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چکیده
اهرچه نادانسته وُب،دَود ،به دانسته دانسته شود .ولیکن نه اهر دانستیهیی راه برد به اهرنادانسته؛ اکه اهر نادانستیهیی را دانستیهیی اهسخخت انخخدر خخخور

و ی،اکه از و ی شاید او را دانستن ،و رااهی است اکه بدان راه شاید شدن ازدانسته به نادانسته تا دانسته شود.
و علم منطق آن است اکه اندر و ی پدید شود حال دانسته شدن نادانسته به دانسته.

۱

ی اضافه شده اسخخت ،اکخخه
تاها ی زبانی و تاریخی این مقالیه ی علمی-ترویجی از ]  [ ۱برگرفته شده است و در اکنار آن نکات تکمیل ی
یادداش ی

حتر مورد بررسی قرار داهد.
تاها را واض ی
سعی شده مفهوم این یادداش ی

نگرش اکلی بر پیشینیه ی تاریخی منطق ریاضی وفرااهم نمودن زمینه برا ی مباحث گسترده تر بعد ی ،نیز یکی دیگر از ااهداف این مقاله بخخوده

است.

 -۱دانشنامیه ی علیئی ابن سینا به تصحیح داکتر معین

مقدمه
منطق چیست .آیا واقع ًا یک منطق وجود دارد و یا منطقها ی مختلفی وجود دارند؟ آیا اهر اکدام از اینها روش خاص ریاضی را برا ی بحخخث

می طلبد؟ فارغ از اینکه ما چه تعریفی برا ی منطق قایئل باشیم شکی نیست اکه نقطه آغازین منطق ریاضی ابداع زبان مناسب است و ایخخن
پیش فرض علمی منطق ریاضی است اکه منطق یا به عبارتی دیگر نظم اها ی تفکر در قالب زبان متجلی می شوند .بنخخابراین زبخخان ،بحخخث

فلسفی عمیقی را می طلبد .چیز ی اکه در قالب زبان نیاید در قلمرو اکار منطق و ریاضی قرار نمی گیرد .این زبخخان ،زبخخان طخخبیعی نیسخخت
گرچه با بررسی و تجزیه و تحلیل زبان طبیعی ساخته می شوند.

این زبان را اصطلح ًا »زبان صور ی« می گوییم .در این زبان نماداهایی را به طور صور ی ابداع می اکنیم اکه این ابداع نماداهخخا آن را از زبخخان

یشوند با تجزیه و تحلیخخل زبخخان سخخعی داریخخم مخخدل ریاضخخی
طبیعی جدا می اکند .اما در عین حال این نماداها بدون مبنا انتخاب و ابداع نم ی

بسازیم .به عبارتی دیگر این بخشی از اکار منطق ریاضی است اکه ما برا ی نحو ی از زبان ابتدا مدل ریاضی می سازیم .امخا مفخااهیم دیگخر ی

مثل مفهوم صدق یا حقیقت یا تعریف پذیر ی در قلمرو معنا شناسی و دللت شناسی قرار می گیرند .قسمت دوم اکار ،مدل ساز ی برا ی معنا

شناسی یا دللت شناسی زبان است .اما در منطق ریاضی بین نحو اکلم یا زبان و یا معناشناسی زبخخان بخخرا ی جلخخوگیر ی از اهخخر نخخوع خلخخط

احتمالی جدایی است .نحو در زبان صور ی چیز ی شبیه گرامر و دستور زبان است .یکی از مسایئل اساسی اکه در این مرحله در منطق ریاضی

به آن توجه شده این است اکه بین زبانی اکه به عنوان شیء ساختیم و زبانی اکه در آن درباره این شیء اکه در زبان اهست می خوااهیم صحبت

اکنیم ،تمایز اساسی وجود دارد .بنابراین اهوشمند ی در زبان جلوگیر ی از پارادواکسهایی است اکه در طول تاریخ وجود داشته و غالب ًا ناشی از

خلط زبان و مفااهیم فرا زبانی بود مثل عبارت پارادواکس دروغگو از مفااهیمی اکه به نوعی مشترک در زبان شناسی ،فلسفه و منطق است و

شاید یکی از مفااهیم بسیار اساسی باشد مفهوم »معنادار ی« است .اما متأسفانه باید گفت اهیچ اکدام از این سه شاخه تا اکنون قخخادر بخخه ارایئخخه

یک مدل از آن نشده اند .در این زمینه تحقیقات اهمچنان ادامه دارد .از مفااهیم اساسی اکه در نحو زبان وجود دارد مفهوم »براهان« است اکخخه
در مقابل مفهوم »صدق« قرار دارد .یکی دیگر از علیق اساسی منطق ریاضی رابطه این دو است .اینکه ما در نحو زبان مفااهیمی داریم وآنها

را ابداع اکردیم و اهمین طور در دللت شناسی زبان مفااهیمی را مدل ساز ی ریاضی اکردیم و طبیعت ًا روابط به این دو مقوله از علیئق اساسخخی

منطق است .اینکه آیا در یک دستگاه منطقی گزاره ا ی مثل  Eاثبات یا استنتاج شود اکام ًل یک مفهوم نحو ی است اکه چگونه یک جملخه را
از بقیه مفروضاتتان تولید اکنید .تولید اکام ًل یک مفهوم مبتنی بر گرامر زبان است و از طرف دیگر بپرسید اکه آیا این جمله راست اسخخت یخخا
دروغ؟ یک مفهوم معنایی است اینکه خارج از زبان بین این دو چه رابطه ا ی وجود دارد و بررسخی رابطخه ایخخن دو مفهخوم از علیئخق ذاتخخی

بررسی منطق ریاضی است.

بخش بزرگی از منطق )و فلسفه( اکه امروزه رواج دارد ،نشأت گرفته از آراء افراد ی چون »وایتهد و راسل« است اکه شالودة منطق ریاضخخی

جدید را بنا نهادند.

