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  چكيده

 تأمل دراست كه سازي  صوري  منطقْي از مباحث بنيادين فلسفهيكي 
خود ان را در سطح وسيعي متوجه دان منطقهاي  چيستي و چگونگي آن تالش

توان به معناي تحليل قضايا و استدالالت با توجه  سازي را مي صوري. ساخته است
ها با هدف آشكار ساختن ساختار  ها و بدون لحاظ كردن محتواي آن به صورت آن

 با الهام از مفهوم تابع و ،گذار منطق جديد  بنيان،فرگه. منطقي جمالت دانست
، قضايا را به دو بخش اسمي و محمولي ئشمتغير در رياضي و تمايز ميان مفهوم و 
 چه آناما . باشد سازي در منطق جديد مي تحليل كرد كه همين امر مبناي صوري

 چراكه حفظ ، اعتبار استي كند، مسأله سازي را مشخص مي سمت و سوي صوري
ثوابت منطقي عنصرهاي بنيادين . سازي است  صوريي اعتبار ضامن صحت نحوه

اما . اي دارند العاده سازي اهميت فوق كه در صوري اند هاي منطقي ساخت
اند كه پذيرفتن هركدام  هاي مختلفي ارائه داده  مالكها آنان براي تعيين دان منطق

 ما در اين مقاله .شود ها در منطق مي  صوري كردن گزارهي موجب تغيير در نحوه
مختلفي براي توانند معيارهاي  هاي منطقي مختلف مي نشان خواهيم داد كه نظام

 آيا كه اين انتخاب يك معيار متأثر است از چنين همثوابت منطقي داشته باشند؛ 
يم يا در مقام تأسيس يك جديدي به نظام موجود بيافزايخواهيم ثابت منطقي  مي

  .نظام هستيم
ـ ثوابت 5  اعتبارـ4  فرگهـ3 ها   منطق گزارهـ2  سازي صوريـ 1 :هاي كليدي واژه

  منطقي
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منطق بـه دسـت     كه از   نيز  در تعاريفي   . ستها  آنها و تشخيص درستي و نادرستي        استدالل

امـا  ). logi ، مـدخل 8(كنـد   خودنمـايي مـي   رسـالت اصـلي منطـق    اند، اين امر چونان       داده
بـه  . شود به نحو بهتري انجام مي    » سازي صوري« در پرتو عمل     ها تشخيص و تبيين استدالل   

بنـدي    شناسايي و دسـته    ، محمل مناسبي است  كه در پرتوي آن        سازي  صوريعبارت ديگر،   
 دقيقاً بـه چـه معنـا بـوده،          سازي  صوريكه   اما اين . پذيرد استدالالت به نحو بهتري انجام مي     

جويد،  ر براي رسيدن به غايت خود بهره مي       ماهيت آن كدام است و منطق چگونه از اين ابزا         
  .جاي بحث جدي دارد

 از مباحثي است كه با پيدايش منطق جديد شكل جدي بـه خـود               سازي  صوري ي  مسأله
 ضـرورت بحـث از ايـن        چه  آناما  . اي يافته است    اهميت خاص و ويژه    ،گرفته و به مرور زمان    

 ي   چراكـه در عرصـه     ،مينـه اسـت    خأل تحقيقاتي موجـود در ايـن ز        كند  مي آشكارموضوع را   
، تحقيقـي كـه بـه طـور مـستوفي و             اسـت  هايي كه به زبان فارسي صورت پذيرفتـه        پژوهش

  .شود نميمستقل به اين موضوع اختصاص يافته باشد، ديده 
 مورد مداقه قـرار     سازي  صوري ي   سعي بر آن است كه ابتدا چيستي مسأله        ،در اين مقاله  

 اعتبار تبيين گردد و سـپس  ي  تنگاتنگ آن با مسألهي ابطهگرفته و جايگاه آن در منطق و ر     
 و نقش ثوابت منطقي و رويكردهاي مختلـف بـه           ها  گزاره در منطق    سازي  صوريفرآيند كلي   

  .آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد
  

  سازي صوري ماهيت .2
» بخـشي  صورت«است كه البته آن را        » formalization« واژه   ي   ترجمه سازي  صوري

لي است كه پس از ظهور منطـق        يو از مسا  ) 42: ، ص 5(اند    كردهنيز ترجمه   » ريزي قالب«يا  
مـورد توجـه نبـوده      ،   امـروز  ي  به انـدازه   به خود گرفته و قبل از آن،         تري   شكل جدي  ،جديد
 تفكيك يا جداسازي صورت قضايا از       سازي  صوري مراد از    رسد  مي به نظر    ،در بادي امر  . است
 قضايا چيست و اين امر چگونـه ممكـن اسـت؟       ي  مراد از صورت و ماده    اما  . ستها  آن ي  ماده

 . بايد تعريف منطق و غايت آن را واكاوي نماييم،براي فهم اين مطلب
از جهـت    طبق تعريف، علم تشخيص اعتبار يـا عـدم اعتبـار اسـتدالالت اسـت                 ، منطق

بر اسـت يـا خيـر،        قالبي معت  كه قالب و صورت يك استداللْ      ؛ يعني بحث از اين    ها  آنصورت  
  ). 3 :، ص11(دهد  مي اصلي منطق را تشكيل ي وظيفه

  اي  گـزاره كه در هر      توضيح آن  ؛است» صورت«از مفاهيم كليدي موجود در تعريف فوق،        
تفاوت ايـن دو ماننـد   . 2 و قالب يا صورت1ماده يا محتوا:  متمايز از هم وجود دارد  ي  دو جنبه 

شود و شكل يا ساختمان آن چيـز كـه           آن ساخته مي   اي است كه چيزي از     تفاوت ميان ماده  
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 عبارت اسـت از     ئ گفت كه صورت يك ش     توان  مي و باالجمال    شود  مياز آن به صورت تعبير      
  ). 13: ، ص3( ديگر  آن نسبت به يكيطرز قرار گرفتن اجزا

اي اسـت كـه      صـورت شـيوه   مـراد از     كه با قضايا و استدالالت سروكار داريم،         ،در منطق 
 قـضايايي بـا     توان  مي كه  چنان،  گيرند  مي قضيه يا استدالل در كنار هم قرار         ي  ازنده س ياجزا

  .صورت واحد و محتواهاي متفاوت ارائه داد كه از يك قانون تبعيت كنند
 بايد  داد، تشخيص   توان  را مي  متمايز از هم     ي  جا كه در هر استداللي دو جنبه       حال از آن  

 بررسي كرد و هم با توجه به قالب و    توان  مي آن   ي  مادهيك استدالل را هم با توجه به        : گفت
 كه يك ساختمان وقتي كامل است كه هم مصالحش سالم و بي عيـب   طور  همان. صورت آن 

باشد و هم نقشه و شكل آن منطبق با اصول صحيح معماري باشد، در استدالل هم وضع به                  
ـ    ممكن است استداللي صورتاً معتبر باشد و م       . همين منوال است   بـه  . عكسرادتاً نامعتبر يا ب

  .  نيست كه اعتبار صوري مستلزم اعتبار مادي استدالل باشدگونه اين ،عبارت ديگر
 اصلي منطق پرداختن به استدالالت      ي   وظيفه ،اندان  منطقبنابراين طبق رأي بسياري از      

  بدين معنا كه در اين علم، تنهـا قواعـد مربـوط بـه              ؛)10 :، ص 1( ستها  آناز جهت صورت    
 ابتـدا بايـد بـه       ،براي تأمين ايـن هـدف     . گيرد  ميشكل استدالالت مورد بحث و بررسي قرار        

 ماده و محتواي استدالل از صورت آن جـدا شـود تـا بتـوان اعتبـار يـا عـدم اعتبـار                 اي  گونه
  . استدالالت را تشخيص داد

ت، ان صورت و ماده امري اعتباري اسـ       كه جداسازي و تفكيك مي      توجه آن  شايان ي  نكته
گونـه كـه     همـان . چراكه نسبت ميان ماده و صورت نسبت ميان صـندلي و شـكل آن اسـت               

