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  منطق کلی رسطویی تااز منطق ا: مقدمه

پژوهشهاي فرگه، واسیلییف، لوکاشویچ، کوژیپسکی، و دیگران مبانی ارسطویی ۀ بر پای

منطق «اصطالح واسیلییف 1910منطق چنان دستخوش چالش و دگرگونی شد که در سال 

پس از آن نه تنها پژوهشهاي مهم در مبانی منطق، . را براي کار خویش به کار برد» ناارسطویی

ي ناکالسیک، با نفی یک یا چند ویژگی از گذر از ارسطو، صورت گرفت بلکه انواع منطقها با

ند، چنانکه اینک با شمار زیادي منطق ناکالسیک پدید آمد ویژگیهاي منطق کالسیک،

تواند همچنان روبه فزونی باشد مگر آن که منطقدانان می شمار منطقهاي ابداعی. روبروییم

موجود و هر منطق ي  انی محدودیتی براي آن را نشان دهند یا منطقهابتوانند با بحث در مب

  . آینده را به یک یا چند منطق خاص تحویل کنند

روشها، و ابزارهاي  ها، دستیابی به مفاهیم، نظریه بیستم براية سدۀ منطقدانان برجستتالش 

ایو - ژانة ر توجه ویژدسرانجام ومنطقی فزونی یافت هاي  هر چه عامتر در روي آوري به دستگاه

به  »منطق کلی«،چیستی و مبانی منطقهابه ) 1964متولد (منطقدان فرانسوي االصل (بزیو 

منجر به برگزاري این تالشها . پیدا کردجهانی اهمیت عام براي منطقها اي  نظریهۀ مثاب

هم . تی مجله شدو کتابها و حها  و پدید آمدن مقاله ها، کنفرانسها، درسگاه ها، سمینارها، کارگاه

هاي  روبروییم که در آن نوشته» منطق کلی«فربهی با عنوان  جهانیاینک با سنت و ادبیات 

مهمی از برجستگان منطق منتشر شده و دستیابی به منطق کلی در یکی از دو روایت مهم زیر 

کم، ، یا، دست »عامِ منطقهاۀ منطق کلی چونان نظری«) 1: را به امري مبرم تبدیل کرده است

یک منطق /منطق کلی چونان تنها«) 2؛ »منطقهاة عام در باراي  منطق کلی چونان نظریه«

 که منطقهاي گوناگون را در خود دارد یا آنها را تولید »منطق مادر«، یا »اَبرمنطق«، یا »فراگیر

 جدا از گروه متشکل از بزیو و همکاران، گروهاي فعالی چون گروه گباي درهم اکنون . کندمی

کلیو، کوسلوف، و راس لندن و گروه بنتم در آمستردام، و منطقدانان منفردي چون اپستین،

را سیر این برنامه  کوشیم خطوط کلیمی ین مقالهدر ا. دهندمی برَدي نیز کارهاي مهمی انجام

ی و تبیین، و مبانترسیم واونیاکان منطقی هاي  یشهاند ازگیري  با تأکید بر نگرش بزیو و با بهره

  . را ارزیابی کنیم» منطق کلی«برنهادهاي 

  

  منطق چونان ساختار

یگانه اي  ابی به نظریهیدسترویکردشان برجسته شدن گرایشهائی است کهۀ ده 1980ۀ ده

در پی آشنایی با بزیوایو-ژان. فراگیر استۀ منطقها یا دستیابی به یک منطق یگانة در بار



         45      ي عمومیِ منطق ي نظریه منطقِ کلی به مثابه                             

به جبر و منطق و همچنین آگاهی از منطق فراسازگار به ورشو -و مکتب لووفها  نگرش بورباکی

یستی پرسش از چة به طرح دوبار) ریاضیدان و منطقدان برزیلی(دا کوستا . آ. نیوتن كروایت 

توسط رومان سوشکو منطقدان » منطق مجرد«با کاربرد اصطالح  پیش از آن او.منطق پرداخت

تعریف شده بر » عملگر استنتاجِ«یک  جردمنطق ممنظور سوشکو از . لهستانی آشنا شده بود

یک منطق او . بود »عملگر استنتاجِ ساختاري«کی از مفهوم اند این تعمیمِ. روي یک جبر بود

تعریف کرد که در » نامعین مفروضۀ استنتاج، روي یک مجموعۀ یک رابط«را به صورت  مجرد

از اصطالح گیري  در بهره او. گرفتنمی استنتاج بهرهۀ آن از هیچ اصل موضوعی براي رابط

,Birkhoff(جبر مجرد از اصطالح مشهور برکوف، یعنی  منطق مجرد ، الهام گرفته بود که )1940

و به منظور آشنایی بیشتر با مکتب بزی.از عملهااي  صرفاً عبارت است از یک مجموعه با خانواده

یل دریافت که نگرشش به در برزبه لهستان و برزیل سفر کردداکوستاهاي  یشهاند لهستان و

در آن زمان مفهوم .دارد محکمیلهستان پیوند مکتب منطق  بورباکی و نگرشمنطق مجرد با 

 Bourbaki("معماري ریاضیات"ۀ مقالبورباکی در . در برزیل مطرح بودبورباکیاییِ ساختار

تار را مفهوم و ساخ ارائه دادهمفهومی ناصوري از ساختار  ، با لحنی پادصورت گرایانه،)1950

بزیو عالقه مند بود که در چارچوب معماري ریاضیات  .یات تلقی کرده بودضبنیادین ریا

، اما متفاوت با ساختارهاي بنیادینِ مادرِ »ساختارهاي بنیادینِ مادر«ساختارهاي منطقی را 

هاي  یشهاند برخی از. ، تلقی کند)]توپولوژي=[شناسی   انکمیعنی جبر و (مورد توجه بورباکی 

بازتاب ) از بنیادگذاران بورباکی از شاگردان رنه پوزل(مکتب لهستان در کتابی از ژان پورته 

ة دستاوردهاي مهم مکتب لهستان، مانند نتایج لیندنباوم در بارة تاب در بردارنداین ک. یافت

رته، با بود و پو تأکید بر استقالل منطق از ریاضیات، و نفی منطق چونان فراریاضیاتماتریسها، 

را نفی کرده بود زیرا کار خود را » فراریاضیات«دیدگاهی مبتنی بر ساختارگرایی بورباکیایی، نام 

,Porte(دانست نمی استدالل ریاضیة صوري نشاندهندهاي  منحصر به دستگاه در  او). 3

رویکرد صورت  ي اصطالحیِهاچارچوب ریاضیات جدید مجرد و با دوري گزینی از پیچیدگی

او . منطق به دست دهدۀ روشنی از مفاهیم پایۀ کرد تعریف ساختارگرایانمی تالش نهگرایا

ساختارهاي ۀ طبقة ازاند هستند که بهاي  صوري ساختارهاي ریاضیهاي  هکه دستگابود  معتقد

,Porte(اند بنیادین) کمتر نه بیشترنه(مثالً جبري  1965: 2(.