در واقع ،منطق ریاضی را باید از مبانی ریاضیات جدید و فلسفة تحلیلی به حساب آورد ،اکار ی اکه به دست برخی از فلسفه در ایخخن حخخوزه
آغاز گردید ،بطور عمده به اصول ریاضیات و رابطیه ی ریاضیات و منطق مربوط بود ،اما نتایج چنان گسترده ا ی به بارآورد اکه به تدریج در

فلسفه تأثیر عمیق برجا ی گذاشت.

 . ۱تعریف منطق

۱

درباره تعریف منطق اگر چه اتفاق نظر نبوده و تعاریف متعدد ی بر منطق ارایئه شده ،اما نباید از این نکته غافل بود اکه تعریف ممکن و قابل
قبول برا ی منطق باید جامع بوده باشد .تعریفی اکه در نوشته مزبور به آن اشاره شده تعریف به غرض یا آثار است؛ یعنی طبقه بند ی استدللها

یا شناسایی استدلل اها ی درست و نادرست از آثار منطق است و نمی توان آن را به عنوان تعریف علم منطق به شمار آورد یا تعریف نقخخل

شده از سوزان اهاک  ۲تعریف به اهدف است و این نوع تعریف برا ی علوم نااکافی و نااکارآمد می باشد.

آنچه به نظر می رسد اکه در تعریف منطق به عنوان علمی آلی درست باشد این است اکه ،علم منطق علمی است اکه قواعد و قخخوانینی را یخخاد

یتواند از خطا ی در فکر و خطا ی در استدلل در امان باشد.
یاکند ،م ی
یداهد ،اکسی اکه رعایت آن قوانین را م ی
م ی

 . ۲استنتاج

استنتاج اصطلحی است اکه در فلسفه و منطق به اکار می رود .این واژه به معنا ی نتیجه گیر ی می باشد و منظور از آن این است اکه ذاهخخن از
یخخخک حکخخخم اکلخخخی ،یخخخک حکخخخم جزیئخخخی را نخخختیجه بگیخخخرد و بخخخه اصخخخطل ح از اکلخخخی بخخخه جزیئخخخی پخخخی بخخخبرد.

مث ًل پس از آنکه بر ما ثابت شد اکه اهر سیاره ا ی می چرخد ) حکم اکلی (  ،و زمین نیز یک سخیاره اسخت ،نختیجه مخی گیریخم اکخه زمیخن اهخم

یچرخخخخخد) .حکخخخخخم جزیئخخخخخی( بخخخخه عبخخخخارت دیگخخخخر ،ایخخخخن حکخخخخم را اسخخخختنتاج )نخخخخختیجه گیخخخخخر ی( مخخخخی اکنیخخخخم.
م ی

به این نتیجه گیر ی اکه حاصل فعالیتی ذاهنی است ،استنتاج گفته می شود .اهر استدللی با استنتاج اهمراه است؛ زیرا استدلل برا ی حصول بخخه
یخخخخک نخخخختیجه اسخخخخت و اگخخخخر نخخخختیجه گرفتخخخخه نشخخخخود) ،اسخخخخختنتاج نشخخخخخود(  ،دیگخخخخر اسخخخختدلل نخوااهخخخخد بخخخخود.

اساسا اهر نتیجه ا ی اکه در ذاهن خود داریم ،حاصل یک استنتاج است؛ استنتاج از یک سر ی مقدمات اکه ممکخخن اسخخت خودمخخان اهخخم از اینی

مقدمات آگاه نباشیم .یکی از ویژگی اها ی اصلی استنتاج ،این است اکه در آن ،نتیجه به طور ضرور ی از مقدمات حاصخخل مخخی شخخود؛ یعنخخی

ممکن نیست نتیجه از مقدمات حاصل نگردد.
 . ۳تعریف در منطق

با آن اکه با استفاده از منطق می توان بسیار ی از چیزاها را تعریف اکرد و بسیار ی از تعاریف را اثبات اکرد اما تمخخامی اسخخاس منطخخق بخخدون

تعریف و زیر سئوال است ،شاید دلیلش این باشد اکه منطق براساس فکر آدمی بناشده و ما انسان اها درباره  ی پدیده اها ی غیر از فکخخر خخخود

می توانیم تفکر اکنیم زیرا اکه تفکراکردن درباره تفکر اکردن بی معنا و مفهوم است و ما را وارد دور می اکند اکه باطل اسخخت .البتخخه بررسخخی

ذاهن به عنوان یک دستگاه منطقی ما را قادر می سازد تا بتوانیم منشاء منطق اکه اهمانا ذاهن آدمی است را بیشتر اکشف اکنیم.

1) Logic

 -۲سوزان اهاک  ،یکی از ااهداف اساسی منطق ،تشخیص استدلل اها ی معتبر از استدلل اها ی نامعتبر است و اهدف از نظام اها ی صور ی منطقی مانند منطق جمله اها و منطخخق محمخخولت
وضع قوانین دقیق اعتبار با اهمان تعیین معیاراها ی صور ی محض آن است.

به طور مثال :نقیض گزاره اها
نمی توان آن را تعریف اکرد ،زیرا اگر بخوااهیم آن را تعریف اکنیم باز نیاز به استفاده از خودش برا ی تعریف خودش داریم .به چند تعریف

زیر توجه اکنید:

 - ۱نقیض یک گزاره  ،گزاره ا ی است اکه دارا ی ویژگی اها ی آن گزاره نباشد.
 - ۲نقیض یک گزاره یعنی اگر گزاره ا ی درست باشد آنگاه نقیض آن نادرست است.
 - ۳نقیض یک گزاره یعنی مکمل حالت اهایی اکه آن گزاره شامل نیست.
و تعاریفی مانند این اها ...
تعاریف بال گرچه مفهوم را می رسانند و منظور از آوردن آن اها القاء مفهوم نقیض بوده است اما غلط اهستند چون در آنها به نوعی از خخخود

مفهوم نقیض استفاده شده است.

