منطق قديم معتبرند قواعد و روابط قضايای محصوره مى
نها يك عقد، يعنى عقد بين شىء و وصف وجود دارد و نه عقد شىء با يك قضايايى كه ت

، تحليل منطق جديد و منطق قديم )محمول(و رابطه آن با وصف ديگر ) موضوع(وصف 
  . نتيجه احكام و قواعد يادشده، همچنان برای آنها معتبرند كند و در تفاوتى نمى

  K7ار� �FGی� ارزش .٣-٣

اند كه موضوعشان مفهوم است  نطق قديم قضايای محصورهاساس استدالل قياسى در م
شخصيه  های جملهاما پايه و اساس منطق جديد بر  ؛شخصيه جايگاهى ندارند های هو جمل

» مفهوم«شوند؛ يعنى موضوع آنها از  است، و قضايای كليه تبديل به قضايای شخصيه مى
آن مفهومى درواقع  .مفهومشود نه  شود و حكم فقط بر شىء حمل مى مى» شىء«تبديل به 

  .شود تبديل به محمول مى ،كرد كه در قضيه موجبه كليه نقش موضوع را بازی مى

L -٣. ���H لM�@ا� ��&�  ه� 

شود و اقترانى نيز بر اساس  در منطق قديم، قياس به اقترانى و استثنايى تقسيم مى
اما در منطق  ؛شود يم مىبودِن حداقل يكى از مقدمات، به اقترانى شرطى و حملى تقس شرطى

رود؛ بدين صورت  مىكار  به ترين جزئى است كه در استنتاج جديد مبنای تقسيم، كوچك
بدون تحليل (يك جمله  ،شود گرفته مىكار  به ترين واحدی كه در استنتاج كه اگر كوچك

از به اما اگر برای استنتاج ني ؛گويند ها مى باشد، به آن منطق جمله) آن به موضوع و محمول
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های  بنابراين در منطق جديد، قياس ؛شود ها ناميده مى اجزای جمله باشد، منطق محمول
ها قرار  های اقترانى حملى جزو منطق محمول ها و قياس استثنايى، جزو منطق جمله

ها و بعضى ديگر جزو  جزو منطق جمله ،قياس اقترانى شرطىبعضى اقسام اما  ؛گيرند مى
  .گيرند ها قرار مى منطق محمول

N -ل ارزش .٣M�@ار� ا�K7 ه�  

ای برخوردار است و قياس استثنائى چندان  قياس اقترانى در منطق قديم از جايگاه ويژه
اما در منطق جديد  ؛ها را بر عهده دارد ناچيزی از استدالل بخشجايگاهى ندارد و فقط 

نيازی به قواعد  ها در استنتاج هيچ يعنى عالوه بر آنكه منطق جمله ؛موضوع برعكس است
البته  ؛آيد مىشمار  ها نيز به ايه و اساس منطق محمولبلكه پ ،استنتاج در قياس اقترانى ندارد

بگيرند و در مواردی كار  به ها را دانان قديم با اينكه در عمل ناچار بودند منطق جمله منطق
عد مربوط به آن اند، اما به دليل جايگاه خاص قياس و قوا چنين كرده مثل برهان خلف اين

وقتى ما همه چيز را در قالب قياس اقترانى . گاه نتوانستند به اين موضوع بپردازند هيچ
خوريم كه در  به اين مشكل برمى ،خالصه كرديم و بعد شرط استنتاج را سور كلى گذاشتيم

سينا برای حل مشكل برای  ابن. اقترانى شرطى بايد قضايای شرطيه دارای سور كلى باشند
اما  ند؛گويد اين سورها زمانى نيست خودش مىكه  درحالى ؛برد مىكار  به ها هم سورهايىآن

ها  منطق جديد كه در استنتاج از منطق جمله .واقعيت اين است كه هيچ نيازی به سور نيست
  .دهد ها را انجام مى كند، بدون نياز به هيچ سوری اين استنتاج شروع مى

Y. �4ی� RS�� ر�!A�	  

های استنتاجى كه در آنها   ساخت. 1: شوند ى استنتاجى به دو گروه تقسيم مىها  ساخت
های استنتاجى كه در   ساخت. 2ترين بخش مورد نياز برای استنتاج، جمله است؛   كوچك

به اين اعتبار، منطق جديد به دو بخش تقسيم . آنها برای استنتاج، به اجزای جمله نياز است
  .»ها  منطق محمول«و ) ها منطق گزاره(» ها  منطق جمله«: شود  مى

ها و تركيبات   ها اين است كه نقش اصلى در اين منطق را جمله  وجه تسميه منطق جمله
كنند و آنچه   آفرينى مى نقش   ها اجزای جمله  اما در منطق محمول ؛ای بر عهده دارند  جمله
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 ؛است) ها  مفهوم(ول جمله كند، محم  كه در استنتاج از يك جمله به جمله ديگر سرايت مى
  .شود  ها ناميده مى  بنابراين به نام منطق محمول
بخش اول : اند  ها از دو بخش اصلى تشكيل شده  ها و محمول  هر يك از منطق جمله

به عبارت ديگر چون در منطق جديد فقط  ؛مربوط به تبديل زبان طبيعى به زبان منطقى است
د ابتدا بدانيم چگونه نمادها و ادات منطقى را جايگزين باي ،شود  از نمادها استفاده مى

تناسب در ذيل همين بحث  های معناشناسى به های زبان طبيعى كنيم كه البته بحث  عبارت
كارگيری اين قواعد در  ههای ب  بخش دوم، مبحث قواعد استنتاج و شيوه. شوند  مطرح مى

  .استنتاج است
ست و از قواعد آن بهره ا ها  ساس منطق محمولها پايه و ا  از آنجا كه منطق جمله

: כ.�( ها مقدم شده است  ها بر منطق محمول  های منطقى، منطق جمله  گيرد، در كتاب  مى

 ،	W�
KJRO :SKK- KO ،?�.� ؛KJRR :S]- KN(.  