لهستانی،  با مفاهیم مهم منطق ورشو پرداخته و- ئی با مکتب لووفهاداکوستا به داد و ستد

مکتب لهستانی منطق در سالهاي .، آشنا شده بوداستنتاجعملگر ۀ نظریو ماتریسهاۀ نظریمانند

ویچ براي منطق چندارزشی شکه در اصل توسط لوکا(طالیی خود شاهد تبدیل مفهوم ماتریس 
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اول توسط تارسکی و ۀ ي مرتبهامنطقة بارعام دراي  نظریهبه ابزاري مهم براي) مطرح شده بود

 ، که همگان او را بنیادگذار جبر کلی جدیدبرکوفبدین سان آنان مستقل از . لیندنباوم بود

ضمن . به فکر سفر به لهستان افتاد1991بزیو در دسامبر . جبر کلی را تدوین کردنددانند، می

، با )1992،آرژانتین(یاضی منطق رة شرکت در نهمین سمپوزیوم آمریکاي التین دربار

منطق در وضع از اي  استانیسالس سورما آشنا شد که عالوه بر سخنرانی جالب خود نقشه

بزیو .ستند براي بزیو ترسیم کردیزمی در آنهالهستان و شهرهاي مهمی که منطقدانان لهستانی 

هیچ آکسیومی  برکوف توانسته بود بدون پیروي از. همواره به تارسکی و برکوف توجه داشت

ساختار منطقی بزند، در حالی ۀ مفهوم اولیۀ جبرها بر پایة عام در باراي  نظریهدست به تدوین

از . خواستند جبر را حول قوانین بسیار عامی چون جابجایی پذیري یگانه کنندمی که کسانی

سیومها، با او جبر کلی را بدون در نظر گرفتن آک. ممکن نبوداي  نظر برکوف چنین یگانه سازي

قصد این نبود که دستگاه از نظر برکوف بنابراین. از رویکردي مفهومی، ساختگیري  بهره

فرانکل ساخته شود که از آن بتوان هر -تسرملوهاي  همجموعۀ نظریآکسیوماتیک بزرگی چون

ریاضی هاي  هبلکه باید مفاهیمی را یافت که بتواند در توصیف کل پدید ،چیزي را استنتاج کرد

  .)B06: 136(یگانه عمل کندة در یک شیو

ۀ اینک برنام. یشه نزدیک شد که منطق یک نوع ساختار استاند بدین سان بزیو بدین

نمود، می دستیابی به درکی هر چه گسترده تر از منطق در چارچوب ریاضیات جدید ممکن

ز طریق مفهوم دست به بازسازي کل ریاضیات ا 1930ۀ چنان که گروه نیکوال بورباکی از ده

» ساختارهاي بنیادین«ۀ این به معناي بازسازي هر ساختار ریاضی بر پای. ساختار دست زده بود

، از راه یک روند بازجستی، بود که به ساختارهاي بازجستی با تمایز »ساختارهاي مادر«خاص یا 

تی، و ساختارهاي جبري، ساختارهاي مکان شناخ: شودمی میان سه نوع ساختار پایه منجر

یشه یا واقعیت اند بزیو نیز نه در پی دستگاه آکسیوماتیک یا قوانین راستین. ساختارهاي ترتیب

در  .)B06: 136(که هر چیز را بتوان از آن استنتاج کرد، بلکه در پی رویکردي مفهومی بود 

او داشت به برداشتی . نگرش او مفهوم ساختار را نباید به مفهوم ساختار ریاضی فروکاست

گیرد، می را در برشناسی   و ریاضیات و روانشناسی   رسید که زبانمی گسترده از ساختارگرایی

چنان که در نگرش سوسوري تأکید بر موجودیت هر چیز در رابطه هایش با چیزهاي دیگر 

هر گاه شیء الف درون یک ساختار را بتوان داراي در ساختار گرایی . درون یک ساختار است

توان اینهمان می رفتار شیء ب در یک ساختار مشابه دیگر دانست آن دو شیء را رفتاري مشابه
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ۀ این نگرش قابلیت الزم را براي انتقال از یک ساختار به ساختار دیگر، و، مثالً، ترجم. شمرد

  .یک منطق به منطق دیگر را دارد

  

  از منطق مجرد تا منطق کلی 

که در آن اصل عدم تناقض صادق نیست  توان منطقی رامی خواست بداند آیامی بزیو

ه ، و بیک منطق دانست؟ او همچنین به تکنیکهاي عمومی براي ایجاد این نوع منطقهمچنان

دانشگاه به  1992در اکتبر .)B06: 141(و مکتب لهستان توجه خاص یافتپورته نگرشهاي 

برداشت ة ه داد و در بارمیل منطق مجرد ادامکدر آنجا به طرح و ت رفت و] وروسالو[/وروتسالف 

او در تالش براي . )B 94aوB 93(فلسفی به زبان فرانسوي نوشت ۀ خود از این منطق دو مقال

با اي  توجه کرد و مقاله» قانون«و » قاعده«و گریز از خلط مباحث به تفاوت تدقیق مفاهیم 

) B 99a(»ستنتاجاهاي  هقواعد، قواعد مستخرج، قواعد مجاز و انواع گوناگون دستگا«عنوان 

یعنی مستقل (در سطح مجرد ها  هو قاعد هانوشت و در آن کوشید، با تعریف مفاهیم اساسی اثبات

  .کنداثبات مجرد تدوین ۀ نظری، نوعی)از ماهیت اشیاء

1993وند آن با منطق لهستانی، در آغاز یپجبر کلی و ة س از آموزش بیشتر دربارپ بزیو،

که در عنوان ، اصطالحیتغییر دهد» منطق کلی«را به » جردمنطق م«تصمیم گرفت اصطالح 

البته او خود معترف است که ). B95b(لر، ظاهر شد اند دکتري او، با راهنمایی دانیئلۀ رسال

اما . توان گفت چه کسی این اصطالح را ساخته یا براي نخستین بار به کار برده استنمی دقیقاً

هاي  هاست که براي ساختن آن به را» منطقة عام در بارۀنظرییک«منظور او از این اصطالح 

کل ة بلکه آن را یک مفهوم، نمایانندها  هنظریدر میاناي  نظریهگوناگونی قائل است و آن را نه

  .)B06: 141(داند می 1980ۀ گرایش یا جریان پدید آمده از اواسط ده

را براي » جبر کلی«مفهوم برکوف. منطقدانان لهستانی با جبر کلی انس بسیار داشتند

از یک ها  هو حلقها  هگرومبتنی بر مکتب : وحدت بخشیدن به دو رویکرد متمایز مطرح کرده بود

