
103
 -

104
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
9 

ار
 به

1 و
39

8 
ان

ست
زم

83

ید
جد

ی 
ها

طق 
من

بر 
ی 

ه ا
دم

مق

مقدمه ای بر منطق  های جدید     

به  نیاز  یا دیده  شده  اندازه گیری  شده  در علوم مهندسی پدیده های 
تفسیر و تحلیل دارند. در فرآیند تحلیل مهندسان به دنیای انتزاعی 
اگر  می کنند.  پیدا  سروکار  فرمول ها  و  ریاضیات  با  یعنی   ، می روند 
؛  باشد  داشته  تفسیر  قابلّیت  انتزاعی  دنیای  در  تحلیلی  و  تئوری 
بین  ُپِل  است.  دانشی  دربردارنده ی  که  است  آن  نشان دهنده ی 
مشاهده و تحلیل ، منطق است. گاهی تعّمق در جلوه هایی ویژه از 
طبیعت ، ما را به اندیشیدنی از گونه ای دیگر می کشاند. این گونه ی 
جدیِد تفّکر نمی تواند بی پایه و دلخواه باشد و باید راه گشایِی خود را 
در تفسیِر پدیده های دیدنی یا ساختنی نشان دهد و راه به جایی ببرد.
   در سال 1841 میالدی ، دختری جوان و دانش آموخته در نامه ای 

به مادرش نوشت :
از  درکی   ، عصبی ام  حواّس  در  یگانه  ویژگی هایی  خاطر  به   «    
؛ نوعی  موضوعات در خودم احساس می کنم که در دیگران نیست 
ادراک و حّس از مواردی به چشم نیامده ؛ این موارد از چشم و گوش 
و حواّس معمول پنهان مانده اند. این امر به تنهایی در کشف و تحقیق 
کمکی اندک است ؛ ولی به جایش در استدالل و یافتن منطِق توضیح  
و هم چنین تمرکز برای حّل مسائل ، دنیایی فراخ برایم گشوده است.«   
   خانم » آدا الو لِی اس « که برای مصون ماندن از میراث پدِر بی پروای 
به تحصیل  ، مقّید و تشویق  بایُرن «  لُرد  اخالقی و شاعرپیشه اش » 
ریاضی شده بود ،  در همان سال ها با آقای » چارلز بابِیج « آشنا شد و 
دوستِی سریع و صمیمی بین آن ها آغاز گردید. آقای بابِیج در آن وقت 
به دنبال توسعه و تکمیل دستگاهی بود که » موتور محاسبه « نامیده 
بودش ؛ به گونه ای که این » موتور « بتواند اعداد را بخواند و اعماِل 

ایمان بهرامعلی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه

اصلِی ریاضی را روی آن ها انجام دهد. » آدا « که همکار آقای بابِیج 
در این کار شده بود ، با تیزبینی و تصّوری ژرف ، آینده ی این دستگاه 
را به گونه ای پیش بینی کرد که می تواند موسیقی بسازد، شطرنج بازی 
کند و تحلیل انجام دهد ؛ آن هم به اندازه ای که » موتور تحلیل « شود.

   این روزها می دانیم که اساس کاِر کامپیوتر یا رایانه ها - که آقای 
بابِیج را پدر آن می شناسند - بر منطق استوار است. هر سامانه ی 
یا  گزاره  از  مجموعه ای  اول   : دارد  اصلی  جزِء  سه  منطقی 
این  بین  روابط  برای  منطقی  عمل  پنج  دوم   ، پیش فرض ها 
گزاره ها و ارتباط دادِن آن ها ، سوم هم معیاری برای درستی 
و  دستور  پایه ی  بر  که  است  فرضی  یا  جمله   ، گزاره  ؛  صدق  یا 
کاربُردهای  دامنه ی  در  و  است  شده  ساخته  مشخص  قاعده ای 
مختلف، گزاره های ویژه ی آن مجموعه تعریف و مشخص می شوند. 
با پنج رابطه ی ترکیبِی » نقیِض .... « ، » .... و .... « ، » .... یا 
.....«، » اگر .... آن گاه ..... « ، » ..... هم ارِز ..... است«، می توان 