Z. �4ی� روش RS�� ه��  

  :شود در منطق جديد از چند روش استفاده مى

١-N.  ���2�� 4;روش ا)axiomatic method(  

منطق بر پايه تعداد محدودی اصول موضوعه و  - مانند علم رياضى - در اين روش
  .شود ريزی مى قواعدی چند پى

٢ -N.  روش ��&�ی�)�Q�@���� :semantic method(  

روش نموداری (كنند  در اين روش از طريق جداول، صدق قواعد منطقى را طراحى مى
  ).و درختى

٣-N.  ����S روش ا�@&@�ج)natural deduction method(  

كه نتيجه مبتنى بر ) دو تا هر چندتايى كه باشند نه لزوماً (در اين روش تمام مقدماتى 
شود و در  سپس با استفاده از چند قاعده، مسير استنتاج طى مى شود؛ مىنوشته  ،آنها است
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آيد يا خير؟ در  ىای به دست م شود كه آيا از چنين مقدماتى چنين نتيجه پايان راه معلوم مى
كنيم؛ يعنى بيان همه مقدمات و  زندگى روزمره ما همواره با شيوه استنتاج طبيعى فكر مى

آوردن نتيجه از مقدمات نه تشخيص اينكه استدالل ما يا طرف   دست سپس كنترل مسير به
حد وسطش چيست و داخل در كدام يك از اشكال اربعه است و آيا شرايط  مقابل ما مثالً 

ين جا نيز وجه تسميه اين روش، به هم از و …مى و اختصاصى آن شكل را دارد يا نه وعمو

�W	، ؛ �KJRR :SL-R.�?، : כ.�(شود  استنتاج طبيعى آشكار مىKJRO: SJ-U(.  

نوس است؛ ثانيا به منطق أبا ذهن م اوالً  است در ترجيح روش استنتاج طبيعى گفته شده
برای  رابعاً  گيرد؛ تری نسبت به دو روش ديگر مىوقت كم تر است؛ ثالثاً  سنتى نزديك


�W	، : כ.�(های فلسفى و پژوهشى كاربرد بيشتری دارد  تحليلKJRO :SJ-U(.  

[ .2\Lری�(  

ات با كتاب اصول اقليدس و رياضي) ق323- 384(ارسطو  ارغنونعلم منطق با كتاب 
 شدند مىاز هم تلقى اين دو علم پيش از رنسانس جدا . آغاز شده است رسماً ) ق323-285(

ويژه در آثار فالسفه دكارتى و  اما پس از رنسانس به ؛و مستقل از يكديگر رشد كرده بودند
دان  فيلسوف و رياضى) م1716-1646(بيشتر از همه در آثار گوتفريد ويلهلم اليبنيتس 

 ازجمله ،قضايای رياضى همهاين باور بود كه  اليبنيتس بر. آلمانى به هم نزديك شدند
ذهن درواقع  .توان به مدد تعريفات و اصل عدم تناقض ثابت كرد علوم متعارف آن را مى

و اصل  ها تعريفكند و فقط به  در تهيه و تشكيل علم رياضيات، به نحو تحليل عمل مى
بار در كتاب  نخستينوى براى . كند مىعدم تناقض احتياج دارد و پس از آن، تحليل 

بودن يك  محتوى«و » يا«و » و«مفاهيم و روابط از قبيل  اى از حساب عمومى براى عده
از اين روی ايشان را پدر منطق جديد  ؛عالماتى وضع كرد» مجموعه در مجموعه ديگر

نوزدهم مورد توجه قرار نگرفت  ميانه سدهگونه كه بايد تا  اما تحقيقات وی آن ؛دانند مى
) ،aWאb
KJMM: SUH�� ?،  ؛	17
KJXU: SK ،?�.� ؛KJXL: SONX-ON](.  

. به بعد منطق جديد در دو مسير و جريان متفاوت شروع به رشد كرد 1840از سال 
كارگيری  وی با به. رياضيدان انگليسى آغاز شد) م1864-1815(جريان اول با جرج بول 

بندی و نمادگذاری منطق همت گماشت و اين  ها و نمادهای جبری به فرمول روش
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هدف عمده . گرفتكار  به های منطق ارسطو تر استدالل ر چه دقيقبندی را در تبيين ه فرمول
جريان دوم با . توان ارائه زبان نمادين جديد برای منطق ارسطويى دانست اين جريان را مى

رياضيدان انگليسى و چارلز ) م1871-1806(های اگوستوس دمورگان  ها و تالش كوشش
تبيين  درصددند مستقل از يكديگر اين دو دانشم. مريكايى شكل گرفتاپيرس فيلسوف 
  .های رياضى برآمدند منطقى استدالل

-1848(نوزدهم در تحقيقات گوتلپ ِفرگه  پايان سدهاين دو جريان متفاوت، در 


17	H��  ،?(فيلسوف و رياضيدان آلمانى به جريان واحدی تبديل شد ) 1925KJXU: SK( .
منطق جديد را ) نگاشت مفهوم يا( رینگا مفهومبا نگارش كتاب مشهور  1879او در سال 

ها را  ها و منطق محمول موضوعى منطق گزاره و اولين سيستم اصلكرد گذاری  پايه رسماً 
ارسطو  ارغنونترين كتاب منطق پس از  اين كتاب را امروز مهم. طراحى و ارائه كرد

ای آن ه انقالبى در منطق پديد آورد كه يكى از نتيجه ،او با اين كتاب. دانند مى
دادن به سلطه دو هزار ساله  های ذاتى منطق ارسطويى و پايان ها و نقص آشكاركردن ناتوانى

  .آن بود
با توسعه رياضيات در اين دوره از يك سو و نگرش بعضى دانشمندان مبنى بر اينكه 

موجب توجه جّدی  ،قضايای رياضى، قابل تحويل به منطق و مبتنى بر مفاهيم منطقى است
ای كه رياضيات بر آنها استوار  های اوليه ِفرگه سعى داشت نشان دهد فرض. شدبه منطق 

شيوه كار وی دربردارنده دو اصل . اند ترين اصول منطق قابل استنتاج همه از مقدماتى ،است
دادن اينكه حساب از  نشان )تعريف مفاهيم حساب، صرفاً درچارچوب منطق؛ ب )الف: بود

  .ستنتاج استمقدمات صرفاً منطقى قابل ا
ای آغاز كرد كه ترديدها و  يك رياضيدان كارش را در دوره در جايگاهفرگه 

های علم حساب پديد آمده بود كه باعث تزلزل آن مبانى شده  هايى اساسى در بنيان پرسش
درواقع  .او تصميم گرفت مبانى فلسفى و منطقى حساب را تبيين و شرح كند ؛ بنابراينبود

