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چڪیده
هدف :مطالعه داللتهای منطق ریاضی برتراند راسل در طراحی نظامهای سازماندهی
اطالعات.
روش /رویکرد :از حیث گردآوری دادهها ،تاریخی و از نظر نوع ،تحلیلی و از نظر هدف،
کاربردی است و بهروش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.
یافت هها :در این پژوهش ،چارچوبی نحوی ،معناشناختی ،هستیشناختی ،و منطقی برای
طبقهبندی و تحلیل شناسههای موضوعی معرفی شده است .ضعفها و کاستیهای زبان
طبیعی در مقایسه با زبانهای منطقی بررسی شده و درباره داللتهای منطق ریاضی در
تحلیل منت و تحلیل بیانهای مختلف زبانشناختی ،از قبیل اسم خاص ،طبقات موضوعی،
روابط ،واژگان منطقی ،گزارهها ،و جمالت بحث شده است.
نتیجهگیری :بهکمک منطق ریاضی راسل میتوان گرامر و نحو نظامهای سازماندهی
اطالعات را وضوح بخشید و دقت آن را در بازمنایی واقعیت افزایش داد.
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سازماندهي اطالعات يکي از ابزارهاي مهم اکتشاف دانش است .از آنجا که سازماندهي
اطالعات مستلزم ايجاد شبکهاي منسجم و يکپارچه از طبقات موضوعي مرتبط است ،ماهيتي
منطقي و تحليلي دارد .بهطور مثال ،ميتوان به سرعنوانهاي موضوعي ،نظامهاي ردهبندي،
اصطالحنامهها ،و هستيشناسيها اشاره کرد که همچون يک سري منطقي  ،اجزاي منفرد
مفهومي حوزههاي علمي را در شبکهاي از ارتباطات موضوعي انتظام ميبخشند و روابط
گوناگون حاکم بر فضاها يا دامنههاي معنايي آنها را بهنمايش ميگذارند.
نظامهاي سازماندهي اطالعات بايد تا حد ممکن بازتاب منطقي ارتباطات حاکم بر
پديدههاي جهان باشند و نقشهاي موضوعي و ارتباطي از پديدههاي جهان ترسيم کنند .اين
نظامها ،بهصورت آرماني ،بايد عکسبرگردان مفهومي و منطقي جهان عيني قلمداد شوند .با
وجود اين ،نظامهاي زباني ،که نظامهاي سازماندهي اطالعات نيز در زمره آنها هستند ،هنوز
در عمل به آن درجه از کمال دست نيافتهاند که قادر به بازنمون و نمايش کامل و بيابهام
جهان عيني باشند .زبان پديدهاي فرهنگي است و به تاريکي و ابهام چنداليه معناشناختي ،
معرفتشناختي  ،نشانهشناختي  ،نحوي  ،و منطقي آغشته است.
نظامهاي سازماندهي اطالعات براي دستيابي به زباني روشنتر و دقيقتر بايد به
بازنگري در نظامهاي کالسيک منطقي و نشانهشناختي خود اقدام کنند و با بهکار بستن
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اصول و قواعد منطق رياضي در تدوين و تعريف طبقات موضوعي ،فاصله عينيت و زبان
را به حداقل ممکن برسانند .فراموش نکنيم که زبان يک قرارداد نشانهشناختي است و
ميتواند بهمنظور رهايي از تاريکي و ابهام ،مورد بازنگري قرار گيرد .در اين ميان ،فلسفه
اطالعات از منظر نظري و منطقي ميتواند از افکار برتراند راسل  ،فيلسوف انگليسي قرن
بيستم ،بهره فراوان ببرد.
راسل يکي از پايهگذاران اصلي منطق رياضي است .شاهکار منطقي وي مبادي رياضيات
نام دارد .در نظر راسل ( )1903زبان رياضي به زبان جهان فيزيکي نزديکتر است و ميتواند
واقعيتهاي جهان را دقيقتر بازنمايي کند .همين ايده کفايت ميکند تا توجيه خوبي براي
بررسي داللتهاي منطق رياضي راسل در سازماندهي اطالعات در دست داشته باشيم.