برا ی مثال در جمله  ی اول ،عبارت دارا ی ویژگی اها ی آن گزاره نباشد .خود نقیض عبارت دارا ی ویژگی اها ی آن گخخزاره
باشد .است ،اهمچنین در جملت بعد ی عبارات نادرست و نیست خود به ترتیب نقیض عبارات درست و اهست می باشند

یادداشت تاریخی
شبند ی منطق جملیهاها و محمولها و نشان دادن مرز دقیق و اکشف ارتباط آنها با یکدیگیر و نیز بخخه قاعخخده دیرآوردن آنهخخا از »گوتلخخوپ
بخ ی
فرگه«  ،منطقدان آلمانی و پایه گذار منطق جدید ،است .اکتاب اکوچکی را اکه فرگه در  ۱۸۷۹در منطق نوشت امروزه مهمترین اکتاب منطخخق
پس از »ارغنون ارسطو« می باشد .بخش بند ی فرگه یکی از تفاوتها ی اساس منطق ارسطویی و منطق جدید است .در آثار منطقیان ارسطویی

نیهتنها منطق جملیهاها و محمولها به اهم آمیخته است ،بلکه منطق جملیهاها را ،برعکس منطق جدید ،بر منطق جملیهاها اسطوار می اکنند .فرگه ایخخن

ترتیب را وارون اکرد .ااکنون اهمیه ی اکتابهایی اکه در منطق جدید نوشته می شوند نخست به منطق جملیهاها می پردازند و پس از آن بخخه منطخخق

محمولها.

نکات تکمیلی
از سال  ۱۸40به بعد منطق جدید در دو مسیر و جریان متفاوت شروع به رشد اکرد .جریان اول با جرج بول ریاضی دان انگلیسی آغاز شد.

و ی با به اکارگیر ی روش اها و نماداها ی جبر ی به فرمول بند ی و نمادگذار ی منطق اهمت گماشت و این فرمول بنخخد ی را در تخخبیین اهخخر چخخه

دقیق تر استدلل اها ی منطق ارسطو به اکار گرفت .بنابراین اهدف عمده این جریان را می توان ارایئه یک زبخخان نمخخاد ی جدیخخد بخخرا ی منطخخق

یدان انگلیسی و چارلز پیرس دانشمند و فیلسوف آمریکایی شکل
ارسطویی دانست .جریان دوم با اکوشش اها و تلش اها ی دمورگان ریاض ی

گرفت .این دو دانشمند مستقل از یکدیگر درصدد تبیین منطقی استدلل اها ی ریاضی برآمدند و در این راستا به فرمول بند ی و نمادگذار ی
استدلل اها ی مبتنی بر »نسب« اهمت گماشتند .این گونه استدلل اها اگر چه پایه و اساس ریاضیات را تشکیل می داهند ،در چارچوب منطق

ارسطویی توجیه پذیر نیستند .این دو جریان متفاوت در قرن نوزداهم در تحقیقات ارزشمند گوتلوپ فرگه فیلسوف و ریاضخخی دان بخخزرگ
آلمانی به جریان واحد ی تبدیل شد .فرگه در سال  ۱۸۷۹با نگارش اکتاب مهم مفهوم انگار ی منطق جدید را ،رسخخما پخخایه ریخخز ی و اولیخخن

سیستم اصل موضوعی منطق گزاره اها و منطق محمولت را طراحی و ارایئه اکرد .تحقیقات فرگه به وسیله پئانو ریاضخخی دان ایتالیخخایی و دو
تن از فلسفه و ریاضی دان بزرگ انگلیسی ،برتراند راسل و آلفردنورث وایتهد ادامه یافت .اکتاب اصول ریاضی راسل و وایتهخخد اکخخه طخخی

سال اها ی  ۱۹۱۳- ۱۹۱0منتشر شد در اکنار اکتاب مفهوم انگار ی فرگه نقش عمده ا ی در تدوین منطق جدید داشته است.

گوتلوپ فرگه از مفهوم تابع در ریاضیات به مفهوم تابع در گزاره اها ی زبانی رسخید .در جخبر »  « x + ۱را تخابع متغیخر  xمخی خواننخد.

عبارت »  « x + ۱تابع  xاست ،زیرا مقدار یا ارزش آن به این بستگی دارد اکه ما به ازا ی  xچه عدد ی را قرار داهیم .اگخخر  x=۲قخخرار
یشود شناسه تابع گویند .فرگخخه از ایخخن شخخگرد در
یشود .عدد ی اکه جایگزین  xم ی
یشود .یا اگر  4بگذاریم تابع ما  5م ی
داهیم ،تابع ما  ۳م ی
تحلیل گزاره اها استفاده اکرد.

یگخخوییم:
یباشخخند ،م ی
مثل گزاره سقراط چاق است« را در نظر بگیرید .بجا ی اینکه بگوییم »سقراط« موضوع یو »چاق است« محمخخول مخخا م ی

یتوان تمام جملت زبانی را به شکل توابعی با شناسه اهخخا ی
یباشد .و به اهمین ترتیب م ی
»  xچاق است« تابعی است اکه سقراط شناسه آن م ی
یتخخوان بخخه
گوناگون و به صور نمادین دیرآورد .این راهیافت افق اها ی تازه ا ی را در پیش رو ی فلسفه قرن بیستم گشود اکه از آن جملخخه م ی

اعضا ی حلقه وین ،مور ،راسل ،ویتگنشتاین ،تارسکی اشاره اکرد[۲ ] .