توان علم حساب را بدون نياز به مفاهيم و  اين بود كه نشان دهد مىهدف درازمدت فرگه 
ای  اصول خارج از منطق بيان و عرضه كرد؛ يعنى علم حساب فقط بر آن قوانين عمومى

. نيازند ييد تجربى بىأشوند و از ت های معرفتى اعمال مى استوار است كه در تمام حوزه
های رياضى پيدا كند و فكر  حساب و استداللای منطقى برای  خواست پايه درحقيقت او مى
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او به دنبال راهى . دهدتواند اين كار را با ارائه يك دستگاه سازگار منطقى انجام  كرد مى مى
اما با كانت موافق نبود كه معرفت رياضى  ؛گشت های رياضى مى برای توجيه صدق گزاره

گرا كه معتقد بود حساب بر  تجربه را بر پايه شهود قرار داده بود، يا با جان استوارت ميلِ 
  .پايه مشاهده قرار دارد

اما در جريان  ؛توان به منطق فروكاست حساب را مى كرد به بيان ديگر فرگه گمان مى
اين فروكاستن دريافت كه زبان طبيعى و منطق ارسطويى دقت و توانايى شايسته را در انجام 

منطق جديدی بنيان نهد كه به ياری آن بتوان بر آن شد تا نخست رو  ازاين ؛اين كار ندارند
ها را با روش صوری  بندی كرد و استنتاج های رياضى را با دقت تمام صورت استدالل

با كمى «های مبهمى مانند  ها را از عبارت محض، گام به گام به پيش برد و به گفته او برهان
ه به كشف منطق جديد انجاميد آنچ. رهانيد» توان ديد آسانى مى به« و »شود مل معلوم مىأت


bאaW، (همين برنامه مقدماتى در اجرای برنامه اصلى بود KJMM: SL(.  
فيلسوف انگليسِى  -  برتراند راسل. شده نبود فرگه در زمان حياتش زياد شناخته

تصادفى با آثار صورت  به نگاری مفهومسال از انتشار كتاب  24بعد از حدود  - زبان آلمانى
راسل بعد از . كردشد و همو بود كه اهميت كارهای فرگه را به ديگران گوشزد فرگه آشنا 

دريافت كه يكى از اصول مورد استناد فرگه، كل نظام او را  نگاری مفهومخواندن كتاب 
ای به فرگه، او را از اين تناقض  با نوشتن نامه 1902راسل در سال . دچار تناقض كرده است

 ؛برآمد تا آن را برطرف كند درصدداين تناقض غمگين شد و  فرگه با پيداشدن. مطلع كرد
 ،اما در اين امر ناكام ماند و همين باعث شد فرگه جلد دوم كتابش را كه كامل كرده بود

پيش از اينكه كامل ) تحويل حساب به منطق(چاپ نكند و به اين ترتيب، طرح عظيم فرگه 
تا حدودی (او ترين اكتشافات  يكى از مهممنطق جديد اما  ؛شود، عقيم ماند و باز ايستاد

جايگزين منطق عنوان  به تدريج مورد توجه و بررسى قرار گرفت و باليد و به ،)ناخواسته
  .ارسطويى جای خود را در قلمرو انديشه باز كرد

رياضيدان ايتاليايى و دو فيلسوف و ) م1932ـ1858(ژوزف پئانو  راتحقيقات فرگه 
و آلفرد نورث وايتهد ) م1970ـ1872(برتراند راسل  رياضيدان انگليسى يعنى

طور مشترك صرف  اين دو هشت سال از عمر خود را به. دادندادامه ) م1937ـ1871(
های   كردند كه طى سال) Principia mathematica( اصول ریاضیاتنگارش كتابى به نام 
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راسل . تبديل شد ميالدی منتشر شد و به يكى از شاهكارهای رياضيات جهان 1913- 1910
و وايتهد در اين اثر سعى كردند رياضيات و قواعد رياضى را تماماً بر مبنای مفاهيم 

طور  از موارد جالب موجود در اين كتاب، اثبات مشهورترين و همين. استخراج كنند
بر مبنای منطق رياضى ثابت كردند كه  نترين رابطه دنيای رياضيات است؛ آنا بنيادی

2=1+1.  
ای در تدوين منطق  فرگه نقش عمده نگاری مفهومدر كنار كتاب  اصول ریاضیاتكتاب 

  .)SL -M :19אA(جديد داشته است 

٧ .2C	*( �4ی� RS�� ه��  

سيس أمنطق فرگه از همان آغاز ت. ندنوپيدايى و پويايى، دو ويژگى برجسته منطق جديد
ها  عا كردند كه منطق محمولبسياری اد. رو شد به ها و انتقادها رو با برخى ترديدها، چالش


H(های معتبر را به قدر كفايت، صيد كند  تواند ساختار منطقى بسياری از استدالل نمى	�* ( 

 ،H�GכKJXJ: SKRR( .ای  برخى انتقادها بر منطق فرگه ناظر به آن بود كه اين منطق در پاره
ها  ی رفع آن كاستىبرا تالش. است ناقص معرفت و ابعاد نظير جهت، زمان، تكليف اخالقى

 و )منطق بايايى(هايى مانند منطق موجهات، منطق زمان، منطق تكليف  سبب پيدايش منطق
برخى ديگر از . نام گرفتند» كالسيك  های نيمه منطق« كه شد) منطق شناخت(منطق معرفت 

چنين . انتقادها ناظر به آن بود كه بعضى از مبانى و مدعيات منطق كالسيك نادرست است
هايى مانند منطق ربط، منطق آزاد، منطق سه ارزشى، منطق  تقادهايى منشأ پديدآمدن منطقان

ها كوششى  هر يك از اين منطقدرواقع  .نام دارند» های غيركالسيك منطق« كه شد فازی
  .های آن هايى بنيادی در باب انديشه و شيوه هستند برای پاسخ به پرسش

اند  ی برای توسعه و تكميل منطق جديد كوشيدهدانشمندان بسيارتاكنون  1910از سال 
توان به تحقيقات ديويد هيلبرت، ژاك هربراند، كورت كودل، آلفرد  كه از آن ميان مى

تارسكى، آلونز و چرچ، لئون هنكين، ويالرد كواين، آرتور پرايور، ياكو هينتيكا و شائول 
  .)�KJRR: SL.�?، (كريپكى اشاره كرد 