 آن نيـز  ي  شكل صندلي را از آن جدا كرد، تفكيك صـورت يـك اسـتدالل از مـاده              توان  مين
 . ممكن استنا

حال با توجه به غايت منطق و تمايز ميان صورت و ماده بايد گفت ما قضايا را بـدون در                    
 اسـتدالل   ي  ، زيـرا مـاده    دهيم  مي مورد تحليل و ارزيابي قرار       ها  آن خاص   ي  نظر گرفتن ماده  

هـر انـسان     «ي   گـزاره  ،بـراي مثـال   .  كه قالب كلي آن ظاهر شود      شود  ميمعموالً مانع از آن     
روشـن اسـت كـه      . شـود   مـي تحليل  » هر الف ب است   «در نظام ارسطويي به     » حيوان است 

 خـاص و متعـين نيـست كـه          اي  ماده آن   ي  ما ماده  دوم هم ماده دارد و هم صورت، ا        ي  گزاره
  . بلكه البشرط نسبت به محتواست،معناي ثابت و مشخصي داشته باشد

ها با توجـه بـه    تحليل قضايا و استدالل «سازي  صوري گفت مراد از     توان  مي ،با اين وصف  
» صورت آن و  بدون در نظر گرفتن محتواي آن و با هدف روشن شدن سـاختار منطقـي آن      

  .باشد مي
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   و منطق جديدسازي صوري .1. 2

نيز مشهور  » منطق رياضي «و  » منطق نمادي يا عالمتي   «هاي    كه به نام    را، منطق جديد 
 كـه قبـل از وي   هرچند. كردريزي  پايه) 1925  ـ 1848(  فرگه،است، رسماً در قرن نوزدهم
بيـان برخـي   از نمادهاي شـبه رياضـي بـراي    ) 1716 ـ  1646( نيز افرادي مثل اليب نيتس

مطالب منطقي استفاده كرده بودند، فرگه كسي بود كه با الهام از مفاهيم رياضي و اسـتفاده                 
ي زبـان طبيعـي     ها  گزاره سازي  صوريم و نمادهاي آن موفق شد روش جديدي براي          ياز عال 

 در تحليـل قـضاياي منطقـي    ،در رياضي 3 از مفهوم تابعتوان ميوي دريافت كه . ابداع نمايد
، شـود   مي x نشين  عددي كه جاي  . خوانند  مي xرا تابع متغير    » x+1 «،در جبر . ستبهره ج 
تـابعي  »  چاق استx «گوييم مي» سقراط چاق است «ي حال در گزاره. تابع است ي  4شناسه

 تمام جمالت زباني را به شكل       توان  مي ،به همين ترتيب  . است آن   ي  است كه سقراط شناسه   
  . ه صورت نمادين درآوردي گوناگون بها شناسهتوابعي با 

 هر جمله از ، كه طبق آندهد  مي فرگه از قضاياي حملي تحليل ثنائي ارائه         ،بدين ترتيب 
وي بخش اسمي را شناسه و بخش محمـولي         . دو بخش اسمي و محمولي تشكيل شده است       

 هر گزاره از سه بخش موضوع، محمول        ،كه در منطق ارسطويي     حال آن  گذارد،  نام مي را تابع   
روشن است كه تفاوت بارز ميان ايـن        . شود  مي به صورت ثالثي تحليل      ،ابطه تشكيل شده  و ر 

 آن را جزء محمـول  داند و  مستقلي نميرا جزو»  يا رابطهاست«دو تحليل آن است كه فرگه  
ين تحليـل چـه بـوده       كه داليل معرفت شناسي وي براي ا       نظر از اين    صرف 5.كند  ميمعرفي  

  . تري از قضايا را بتوان صوري كرد ميزان وسيعكه  گردد ميب ي وي موجاست، تحليل ثناي
 ي   علم حساب را صـرفاً بـر پايـه         توان  مي فرگه اين بود كه نشان دهد        ي  البته هدف اوليه  

ايـن  . قوانين عمومي منطق و بدون توسل به احكام تجربي و تأييد از جانب تجربه بنـا نمـود   
در جريان اين تحويل بود كه      .  منطق نام گرفت    يا تحويل رياضيات به    6»گرايي منطق«نظريه  

برد كـه مـانع تحقـق يـافتن ايـن          فرگه دريافت منطق ارسطويي خود از كمبودهايي رنج مي        
 موجـب   ،صدد شناسـايي و رفـع ايـن نقـايص برآمـد كـه در نهايـت                 لذا وي در  . هدف است 

  .گيري منطق جديد گرديد شكل
  سازي صوري ي  اعتبار و مسأله.2.  2

 ي  ، مـسأله  كنـد   مي و سمت و سوي آن را مشخص         داده را جهت    سازي  صوريمر   ا چه  آن
از . ، حفظ اعتبار اسـت    كند  مي را تضمين    سازي  صوري صحت   چه  آن ،واقع در. است» اعتبار«

 ، وجـود دارد   اي تنگاتنـگ     و اعتبـار رابطـه     سـازي   صـوري  ميان   ،اندان  منطقاين رو به اعتقاد     
هـا و منطـق       ماننـد منطـق جملـه      ،ي صـوري منطقـي    هـا   نظـام هـدف از    : اند  گفته كه  چنان

  ). 27: ، ص7(  شده استعنوان اعتبار محموالت، وضع قوانين دقيقِ
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 نتيجـه از مقـدمات آن اسـتدالل برآيـد، آن            ،اگر در يك استدالل    «،اندان  منطقاز منظر   

يجه  زيرا برآمدن نت   ،اي مبهم است   اين تعريف تا اندازه   ). 10 :ص ،15( »استدالل معتبر است  
 بـراي تـشخيص    «: انـد   گفتهسازي امر    لذا برخي براي شفاف   .  معناي روشني ندارد   از مقدمات

 كافي است بپرسيم آيا ممكن است كه مقـدمات آن صـادق و در عـين                 ،اعتبار يك استدالل  
  ). 10: ، ص15( » نتيجه كاذب باشد؟ اگر جواب منفي باشد، استدالل معتبر است،حال

ممكن نـا يك استدالل معتبر است تنها در صورتي كـه          :  گفت نتوا  مي تر  دقيقبه صورت   
ممكن در نـا مـراد از  .  نتيجه كاذب باشـد ، مقدمات آن صادق و در عين حال   ي  باشد كه همه  

 منطقي متضمن نوعي تناقض و ناسـازگاري  ناممكنِ.  منطقي است نه فيزيكي  ممكنِناجا   اين
به . سازد  مي بودن آن را روشن      ناممكن دروني است و تنها توجه به مفاهيم موجود در گزاره،         

 زيـرا در مـورد   ،)46: ، ص7( شـود  مـي نيـز گفتـه    7»فراسيـستمي «اين نوع اعتبـار، اعتبـار     
د هم به   توان  مياما در يك نظام صوري منطقي، اعتبار        . ي غير صوري مطرح است    ها  استدالل

يعنـي در   ( انتيكيو هم سـم   ) يعني در قالب اصول موضوعه يا قواعد آن نظام        (  نحوي ي  گونه
  . تعريف شود) قالب تعبير از آن نظام

 معتبر است، اگـر و تنهـا اگـر          L در سيستمي مثل     ، به طور نحوي   يك استدالل صوري،  
با كمك قواعد استنتاج  ـ   اگر وجود داشته باشد    ـ L آن از مقدمات و اصول موضوعه        ي  نتيجه

 L در سيـستمي مثـل       ،نتيكيبـه طـور سـما      اما همان استدالل،     . به دست آمده باشد    Lدر  
 تمـام مقـدمات   هـا  آن كـه در  L آن در تمـام تعـابير   ي معتبر است، اگر و تنهـا اگـر نتيجـه         

 حاالتي كه مقـدمات آن      ي  به تعبير ديگر، در كليه    ). 359: همان، ص ( ، صادق باشد  اند  صادق
ر پـذي   يعني هـر تعبيـري كـه مقـدمات اسـتدالل را صـدق      ؛، نتيجه نيز صادق باشد  اند  صادق

