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  پشت چه گفت؟ آشيل به الك
  *هومن محمد قربانيان

  چكيده
هاي منطق را زيـر   يكي از بنيان »آشيل چه گفت؟پشت به  الك« ةدر مقال لوئيس كرول

چرا بايـد   كند كه اصوالً گويي خيالي اين مسئله را مطرح ميو برد و در گفت ال ميؤس
 ةكننـد  توانـد توجيـه   تنهـايي مـي   آيا منطق بـه . نتيجه رسيد  از مقدمات يك استدالل به

  .استفاده از منطق نيز باشد يا بايد كاربرد منطق را در خارج از علم منطق توجيه كرد
 نخست،. شود ال توجه ميؤبه دو رويكرد كلي در پاسخ به اين س ،در اين مقاله
 ،شـود و دوم  آن نام بـرده مـي   ةعنوان نمايند با منطقي كه از راسل  رويكردي كامالً

اين دو فيلسوف . كند كه پيتر وينچ از آن دفاع مي گرايانه درونـ  رويكردي اجتماعي
در رويكرد . اند كرول ارجاع داده ةبار به اين مقال هاي خود چندين در برخي از كتاب

تواند ضرورت حركت از مقدمات  تنهايي مي تحليل منطقي به ،شود كه راسل بيان مي
 د هـر حركتـي از  نـ گوي مـي او  موافقانبه نتيجه را توضيح دهد و در مقابل وينچ و 

جمله استنتاج نتيجه از مقدمات ريشه در بطن زندگي دارد و اگر حركت فكري در  
دو   بـه هـر  . نام منطق وجود نخواهـد داشـت    چيزي به ،آن حذف شود  استدالل از

  .شوند مطرح ميتفصيل  رويكرد انتقاداتي وارد است كه به
 .صـوري اسـت  شود بازگشت به اساس منطق  نهايت پيشنهاد مي ي كه درحل   راه

چـه   ، چـه نظـري  فهميده شد ديگر الزم نيست منطق ديگـري  صوري وقتي منطق
هـاي معتبـر    اسـتدالل  .به ما بگويد منطق را چگونـه بفهمـيم   كهه شود عرض عملي،

ها را نقض كند، خـارج از   ند و اگر كسي اين استداللا منطق صوري معادل با منطق
 .ارداساس منطق قرار د

هـاي   ، گـزاره گرايانـه  رويكـرد درون ، قواعـد اسـتنتاج   ،لوئيس كـرول  :ها واژه كليد
 .صوري، اعتبار/ ، منطق مادينشده اظهار/ شده اظهار

                                                                                                 

  Hmg100@yahoo.comمدرس  ـ منطق دانشگاه تربيت دانشجوي دكتري فلسفه *
  26/5/90 :تاريخ پذيرش،  1/4/90:تاريخ دريافت



  پشت چه گفت؟ آشيل به الك   128

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، پژوهي منطق

  مقدمه
حتـي   را پذيرفت؟ چرا اگر مقدمات استداللي صادق باشند، 1چرا بايد استدالل معتبر قياسي

هـاي معتبـر قياسـي     نتيجه را هم پذيرفت؟ ضرورت منطقي كه در استدالل بايدبر فرض،  بنا
يا بايد ؟ آيا حذف اين ضرورت از منطق قياسي ممكن است استاي  بر چه پايه استبرقرار 

  آن را ركني اساسي دانست؟
   »پشــت بــه آشــيل چــه گفــت؟ الك« ةدر مقالــ )Lewis Carroll(2لــوئيس كــرول

)What the Tortoise Said to Achilles? ( خود، زيركانه   ي زيبا و مخصوص بهبيانبا
پشـت معـروف، يعنـي همـان      مقالـه الك  آندر . گيـرد  منطق را به بازي مـي  ناين بنيا

داد، از آشيل شكست خورده  مسابقه مي 4با آشيل 3پشتي كه در پارادوكس حركت الك
  .يي منطقي شكست خود را تالفي كندگوو كند در گفت است و سعي مي
 دومدر بخش . شود مي ة لوئيس كرول عرضهاي از مقال ترجمهمقالة حاضر در بخش اول 

كارگيري ادوات منطق جديـد، مـنظم    شده در اين مقاله، با به هاي بيان شود استدالل سعي مي
 هـاي  حـل   راهبـه برخـي از    سـوم در بخـش  . دشـو ي آن روشـن  مبنـا شود و بندي  صورت
شـود بـراي    شـود و در بخـش آخـر، تـالش مـي      اشاره ميبراي اين پارادوكس شده  مطرح
  .پيشنهاد شود يمناسب حل  راهاست كرده  طرحدانان  اي كه كرول براي منطق مسئله

  
  پشت به آشيل چه گفت؟ الك. 1

  .راحتي لم داده بود پشت غلبه كرده و بر پشت او به آشيل بر الك
اي؟ اگرچه اين مسـير   مان رسيده انتهاي مسير مسابقه  كني كه به پس فكر مي«: پشت الك
كردم فرد  است؟ من گمان مي ]كوچك[مكاني  ةنهايت فاصل اي از بي شامل مجموعه مطمئناً

  »؟!كاري ممكن نيست  خردمندي ثابت كرده است چنين
وقتـي امـري در   ! بيني انجام شده اسـت  طور كه مي اين كار شدني است و همان«: آشيل

بيني فواصل  طور كه مي همان. 5شود آن همزمان اثبات مي عمل انجام شد امكان وقوع نظري
  »... .نهايت  كاهش يافتند و در مرتباً

چـه  گاه  آن ،يافتند افزايش مي اما اگر اين فواصل مرتباً«: پشت وسط حرف او پريد الك
  »شد؟ مي

ايـن  بودم؛ و تو بايد تا بـه   ميجا  اين وقت من ديگر نبايد آن«: آشيل فروتنانه جواب داد
  »!بار دور زمين را چرخيده بودي لحظه چندين
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ديگـري   ةمسـابق  ةبسيار خـوب، آيـا اكنـون دوسـت داري دربـار     «: پاسخ داد پشت الك
انتهاي آن   كنند با گذر از دو يا سه مرحله به اي كه بسياري از مردم گمان مي بشنوي؟ مسابقه

كـدام   نامتناهي از مراحلي است كه هرراستي شامل تعداد  كه اين مسابقه به رسند، درحالي مي
  .استتر  از ديگري طوالني

اول او  ةاز قضـي را بيـا اسـتدالل كـوچكي     !يـاد داري؟  اول و زيباي اقليدس را به ةقضي
كـه   آن و بـراي  آيد دست مي هبها  آن اي كه از اول و نتيجه ةدو مقدم فقطبررسي كنيم، يعني 

  :شكل زير بناميم، به Zو  A ،Bرا ها  آن اشاره كنيم اجازه بدهها  آن تر به راحت
(A) واحد ديگري برابرند با يكديگر هم برابرند ءي كه با شيئاشيا. 
(B) واحد ديگري برابرند ءند كه با شيا يئدو ضلع اين مثلث اشيا. 
(Z) دو ضلع اين مثلث با هم برابرند.  

نتيجه شـده   Bو  Aاز  منطقاً Zكنند كه  كنم خوانندگان آثار اقليدس تصديق مي گمان مي
  .را هم بپذيرد Zرا صادق بداند بايد صدق  B و Aكسي كه   است، بنابراين هر

كنم رونـد اسـتدالل فـوق را معتبـر      را نپذيرد، گمان مي Bو  Aهم فردي درستي   و اگر
  »تلقي كند، چنين نيست؟

هم بايـد صـادق    Zصادق باشند،  Bو  Aاگر  شرطيِ ةمن گزار :او خواهد گفت«: آشيل
 ةهندسـ  ،چنين فردي اگر عاقـل باشـد  . دانم را صادق نمي Bو  Aچند  پذيرم، هر را مي باشد

  ».اقليدسي را رها خواهد كرد
را  Bو  Aمـن  : همان طريق فردي را تصور كرد كه بگويد  توان به و آيا نمي«: پشت الك

  »شرطي فوق را قبول ندارم؟ ةاما گزار ،دانم صادق مي
  ».توان شك مي يب«: آشيل
كدام از اين افراد تحـت هـيچ ضـرورت     و آيا چنين نيست كه هيچ«: پشت ادامه داد الك

  »نيستند؟ Zمنطقي براي قبول درستيِ 
  ».گويي درست مي«: آشيل
خواهم كه من را فردي از نـوع دوم محسـوب    خوب، اكنون از تو مي  بسيار«: پشت الك
  ».را بپذيرم Zمنطقي من را مجبور كني كه درستي  روش  بهكني و 

