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 رستال و بيل آراء بر تکيه با منطقی گرايی کثرت بررسی
 کالنتری علی سيد

 )نویسندة مسئول(
 **زاده کرباسی احسان امير

 چکيده
 خرواهيم  منطرق  در گرایری ¬کثررت  نظریرة  بررسی به رستال و بيل آراء بر تکيه با مقاله ای  در
 گرایریِ  کثررت  مختلرف  انرواع  منطقری،  گرایی نسبی منطقی، انحصارگراییِ نظریات ابتدا در. پرداخت
 منطقری  گرایانة کثرت نظریاتِ دیگر به نسبت را رستال و بيل گرایی کثرت تفاوتِ همچني  و منطقی
 منطقری  گرایری  کثررت  نروعی  بره  میتقرد  رسرتال  و بيل که داد خواهيم توضيح. کرد خواهيم تشریح

 تیریرف  در «مورد» واژة از قبولی قابل و متفاوت تفاسيرِ توان می آن اسا  بر که هستند میناگرایانه
 برر . هسرتند  نيز منطق هنجارمندی به میتقد رستال، و بيل دیگر طرف از. داد ارائه اعتبار از تارسکی
. اسرت  عرادی  زبان در استدالالت ارزیابیِ برای هنجاری  پيامدِ واجد منطقی، اعتبارِ نظر، ای  اسا ِ
 ای  به است، ها¬آن گرایی کثرت ناقضِ رستال و بيل اخيرِ موضعِ که است آن رو پيش مقاله مدعای
 برا ِ  در بررسری  و بحر  . کنرد  مری  منطقری  انحصرارگراییِ  بره  مبدل را هاآن گراییکثرت که نحو
 بره  مربروط  مباحر   حروزة  در کمترر  که است مطلبی منطق، هنجارمندیِ ایدة از متفاوت هایِ نسخه
 ایر   برا ِ  در کره  هرایی  آمروزه  بر تکيه با مقاله، ای  در. است شده توجه آن به منطقی گراییِ کثرت
 رسرتال  و بيل منطقیِ گراییِ کثرت بررسیِ و نقد به کرد، خواهيم ارائه منطق هنجارمندیِ از ها نسخه
 .پرداخت خواهيم
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 مقدمه

 واضرح  البتره . است منطق مختلف هایگونه وجود دربارة ادعایی منطقی گراییکثرت
 هرای منطق وضیيت. ندارد مختلف هایمنطق وجود مورد در تردیدی کسهيچ که است

 از قبرل  کره  همرانطور . اسرت  امرروزی  متفاوت هایهندسه هایوضیيت همانند متفاوت
 رفته رفته اما بود، اقليدسی هندسة متصور هندسه تنها غيراقليدسی، هایهندسه پيدایش
 حروزة  در. شردند  اقليرد   رقيرب  هرای هندسه به تبدیل لباچفسکی ریمانی، هایهندسه
-رقيب فراسازگار های منطق و ارزشی چند های منطق شهودی، های منطق نيز، منطق

 را ریاضريات  در متفراوتی  سراختارهای  امروزی، ریاضيدانان. شدند کالسيك منطق های
 کاربردهای مختلف هایمنطق که ندارند تردیدی نيز نکته ای  در البته و دانندمی منطق
 مردارهای  سرازی مردل  بررای  کالسريك  هرای گرزاره  منطرق  نمونه برای. دارند مختلفی
 بسرياری  دستوری ساختهای سازی شبيه برای لمبك منطق یا و رودمی کار به الکتریکی

 برا  کدام هر متفاوت هایزبان دیگر، عبارت به. (Steinberger, 2017c: 9) است مفيد
 مرتبره  محموالت منطق یا هاگزاره منطق طبیاً. شوندمی سازیمدل متفاوتی هایمنطق
 مناسرب  شرود، مری  اسرتفاده  موجهره  هایادات از آن در که زبانی سازی مدل برای اول،
 . نيست

 وجرود  گرایی،کثرت ای  ریشة که چرا. نيست منطق در گراییکثرت نوع تنها ای  اما

 دیگری نوع 1.است حوزه آن در تحقيق برای ابزارها تنوع نهایت در و متفاوت هایحوزه

 هرای منطرق  در نمونه، برای. است منطقی واژگان مینایی تفاوت از ناشی گراییکثرت از

. است متفاوت ارزشی تابع هایمنطق در هاادات مینای با هاادات مینای 2ارزشی غيرتابع

 اگر اما است 3مادی شرطی صورت به شرطی هایادات مینای کالسيك، منطق در مثالً

 مینرای  صرورت  ای  در شود لحاظ مادی شرطی از متفاوت طبيیی زبان در شرط مینای
 تنروع  گرایری، کثررت  ای  ریشة. شد خواهد جدید منطقی ایجاد به منجر زبانی ادات ای 

 بررای  تیرابير  از خاصری  مجموعرة  منطق، هر. است منطقی ربط حروف و هاادات میانی
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 (زاده اميراحسان کرباسیو  علی کالنتری)سيد 

 برر  مبتنری  گراییکثرت توانمی را گراییکثرت ای . گيردمی نظر در خود منطقی واژگان
 نروع  همي  منطقی، گراییکثرت سازتری مسئله و تری مهم نظر به. دانست مینایی تغيير
 شرود،  هرا منطرق  تکثرر  موجرب  مینایی تنوع منطقی کليدی هایواژه در اگر. است اخير

 ایردة . )شود محقق شده ایجاد هایمنطق همة توسط منطق اساسی کارکرد است ممک 
 بخش در رستال و بيل گرایی کثرت بررسی هنگام به را منطق اساسی و محوری کارکردِ
 (.   داد خواهيم بيشتری توضيح بیدی

 مفراهيم  مثرال  عنروانِ  به. شوندنمی محدود منطقی اداتهای به فقط منطقی، واژگان
 پيامرد  مفهروم  تروان مری . هسرتند  منطرق  در اساسی مفهوم دو نيز منطقی پيامد و اعتبار
 پيامرد  الرف  جملة بگویيم که صورت بدی  نمود تیریف اعتبار مفهوم حسب بر را منطقی
 باشرد،  شده تشکيل   نتيجه و الف مقدمة از که استداللی هرگاه است   جملة منطقی
 : (Tarski, 1956: 417) شودمی تیریف زیر صورت به اغلب اعتبار. باشد میتبر

 مقردمات  آن در که 4موردی هر در اگر تنها و اگر است میتبر استدالل یك

 . باشد صادق نيز نتيجه باشند صادق

 تیرابير  تروان  می که است ای  (Beall&Restall, 2006) رستال و بيل مهم ادعای
 از مفهوم یك توليد به منجر تیبير هر لذا داشت اعتبار تیریف در« مورد» واژه از متفاوتی
 مفهروم  صرورتيکه  در شرد،  گفته که همانطور. شد خواهد منطقی پيامد نتيجه در و اعتبار
 نخواهيم نيز منطقی پيامد از واحدی مفهوم طبیاً باشيم نداشته دست در اعتبار از واحدی
 منطرق  و اعتبرار  مفهروم  نروع  بره  بسته جمله دو بي  منطقی پيامد رابطة تحقق و داشت
 تقریررِ  بره  مقالره  دوم بخرش  همچنري   و بیدی بخش در. کرد خواهد تغيير آن با همراه
 گرایری  کثررت  آن اسا ِ بر و« مورد» مختلفِ تیابير با ِ در رستال و بيل موضعِ تر کامل
 اسرا   بر مذکور گرایی کثرت نقد به به نيز ادامه در. پرداخت خواهيم هاآن دید از منطق
 . پرداخت خواهيم منطق هنجارمندیِ آموزة
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 رستال و بيل منطقیِ گرايی کثرت .1