  ).59: ، ص6( پذير كند ، نتيجه را نيز صدقكند مي
 شـرطي صـادق،     ي  كه شرايط استدالل معتبـر بـا شـرايط گـزاره            آن شايان توجه  ي  نكته

 ، شرطي استي به عبارت بهتر، هر استداللي متناظر با يك گزاره). 10: ، ص5( متناظر است
 استدالل، تالي شرطي را     ي   مقدم شرطي و نتيجه    ي  بدين نحو كه مقدمات استدالل به مثابه      

) مقدم صادق و تالي كاذب    ( شرطي در يك حالت      ي  طور كه گزاره   لذا همان . دهد  ميتشكيل  
مقدمات صادق و نتيجه    ( حاالت صادق است، استدالل  نيز در يك حالت           ي  كاذب و در بقيه   

  .  حاالت معتبر استي نامعتبر و در بقيه) كاذب
 زيرا تكليف   ، شرطي از اهميت خاصي برخوردار است      ي اين تناظر ميان استدالل و گزاره     

  اسـتداللِ :كه اينتوضيح . شود ميي معتبر و نامعتبر از طريق همين تناظر روشن    ها  استدالل
باشـد؛  ) توتولـوژي (  هميـشه صـادق     متناظر با آن استداللْ    معتبر استداللي است كه شرطيِ    

  . آن را كاذب گرداندليِيعني هيچ تعبيري يافت نشود كه مقدم آن را صادق و تا
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  سازي صوري ي  ضابطه.3. 2

 ذيـل بايـد رعايـت شـود تـا عمليـات             ي   ضـابطه  ، در باب اعتبار گفتيم    چه  آنبا توجه به    
عدم تحقق اين شـرط بـه معنـاي بطـالن فرآينـد             .  به نحو درستي انجام پذيرد     سازي  صوري
  در زبـان صـوريِ     ،تاگر يك استدالل در زبان طبيعي معتبـر اسـ         «:  خواهد بود  سازي  صوري

. »متناظر آن نيز بايد معتبر باشد و اگر معتبـر نيـست، در زبـان صـوري نيـز معتبـر نباشـد             
 آن از مقـدمات     ي   باشد كه نتيجه   اي  گونهكه اگر يك استدالل در زبان طبيعي به          توضيح آن 

  باشد كه مقدمات آن صادق و نتيجه كاذب باشد، وقتـي بـه زبـان        ناممكنآن برآيد و منطقاً     
  .  بايد از اعتبار صوري برخوردار باشد،شود ميصوري ترجمه 

 بايـد  ،چنين اگر استداللي در زبان طبيعي نامعتبر است، پس از ترجمه به زبان نمـاد            هم
بدين خاطر  .  تحقق يافته است   سازي  صوريتنها در اين صورت است كه       . صورتاً نامعتبر باشد  

 باشـد كـه اگـر از        اي  گونه مورد قبول بايد به      يك نظام صوري  : اند  گفتهان  دان  منطقاست كه   
طريق استداللي صوري، استداللي غير صوري ارائـه گرديـد، آن اسـتدالل صـوري در نظـام                  

كه آن استدالل غير صوري بـه نحـو فراسيـستمي معتبـر               مشروط به آن   ،مذكور معتبر باشد  
 در زبـان  اما مرجع داراي صـالحيت كـه تـشخيص دهـد ايـن اسـتدالل             ). 47: ، ص 7( باشد

 روش مكانيكي بـراي تـشخيص       ،طبيعي معتبر است يا خير، چيست؟ چراكه در زبان صوري         
 پـيش   سـؤال لذا ايـن    . ستها  گزارهاعتبار وجود دارد كه همان رسم جدول ارزش در منطق           

 ممكـن اسـت   ،اما در زبان طبيعي.  تشخيص اين امر استي آيد كه چه مرجعي شايسته  نمي
  .  خير، و به نظر برخي ديگرنموداز مقدمات استنتاج ا بتوان ر نتيجه ،اي به نظر عده
 اين امر   توان  ميتنها مرجعي است كه      8 كه شهود يا فهم عامه     اند  كردهان تأكيد   دان  منطق

از جملـه معيارهـايي كـه فـرد بـر اسـاس آن              «: اند  گفتهلذا  ). 8: ، ص 17( را بدان ارجاع داد   
ري به طور صحيح از طريـق اسـتداللي صـوري            كه آيا يك استدالل غير صو      كند  ميقضاوت  

 » هماهنگ باشـد   ها  استداللهاي شهودي وي در باب اعتبار        ارائه شده، آن است كه با داوري      
  ).59: ، ص7(

 ي اش آن است كه هر نمونـه   به درستي انجام پذيرد، نتيجه    سازي  صوريحال اگر فرآيند    
در معناي نمونه جانشين    . خواهد بود شده، در زبان صوري معتبر        ترجمه جانشين از استداللِ  

 موردهاي يك جمله نشانه، يك فرمـول و تنهـا           ي   كه اگر در استداللي به جاي همه       اند  گفته
اسـتدالل مزبـور    » نمونـه جانـشين   «همان فرمول نهاده شود، اسـتدالل بـه دسـت آمـده را              

  ).16: ، ص6( ناميم مي
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  ها گزاره در منطق سازي صوري. 3
ي هـا   اسـتدالل ديد را كه تنها به بررسي و نمادگـذاري جمـالت و             آن بخش از منطق ج    

 را  هـا   گـزاره  ايـن منطـقْ   . نامنـد  مي» ها  گزارهمنطق  «پردازد، اصطالحاً    مبتني بر جمالت مي   
ايـن شاخـصه موجـب      .  كـاري نـدارد    ها  آن و به اجزاي داخلي      كند  مي يك كل لحاظ     چونان

 نقـش محـوري دارد در ايـن         هـا   آن در   هـا   هگزار داخلي    كه استدالالتي را كه اجزاي     شود  مي
 .منطق نتوان صوري كرد
كنيم كه هـر جملـه در         بدين صورت عمل مي    ، در اين منطق   ها  گزارهبراي صوري كردن    

زبان طبيعي را به عنوان يك كل در نظر گرفته و آن را با يكـي از نمادهـايي كـه بـا عنـوان                 
 بـراي پيونـد دادن جمـالت و ايجـاد           امـا . دهـيم   مي تعريف شده است، نشان      »جمله نشانه «

در ايـن نظـام      9»ادات منطقـي  « نياز به نمادهاي ديگري داريم كه با عنـوان           ،جمالت مركب 
هـا    نمونـه ي  و چون در همـه  اند  هاي منطقي  ، عنصرهاي بنيادي ساخت   ها  اين ادات . اند مطرح

  .اند شده يدهنيز نام 10»ثوابت منطقي«مانند،  ثابت مي
 چراكـه قواعـد اسـتنتاج در        ،اي دارند  وابت منطقي اهميت فوق العاده    در منطق جديد، ث   

 هـا   گزارهاين ثوابت در منطق     . هاي وابسته به ثوابت منطقي نيستند       چيزي جز قاعده   ،منطق
برخي از اين ثوابت به جملـه       . ناقض، عاطف، فاصل، ادات شرط، ادات دوشرطي      :  از اند  عبارت

  .دهند مي به هم پيوند  راها جملهپيوندند و برخي ديگر  مي
  تعريف ثوابت منطقي .1. 3

 محتواسـت،   ي  دهنـده   نـشان  چـه   آندر يك فرم استدالل، غيـر از         «،اندان  منطقاز منظر   
فـرم اسـتدالل    ). 41 :، ص 16( »نـاميم   را ثوابت منطقي مـي     ها  آنتعابيري وجود دارد كه ما      

ها عبـارات زبـان طبيعـي را      به جاي متغيرها و جمله نشانه   ،شكلي است كه اگر در آن شكل      
: در تعريف ديگري آمده اسـت     ). 30 :همان، ص ( آوريم قرار دهيم، يك استدالل به دست مي      