,Birkhoff(شبکه از سوي دیگر ۀ نظریسو و جبر منطق و گفته است که واضع  برکوف). 1976

جبر کلیة درباراي رسالهسیلوستر بوده است اما خود آن را از کتاب . ج.ج» جبر کلی«عبارت 

(A treatise of universal algebra, 1898) اثر وایتهد اخذ کرده است)Birkhoff,  او در). 1987

,Birkhoff(شبکهۀ نظریکتاب عام جبر بهره ۀ تصمیم گرفت از این عبارت براي مطالع) 1940

,Birkhoff(خود بهره گرفت ۀ از این اصطالح براي عنوان نوشت 1946در سال  .گیرد 1946.(

بلوم، نگرش لهستانی به ۀ انگاشت و، بنا بر گفتمی سوشکو منطق مجرد را بخشی از جبر کلی
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,Bloom(داد می از جبر کلی آموزشاي  منطق را چونان شاخه مورد »جبر منطق«).313 :1984

یک جبر مجرد از یک سو و جبر کلی از سوي دیگر است زیرا از هاي  هیکی از ریش برکوفنظر

ئی پرداخت که موضوع آنها کمیت نیست، و از سوي هاسو بول نخستین کسی بود که به جبر

یگانه سازي مورد نظر از این رو . دیگر قوانین عملگرهاي منطقی با قانون اعداد کامالً فرق دارند

بنابر توضیح اسکات، . جبرها ممکن نیستۀ صادق براي هم» قانون کلیِ«با بیان چند  برکوف

عام ۀ تدوین کرده بود که چونان یک فرانظریبر کلیجرا از طریق نوعی  الگوهاۀ نظرییتارسک

صفر وارد لهستان شده بود و پس از جنگ جهانی دوم در لهستان به ۀ ي مرتبهابراي منطق

»تبدیل شد  »فراریاضیات ریاضیات)Scott, 1974b.(عام ۀ نظریالگوها برۀ نظریبعداً جبر کلی و

  .صفر به کار بسته شدند و این امر به منطق جبري انجامیدۀمنطق مرتب

به  هامنطق عامۀ نظریتلقی ،میان منطق و جبر هایشید که با وجود این پیونداند بزیو چنین

 هاعام ساختارۀ نظریعنوان جزئی از جبر کلی نادرست است، و چنین کاري خلط جبر کلی با

که در (غربی ة صفر در مقایسه با رویکرد استاندۀ ي مرتبهارویکرد عام لهستانی به منطق.است

بسیار ریاضیاتی شده ) شودمی صفر به طریق ناصوريِ زبان شناسانه عرضهۀ آن منطق مرتب

گسترده از ابزارهاي ریاضی براي بررسی منطق لزوماً به معناي گیري  اما به نظر یزیو بهره. است

بویژه او . زار موجود نیستندکه دارند تنها اب اهمیتیۀ ابزارهاي جبري با هم. جبري سازي نیست

از ساختارهاي منطقی را بتوان از طریق جبري به اي  گستردهۀ اگر طبقکه  یافت توجه

بویژه در مورد (ساختارهاي منطقی ۀ ي جبري تحویل کرد، چنین امري در مورد همهاساختار

منطق وجود ة ساده از حوز يهاصادق نیست و دلیلی براي طرد این گونه منطق) ي سادههامنطق

  ).B 97b(ندارد 

و نظر به الهامگیري با توجه به تلقی سوشکو از جبر مجرد به عنوان بخشی از جبر کلی، 

را بسیار  »منطق کلی«عبارت سرانجام بزیو ، در ساختار منطقیبرکوف از تعریف ساختار جبري 

همانند نسبت جبر کلی  هاطقنسبت منطق کلی با چندگانگی منکه  معتقد شداو . مناسب یافت

، و در عین تفاوت آن با جبر کلیة اصطالح منطق کلی نشاندهند. چندگانگی جبرها استبا

به نظر او استقالل منطق کلی در . استپیوند هستی شناختی و روش شناختی با آن وجود حال 

را باید ن منطق است که موفقیت آ تا حد زیادي مطابق نگرش مکتب لهستانیِبرابر جبر کلی

  .ستنادقائل بودن استقالل براي منطق ۀ نتیج

عرضه »منطق کلی«با عنوان اي  مقاله1994در سالبزیو در کنفرانس بین المللی منطق 

مقاله در ). B 94b(مقاالت کنفرانس چاپ شد ۀ کرد که مورد توجه قرار گرفت و در مجموع
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با توجه به معماري ریاضیات بورباکی و (از برداشت بزیو از منطق کلیتوصیفی کامل ة بردارند

ۀ ضمن کار بر روي رسال ،تمامیت است که بزیوۀ از قضیاي  و شکل مجرد اصالح شده) جبر کلی

بدان دست یافته  ،هرتزة در بار) 1932در (گنتسنۀ از نخستین مقالگیري  ، و با الهامدکتري

لوس آنجلس با فضاي  - کالیفرنیا ، در اقامتی دو ماهه در دانشگاه1995در اوایل سپس . بود

مطرحند ها  همجموعۀ نظریزبان وۀ فلسف تنهامنطق آن دانشگاه آشنا شد و دریافت که در آنجا 

او در گروه ریاضیات به ایراد یک . وجود ندارد»منطق به خاطر خود منطق«نشانی از و 

ة ، مشاهداین دانشگاه در .، پرداخت»نتایجی در تمامیت مجرد: منطق کلی«سخنرانی، با عنوان 

اطالع یافتن از درك نازل فیلسوفان تحلیلی دانشگاه از منطق و  و همچنینبرخورد ریاضیدانان 

که، همانند لکان و دولوز و اي  به گونه -) شودمی و نه به آنچه گفته(توجه آنان به گوینده 

.شدی بزیو ب سرخوردگموج –به زبانی فنی  تاگویند می ، بیشتر به زبانی استعاري سخنادرید

ۀ از رسال7دانشگاه سوربن به پاریس بازگشت تا در گروه ریاضیات  1995ۀ در ژوئیبا این همه 

 B(در فرنام آن ظاهر شد » منطق کلی«که عبارت اي  رسالهند، ریاضیات خود دفاع کدکتري 

95b(. ت؟منطق چند ارزشی چیس«هاي فرنامپس از بازگشت به برزیل دو مقاله با او «)B 97a (

در حال و هواي طرح کتابی ها  هاین مقال.منتشر کرد )B 99b(»منطق فراسازگار چیست؟« و 

نوشته  ،(The world of possible logics)ي ممکنهاجهان منطقمشترك با داکوستا، به نام 

مورد بحث عامدر یک چارچوب ي ناکالسیک هامنطق که قرار بود در آن مشهور ترین اند شده

یابد، و می شناختهاي  هحوزۀ او باور داشت که منطق پیوندي فزاینده با هم.ار گیرندقر

ۀ مسأل.بسازیم» براي موقعیت درسترا  منطق درست«کنند تا می ما کمکهابزارهاي کلی ب

یک ۀ ترجمۀ دهد مسألمی که مسائل مجرد منطق کلی را به موارد واقعی پیوند يجالب دیگر

یکی از این مباحث اینهمانی . مباحث بسیاري را همراه داردخود  که است منطق به منطق دیگر

بزیو در بسط . استکلی و تفاوت میان تعاریف واقعی و اسمی میان ساختارهاي ریاضی به طور 

جدي از رویکرد صورت اي  توان به گونهنمی طرح منطق کلی خود دریافت که دیگر فلسفیِۀ جنب

Bو B 98(گرایانه دفاع کرد 99c(.  