را بپذيري  Zپس من بايد تو را مجبور كنم «: كرد گفت مي فكركه با خود  آشيل درحالي
شـرطي را قبـول    ةرا قبـول داري، امـا گـزار    B و Aكه  قرار داريو تو اكنون در جايگاهي 

  »....نداري 



  پشت چه گفت؟ آشيل به الك   130

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، پژوهي منطق

  ».بناميم Cرا شرطي  ةفرض كن اين گزار«: پشت اضافه كرد الك
 :پس تو قبول نداري كه«

(C)  اگرA  وB ،صادق باشندZ  بايد صادق باشد.«  
  ».موضع من چنين است«: پشت گفت الك
  ».را هم بپذيري Cپس من بايد از تو بخواهم كه «: آشيل
كنـي   يادداشـت خـود   ةتو اين عبـارات را در دفترچـ  كه  آن محض  به«: پشت گفت الك

  :بنويس. چنين خواهم كرد
(A) واحد ديگري برابرند با يكديگر هم برابرند ءي كه با شيئاشيا. 
(B) واحد ديگري برابرند ءند كه با شيا يئدو ضلع اين مثلث اشيا. 
(C)  اگرA  وB  ،صادق باشندZ بايد صادق باشد.  
(Z) دو ضلع اين مثلث با هم برابرند.« 

. آيـد  اول مـي  ةناميدي، زيرا بعد از سه گـزار  مي Dآن را  Z جاي تو بايد به«: آشيل گفت
  ».را هم قبول كني Zرا قبول داشته باشي، بايد  Cو  Bو  Aچون اگر 
  »و چرا بايد آن را قبول كنم؟«: پشت الك
 Zند پس ا درست Cو  Bو  Aاگر . شود حاصل ميها  آن منطقي از روش  بهزيرا «: آشيل

  ».هم بايد درست باشد
هـم بايـد درسـت     Zپـس   ،ندا درست Cو  Bو  Aاگر «: شت متفكرانه تكرار كردپ الك

 Aشرطي جديد ديگري است و اگر من آن را صادق ندانم، ممكن است  ةاما اين گزار ،باشد
  »را قبول نداشته باشم، چنين نيست؟ Zاما همچنان  ،را درست بدانم Cو  Bو 

شرطي ديگـري را هـم    ةتو بخواهم كه جملتواني، پس بايد از  بله مي«: ييد كردأت  آشيل
  ».فرض بگيري پيش
  :ناميم زير مي شرح از اين به بعد اين گزاره را به«

(D)  اگرA  وB  وC  ،صادق باشندZ هم بايد صادق باشد.«  
  ».را هم خواهي پذيرفت Zاي البته كه  را پذيرفته Dو  Cو  Bو  Aحاال كه «: آشيل
و  Bو  Aمـن  . پذيرم؟ اجازه بده موضع خود را برايت روشن كنم مي«: پشت گفت الك

C  وD كن كه همچنان  اما فرض ،پذيرم را ميZ كنم را انكار مي.«  
منطـق  ! را تصديق كني Zكند تا  ست كه منطق مجبورت ميجا اين در«: آشيل جواب داد
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را هم  Zي بايد را قبول دار Dو  Cو  Bو  Aحاال كه . هيچ راهي نداري: به تو خواهد گفت
  »!قبول كني
  :را چنين تعريف خواهيم كرد Eبعد   از اين به« :پشت گفت الك
(E)  اگرA  وB  وC  وD  ،صادق باشندZ تا وقتي كه من مقـدمات را  . بايد صادق باشد

  .را فرض كنم كه صادق است Zفرض گرفته باشم الزم نيست 
  :چند هفته بعد...  .ضروري است يبيني كه اين مرحله قدم پس مي
آخر را يادداشت كردي؟ اگر اشـتباه نكـرده باشـم     ةآيا مرحل«: گفت چنين مي پشت الك

  ».هنوز چندين ميليون ديگر هم مانده است. بايد هزار و يكمي باشد
  
 پشت و آشيل گوي ميان الكو هاي گفت بازنويسي استدالل .2

  :شود زير آغاز ميپشت با استدالل منطقي  گو ميان آشيل و الكو گفت
(A) واحد ديگري برابرند با يكديگر هم برابرند ءي كه با شيئاشيا.  
(B) واحد ديگري برابرند ءند كه با شيا يئدو ضلع اين مثلث اشيا.  

 :بنابراين
 (Z) دو ضلع اين مثلث با هم برابرند.  
  :زير نمادين كرد شكل توان استدالل فوق را به را دو ضلع مثلث فوق بناميم، مي bو  aاگر 

(A) ( x)( y)( z)[(x=z & y=z)  (x=y)] 

(B) ( x)(a=x &b=x) 

(Z) a=b 

مجاب كند كـه   اًكند اين است كه آشيل بايد او را منطق پشت مطرح مي اي كه الك مسئله
 اًپـذيرد منطقـ   مقدمات مـي  در حكمرا  Bو  Aاين استدالل معتبر است؛ يعني هر فردي كه 

 پس براي فرار پشت قصد دارد آشيل را گيج كند، الك مطمئناً. را هم بپذيرد Zمجبور است 
  :كنيم پشت، استدالل فوق را دوباره بازنويسي مي از دام الك

 ةمطابق با مقدم. (با آن برابرند b و aواحدي باشد كه دو ضلع  ءهمان شي sفرض كنيد 
 .)دشو يافت مياي  sتوانيم مطمئن باشيم چنين  مي (B)وجودي 

a=s & b=s 
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(a=s & b=s)  a=b )اول ةحذف سور كلي، يا تخصيص بر مقدم ةبا استفاده از قاعد( 
a=b )وضع مقدم ةاساس قاعد بر( 

 (Z)كند و استدالل فوق را بـراي پـذيرفتن    همين سادگي رها نمي  پشت آشيل را به الك
 را لزومـاً  (C)شـرطي   ةتـوان جملـ   مـي  فقـط طبق نظر او از استدالل فـوق  . داند ناكافي مي
  :پذيرفت

(C) (A) & (B)  (Z) 
پشت به صدق آن اقرار  اي كه الك كند استدالل ديگري را با كمك جمله آشيل سعي مي

  :كند (Z)كرده است ترتيب دهد و او را مجاب به پذيرش 
(A) واحد ديگري برابرند با يكديگر هم برابرند ءي كه با شيئاشيا.  
(B) واحد ديگري برابرند ءند كه با شيا يئشيادو ضلع اين مثلث ا.  
(C) (A) & (B)  (Z)  

 :بنابراين
(Z) دو ضلع اين مثلث با هم برابرند.  
  :داند ملتزم مي (D)خود را به صدق  فقطپذيرد و  پشت باز هم اين استدالل را نمي الك

(D) (A) & (B) & (C)  (Z) 

  :يابد افزايش مي بنابراين فهرست مقدمات استدالل آشيل مرتباً
(A) واحد ديگري برابرند با يكديگر هم برابرند ءي كه با شيئاشيا.  
(B) واحد ديگري برابرند ءند كه با شيا يئدو ضلع اين مثلث اشيا.  

(C) (A) & (B)  (Z) 
(A) & (B) & (C)  (Z) (D) 
…. 

(n+1) (A) & (B) & (C) & (D) &…..&(n)  (Z) 

 :بنابراين
(Z) دو ضلع اين مثلث با هم برابرند. 