 تغييـر   ،ي مختلـف  ها  گزاره ثابت است و در      ها  آنثوابت منطقي تعابيري هستند كه معاني       « 
ابير يي هـستند كـه تعـ   ها آنثوابت منطقي «يا به عبارتي ديگر،  .)488 :، ص10 (»كند مين

 كه مراد از تعابير سمانتيكي همان شرايط صـدق و           )499 :، ص 12 (»سمانتيكي ثابتي دارند  
 هـا   آنهايي هستند كه يك تعبير ثابت به         طبق تعريفي ديگر، ثوابت منطقي ترم     . استكذب  

هـاي    چراكه مثالً بـه اسـم  ،البته اين تعريف مانع نيست. )364: ، ص17 (شود مياسناد داده   
 .كه از ثوابت منطقي نيستند  با اين،شود ميعبير ثابت اسناد داده خاص هم يك ت

   معناي ثوابت منطقي.2. 3
كه معناي يك ثابت منطقي در يـك نظـام صـوري چيـست،               حداقل دو رأي در باب اين     

  :وجود دارد
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  معناي ثوابت منطقي همان شرايط صدق و كـذب آن اسـت كـه جـدولِ                ،طبق رأي اول  

هاي منطقي با دقت و غـور        به عبارت ديگر، درست است كه ادات      . دده  مي آن را نشان     ارزش
 معناي خاص خود را دارند كه       ، در زبان صوري   ،گيرند  ميدر زبان طبيعي و الهام از آن شكل         

  . هر كدام حاكي از آن استجدول ارزشِ
 حـاكم بـر آن ادات       هاي اسـتنتاجِ   كه معناي يك ادات منطقي در قاعده يا قاعده         دوم آن 

كه در هر نظام صوري منطقي، قواعـد اسـتنتاجي            توضيح آن  ؛)369 :همان، ص  (ه است نهفت
 مثالً در سيستم استنتاج طبيعـي منطـق         ؛ نقش محوري دارند   ها  آنوجود دارد كه ثوابت در      

 هر ثابت منطقي دو قاعده اصلي دارد كه يكي مربوط به حـذف آن ثابـت و ديگـري                    ها  گزاره
» چنين نيست كه  «ن ديدگاه، اگر بخواهيم بدانيم كه موردي از         اي بر بنا. باشد معرفي آن مي  

بريم، به كار رفته يا نه، بايـد          را به كار مي    ⊂ و   ∽هاي   به معنايي كه براي آن نشانه     » اگر«يا  
 در تـوان  مـي را »  ⊂حذف«و »  ⊂ معرفي«و »  ∽ حذف«و » ∽ معرفي«هاي  ببينيم قاعده

واو عـاطف يـا بـه    » و«كـه مـوردي از      براي بررسي اين   چنين هم.  به كار برد يا نه     ها  آنمورد  
را در  » ∧حذف  «و  » ∧معرفي  «هست يا خير، بايد ديد دو قاعده         واو منطقي    ،اصطالح ديگر 

به تعبيـر بهتـر، معنـاي ثابـت منطقـي را            ). 37: ، ص 5(  به كار برد يا خير     توان  ميمورد آن   
با اين وصف، اگر يك ادات منطقي       .  از روي عملكرد آن در استنتاجات تشخيص داد        توان  مي

  .عملكردي نداشته باشد و نقشي ايفا نكند، فاقد معنا خواهد بود
 بدين صورت كه قواعد استنتاجي حـاكم        ،ندا   اين دو رأي قابل جمع     رسد  ميالبته به نظر    

 ،بنـابراين . بر يك ثابت منطقي بر مبناي شـرايط صـدق و كـذب آن ثابـت بنـا شـده اسـت                     
 به عبارت ديگر، هر دو رأي يك معنا از ثوابت           ؛دو ديدگاه يكي خواهد بود     حاصل از    ي  نتيجه

  .دهند ميرا به دست 
   ثوابت منطقيويژگيترين   مهم.3. 3

 بدين ،ستها آنبودن  11تابع ارزش «ها جملههاي ثوابت منطقي در منطق     ويژگييكي از   
هـاي    لفـه ؤ به ارزش م    ادات اصلي آن است صرفاً     ، مركبي كه آن ادات    ي  معنا كه ارزش جمله   

ايـن  ). 359: ، ص 7(  جـدول ارزش ارائـه داد      تـوان   مـي  لذا بـراي آن ادات،       آن بستگي دارد؛  
 تـابع   مركـب ي    راكه اگر يك گـزاره     ثوابت منطقي دانست؛ چ    ويژگيترين    را بايد مهم   ويژگي

هاي متفـاوتي داشـته باشـد و         اش آن است كه در شرايط مختلف، ارزش        ارزش نباشد، الزمه  
 معتبـر را شناسـايي كـرده و         هـاي اسـتدالليِ    ن امر مانع از آن خواهد شد كه بتوانيم فـرم          اي

  . دستگاه استنتاجي متناظر آن را تأسيس نماييم
 هـم   نـشين   ارزش را جـاي    ي هـم  ها  گزاره ديگر تابع ارزش بودن آن است كه اگر          ي  الزمه

سـارا بـه   « اين گزاره ي مؤلفه مثالً اگر هر دو ؛ مركب تغيير نخواهد كرد   ي  كنيم، ارزش گزاره  
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را » هـر انـساني فـاني اسـت       « گزاره   توان  ميصادق است،   » تهران آمد و علي به مشهد رفت      

  .كه ارزش كل گزاره دستخوش تغيير شود  بي آن،ها كرد لفهؤ يكي از منشين جاي
   مالك تعيين ثابت منطقي.4. 3

ـ   منطـق ار   مهم ديگر در باب ثوابت منطقي آن است كه مـالك و معيـ              سؤال ان بـراي   دان
يـك امـر چـه خاصـيت يـا          . كه چيزي را به عنوان ثابـت منطقـي لحـاظ كننـد چيـست               آن

 در ، ادات منطقي قرار دهـيم؟ بـراي مثـال   ي هايي بايد داشته باشد تا آن را در زمره      خاصيت
از ثوابـت منطقـي تلقـي       » يا«،  »و«،  »چنين نيست كه  «هايي مانند     چرا ادات  ها  جملهمنطق  

به عنوان ادات منطقي معرفـي      ... و  » اما«،  »زيرا«،  »كه مگر آن «، اما چيزهايي مثل     شوند  مي
 را مـورد    هـا   آنين  تر  مهم كه   اند  داده مختلفي ارائه    ، آراي ان در اين باره   دان  منطقند؟  ا  هنگرديد

  .دهيم مينقد و بررسي قرار 
وجـه تمـايز     ،طبق اين ديدگاه   :12»طرف بودن نسبت به محتوا     بي« رويكرد   .1. 4. 3

، 16 (كنند  مي هيچ محتواي خاصي را بيان ن      ها آن است كه ثوابت     ثوابت منطقي از ديگر ترم    
به موضوع يا محتواي خاصي اشاره ندارند و ايـن   » اگر«يا  » و« مثالً ثابت منطقي     ؛)365: ص

  مانند ،هاي خاص به مصاديق معين اشاره دارند       كه اسم   حال آن  كنيم؛  ميامر را شهوداً درك     
 ناپـذير  يا اوصاف كه معناي خـاص و تغيير        كند  ميكه به ابوريحان اشاره     » ابوريحان بيروني «

  . خوشحالي استي كه درباره» خوشحال «ي  نظير واژه،دارند
خاستگاه اين نظر آن است كه منطق با استدالل به طور كلـي سـروكار دارد، لـذا صـرفاً                    

ر استداللي با هر موضوع و محتوايي بـه كـار           اند كه قابليت داشته باشند در ه       هايي مهم  ادات
  . روند

 چيزهايي را توان مي زيرا ،اند كه معيار ارائه شده مانع اغيار نيست به اين مبنا ايراد گرفته
. آيند كه حامل محتواي خاصي نيستند، در زمره ثوابت منطقي به حساب نمي   يافت كه با اين   
كه در هر استداللي با هر محتوايي قابل اسـتفاده          از مواردي است    » بنابراين«براي مثال واژه    