  

  متعلق به دوران مااي  نظریهمنطق کلی،

. داندمی ، که دوران کثرت منطقها است،ما »روح دوران«با طابق در تبزیو منطق کلی را 

ي جدید فزونی هاشمار منطق،مانند آنهانیاز علوم رایانه، هوش مصنوعی، شناخت، و ۀ بواسط

منطقی را به  چندگانگیِ تا این آشوبناکیِمندسازي نیاز داریم دستگاهبه  بنابراین. یافته است
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 ازاي  مقوله«در  هامنطق باید چندگانگیِ ظاهراً ناهمساز. یگانه کننده تبدیل کنیماي  آرایه

مطرح » هامنطق عام براياي  نظریه«چنین است که بحث . یگانه شود) به قول کانتور(» هامنطق

درخور منتشر  و ابزارهاي فنیِ هاناسیبسیاري با عرضه داشت روش شهاي  هکتابها و مقال. شد

» یک دستگاه منطقی چیست؟«از مقاالت در پاسخگویی به پرسش اي  ي مجموعهاگَب.شدند

,Gabbay(گرد آورده است  1994b .( ،بزیو، با اقتداء به والتر کارنیئلّی در نقدش بر کار گَباي

یک «معتقد است که پرسش  ،فزون بر آن. توجه ندارد هامنطقۀ معتقد است که کتاب به ترجم

دستگاه «بهتر است زیرا عبارت » طقی چیست؟یک دستگاه من«از پرسش » منطق چیست؟

تلقی »اثباتۀ نظریصوريِ مبتنی برهاي  هدستگا«را  هامنطق به این گرایش دارد که» منطقی

Barwise(اند مر نشان دادههااما، آنگونه که باروایز و. کند and Hammer, براي ن امر ای،)1994

اثبات محدود است و به باور بزیو دلیلی ۀ نظریرویکرد مبتنی بر. است منسوخ شدهتجرید کامل 

کسانی چون اپستین  شناختیِبزیو همچنین رویکرد معنای.براي اولویت دادن به آن وجود ندارد

روشی عام با به دست دادن (پذیرد و معتقد است که با کار کسانی چون گَباي و اپستیننمی را

عام شناسی   روش بسیاري مثال در کاربست شمارمجرد مهم، و همچنین ۀ همراه با چند نتیج

توان گفت که وضع کنونی پژوهش در دستگاهمندسازيِ منطق بسیار شبیه دوران می )خود

وایتهد چیزهاي بسیاري را گرد آورده ي»غول آسا«پیشابرکوفی براي جبر کلی است که کتاب 

وایتهد تنها نیاز به جبر کلی را . مهمی داشته باشد جدي و نتایجشناسی   که روش بی آن است

  .تشخیص داد

داده شده بزیو معتقد است که براي پیشروي باید از روشی بهره گرفت که همواره نشان

باید مدتی از پرداختن به فالن ). انتزاعیا (تجرید روش : درست است است که در تاریخ ریاضیات

این کاري . پرداخت»)انتزاع(براي خود تجرید ) انتزاع(تجرید «منطق دست کشید و به  و بهمان

بود که برکوف با جبر کلی انجام داد و باید در منطق صورت گیرد تا یک منطق کلی واقعی 

که در حال پدید آمدن است به یک معنا با  هاعام منطقۀ نظریپذیرد کهمی بزیو .پدید آید

برچسب زد متفاوت »بنیادهاي ریاضیات«توان آن را با عبارت می طق کهپژوهش سنتی در من

مخالف است که  ياگَباما با . خواند»بنیادهاي منطق«توان این گرایش جدید را می است، و

,Gabbay(داند می منطق ریاضی را با منطق تعقل آدمی متفاوت پرسد آیا می او). 3-4 :1996

تواند نمی هیلبرت هیچ کسۀ که به گفت(را یست؟ بهشت کانتور منطق ریاضی منطق تعقل آدمی ن

ۀ نظریو شکاف میان بنیادهاي ریاضیات وبزیبه باور .کاویده است مغز انسان) ما را از آن بیرون راند

مجرد هم ارزي میان صورتبنديِنشان دادن چنان که جیک با . چندان بزرگ نیست هاعام منطق
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,Dzik(ئی را آشکار کرده استهاصل انتخاب پیونداصل گسترشِ لیندنباوم و ا در  با این که). 1981

کسانی چون سوشکو، با ه است، یافتیلهستان پس از جنگ دوم جهانی این دوگانگی فزون

ي بسیاري به هاکمک)مانند تارسکی که به کل منطق توجه داشتند(پیروي از راه استادان خود 

  .اند هر دوسو کرده

  

  کلیمنطق و فلسفی منطق 

» زبانۀ فلسف«، و »منطقۀ فلسف«، »منطق فلسفی«چیستی ة ي گوناگونی در بارهابحث

که براي بحثهاي فلسفیِ درخور الزم است که به تعاریف روشنی از منطق اي  ، به گونهوجود دارد

کاربست  بعضی آن را. عبارتی مبهم استمنطق فلسفی . ي اساسی آن دست یابیمهاو ویژگی

توان گفت که منطق فلسفی به می همچنین. اند وري بر مسائل فلسفی دانستهفنون منطق ص

هرگاه بتوان روش درست برگردان اي  به اعتقاد عده. پردازدمی ي صوريِ زبان طبیعیهاتوصیف

تداوم منطق اي  گونهمنطق فلسفی . آیدمی پدید زبان معمولی به منطق را یافت، منطق فلسفی

سنتی است که منطق  چنیندر چارچوب . ریاضی است منطقِ یدایشِبه معناي سنتیِ پیش از پ

منطقدانان، در پی این گونه  بنابراین. پردازدمی فلسفی به پیوند میان زبان طبیعی و منطق

بعضی نیز تالش در.اند داشته کالسیکي منطق فلسفی، نقش زیادي در بسط منطقهاتالش

همساز با اهداف  را الزمة ي نااستاندهامعنی شناسی ي گوناگون نااستانده و تدوینهاایجاد منطق

اي  ، عبارت است از رشتهخاصهاي  هزبان، چونان یکی از فلسفۀ فلسف. اند منطق فلسفی دانسته