 GTT اختصار به یا تارسکی يافته تعميم آموزة را اعتبار از خود تیریف رستال و بيل 
 شده اخذ تارسکی خود تیریف از GTT البته .(Beall&Restall, 2006: 29) نامند می
 اگر تنها و اگر شود می استنتاج K جمالت مجموعه از x جملة نویسد می تارسکی. است
 رستال و بيل (Tarski, 1959: 417).  باشد  X جمله از مدلی  K جمالت از مدلی هر

 برودن  الصردق  حافظ منطقی، پيامد مفهوم آن دنبالبه و اعتبار در محوری نکتة میتقدند
 کندمی بازی اساسی نقش مدل آن در که تارسکی اصلی آموزة صورتيکه در. است تیریف

 اعتبار تیریف در نيز دیگری عناصر مدل، از غير دهيم اجازه و کنيم اصاله ایاندازه تا را
 از مجراز  تیبيرر  سره  حداقل توانمی رستال و بيل نظر از صورت ای  در کنند بازی نقش
 ربرط  و شرهودگرا  منطرق  کالسريك،  منطرق  بر منطبق که داشت منطقی پيامد و اعتبار
 .گذارندمی« مورد» مدل، جای به ایشان، که است همي  برای. هستند

 بررای . رسيد جدید هایمنطق به توانمی« مورد» دقيق تیبير با رستال و بيل نظر از

  بود خواهد زیر صورت به اعتبار تیریف باشد 5وضیيت مینای به مورد صورتيکه در نمونه

 صرادق  آن در مقردمات  کره  وضیيتی هر در اگر تنها و اگر است میتبر استدالل یك
 . باشد صادق وضیيت آن در نيز نتيجه باشند

 . است 6ربط منطق در اعتبار تیریف همان رستال و بيل نظر از اعتباری چني 

 تیبيرر  7ممک  جهان به را مورد توانمی همچني  رستال و بيل نظر از دیگر طرف از

 :بود خواهد زیر صورت به اعتبار تیریف صورت ای  در نمود

 آن در مقردمات  کره  ممکنری  جهران  هرر  در اگر تنها و اگر است میتبر استدالل یك
 . باشد صادق ممک  جهان آن در نيز نتيجه باشند صادق

. اسرت  کالسريك  منطرق  در اعتبار تیریف همان رستال و بيل نظر از اعتباری چني 
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 نوبة به یك هر که دارد وجود GTT از مصداق یك از بيش رستال و بيل نظر از بنابرای 
 کامالً منطقی پيامد رابطه نوع دو هر البته و دارند بدنبال را منطقی پيامد رابطة یك خود

 پيامد رابطة دیگر، عبارت به 8.(Beall&Restall, 2006: 29)است قبول قابل و مشروع

 رابطة دقيق تیيي  به قادر خود کلی شکل در GTT آموزة و است مبهم ایرابطه منطقی،
 با یا مدل با آن جایگزینی یینی ؛«مورد» تدقيق و کردن مشخص با. نيست منطقی پيامد

 شرروط  البته. شودمی متیي  و مشخص و آیدمی در ابهام از منطقی پيامد رابطة وضیيت

 صروری  ،9ضررورت  از عبارتنرد  کره  دارد وجرود  منطقی پيامد رابطة تدقيق برای دیگری

 بيل که آنجا از. ندارند اجماع هاآن مورد در منطقدانان همه ولی 11هنجارمندی و 11بودن

 مدعایِ به ایده، ای  ضم  در و کنند می ویژه تأکيدِ هنجارمندی ایدة اهميت بر رستال و
 در مبسوطی توضيحات مقاله بیدی بخش در است مرتبط نيز رو پيش مقاله در ما اصلی
 . کرد خواهيم ارائه رستال و بيل دید از هنجارمندی با 

 و بيل گراییِ کثرت با  در مهم نکتة چند بر تأکيد و تذکر بید بخش به ورود از پيش
 مفيد گرایی کثرت دیگر انواع با آن تفاوتِ همچني  و موضع ای  بهتر درک برای رستال

 برا   در 11روادارانره  نظریرة  نروعی  رستال و بيل گراییِ کثرت آنکه اول نکتة. بود خواهد

 نظریره  ایر   درسرتی  صرورت  در کره  مینا ای  به است مختلف های منطق ميان اختالف
 رابطرة  سرر  برر  دیگرر  کالسيك یا ربط یا شهودگرایی مانند مختلف های منطق اختالفِ
 و ربط منطق گروه دو هر مثال که آنجا از رستال و بيل نظر از. بود نخواهد منطقی پيامد

 از الف گزارة اینکه درمورد یکتایی پاسخ هيچ لذا دارند، اعتقاد  GTT آموزه به کالسيك
 تیمريم  آموزة در را «مورد» مینای گروه هر وقتی. ندارد وجود شود،می استنتاج   گزارة
 تیریرف  را منطقی پيامد رابطة شده، تدقيق مینای اسا  بر توانمی کند، مشخص یافته
 تارسرکی  یافتره  تیميم آموزة روه با منطقی پيامد از تیریف نوع هر حالت هر در اما. کرد

 مشرترک  وجه عنوان به یافته تیميم آموزة به توانمی رستال و بيل نظر از. است سازگار
 هرای منطرق  رسرتال،  و بيرل  منطقی گراییکثرت در بنابرای . گرد نگاه ها منطق تمامی
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 اسرت،  یافتره  تیميم تیریف از آمده بر که را منطقی پيامد اصلی خاصيت همگی متفاوت
 . کنندمی ارضا

 گرایری  کثررت  نروعی  رسرتال  و بيل گراییکثرت گرچه که است آن دیگر مهم نکتة
 به مربوط گراییکثرت ای  شود، می روش  هاان تیریف از که همانطور اما است، مینایی
. دارد تفراوت  کارنر   گرایری تکثرر  برا  مثالً بنابرای  و نيست منطقی ثوابت مینای تفاوت
 :نویسد می کارن 

 را خود منطق تا است آزاد کسی هر. ندارد اصلی و قاعده هيچ منطق»
 مرنطقش  مورد در بخواهد کسی صورتيکه در. نهد بنا بخواهد زبانی هر بر

 کند بيان روشنی به را خود روشهای که است ای  دارد نياز آنچه کند بح 
  (Carnap, 1937: 102).«دهد بدست را خود منطق نحوی قواعد و

 متفراوتی  قواعد یك هر که داشت متفاوتی منطقی هایزبان توانمی کارن ، نگاه در
 عملری  مصرالح  اسرا   بر کامالً زبانی نظام انتخا  و دارند زبانی ربط هایادات مورد در