در مقاله حاضر ،داللتهاي منطق رياضي راسل در سازماندهي اطالعات ،تحليل
موضوعي ،و بازنمون مفهومي آنها بررسي و تحليل ميشود .از آنجا که راسل ،در کتاب مبادي
رياضيات و نيز در ديگر مقاالت و کتابهاي خود با دقت و ظرافت خاص صورتهاي
منطقي مجموعهها و روابط را بهطور مفصل و جامع به بحث گذاشته است ،بررسي تحليلي
و انتقادي اين آراء و داللتهاي آن در سازماندهي اطالعات ميتواند چارچوب منطقي و
معناشناختي دقيقتر و روشنتري براي طبقهبندي شناسههاي موضوعي علوم مختلف و
تحليل متون ايجاد کند .بنابراين ،مسئله بنيادين اين مقاله ،تحليل داللتهاي منطق رياضي
راسل در ايجاد نظامهاي معناشناختي و منطقي براي شناسههاي موضوعي است.

منطق رياضي برتراند راسل

دانالن ( ،1390ص  ،)50راسل را پيشتاز و رهبر فالسفهاي معرفي ميکند که با سالح
ابزارهاي فني منطق رياضي به رويارويي با مسائل فلسفه پرداختهاند .منطق راسل ،برخالف
منطق کانت ،در پي "وحدت نظاممند ذهن" نيست .منطق راسل قصد ندارد همچون منطق
کانت ( ،2010ص " )442تکثر موجود را به کمترين حد ممکن در يک کل فرو بکاهد ...و
به توليد بيشترين وحدت ممکن در نظام شناختها رهنمون سازد" .برعکس ،منطق راسل
تکثرگراست و در نقطه مقابل وحدتگرايي (مونيسم) منطقي قرار دارد .راسل با تدوين
صورتهاي منطقي در کتاب مبادي رياضيات مثالي از سادگي و يکنواختي را در ايضاح
واقعهاي جهان بهوجود آورده است.
راسل ( )1931واقعيت جهان خارج را هرگز بدون شواهد و تعاريف نميپذيرد .وي
همواره سعي ميکرد ابزار نيرومند منطق را براي پرسش از وجود اين شواهد و تعاريف براي
بناي هستيشناسي خود بهكار گيرد .راسل قصد داشت با صورتبندي تعاريف منطقي و
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ضميمه کردن شواهد در وصفها  ،هستيشناسي را بر مبنايي متقن و مستحکم استوار سازد.
ي رابطه بسيار نزديک دارد .وصفهاي راسل،
نظريه وصفهاي وي با نظريه داللتشناس 
برخالف نامها ،به شناختهاي مستقيم و ادراکي داللت ندارد .به تعبير راسل ( ،1959ص
" )67وصفها ،آگاهي مستقيم از جهان نميدهند ،بلکه صرف ًا پيوندهاي مفاهيم محسوب
ميشوند".
منطق راسل ( ،1912ص  )95ارتباط بين موجوديتهاي کلي را بررسي ميکند و از اين
طريق واقعهاي جزئي را در تحليل منطقي استنباط ميکند .منطق از منظر راسل ،اصولي است
که اثبات يا استنباط را ممکن ميسازند (راسل و وایتهد  ،1963 ،ص  .)XIIراسل (،1903
ص  )11-10منطق صوري يا نمادي را "مطالعه انواع مختلف کلي استنباطات" تعريف کرده
است .موضوع پژوهش منطق نمادي ،قواعد کلي استنباط و قياس در همه صورتهاي آن
است .منطق نمادي از سه بخش مهم تشکيل شده است که عبارتاند از :الف) روابط؛ ب)
طبقات؛ و ج) گزارهها.
منطق رياضي راسل ،پيوندي عميق با معرفتشناسي ،هستيشناسي ،نحو ،و معناشناسي
دارد .راسل سعي ميکند با منطق رياضي ،ساختارها و صورتهاي زبانشناختي را تحليل
کند .منطق ،از منظر نحوي ،جايگزينهاي معنادار سنخهاي مختلف نشانهشناختي را مطالعه
ميکند.
معناشناسي ريشههاي منطقي عميقي دارد .مطالعه رابطه دال و مدلول  ،صورت و محتوا ،
و احتمال بيمعنايي مفاهيم ،مربوط به مباحث منطقي است ،ولي موضوع خاص منطق نيست.