یتوان یکی از ابزاراها ی نیرومند ی دانست اکه در بسط و شکوفایی فلسفه تحلیلخخی نقخخش بسخخزایی را ایفخخا اکخخرده اسخخت،
منطق جدید را م ی

یشناسند.
بطوریکه امروزه فلسفه تحلیلی را با این منطق م ی

برا ی بیان ارزش اها و توانمند ی اها ی منطق جدید به یک رویداد تاریخی در حخخوزه »اعصخخاب مصخخنوعی« یخخا » « Neural Network

یپردازیم اکه بعداها تاثیراتی شگرف را در صنعت رایانه به اهمراه داشت.
م ی

در سال ۱۹4۳دو پژواهشگر به نامها ی »مک اکل«چ« و»پیتر« بر پایه فهم خود از عصب شناسی مدل اهایی از شخخبکه اهخخا ی عصخخبی را بوجخخود
آوردند اکه بر پایه منطق ارسطویی و بر رو ی سیستم دودویی بنا گردیده بود .اما محدودیت اهایی را اکه منطق ارسطویی به اهمراه داشت اکخخم

اکم پژواهشگران این عرصه را نیاامید ساخت .ولی میابین داهه  ۷0و  ۸0میلد ی دوباره این رشته قوت گرفته و حمایت اها ی گوناگونی را به
خود دید و رِسا ّر این مطلب در این بود اکه این بار منطق جدید به اکمک »اعصاب مصنوعی« شتافته بود.
یادداشت زبانی
تاها ی منطقی معادیلاها ی گوناگونی وجود دارد .برا ی مثال ،اگیرچه در زبخخان فارسخخی »اگخخر« نشخخانیه ی
در زبان طبیعی برا ی اهر اکدام از ثاب ی

شرط است ،اما تنها نشانیه ی آن نیست .نشانیهاها ی دیگر ی اهم برا ی بیان شرط داریم .جملیهاها ی
•

یشود؛
درصورتی اکه باران ببارد زمین تر م ی

•

یشود؛
اهنگامی اکه باران ببارد زمین تر م ی

•

یشود؛
وقتی باران ببارد زمین تر م ی

یشود؛
• باران اکه ببارد زمین تر م ی
اهمه شرطی اهستند و ساخت منطقی آنها ساخت منطقی این جمله است:
یشود.
اگر باران ببارد زمین تر م ی
یا به عبارتی دارا ی صور منطقی:
)( P →Q

از طرف دیگر جملیهاهایی اهستند اکه در آنها »اگر« به اکار رفته اما شرطی نیستند:
• اگر این آدم است آن اکار را خوااهد اکرد؛
• به خدا اگر یک گلوله از تفنگ من شلیک شده باشد؛
• به خدا اگر من بودم؛
یتوان با اکم و زیاد اکردنها و دست زدن به تعبیراهایی اهر اکدام از این جملیهاها را به جملیهاهخخا ی شخخرطی تبخخدیل اکخخرد .گخخااهی چنیخخن
البته م ی

یتر آن باشد اکه بگوییم به معنا ی جملیهاها ی غیر شرطی زیر اهستند:
تتر و طبیع ی
لاهایی لزم است ،اما در مورد این جملیهاها شاید درس ی
تبدی ی

• این آدم آن اکار را خوااهد اکرد؛
• یک گلوله اهم از تفنگ شلیک نشد؛
• من نبودم )آن اکار را نکردم(.
بنابراین برا ی یافتن ساخت منطقی اهر جمله نیهتنها باید ثابتها ی منطقی ،بلکه باید معادلها ی آنها را اهم دانست و نیز دانست اکه این ثابتها بخخه

معنا ی منطقی خود به اکار رفتیهاند یا نه.

زبان طبیعی از تواناییها و امکانها ی بیانی فراوانی برخوردار است اکه اهر اکدام زاییدیه ی نیاز ی و پاسخگو ی پرسشی است .اما در منطقی اکه

اکار ما با صدق و اکذب جملیهاها و درستی و نادرستی استنتاجهاست ،بدین معنا اکه در منطق با زیور و تکییهاها و تااکییداها و سبک و سخخیاق

یآید ،اکار ی نداریم.
اهنر ی اکلم ،واکوتاه سخن آنکه با اهرچه با صدق و اکذب جملیهاها ارتباطی ندارد و در استنتاج به اکار نم ی
برا ی مثال جملیه ی :

یدانید من گفته بودم اکه حسن یا در تهران باید باشد یا در اصفهان .اما حخخال اکخخه معلخخوم شخخده اسخخت اکخخه در
بله ،اهمانطور اکه م ی

اصفهان نیست ،پس دیگر مسلم است اکه در تهران باید باشد.
از نظر منطقی ،دارا ی استنتاج
حسن در تهران است یا در اصفهان.
حسن در اصفهان نیست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن در تهران است.
جملیهاها و عبارتها ی دیگر ،با اهمه ریزیهاکاریهایی اکه گوینده ممکن است در آنها گنجانده شده باشد ،دخالتی در اسختنتاج نخدارد و بخرا ی پیخدا

اکردن این استنتاج باید اهمه آنها را نادیده گرفت.

نکات تکمیلی
گرواهی از این ثابتها مانند »یا« و »اگر« اهم از لغتها ی منطق جملیهاها اهستند و اهم منطق محمولها .گرواهی مانند »اهخخر«» ،بعضخخی« تنهخخا از

لغتها ی منطق محمولها .این خود یکی از معیاراها ی صور ی برا ی جدا اکردن این دو منطق از یکدیگر است .ثابتهایی چخخون »چنیخخن نیسخخت

یداهند ،ادات منطقخخی  ۱و ثابتهخخایی چخخون »اهخر« و »بعضخخی« )و
یپیوندند یا جملیهاها را با اهم پیوند م ی
اکه«» ،یا«» ،و« و »اگر« اکه به جمله م ی

یشود[۱ ] .
معادلها ی آنها(اکه جزیئی از ساختایر جمله اهستند ،سور  ۲نامیده م ی

2) Quantifier

1) Logoical Connective

اما قاعده مربوط به »تنها اگر«عبارت است از:
یآید.
»تنها اگر« پیش از تالی گزاریه ی شرطی م ی
و قاعدیه ی مربوط به »اگر« عبارت است از:
یآید.
»اگر« پیش از مقدم گزاریه ی شرطی م ی