 بر بنابرای . گویند می« منطقی رواداری» منطق، فلسفه متون در دیدگاهی چني  به. است
 منطقری  پيامد رابطة برقراری از تواننمی زبانی، چارچو  یك از خارج دیدگاه، ای  طبق
 پيامرد  رابطة شود؛می انتخا  زبانی چارچو  که هنگامی اما. کرد صحبت جمله دو ميان

 . شود می مشخص زبان درون یکتا صورت به اعتبار مفهوم اسا  بر منطقی

 18گرایری نسربی  نروعی  رسرتال  و بيرل  گراییکثرت که است مهم نيز نکته ای  تذکر

 هرای نظرام  به نسبت فقط هااستدالل که نيست ای  مؤلف، دو ای  ادعای. نيست منطقی
. نيسرت  منطقی اداتهای مینای یا منطقی نظام انتخا  به وابسته اعتبار. میتبراند منطقی

 هرای سياق در خاصی استدالل فرضاً که نيست ای  رستال و بيل ادعای دیگر، عبارت به
. اسرت  اعتبرار  فاقد روزمره مشاهدات یا تجربی علوم هایدرسياق اما است میتبر ریاضی
 گرفتره  نظرر  در ریاضری  سياق در که زمانی حتی استدالل همان که است ای  ادعا بلکه
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 یرا  میتبرر  توانرد می شودمی مورد از که تیبيری به بسته باز باشد واحد آن موضوع و شود
 نيرز  را اسرت  روادارانه رستال و بيل گرایی کثرت اینکه از منظور حقيقيت در. باشد نامیتبر
 یك نبودن یا و بودن میتبر با  در بح  دیگر بيان به داد توضيح اسا  ای  بر توان می

 بسرته  شهودگرا و کالسيك و ربط منطق هرسه است، مورد بی خاص سياقی در استدالل
 استدالل ندانست  میتبر یا و دانست  میتبر در توانند می کنند، می« مورد» از که تیریفی به

 . باشند محق مربوطه

 مفيد بیدی، مباح  برای نيز منطقی انحصارگرایی با منطقی گراییکثرت تفاوت ذکر  
 و ذاتی کارکردی منطق، آن طبق بر که است ای آموزه منطقی، انحصارگرایی. بود خواهد
 در البتره . باشدمی کارکردی چني  ایفای به قادر که است منطق یك تنها و دارد اساسی
 سازی مدل مطره های گزینه از یکی اما دارد وجود اختالف منطق اساسی کارکرد مورد

 منطق مثالً منطق، یك تنها که است ای  گراانحصار ادعای. است استنتاجی استداللهای
 کرار  بره  اسرتنتاجی  استداللهای بندی صورت و بازسازی به قادر ربط منطق یا کالسيك

 کره  چرا گيریدمی قرار گراییکثرت با تقابل در دقيقاً ادعا ای . است طبيیی زبان در رفته
 نيست منطق یك انحصار در تنها اساسی کارکرد ایفای که میتقدند گراییکثرت مدافیان

 .  کنندمی برآورده خوبی به را کارکرد همان منطق سه حداقل و

 میموالً که همانطور. است رستال و بيل نزد منطق هنجارمندیِ ایدة به ناظر آخر نکتة
 چنري   میموالً منطق فلسفیِ متون در اما. دارد سروکار هااستدالل با منطق شودمی گفته

 از دیگر بيان به هستند، هنجارمند یا و 14ارزش واجد میتبر هایاستدالل که شود می بيان

 هنجار توليد برای منبیی منطق رستال، و بيل جمله از و منطق فيلسوفان از بسياری نظر

 اسرا   برر  دیگر بيان به. 11است هاآن ارزیابیِ و عادی زبان در قياسی استدالالتِ برایِ

 یا و تثبيت یینی) عادی زبان در استدالل نحوة هدایتِ برای منبیی منطق قواعد نظر ای 
 منطقری  پيامرد  الرف  گرزارة  اگر نمونه، برای. هستند( باور شبکه در باورها اصاله و حك
 براور  نيرز  الرف  گرزارة  به باید باشيم، داشته باور   گزاره به صورتيکه در باشد،   گزارة
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 عليره  مرا  اسرتداللِ  در اساسری  نقرش  منطق هنجارمندی ایدة آنجایيکه از. باشيم داشته
 برر  بيشرتر  توضريحات  برای مقاله بیدی بخش در کند، می ایفا رستال و بيل گرایی کثرت
 بررسری  رسرتال  و بيل گرایی کثرت با را آن نسبت و ربط و شد خواهيم متمرکز ایده ای 

 . کرد خواهيم

 هنجارمنتدیِ  آمتوزة  اساسِ بر رستال و بيل گرايی کثرت بررسیِ و نقد .3

 منطق

 ناظر فلسفی متون در رستال و بيل گراییِ کثرت به ناظر نقدهایِ و مباح  از بسياری
 اینکره  دیگر بيان به است، اعتبار از هاآن تیریفِ در قبول قابلِ رواداریِ درجة و ميزان به
 از GTT تیریفِ در آن از قبولی قابلِ مصادیقِ تواند می «مورد» از تیابير کدام و تیداد چه
 گرایری  کثررت  عليه مقاله ای  در که استداللی(. (Caret, 2017: 744باشد منطقی پيامدِ
 ایر  . اسرت  فروق  مبحر   از مسرتقل  گذاشرت،  خواهيم بررسی و بح  به رستال و بيل

 اسرتدالل » باعنوان آن از پس ای  از و است منطق هنجارمندیِ آموزة بر مبتنی استدالل

 ایردة  کره  کنرد  مری  بيران  مروجز  طرور  بره  استدالل ای . برد خواهيم نام 10«فروریختگی

 است، هاآن گراییِ کثرت ناقضِ است، نيز رستال و بيل تأیيدِ موردِ که منطق هنجارمندیِ
 الزم استدالل ای  ترِ دقيق بررسیِ از پيش. دهد می تقليل منطقی انحصارگراییِ به  را آن
 ارتبراط  همچني  و منطق هنجارمندیِ ایدة به راجع بيشتری ایضاحیِ نکاتی مقدمتاً است
 . کنيم بيان رستال و بيل گراییِ کثرت نظریة با آن

 منبیی را منطق رستال و بيل جمله از و منطق فيلسوفان از بسياری شد، بيان چنانکه
 ایدة بر شکل ای  به رستال و بيل. دانند می آن ارزیابیِ و استدالل برایِ هنجار توليد برای

 :که ميگذارند صحّه منطق هنجارمندیِ

 اگرر  باشد، میتبر استداللی اگر مینا، یك به. است هنجاری  منطقی، پيامدِ»
 ]مذکور هنجار[...  اید شده تخلّف دچار نمایيد رد را نتيجه و پذیرفته را مقدمات
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 هرا،  تئروری  باورهرا،  از عقالنی هایِ ارزیابی در قياسی منطقِ از ما استفادة مقوّمِ
 . (Beall&Restall, 2006: 9)« است گوناگون فرضياتِ و استدالالت

