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ماهیت قواعد منطقی چیستند؟-1◄منطق چیست؟

دانش منطق چه دانشی است؟-2
درست اندیشیدن-1

درست استدالل کردن-2



مصون نگه می داردتفکرابزاری قانونی که مراعات آن ذهن را از وقوع خطا در : منطق ارسطویی◄

منطق●
نه بخشی

منطق ●
نه بخشی-دوبخشی

مقوالت
قضایا
قیاس
برهان

جدل
مغالطه

شعر

خطابه

ایساغوجی
معرف

حجت

ارسطو

فورفوریوس

برخی از شاگردان ارسطو

صناعات خمس++مبحث الفاظ



های ویژگی برخی از 
مهم منطق جدید

استساختگی و صوری دارای زبان -2◄

استدالل ها می پردازداعتبارتنها به بررسی -3

می شودنعلمی آلی و صرفاً ابزاری محسوب -4

ه   قادر بعلی االصول با گسترش واژگان زبان صوری، -5
استذهن استداللیبررسی هرنوع فعالیت 

میان ساختار نحوی و معناشناسیتفکیک دقیق -6

آن در فرازباناثبات برخی ویژگی های فرامنطقی در مورد -7

موضوع آن اخص از منطق قدیم است-1

سیستم های منطقی بسیاری در حوزه منطق جدید معرفی شده اند-8



منطقنگاهی به تاریخ ◄

م11-7قرن 

م.ق3قرن 

م.ق2-3قرن 

م2قرن 

م3قرن 

م6قرن 

(منطق حملی)ارسطو 
عصر طالیی یونان

(منطق شرطی)تئوفراستوس 

(منطق گزاره ای)رواقی-مگاریخروسیپوس؛ منطق 

(اصطالح منطق)اسکندر افرودیسی

(ایساغوجی)فورفوریوس

(اولین کتاب به زبان سریانی)پولس ایرانی

م.ق4قرن 

(شرح منطق ارسطوئی)عصر تاریکی 



نهضت ترجمه از یونانی به عربیم9-8قرن 

(کندی، فارابی)مسلمانانشکل گیری منطق م10-9قرن 

،خونَجیابن سینا، ابن رشد، سهروردی، )شکوفایی م14-10قرن 
...(فخر رازی، خواجه نصیر طوسی، کاتبی قزوینی، ارموی و

عالمه حلی، تفتازانی، قطب الدین)توقف و حاشیه نویسیبه بعد14قرن 
(رازی، مالصدرا، مالهادی سبزواری

منطق در جهان اسالم◄



(1142-1079)پیتر آبالردم12-11قرن

(1308-1267)جان اسکوتوسم14-13قرن 

(1349-1285)ویلیام اوکامم14-13قرن 

(1358-1300)جان بوریدانم 14قرن 

(1596-1650)دکارت

(1561-1626)بیکن

(1588-1679)هابز

(1711-1776)هیوم

(1632-1704)جان الک

(1642-1717)نیوتن

(1724-1804)کانت

(1646-1716)الیب نیتس

م 17-16قرن 

م 17-16قرن 

م 17-16قرن 

م 17قرن 

م 18-17قرن 

م 18-17قرن 
م 18قرن 

م 18قرن 

رنسانس
مخالفت با منطق ارسطویی

منطق و پیر نیکول( 1612-1694)آنتوان آرنوم 17قرن 
پورت رویال

(1770-1831)هگلم 19-18قرن 

منطق ارسطویی مضر است: ارغنون جدید

منطق ارسطویی تنها برای جدل مفید است

منطق باید به پیشرفت علم کمک کند

ارسطو پدر منطق است و پس از او 
دیگر نمی توان چیزی به منطق افزود



ریاضی سازی منطق(:منطق جبری)منطق در قرن نوزدهم◄
(1815-1864)جرج بول
(1806-1871)دمورگان

(1841-1902)شرودر

(1839-1914)پیرس
...

بیشتر منطق دانان این قرن ریاضی دانانی بودند که تالش داشتند منطق ارسطویی را
به گونه ای با زبان ریاضیات بیان کنند تا دامنه کاربرد و توانایی آن برای حل مسائل

.ریاضی افزایش یابد؛ اما مبانی فلسفی منطق ارسطویی را قبول داشتند

ساخت وسیله ای ریاضی برای مدل سازی قوانین حاکم بر استنتاج صوری



(1646-1716)الیب نیتس◄منطقی سازی ریاضی

(1831-1916)ریچارد ددکیند

مبنای زبان حساب برای تفکرکه بر زبان فرمول : نگاریمفهوم (:1848-1925)فرگه
.مدل سازی شده است

تحویل ریاضیات به منطق
مفاهیم و استنتاج ها

حساب تابع ارزشی گزاره

نظریه تسویر

(محمول-به جای موضوع)تحلیل توابع و شناسه ای زبان

برتراند راسل

...

متافیزیک و منطق فرگه◄



├دامنه تهی وجود ندارد-7 (∃𝑥)(𝑥 = 𝑥)

├اسامی خاص مرجع دارند-6 (∃𝑥)(𝑥 = 𝑎)

~├می تواند تهی باشدمحمول -4 (∀𝐹)(∃𝑥)(𝐹𝑥 ∨∼ 𝐹𝑥)

استفاده از استلزام مادی-5

ثالثاصل طرد شق -2
اصل تناقض-1

├ (𝜑 ∨∼ 𝜑)

├ ∼ (𝜑 ∧∼ 𝜑)

├ 𝜑 ⊃ 𝜓 = 𝑑𝑓 ∼ (𝜑 ∧∼ 𝜓) مبانی فلسفی
منطق کالسیک

◄

ریاضیاتنسبت به نوع رویکرد در مورد جایگاه منطق -9

منطق کالسیک تابع ارزشی است-8

بودنارزشی دو -3

شناسه-تحلیل جمالت به صورت تابع-10
استmonotonicمنطق کالسیک -11
تحلیل خاص از ساختار اندیشه، و در نتیجه از ساختار جهان-12



منطق های فلسفی
افزودن مفاهیم معرفتی به زبان: منطق معرفت

غیرکالسیک

توسعه یافته

افزودن مفاهیم موجه به زبان: منطق موجهات

افزودن مفاهیم تکلیف به زبان: منطق بایایی
افزودن مفاهیم زمانی به زبان: منطق زمان

...

رد رویکرد دوارزشی بودن: منطق چندارزشی
خاصحذف پیش فرض وجودی به اسامی: منطق آزاد

مخالفت با استلزام مادی: منطق ربط

حذف اصل طرد شق ثالث: منطق شهودی
رد پیش فرض دوارزشی بودن: منطق فازی

حذف برخی قواعد و قضایای منطق کالسیک: منطق کوانتوم

◄

...



برخی منابع مفید



برخی منابع مفید



.نداردوجود فلسفههیچ جانشین ریاضی برای 

یکریپک

با تشکر از حضور و توجه شما