به دو مثال زیر توجه اکنید:
یاکند اگر پسرش دانیال ریئیس شراکت ) (Pشود.
 .۱پدرام اکناره گیر ی ) (Rم ی
یاکند تنه یااگر پسرش دانیال ریئیس شراکت شود.
 .۲پدرام اکناره گیر ی م ی
یاکند ،اما در این مورد اکه آیا این مطلب لزم نیخخز
در صورت علمتی » « ۱آنچه را برا ی حاصل اکردن اکناریهگیر ی پدرام اکافی است بیان م ی
یشود:
یباشد و به زبان صور ی منطق چنین م ی
اهست یا نه ،بی تفاوت م ی

)(P→ R

اما در صورت علمتی » «۲برا ی بیان جهت مخالف ی» ، «۱یعنی :
)( R → P
یبریم[۴ ] .
»تنها اگر« را به اکار م ی

یادداشت زبانی
گااهی تالی اهم خود جملیه ی شرطی است.
 .۱اگر فردا آفتابی باشد آنگاه اگر امشب زود نخوابم آنگاه فردا به اکوه نخوااهم رفت.
زبان صور ی منطق :
)))( P →((∼ Q)→(∼ R

یگفتیم :
یخواستیم جملیه ی » «۱را به زبان عاد ی بیان اکنیم ،باید م ی
اگر م ی
اگر فردا آفتابی اهم باشد ،اگر امشب زود نخوابم فردا به اکوه نخوااهم رفت.
یتر:
و طبیع ی
اگر فردا آفتابی اهم باشد ولی امشب زود نخوابم فردا به اکوه نخوااهم رفت.
یداهنخخد .بخخویژه در جملیه ی آخخخر
اهر دو جملیه ی اخیر اهمان ساختار منطقی » « ۱را دارند .ولی اهیچ اکدام این ساخت را بروشنی آن نشان نم ی
یتوان دریافت اکه »ولی« به معنا ی »اگر« به اکار رفته است.
نم ی

یشویم:
در زبان فارسی ،مانند زبایناها ی دیگر ،برا ی ترجمیه ی جملیهاها ی شرطی اغلب با دو دشوار ی روبیهرو م ی
یرود.
 .۱برا ی بیان شرط اهمیشه »اگر« بیهاکار نم ی
یرود.
 .۲اهمیشه »اگر« به معنا ی شرطی به اکار نم ی
برا ی مثال جملیه ی
چه بیایی ،چه نیایی ،خوااهم رفت؛
ینماید ،اما اهم ارز دو جملیه ی شرطی زیر است:
اگر چه شرطی نم ی
اگر بیایی خوااهم رفت و اگر نیایی خوااهم رفت.
یاکند.
آنچه در مورد »اگر« گفتیم در مورد اهمیه ی ثابتها ی منطقی دیگر اهم صدق م ی

یادداشت تاریخی
یاکنند :وضع مقدم مسخختلزم وضخخع
ینامند وآن را چنین بیان م ی
در منطق سنتی ما دو قاعده وضع مقدم و رفع تالی را بااهم قیاس استثنایی م ی

تالی است ،و رفع تالی مستلزم رفع مقدم.

نکات تکمیلی
قاعدیه ی وضع مقدم )و.م(

۱

یتوان  Bرا نتیجه گرفت.
از دو مقدمیه ی  Aو ) ( A → Bم ی
قاعدیه ی رفع تالی )ر.ت(

۲

یتوان  ∼ Bرا نتیجه گرفت.
از دو مقدمیه ی ) ( A → Bو  ∼ Aم ی
قاعدیه ی وضع مقدم تنها حااکم بر » → « بود ،اما قاعدیه ی رفع تالی حااکم بر » → « و »∼« است.

2) Modus Tollendo Tollens

1) Modus Ponendo Ponens

یادداشت زبانی
در زبان فارسی برا ی عطف دو جمله واژیهاها ی دیگر ی اهم جز »و« به اکار می روند .برا ی مثال جملیهاها ی زیر:
اهوا ابر ی بود اما باران نیامد؛
اهوا ابر ی بود ولی باران نیامد؛
با اینکه اهوا ابر ی بود باران نیامد؛
اهمه اهمان تراکیب عطفی » ۱اهوا ابر ی بود و باران نیامد« یا به زبان صور ی:
)(P∧Q

می باشند .اهمچنین جملیه ی »نیهتنها حسن ترسو نیست ،بلکه شجاع اهم اهست« اهمان تراکیب عطفی »حسن ترسو نیست و حسن شجاع است«
است.
از سو ی دیگر در جملیه ی »حسن و حسین برادرند«» ،و« نشانیه ی عطف دو جمله نیست .در اینجا »و« برا ی عطف دو اسم به اکار رفته اسخخت

یدانیم.
و بنابراین آن را »عاطف« نم ی

اما در جملیه ی »حسن و حسین اصفهانی اهستند«» ،و« نشانیه ی عطف دو جمله است ،زیرا این دو جمله در واقخع اکوتخخاه شخخدیه ی جملیه ی زیخخر

است:

حسن اصفهانی است و حسین اصفهانی است.

1) Conjunction

نکات تکمیلی
گزاره اها ی عطفی،گزاره اهایی اهستند اکه در آنها حرف ربط »و« به اکار رفته است .گزاره اها ی چند جزیئی اکه با حرف ربط »و« بخخه یکخخدیگر
مربوط می شوند حتی اگر یکی از گزاره اها درست نباشد شرط نادرست است و برا ی درستی شرط باید تمامی گزاره اها درست باشند.
یتوان گفت اکه نقیض گزاره اها ی فصلی به شکل عطفی است و نقیض گزاره اها ی عطفی به شکل فصلی است.
م ی

یاکنند .این علمت به عاطف  ۱موسوم است.
توجه داشته باشید اکه اکلمیه ی »و« در زبان صور ی با »∧« مختصر م ی
یرود.
گااهی اوقات »و« برا ی اینکه به معنی »وبعد« باشد نیز به اکار م ی
یتوانخخد دارا ی
فاها به دور »و« در زبان فارسی م ی
به اهراکدام از دو جملیها ی اکه »و« بیه اهم عطف اکرده است ،منعطف  ۲گویند .اما ترتیب منعط ی

ااهمیت باشد .به طور مثال:

فروغ ازدواج اکرد و بچیهدارشد.
فروغ بچیهدار شد و ازدواج اکرد.