ۀ نظر به رابط. پردازدمی از فلسفه که به بررسی خاستگاه و سرشت و ساختار و کارکرد زبان

از نظر بزیو . وجود دارداي  زبان رابطهۀ طق و فلسفزبان و تفکر، میان منۀ رابطو منطق و تفکر، 

، از پردازدمی ي ناکالسیکهااز یک سو به بررسی منطق: منطق فلسفی داراي دو بخش است

ة اگر انگیز. استبه معناي بررسی مسائل مربوط به ارجاع منطق ۀ فلسف) ازاي  جلوه(سوي دیگر 

ي کامالً فنی، ها، امروزه با پژوهشاستفلسفی بوده هاي  همشغل ي ناکالسیکهامنطق آغازین

منطقدانان پیش و بیش از فلسفه به ریاضیات و . روبروییم ،فلسفیۀ بدون هرگونه دغدغ

خواهند که کارشان با چیزهائی خلط گردد که نمی ، وتوجه دارندریاضیات» سخت«بنیادهاي 

این بازیها واقعاً وجود دارند، اما اگر .دانندمی آنها را بازیهاي بی معناي ساده براي فیلسوفان

آن بخش از منطق . ریاضیات دشوارند»سخت«همچون بنیادهاي اي، حتی در سطح گزاره

زبان ۀ پردازد در واقع به فلسفمی )با توجه به کارهاي فرگه و راسل(ارجاع ۀ فلسفی که به مسأل

شود و اطالع می دهاستعاري استفااي  از اصطالحات فنی به گونهدر آن که  شده استواگذار 
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یابد و این خود ممکن می از اصطالحات فنی عموماً به جدولهاي صدق تقلیلزبان فیلسوفان 

  .شودمنطق فلسفی ة در باراست موجب خلط 

دقیق ۀ لزوم عرضمنطق فلسفی روي داده است، بزیو بر ة ئی که دربارهادر پیوند با خلط

اگر هم گریزناپذیر » منطق کلی«، به باور بزیو،از این رو. ورزدمی عناصر اساسی منطق تأکید

تعاریف مورد نیاز فیلسوفان مستلزم مفهومی سازيِ تجریديِ . نباشد دست کم سودمند است

از این رو ممکن است فیلسوفان ندانند که چگونه منطق . تا صورتبندي نمادین اند ریاضیاتی

جلوه کرد که عمدتاً اي  ت چونان بازيریاضات را کژدیسه کردند و ریاضیاگرایی و صورت گرایی 

دقت و تجرید ۀ منطق کلی بر پای. متشکل از دستکاري عالمتهائی بر طبق قواعد خاص است

منطق بدون دقت و ۀ هد زیرا فلسفدمنطق جهت جدیدي بۀ تواند به فلسفمی ریاضیات مدرن

  . تجرید تنها سخنی استعاري، یا شعري بد، به معناي کارناپی، است

  

  عمومی منطقۀ نظریمنطق کلی چونانة ا و گسترمعن

تا  اعالم کرد» آیا منطق کلی است؟«پرسش فراخوانی را در پاسخ به  2009در سال بزیو 

این  .)B 09(بدان اختصاص یابد (Logica Universalis)منطق کلیۀ از مجلاي  ویژهة شمار

:دهندپاسخ دانهابخواسته شده است منطقپژوهان  پرسش شامل پنج پرسش فرعی است که از

از نژاد (انسانها از توانش یکسانی در استدالل برخوردارند؟ آیا مردان، زنان، کودکان، ۀ آیا هم) 1

آیا ) 2کنند؟می یکسانی استداللة نو، به شیوۀ افراد قبایل بدوي گینو ) سفید متمدن امروزین

کردند؟ آیا در می یکسان استداللاي  به گونه یابد؟ آیا انسانهاي دو سده پیشمی استدالل تطور

استدالل ما را ة دارند شیوها  هیکسان استدالل خواهند کرد؟ آیا رایاناي  آینده انسانها به گونه

آیا ما بسته به ) 3دهند؟ آیا برهان ریاضی مستقل از زمان و فرهنگ وجود دارد؟می تغییر

یم؟ آیا در زندگی روزمره، در قیزیک ، و در کنمی ناهمسانی استداللهاي  هموقعیت به شیو

گونی گوناگوناگون منطق هاي  هآیا دستگا) 4گیریم؟می مسائل اقتصادي از منطق یکسانی بهره

  راستین مطلقی براي استدالل وجود دارد؟ة شیوآیا) 5دهند؟می استدالل را بازتاب

ستدالل یک انسان عادي با یکسانی و نایکسانی اة در بار پرسش هاپرسش اینتوان بر می

یا پرسش از مباحث  اي، ي گوناگون رایانههامنطق گوناگون ریاضیات وهاي  هاستدالل در شاخ

پاسخ شایسته بدین پرسشها .افزودنیز رااستدالل و عینی بودن استدالل ة مرتبط با تنوع شیو

گاه منطقی یک دستۀ کسی که متخصص منطق جدید استانده است، و به مطالع. دشوار است

تواند پاسخ مستقیمی نمی پردازد،می منطقیۀ نظرییا یک ها، هاز دستگااي  ویژه یا مجموعه
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چه بسا . این پرسشها براي درك کار منطقدان در تدوین منطق بس مهمند. بدین پرسشها بدهد

ق آنچه محتواي منطق و منطۀ استدالل، یا به مطالعۀ در تعریف تقریبی منطق به مطالعبتوان 

در پاسخ دادن بدین پرسشها . پاسخهائی را براي این پرسشها یافت دهدمی ورزي را تشکیل

در این جا . شودمی مطرح این موضوعۀ نظریمنطق چونانیا منطق چونان یک موضوع و 

تعریف منطق  رواین  از. استنهفته است مطرح منطقی خاص هاي  هآنچه در پس دستگاۀ مطالع

در پیوند با برداشتهاي نوین از منطق، در برابر منطق . شودمی خورداربراي  از اهمیت ویژه

منطق  ،منطق صوري، منطق نمادیک: سنتی، از عبارتهاي گوناگونی استفاده شده است

دشواري تعریف یا  حاکی ازمر ین اا. دانشهاي قیاسیشناسی   ریاضیاتی، فراریاضیات، روش

گرایشها، و جهتگیریهاي  ها، هحوز ها، هجنبة ندو نشان ده از یک سو،نامگذاري منطق نوین 

با اي  پیوند دوسویه هامنطقة عام در بارۀ نظریرسیدن به.استاز سوي دیگر گوناگون منطق 

در پیوند با چگونگی امکانپذیري .داردمنطق چیستی ة به پاسخی جامع و مانع در بار دستیابی