هر نظري که در مورد معناي يک نشانه داشته باشيم ،تغييري در ساختار و اصول منطق ايجاد
نميکند ،ولي صورتبندي منطقي معنا و نشانه نظام علمي و فلسفي را متحول ميسازد و
دقت و روشني مفاهيم را ارتقا ميدهد .نسبت منطق با روشني و دقت معناي مفاهيم مانند
نسبت رياضيات با فيزيک است؛ منطق با صورتبندي محدوده و شواهد مفاهيم از آنها
ابهامزدايي ميکند (لنگر ،1348 ،ص .)325
بهعقيده راسل ( ،2009ص  ،)223-222منطق از صدق و کذب جمالت در رابطه با
ساختارشان بحث ميکند و آنها را براساس ساختارشان طبقهبندي مينمايد .ساختار ،توسط
واژگان منطقي نشان داده ميشود و با تغيير واژگان منطقي ،ساختار نيز تغيير ميکند .جمالت
منطقي بهجاي واقعها متغير دارند و ميتوانند با شناسههاي مختلف جايگزين شوند ،ليکن
واژگان منطقي تغيير نميکنند .براساس ساختار است که استنباط منطقي ممکن ميشود.
ساختار همواره مشتمل بر روابط است .به تعبير کانت ( ،2010ص " ،)472هر اندازه در کشف
طرح و غايت [ساختار] پيش برويم ،ايدههاي ما بيشتر يقيني ميشوند".
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منطق راسل در پي کشف روابط منطقي مختلف مانند "شباهت" " ،تفاوت" " ،عليت" ،
"شموليت" " ،همزماني" و غيره براي مشخص ساختن ساختار منطقي پديدهها و در نتيجه
تعيّن منطقي رخدادها و پديدارهاي جهان است .راسل در کتاب تحليل ذهن ( ،2001ص
 )149مينويسد" :منطق ابزاري مناسب براي ترکيب ايدههاي انتزاعي با مشاهدات تجربي
است" .منطق رياضي راسل ،شرايطي را نشان ميدهد که پديدههاي عيني در آن رخ ميدهند.
منطق رياضي راسل در فضاهاي ذهني و روانشناختي قابليت صورتبندي ندارد .منطق
رياضي راسل بهوجود متغيرها و سورهاي کلي نياز دارد .منطق رياضي تنها با شرايط منطقي
جهان در ارتباط است ،نه با تجارب شخصي افراد .به باور راسل ( ،1914ص " ،)8بدون منطق
رياضي ،عم ً
ال [امکان] سازماندهي ايدههاي انتزاعي و مرکب وجود ندارد".
نبايد تصور کرد که تفاوت اصلي منطق رياضي راسل با منطق کالسيک محدود به کاربرد
يا عدم کاربرد نمادها و نشانههاي رياضي است .تفاوت اساسي اين دو نظام منطقي ،مربوط به
نحو و تحليل ساختاري انديشههاست .شباهت منطق کالسيک با منطق رياضي در اين است
که هر دوي آنها بر بنيادهاي غيرتجربي و غيرادراکي استوار شدهاند .اما تفاوت اين دو سنت
در اين است که منطق کالسيک بر بنياد نفي بنا شده است و از ميان تمام شناسههايي که امکان
جايگزيني برابر دارند ،جز يکي را که در جهان واقعي تشخيص داده ميشود ،نفي ميکند .در
حالي که منطق رياضي راسل با بهكار بستن تابعهاي گزارهاي در صورتهاي منطقي طبقات
و روابط سعي ميکند تمام جايگزينهاي احتمالي ممکن را که دور از دسترس تجربه مستقيم
هستند ،با اتخاذ رويکردي تحليلي و استنباطي ،آشکار سازد .منطق رياضي ،احتماالت ممکن
يک واقع را بدون شناخت تجربي آن بررسي ميکند و از اين منظر با متافيزيک و هستيشناسي
ارتباط تنگاتنگ دارد .راسل در کتاب علم ما به عالم خارج ( ،1914ص  )19مينويسد" :منطق
[رياضي] بيشتر از اينکه غيرممکن بودن جايگزينهايي را که بهنظر ممکن و بديهي مينمايند
آشکار سازد ،جايگزينهاي احتمالي را که تاکنون بدانها ظني نميرفت نمايان ميسازد .بنابراين،
در حالي که منطق ،تصور ،و انديشه به آنچه را که ممکن است جهان باشد آزاد ميکند آن را به
آنچه که جهان است محدود نميسازد  ...منطق جديد آنچه را که ممکن است رخ دهد نشان
ميدهد و از تصميم در مورد آنچه که بايد رخ دهد امتناع ميورزد".