2) Conjunct

1) Ampersand

یادداشت زبانی
در زبان فارسی جملیها ی را اکه به شکل »این عدد زوج است یا فرد است« نوشتیم ،بیشتر به شکل
این عدد فرد است یا زوج؛
یتوان آن را حخخذف اکخخرد .در واقخخع »یخخا« ی
ینویسند .در این جمله دو »یا« به اکار رفته است ،اما اولی نشانیه ی فصل نیست و اهمیشه اهم م ی
م ی
یداهد و تااکید ی بر وجود آن است ،اما خود »یا« ی فصلی نیست .در اهمین جمله
یتوان گفت از پیش خبر از وجود »یا« ی فصلی م ی
اولی را م ی

سازیه ی دوم را اهم اکوتایهتر اکردیهایم و »زوج« در واقع به جا ی »این عدد زوج است« به اکار رفته است.

نکات تکمیلی
»یا« دارا ی دو معنی است.
یباشداکه به مفهوم جامع » ۱یا« موسوم است.
در یک مفهوم P » ،یا  « Qبه معنی »  Pیا  Qیا اهردو« م ی
یباشداکه به مفهوم مانع »یا« موسوم است .موارد استعمال جامع »یا« بخخر مفهخخوم دیگخر
در مفهوم دیگر به معنی »  Pیا  Qاما نه اهردو« م ی

یاکند.
غلبه م ی

یبرنخخد .بخخه
یاها برا ی »یا« ی دو اکلمه متفاوت داشتند ،و اکلمیه ی »  « autرا به مفهوم مانع ،واکلمیه ی »  « velرا به مفهوم جامع به اکار م ی
رم ی

یگیریم.
اهمین علت حرف »  « vبه جا ی مفهوم جامع »یا« درنظر م ی

ینامیم.
یرسد ،به اهمین جهت ،آن را گووه  ۲یا فاصل م ی
حرف »  « vشبیه گووه به نظر م ی
گزاریهاها ی زیر را در نظر بگیرید:
نادر شناگر یا دونده است.
یخوااهد.
پدرام قهوه یا چا ی م ی
یاکنید نادر اهم شناگر است و اهم دونده ؟
آیا تصور م ی
جواب مثبت است!
این »یا« به مفهوم جامع یعنی »  Pیا  Qیا اهردو« است .یعنی:

P∨Q

یخوااهد؟
یاکنید پدرام قهوه و چا ی اهیردو را بااهم م ی
آیا تصور م ی
جواب منفی است!
این »یا« به مفهوم مانع یعنی »  Pیا  Qاما نه اهر دو« باشد.

2) Wedge

1) Inclusive

یادداشت تاریخی
ینامند .در این منطق اهر قضیه چه شخصی باشد و چه از نوعها ی دیگر ،به
درمنطق سنتی آنچه را جملیه ی اتمی  ۱نامیدیم قضییهاها ی شخصی م ی

یشود :موضوع ،محمول و رابطه.
سه بخش تحلیل م ی

ینامند .اهمچنین »حسن برادر حسخخین
برا ی مثال در »فردوسی شاعر است«» ،فردوسی« را موضوعی» ،شاعر« را محمول و »است« را رابطه م ی

یاکنند .بنایراین تحلیل منطق جدید دو تفاوت بنیخخاد ی بخخا
است« را به »حسن« )موضوع(» ،برادر حسین« )محمول( و »است« )رابطه( تحلیل م ی

منطق سنتی دارد:

 ( ۱در منطق جدید بخش محمولی ،مجموعیه ی محمول و رابطه در منطق سنتی است .به اهمین دلیل اهم آن را بخش محمولی نامیدیم  .تخخا بخخا
محمول سنتی اشتباه نشود.

یشوند ،تمایز میان انواع جملیهاها ی اتمی و تمایز محمولها ی یک
 ( ۲در منطق سنتی ،اکه اهمیه ی جملیهاها به موضوع و محمول و رابطه تحلیل م ی
یماند.
موضعی و چند موضعی پنهان م ی

نکات تکمیلی
به جملیهاها ی زیر توجه اکنید:
 .۱پدرام اکشاورز است.
 .۲پدرام برادر نادر است.
جملیه ی اول از دو بخش ساخته شده است» :پدرام« و »-اکشاورز است« .بخش اول را بخش اسمی و بخش دوم را بخخش محمخولی گوینخخد.

یداهند.
بخش محمولی را با حروف لتین بزرگ و بخش اسمی را با حروف اکوچک نشان م ی

یشود:
جملیه ی اول دارا ی یک بخش محمولی یک موضعی» «-است .و ساخت منطقی آن به صورت زیر نمایش داده م ی
Fm

اکه در اینجا »  « mبه جا ی »پدرام« و »  « Fبه جا ی »اکشاورز است« ،آمده است.
جملیه ی دوم از سه بخش ساخته شده است» :پدرام« و »نادر«) ،بخش اسمی(و » -برادر -است« یک بخش محمولی دو موضعی است و ساخت

یشود:
منطقی آن به صورت زیر نمایش داده م ی

G nm

اکه در اینجا »  « mبه جا ی »پدرام« « n » ،به جا ی » نادر« و »  « Gبه جا ی »برادر است« ،آمده است.
به این جملیهاها،اکه از یک یا چند اسم و یک بخش محمولی ساخته شده است ولی اساس تحلیخخل جملیهاهخخا ی پیچیخخده ترنخخد جملیهاهخخا ی اتمخخی

ینامیم[۱ ] .
م ی

1) Atomic Sentences

یادداشت زبانی
دو جملیه ی
• حافظ شیراز ی است؛
• حافظ شاعر است؛
یتوان یکجا بااهم چنین نوشت:
را م ی
حافظ شاعر و شیراز ی است.
اما دو جملیه ی
• بعضی زن اهستند؛
• بعضی مرد اهستند؛
یتوان دریافت اکه »بعضی« در حکم اسم خاص
یتوان یکجا به شکل »بعضی زن و مرد اهستند!« نوشت .از اینجا بروشنی م ی
را به قیاس بال نم ی

نیست و نباید آن را با مسندالیه یا فاعل جمله یکی دانست.