 شود نمي اما در عين حال از ثوابت منطقي شمرده ،است و اشاره به هيچ معناي خاصي ندارد
  .)همان(

 جزيـي رود، اما    در استدالالت به كار مي    » بنابراين«درست است كه    : در پاسخ بايد گفت   
 كـه   ايـن  بلكه صرفاً براي نـشان دادن        ،دارداز استدالل نيست و نقشي در اعتبار استدالالت ن        

 يك  ي  شده به بياني ديگر، اگر ما صورت خالصه      . رود  استدالل كدام است، به كار مي      ي  نتيجه
 ي  نتيجـه  هـا   آناي از جمالت است كـه يكـي از            مجموعه ،   در آن  ،استدالل را در نظر بگيريم    

 تصريح شده باشد كه كـدام       كه  ناي مستقل است از      اعتبار اين استداللْ   ،حال. استدالل است 
 ثوابت منطقي بايد حتماً در اعتبـار  كه اين با توجه به كه آنحاصل . گزاره نتيجه است يا خير    



50 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
ـ  مـي ن» بنابراين«استدالالت نقش داشته باشند،    خاصـيت  كـه  ايـن  بـا  ،د از ثوابـت باشـد  توان

  .طرف بودن نسبت به محتوا را دارد بي
يـك ثابـت    «: كه اين معيار بدين ترتيب تكميل شود      طرح اين اعتراض مقتضي آن است       

 هيچ محتواي خاصي    ،منطقي ترمي است كه در اعتبار استدالالت نقش دارد و در عين حال            
  .»را افاده نكند

طرفي نسبت بـه   بي«مشكل ديگري كه اين ديدگاه با آن مواجه است مبهم بودن مفهوم  
 در مـورد ثابـت      تـوان   مـي  ن ،ه ايـن معيـار    لذا مواردي وجود دارد كه با توجه ب       . است» محتوا

است كه معموالً از    » اما«يكي از اين موارد     .  به طور قطعي اظهار نظر كرد      ها  آنمنطقي بودن   
ـ   منطـق برخـي   . شـود   نمـي ثوابت منطقي تلقي     در اعتبـار   » امـا «ان معتقدنـد كـه نقـش        دان

امـا آيـا مفهـوم      . )366 :، ص 16 (است و همان تابع ارزش را نيـز دارد        » و«استدالالت مانند   
 رسـد   مـي  يا نه؟ چراكه به نظـر        كند  ميدر مورد آن صدق     » طرف بودن نسبت به محتوا     بي«

:  مـثالً اگـر بگـوييم      اول و دوم است؛    ي  مؤلفهحاوي نوعي تعارض ميان     » B اما   A «ي  گزاره
 عالوه بر عطـف، نـوعي تعـارض را    ، در واقع،»احمد دانشجوست اما دانشجوي خوبي نيست  «

معنـاي خاصـي را شـكل       » اما«در مورد   ) بيان نوعي تعارض  ( حال آيا اين امر   . ايم  كردهبيان  
ايـن  . طرف نسبت به محتـوا دانـست       را بي » اما «توان  مي پس ن  ، باشد گونه  اين؟ اگر   دهد  مين

 و ايـن امـر بـه خـاطر مـبهم بـودن       كند مي ارائه نسؤالديدگاه هيچ پاسخ روشني براي اين     
  .است» ه محتواطرفي نسبت ب بي«مفهوم 

را در عداد ثوابت    » =« كه ما ثابت منطقي      دهد  مياين ابهام وقتي خود را آشكارتر نشان        
 ،طرف نسبت به محتوا  نيست بي» = «رسد مي به نظر ، چراكه از يك طرف   ؛بينيم منطقي مي 

 از طـرف     و  اسـتدالالت شـركت نـدارد      ي   و در همـه    كند  ميزيرا تساوي معناي خاصي افاده      
» = «ي   خاصي به وسيله   شئ زيرا هيچ    ،طرف نسبت به محتوا دانست      آن را بي   شود  يمديگر،  

  .شود نميمعرفي 
، »طرفي نسبت به محتوا    بي« اين معيار به دليل وجود ابهام در مفهوم          كه  آنحاصل كالم   

 بتوان به طور قطعي و يقيني در مـورد          ، كه طبق آن   دهد  ميضوابط روشن و مشخصي ارائه ن     
  .ودن چيزي اظهار نظر كردثابت منطقي ب

 نيست كه هر    گونه  اينتري كه به اين ديدگاه وارد است اين است كه            چنين نقد جدي   هم
 ، بتوان به عنوان ثابت منطقي لحـاظ كـرد         ، كه به موضوع خاصي اشاره نداشته باشد        را ترمي

.  نه معيـاري بـراي تمـايز آن        ، صفت ثوابت منطقي است    طرف بودن نسبت به محتوا      بلكه بي 
طرف بودن نسبت به محتوا  را خاصيت ثوابت بدانيم، ايـن             تفاوت اين دو آن است كه اگر بي       

اما اگر آن را معيار     .  چنين صفتي داشته باشند    ،هاي ديگر هم     ترم كه  اينامر منافاتي ندارد با     
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 منحصر در ثوابت و مخـتص  اش آن است كه اين صفت     الزمه ،تشخيص و مالك تمايز بدانيم    

 برخوردار نباشد تا بتوان بـه طـور كلـي حكـم     ويژگيباشد و هيچ ترم ديگري از اين         ها  نابد
 اندك  كه  آن حال   ؛كرد كه هر ترمي كه به محتواي خاصي اشاره نداشته باشد، از ثوابت است             

 يافـت كـه داراي ايـن        تـوان   مـي ي متعـدد و مختلفـي را        هـا   ترم كه   سازد  ميتوجهي روشن   
ـ   مـي لذا اين گزاره بـه نحـو كليـه ن         . نطقي هم نيستند   ثابت م  ،اند و در عين حال     صفت د توان

  .درست باشد
صرف نظر از مبهم بودن، در      » طرف بودن نسبت به محتوا     بي« معيار   كه  آنمخلص كالم   

  . ثوابت منطقي است نه معيار و مالك تمايز آنويژگي صفت و ،واقع
 تكيه شده   ها  استداللر   بر نقش ثوابت منطقي د     ،در اين معيار  : 13 معيار قواعد  .2. 4. 3

 اثبـات   يك ثابت منطقي ترمي است كه معناي آن با استفاده از قواعـد            «و ادعا اين است كه      
قواعدي كـه شـرح     : قواعد اثبات شامل دو دسته قواعد است      . )367: ، ص 16 (»فهميده شود 

 ريـد  ديگـري را نتيجـه بگي  ي  داراي آن ادات، جمله ي  يد از جمله  توان  مي چگونه شما    دهد  مي
كـه داراي آن  را اي   از يـك جملـه چگونـه جملـه       دهد  مي و قواعدي كه نشان      )قواعد حذف (

 ). قواعد معرفي(  نتيجه گرفتتوان ميادات است 
  :اند كردهبراي اين معيار دو قيد معرفي 

 بـه تعبيـر     ؛ بايد اين ثابت منطقي جديد استدالالت معتبر به دست دهـد           كه  آنقيد اول   
، با توجـه بـه تعريـف        شود  مي از اين ادات جديد استفاده       ها  آنتي كه در    ديگر، بايد استدالال  

  .اعتبار، معتبر دانسته شود
 نبايد قبالً در رونـد قواعـد        شود  مي به عنوان ثابت منطقي معرفي       چه  آن كه  آنقيد ديگر   

  .كند ميوجه   چراكه وجود آن در مقدمات، معرفي آن را بي،معرفي به كار رفته باشد
 زيـرا در    ؛از ثوابـت منطقـي باشـد      » نقض« كه   شود  مي مانع از آن      اين معيار  دومِاما قيد   

 ابتـدا   ،در ايـن قاعـده    .  معرفي نقض، از ادات نقض در مقدمات استفاده شـده اسـت            ي  قاعده
 حـاكي از آن اسـت       وجود اين تناقض  . رسيم  و سپس به تناقض مي     كنيم  ميچيزي را فرض    