جمله های مرّکب ساخت و گزاره ها را با هم ترکیب کرد. 
   معیار درستی ، پایه ای بسیار مهم در سامانه ی منطق است. در 
سامانه ای که حواّس عمومی ما انسان ها هم با آن درآمیخته ، این 
معیار دوگانه است : یعنی یا صفر است به نشانه ی نادرستی ، یا یک 
از قدیم مورد  این گونه سامانه ی منطقی  به نشانه ی درستی.  است 
موشکافی قرار گرفته و به وسیله ی » ارسطو « و در واقع ، قبل از او 
توسط » ِکریسی پوس « تدوین شده است. آقای » بول « و »ِفِرگه« 
در قرن نوزده میالدی این سامانه را با ریزه کاری ها و عالئمی جدید 
و ریاضی ثبت و تدوین کردند که ابزاری نیرومند ، همراه با راحتِی 
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بیان  به دنبال آورد. این نوع منطق پایه ی دستور زبان و درک ما 
نامیده  یا مدرسه ای «  و » منطق عادی  است  و محیط  اطراف  از 

می شود.
   برای اولین بار در اواخر قرن نوزده میالدی آقای نیُکال الکساندُرویچ 
واسیُلف برای منطقی غیرمدرسه ای ضوابطی نوشت و فرمول هایی 
انجام شد  دانشگاهی  این کار در همان  ؛  تدوین کرد  آن  با  مرتبط 
هندسه ای  از   » لباِچفسکی   « آقای  آن  از  قبل  سال  هشتاد  که 
غیراُقلیدوسی سخن گفت و مغایِر حقیقت بودِن هندسه ی اُقلیدوسی 
را که برای قرن ها پایه ی درک انسان ها از محیط بوده مطرح کرد. 
هندسه ی ایشان و » بُویانی « و بعدها نوع دیگِر آقای » ریمان « ، 
اکنون بسیار شناخته شده و کاربُردی اند. در سامانه ی منطِق واسیُلف، 
ترتیب  بدین  باشند.  بی اثر  و  غیِرصادق   ، صادق  می توانند  گزاره ها 
ایشان قانون تناقِض منطِق عادی را رد کرد. برای نمونه ، در منطق 
واسیُلف ، گزاره ی » S هم ارز A است « و » S هم ارز A نیست « 

و دارای ارزِش » بی اثر« است ؛ یعنی نه درست است ، نه نادرست.
   فیلسوف لِهستانی آقای » لوکاِزویچ « در سال 1920 پیشنهاد کرد 
که برای ارزیابی گزاره ها ، عالوه بر ارزش یک و صفر منطِق عادی ، 
عدد یک - دوم )1/2( هم استفاده شود. بر همین اساس ، او جدول 
درستی یا ارزش جدید برای سامانه ی خود تهیه کرد. در این سامانه 
اگر ارزش گزاره ها مانند منطِق عادی صفر و یک باشد ، همان قوانیِن 
منطِق عادی بر آن ها جاری است. اگر ارزش گزاره ای )p( 1/2  باشد، 
 p هم 1/2  است. برای گزاره ی شرطِی اگر )Np( ارزش نقیِض آن
آن گاه p ؛ p  q درصورتی که ارزش مقدم )p( از تالی )q( کم تر یا 
مساوی باشد ، گزاره ی ترکیبی ارزش یک دارد ؛ در غیر این صورت 
به  زیر  این سامانه ی سه  ارزشی در جدول های  ؛  دارد  ارزش 1/2  

 صورت خالصه نشان داده شده است :

   لوکاِزویچ از نوعی از آینده نگرِی امکان توسعه ی منطِق پیشنهادِی 
در  حقیقِی  اعداد  به گونه ای که  ؛  گفت  سخن  هم  خود  سه ارزشی 
فاصله ی بین صفر و یک در آن استفاده شود و در واقع ، منطق هایی 

با بی نهایت ارزش در محدوده ی ]0,1[ درست شود.
   هم چنین مطابق آن چه آقای » گودل « اثبات کرد ، می توان معیار 
 T)a(صدق یا درستی را در سامانه های منطق به صورت تابعی ریاضی
هم در نظر گرفت؛ به گونه ای که گزاره ها برای اثباِت درستی خود در 
» منطِق عادی « باید مقدار خود را در این تابع مساوی یک حاصل 
کنند : )Ta=1( ، یا در » منطقی غیرمدرسه ای « همسان با معادله ی 
ریاضِی تابع حقیقت قرار گیرند ؛ یعنی محیط گسسته ی بین ]0,1[  با 
محیِط  پیوسته ی تابع حقیقت )T)a جایگزین شود. متفاوت بودن یا 
کاربُردی بودِن این منطق ها که اعداد مختلف یا ترکیب های متفاوت 
، نتیجه ی تئوری آقای گودل  در ساختن آن ها نقش دارد. در واقع 
کامل  و هم  نمی تواند هم سازگار  ریاضی  است که هیچ سامانه ای 

باشد. اگر سازگار )consistent( باشد ، کامل نیست ؛ یعنی معادله ای 
درست در آن وجود خواهد داشت که درستِی آن قابل اثبات نیست؛ 