یروند اکه اهمه در بیشتر مورداها
در زبان فارسی گااهی بیهجا ی »بعضی« اکلمیهاها ی »برخی«» ،پاریها ی«» ،اکسی«» ،چیز ی« و مانند آنها به اکار م ی

در حکم سور وجود ی اهستند.

یادداشت زبانی
یروند .در بسخخیار ی از
در زبان فارسی به جز »اهر« و »اهیچ« اکلمیهاها ی دیگر ی اهم مانند »تمام« و »اهمه« اهستند اکه برا ی بیان اکلیت به اکار م ی

یشوند و باید از معنا ی جمله ،اکلی بودن آن را دریافت .برا ی مثال جملیهاها ی
جملیهاها نیز این سویراها حذف م ی
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست؛
اکسی اکه رو ی ترا دید حال من داند؛
به معنا ی
اهیچ نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست؛
اهراکسی اکه رو ی ترا دید حال من داند؛
یباشد.
م ی

نکات تکمیلی
جمل یهاها ی وجود ی

۱

سبال وجود دارند« به چه معنی است؟
»بعضی ستاریهاها ی بی ی
تآوردن گزاریهیئخی راسخت ،طریقخی موجخود
سبال است« ،برا ی به دس ی
به این معنی است اکه »برا ی پر اکردن مکان خالی در »  xستاریه ی بی ی

است «  ،برا ی صرفیهجویی در وقت عبارت آگااهی داهندیه ی طولنی »برا ی پر اکردن مکان خالی  xدر «.........را با نوشتن »  « Eمعکخخوس
به جا ی »وجود دارد« مختصر می اکنیم.

یشود و بنابراین به »سور
 یاکه « خوانده م ی
 یاکه « یا »بعضی  xاها وجود دارند به طور ی
سور» )  « (∃xبه صورت »   xی وجود دارد به طور ی
وجود ی« ۲موسوم است.

سبال وجود دارند« را به صورت:
به این ترتیب »بعضی ستاریهاها ی بی ی
)  xستاریه ی بی ی
سبال است( ) (∃x
یاکنیم:
علمتی و سپس فرض م ی
سبال است.
 : Gستاریه ی بی ی
 : bپدرام.
یاکنیم؛ و در نتیجه:
سبال است« را به صورت  Gbعلمتی م ی
در این صورت» ،پدرام ستاریه ی بی ی
)  xستاریه ی بی ی
سبال است( ) (∃x
و به صورت:
)(∃x )(Gb
یشود[۴ ] .
یشود .و به صورت »   xی چنان وجود دارد اکه  xستاریه ی بیس بال است« خوانده م ی
نمایش داده م ی

2) The Existential quantifier

1) Existential Sentences

به گزاریهاها ی زیر توجه اکنید:
 .۱بعضی اشخاص بیکار معتاد اهستند.
 .۲بعضی اشخاص بیکارند و بعضی اشخاص معتادند.
با علمتی اکردن گزاریهاها به:
 x» : Fxشخص)انسان(است«
 x» : Gxبیکار است«
 x» : Hxمعتاد است«
ترجمیه ی گزاریه ی اول به صورت:
)(∃x )(( Fx∧Gx)∧Hx

و ترجمیه ی گزاریه ی دوم به صورت:
)(∃x )(Fx∧Gx)∧(∃ x )(Fx∧Hx

حال اگر »  xا ی اهست« را »شخص  xا ی اهست« بخوانیم )سور مقید( آنگاه گزاریهاها ی »«۱و» «۲به زبان صور ی به صورت:
.۱

)(∃x )(Gx∧Hx

.۲

(∃x )Gx∧(∃x ) Hx

خوااهند بود.

جمل یهاها ی اکلی

۱

یاکنیم .تا یادآور اکلمیه ی »تمام و اهمه  «۳باشد.
در مورد سور عمومی  ۲از »  « Aسروته استفاده م ی
یشود.
گزاریه ی »چیز ی زیباست« به صورت ) (∃x )(Sxعلمتی م ی
یشوند.
گزاریه ی»اهر چیز زیباست« یا »تمام چییزاها زیبا اهستند« به صورت )  (∀ x )(Sxعلمتی م ی

3) All

2) The Universal quantifier

1) Universal Sentences

گزاریه ی »اهیچ چیز زیبا نیست« با اکدام یک ازگزاریهاها ی زیرمعادل است:
 .۱اهر چیز اکه باشد آن چیز زیبا نیست.
 .۲راست نیست اکه چیز ی زیبا است.
 .۳دروغ است اکه چیز ی زیبا نیست.
 .4چیز ی اهست اکه زیباست
یاکنیم دو شیء ،یعنی آدم و حوا در جهان موجوداند .در این صورت اگر اهیچ چیز زیبا نباشد .آیا آدم و حوا زیبا اهستند؟ )نخخه( اگخخر
تصور م ی

تنها این دو در جهان موجود باشند ،اکسی زیبا است؟ )نه(  .ازآنجا اکه آدم و حوا زیبا نیستند ،در این صورت در دنیا ی اکوچک ،اهر چیخخز اکخخه
باشد آن چیز زیبا نیست .به این ترتیب ،اگر اهیچ چیز زیبا نیست ،در این صورت اهر چیز اکه باشد آن چیز زیبا نیست .و برعکس .بنابراین،

»اهیچ چیز زیبا نیست« منطق ًا معادل» «۱است.