 مینرا  ای  به منطق هنجارمندیِ تأیيد در رستال و بيل مدعایِ نيز نویسندگان نظر از
 هرایِ  ارزیرابی  در میيرار  و ارزش یرك  عنروان  بره  اسرتدالل  اعتبارِ یا و منطقی پيامدِ که

 بیرداً  چنانکره  اگرچره  رسرد؛  می نظر به قبول قابلِ شود، می گرفته کار به شناسانه میرفت
 عنروانِ  بره . انجاميرد  خواهرد  هاآن گراییِ کثرت نقضِ به مدعا ای  کرد خواهيم استدالل
 کررد  اشاره ای منتقدانه مواضعِ به توان می منطق هنجارمندیِ ایدة تأیيدِ در ساده شاهدی

 منطقری  نترای ِ  یرا  و نتيجه به که شخصی به نسبت  روزمره گوهای و گفت در نوعاً ما که
 ناسازگار منطقاً باورهایِ از ای مجموعه دارایِ که کسی حتی یا و ندارد باور خود باورهایِ
 تفکررِ  کره  اسرت  ایرده  ایر   مویّدِ شهوداً منتقدانه موضعِ ای  اتخاذِ. کنيم می اتخاذ است،
 باورهرای  از اجتنا   یا و باورها منطقی استلزاماتِ به بودن ملتزم مثال عنوان به) منطقی
 تفکر ارزیابیِ برای میيار ای  از و است ارزشمند ما برای عقالنی لحاظِ به( ناسازگار منطقاً

 .جویيم می بهره روزمره زبان در دیگران قياسیِ استدالالتِ و

 و ورزیردن  اسرتدالل  بررایِ  هنجرار  عنوانِ به منطقی پيامد یا و اعتبار بودنِ ارزشمند
 خصروص  ای  در رستال و بيل از غير به) فالسفه از بسياری نظر از آن، ارزیابیِ همچني 
 دليرل  ایر   بره  ((Keefe, 2014: 1385) و (Caret, 2017: 744) به بنگرید همچني 
 و) صادق هایِ گزاره به باور ما، شناختی میرفت فیاليتهایِ غاییِ هدفِ سو یك از که است
 در را نتيجره  صردقِ  تیریرف،  بنرابر  اسرتدالل  یك اعتبارِ دیگر سویِ از و است( کاذ  نه

 اخيرر؛  ایردة  کره  است یادآوری به الزم. کند می تضمي  است صادق مقدمات که مواردی
 از تارسرکی  انحصرارگرایانة  تیریرفِ  در تنهرا  نه میتبر، استداللِ بودنِ لصدق احافظ یینی
. اسرت  شرده  لحاظ نيز اعتبار از (GTT) رستال و بيل یافتة تیميم تیریفِ در بلکه اعتبار
 فیاليتهرایِ  شهوداً ما اینکه یینی اول؛ نکتة بیالوة میتبر استداللِ بودن لصدق احافظ ایدة

 توضيح و دانيم می( کاذ  نه و) صادق باورهایِ اتخادِ برایِ تالشی را خود شناختی میرفت
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 دليرلِ  خالصه طور به پس. است منطق هنجارمندی با ِ در رستال و بيل مدعایِ دهندة
 عنروان  بره  اعتبرار  مفهروم  از چررا  که ای  یینی رستال؛ و بيل نظر از منطق هنجارمندی

 اسرتدالالتِ  که است آن جویيم، می بهره میمول استدالالتِ اعتبار سنجش برای ميزانی
 مرا  باورهرای  شربکه  در را صرادق  باورهایِ تیدادِ( مقدمات صدق بر مشروط البته) میتبر
 و (Priest, 2001) بره  بنگریرد  همچنري   خصوص ای  در) نيز رستال و بيل. افزایند می

(Keefe, 2014) )ِشبکة در صادق باورهایِ تیدادِ افزایش همي  را منطق اساسیِ کارکرد 
 . کنند می قلمداد باور

 هنجارمنردیِ  یینری ) رسرتال  و بيرل  مردعایِ  که کرد خواهيم استدالل مقاله ای  در
 کررد  خرواهيم  اسرتدالل  مقالره  بیردی  بخرش  در. است هاآن گراییکثرت ناقضِ( منطق

 ایر   ایفراء  بررای  مختلفی توانهایِ دارایِ مختلف هایِ منطق که( فروریختگی استدالل)
 .  است نادرست مذکور گرایی کثرت لذا و بوده اساسی کارکردِ

 در کره  اسرت  مهرم  نيرز  نکته ای  ذکر فروریختگی استدالل مبح  به ورود از پيش
 مردافعِ  فيلسوفانِ توسطِ منطق هنجارمندی ایدة از متنوعی هایِ صورتبندی فلسفی متونِ
 محردودة  از خرارج  هرا آن همة بررسیِ و جزئيات به پرداخت  که است شده مطره تز ای 
 و بيل موضعِ بهترِ درکِ برایِ ها صورتبندی ای  خصوصِ در آنچه اما. روست پيش مقاله
 هنجارمنردی  ایردة  تروان  می کلی نگاه یك با که است آن دارد، تری ویژه اهميت رستال
 ای توصيه صورت نامِ) داد نشان زیر شکل به بازدارنده و ای توصيه صورتِ دو به را منطق

 ناسرازگاریِ  از اجتنرا   هنجرار » را بازدارنرده  صورت و« منطقی پيامدِ هنجارِمراعات» را
 (: ایم گذاشته« منطقی

 باید وی باشند، p مستلزمِ منطقاً شخص باورهایِ اگر (:منطقی پيامدِ مراعات هنجار)
 (.است شده تخلف دچار صورت ای  غير در) باشد داشته باور p به

 و

 ناسرازگار  منطقراً  باورهرایِ  از بایرد  فردی هر (:منطقی ناسازگاریِ از اجتناب هنجار)
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 .کند اجتنا 

-نکرده متمایز هم از را باال هنجارِ دو صراحتاً رستال و بيل خودِ که است ذکر به الزم

 دارنرد  ذه  در منطق هنجارمندیِ ایدة از آنان آنچه مقاله ای  نویسندگانِ نظر به اما اند،
 را میتبر استداللی مقدماتِ شخصی اگر میتقدند هاآن چراکه. است اول هنجارِ بر منطبق
 شرایان  و انتقرادی  نکترة  امرا . اسرت  شده میرفتی تخلّف دچار کند، رد را نتيجه و بتذیرد
 بره  ای اشاره فلسفی متون در هم قبال البته و) دارد وجود رستال و بيل کار در که ذکری
 از اجتنا  هنجار عليهِ استداللی نه آنان که است مبهم نکته ای  به ناظر( است نشده آن

 نکته ای  اهميتِ دليلِ. پذیرند می صراحت به را آن نه و کنند می ارائه منطقی ناسازگاریِ
 هنجرارِ  مسرتلزمِ  اول هنجارِ مقاله، ای  نویسندگان اعتقاد به که است مطلب ای  به ناظر
 هنجرار  بره  رستال و بيل التزامِ بنابرای  و( است صادق نيز مطلب ای  عکس) نيست دوم
 هرا آن اسرت  الزم بنرابرای   و باشرد  نيز دوم هنجار به آنان التزام مینایِ به تواند نمی اول