عام، همواره با این پرسش ۀ نظریه یکي بس ناهمسان و دستیابی بهامنطق وحدت بخشیدن به

توان منطق شمرد؟ این پرسش به می بنیادین تر روبروییم که چگونه دو یا چند دستگاه را

  .منطق چیست؟ این پرسش اساسی است: شودمی پرسشی باز هم بنیادین تر منجر

ر نظر این پرسش را نیز د یدچیستی منطق همواره باة در رسیدن به پاسخی درخور در بار

ممکن است این پرسش در پیوند با منطق کلی »منطق چه چیزي نیست؟«داشته باشیم که 

آیا دستیابی به منطق کلی یک آرمان است؟ آیا آرمانی بی پایه و پوچ نیست؟ مطرح شود که 

که بیانگر همه چیز اي  چه درکی از منطق کلی داریم؟ آیا اعتقاد به امکان تدوین منطق یگانه

منطق کلی یک منطق نیست،در پی تالش براي تثبیت این مدعا که اك نیست؟باشد خطرن

منطق  »نهات«دارد که منطق کلی از نظر او می اعالمنادرست برداشت گونه بزیو براي نفی هر 

توان به می .از دیدگاه منطق کلی وجود یک منطق کلی حتی ممکن نیست. نیستنیز کلی 

شماري از . وجود ندارداي  منطق کلی هیچ منطق کلی طنز آمیز گفت که بر طبقاي  گونه

ة به یک دستگاه کلی و فراگیر تبیین کنند اند منطقدانان در برخی از کشورها همواره کوشیده

منطق ارسطویی خود را منطقی کلی . دست یابند ،استدالل به طورکلی ، یاهر گونه استدالل

ن منطقی دانسته است که از استدالل اول خود را چنیۀ منطق کالسیک مرتب. پنداشته است

بویژه با (فسکیاستانیسالو لسنییِ. گیردمی ریاضی تا منطق جاري در رفتارهاي روزمره را در بر

,Luschei(خود  (mereology)هستی شناسی، یا حساب نامها، و پارشناسی ایو - ، ژان))1962

,Girar(با منطق خطی خود(ژیرار  ، چونان IFمنطق با (بریئل ساندو و گاهینتیکا  ا، یاک))1987
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,Feferman(اول کالسیک ۀ جایگزینی طبیعی تر و شهودي تر براي منطق مرتب و راس ) )2006

,Brady(با منطق ربط(برَدي  بدین سان چه بسا  .اند داشتهراکلی منطق ۀ عرضادعاي ))2001

که هر  اند طق دانستهي گوناگون منطق خود را بهترین منهامنطق بنیادگذاران یا طرفداران

، که هامنطق تکثر با.و جهانشمول است ،کندمی هر چیزي را حل ،دهدمی چیزي را توضیح

: نسبی انگاري و نسبی سازي روبروییماي  ما با گونه ،آیدمی به نظرپذیرفتنی امري بالفعل و 

علمی، ۀ ي هر رشتها، برانبراي هر حوزه، براي هر موقعیت، براي هر فرد، براي هر گروه از انسا

دیگرِ این سرِ! هریک یک منطق...برايبراي هر قشر اجتماعی، براي هر جنس، براي هر جانور، 

نیز  منطق اعتقادي نیست، وجود شمار نامحدودي تک منطقاگر به یک . افراط و تفریط است طیف

 ازی به تنوعی رنگارنگ باور به منطق کلی باور به امکان وحدت بخشاما با . رسدنمی پذیرفتنی به نظر

 از این رو.شودمی ، مطرحوحدت میان کثراتاي  ، گونهحفظ ناهمسانی و گوناگونی آنها ، ضمنِهامنطق

بزیو براي این که نشان . ي گوناگون استهامنطقة عام در باراي  نظریهمنطق کلی نه یک منطق بلکه

را با هواشناسی و ابر منطق کلی و منطق ازه از منطق بودن دور استاند عام تا چهۀ نظریاین که دهد

  ).B06: 134(بیش از آنچه هواشناسی یک ابر است یک منطق نیست  نظریهاین: کندمی مقایسه

هاي  دستگاهۀ منطق یا منطقها باید به آنچه همة بارعمومی درۀ در دستیابی به یک نظری

شود در نظر گرفته شود؟ می آیا باید هر آنچه منطق خوانده. منطقی در آن مشترکند پرداخت

شود باید مورد توجه قرار گیرد؟ آیا باید تنها به چیزي توجه کرد می آیا تنها آنچه منطق خوانده

ممکن و تصورپذیر نیز هاي  دستگاهۀ شود؟ آیا هممی که به عنوان منطق به رسمیت شناخته

معیار ما براي : اردمورد نظرند؟ همین جا است که پرسش همیشگی بیشترین جلوه گري را د

  این که چیزي را منطق بدانیم و چیزي را منطق ندانیم چیست؟

تواند یکنمی منطق کلیعمومی منطق باید توجه داشت که ۀ نظریدر دستیابی به یک

تبیین . در دانش انسانی کامالً توصیفی نیستاي  نظریهتوصیفی باشد، چنان که هیچۀ نظری

بدین منظور اي  نماید مگر آن که منطق ویژهمی گوناگون ناممکنهاي هتنوعی ناهمساز از دیدگا

نگرشی به باید . که دیدي تازه به ما بدهدداریم نیاز به نگرشی هنجارین همواره . به کار رود

  .اما به هر حال باید بر تنوع قابل اعمال باشد. یابیم که به تنوع فرونکاهددست یگانه 

  

  عمومیۀنظریچونان توانشهاي منطق کلی

را بپذیریم، باید  هامنطق منطق یاة عمومی در بارۀ نظریمنطق کلی چونان یکة اگر انگار

چنان که دیدیم، بزیو راه حل . بیابیماي  نظریهبکوشیم بهترین رویکرد را در دستیابی به چنین
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، با داند که در آن بایدمی ،را در رویکردي ساختارگرایانه به منطق، یا ساختار گرایی منطق

، ...)وشناسی   و ریاضیات و روانشناسی   زبانة در برگیرند(برداشتی گسترده از ساختارگرایی 

یش با عناصر دیگر درون یک ساختار منطقی ه هاموجودیت هر عنصر از منطق را در رابط

را بتوان داراي رفتاري منطقی الف درون یک ساختار  عنصرهر گاه نگریست و پذیرفت که 

توان می عنصر راآن دو آنگاه دیگر دانست  منطقی همانندب در یک ساختار  عنصرمشابه رفتار

ساختارهاي منطقی ساختارهاي بنیادینند اما در ساختارگرایی منطقی . تلقی کرداینهمان 

نوع  و شودمی دورساختارها بورباکیایی ۀ از سه گانساختارهاي مطرح در این ساختارگرایی 

در اینجا، به علت تفاوت ساختاري منطقی با ساختارهاي . آیدمی دپدی چهارمی براي ساختار

توان ادعا کرد که می از این رو. شودمی مخالفت با هرگونه فروکاست منطق به جبرجبري، 

موضعی نه بورباکیایی بل نوبورباکیایی این، البته، .)B06: 137(» منطق کلی جبر کلی نیست«

