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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي منطق
  2ـ  1، صص 1389پاييز و زمستان ، سال اول، شمارة دوم

  درآمد

 *اهللا نبوي لطف

مكاتب منطقي قديم . است» علم استدالل و استنتاج درست«ترين بيان  علم منطق در كوتاه
اند  ريك تالش نمودهـ مگاري و منطق سينوي ه ، منطق رواقي همانند منطق ارسطويي

  .بندي نمايند هاي درست را شناسايي و صورت اي از اين استدالل پاره
با ظهور منطق جديد در اواخر قرن نوزدهم، افق جديدي فراروي بشر گشوده شده 

منطق (پذيري  بودن، داراي ويژگي محاسبه بر ويژگي صوري است و علم منطق عالوه 
، هرچند اليب نيتس را پدر منطق  مورخان منطق. دنيز ش) محاسباتي و محاسبات منطقي

.  آورد را دويست سال بعد به دنيا مي» گوتلوب فرگه«دانند اما مادر زمانه فرزند او  جديد مي
فرگه را » نگاري مفهوم«مورخان منطق كتاب .  شود با ظهور فرگه منطق جديد نيز متولد مي

منطق جديد پس از . اند رتر از آن دانستهارسطو و شايد ب» ارغنون«همسنگ و همتراز كتاب 
،  ، هيلبرت ،  لوكاسيه ويچ هايي همچون  برتراند راسل، آلفرد تارسكي فرگه با شخصيت

. افزوني در قرن بيستم داشته است عمق و گسترش روز...   ، هين تيكا، ، كريپكي ، كواين گودل
، منطق رياضي و  فلسفيمنطق جديد در ادامه گسترش خود امروزه  به سه حوزه منطق 

  . شود هاي زيادي تقسيم مي ها و گرايش منطق كامپيوتر تقسيم شده است كه هركدام به شعبه
دكتر غالمحسين «منطق جديد توسط يكي از شاگردان ممتاز برتراند راسل يعني 

زبان  ش به جامعه فارسي1334در سال » مدخل منطق صورت«با نگارش كتاب » مصاحب
منطقي  ءحال جامعه علمي و فلسفي ايران را متوجه خال اب اخير در عينكت.  معرفي شد

وجود  نصير طوسي در حوزه علم منطق در جهان اسالم به  بزرگي كرد كه پس از خواجه
  .آمده است

                                                                                                 

 nabavi_l@modares.ac.ir دانشيار دانشگاه تربيت مدرس *
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 1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم، پژوهي،  منطق

اخير  ة، خوشبختانه در دو ده هاي موثر، سازنده و ماندگار دكتر مصاحب پس از تالش
هاي منطق جديد در محافل علمي و  ايي و گسترش قابل توجه بحثشاهد رشد، شكوف

هاي منطق رياضي و منطق فلسفي در برخي  سيس گرايشأت.  دانشگاهي ايران هستيم
هاي كشور را بايد طليعه اين شكوفايي و بالندگي دانست كه اين خود زمينه بروز و  دانشگاه

  .آورده استمنطقي كشور را فراهم  ـ  ظهور تدريجي جامعه علمي
، فرصت مبارك و  عنوان اولين مجله تخصصي در حوزه منطق به» منطق پژوهي«مجله 

هاي خود را در زمينه علم  دهد تا نتايج پژوهش ميموني را در اختيار جامعه علمي ما قرار مي
  .منطق و مباحث مرتبط با آن منتشر نمايند

ران و محققين كشور را در پژوهي مفتخر است كه مقاالت ارسالي پژوهشگ مجله منطق
  .  تشر كندن، پس از تصويب در هيئت تحريريه م هاي زير محور

ـ تاريخ منطق  ـ منطق كاربردي و كاربرد منطق منطق رياضي فلسفه منطق ـ منطق فلسفي
  .ـ روش شناسي با رويكرد منطقي هاي زباني با رويكرد منطقي و منطق تطبيقي ـ فلسفه

صول به اهداف علمي مزبور جز با مساعدت و همياري كليه ترديدي وجود ندارد كه و
به اميد تجديد حيات و حيات مجدد علم . شد پژوهشگران و محققين كشور ميسر نخواهد

  .منطق در كشور عزيزمان، ايران
  

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