كنـد   كنـد و آشـيل را مجبـور مـي     ها را قبول نمي كدام از اين استدالل پشت هيچ اما الك
  .شكست خود را اعالم كند
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  مشكل كجاست؟ 1 .2
ه شده است كه يكي از عرضكند؟ تعاريف متعددي از منطق  فكر مي غيرمنطقيپشت  آيا الك
  :منطق به استنتاج استتعريف علم ها  آن ترين معروف

  .)9: 1380موحد، ( هاي استنتاجي درست است منطق دانش بررسي ساختمان
بايد توجـه داشـت   . ها صادق، اما نتيجه كاذب باشد ، محال است مقدمهمعتبردر استنتاج 

هـا   كار منطق اين است كـه ببينـد اگـر مقدمـه    . ها نيست منطق مسئول صدق و كذب مقدمه
صادق اسـت يـا    ،ها آن و نه امري بيرون از ،ها ه به اعتبار آن مقدمهنتيج ،صادق فرض شوند

  .)7: مانه ←( نه
به مـوارد   كند بلكه كامالً پشت غيرمنطقي فكر نمي تعريف فوق، الك رو بنابجا  اينتا 

آنچـه مـورد   . تواند فرض شـود  پذيرد كه صدق مقدمات مي فوق پايبند است و حتي مي
اسـتنتاج   ةآشيل است تعريف منطق يا استنتاج نيسـت، بلكـه نتيجـ    باپشت  اختالف الك
اسـتدالل از كجـا    ةاما نتيجـ  ،پذيرد واضح استدالل آشيل را نمي ةپشت نتيج است و الك
  شود؟ حاصل مي

  نــي كــه قواعــد اســتنتاج اســاس قواعــد معي اســتدالل بــر ةدر اســتنتاج درســت، نتيجــ
)rules of inference (بردن قواعد اسـتنتاج   كار همعني كه با ب  بدين ؛آيد يدست م هنام دارند ب

گـوي دو شخصـيت خيـالي فـوق     و در گفـت . آيد دست مي بهاز مقدمات  اي ضرورتاً نتيجه
كنند و هر دو نيز تعريف  مشخص است كه هر دو، مجموعه مقدمات واحدي را انتخاب مي

پس بايد حدس . رسند خود ميهاي  متفاوتي از استدالل ةاما به نتيج ،واحدي از منطق دارند
رونـد متفـاوت اسـت و همـين      سمت نتيجه مي  زد كه مسيري كه اين دو نفر از مقدمات به

اين بدين معناست كه قواعد استنتاج . كند تفاوت در مسير تفاوت در مقصد را هم توجيه مي
  .در نزد اين دو متفاوت است

مهم و پنهاني را در منطق روشن  ةگوي خيالي سعي دارد نكتو لوئيس كرول در اين گفت
 ياصول موضوعي كامل براي حفظ صدق سيستم بيانتعريفي دقيق يا  فقطكند و نشان دهد 

بـه بيـاني ديگـر،    . نيز بسيار دقت كـرد  منطقي كافي نيست؛ بايد در انتخاب قواعد استنتاجي
اي از  زنجيـره  چگونه نتيجه ياكه د، بايد واضح بيان شود شو وقتي مقدمات استدالل بيان مي

  .شود نتايج از آن مقدمات استخراج مي
 ةطور كه در بازسازي استدالل آشيل نشان داديم، او براي رسيدن به نتيجه از قاعـد  همان

 P ةاگر گـزار : گويد كند كه مي استفاده مي )modus ponens( »وضع مقدم«استنتاجي مشهور 
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 ةنتيجـ  Q ،اثبات شده باشدها  آن يا درستي ،فرض شوند »Qگاه  آن ، Pاگر «شرطي  ةو گزار
  گو پيو آشيل در انتهاي گفت. شده دانست را نيز اثبات  منطقي اين دو گزاره است و بايد آن

پشـت   هـاي الك  كرد و اسير لفاظي پشت را به قبول اين قاعده مجبور مي برد كه بايد الك مي
منطـق وفـادار اسـت مجبـور كـرد بـه       گويد به  پشتي را كه مي د الكاما چگونه باي ،شد نمي

طور كه در استدالل، صـدق مقـدمات فـرض     قواعد استنتاجي خاصي نيز ملتزم شود؟ همان
قواعد استنتاجي نيز از همـان   چگونه بايد مطمئن شويم در آن جاي بحث نيست؛د و شو مي

  شود؟ ابتدا فرض مي
  
نشده و تفـاوت   هاي اظهار گزارها ب شده هاي اظهار تفاوت گزاره برتراند راسل، 2 .2

  استنتاج با استلزام
اي مهم و بنيادي اسـت كـه راسـل،     اندازه  كند به فوق مطرح مي ةاي كه كرول در مقال مسئله

راسـل در  . كنـد  گيري مي گويي و موضع يكي از مبدعان منطق جديد، را نيز مجبور به پاسخ
دو تفـاوت ظريـف را    تنخس )The Principles of Mathematics( اصول رياضياتكتاب 

  .پردازد شود و سپس به حل مسئله مي متذكر مي
 6كـه طبـق آن اگـر مقـدم اسـتلزام      برقرار استاي در منطق  ناگفته ةقاعدنظر راسل  بنابر

بـه تـالي بسـنده     فقطشرطي را ناديده گرفت و  ةتوان گزار صادق باشد، مي) شرطي ةگزار(
و بـدون   ترتيـب همـين    اگـر ايـن قاعـده را بـه    . 7بنـاميم  Kفرض كنيد اين قاعـده را  . كرد

، شـود  مـي چه مـواردي اسـتفاده     روشنگري بيشتر رها كنيم و مشخص نكنيم اين قاعده در
شـود كـه    اسـتفاده مـي   زمانياين قاعده . شود نمايان مي صوريمشكالت اساسي در منطق 

گـوييم مقـدمات    تسامح ميدر اين موارد با اندكي . شود ها اثبات مي در منطق گزاره اي گزاره
نتيجـه   ةتوان مقدمات را كنار گذاشت و با گزار پس مي. ندا شده اثبات ةاستدالل مستلزم نتيج

اگر داشته . رود كار مي همين شكل به  اين قاعده گاهي نيز در منطق محموالت به. رفت پيش
تـوان   كند، مـي  يرا اشباع م Fxثابتي است كه  aاست و  Gxمستلزم  x ،Fxازاي هر  باشيم به

Fa  فقطد و كررا رها Ga هـيچ   اين قاعده در منطق بسيار كاربرد دارد و اصوالً. را بيان كرد
  .شود استداللي بدون آن ممكن نمي

يا بـه  (جزئي از منطق يا مفهوم استلزام است؟ آيا همين كه مفهوم شرط  هاما آيا اين قاعد
كنـيم؟ راسـل    قطعيت اين قاعده هـم اذعـان مـي   درستي و   را بفهميم به) زبان راسل، استلزام

 )independence(داند كه استقالل  را در اين مي »پشت به آشيل چه گفت؟ الك« ةزيبايي مقال
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پس اولين گام در . )Russell, 1903: 35(دهد  اين قاعده را از مفاهيم و اصول منطق نشان مي
پشت بـا   زيرا الك وم شرط بدانيم،سازي اين قاعده همين است كه آن را مستقل از مفه روشن

توانـد او را قـانع    دهد و آشيل نمي موفقيت و بدون نقض تعريف منطق آشيل را شكست مي
  .»استنتاجي مورد نظر من را هم بپذيري ةبايد قاعد ،پذيري اگر منطق را مي«كند كه 
فوق مستقل از  ةقاعدكه  اين ،نخست. شود از نظر راسل برداشت ميسه نكته جا  اين تا به

تـوان آن را حـذف    بدون آن استنتاج ممكن نيست، پس نميكه  اين ،مفهوم شرط است؛ دوم
يم و كناستفاده  بايد از آنكه، مطابق نظر كرول، مشخص نيست در چه جايي  كرد و سوم اين
راسل . ين آن كنيمنشديگري را جا ةپشت عمل كنيم و قاعد توانيم مانند الك در چه جايي مي

  .است )proposition(اي ظريف در مفهوم گزاره  بر نكتهمبتني پيشنهادي دارد كه  باره يندرا
باشد و  )unasserted(نشده  يا اظهار )asserted(شده  تواند اظهار از نظر راسل گزاره مي

. بگيريـد درنظر  را» تر است الف از ب بزرگ« ةگزار. آن در منطق كاربرد دارد حالتهر دو 
بيان  »تر است الف از ب بزرگ« ةجمل شكل به ،گرامري، اگر اين گزاره اظهار شوداز لحاظ 

از . اسـت  »بـودن الـف از ب   تـر  بـزرگ « شكل اين گزاره به ةاما بيان اظهارنشد ،خواهد شد
كـه   حـالي  است در )judgment(شده معادل يك حكم  اظهار ةشناختي نيز، گزار لحاظ روان

امـا تفـاوت منطقـي ايـن دو      اسـت،  )complex concept(اظهارنشده مفهوم مركب  ةگزار
  شكل گزاره چيست؟
 ة، اما گزارهستاطمينان در آن  اظهارشده يا صادق است يا كاذب و  ةاز نظر راسل گزار

ـ تـوان در  تصديق يا تكذيب نرسـيده اسـت و مـي    ةنشده هنوز به مرحل اظهار آن گفـت   ارةب
اي  ز نظر راسل وقتي صدق يا كذب گـزاره ا. »باشد) يا صادق(فرض كن اين گزاره كاذب «