ديد كه از عمر بعضى از آنها گاهى بيش از چند سال های ج بسياری از شاخه
دانان است كه به دليل  گذرد، محصول افكار و تأمالت يك يا تعداد محدودی از منطق نمى
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و چه بسا در مدت كوتاهى مورد نقد  اند های الزم را از سر نگذرانده نوپيدايى، آزمون
» جريان تكثرگرايى«و » ق ربطمنط«ظهور . ديگران و تجديدنظر پديدآورندگان قرار گيرد

  .از آثار و شواهد اين امر است) در مقابل انحصارگرايى(
دانان گذشته است و  اِی منطق منطق ربط بازگشتى به تصور شهودی و ماقبل فرگه

اين منطق در پى احيای ضرورت وجود ربط بين . های شرطى لزومى رجوعى است به قضيه
دانان قديم به آن  است كه گرچه منطق) و نتيجه استدالل ها و نيز ميان مقدمه(مقدم و تالى 

در اين منطق يك گزاره شرطى به صرف . توجه داشتند، منطق جديد از آن غافل شده بود
بودن مقدم و تالى، صادق نيست، بلكه اگر بين اين دو پيوندی باشد كه بر اساس آن،  صادق

  .)KJXL: SJ��	، (بود  آن گزاره شرطى صادق خواهد ،يكى مستلزم ديگری باشد
های متضاد و رقيب را با منطق رايج  تكثرگرايى در منطق قصد دارد برخى از منطق

مكمل يكديگرند و اختالف درواقع  ظاهر متضاد، های به آشتى دهد و معتقد است اين منطق
در معنای نمادها يا چيزی از اين قبيل است آنها مربوط به اختالف حوزه بحث يا اختالف 

)0 ،,W�KJXL: S]O -]J(.  

  و�RS�� G�C �4ی� در ای�ان. ٨

تأليف  مدخل منطق صورتاولين كتابى كه در منطق جديد، در ايران منتشر شد، كتاب 
اين در حالى بود  .برای نخستين بار چاپ شد 1334غالمحسين مصاحب است كه در سال 


bאW(كه از رواج منطق جديد در غرب بيش از نيم قرن گذشته بود  ،aKJMM: �
	4
 

»f3اين كتاب در زمان خود نتوانست جويندگان علم را به سوی اين رشته علمى جديد  .)1»א
منطق جديد همچنان در ايران گمنام بود و تا سال  .از آن نشدجذب كند و استقبال چندانى 

سال پس از كتاب اول، آثار منتشرشده در اين حوزه، از ده اثر تجاوز  34، يعنى 1368
��א? ;=א��bI* ,9, �� א�H (اما از آن به بعد، شاهد رشد جهشى در اين عرصه هستيم  ؛دنكر

� ،���
كه خود نشانه آغاز رونق و شكوفايى اين علم در كشورمان  )KJ]Nא��א�? ) =�.א:، : כ.
                                                           

  آرايى  باشد كه براساس حروف ابجد صفحه شماره صفحه در كتاب مذكور مى) »الف«مقدمه (منظور از . 1
  .شده است
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ها و مقاالت متعددی در زمينه منطق جديد و منطق  اكنون شاهد انتشار كتاب هم. است
  .نطق در نشريات مختلف حوزوی و دانشگاهى هستيمتطبيقى و فلسفه م

اكنون در دوره دبيرستان در  به لحاظ طرح منطق جديد در فضاهای آموزشى نيز هم
در . آيد فيزيك اندكى درباره منطق رياضى سخن به ميان مى - های تجربى و رياضى رشته

. رياضى وجود داردمهندسى واحدهايى به نام منطق  -  های فنى دانشگاه در بعضى از رشته
ها هم چند واحدی در زمينه منطق جديد خوانده  های فلسفه و فلسفه علم دانشگاه در گروه

در مقطع كارشناسى ارشد در سه دانشگاه تربيت مدرس تهران، دانشگاه اصفهان و . شود مى
 همچنين اين رشته در مقطع. پذيرد عالمه طباطبايى اين رشته با رويكرد فلسفى دانشجو مى

سسات ؤها و م در بعضى از دانشگاه. پذيرد دكتری نيز در دانشگاه تربيت مدرس دانشجو مى
های علميه هم در رشته فلسفه و كالم در مقطع ارشد، چند واحدی  آموزشى همسو با حوزه

  .)6KJ]O: SUJ-UX	d،  ;*ש�H: כ.�(شود  خوانده مى

  +�ر$�ده� و #*ای� ��RS �4ی�. ٩

علمى مستقل و پركاربرد عنوان  به ن منطق جديد، اين علم راگسترش و توسعه روزافزو
شناسى،  به نحوی كه تأثير و كاربرد آن در علوم رياضى، فلسفه، روش است، تثبيت كرده
افرادی چون كارناپ، . )�KJRR: SL.�?، (ای و هوش مصنوعى قابل انكار نيست  علوم رايانه

توش در علم فيزيك، و ووجر و تارسكى در ديتريش، راسل، شانن، وايتهد، رايِشنباخ و دِ 
النفس و ساالموشا، شولتز و  شناسى و ِمنِگر در حقوق و اخالق و فيچ در معرفت زيست

اند  از قواعد و نتايج منطق جديد بهره برده) متافيزيك(الطبيعه  بُِشنسكى در علم ماوراء
) ،aWאb
KJMM: S]-KN( .تم با استفاده از ابزار فيلسوفان طرفدار سنت دكارتى در قرن بيس

به نگارش اصول  جديداصل موضوعى  -  شناسى قياسى منطق رياضى جديد و روش
های كورت گودل و ادوارد زلتا  توان به كوشش متافيزيك روی آوردند كه از آن جمله مى

  .)[-KJXJ: SR؛ א��ש��، �KJXL: SOKN-OKJ.�?، : כ.�(اشاره كرد 
توان امور  ی پژوهشگران علوم انسانى و اسالمى مىاز فوايد فراگيری منطق جديد برا

  :)6KJ]O: SUJ-UX	d،  ;*ש�H: כ.�(زير را برشمرد 
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٩-١ ./@'7 �F�� ��� و �V /@"�� ه� در دا45 ای�ان ه� و  

فلسفى در داخل كشور با استفاده از مفاهيم  - های منطقى امروزه برخى مقاالت و كتاب
 �KJXO: SKKX.����، : כ.�1��� ��א? כ/א] � ��א?(د شو های منطق جديد نوشته مى و تكنيك