 کره  کنيرد  فرر   مطلرب  درکِ بررایِ . کننرد  روش  دوم هنجار به نسبت را خود موضع
 اسرا ِ  برر . باشرد  داشته باور نيز« q آنگاه pاگر» به همچني  داشته، باور p به شخصی
 باید وی که گوید نمی وی به اول هنجارِ اما. باشد داشته باور نيز qبه باید وی اول هنجارِ

« q آنگاه pاگر» و p به شخص که وقتی« p نه» به باور. کند اجتنا « p نه» به باور از
 دیگرر  سرویِ  از. شود می محسو  اول هنجارِ نه و دوم هنجارِ از تخطی باشد داشته باور

« q آنگاه pاگر» و p به وی اگر حتی کند نمی q  به باور به ملزم را شخص دوم هنجارِ
 رسرتال  و بيرل  اگر لذا نيست، دوم هنجارِ مستلزمِ هنجارِاول آنجایيکه از .باشد داشته باور
 آن عليره  بایرد   هستند آن مخالفِ اگر و تأیيد را آن باید  دارند، باور دوم هنجارِ درستیِ به

 دوم هنجارِ خصوص در هاآن موضع که کردیم بيان خاطر همي  به و کنند، ارائه برهانی
 .است مبهم

 هنجرارِ  اسرا ِ  بر صرفاً توان می را «فروریختگیِ استدالل» که دید خواهيم ادامه در
 11.کررد  صرورتبندی  هستند میترف آن به صراحتاً ورستال بيل که منطقی پيامدِ مراعات
 گویيم، می سخ  «هنجارمندی ایدة» از وقت هر بح  در سهولت برایِ پس ای  از ضمنا
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 رسرتال  و بيل تأیيدِ موردِ صراحتاً که است منطقی پيامدِ مراعات هنجارِ همان منظورمان
 . است گرفته قرار

 رستال و بيل گرايیِ کثرت عليه فروريختگی استداللِ بررسیِ و طرح. 3

 امرر  ایر   مخرالفِ  منطقری  انحصرارگرایانِ  خرالفِ  بر رستال و بيل که شد بيان قبالً
 بنردی  صرورت  و بازسرازی  بره  قرادر  کالسريك  منطرق  مثالً منطق یك تنها که هستند

 نظرر  در را سرناریویی  اکنرون . اسرت  طبيیری  زبان در رفته کار به استنتاجی استداللهای
 در ضمناً و است ربط منطق طرفدارِ امير و کالسيك منطق طرفدارِ علی آن در که بگيرید
 : هستند اختالف دچار طبيیی زبان در زیر استداللِ اعتبارِ موردِ

 . است فضایی آدم ترام  دونالد: 1 مقدمه

 . نيست فضایی آدم ترام  دونالد: 1 مقدمه

 .است صادق ترمودیناميك دوم قانونِ: نتيجه

 و اعتبار از کالسيك منطق تفسيرِ که آنجایی از رستال، و بيل گراییِ کثرت اسا ِ بر
 بي  اختالفِ هستند، GTT از قبولی قابلِ مصادیقِ اعتبار، از ربط منطق تفسيرِ همچني 

 از مختلرف  قبولِ قابلِ تفسيرِ دو امير و علی که آنجا از نيست؛ واقیی اختالفِ امير و علی
. اسرت  صادق( مختلف مینایِ دو به البته) دو هر مدعایِ دهند می ارائه GTT در «مورد»
 : رستال و بيل گرایی کثرت اسا ِ بر خالصه، طور به

 صرورتبندیِ  بررای  هرم  بره  نسبت ارجحيّتی ربط یا کالسيك منطقهایِ از کدام هيچ
 خواهيم «ارجحيت عدم» مدعا ای  به اختصار رعایت برای) ندارند عادی زبانِ استدالالتِ

 (. گفت

( منطقری  پيامردِ  مراعرات  اصلِ) منطق هنجارمندیِ ایدة که کنيم می استدالل اکنون
 ترأثيرِ  تحرت  ویرژه  بره  اسرتدالل،  ایر   خصروصِ  در) است ارجحيت عدمِ مدعایِ ناقضِ
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(Read, 2006) که کنيد فر . (ایم بودهL1  و L2برا ِ  در کره  اسرت  بوده منطق دو 
 کنندمی ارائه GTT از رستال و بيل نظرِ از قبولی قابلِ اما متفاوت مصادیقِ اعتبار مفهومِ

 نسربت  رجحانی ارجحيت، عدمِ ایدة اسا ِ بر لذا  و( ربط منطق و کالسيك منطق مثالً)
 طبيیی زبانِ در را استداللی اکنون. ندارند عادی زبانِ استدالالتِ صورتبندیِ برای هم به
 کنيرد  فرر  . بگيریرد  نظرر  در را B نتيجرة  و -اسرت  صرادق  ای گزاره که -A مقدمة با

 ایر   L1 اسرا ِ  بر که است واضح. است نامیتبر L2 در و میتبر L1 در مذکور استدالل
 حرافظ  مردعیِ GTT اسرا ِ  برر L1چراکه) است، صادق نيز B که شود می حاصل نتيجه
 چره  L2 اسرا ِ  برر  که است ای  مهم سوال اکنون(. است مذکور استداللِ بودنِ الصدق
 Bاسرت  نرامیتبر  L2 در مربوطره  اسرتداللِ  چرون  که گفت توان می آیا یینی گفت؟ باید

 بررسریِ  بررای  نردارد،  بيشرتر  صدق ارزشِ یك حال هر به B که آنجا از نيست؟ صادق
 کره  است آن مقاله ای  مدعایِ ؟L2 یا نمود توجه باید L1 به B نبودنِ یا و بودن صادق
  که است آن امر ای  دليل جست، تمسك L2 نه و L1 به باید سوال ای  به پاسخ برای
L2ِکه نيست مدعا ای  ناقض B برر  کره  اسرت  آن کننردة  بيران  صرفاً بلکه است، صادق 

 L1 که حالی در اصوالً. کرد صادر B کذ ِ یا صدق موردِ در حکمی توان نمی آن اسا ِ

 بره  حکرم  هسرتند  رسرتال  و بيل گراییِ کثرت نظرِ از قبولی قابلِ منطقهایِ هردو L2  و
 دیگرری  در استدالل آن ندانست  میتبر از «تر بخش اطالع» یکی در استدالل یك اعتبارِ
 مربوطره  اسرتدالل  برودنِ  الصردق حرافظ  خاطر به را نتيجه صدقِ اول حکمِ چراکه است،

 مروردِ  در دوم حکرمِ  امرا  کندمی تضمي ( است مندرج GTT در که تیریفی همان یینی)
 صرادق  صرفاً دیگر بيانِ به باشد، می ساکت است کاذ  یا صادق نتيجه آیا که سوال ای 