 )quality(كيفيـت   اظهارشـدن  واقع در. نشده است اظهار ةواقع منظور گزار شود در فرض مي
  .بخشد شود و به آن قطعيت مي است كه به گزاره الحاق مي

تواند با موفقيت ايـن كيفيـت اظهارپـذيري را توضـيح      رسد راسل نمي نظر مي سفانه بهأمت
ممكن اسـت گمـان    ،كند كه اگر اين تفاوت درست درك نشود او هم تصديق ميخود . دهد

حتي اگر اين تفاوت را بپذيريم . كند استدالل بارها كيفيت خود را عوض  حينرود گزاره در 
نشـده   اظهار باشده  اظهار ةتوان در منطق نمادين ميان گزار ال مهم اين است كه چگونه ميؤس

  نشده؟ شده است يا اظهار اظهار ةگزار ةدهند نمايش Pاي  تمايز گذاشت؟ نماد گزاره
امـا   ،كنـد  نشده را رها مي اظهار باشده  ترِ تفاوت دو كيفيت اظهار چه بيان دقيق راسل اگر

اين كار با توسل بـه  . كه بتوان ميان دو كيفيت گزاره تفاوت گذاشت كند عرضه ميي حل  راه
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 اي هرابطـ . شـود  انجام مي )inference(و استنتاج  )يا همان شرط(دو مفهوم متفاوت استلزام 
 اي هشود، اما رابط نشده برقرار مي اظهار ةهميشه ميان دو گزار »Qگاه  آن ،Pاگر «شرطي مانند 

 .دشو ميشده برقرار  اظهار ةهميشه ميان دو گزار »therefore(Q(، بنابراين P«استنتاجي مانند 
كردن مقدمات و پذيرفتن نتيجه  يعني رها(بيان كرديم  نخستكه را  K ةراسل قاعدبنابر نظر 
يعني قاعده . شده باشند ها اظهار كه گزارهدارد كاربرد  زماني  فقط) مستقل اي هجمل در جايگاه

K تـوان   سخن راسل را مي .ها اظهارشده باشند گاه گزاره است هر »وضع مقدم« ةهمان قاعد
درسـت اسـت كـه     »Qپـس   Q .Pگـاه   آن ،Pاگر «استداللِ  زماني: گونه نيز خالصه كرد اين
  8.»است Qمستلزم  P«باشد و نه  »Q، بنابراين P« معناي  به »Qگاه  آن ،Pاگر « ةجمل

هـايي كامـل و    آورد گـزاره  هايي كه آشيل در استدالل خود مي گزاره همةاز نظر راسل 
راسـل را   حـل   راهآيا بايـد ايـن   . ندارد يوضع مقدم اشكال ةقاعد بردكار ند پس ا اظهارشده

گـام اول بـراي حـل معمـاي      فقـط كند كه اين توضـيحات   پذيرفت؟ البته خود او بيان مي
  9!كرول است

. كنـد  نظر نگارنده، چندين انتقاد به كار راسل وارد است كه پذيرفتن آن را مشكل مي  به
طـق و مفـاهيم   كنـد قواعـد اسـتنتاجي مسـتقل از اصـول من      راسل اذعان مـي كه  آن نخست
خود را آشكارا نقض كرده است، زيـرا كـاربرد    ةراسل اين گفت ،اگر چنين باشد 10.ندا منطقي

پـذيري مـرتبط اسـت و همچنـين او كيفيـت       وضـع مقـدم بـه كيفيـت اظهـار      ةمجاز قاعد
وضـع مقـدم در    ةيعنـي قاعـد   ؛اظهارپذيري را با مفهوم استلزام و شرط مرتبط كرده اسـت 

 دهد نسبتي ميان مفهـوم شـرط   مي  مجاز نيست و اين نشان برقرار استمواردي كه استلزام 
ابهامي كـه راسـل   . و اين دو از هم مستقل نيست برقرار استوضع مقدم  ةو قاعد) استلزام(

آورد همچنـان   پديـد » اسـتلزام «كـردن مفهـوم    در هنگام ابداع و معرفي منطق جديد با وارد
  .ساز است مسئله

چـه مـواردي     شـود در  ه بيان شد، طبق نظر راسل، مشخص مـي طور ك كه، همان دوم آن
كردن او  پشت مجبور اما مشكل آشيل در برابر الك ،وضع مقدم استفاده كرد ةتوان از قاعد مي

راسـل   حـل   راهبرابـر    پشـت در  الك. به پذيرفتن نتيجه بود و نه صرف امكـان پـذيرفتن آن  
شـرطي   اي هبه گزار فقطتواند همچنان مقاومت كند و خود را ملتزم به نتيجه نداند بلكه  مي

  .نتيجه را پذيرفت بايد يروشن كند چرا در موارد استنتاج تواند نميواقع راسل  در. اكتفا كند
از مقدمات  Pاي مانند  ها، گزاره د، در بسياري از استداللذكر شطور كه  كه، همان سوم آن
شـرطي   اي هشـود يـا در گـزار    شود و سپس همان گزاره دوباره فرض گرفته مي استنتاج مي
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نشده  اظهار باشده  هاي اظهار توان تمايز ميان گزاره در منطق نمادين نمي ظاهراً. رود كار مي به
ن كردرا معي.  

  
  تفسير ويتگنشتايني از قاعده 3 .2

دارند، امـا بعضـي از   رويكردي منطقي دانان به پارادوكس كرول  منطق ازهرچند راسل و برخي 
ترتيـب بـه     و بـدين  عرضـه كننـد   )rule(اند تفسير جديدي از مفهوم قاعـده   فالسفه سعي كرده

علم اجتمـاعي   ةايدپيتر وينچ در كتاب مشهور خود، . ل منطق صوري پاسخ دهندئمسااز بعضي 
كه از )The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy( آن با فلسفه ةو رابط
، نخسـت  خـط فكـري ويتگنشـتاين    ةتا به حال بارها تجديد چاپ شده اسـت، در ادامـ   1958
كند و سپس مفهوم قاعـده را   در برابر پوزيتيويسم منطقي استوار ميرا جديد  ةهايي از فلسف پايه

  .دهد توضيح مي
ايِـر   .جـي  .ايهـاي پوزيتيويسـتي و منطقـي     و ديـدگاه  هـا  ، ويـنچ در برابـر نوشـته   كالً

)A.J.Ayer ( هـاي جـان اسـتوارت ميـل      و همچنين در برابر ديـدگاه)John Stuart Mill( ،
كـه   كنـد  گيـري مـي   موضع )Max Weber(و مكس وبر  )Vilfredo Pareto(ويلفردو پرتو 
بـا ويتگنشـتاين    بيشـتر را  او خود. به علوم اجتماعي دارند )scientistic(زده  رويكردي علم

نظـر   همـراه و هـم   )R. D. Collingwood(وود  و كالينـگ  )Ludwig Wittgenstein(دوم 
  :شكل زير خالصه كرد توان به خط فكري او را مي .داند مي

اجتماعي است و در اين راه  يبردن زبان مهارت كار طور كه ويتگنشتاين نشان داده، به همان
هـاي   ، در بـازي )Implicit rules(كاربران زبان با پيروي از قواعدي تلـويحي و غيرمصـرح   

مـا   )forms of life(زنـدگي   گونـاگون ند و اين قواعد هم از اَشـكال  كن زباني مشاركت مي
نحـوي كـه    بـه يابد  ، اين امر به ديگر تعامالت انساني توسعه ميبيان ديگربه  .شود مشتق مي

ترتيب ديدگاه  بدين .اند تعامالت تحت قواعد غيرمصرح از فرم زندگي ما استخراج شده ةهم
رفتارهاي  )laws of nature(گفت قوانين طبيعت  ميجان استوارت ميل غلط خواهد بود كه 

 ةمطالع باانساني متفاوت  هايرفتار ةمطالع و دهد ميتئوريك كامل توضيح  ديدگاهاز  را آدمي
توانـد   طرفي ديگر، مشاهده و ثبت رفتارهاي انساني هرگـز نمـي    از. هاي طبيعي نيست پديده

هـاي آمـاري    روابط اجتماعي را كامل توضيح دهد؛ پس برخالف نظر مكس وبـر، آزمـايش  
). Winch, 1958: 113-115(پـل بزنـد   هـا   آن ييد تجربـي أها و ت تواند ميان فرضيه هرگز نمي
، يعنـي بايـد بـا رويكـردي     استو درك  )understanding( »فهم«الزم است  باره آنچه دراين
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عملي بامعنا در مـتن زنـدگي ديـده     منزلة به، هر رفتاري )Internalistapproach(گرايانه  درون
تواننـد بـدون درك    نـد و نمـي  ا اعمال و رفتارهاي انساني همگي داراي انگيـزه و نيـت  . شود
اين،  شان نيست؛ بنابر خارج از سيستم مفهومي آدميهاي  اما ايده ،فهميده شوند آدميهاي  ايده