  .شود ميق است و بدين ترتيب، نقض معرفي  پس نقيض آن صاد،كه فرض صادق نيست
افرادي مانند پرايور ايـن نظـر را مـورد نقـد قـرار داده  و                 : 14ديدگاه پرايور . 1. 2. 4. 3

رونـد    كه معاني ادوات ربط نه از اصول و قواعد نظامي كه در آن به كار مي                اند  كردهاستدالل  
هـاي زبـان     تيـ بايـد از طريـق قرا     آيد و نه از جداول ارزش، بلكه معنـاي آن را             به دست مي  

 ، آن ي   تـا بـه وسـيله      دهد  ميوي برهان خلفي ترتيب       .)38 :، ص 14 (طبيعي به دست آورد   
   ند معنـاي آن را بـه دسـت         توان  مي حاكم بر ثوابت منطقي به تنهايي ن       روشن سازد كه قواعد

ود دارد  هـايي وجـ    ان معتقدند در زبان صوري، اسـتنتاج      دان  منطق كه  آنتوضيح مطلب    .دهند



52 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
. آيـد   به دسـت مـي     ها  آن صرفاً از طريق معاني ثوابت منطقي به كار رفته در            ها  آنكه اعتبار   

چمن سبز است « مثالً استنتاج ؛ ناميد15»هاي معتبر تحليلي استنتاج«ها را بايد  اين استنتاج
اعتبار ايـن اسـتدالل تنهـا بـه         . را در نظر بگيريد   » پس چمن سبز است   . و آسمان آبي است   

 معرفـي و     قواعد اسـتتناجِ   ي  به وسيله » و« زيرا معناي  ،بستگي دارد » و«معناي ثابت منطقي    
  . ارائه شده است» و«حذف 

از هر  را  اي    هر جمله  ،»اعتبار تحليلي « كه با توجه به اين معنا از         كند  ميپرايور استدالل   
ي براي آشكار شدن    و. نتاج نمود  است توان  مي ديگر به روشي كه تحليالً معتبر باشد،         ي  جمله

» tonk« معرفي و حذف ي  و دو قاعده  كند  ميمعرفي  » tonk«مرادش، اداتي را به نام ادات       
  :دهد ميرا در مورد آن چنين توضيح 

  A tonk B «(T1) «شود مينتيجه » A«از  : tonkمعرفي 
  B «(T2) «شود مينتيجه » A tonk B«از  : tonkحذف  

مالحظه . 2+2= 5 نتيجه گرفت كه 2+2=4 از توان مي ،تحال با توجه به عملكرد اين ادا 
  : كنيد

)1 (  4=2+2  فرض    
)2 (  4=2+2  tonk 5=2+2   tonkمعرفي   
)3 (  5=2+2          tonk حذف 

 
 بـدانيم   كـه   ايـن كوشد تا با ايـن اسـتدالل نـشان دهـد كـه مـا بايـد قبـل از                      پرايور مي 

بنـابراين  . ، الزم است معناي آن را بدانيم      هاي شامل يك ادات، معتبر هستند يا خير        استنتاج
بـه عبـارت    . باشـد   در اسـتدالالت مـي     ها  آنمعناي ثوابت منطقي مستقل از عملكرد و نقش         

 را ارائه دهند، به     tonkند معناي     توان  مي ن tonk قواعد معرفي و حذف      كه  اينديگر، به علت    
  .  ارائه شوندها آنشتمل بر ند توسط اصول و قواعد متوان مي معاني ادوات ربط ن،طور كلي

 كـه   ايـن  كه ادعـاي پرايـور مبنـي بـر           رسد  ميبه نظر   : نقد ديدگاه پرايور  . 2. 2. 4. 3
 ادعايي صحيح    روي قواعد حذف و معرفي آن فهميد        از توان  ميمعناي يك ثابت منطقي را ن     

م يتـوان   مـي  چگونـه    ، چراكه اگر معناي يك ثابت و شرايط صدق و كذب آن را نـدانيم              ،است
ان با توجه به معناي يك ثابت و جـدول ارزش    دان  منطق ، قواعد ارائه كنيم؟ در واقع     ،براي آن 

بـدون  . كنند  ميو شرايط صدق و كذب آن است كه براي آن، قواعد حذف و معرفي طراحي                
 رسـد   مـي بنابراين به نظـر     !  قاعده وضع نمود؟   شود  مياي   دانستن اين امور، طبق چه ضابطه     

 ايـن امـر را مـالك تمـايز ثوابـت منطقـي              تـوان   مي معيار قواعد وارد است و ن      ايراد پرايور به  
 نيست كه معناي ادات منطقـي وابـسته بـه كـاربرد آن در اسـتنتاج           گونه  اين چراكه   ،دانست
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 ،به بياني ديگر، طبق گفتـه وي . ستها آن وابسته به معناي   ، كاربرد ادات   بلكه برعكس  ،باشد

  .)191 : ص،15( تاج استمعناي ادات مقدم بر عمل استن
معرفـي كـرده،   » tonk« اي كـه بـراي    آن است كـه در دو قاعـده     رأي پرايور  اما اشكال 

 چراكـه   ؛ بتوان براي آن جدول ارزش روشني رسم كرد        شود  ميتناقضي نهفته است كه مانع      
.  نتيجه گرفتتوان مي را B يا A هر كدام از ،»A tonk B«، از »tonk« حذف ي در قاعده

 ي   طبـق قاعـده    كـه   آن حـال    ،اند  صادق» tonk« ادات   ي   كه هر دو سازه    شود  ميعلوم  پس م 
را نتيجـه گرفـت و   » A tonk B «توان مي ، صادقي مؤلفه، با داشتن يك »tonk«معرفي 

ايـن تنـاقض در     . د كـاذب باشـد    توان  مي ديگر چه ارزشي دارد؛ يعني       ي  مؤلفهمهم نيست كه    
  . ديگري را استنتاج كردي اي، هر جمله هر جملهقواعد است كه باعث شده بتوان از 

 كه قواعد معرفي و حذف اند داده به ايراد پرايور پاسخ 16 افرادي مانند بلنپ،بر اين اساس
»tonk «   ند معناي   توان  ميبه اين علت ن»tonk «       9 (را ارائه دهند كه قواعد ناقصي هـستند ،

A اين قواعد، ).137-132 :صص  B را براي هر A و  Bدانند و از نظامي كه در  مجاز مي
هـاي مقبـول از       انتظار داشت كه اسـتنتاج     توان  مي هر چيزي از هر چيزي نتيجه شود، ن        ،آن

  .مردود تميز داده شود
 موجود در يك     عملكرد قواعد  ي   عدم توجه به قواعد استنتاج و نحوه       كه  آنتوضيح بيشتر   

به عبارت بهتر، اصول و     . ار سربرآورند  كه امور متناقض و ناسازگ     شود  مينظام منطقي موجب    
قواعد حاكم بر يك نظام سازگار منطقي مانع از آن است كـه مـا بتـوانيم هـر چيـزي را بـه                      

 ثابت منطقي ما بايد بـا ايـن اصـول و قواعـد،     ،بر اين اساس  . عنوان ثابت منطقي تلقي كنيم    
  . سازگاري الزم را داشته باشد

ين امر بايد بدانيم كه ايـن اصـول و قواعـد چـه              اما براي روشن شدن چهارچوب دقيق ا      
  :كند ميبلنپ سپس اين اصول و قواعد را چنين معرفي . چيزهايي هستند

  : خود آن را نتيجه گرفتتوان مي از هر چيزي كه آنآكسيوم اول ـ 1
1. A  A 

 اي را گرفت، از بيـشتر از آن   اگر بتوان از مجموعه مقدماتي نتيجهكه آن دوم  ي  قاعدهـ  2
 : همان نتيجه را گرفتتوان ميمقدمات هم 

2. Weakening:  

 
 : استدالل هيچ تأثيري نداردي جا كردن مقدمات در نتيجه هجابـ 3

3. Permutation:  
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  :كرد حذف توان مي تكراري را ي تكرار يك مقدمه در استنتاج اهميتي ندارد و مقدمهـ 4

4. Contraction:  

 
 , را گرفـت و از مقـدمات   B ي بتوان نتيجـه   ,... ,اگر از مجموعه مقدمات ـ 5
و   ,... , را گرفت، آنگاه از مجموع مقدمات D ي  بتوان نتيجهB همراه با  ,...