دانست بلکه نمی را ساختارهاي بنیادین هامنطق باکیربوکه ت اسنه تنها به این علت واین . است

پذیرد بلکه نمی رایموضعبزیو چنین را پذیرفت که اي  صورتگرایانه-زمانی موضع آکسیوماتیک

روي از پیدردیدگاه بزیو عمدتاً. است بورباکیصوريِناکامالً مستقل از موضع مفهومیِموضع او 

,Bourbaki(» ي ریاضیاتمعمار«فرنامبورباکی با نگرش    . )ibid(بیان شده است ) 1950

منطق با تالشی ة عمومی در باراي  نظریهبدین سان، در دستیابی به منطق کلی چونان

عظیم در گریز از دستگاه آکسیوماتیک و توجه صرف به یافتن مفهوم در خور براي توصیف کل 

رسد این نوعی می به نظر. وبرو هستیممنطقی از روي الگوي برکوف براي جبر کلی رهاي  هپدید

خواهد در برابر نسبی گرایی منطقی بایستد، هرگز می او ضمن این که. پراگماتیسم در بزیو است

به اختالف براستی منطقی نیست و چندگانه انگاري هامنطق قادر به مهار کردن روند پیدایش

ساختار است، اي  بزیوئی منطق گونهاگر مطابق منطق کلی  .انجامدمی منطق زبان در قوم بابلِ

علی رغم وجود عناصري  ، چنان کهدر دست نداریمهیچ توصیف و تبیین روشنی از این ساختار 

ساختار ة ریاضی عامی در بارۀ نظریهیچ ،الگوهاۀ نظریمقوالت، یاۀ نظریدر جبر کلی بورباکی،

  .وجود ندارد

طور خاص، و در امکان دستیابی به در این راستا بهممکن است نقدي که ۀ اما با هم

بر کوشندگان راه منطق کلی وارد به طور عام،  هامنطقۀ منطق و همة عمومی در باراي  نظریه

 اند دیگر، که در تالش جمعی جهانی تجلی یافتههاي  هگروۀ تالش بزیو و همکاران، و همباشد، 

این تالشها باید . بردمی راهسوم منطق نوین را به سوي غایت خویش ة بس ارزشمند است و دور
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ة عمومی در باراي  نظریهدر راستاي محورهائی صورت گیرند که در نهایت منطق کلی به معناي

  :توان به صورت زیر بر شمردمی را هااین محور. منطق را به اهداف خویش برساند

ه پاسخگویی ب ساختار به منظور امکانة عام در باراي  نظریهدرك ساختار و تدوین•

حل موضوعات مهمی چون اینهمانی  ، وسرشت ساختارهاي منطقیة یک رشته پرسش در بار

  . باشد توانمند تر از ایزومورفیسماي  نظریهباید نظریهاین. ساختارهاي منطقی

ي گوناگون هامشترك در امکانپذیري ارتباط و تبادل میان منطقۀ کمک به ایجاد زمین•

عامترین و مجردترین خواص ة تیابی به توافق در باردسچگونگی ة در بارکه همه به بحث 

  .انجامندمی ي ممکن گوناگونهامنطق

  .دهاي ریاضیابراي استقالل منطق از بنیدرخور استدالل ۀ عرض•

  .تکنیکهاي موجود گسترشدستگاهمندسازي و  تکنیکهاي عامِ دستیابی به•

مثالً منطق . اپدید آمدن آنهة از چگونگی و شیو رصرف نظ هامنطقۀ توجه به هم•

منطق کلی باید پاسخ دهد که این منطق . شودمی کالسیک به چند طریق ساختهاي  گزاره

به طرق بسیار گوناگونی تعریف و از سوي همگان پذیرفته شود؟  دتوانمی چگونه چیزي است که

ه کیک ساختار منطقی است درست به همان گونه اي  منطق کلی باید بگوید که منطق گزاره

 توان بر چگونگی ساختنمی سانین دب. شهودي و منطق خطی ساختار منطقی هستند منطق

  .افکندبس روشنگري ي گوناگون با هم پرتو هامنطق ي گوناگون و چگونگی پیوندهامنطق

را در پرتو جدیدي  هامنطق میانۀ رابطتوان بکهمنطق  چنان برداشتی ازۀ عرض•

انحرافهائی از منطق کالسیک دوري گزید، چنان ي جدید به عنوان هامنطق و از تلقی نگریست

سامانمند در ۀ نظریبا یک. باشدکه مثالً منطق کالسیک قابل تعریف در درون منطق شهودگرا

  .شودمی آشکارابعاد و زوایاۀ در هم هامنطق نزدیکی میانمنطق است که ة بار

منطق . ویژه یلاستدالنظام به یک  یبراي دستیاب هامنطق ترکیب ساختنِ امکانپذیر•

توان از ترکیب دو منطق به منطق سومی چونان ترکیب آنها می چگونهکلی باید نشان دهد که 

  دست یافت؟

 یا مهندسی در منطق و با "مهندسی منطقی"الزم براي ۀ فراهم ساختن زمین•

ی را ساخت که با ئه هاتوان دستگامی ، چنان که در هوش مصنوعی و استدالل خودکارهامنطق

  .سازگار باشندها  هنوعترین دادمت

تواند هر مسأله را نمی اي ویژههیچ منطق یا، ویژههیچ تکنیک  درك این نکته که اگر•

  . جزآسائی وجود ندارد که بتواند در مورد هر موقعیتی به کار رودعحل کند، هیچ منطق کلی م
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 ممکنو آن منطقی پرداختن به واقعیت را اي  نظریهآنتنها درك این نکته که •

  .باشند میانکنش پیوسته با واقعیتکنند که در می

ده بلکه یک علم ونتثبیت شۀ نظریمنطق کلی نه یک منطق یادرك این که •

 ی که در تجلی رنگارنگ منشور هزاران بعديِموارد خاصۀ که در آن مطالعخواهد بود پیشرونده 

به نمایش دستگاه منطق را و استدالل  جدیدي ازهاي  هشوند همواره جلومی واقعیت پدیدار

  .خواهد گذاشت

 ، وامکان پرداختن به هم ارزي میان ساختارهاي منطقی گوناگونفراهم ساختن •

  .هامنطق از اینهمانیامکان بحث

و مقایسه میان آنها از نظر  هامنطق امکان پرداختن به پیوندهاي میانفراهم ساختن •

توان یکی را به دیگري ترجمه می آیاو ؟ نه یا که آیا یکی بسط دیگري است نایو قوت و ضعف، 