مزبور قرار گيرد و شرايط  ةكند بايد درون جامع پژوهشگري كه روابط اجتماعي را مطالعه مي
  .)ibid: 108( و رفتارها را با توجه به متن جامعه تفسير كند

عي و متافيزيك را معادل بـا  علوم اجتما ةوود، مطالع سو به تبعيت از كالينگ وينچ از يك
ماننـد   سـوي ديگـر قواعـد حـاكم بـر زبـان و متافيزيـك را،          دانـد و از  تاريخي مي ةمطالع

در را هـاي ويتگنشـتاين    او استدالل .داند شرايط و شكل زندگي مي ةشد ويتگنشتاين، ساخته
زبـان خصوصـي را    امتنـاع از براي تبيين تبعيت از قواعد زبان و  هاي فلسفي پژوهشكتاب 

  :كند چنين بازسازي مي
شـود، ديگـران بتواننـد آن را درك     درستي رعايت مي اي به بايد ممكن باشد كه وقتي قاعده

ـ    بـه   كرد كه انساني كه تـا   توان فرض نمي...  آن قضاوت نمايند ةبار كنند و در  ةحـال تجرب
داشته است بتواند يك معيار اجتماعي را ن ةاي يا تبعيت از هيچ قاعد زندگي در هيچ جامعه

  .)ibid: 33( شخصي براي رفتار وضع كند

لوئيس كـرول   ة، بايد ديد او چگونه با مسئلينيِ پيتر وينچبعد از بررسي ديدگاه ويتگنشتا
 ةنحـو  هـا و كـالً   فعاليـت  و شكل رفتارهـا  توان نميطبق نظر وينچ، هرگز . شود رو مي روبه

 مـثالً ( )explicit(هاي واضح و روشـن   و گزاره ها هوممفاي از  زندگي انسان را در مجموعه
) )Axiomatic Sciences(اصول موضوعه و تعـاريف در علـوم اصـل موضـوعي      ةمجموع

دسـت   بـه خود بگيـرد و    حالت تجويزي بهكه  آن اي براي براي مثال هر قاعده. خالصه كرد
قاعـدة ديگـري   در سطحي بـاالتر،  اما  ،عمل به آن امر كرد  را به آدميبايد آدمي انجام شود 

عمـل بـه     به) سطح سوم(طور بايد در سطحي باالتر  و همينبايد اين امركردن را نشان دهد 
نهايت ادامه يابد و همان باليي  تواند تا بي اين نردبان سطوح مي. سطح دوم دستور داد ةقاعد

توان از اين دام  ونه ميپس چگ. بيايدهم هاي انساني  بر سر محقق قاعدهكه بر سر آشيل آمد 
طبقاتي از اصول و دستورات و مفاهيم  ةچنين سلسل دوري كرد؟ پاسخ اين است كه اصوالً

هاي زندگي انساني تركيبي از مفـاهيم نظـري و    قاعده. برقرار نيست) ندا كه همگي تئوريك(
را توجيـه   ها ها پيروي از قاعده اعمال و رفتارهاي عيني و اجتماعي انسان. استاعمال عيني 

برقـرار  توان گفت در سطح اول اصول نظري كلـي و غيرمصـرح    در مقام تمثيل مي. كند مي
  .كند اعد سطح اول را تجويز ميواست كه ق  و در سطح دوم عمل و رفتارهاي انسان است
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 ي، منطق نيز مسـتثن استاعد انساني به رفتارهاي عملي متكي وق ةطور كه هم حال همان
 امـا دهنـد؛   مـي ات را آموزش دمروش رسيدن به نتيجة استدالل از مق قواعد منطقي .نيست
خود را مجبور به قبول نتيجه كند آدمي خود بگيرند و   ها حالت تجويزي به اين قاعدهكه  اين

  .دكن توجيه و تفسير نميآن را منطقي ديگري  ةامري منطقي نيست و قاعد
ها نيست، بلكه  منطقي روشن ميان گزارهكردن به معناي آموزش قواعد  آموختن استدالل«
 11».كاري استدادن آموختن انجام  معناي  به

خود را هم  ةهمان ابتداي مقاله به زيركي پاسخ مسئل  گفت لوئيس كرول در  واقع بايد در
بينيم كه آشيل، برخالف چيزي كـه پـارادوكس    مي ،اگر به ابتداي مقاله بازگرديم! داده است

رفتارهـا و اعمـال   . پشت ببرد كند، توانسته است مسابقه را از الك بيني مي حركت زنون پيش
شـماري بـدون پاسـخ     هاي بي پارادوكس ،لحاظ شوندها  آن ها اگر جدا از افكار نظري انسان

بودن پارادوكس حركـت اسـت و ايـن پـارادوكس      معنا ن مسابقه بييافت پايان . مانند باقي مي
مفـاهيم نظـري و اصـول     ةپايبررفتارهاي انساني فقط كه سعي شده است  ناشي از آن است

كردن  پشت استدالل پارادوكس ميان آشيل و الك. ن، توجيه شونداي مشخص و معي موضوعه
اي محـدود از   اساس مجموعه بر فقطتوان عمل به آن را  نوعي رفتار اجتماعي است كه نمي
بايـد   ،كـردن را آموختـه اسـت    پشـت اسـتدالل   اگـر الك . اصول منطق توجيه و تجويز كرد

 صورت اصـالً   اين  غير  كنند بپذيرد، در اي را كه قواعد منطقي از مقدمات استخراج مي نتيجه
  .كردن را بلد نيست استدالل
هـاي نظـري و    اما طرفداران ديـدگاه  ،رسد نظر مي وينچ جالب و كامل به حل  راهچه  اگر

كنند كه منطق در طـول   پذيرند و قبول نمي وينچ را نميمنطقي رويكرد اجتماعي و تاريخي 
تغييرات اجتمـاعي و تـاريخي    ةواسط تاريخ تكامل يافته است و ممكن است در آينده هم به

وود و ويـنچ   شناختي ديگر چگونه بـر كالينـگ   هاي فلسفي و روش ديدگاهكه  اين .تغيير كند
  :از منظري ديگر به نظر وينچ انتقاد كرد توان اما مي ،تازند از حد اين نوشته فراتر است مي

مطلـوب    مصادره بهاستدالل نوعي گاه  آن ،باشد برقراراستدالل در مقدمات آن  ةاگر نتيج
 ة، نتيجـ )Fallacy of begging the question(مطلـوب   مصـادره بـه   ةدر مغالط. خواهد بود

كنـد از قبـل    اسـتدالل مـي  واقع كسي كـه   دلخواه خود را در مقدمات پنهان كرده است و در
بينيم كه نتيجه از قبـل   اگر به استدالل زير توجه كنيم مي مثالً. كند درستي نتيجه را فرض مي
انسـاني بـر آزادي و    ةبايد آزادي بيان داشته باشد زيرا جامع آدمي«: در مقدمات وجود دارد

ول دچـار همـين   لـوئيس كـر   ةپيتر وينچ نيز در پاسخ خود به مسـئل  ».است بنا شده برابري
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اسـاس   كردن يعني استخراج نتيجه از مقدمات بر استدالل«: گويد وينچ مي. مغالطه شده است
بايد بتواند نتيجه را از مقدمات استخراج كند؛ پـس كسـي كـه     ،منطق؛ اگر كسي منطق بداند

دفـاع  از خـود  گونه  وينچ اين احتماالً ».داند كند منطق نمي نتيجه را از مقدمات استخراج نمي
امـا آشـنايي او    ،پشت داستان در بخش نظري و تئوريك با منطـق آشناسـت   كند كه الك مي

خواهـد  نراستي اين بازي بـا كلمـات    اما به ،گيرد كار نمي كامل نيست زيرا در عمل آن را به
گيـرد كـه قواعـد     ي قـرار مـي  تعـدد هـاي م  خود در موقعيت ةدر زندگي روزمر آدمي ؟بود

كدام از آن قواعد را اسـتفاده   آيد، اما گاهي هيچ كار مي ها به ن موقعيتاجتماعي بسياري در آ
؟ آيا قاتل فهـم  ستا  آيا اين بدان معني است كه به فهم كاملي از آن قواعد نرسيده. كند نمي