� �ها و داوری درباره آنها و آثاری  فهم اين نوشته. )W�0KJXX: SLK-RM,، : כ.) ��א? 
4א3
كه ممكن است در آينده با استفاده از اين زبان و مبتنى بر مبانى آن نوشته شود، نيازمند 

  .آشنايى با منطق جديد است

٩- ٢. W�Gد ��V H�����H /'��V �  

فلسفه تحليلى . منطق جديد از مبانى فلسفه تحليلى و مثل رياضى برای فيزيك است
های عمده فلسفى معاصر در جهان است كه در موارد بسياری نه تنها به رفع  يكى از جريان

های علمى ديگر  های معرفتى و حل مشكالت نظری كمك كرده، به رشد رشته ابهام
از ورود اين . فلسفه زبان، فلسفه ذهن و رياضيات نيز مدد رسانده است شناسى، زبان ازجمله

 بارهها و مقاالت فراوانى در گذرد و در زبان فارسى كتاب ها مى جريان فلسفى به ايران سال
پژوهشكده فلسفه تحليلى در مركز تحقيقات (ای مستقل  و حتى پژوهشكده شده آن نوشته

در  هر قدر كسى. سيس شده استأرای پرداختن به آن تب)) تهران(فيزيك و رياضيات نظری 

�W	، (تر خواهد بود  در فلسفه تحليلى نيز قوی ،تر باشد منطق جديد قویKJRO: SM] -XJ(.  

�'� �3ب .٩-٣�V ��QV ه���FV ��  ار��Hط 

های  های غربيان و شناساندن انديشه منطق جديد ابزاری است جهت شناخت انديشه
ا در عصر حاضر، منطق رايج در غرب، منطق جديد و اصطالحات و ؛ زيراناسالمى به آن

  .رسيم و به نتيجه نمى استقواعد آن است و بدون داشتن زبانى مشترك باب گفتگو بسته 

L -٩. /:�� /�  ه�� �� در �&:H W�ا��ی� ورود 

ای پررونق و بسيار سرزنده و دارای  امروزه منطق در خارج از مرزهای ايران رشته
مانند منطق آزاد، منطق ربط، منطق تكليف، منطق امری، منطق  ،ی متنوع استها شاخه

بررسى . منطق فازی و شهودی، منطق معرفت، منطق زمان، منطق پرسشى، منطق چندارزشى
منطق جديد  های روشها و شركت در گفتگوهای علمى درباره آنها جز با ابزارها و  اين منطق

های گوناگون علوم اسالمى  آثار عالمان مسلمان در رشته از سوی ديگر در. پذير نيست امكان
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ای وجود دارد كه با بسياری  ى پراكندهول فراوان، ارزنده مطالب فقه اصول و مانند منطق، فلسفه
تنظيم و تنقيح آنها  شده قرابت دارد كه با استخراج و های مذكور مطرح از مطالبى كه در منطق

  .داوری كرد پردازی و احياناً  و به دست آورد و نظريههای ن توان سهمى در اين رشته مى

N -اه� .٩�V �@&� W:&� ی� و�> W:&� ره��� در��:H ن ز��&/ �:����ت�"  

ها و  شباهت) ها و نتايج مبانى فلسفى، مسائل و قواعد، روش(منطق جديد در چهار بُعد 
واند زمينه مقايسه ت آموختن منطق جديد مى. هايى با منطق سنتى دارد در عين حال تفاوت

های اين دو رويكرد به  ها و كاستى اين دو منطق را فراهم آورد و از اين رهگذر توانايى
بحث منطقى، بحثى عقلى است و نه منطق قديم را تنها به سبب . منطق را آشكار كند

 .اش توان نادرست يا درست دانست و نه منطق جديد را تنها به سبب تازگى اش مى كهنگى
طور كه آثار  همان. كدام از دو منطق، حوزه تفكر اسالمى نيست فى زادگاه هيچاز طر

 ارموی و رازی ،كاتبى ،خونجى ،خواجه نصير ،سينا نبا ،دانشمندانى چون فارابى راارسطو 
دانان  منطق یآرا ،ترازوی خرد و تراز انصاف با، حال نيز بايستى اند كردهو تكميل   يدهكاو

های هر كدام دوری  و سره را از ناسره جدا و از ضعفكرد و بررسى قديم و جديد را نقد 
  .بهره گرفتهای هر كدام برای رشد انديشه و مصونيت آن از خطا  كرد و از قوت

Y -م. ٩�����د �&:W �&@�  ه�� �&:W ���7 از روش ا��  <�ی� ��ا� 4��QH و 

ل موضوعه، زيربنای اصوعنوان  به شكل اول االنتاجِ  در منطق سنتى، چهار ضرب بديهى
قياس، مستقيم يا  های ديگر شكلدهد و اعتبار ضروب  كل نظريه قياس را تشكيل مى

در زندگى روزمره و نيز مباحث علمى اگر . گيرد غيرمستقيم بر اساس آنها صورت مى
كسى بخواهد اعتبار يا عدم اعتبار قياسى حملى را دريابد، بايد ابتدا حد وسط آن را پيدا 

آيا  كه گاه با توجه به جايگاه حد وسط، شكل آن قياس را كشف و بررسى كند آن ،كند
يا خير و اين كاری دشوار،  است های منتج آن شكل قياس مورد نظر، در زمره ضرب

حال اگر استنتاج از نوع قياس مركب باشد، تشخيص . است گير و با ضريب خطای باال وقت
ها با هم بسيار دشوارتر  ن چگونگى ارتباط قياسصغری و كبرای هر قياس و نتيجه آن و تعيي

، دهند نمىآموزان در حيطه منطق سنتى چنين كاری را انجام  منطق بيشتر ؛ بنابراينشود مى
كنند  ها بر منطق فطری خويش تكيه مى درستى يا نادرستى استنتاج دربارهبلكه در داوری 
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چيزی كه  اساساً . ر استخطپركه واضح است چنين رفتاری، پيمودن مسيری پرخطا و 
  .بودن تكيه بر منطق فطری بود باعث شد ارسطو به تدوين منطق بپردازد، ناكافى