 13.باشد صادق تواند نمی نتيجه که گوید نمی اما کند نمی تضمي  را نتيجه بودنِ

 براال  اسرتدالل  نتيجرة  صردقِ  ارزشِ مروردِ  در L2 به نسبت L1 بودنِ تر بخش اطالع
 اسرتداللِ  ارزیرابیِ  و هنجارگرذاری  هنگرامِ  بره  که میناست ای  به( B به A از استدالل)

 توانهرایِ  دارایِ L2 و L1 دیگرر  بيران  بره . کررد  توجره L2 نره  و L1 به  باید نيز مذکور
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 هنجارگرذاری  و صرورتبندیِ  یینری  دارنرد،  منطرق  اساسری  کرارکردِ  ایفراء  برای مختلفی
 . است نادرست رستال و بيل گرایی کثرت که میناست بدان ای  و بوده عادی استداللتِ

 فروریختگری  اسرتدالل  به نسبت محتمل اشکال دو بررسی به مقاله بیدی بخش در
 است مطلب ای  به ناظر مقاله نویسندگان مدعای اولي  خالصه طور به. پرداخت خواهيم

 نسربی  آمروزة  اسرا ِ  برر  توان نمی را رستال و بيل موضعِ عليه فروریختگی استدالل که
 مطلرب  ایر   بره  نراظر  شد، خواهد بح  که تر مهم و دوم مدعای. کرد مضمحل گرایی
. دارد وجرود  منطق هنجارمندی ایدة عليه اخير فلسفی متون در مهمی انتقاداتِ که است
 منطرق  کره  شرود  اعتررا   است ممک  انتقادات، ای  صحت صورت در و اسا  ای  بر

 ایر   رد منظرور  بره . کررد  نخواهرد  کرار  نيرز  فروریختگی استدالل لذا و نيست هنجاری 
 بررسری  به منطق، هنجارمندی ایدة عليه شده مطره انتقاداتِ بررسیِ ضم ِ در اعترا ،
 مذکورنرد  انتقراداتِ  از مصرون  کره  منطق هنجارمندیِ از تری پيچيده و جدید هاینسخه
 و فروریختگری  اسرتدالل  نسربتِ  و رابرط  بررسیِ که است ذکر به الزم. پرداخت خواهيم
 توجه آن به تر کم فلسفی متون در که است مطلبی منطق، هنجارمندیِ جدیدِ هایِ نسخه
 اسرتدالل  کره  مدعاسرت  ایر   بره  نراظر  نویسرندگان  اجتهرادی  و مهرم  نکته. است شده

 ای گونره  بره  منطرق  هنجارمنردیِ  جدیردترِ  های نسخه اسا ِ بر توان می را فروریختگی
 .  باشد رستال و بيل گراییِ کثرت ناقضِ که کرد بازسازی

 گرايی نسبی با رستال و بيل گرايی کثرت تفاوت. 3-5

 یرا  و مند زمينه با که کند ادعا رستال و بيل موضع از دفاع برای شخصی است ممک 
 کرار  از را فروریختگری  اسرتدالل  ميتوان منطقی پيامد مفهوم نمودن نسبی دیگر بيان به

 طالقری،  بردون  هرکدام رستال و بيل تأیيدِ مورد های منطق نظر ای  اسا  بر.  انداخت
 و صرورتبندی  بررای  کره  بحر   ایر   لذا و دارند کاربرد خاص ای زمينه و سياق در صرفاً
 نسربی  امرا . شرود  نمی طره اصوالً است اولی کداميك خاص استداللِ یك گذاری ارزش
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 (زاده اميراحسان کرباسیو  علی کالنتری)سيد 

 صررفاً  خاص سياقی در که میناست بدان خاص سياقهای به منطقی پيامد مفهوم نمودن
 مرذکور  سرياق  در هرا  منطرق  دیگرر  از طرفداری لذا و است درست منطق یك از استفاده
 منطقی گرایی کثرت در رستال و بيل اصلیِ هدفِ و روه با اما مذکور نکتة. است نادرست

 استدالالتِ هنجارگذاری و صورتبندی منظور به منطقی منازعاتِ در رواداری به ناظر که
 عردم  مردعایِ  اسرا ِ  برر  شرد  بيران  قربال  چنانکه. است تضاد در باشد، می طبيیی زبان

 هرم  بره  نسبت ارجحيّتی ربط یا کالسيك منطقهایِ از کدام هيچ رستال و بيل ارجحيتِ
 کره  کننرد  می بيان صراحتاً رستال و بيل. ندارند عادی زبانِ استدالالتِ صورتبندیِ برای
 خراص  پژوهشری  زمينره  یرا  و سرياق  جامیره،  زبران،  بره  وابسرته  منطقری  پيامد مفهوم»

 Beall)«اسرت  اسرتداللی  هر برای عام هنجارهایی توليدِ منطق اساسیِ کارکردِ...نيست

and Restall, 2006: 16) .نمودن نسبی مخالفِ نيز خود رستال و بيل که آنجا از پس 
 اسرتداللِ  نراقضِ  فروق  اعتررا   هسرتند،  خراص  سرياقهای  بره  منطقری  پيامرد  مفهوم

 . نيست هاآن عليه فروریختگی

 منطق هنجارمندی از جديد های نسخه. 3-3

 بره  نراظر  فلسرفی  مترون  در کره  اسرت  انتقراداتی  بره  نراظر  بیردی  محتمل اعترا 
 ذیرل  در چنانکره ) (Harman, 1984: 1986) هرارم  . دارد وجرود  منطق هنجارمندی

 صرورتی  در و اسرت  کرده مطره تز ای  عليه را تاثيرگذاری انتقاداتِ( داد خواهيم توضيح
 هنجارمنردی  برر  مبتنری  فروریختگری  استدالل که آنجایی از باشد وارد انتقادات ای  که

 مراعات هنجارِ عليه هارم  مثال عنوان به. بود خواهد نادرست استدالل ای  است، منطق
 براور  p بره  شخصری  اگرر  هنجرار  ای  اسا ِ بر که کند می استدالل چني  منطقی پيامدِ

 براور  نيرز  q به بايد وی آنگاه باشد، داشته باور نيز« q آنگاه pاگر» به همچني  داشته،
 تروان  مری  مثالهرایی  یینری . نيست صادق همواره امر ای  که است واضح اما. باشد داشته
 براور  نيرز « q آنگاه pاگر» به همچني  داشته، باور p به شخص اگرچه آن، در که یافت



 1833 تابستان، 13 ، شمارة11سال  ، حکمت و فلسفه   11

 عنروانِ  بره . (Harman, 1984: 9) باشرد  داشرته  باور نيز q به نباید وی اما دارد داشته
 را خود همبرگرِ کند، نگاه یخچال درونِ به اگر( 1) که دارد باور مهدی کنيد، فر  مثال
 بره  مهردی  اگرچه کنيد فر  اما کند؛ می نگاه یخچال درون به( 1) اینکه هم و بيند می

 خرواهر  که دليل ای  به مثالً) بيند نمی همبرگری وی اما است، کرده نگاه یخچال درون
 مسرتلزمِ ( 1) و( 1) ،منطقری  پيامدِ مراعات هنجار اسا ِ بر(. است خورده را آن قبالً وی
 برر  نتيجره  ایر   امرا  بيند؛ می را خود همبرگرِ که کند باور باید مهدی که است نتيجه ای 