آورد نـدارد   همـراه مـي   عمل براي او اعدام به  كشتن انسان دركه  اين درستي از مفهوم قتل و
شود كه سقراط هم چنين نظري داشته است  ؟ گاهي بيان مي)ديوانه نيستكنيد قاتل  فرض(

 ،تخطي از آن ممكن نخواهد بـود  ،فهم شود درست اخالقي كامالً ةاگر قاعدكه  اين مبني بر
را اسـتدالل   ةداد و او را قانع كرد كه نتيجـ  چنين پاسخيپشت  توان به الك راستي نمي اما به
اين است كـه   معناي  به ،اين استدالل را نپذيري ةاگر نتيج«يم پشت بگوي اگر به الك. بپذيرد

جاي حل مسئله   واقع به در ،»معناست كني و بحث با موجود غيرمنطقي بي غيرمنطقي فكر مي
  .ايم آن را منحل كرده
  نشان داده است هـر ين پارادوكس ابا اشاره به  »اساس قرارداد صدق بر« ةكوآين در مقال

كوآين در . شود استخراج منطق از قراردادها منجر به مغالطه يا تسلسل ميگونه تالشي براي 
  :كند آن مقاله بيان مي

كدام از   هر. ماند اي عام بدون پاسخ باقي مي هاي منطق را در قراردادها بدانيم، مسئله اگر ريشه
فرمـي  شـكل و   نهايت عبارتي را كـه بـه   نحوي كه صدق بي اين قراردادها كلي و عام است به

عبارتي از يك قـرارداد كلـي نيازمنـد يـك       كنند؛ اما استخراج صدقِ هر خاص باشد اعالم مي
  .)Quine, 1936: 351(آيد  وجود مي  ترتيب تسلسلي بدون انتها به استدالل منطقي است و بدين

كند كـه   خصوص آير، انتقاد مي هاي منطقي، به كوآين نيز مانند پيتر وينچ به پوزيتيويست
هرگونه استخراج منطـق  . توان از قراردادهاي زباني استخراج كرد منطق را مي گويند ميچرا 

چنين نيست كه بتوان از قراردادي زباني . كارگيري منطق است از هر نوع قراردادي مستلزم به
. منطقي اسـتفاده شـود   هاي استداللاز كه  آن درستي استخراج كرد مگر اي منطقي را به قاعده

حال يـا از منطـق بـراي اسـتخراج     . منطق را فرض گرفته است نخستهر استدالل معتبري 
كنيم منطق را  مطلوب است، و يا سعي مي  مصادره به ةكنيم كه همان مغالط منطق استفاده مي
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م پشت دا شويم كه الك بدون منطق از قراردادهاي زباني استخراج كنيم كه دچار تسلسلي مي
گاه ما را به  كنيم كه هيچ  اي را فرض هاي شرطي گزاره را چيده است؛ زيرا مجبوريم مرتباً  آن

  .رسانند نتيجه نمي
به وينچ نيـز  آير  ازرسد در ابتدا كوآين با وينچ همراه است، اما انتقاد او  نظر مي اگرچه به
اجتماعي يا شكل زنـدگي  توان قواعد منطقي را از قراردادهاي  اگر گمان كند مي وارد است

  .استخراج كرد
  
  معما هاي ممكن براي حل حل  راهبرخي . 3

پشت داد و از منطق دفاع كرد؟ در ادامه قصد دارم  توان به الك اما آيا هيچ پاسخ محكمي مي
 نخستاما  ،را نيز بيان كنمها  آن رسند معرفي كنم و اشكاالت ميكه به نظرم  حل  راهچندين 

  :گويد پشت مي الك. پشت بازگرديم ر ديگر به سخنان الكبا اجازه دهيد يك
i (P )شوند مقدمه؛ مقدمات استدالل صادق فرض مي.(  

ii ( اگرP، گاه  آنQ. )مقدمه(  
  )وضع مقدم ةبر قاعد نتيجه؛ بنا( Qبنابراين 

وضع مقدم فـرض پنهـاني دارد كـه در ايـن اسـتدالل       ةاستدالل كاملي نيست زيرا قاعد
  :آن فرض چنين است. آشكار نشده است

iii ( اگرP و ،) اگرP، گاه  آنQ(، گاه  آنQ.  
شدن اين  كه اضافه بگويدتواند  پشت مي اگر آشيل اين ايراد را بپذيرد، بالفاصله الك

پشـت   چهـارم الك  ةمقدمـ . ديگري نيز اضافه شـود  ةمقدمه نيز كافي نيست و بايد مقدم
  :چنين است

iv ( اگرP،  اگر [وP، گاه  آن[Q  و]  اگرP،  اگر [وP، گاه  آن[[Q، گاه  آنQ.  
اي  جملـه  در جايگـاه  Qگاه  نهايت هيچ افتد و در نهايت مي بي يپس آشيل در دام تسلسل

  .شود منفرد حاصل نمي
هيچ تعريفـي  عمل او داند و  وضع مقدم را مي پشت معناي نخست بايد فرض كنيم الك

پشـت   خواهيم به تعريف سيستم منطق بپـردازيم و الك  كند، زيرا نمي از منطق را نقض نمي
  .رسد با سيستم رايج منطق مشكلي ندارد نظر مي هم به
بدانيم و پايبند پشت را به اصل طرد شق ثالث  تواند باشد كه الك ساده چنين مي يحل  راه
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 Q ةگـاه بـه نتيجـ    چـون هـيچ   :سپس از او بپرسيم كه. نيم منطق او دوارزشي استفرض ك
امـا بنـابر قـانون     ،صدق و كذب آن هم نظري داشته باشـي  ةتواني دربار رسي پس نمي نمي

مطلوب آشيل برآورده  ،صادق باشد Qاگر . يا صادق است يا كاذب Qبودن منطق  دوارزشي
 Pرفع تـالي   ةبنابر قاعدگاه  آن ،كاذب باشد Qاما اگر  ،بحث بيهوده است ةشده است و ادام

  ).برهان خلف(است  Pكاذب خواهد شد و اين خالف فرضِ صدق 
رفع تالي  ةدر قاعدرا پنهاني  ةتواند مقدم پشت هم مي ايراد اين پاسخ چنين است كه الك

  :گونه بيان كند اين
  .P~گاه  آن ،Q]گاه  آن ،Pاگر [، و Q~اگر 

وجود مقدمه شده باشد به بداهت   رفع تالي پنهان ةاي در قاعد كه چنين مقدمه اينمسلما 
پشـت را از   تـوان الك  امـا نمـي   ،نيست )يعني قاعده وضع مقدم(خود  قاعده برادر پنهان در

  .منع كردآن  آشكار نمودن
پيشنهادي ديگر اين است كه از اهميت قواعد بكاهيم و قواعد را به خود منطق،  حل  راه

هـاي داسـتان    رسد لوئيس كرول زيركانه نام شخصيت نظر مي هم بهجا  اين در. پسيني بدانيم
بـه   برگسـون پاسـخي كـه   خود را از پارادوكس حركت زنـون انتخـاب كـرده اسـت زيـرا      

  :پارادوكس حركت داده چنين است كه
نيست كه اين  آن معناي  بهنيم تقسيم كرد   و مقصد را به دو أميان مبد ةتوان فاصل كه مي اين

  .)Bergson, H., 1911:308( قسمت بوده است  فاصله قبل از تقسيمِ ما هم شامل دو
هـاي   تـوان اسـتدالل   ميكه  اين :توان گفت ترتيب و با كمك پاسخ برگسون مي  همين  به

آن نيست كه قبل از اين توصـيف، قواعـد    معناي  بهكمك قواعد توصيف كرد   منطقي را به
  .استجزئي از منطق بوده يا در دل زبان و تعريف منطق پنهان شده 

قواعد استنتاجي بخشي از سيستم منطق باشند كه  اين پذيرفتني است؟ حل  راهاما آيا اين 
تواند مقبول باشد كه بتوان سيسـتمي منطقـي    پاسخ فوق زماني مي. بديهي است امري كامالً
فوق بيـان   حل  راههمچنين . باشدنداشته جانشيني  ةاي، حتي قاعد كه هيچ قاعده عرضه كرد

ه نشـود، مقـدمات   عرضـ اي براي توصيف استدالل منطقـي   كند كه اگر حتي هيچ قاعده مي
بايـد گفـت    ،اگـر چنـين باشـد   . توانند هر فردي را مجبور به قبول نتيجه كننـد  تنهايي مي به