��ه .٩-٧�  ���7 از �&:W <�ی� در �A�زش �&:W �&@� و >�وه] در ���Gو Aن 

به  ؛اند ها به زبان طبيعى بيان شده ها و استدالل در منطق سنتى غالب مباحث اعم از ادعا
و   پيچ. كننده است گير و دشوار و خسته و ارزيابى بسياری از آنها وقت همين سبب فهم

های زبان از قبيل ابهام ساختاری  های لفظى از قبيل اشتراك لفظ و همچنين كژتابى خم
استفاده از نمادگذاری منطق جديد و . كند جمله نيز گاه پيچيدگى متن را چند برابر مى

كند  آن، گريبان مباحث منطقى را از چنگ الفاظ رها مىهای  بعضى ديگر از ابزارها و شيوه
  .طور شفاف ساختارهای منطقى بحث را مشاهده و بررسى كرد پرده و به توان بى و مى

نمونه بارز اين مسئله بخش موجهات است كه از مباحث مهم و پرپژوهش و پركاربرد 
مباحث آن در منطق  دشواری فهم و پيگيریكه  درحالى ؛منطقى امروز در سطح جهان است

فايده منطق شمرده و كنار  مباحث سنگين و بى وسنتى باعث شده است اين بخش، جز
بينيم كه كسى مانند نيكوالس رشر منطقدان برجسته آلمانى با  در مقابل مى. شود گذاشته

استفاده از نمادگذاری منطق جديد و قواعد آن، توصيفى روان و دقيق و در عين حال موجز 
  .دهد دانان مسلمان ارائه مى موجهات منطق سنتى، بر اساس آثار منطق از بخش

های منطق جديد به پژوهش در تاريخ منطق و  امروزه در خود غرب نيز با ابزارها و شيوه
  .پردازند مباحث منطق قديم مى

���RS�� 2 �4ی� در$�ره ا�SDح  

الت فراروی آن را بيان نامه منطق جديد و مشك در اين بخش ابتدا ضرورت تدوين اصطالح
های اوليه آن را در قالب نمايش درختى و نمايش  و در ادامه، ساختاری از رده كنيم مى

  .دهيم الفبايى ارائه مى

���RS�� 2 �4ی� ��ورت )�وی� ا�SDح. ١  

  :توان از دو منظر تبيين كرد نامه منطق جديد را مى ضرورت تدوين اصطالح
در مقدمه اين نوشتار بيان : علوم ديگر های نامه الحضرورت عام و به قياس اصط :اول
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رسانى است كه موضوع يك رشته علمى  اطالع جديدنامه يكى از ابزارهای  شد كه اصطالح
د يآثار و فوا. دهد يافته نمايش مى های اصلى، فرعى و وابسته به شكلى نظام را با تمام جنبه

  :دهد شان مىنامه، در موارد ذيل خود را ن اين ويژگى اصطالح
دادن روابط منطقى ميان مفاهيم  تهيه طرحى از يك شاخه علمى برای نشان. 1

  ؛اصطالحات و ترسيمى كلى و مجموعى از ساختار آنها
های نظام ذخيره و  سازی مدخل سازان، به منظور يكسان تهيه واژگانى استاندارد برای نمايه. 2

رفته در هر رشته علمى كار  به های از واژه داشتن ساختاری منظم بازيابى اطالعات، و دردست
  ؛ها و حد و مرزدادن به جايگاه كاربردی آنها برای انتخاب آسان، صحيح و هماهنگ نمايه

كنندگان جهت انتخاب اصطالح صحيح برای  تهيه راهنما برای محققان و استفاده. 3
  ؛جستجوی موضوعات

مترادف، به منظور تعيين اصطالحات  تهيه نظام ارجاعات بين اصطالحات مترادف و شبه. 4
  ؛سازی دستى و دقت در نمايه كردن حدود معانى اصطالحات برای ايجاد يك مجاز و مشخص

با توجه به گسترش سريع علوم و انفجار : سرعت و دقت در بازيابى اطالعات. 5
كه با (امه ن اطالعات، اگر اين اطالعات انبوه به رايانه سپرده شود و از ساختار منظم اصطالح

 كند مىاستفاده شود، سرعت و دقت ماشين را چند برابر ) خوانى دارد منطق كامپيوتری هم
  ؛كند گيری مى و از ريزش يا كاهش اطالعات مطلوب نيز پيش

مند برای  آوردن زبان منطقى و نظام از طريق فراهم رايانهگيری از  كردن بهره آسان. 6
  ؛موضوع در علم مورد نظر

ارز  كردن روابط معنايى ميان اصطالحات كه معموالً از طريق رابطه همبرقرار. 7
و وابسته ...) اعم و اخص، كل و جزء، مفهوم و مصداق و(مراتبى  ، رابطه سلسله)مترادف(

ای كه جايگاه اصلى و جنبى تمام اصطالحات در ساختار كلى  گونه به ،نشان داده مى شود
شود و هيچ اصطالحى نيست مگر اينكه  تعيين مى ،دبه همراه روابطى كه با يكديگر دارن

  .اش با اصطالحات ديگر مشخص شده است رابطه
بودن اين دانش،  به دليل غيربومى: ضرورت خاص ناظر به ويژگى دانش منطق جديد :دوم

ادبيات رايجِ اين دانش در كشور ما، عمدتاً از طريق ترجمه، توليد شده است و طبيعى است كه 
ها، گنجينه كلمات و ميزان دانش ادبِى مترجمان نقش مهمى در ادبيات  اشت، سليقهاختالف برد



  45  ی����� �
�( !� �� ا���ح �در"��

 

اختالف و تفاوت در موارد مذكور، موجب آشفتگى در آثار . اين حوزه دانشى ايفا كرده است
ارز  نامه از طريق شناسايى و معرفى اصطالحات هم اصطالح. شود ای و تأليفى مى ترجمه

كند  مرجح از ميان آنها، به مترجمان و مؤلفان آثار منطقى كمك مى و تعيين اصطالح) مترادف(
كه موجب  -  واژگان جديد برای معنای واحد كارگيری بهكه اوالً در انتقال مفاهيم، از 

اجتناب ورزند و ثانيًا از  -  شود ساز مغالطه ناشى از اشتراك لفظ مى و زمينه ها فمتراد زيادشدن
ر يك معنا برای انتقال مفاهيم جديد خودداری كنند و ثالثًا از ميان كارگيری اصطالحِ رايج د به