و برعکس. 
   با معیارهای درستِی دوگانه مانند منطق عادی یا چندگانه مانند 
منطق های گفته شده در باال ، می توان به گونه ی ماتریسی یا تِنسوری 
آن ها هم اندیشید. هرکدام از این موارد ، دستگاهی منطقی برای خود 
 ، پدیده ای  یا در  بیایند  به کار  می سازند که شاید در حل مسأله ای 
است  میان ممکن  این  در  بدهند.  به دست  آن  تفسیر  برای  ابزاری 
از  بهتر  سامانه ها  این  از  کدام یک  که  شود  برانگیخته  اندیشه  این 
دیگری است ؟ یا آن که آیا این سامانه ها واقعی هستند یا تنها توالی 
رخدادها هستند ) مانند آن چه آقای هیوم مطرح کرده ( ؟ یا چنین 
در  وقتی  ؟  دارند  عینی  واقعّیتی  و  وجود  آیا  پدیده ها  بین  روابطی 
بازی رایانه ای شطرنج ) نسخه ی نرم افزاری ویژه ی تلفِن دستی ( که 
تفریح زیر ِجبِلّی من در منزل است مغلوب می شوم ، خود را بازنده 
به برنامه و منطق آن می بینم و خطاست که تلفن دستی و قطعه ی 
دستگاه  به  و  پندارم  برنده  را  آن  الکتریکِی  و جریان های  سیلیُکنی 
م )Physical Reality( دارد و  تبریک بگویم. دستگاه واقعّیتی ُمَجسَّ
برنامه ی شطرنج ، واقعّیتی عینی )Objective Reality(. اثر واقعّیت 
عینی را می توان مشاهده کرد ؛ هرچند نمی شود با اتوموبیل از روی 
آن رد شد ! پس این جا درباره ی مسائلی واقعی سخن در میان است 
که مانند قوانین فیزیکی اثرشان دیده می شود ، ولی ُمَجّسم نیستند.

و  انتزاعی  مسائلی  به  می تواند  که  است  به گونه ای  انسان  ذهن     
مخالِف حّس عادی یا فراتر از دنیای فیزیکی فکر کند. این قابلّیت، 
منبع الهام و نظریه ی افالطون بوده که منشأِ همه ی دانش و حِس 
آن  از  هرچند  ؛  بود  دانسته   » ماوراءالطبیعه   « منبعی  از  را  انسان 
زمان تاکنون چیزی از منبع پیشنهادِی ایشان دیده نشده است. اگر 
آن  برای  و  برویم  انتزاعی  دنیای  به  پدیده ای  توضیِح  برای  بتوانیم 
در  نهفته  دانشی  پدیده  آن  که  یعنی   ، بنویسیم  منطقی  و  ریاضی 
خود دارد. تالش برای توضیح چیزها به صورتی مبهم ، منحصر به 
فردی خاّص یا غیرجهانشمول تاکنون نتیجه ای به بار نیاورده است. 
اگر از دنیای هنر و متاگیتیک که بگذریم ، پدیده های قابل توضیح 
اندیشه  به کار مهندسی می آیند که چهارچوب های  زبان ریاضی  با 
را دیگرگون و گسترده می نمایند. وقتی آقای » بویانی « سامانه ی 
هندسه ی غیراقلیدوسی خود را به زیبایی ساخت ، در نامه ای به پدر 
ریاضی دانش نوشت : » من از » هیچ «،  دنیایی کاماًل جدید ساختم«. 
سامانه ی هندسی ایشان ) که همان سامانه ی لباچفسکی است ( ، 
امروز راه گشاست و عالَمی نو - به قول آلمان ها Denkbereich ، به 
طالْب ِعلمان هدیه داده که ممکن است روزی جزیی از حواّس عادی 

انسان شود و کوچک و بزرگ به راحتی درکش کنند.
توضیح  برای  تخّیِل  و  تصّور  و  قدیم  و  رایج  داستان های  نقِد     
پدیده ها، منشأ تولید و خاّلقّیت است. هرچند برای پیشرفت باید به 
دنبال مسیرهای نرفته و راه کارهای امتحان  نشده رفت. ممکن است 
این مسیرها در ذهن مردمان عادی مخالِف ادراک بیاید ، ولی اگر 
راه گشا باشد ، بی تردید جزیی از ادراک خواهد شد ؛ چنان که نزدیک 
به یک سده و نیم پس از نامه ی خانم » آدا الو  لِی اس « ، وزارت 

دفاع آمریکا به افتخار ایشان نام او را بر زبانی رایانه ای نهاد.
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