رغـم   به. استاست و قواعد استنتاج مصنوعي  ابزاري و غيراصيل صرفاًآموزش منطق امري 
از  )1989مـانس،  (فوق، يكـي از تفسـيرهاي مشـهور     حل  راههمدلي با  براياين انتقادها و 

  .استبراي تسهيل كار  فقطاصيل نبوده و كند كه قواعد منطق  تراكتاتوس چنين پيشنهاد مي
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  صوريبازگشت به اساس منطق : حل  راهبهترين  .4
هـايي   هـايي كـه داشـت، نكتـه     رغم نقـص  بههايي كه در باال پيشنهاد شد،  حل  راهكدام از  هر

آن است كـه   حل  راهبهترين  حال. دهد پشت را به ما نشان مي كليدي براي مبارزه با دام الك
 ةو به افزودن هـيچ مقدمـ   برقرار نيستوضع مقدم  ةپنهاني در قاعد ةنشان دهيم هيچ مقدم

هاي مفهومي منطـق   اما براي اين منظور الزم نيست مانند راسل به بنياد ،ازي نيستاضافي ني
همچنين قواعـد منطقـي   . اجتماعي فروبكاهيم يدست ببريم يا همانند وينچ منطق را به عمل

را پسيني و مصنوعي قلمداد ها  آن هاي قدرت استداللي انسان جاي دارند و نبايد مايه  در بن
  .شود بازگشت به مفهوم صوري منطق است از آن دفاع ميجا  اين كه در يحل  راه .كنيم

زيرا در منطق صـوري   كند؟ نهايت دور مي بودن منطق ما را از تسلسلي بي اما چرا صوري
 نخسـت  .اسـتنتاجي را نشـان دهـيم    ةقاعد باني تفاوت ميان استدالل معتبر روش  بهتوانيم  مي

 ةتوان بـه دو شـاخ   منطق را مي اصوالً. ه شوددادمنطق صوري توضيحي  ةمناسب است دربار
در منطـق  . كـرد   تقسـيم ) formal logic( »منطق صـوري «و ) material logic( »منطق مادي«

شود كه چگونه محتوا و معناي جمله ما را به صدق جمالتي ديگـر رهنمـون    مادي بحث مي
 »نقادي« يا صرفاً) critical logic( »انتقادي منطق«شود؛ منطق مادي همان چيزي است كه  مي

)criticism( ةمنطق صوري فرايند استدالل را مستقل از محتواي مقدمات و نتيجاما ، نامند مي 
د شـو  شده ديـده مـي   سازي استدالل صوري ةدهد و آنچه در مقدمات يا نتيج بررسي قرار مي

اگـر مقـدمات   . فـرض نشـده اسـت   ها  آن كه هيچ معنايي براي استنمادهايي توخالي  فقط
  بـه استدالل هيچ ارتبـاطي  ) validity(اعتبار گاه  آن ،دهيچ معنايي نداشته باش صورياستداللِ 
از شهود زبـاني يـا سـاختار     مثالً(شود  مين ميأكند و از جايي ديگر ت ها پيدا نمي گزاره معناي

اما اين اعتبـار از   ،)مطرح شده است باره ديگري كه دراين يزبان يا ساختار جهان عيني يا آرا
وقتي اعتبار استدالل صوري مشخص . مين شود مطلق است و چون و چرا نداردأجايي ت هر

 .شوندادهاي توخالي مجانشين نهاي مناسب  گزارهيا ها  جملهكار الزم آن است كه  يگانهشد 
شـده   ل مطـرح شـويم كـه اسـتدال    پشت برگرديم، متوجه مي گوي آشيل و الكو اگر به گفت

اگر آشيل صـورت  . دارند) محتواي هندسي(محتواي خاصي  صوري نيست و جمالت كامالً
  :كرد پشت عرضه مي و فرم استدالل را به الك

P  
  .Qگاه  آن ،Pاگر 

 Qبنابراين 
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از منطـق اسـت    اي قاعـده فوق  بيانكه  و بگويد توانست آن را انكار كند پشت نمي الك
كـار رفتـه    وضع مقدم در آن بـه  ةفوق استدالل منطقي است كه قاعد بيان. زيرا چنين نيست

 درك ،با توجه بـه ادبيـات ويتگنشـتاين در تراكتـاتوس     ،عد منطق در اين استداللواق. است
 ةقاعـد جا  اين توان با انگشت به قسمتي از استدالل فوق اشاره كرد و گفت اما نمي ،شود مي

كردن نمادهاي فوق  پر .مقدمه و نتيجه را نشان داد توان ميكه  آن خالف وضع مقدم است، بر
كند ما را بدون درگيرشدن در تسلسـل   پشت در استدالل خود مطرح مي با جمالتي كه الك

  .رساند دلخواه مي ةبه نتيج
خواسـت   فرگه زماني كـه مـي  . دكردرگير  رااي است كه فرگه  كرول همان مسئله ةمسئل

شـد كـه يـك مفهـوم را در      دچار اين مسئله مـي  »مفهوم است يكمفهوم اسب «نشان دهد 
 .او مفهوم هميشـه محمـول اسـت    ديدگاهكه طبق  حالي داد، در جايگاه اسمي جمله قرار مي

 ـ F«يا  »يك موضعي است يمحمول F«. سازي مسئلة خود را حل كرد فرگه با روش صوري
منطقي هيچ نشاني  سازي ينيز صور كرول بارةدر. راه نجات فرگه است »يك محمول است

خواهد قواعد  مشكل كرول آن است كه مي. گذارد جا نمي  به هاز تسلسل در استفاده از قاعد
 گودل، اشر، باخداگالس هوفشتاتر در كتاب معروف  .زباني غيرصوري بيان كند  منطقي را به

)Hofstadter, 1979: 170( نيازي نيست كند براي درك معناي سخن مخاطب خود،  بيان مي
صورت، وقتي منطق   همين  به .كه سخن ديگري از طرف او بگويد چگونه پيام فهميده شود

ه شود تا بـه مـا بگويـد منطـق را چگونـه      عرضفهميده شد ديگر الزم نيست منطق ديگري 
ها را  و اگر كسي اين استدالل استهاي معتبر منطق صوري معادل با منطق  استدالل .بفهميم

  .رج از اساس منطق قرار داردنقض كند، خا
هـا قبـل از    چيـنش مهـره  . توان از مثالِ بازي شطرنج استفاده كرد براي توضيح بيشتر مي

ها در مكان جديد  وقتي حركتي انجام شد و مهره. شروع بازي مانند مقدمات استدالل است
شده است، يعني موقعيت جديـد   گرفتهاي از مقدمات  قرار گرفتند مانند اين است كه نتيجه

حركـت   ةدر اين بين، قواعد بازي شـطرنج يعنـي نحـو   . استدالل است ةها معادل نتيج مهره
مهم ايـن اسـت كـه قواعـد      ةاما نكت ،توان به قواعد استنتاجي منطق تشبيه كرد ها را مي مهره

  .نتاجي منطق را چگونه تفسير كنيمبازي شطرنج يا قواعد است
تواننـد بـه    ي را مـي تعـدد هـاي م  شوند كـه ورودي  ند توابعي دانسته ميگاهي قواعد مان

شود يا  مي تعريفقواعد حركت در شطرنج بر طبق يعني . هاي متناظري تبديل كنند خروجي
چينش ابتدايي و  بردر اين تحليل، قواعد بازي . شود مينتيجه از مقدمات استدالل استخراج 
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اين ديدگاه . كند اين قواعد هر حركت درستي را ممكن ميها اولويت دارد زيرا  انتهايي مهره
. اما تحليل ديگري نيز از قواعـد ممكـن اسـت    ،معادل دانست توان با نظر وينچ تقريباً را مي

 فقـط اما  ،رود كار مي ها به ها يا استدالل طبق اين رويكرد دوم، قواعد اگرچه در حركت مهره
قواعد تقـدم و   برها  ترتيب اعتبار استدالل بدين. شود ها درك مي ها يا استدالل مهره ةواسط به

  :تر به دو مورد زير توجه كنيم براي رسيدن به تصويري روشن. اولويت دارد
  .خورشيد در آسمان است، روز است، بنابراين خورشيد در آسمان استگاه  آن ،است اگر روز
P&Q  

  .Rگاه  آن ،P&Qاگر 
 .Rبنابراين 

» وضع مقـدم  ةقاعد«ها  آن كدام از اما هيچ است،هاي معتبري  استداللهر دو مورد فوق، 
آن را  ةصـورت يـك اسـتدالل، و مقـدمات و نتيجـ     . تفـاوت دارد  قاعده با استدالل .نيست
در اين رويكرد دوم، . توان درك كرد مي فقطاما قاعده را  ،توان در دو مثال فوق نشان داد مي