  .تر شوند ارز، اصطالح مرّجح را انتخاب كنند، تا به زبان واحد نزديك اصطالحات هم

���RS�� 2 �4ی� ��I9ت #�ارو� )�وی� ا�SDح. ٢  

ش يكى از مشكالت، تحوالت سريع و خلق مفاهيم و تقسيمات جديد در اين حوزه دان
معنای واحد  رساندندانان غربى از الفاظ مختلف برای  ساز استفاده منطق اين امر زمينه. است

بازتاب اين تحوالت و آثار ناشى . كارگيری لفظ واحد در معانى متفاوت است و همچنين به
نگاری را دچار مشكل  نامه نمايد، امر اصطالح از آن در كشور ما كه از طريق ترجمه آثار رخ مى

  .طلبد مى ارز ده و دقت بيشتری را برای شناسايى الفاظ و اصطالحات مشترك و همكر
در ) اعم از تأليف و ترجمه(يكى ديگر از مشكالت، اختالف نويسندگان آثار منطقى 

به اختالف  - كه اشاره شد چنان -  انتخاب الفاظ برای انتقال مفاهيم است، كه اين امر
. گردد گنجينه كلمات و ميزان دانش ادبِى آنها برمىبرداشت، تفاوت در سبك نوشتاری، 

  :كنيم اشاره مى ها در ادامه به مواردی از اين اختالف
، منطق معرفتى )KJXL: SLK��	، (منطق معرفت : به epistemic logicترجمه اصطالح . 1

)H
	�* (  ،H�GכKJXJ: SK]O( منطق شناخت ،) ،?�.�KJRR: SM( منطق شناختى ،) ،ש����א

KJXJ: SKK(.  
، منطق بايايى )�KJRR: SM.�?، (منطق تكليف : به deontic logicترجمه اصطالح . 2

)H
	�* (  ،H�GכKJXJ: SK]X(.  
 ، و منطق)[�KJXL: SX.�?، (برای منطق قديم » منطق كالسيك«اصطالح  كارگيری به. 3


�W	، (جديد KJRO: H�� ?،  �כ؛	17
KJXU: h(  و بخشى از منطق جديد)?�.� ،KJRR: SM(.  

17	H��  ،?(برای منطق جديد » منطق رياضى«اصطالح  كارگيری به. 4KJXU: h(  و
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  .)KJXJ: SKN؛ א��ש��، �KJRR: SM.�?، (بخشى از منطق جديد 
های  منطق محمول: به first-order logic, higher-order logicترجمه دو اصطالح . 5


17	H�� ،?(های باالتر  مرتبه اول و مرتبه KJXU: SO(های درجه اول و  ، و منطق محمول
  .)�KJRR: SM.�?، (درجات باالتر 


H(و منطق نمادين  )SM :19אA(منطق نمادی : به symbolic logicترجمه اصطالح . 6	�* 

(  ،H�GכKJXJ: SKJH�� ?،  ؛	17
KJXU: SO( منطق عالمتى ،) ،aWאb
KJMM: S](.  
برده كار  به نمادعنوان  به مبليك و آنچهس«و به معنای  است صفت» نمادين«واژه 


H�Z(است » شود مى ,� یو يا) اسم)» نماد«، مركب از واژه »نمادی«اما واژه  ؛iB9�0( 0א�
  . نشانه يا عالمتى با معنای خاص؛ سمبل. 1: اند نسبت است و نماد را چنين معنا كرده

رود،  مىكار  به ای ، يا رابطهدادن كَميت، عمل هر نشانه يا حرفى كه برای نشان) رياضى(. 2
آيد، كاربرد واژه  با توجه به معنای اين دو واژه، به نظر مى. )iB9�0 0א��, ��1	(. ×و ÷ ماننِد 

  .برای اشاره به منطق جديد، بهتر و بلكه صحيح است» نمادی«
، منطق معيار )�KJRR: SM.�?، (منطق استاندارد : به standard logicترجمه اصطالح . 7

)�H�  ،?	17
KJXU: SO(  و منطق رايج) ،,W�0KJXL: S]O(. 
منطق غير استاندارد : به non-standard logic, non-classic logicترجمه اصطالح . 8

) ،?�.�KJRR: SM( منطق غيرمتعارف ،) ،9אכKJXO: SO]J( منطق غيرمعيار ،)H��  ،?	17


KJXU: SO(  و منطق غيررايج) ،,W�0KJXL: S]O(.  

H(نظام : به systemرجمه اصطالح ت. 9	�* (  ،H�GכKJXJ: SKRX(، دستگاه ) ،aWאb


KJMM: SMXK(.  
، منطق مشكّك )�KJRR: SM.�?، (منطق تشكيكى : به fuzzy logicترجمه اصطالح . 10

)H��  ،?	17
KJXU: SO( منطق فازی ،) ،,W�0KJXL: S]O(. 

 ��RS �4 ا� رده ��� 2	�A!�ر ا�SDح. ٣�Dی�ه�� ا  

) اعم از ترجمه و تأليف(در ادامه، بر اساس تعدادی از منابع موجود به زبان فارسى 
و » درختى نمايش«نامه منطق جديد را در دو قالب  های اوليه اصطالح ساختاری پيشنهادی از رده

تواند دارای  البته بر اين امر واقف هستيم كه اين ساختار مى ؛كنيم ارائه مى» نمايش الفبايى«
  . توان به طرح نهايى نزديك شد متعددی باشد كه با تذكر آنها مى های لكااش
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  ���ی] ا�'��ی�) ب

  

  منطق آزاد

  منطق غيراستاندارد :ع.ا
  منطق استاندارد

^�  منطق متعارف :

  منطق معيار

  منطق فلسفى :ع.ا

  منطق پيشرفته :خ.ا

  منطق كالسيك

  منطق غيراستاندارد :و.ا

  منطق استقرايي

  منطق صوری :ع.ا

  منطق امري

  منطق پيشرفته :ع.ا
  منطق پرسشي

  منطق پيشرفته :ع.ا
  رفته منطق پيش

^�  يافته منطق توسعه :

  منطق استاندارد :ع.ا

  منطق موجهات :خ.ا

  منطق زمان

  منطق تكليف

  منطق امری

  منطق پرسشى

  منطق معرفت

  منطق ترجيح

 كمنطق كالسي :و.ا

  منطق تشكيكي

`�  منطق فازی: 

  منطق تكليف

^�  منطق بايايى :