  : را گرفتD ي  نتيجهتوان مي نيز  ,... ,
5. Transitivity:  

 
نـد  توان  مـي د اسـتنتاج قابـل قبـول ن        پرايـور نـشان نـداده اسـت كـه قواعـ            كه  آنحاصل  

ي  بلكه ادات  ،)68: ، ص 7( اند باشند   به كار رفته   ها  آن معناي ادوات ربطي كه در       ي  دهنده ارائه
  .را معرفي كرد كه قواعد استنتاج حاكم بر آن غير قابل قبول است

 آن اسـت كـه      ي صوري در منطقْ   ها  نظام هدف اساسي از ايجاد      ، در واقع  كه  آننقد ديگر   
 كه بـه طـور شـهودي معتبرنـد، پـس از             ،هاي غير صوري   قواعدي را ارائه دهند كه استنتاج     

 زبان صوري مشتمل بر قواعـد       كه  آن حال   ،باشند در آن نظام نيز معتبر       ،ترجمه به زبان نماد   
»tonk «همان، (  از آن انتظار داشت    توان  ميچنان ناقص است كه چنين امر خطيري را ن         آن

  :دهد ميبلنپ سپس معياري براي ارائه يك ثابت منطقي ارائه  ).69: ص
ـ  مـي  بـدانيم چيـزي      كه  اين براي   ،طبق اين معيار   :17دار  معيار بسط نگه   .3. 4. 3 د توان

گيريم كه اصول و قواعـد اسـتنتاجي فـوق           ثابت منطقي باشد يا نه، سيستمي را در نظر مي         
 ي  قاعـده . كنـيم   مي را معرفي    plonk ادات جديد    ،حال براي مثال  . الذكر بر آن حاكم است    

  : معرفي اين ادات چنين است
 يـك فرمـول   A plonk Bسـاخت باشـند، آنگـاه      يك فرمول درستB و Aاگر  •
  .است
ايـن قواعـد و     . كنـيم   ميهاي حاكم بر اين ادات جديد را معرفي          سپس قواعد و آكسيوم    

حـال در صـورتي     . كند  مي ايفا   ها  استدالل در   plonkكه  هستند  ها مبتني بر نقشي      آكسيوم
 كـه بـسطي از نظـام    ،اين ادات جديد يك ثابت منطقي است كـه نظـام منطقـي حـاوي آن        

  . يعني مخل سازگاري نظام نباشد،باشد» دارنده نگه «،حمنطقي سازگار اوليه است، به اصطال
  : دو دسته جمالت داريم،يافته  در اين نظام بسطكه آنتوضيح بيشتر 

 ايـن ادات جديـد نقـش ايفـا          هـا   آن جمالت قابل استنتاجي هستند كه در        ي اولْ   دسته
  .كند مي



55 ها و نقش ثوابت منطقي در آن سازي در منطق گزاره  صوري
بـا توجـه بـه      ، ولـي     بـه كـار نرفتـه      هـا   آن در   plonkيي هستند كـه     ها  آن دوم   ي  دسته
 ، يك نظام سازگار و در واقـع       ،اين نظام در مجموع   . پذيرند  ها و قواعد ذكرشده، اثبات     آكسيوم

  .باشد  نظام اوليه ميي يافته بسط
 يعني داراي قواعد    ، است  را در نظر بگيريد كه بسطي از نظام           سيستم   ،براي مثال 

 تنها داراي قواعد استنتاج ر حالي كه نظام  د ، است tonkاستنتاج طبيعي به انضمام ادات      
  :طبيعي است

  
  

 يك استدالل كـه از طريـق        ي   نتيجه كه  اين است مشروط به      بسطي از    حال نظام   
 بتواند  )باشد   نمي tonkاما خود آن نتيجه شامل ادات       ( حاصل شده    tonkبه كار بردن ادات     

  :  برهان زير را داشته باشيمل اگر در نظام حا.  به دست آيددر نظام 
1- P 
2- P tonk Q 
3- Q 
   

 
 

 با كمك قواعـد اسـتنتاج موجـود در    توان ميرا ن) P ⊃ Q(  مذكوري جا كه نتيجه از آن
      .       باشد∑دار از د بسطي نگهتوان مي ن به دست آورد، پس ∑نظام

 از منظر طرفداران اين رأي، محفوظ ماندن سازگاري يك نظام امري اسـت    كه  آنحاصل  
 tonkبـا توجـه بـه ايـن معيـار،           .  هر اداتي را بتوان ثابت منطقـي دانـست         شود  ميكه مانع   

؛ زيـرا طبـق قواعـد       كند  مي حفظ ن   آن سازگاري را   د از ثوابت باشد چون نظام حاويِ      توان  مين
 كـه  آن حـال  ،├⊂ B A:  داريمB و A دلخواه ي ، براي هر دو جملهtonkمعرفي و حذف 
بـسط داده   » و«امـا نظـامي كـه بـا ادات          . شده، اين استنتاج معتبـر نيـست       طبق قواعد ارائه  

  .شده سازگار خواهد بود دارنده است و سيستم حاصل ، صدق نگهشود مي
اگـر مـا    .  يك ثابت منطقي جديد ارتباط تنگاتنگي با قواعـد اسـتنتاج دارد            ي   ارائه ،حال

گـاه هـيچ اعتراضـي بـه       را جزو اصول و قواعد داشـته باشـيم، آن  ├ ⊂ B Aچنين چيزي 
tonkدارنده است  چراكه بسط آن صدق نگه، وارد نيست.  
ائـه   معيـار خاصـي ار     ،در مـورد ثوابـت منطقـي       19پيكـاك : 18 معيار پيشيني  . 4. 4. 3

 بفهميم چيزي كه اين براي ،طبق نظر وي .ناميد» معيار پيشيني« آن را توان مي كه دهد مي
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 ادات ،گيـريم كـه در آن    اي را در نظر مي      جمله: كنيم  مياز ثوابت هست يا خير، چنين عمل        
 كه يك تعبير چه ارزشي را به اجزايحال اگر شما بدانيد . ربط تابع ارزشي به كار رفته باشد

گـاه بتوانيـد بـه نحـو          حاكم بر آن ادات را هم بدانيد، آن        ي   و قاعده  دهد  ميجمله اسناد   اين  
، در  دهد  مي حاوي آن ادات اسناد      ي   دريابيد كه آن تعبير چه ارزشي را به كل گزاره          پيشيني

   .)222 :، ص13 ( آن ادات يك ثابت منطقي است، اين صورت
 و  كنـد   مـي پـذير     را صـدق   Aاي   جيـره اگر بدانيم چـه زن    : زند وي سپس چنين مثال مي    

گاه  پذير نكند، آن  را صدقA اگر و تنها اگر ،كند ميپذير  را صدقA∽ بدانيم كه يك زنجيره 
يي هـا   آنيعني   (كند  ميپذير   ا صدق  ر A∽اي    به نحو پيشيني دانست كه چه زنجيره       توان  مي
 ثابـت منطقـي اسـت     طبق معيـار پيكـاك،      » ∽«بنابراين  ). پذير نيست   صدق ها  آن در   Aكه  

 .)همان(
 ،انـد   از ثوابـت منطقـي     ، كه تابع ارزشي هستند    ،اي هاي جمله  مطابق معيار پيكاك، رابط   

 را در نظر بگيريد كه متناظر       Fy مثالً   ؛ند از ثوابت باشند   توان  ميها ن   محمول نشانه  كه  آنحال  
ل فـرض  حا).  نشسته استβ به جاي y و  α به جاي    Fكه  (در سخن پيكاك است      α)β(با  

چنين فرض كنيد كـه      هم.   ابوعلي سيناست   i   ، i(y) تعبير خاص    دانيد به ازاي    كنيد كه مي  
يـد بـه نحـو      توان  مـي  شـما ن   ،در ايـن صـورت    .  مردان بلندقد است   ي   مجموعه i(F)دانيد   مي

 چراكه ما هيچ اطالعـاتي بـه نحـو          ،دهد  مي اسناد   Fy چه ارزشي را به      iپيشيني دريابيد كه    
ند توان  ميها ن   محمول نشانه  ،بر اين اساس  . د بلندقد بودن بوعلي سينا نداريم     پيشيني در مور  

 .)376 :، ص16 (از ثوابت منطقي تلقي شوند
 ، بـراي مثـال  ؛ند ثابـت منطقـي باشـند   توان مي با توجه به اين معيار، سورها ن     كه  آنديگر  

دانيـد كـه    و همين طور مـي  شود مي اسناد داده دانيد كه چه تعبيري به    فرض كنيد مي  
 x∀«يد به طور پيشيني در مورد صـدق و كـذب   توان مي چيست، اما ن∀ حاكم بر ي قاعده
(Fx) «حكم صادر كنيد. 