دوگزاریه ی »اهیچ چیز زیبا نیست« و »راست نیست اکه اهر چیز زیبا است«)گزاره  ( ۲نیز منطق ًا معادلند .پس گزاریه ی »اهیچ چیز زیبا نیسخخت«

یتوان به دو صورت علمتی اکرد:
را م ی
 : Sزیبا است.

))∼ ((∃ x )(Sx ))≡(∀ x )(∼ (Sx

اما گزاریه ی سوم یعنی »دروغ است اکه چیز ی زیبا نیست «.منطق ًا معادل »چیز ی اهست اکه زیباست«)گزاره  ،( 4است .پس:
)))(∃x )(Sx)≡∼ ((∀ x )(∼ ( Sx

)طبق قوانین دمورگان(

یادداشت تاریخی
نساز ی است .فرگه
 (۱اولین نظام اصل موضوعی منطق جملیهاها از فرگه است ) . (۱۸۷۹قاعدیهاها ی این نظام دو قاعدیه ی وضع مقدم و جانشی ی
نساز ی را به اکار برده ،اما به آنها اشاره نکرده است.
قاعدیه ی جانشی ی

لاها ی موضوع نظام فرگه اینها اهستند:
اص ی
)P→(Q→P

۱.

))(P→( Q→ R))→((P→Q)→(P→ R

۲.

))(P→(Q→ R))→(Q→( P→R

۳.

))(P→Q)→((∼ Q)→(∼ P

4.

)(( ∼ (∼ P))→P

5.

)))( P→( ∼ (∼ P

6.

یتوان
لاها ی» «4تا » «5نیز م ی
یتوان از» «۱و» «۲استنتاج اکرد .به جا ی اص ی
یتوان و آن را م ی
در این نظام «۳» ،اصل مستقلی نیست و آن را م ی
)) (((∼Q)→(∼ P))→( P→Qرا نهاد.

 ( ۲پس از نظام بال معروفترین نظام اکه بیش از نظام فرگه به اکار رفته ،نظام راسل در اکتاب معروف پرینسیپیا ماتماتیکا  ۱است .در اینجخخا

یشود:
اداتها ی »∼« و »∨« و قاعدیهاها ی استنتاج اهمان دو قاعدیه ی جانشین ساز ی و وضع مقدم است .قاعدیه ی وضع مقدم چنین بیان م ی
یتوان  Bرا نتیجه گرفت.
از  Aو ) (( ∼ A)∨Bم ی
لاها ) ( A→Bبنا به تعریف اهمان ) (( ∼ A)∨Bاست( :
لاها ی موضوع این نظام اینها اهستند )در این اص ی
اص ی
)((P∨P)→P

۱.

))(Q→( P∨Q

۲.

))((P∨Q)→(Q∨P

۳.

)))(( P∨(Q∨R))→(Q∨(p∨R

4.

)))(Q→R→((P∨Q)→(P∨R

5.

1) Principia Mathematica

یادداشت تاریخی
فریاقضییه ی سازگار ی و تمامیت
 S ⊢ Aاگر و تنها اگر

S⊨ A

ساها ی مجموعیه ی  Sو دیگر ی بدون این شخخرط .گخخونیه ی اول را شخخکل
یتوان در نظر گرفت :یکی با شرط متنااهی بودن فخ ی
را به دوگونه م ی

ینامند.
ضعیف  ۱و دوم را شکل قو ی  ۲فیراقضییه ی سازگار ی و تمامیت م ی

تگدل  (۱۹۳0) ۳و نیز از اهربراند  (۱۹۳0) 4است .اصول روشی اکه اهر دو بخخه اکخخار بردیهانخخد
اثبات شکل ضعیف فریاقضییه ی تمامیت از اکر ی

ن ) (۱۹4۷است .روش اهنکین ،بویژه
پیش از آنان در مقالیها ی از اسکولم  (۱۹۲۸) 5آمده بوده است .اثبات این شکل قو ی آن ،از لئون اهنکی ی
به اعتبار شگرد ی اکه در ساختن الگو از خود زبان به اکار برده است ،ااهمیت و اکاربرداها ی فراوان یافته است.

نکات تکمیلی
یتر از روش گودل اسخخت) .براهخخان تمخخامیت
شهرت لئون اهنکین بیشتر به دلیل اثبات تمامیت منطق محمویلاها به روشی بسیار سادیهتر و اکل ی

گودل اولین براهان تمامیت برا ی منطق محمولهاست( .امروزه ،بیشتر براهایناها ی تمامیت در نظایماها ی گوناگون منطق جدید به روش اهنکیخن

یگیرد.
صورت م ی

یگویم( را در علم حساب پیدا اکخخرد اکخخه
گودل در براهان خود بر ناتمامیت علم حساب ،گزاریها ی مشابه پارادواکس دروغگو )= من دروغ م ی

یگفت اهمین گزاره در علم حساب قابل اثبات نیست .اگر این گزاره در علم حساب قابل اثبات باشد قابل اثبات نخوااهد بود و بنخخابراین،
م ی
یتواند اثبات اکند و بنابراین ،ناتمام اسخخت .از
یشود و اگر قابل اثبات نباشد علم حساب اهمه گزاریهاها ی صادق را نم ی
علم حساب ناسازگار م ی
آنجا اکه این گزاره یا قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست پس علم حساب یا ناسازگار است یا ناتمام؛ و به عبارت دیگر ،علم حساب اگر

سازگار باشد ناتمام است.

یگوید اهمیخخن گخخزاره در علخخم
یگویم( اکه م ی
اهنکین در  ،۱۹5۲این سوال را مطر ح اکرد اکه گزاره مشابه پارادواکس راستگو )= من راست م ی
حساب قابل اثبات است چه وضعیتی دارد؟ آیا قابل اثبات است یا قابل ابطال؟ و یا برخی قابل اثبات و برخی قابل ابطال؟

5) Skolem

4) Herbrand

3) Kurt Godel

2) Strong

2) Weak
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