 شرواهدِ  مهردی . اسرت  نرامیقول  سرناریو  ایر   در شناختی میرفت شواهدِ و شرایط اسا ِ
 واقیراً  چرون ) ندارد بيند می یخچال در را خود همبرگرِ اینکه به باور برایِ شناختی میرفت
 نرداریم  دليلی گوید می منطقی پيامدِ مراعات هنجارِ آنچه خالفِ بر بنابرای ( ندیده را آن
  محکرم  اسرتداللِ  فروق،  دليرلِ  از غير به. بدانيم باور ای  اتخاذِ به ملزم را وی آنکه برایِ

 تمامیِ در همچني  و) کالسيك منطق در. کرد اقامه هنجار ردِ برایِ توان می نيز دیگری
 هنجارِ اسا ِ بر امر ای . گرفت نتيجه A از را A گزارة توان می( دیگر مشهورِ منطقهایِ
 که مینا ای  به. انجامد می شناختی میرفت 13کارانة محافظه نتيجة به منطقی پيامدِ مراعات

 داشرته  براور  A بره  باید وی آنگاه باشد داشته باور A به شخص اگر اصل ای  اسا ِ بر
 بره  برروم  همچنانکه اما. نماید حفظ را خود موجود باورهایِ باید وی دیگر بيانِ به باشد،
 کره  داریرم  باور موضوعاتی به گاهی ما یینی نيستند، توجيه-خود باورها گوید می درستی
 بر دليلی زخم چشم مثلِ خرافی مسائلِ به م  باورِ مثال عنوان به. باشيم داشته باور نباید

 باید عقالً لذا و است کاذ  مذکور باورِ میرفتی لحاظ به چراکه نيست، آن حفظ ضرورتِ
 . شوند گذاشته کنار ما باورهایِ مجموعه از

 (Harman, 1984: 43) هرارم   نظرر  از نيرز  منطقری  ناسازگاریِ از اجتنا  هنجار
 داننرد؛  مری  پذیر خطا میرفتی لحاظ به را خود میموال افراد مثال عنوان به است، نادرست
 مر   باورهرای  همه» که(  اند موجه خود باور در نيز عقالً و) دارند باور گزاره ای  به یینی
 اگرر  که چرا. نيست سازگار مربوطه فرد باورهای که میناست بدان ای  و ،«نيست صادق
 آنگاه باشد صادق «نيست صادق م  باورهای همه» باور از غير به شخص باورهای همه
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 باورهرایِ  از یکری  حرداقل  آنگراه  است صادق مذکور باور اگر و نيست صادق مذکور باور
 همره » براور  گوید می هارم  چنانکه اگر. نيست صادق شخص بار شبکه در موجود دیگر

 عدم موجب میقول باور ای  ضم  در و است میقول باوری ،«نيست صادق م  باورهای
 به منطقی ناسازگاریِ از اجتنا  هنجارِ آنچه آنگاه شود، می باور شبکه در باورها سازگاریِ

 21.رسد نمی نظر به میقول کند می توصيه ما

 اسرت،  شده داده هارم  انتقادات به اخير دهة دو فلسفی متون در بسياری پاسخهای
 از (MacFarlane, 2004: 8) فرارل   مرك  صرورتبندی  هرا آن ترری   مهرم  از یکری  که

 آن مقدمره  کره  شررطی  صرورتِ  به را منطق هنجار فارل  مك. است منطق هنجارمندی
 در هنجاری  مدعایی آن تالی و صوری زبان در استدالل یك بودن میتبر با ِ در مدعایی
 شربکه  بره  بخشری  سرامان  چگرونگیِ  دیگر بيان به یا و طبيیی زبان در استدالالت با 
 بصرورت  باید را منطق هنجارِ که است آن فارل  مك مهمِ پيشنهاد ضم  در. است باورها
 فروق  در منطقری  پيامرد  مراعاتِ هنجارِ توسط آنچه یینی) کوتاه دامنه نه و گشوده دامنه
 :کرد صورتبندی( شد بيان

(N) :اگر  A,B |= Cبه اگر) باید شخص آنگاه A و B آنگاه دارد باور 
 الرزام  ایر   ارضراء  بررای   کره  اسرت  واضح[(.  باشد داشته باور نيز C به

 بره  باید یا یینی شود صادق پرانتز داخل شرطی تا کند کاری باید شخص
 صرورت  ای  غير در یا و باشد نداشته باور B یا  A یینی مقدمات از یکی
   .(MacFarlane, 2004: 13) ]باشد داشته باور نيز C به

 بره . اسرت  مبرری  شرد  بيان باال در که هارم  انتقاداتِ از هنجار ای  که است واضح
 نامیقول باورِ ای  اتخاذِ به ملزم مهدی اول سناریویِ در هنجار ای  اسا ِ بر نمونه عنوان
 شرواهدِ  وی دادیم توضيح که چنانکه چراکه) بيند می یخچال درونِ را همبرگر که نيست
 دیگرر  براورِ  گذاشرت ِ  کنار به ملزم بلکه ،(ندارد دستر  در امر ای  برایِ شناختی میرفت
 آنگراه  کنرد  نگاه یخچال درونِ به اگر که شرطی باورِ ای  یینی است؟ باور شبکه از خود
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 اصلِ خالفِ بر)N که گفت توان می دوم نقدِ با  در در همچني . بيند می را خود همبرگرِ
 صرفاً را باور هر باید شخص که نيست نامیقول نتيجة ای  مستلزمِ( منطقی پيامدِ رعایتِ

 بر بلکه کند، حفظ خود باور شبکه در است گزاره همان مستلزمِ گزاره هر که دليل ای  به
 توانرد  مری  شخص بود کاذ  خرافی باورهایِ مثل باوری که صورتی در اصل ای  اسا ِ
 21.بگذارد کنار باور شبکه از را مربوطه باور

 منطق هنجار از تر سنتی های نسخه منکر که شخصی به مقاله ای  نویسندگان پاسخِ
 رسرتال  و بيل مواضع از دفاع برای و( بوده منطقی پيامد مراعات هنجار منکر یینی) بوده
 نراقض  نيرز  N کره،  اسرت  آن گرذارد  مری  صرحه ( N مثرل ) گشروده  دامنره  با هنجارِ بر

 و کالسريك  منطرق  طرفردارِ  شخص دو که کنيد فر . است رستال و بيل گراییِ کثرت
 متنراظر  عادی زبان در استداللی مثال -استدالل یك اعتبار سر بر و بوده شهودی منطق

 فروق  منطقهرای  از کدام هيچ رستال و بيل ایدة اسا ِ بر. باشند داشته اختالف p  ; p با
 اگرر  کره  است ای  نکته اما ندارند، فوق استدالل صورتبندیِ برای هم به نسبت رجحانی
 هرم  باز کند تاکيد هم N یینی منطق؛ هنجارمندیِ جدیدتر نسخة بر رستال و بيل مدافع

 با ِ در رستال و بيل مدعای یینی) رستال و بيل گراییِ کثرت عليهِ فروریختگی استداللِ
 صرورتبندی  و هنجارگرذاری  در شرهودی  و کالسريك  منطرق  دو از یکری  رجحان عدم