  کرد؟

ماتریسهاي منطقی، ساختارهاي  مانند ي گوناگونهامنطق روشهاي تولید بررسی•

  ....کریپکی،

اعتبار و کاربست قضایاي مهمی چون درونیابی، ة امکان بررسی گسترفراهم ساختن •

  ....تعریفپذیري، 

 وصیاتی که در نگاشت حفظو بررسی خص هامنطق امکان نگاشت میانبررسی •

  .شوندمی

شباهت خانوادگی اي  گی براي قائل شدن به، دست کم، وجود گونهآمادداشتن •

در این . در صورت ناتوانی در دستیابی به مفهوم کلی از منطقهاویتگنشتاینی میان منطق

  .صورت باید مبانی، استلزامات، و نتایج چنین شباهتی را به دقت بررسی کرد

توان به مباحث مهمی پرداخت که عمدتاٌ عبارتند از می در چارچوب منطق کلیبدینسان 

ابزارها و روشهاي  ،هاسامانمند طبقات منطقۀ ، مطالعهاچیستی منطقپایه مانند و مسائل مفاهیم 

اینهمانی ، ها، هم ارزي منطقهاساختار منطقمنطق، اعتبار قضایاي مهم ة گستر ،هاساخت منطق

  .هامنطق و ترکیببه یکدیگر،  هامنطقۀ ، ترجمهاقمنطپیوند  ،هامنطق

  

  تیجهن

ة ریاضیاتی استدالل بدانیم که در برگیرندۀ اگر منطق ریاضی را یک نام عام براي مطالع

ۀ نظریاثبات،ۀ نظریها، همجموعۀ نظری(استدالل ریاضی ۀ منطق ریاضی به معناي خاص مطالع
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 مانند(منطق فلسفی ة توان آن را دربرگیرندیم نیز هست، آنگاه) الگوهاۀ نظریبازگشت، و

آنها هر چه بیشتر از ابزارهاي ریاضی ۀ نیز دانست که در مطالع) ي چندارزشی و و جهیهامنطق

که (به سه دوره تقسیم کرد در یک جمع بندي شاید بتوان تاریخ منطق نوین را. اند بهره گرفته

نخست که ة دور): همچنان تداوم داشته باشندبعد هاي  هتوانند در دورمی البته دورهاي پیشین

ریاضیات در تبیین مبانی ۀ در آن بحثهاي مرتبط با بنیادهاي ریاضیات غالب بود و چندین فلسف

ة دومین دوره دور. ریاضیات و چگونگی امکانپذیري آن و دیگر مباحث مرتبط تدوین شد

اطالعات، ۀ نظریش مصنوعی،ي ناکالسیک گوناگون در ارتباط با رایانش، هوهامنطق پیدایش

. بیستم چونان عصر زرین منطق، بودة مهندسی، زبان شناسی، زبان طبیعی و قلسفه ، در سد

این تکثر ۀ دستیابی به ابزارهاي عام براي مطالعة دوم است دورة سوم که پیامد طبیعی دورة دور

درك میانکنش  منطقی، درك مشترکات و مفترقات، درك بهتر چیستی منطق،هاي  هدر دستگا

اي  و مبانی منطق در چنین افق گسترده هامنطقۀ با مطالع. است هامنطقۀ و ترکیب و ترجم

در این دوره .شودمی و معناشناسی حاصل» نحو«ئی چون ه هادرکی بس ژرفتر از منطق و حوز

به مفاهیم و ابزارهاي بنیادي براي  هامنطقة عام در باراي  نظریهشود در چارچوبمی تالش

ي جدید، در راستاي لزوم ایفاي هامنطق و ساختن هامنطقة برخورد به تکثر رنگارنگ فزایند

ي هاساختن منطق. دست یابیم ،پژوهشی جدید و جدیدترهاي  هنقش اساسی منطق در حوز

ساخت منطق و چارچوب شناسی   روش. ي ممکن صورت گیردهامنطق جدید باید در جهان

ي گوناگون هامنطق البته توجه داریم که. اند در این حوزه از مباحث برجسته هامنطقۀ مقایس

ري اممکن است در قضایا یا در الگوریتمها یا در نتایج با هم تفاوت یا همپوشانی یا حتی ناسازگ

تبیین این تفاوت یا همپوشانی یا ناسازگاري مورد توجه عالثه مندان به بحثهاي  .داشته باشند

  .بنیادي در منطق کلی است

ة عام در باراي  نظریه، نه یک ابرمنطق، بل هامنطق کلی نه منطقی مستقل در کنار نطقم

بزیو .پردازدمی هر منطق به هر حال محدود است و تنها به یک جنبه از استدالل. است هامنطق

که بر دانش و عقل اي  ، واژهشود تأکید داردمی از آن گرفته logic، که logosة بر معناي گسترد

» دستگاه منطق«داللت داشته است و از این رو نباید منطق را به صرف ساختن یک و زبان 

بیستم مطرح بوده و منطق کلی ة ئی است که از اوائل سده هااو مخالف دیدگا .ویژه محدود کرد

و ها  هي گوناگون یا حتی نگرشها و رشتهامنطق دانند که در آنمی را به معناي یک ترکیب

 او. شوندمی گرایی، زبان شناسی، و اتمی گرایی منطقی با هم ترکیب ئی چون صوريها  هحوز

منطق کلی با الگوگیري از  .چونان یک منطق فراگیر بپذیرد هااین گونه منطقۀ تواند نتیجنمی
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سودمندي . نیست هامنطق اما در پی یک ابرمنطق یا ترکیب فراگیر. جبر کلی مطرح شده است

ي جدید جزئی در درك سرشت منطق و مفهوم هامنطقیري گ بررسی و ارزیابی چگونگی شکل

مانند (جدي مفاهیم و ابزارهاي عام در منطق ۀ از این رو هرگونه مطالع.کلی منطق آشکار است

- و همچنین بررسیهاي تاریخی...) عملگرهاي نتیجه، ماتریسهاي منطقی، ساختارهاي کریپکی،

صدق، اثبات، تعریف، نفی، استلزام، تسویر،  چوناي  مفاهیم اساسیة در باراي  مقایسه فلسفیِ

در این نگرش نه در پی منطق کلی چونان یک منطق بلکه در پی مفهومی .مهمند... اینهمانی و

در دورنما باید . صورتبندیهاي منطق بهره گیریمۀ منطق هستیم که بتوانیم از آن در همکلی از

  .ساختارگرایی در منطق مورد توجه ویژه باشد

، ضرورتها، تواناییها، و هاعمومی منطق یا منطقۀ نظریسان با مفهوم منطق کلی چونانبدین 

یگانه ۀ دورنما و امکانات دستیابی به یک ابرسامان.سترگی آشناشدیمۀ شایستگیهاي چنین برنام

یک منطق فراگیر، یا اَبرمنطق، یا /منطق کلی چونان تنها"چونان یک ابرمنطق یا منطق مادر، 

ي گوناگون و قادر به پیشبرد استدالل در هر هامنطقة دربردارنده یا تولید کنند "درمنطق ما

  .کنیممی دیگري واگذارۀ را به مقال زمینه
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