  رفته منطق پيش :ع.ا
  يافته منطق توسعه

`�  منطق پيشرفته: 

  )عام(منطق جديد 

^�  منطق نمادی :

  منطق نمادين

  منطق عالئمى

  منطق عالمتى

  منطق صورت

 )عام(منطق رياضى 

  منطق قياسى :ع.ا

  منطق رياضى :خ.ا

  منطق فلسفى

  ديممنطق ق :و.ا

  منطق چندارزشي

  منطق غيراستاندارد :ع.ا
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  ويچ ارزشى لوكاسيه منطق سه :خ.ا

  لينىارزشى ك منطق سه

  ارزشى بوخوار منطق سه
  )خاص(منطق رياضي 

  )عام(منطق جديد  :ع.ا

  نظريه الگوها :خ.ا

  ها نظريه مجموعه

  نظريه برهان

  نظريه توابع بازگشتى

  منطق فلسفى :و.ا

  )عام(منطق رياضي 

`�  )عام(طق جديد من: 

  منطق زمان

  منطق پيشرفته :ع.ا

  منطق شهودي

^�  منطق شهودگرا :

  منطق غيراستاندارد :ع.ا
  منطق صوري

  منطق :ع.ا

  منطق استقرايى :خ.ا

  منطق قياسى

  منطق غيرصوری :و.ا

  منطق عالئمي

`�  )عام(منطق جديد : 

  منطق غيراستاندارد

^�  منطق غيرمتعارف :

  منطق غيررايج

  منطق غيرمعيار

  منطق فلسفى :ع.ا

  منطق آزاد :خ.ا

  منطق تشكيكى

  منطق چندارزشى

  منطق شهودی

  منطق كوانتومى

 منطق استاندارد :و.ا

  منطق غير رايج

`�  منطق غيراستاندارد: 

  منطق غير معيار

`�  منطق غيراستاندارد: 

  منطق فازي

^�  منطق تشكيكى :

  منطق مشكّك

  منطق غير استاندارد :ع.ا

  منطق فلسفي

  )عام(ق جديد منط :ع.ا

  منطق استاندارد :خ.ا

  منطق غيراستاندارد

  منطق رياضى :و.ا

  منطق قياسي

  منطق صوری :ع.ا

  منطق قديم :خ.ا

  منطق جديد

  منطق استقرايى :و.ا

  منطق كالسيك
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^�  منطق جديد كالسيك :

  منطق جديد فرگه

  منطق استاندارد :ع.ا

  ها منطق گزاره :خ.ا

  منطق محموالت

  منطق پيشرفته :و.ا

  نطق كوانتوميم

  منطق غيراستاندارد :ع.ا
  ها منطق گزاره

  منطق كالسيك :ع.ا

  منطق محموالت :و.ا

  منطق محموالت

  منطق كالسيك :ع.ا

  منطق محموالت درجه اول :خ.ا

  منطق محموالت درجات باالتر

  ها منطق گزاره :و.ا

  منطق محموالت درجات باالتر

  منطق محموالت :ع.ا

  لمنطق محموالت درجه او :و.ا

  منطق محموالت درجه اول

  منطق محموالت :ع.ا

  موضعى منطق محموالت درجه اول يك :خ.ا

  منطق محموالت درجه اول چندموضعى

  منطق محموالت درجات باالتر :و.ا

  منطق محموالت درجه اول چند موضعي

  منطق محموالت درجه اول :ع.ا

  موضعى منطق محموالت درجه اول يك :و.ا

 يك موضعي منطق محموالت درجه اول

  منطق محموالت درجه اول :ع.ا

  منطق محموالت درجه اول چندموضعى :و.ا

  منطق مشّكك

`�  منطق فازی: 

  منطق معرفت

^�  منطق شناخت :

  رفته منطق پيش :ع.ا
  منطق معيار

  منطق استاندارد: ��

  منطق موجهات

^�  منطق وجهى :

  رفته منطق پيش :ع.ا
  منطق نسب

`�  ندموضعىمنطق محموالت درجه اول چ: 

 منطق نمادي

`�  )عام(منطق جديد : 

  منطق وجهي

`�  منطق موجهات: 

  نظريه الگوها

  )خاص(منطق رياضى  :ع.ا

  نظريه برهان

  )خاص(منطق رياضى  :ع.ا
  نظريه توابع بازگشتي

  )خاص(منطق رياضى  :ع.ا
  ها نظريه مجموعه

  )خاص(منطق رياضى  :ع.ا
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بندی و بازيابى اطالعات ايفا  ها در ذخيره، طبقه مهنا به سبب نقش ممتازی كه اصطالح
های  رشته ديگرهای  نامه همچون اصطالح -  نامه منطق جديد كنند، تدوين اصطالح مى

نامه منطق جديد ضرورت مضاعف دارد؛  اما تدوين اصطالح ؛امری ضروری است -  علمى
كلمات و ميزان دانش  ها، گنجينه بودن اين دانش، و همچنين تفاوت سليقه زيرا غيربومى

ای و تأليفى در انتقال مفاهيم اين دانش به  ادبِى مترجمان، موجب ناهماهنگى آثار ترجمه
ارز  نامه از طريق شناسايى و معرفى اصطالحات هم اصطالح. زبان فارسى شده است

و تعيين اصطالح مرّجح از ميان آنها، به مترجمان و مؤلفان آثار منطقى كمك ) مترادف(
كه موجب  -  كند كه اوالً در انتقال مفاهيم، از استعمال واژگان جديد برای معنای واحد مى

اجتناب ورزند و  -  شود ساز مغالطه ناشى از اشتراك لفظ مى و زمينه ها مترادف زيادشدن
كارگيری اصطالحِ رايج در يك معنا برای انتقال مفاهيم جديد خودداری كنند و  ثانياً از به
تر  ارز، اصطالح مرجح را انتخاب كنند، تا به زبان واحد نزديك ان اصطالحات همثالثاً از مي

  .شوند

نامه منطق جديد تسريع صورت  پيشنهاد اين پژوهش، آن است كه در تدوين اصطالح
. مدهای نامطلوب آن كاسته شوداكارگيری الفاظ و پي گيرد، تا از ميزان ناهماهنگى در به

های اوليه منطق جديد ارائه شده، قدمى آغازين در  ز ردهساختاری كه در اين پژوهش ا
  .راستای تحقق اين آرزوی بزرگ است
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