 کالسريك  منطرق  در مربوطره  استداللِ که آنجا از. بود خواهد برقرار( عادی استدالالت
  که شود می حاصل گشوده دامنه با الزام ای  N اسا ِ بر است، میتبر

 باور نيز نتيجه به آنگاه باشد داشته باور مربوطه استدالل مقدمات به اگر) باید شخص
 (.باشد داشته

 همچنري  ) اسرت  نامیتبر شهودی منطق در مذکور استدالل آنجاکه از دیگر سوی از
 اینکره  برا ِ  در N کره  کررد  گيری نتيجه چني  توان می صرفاً( مقاله 1 بخش به بنگرید
 صررفاً  هنجار ای  اسا  بر دیگر بيان به. است ساکت است، الزامی چه به ملتزم شخص
 بره  ملرزم  مرثالً  اینکه نه و باالنيست الزامِ به مقيد شخص که شود می حاصل نتيجه ای 
 شرخص  N بیرالوه  کالسريك  منطق باال سناریوی در که آنجا از. است آن مراعات عدم



 11 ...رستال و بيل آراء بر تکيه با منطقی گرايی کثرت بررسی
 (زاده اميراحسان کرباسیو  علی کالنتری)سيد 

 در N بیالوه شهودی منطق دیگر سوی از اما کند می مشخص الزامی به مقيد را مربوطه
 سناریو ای  در رستال و بيل مدافعِ که است واضح آنگاه است، ساکت هنجاری  الزام با ِ
 زبران  در اسرتدالالت  ارزیرابی  بررای  شرهودی  منطق نه و کالسيك منطق از نهایت در

 کالسيك منطق دو از یکی رجحان عدمِ ناقض مطلب ای  و جست خواد استفاده روزمره
 بيرل  گرایی کثرت یینی است؛ عادی استدالالت صورتبندی و هنجارگذاری در شهودی و
 .است نادرست رستال و

 گيرینتيجه

 یافته تیميم فُرم آن در که هستند درمنطق گرایی کثرت نوعی به میتقد رستال و بيل
 تیریرف  در نظر ای  اسا ِ بر. گيرد می قرار تأیيد مورد اعتبار از (GTT) تارسکی تیریف
 میادل کدام هر که دارد وجود «مورد» واژة مینایِ از قبول قابل تیبير سه حداقل مربوطه

 روادار نظریره  ای  که دادیم توضيح ضم  در. هستند کالسيك و ربط شهودی، منطق با
 یرك  نبرودن  یرا  و برودن  میتبرر  با ِ در مناقشه نظر ای  اسا  بر که مینا ای  به است،

 کالسريك  و ربرط  منطرق  هردو مثال عنوان به است، مورد بی خاص سياقی در استدالل
 ندانسرت   میتبرر  یرا  و دانسرت   میتبرر  در توانند می دارند، «مورد» از که تیریفی به بسته

 ایردة  برر  رسرتال  و بيرل  دادیرم  توضريح  دیگرر  سروی  از. باشرند  محق مربوطه استدالل
 توليرد  منبرعِ  منطرق  قواعرد  نظرر،  ای  اسا  بر. گذارندمی صحه نيز منطق هنجارمندی

 ایر   در. هسرتند  هرا آن ارزیابیِ و طبيیی زبان در قياسی استدالالتِ هدایت برایِ هنجار
 ایردة  کره  دادیم نشان ناميدیم،« فروریختگی استدالل» را آن که استداللی ارائة با مقاله

 منطقی انحصارگراییِ به  را آن بوده، رستال و بيل گراییِ کثرت ناقضِ منطق هنجارمندیِ
 از جدیردی  هرای  نسرخه  اخيرر  فلسرفی  مترون  در که است تأکيد به الزم. دهد می تقليل

 واجرد  که مقاله قبلی بخش در N هنجارِ به بنگرید مثالً) شده مطره منطق هنجارمندی
 کره  کردیم استدالل. است شده واقع مغفول رستال و بيل کارِ در که( است گشوده دامنه
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 بره  منطق هنجارمندیِ جدیدترِ های نسخه اسا ِ بر توان می را« فروریختگی استدالل»
 باشد. رستال و بيل گراییِ کثرت ناقضِ که کرد بازسازی ای گونه

 ها نوشت پی

 و منطقری  گرایری  تکثرر  انرواع  ميران  تمایز درباره دقيق و مستوفی بحثی برای .1
 . (Cook, 2010) به کنيد رجوع منطقی گرایی نسبی با آن ارتباط

2  . . non-truth functional 

3. material conditional  

4. Case 

5.situation 

6. relevant logic  

7. possible world 

 دارد؛ وجرود  «مرورد » ةواژ از قبرول  قابرل  تیبير سه حداقل میتقدند رستال و بيل البته. 3
 تیبيرر  نيرز  شرهودی  منطق شد، ذکر مقاله در که ربط و کالسيك منطقِ بر عالوه یینی
 .  کند می ارائه «مورد» واژه از قبولی قابل

9. Necessity 

10. Formality 

11. Normativity 

12. Tolerant account 

13. Relativism 

14.Value 
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 ,Beall and Restall 2006; Steinberger 2017a, 2017b) برره بنگریررد .11

2017c) 

16. Collapse argument 

 مقالره  ایر   در منطقری  ناسرازگاریِ  از اجتنا  هنجارِ به رستال و بيل التزام مورد در .11
 .است جداگانه موضوعی خود که چرا کنيم نمی بيشتری بح 

 :   بگيرید نظر در دارد، صادق ای مقدمه که را زیر استداللِ اخير ایدة بهتر درکِ برایِ .13

 .است فضایی آدم ترام  یا است زوج 1 عدد: مقدمه

 . است زوج 1 عدد: نتيجه

 کاذ  نتيجه که نيست مینا بدان ای  اما است، نامیتبر کالسيك منطق در فوق استداللِ
 . است

19.Conservatist 

 بيشتر اطالع برای. است مقاله ای  حدود از خارج هارم  مواضع با ِ در بيشتر بح ِ. 11
 (.1831 کالنتری،) مقالة به بنگرید خصوص ای  در

 فيلسوفان اخيرترِ های صورتبندی که کند توجه مهم نکته ای  به باید محترم خواننده .11
 دامنة بودن گشوده بر همگی یینی باشند می N از هایی نسخه همگی نيز منطق هنجار از

 و هرارم   توسرط  کره  انتقادات از دیگر برخی خاطر به اگرچه دارند؛ تأکييد منطق هنجار
 هم را دیگری جزئی تغييرات فالسفه دیگر هم و فارل  مك خود هم شده مطره دیگران

  رو پريش  مقالره  محردودة  از خرارج  هرا آن بيشتر بررسی که اند نموده اعمال N هنجار بر
 ایرر  از بيشررتر اطررالع برررای. باشررد مرری گرایرری کثرررت مبحرر  بررر متمرکررز کرره اسررت

 :به بنگرید جدید های صورتبندی

21 . MacFarlane (2004)  .Steinberger (2017a, 2017b) و 
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