اما لزومي ندارد از اين تقـدم نتيجـه بگيـريم كـه      ،است اعتبار استدالل مقدم بر درك قاعده
اعـد  ود كـه هـم ق  كـر ه عرضـ تـوان تفسـيري از اعتبـار     ؛ مياستقواعد پسيني يا مصنوعي 

ايـن تفسـير    .دالل مقدم بر درك قواعد دانسـته شـو  استنتاجي اصيل باشد و هم اعتبار استد
  .همان تفسير صوري از منطق است

  : نظر ارسطو به قرار زير است  درچه تفسير اعتبار صوري  اگر
  است اگر ∑هاي  گزاره ةمجموع ةنتيج Φ ةگزار

1. Φ متفاوت باشد؛ برقرارند ∑هايي كه در  گزاره با همة 
2. Φ ؛)ندا ها چنين زيرا اين گزاره(نتيجه شود  ∑هاي  به ضرورت از دل گزاره 
 .ضرورت نياز نباشدشدن اين  براي فراهم ستنيبرقرار  ∑ ةاي كه در مجموع به هيچ گزاره .3

  :شكل زير مقبوليت بيشتري دارند اما امروزه تعاريفي به
را  Φصدق  ∑است اگر صدق اعضاي  ∑منطقي  ةنتيج Φ )اساس سمانتيك فرمال بر(

  .هاي منطقي تضمين كند به معناي ترم  توجه  با
ـ   ∑منطقي  ةنتيج Φ )اساس جانشيني بر( هـاي   تـرم از جانشـيني   ةاست اگر هـيچ نمون

 ،صـادق  ∑اعضاي  ةباشد كه در آن همبرقرار ناستدالل  صورت  درمتحدالشكل  غيرمنطقي
  .كاذب باشد Φاما 
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  :توان تعريف برهاني يا صوري از منطق را توجيه كرد اساس تعاريف فوق مي بر
اي از  طبق برهاني قياسي، كه زنجيره Φاست اگر  ∑منطقي  ةنتيج Φ )اساس برهان بر(

  .دست آمده باشد  هب ∑استدالل با كمك قواعد منطقي و روشن و شهودي است، از 
قواعد منطقـي ايـن   . شود مي بيانمنطقي  ةمنطقي مفهوم قاعد ةاز نتيج برهانيدر تعريف 

و اگر طبق اين قواعد از مقدمات استدالل و  استويژگي را دارد كه بسيار روشن و شهودي 
اما نتيجه  ،غيرممكن خواهد بود كه مقدمات صادقگاه  آن ،اي برسيم در مسير برهان به نتيجه

وضـع  بـر فـرم صـحيح مقـدمات      فقـط كه قواعد منطقـي   مهم اين است ةنكت. كاذب باشد
منطقـي درك   ايه ترممعنايي است كه از  براساسها  آن و صحت و درك شهودي شوند مي
كـه   عرضـه كـرد  تعريف برهاني تبع  منطقي به ةتوان تعريفي از نتيج ترتيب مي بدين. شود مي

. نيز معتبـر اسـت   تعاريف ديگر طبقگاه  آن ،معتبر بودبرهان آن اگر استداللي طبق  براساس
 تعييندرستي  منطقي به هاي منطقي و غير اگر مرز ميان ترم گويد ميكواين نيز در همين زمينه 

اسـتدالل  گـاه   آن ،ع مفهومي و اسمي زبان نيز به حد كـافي گسـترده باشـد   بو مناباشد شده  
تعريف جانشيني، كه همان تعريف صوري از اگر طبق  فقطمعتبر خواهد بود برهان اساس  بر

  .معتبر باشد استدالل در اين مقاله است،
توانايي الزم براي بيان منطق را داشته دنبال زباني باشيم كه  بايد به فقطتوضيح فوق،  رب بنا

دهد زبان طبيعي چنين توانـايي را   تاريخ منطق نشان مي. باشد و ما را دچار سردرگمي نكند
هاي منطقي را بدون خلط مفـاهيمي ماننـد    استداللها و  ترمتواند  اما زبان صوري مي ،ندارد

  12.سازي داشته باشيم وريدرك درستي از صكه  آن شرط ، بهقاعده و استدالل نمايش دهد
  
 نوشت پي

 

باشـد كـه نتيجـه بـا ضـرورت از       گفتهحاوي و متضمن اين  هرگاهگوييم  قياسي مي ااستدالل ر .1
 ةديگـر، مقـدمات اسـتدالل زمينـ      عبارت  و به) استنتاج ضروري(مقدمات استخراج شده است 

 ).3: 1384نبوي، ( اند قاطع و جامعي را براي استنتاج فراهم آورده
2. Lewis Carroll (/kærəl/, KA-rəl) 

متخلص به لوئيس كرول، ) Charles Lutwidge Dodgson .1832  - 1898(چارلز دادسن 
، كتـاب مشـهور او  . مدار انگليسي بـود و عكاس نا ،دان، خادم كليسا دان، منطق نويسنده، رياضي

م، بعد از يك قرن و نـيم هنـوز زبـانزد اهـالي      1865شده در  نوشته 2آليس در سرزمين عجايب
 .ادبيات است
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  1390هار و تابستان 

ي از ايـن    

ـرد، پـس     
آغـاز   ةطـ     

پشت   الك
پشت   الك

نهايـت   ـي 

  
ن توضيح 

 ةـرا دونـد      
پس دونده 

4. Achill

ايـن  : سـت    
. ده اسـت    

س حركـت  
ـاي خـود     

p)ط   q) 
 شـود  ح مي

 ةت به نوشت
  .نست

ر ديـدگاه   
ع ارزشـيِ   

هومن محمد قربا

، شمارة اول، بهدومل 

روايـت مـوجزي 

ابقه سـبقت بگيـ
ـه آشـيل بـه نقط

رسد، مي d3 به 
 پر كند هميشه

كه بـ حالي سد در

رادوكس را چنين

ـبقت بگيـرد، زيـ
غاز كرده است؛ پ

les   يونان باستان
كـه بـدين معناس
 پاسـخ داده شـد
ش به پارادوكس
ـي اسـت از جـ

شـرط ةـان رابطـ   
مطرح »...گاه  آن 

رود اين ابهامات
شرطي دان ة گزار

رسـد در نظر مي ه
ان ادات تـابعهمـ   

، ساپژوهي منطق

.ودشـ   داده مـي  

 در ابتداي مسـا
زمـاني كـ. كنند ي
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اهميت  دهندة داند نشان گام اول براي حل اين مسئله مي فقطاين توضيحات را  همةراسل كه  اين .9
 .استو پيچيدگي آن 

 الؤاصول منطق اضافه كنيم، اين س ةيك اصل به مجموع منزلة وضع مقدم را به ةحتي اگر قاعد 10.
يعنـي  . جانشـيني وارد ايـن اصـل كـرد     ةتوان طبق قاعد ها را مي كه كدام گزارهجا خواهد بود ب

 .شود جانشيني منتقل مي ةوضع مقدم به قاعد ةاستقالل مورد بحث، از قاعد
11. Learning to infer is not just a matter of being taught about explicit logical relations 

between propositions; it is learning to do something (Winch, 1958:57). 

نوشته شده  Isashiki Takahiro (1999)اي ژاپني به نويسندگي  بايد در انتها متذكر شد كه مقاله12. 
در اي از ايـن مقالـه    سفانه ترجمهأمت. شده است بيانحلي قطعي براي مسئله  در آن راه كه است

در اين . دست آمد اي چند سطري به زبان انگليسي از اين مقاله به چكيده فقطو  دسترس نيست
درسـت   حـل   راهو  دندار تيشده اشكاال حال گفته  به  هايي كه تا حل شود كه راه چكيده بيان مي
هـاي جزئـي    فعاليـت  شـود  سـبب مـي  آنچه اتصال ميان مقدمات و نتيجه را . 1: چنين است كه

هـايي   هاي جزئـي از سـنت   اين فعاليت. 2. اصلي كلي براي استدالل ةعرضاستدالل است و نه 
  .كردن ممكن نيست ها استدالل بدون دانش عملي ما از اين سنت. 3. كنند غيرمصرح پيروي مي

  .ژاپني توسيعي از نظر وينچ باشد ةاين مقال حل  راهرسد  نظر مي به
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