 براي ؛كند ميتساوي از ديگر مواردي است كه معيار پيكاك ثابت منطقي بودن آن را رد       
 اسـناد  βس را بـه   و فـسفرو αدانيد كه يك تعبيـر، هـسپروس را بـه           فرض كنيد مي   ،مثال
هـايي را اسـناد      اي از جفـت مرتـب      دانيد كه اين تعبير به تساوي، مجموعه        و نيز مي   دهد  مي
نحـو  يـد بـه   توان مـي  شـما ن ،با ايـن حـال  .  كه عضو اول آن همان عضو دوم آن است دهد  مي

 بلكه بـه يـك اطالعـات         صادق است يا نه،    α=β حكم كنيد كه آيا تحت اين تعبير         پيشيني
  .يني احتياج داريد تا بگويد آيا هسپروس مساوي فسفروس است يا خيرغير پيش
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  گيري  نتيجه.4
شـده بـراي ثوابـت منطقـي بـا مـشكالتي             مالحظه گرديد كه هركدام از معيارهاي ارائـه       

   كرد؟نشين جاي چه مالكي را ،حال مسأله آن است كه با اين وصف. رويند هروب
گاه ما در مقام    : م مختلف را بايد از هم تفكيك نمود        دو مقا  ،آيد در اين مسأله    به نظر مي  

ن امري به عنوان ثابـت  يپرسيم چه معياري براي تعي تأسيس يك نظام منطقي هستيم و مي  
گـاه  . كنيم  مي سؤال يعني به طور پيشيني از مالك تمايز ثوابت منطقي           ،منطقي وجود دارد  

پرسـيم مـالك مـا بـراي        مـي  از منظر پسيني و با در دست داشتن يك نظام صوري منطقي           
 يك ثابت منطقي جديد چه بايد باشد؟ يا به تعبير ديگر، يك امـر، بـه عنـوان ثابـت                     ي  ارائه

هـايي را بايـد دارا باشـد؟          چه شاخصه يـا شاخـصه      ،منطقي، براي ورود به يك نظام منطقي      
  . دنباش معيارهايي مانند معيار پيكاك و بلنپ ناظر به اين رويكرد مي

 براي ثوابـت منطقـي      رسد  مي آن است كه به نظر       ، ديگر در اين باب    ان توجه شاي ي  نكته
 نيست كـه بتـوان يـك        گونه  اين. ي صوري مختلف، معيارهاي متفاوتي وجود دارد      ها  نظامدر  

 مـالك   ،ي منطقي ارائـه داد، بلكـه در هـر نظـامي           ها  نظام ي  معيار يگانه براي ثوابت در همه     
 تعبير ديگـر، سـاختار خـاص هـر نظـام منطقـي ايجـاب        به. خاصي براي اين امر وجود دارد     

  .  خاصي داشته باشدويژگي كه ثابت منطقي آن، كند مي
 تأسـيس نمـاييم، بـه نظـر         هـا   گزاره  اگر بخواهيم يك نظام صوري در منطقِ       ،براي مثال 

  :هاي زير را داشته باشد ويژگي ثوابت آن بايد رسد مي
 چراكـه در ايـن      ،اردر روي كل گزاره تـأثير گـذ        باشد و ب   اي  از ادات ربط جمله    كه  آناول  

  قضايا در استدالالت نقشي ندارند؛ دروني طق، اجزايمن
 از  ،»بنـابراين « لذا اداتي ماننـد      ؛ حتماً در اعتبار استدالالت نقش داشته باشد       كه  آندوم  

ـ انـد و در سـاختار اسـتنتاج دخـالتي ندار            گـزاره  ي   نتيجـه  ي  دهنده جا كه صرفاً نشان    آن د، ن
 ند؛د از ثوابت باشنتوان مين

 كه تابع   ،»زيرا« اداتي مانند    شود  مي باعث   ويژگيوجود اين   .  تابع ارزش باشد   كه  آنسوم  
  . در عداد ثوابت نيايند،ارزش نيستند

از ثوابت شـمرده    ... و  » كه  اين مگر«،  »اما« باقي است كه چرا اموري مانند        سؤالاما اين   
را هاي فوق الذكر را دارا هستند؟ پاسخ آن است كه اينها             ويژگي ي   همه كه  آن حال   ،اند  شدهن

 با ديگر اداتي كـه بـه عنـوان          ها  آن و جدول ارزش     بازگرداند به ديگر ثوابت     توان  مي ،در واقع 
 ، به عنوان ثوابـت مطـرح شـوند   ها آن لذا ضرورتي ندارد كه ؛ يكي است اند  شدهثوابت معرفي   

  .الي نخواهد داشت هيچ اشكها آن كه ثابت شمرده شدن هرچند
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حال اگر بخواهيم از منظر پسيني و با در دست داشتن يك نظام صوري منطقي سازگار                

 كـه در    رسـد   ميبه مسأله نگاه كنيم، چه مواردي را بايد مالك كار خود قرار دهيم؟ به نظر                
  يعني يك امر   ؛ عامل سازگاري را نيز بايد در نظر گرفت        ،اين صورت، غير از موارد فوق الذكر      

شده را دارا باشـد      هاي گفته  ويژگي  ي   ثوابت قرار گيرد كه اوالً همه      ي  د در زمره  توان  ميوقتي  
  .و ثانياً قواعد حذف و معرفي آن سازگاري نظام را بر هم نزند

  
  ها يادداشت

1- Content                    
2- form                   

3- Function              

4- argument 

توان يافت؛ مثالً  دانان مسلمان نيز مي ي را در ميان منطقيايان ذكر است كه رد پاي تحليل ثنا ش-5
 را  ي تحليل كرده و رابطهي فعل يا مشتق باشد به صورت ثناها آنفخر رازي قضايايي را كه محمول 

ست به كه محمول آن از مشتقات ا» زيد قائم«ي  در محمول مندرج دانسته است؛ براي مثال، جمله
ي دست يبنابراين قدما نيز در مواردي به اين تحليل ثنا). 130: ، ص1(ي تحليل شده است  ينحو ثنا
ي تحليل ارسطويي بر اذهان، بسط نيافته و به احكام و لوازم  اند، اما اين نظر به خاطر سيطره يافته

ه شده و ضمن بحث از  در منطق جديد، اين تحليل مبنا قرار دادكه آنحال . آن پرداخته نشده است
  .احكام و لوازم آن، نظام صوري متناظر آن نيز تأسيس گرديده است

6- logicism                         

7- extra-systematic             

8- common sense 

9- logical connective          

10- logical constants          

11- truth-functional 

12- topic-neutral                 

13- rules criterion               

14- Prior 

15- analytically valid          

16- Belnap 



59 ها و نقش ثوابت منطقي در آن سازي در منطق گزاره  صوري
است كه بعضي از مترجمان » conservative extension«ي عبارت  ترجمه» دار بسط نگه« -17

  ).نامه ، قسمت واژه2: ك.ر(ترجمه كرده اند » گسترش احتفاظي«آن را 
18- a priori                                  

19- Peacock 
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