راسل با تحويل حوزه رياضيات به بنيادهاي منطقياش سعي ميکرد يک فرهنگنامه
حداقلي براي حوزه رياضيات تعريف کند و از طريق اين فرهنگنامه کوچک ،کل گزارههاي
رياضيات را استنباط نمايد .راسل در کتاب دانش بشر ( ،2009ص  ،)214بهتفصيل از
امکان ايجاد چنين فرهنگنامهاي براي ساير حوزههاي دانش از قبيل "فيزيک"" ،جغرافيا" ،و
"روانشناسي" بحث ميکند.
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راسل اهميت منطق رياضي را در توجه کامل آن به روابط ميداند و معتقد است که
منطق رياضي پايه و اساس مطمئن منطق فلسفي جديدي را بهوجود ميآورد که دقت و يقين
خود را از مبناي رياضياش اخذ کرده است (راسل ،1917 ،ص  .)96منظور راسل از منطق
فلسفي  ،تالشي است که براي روشني بخشيدن به نگرش آدمي در باب شناسههاي مورد
نظر انجام ميگيرد تا ذهن ،آن نوع آشنايي [اتميستي] را با شناسهها داشته باشد که با مفهوم
ِ
منطق رياضي ساختاري رابطهاي از مفاهيم
"قرمزي" يا غيره دارد (راسل ،1903 ،ص .)XV
و ايدهها ترسيم ميکند که از طريق آن ميتوان نقشهاي از ساختارهاي مرتبط را در يک نظام
طبقهبندي کنار هم قرار داد .ماهيت صوري و رابطهاي گزارههاي رياضي ،امکان تحليل و
تفسير ساختارهاي منطقي جهان را براي راسل آشکار ساخت .راسل بيانهاي زبانشناختي
را مانند صورتهاي رياضي ،کلي و متغير در نظر ميگيرد که امکان تفسير و تحليل منطقي
به ارزشهاي معنادارشان را دارند .منطق رياضي راسل ،طبقهبندي واقعها را براساس ساختار
منطقي ،ع ّلي ،و رابطهايشان ميسر ميسازد .بيان مفاهيم علم در ساختارهاي منطقي ،نشانگر
رشد شناخت ما از علل منطقي رخدادهاست .منطق رياضي راسل تالش ميکند بياني
ساختاري ،استنباطي ،و فراتجربي از رويدادها و موضوعات جهان واقع صورتبندي کند.
راسل ( ،1919ص  )169منطق را با صورتهاي بسيار کلي و انتزاعي جهان واقعها مرتبط
ميداند .در نظر راسل ( ،1919ص  )196منطق به شيء يا خصوصيتي ويژه نميپردازد ،بلکه
صرف ًا به مطالعه صورتها و ساختارهاي اشياء يا ويژگيها محدود ميشود.
مبادي رياضيات يک نظام زباني صوري و منطقي آرماني براي بيانهاي مختلف
زبانشناختي از قبيل "اسم"" ،ويژگيها"" ،طبقات"" ،روابط" ،و "گزارهها" ايجاد و براساس
نظريه سنخها ،شرايط معناداري نشانهها را بررسي کرده است .منطق رياضي راسل"سنخ" را
دامنه معناداري يک تاب ِع گزارهاي تعريف ميکند .بهعبارت سادهتر ،دامنه ارزشهاي يک متغير
"سنخ" ناميده ميشود .دامنه معناداري ،سنخها را بهوجود ميآورد (راسل ،1903 ،ص .)523
راسل ( ،1959ص  )224بهمنظور دستيابي به ايجاز ،اختصار ،سادگي ،و روشني در ارائه
ايدهها و فرآيندهاي استنباط ،از نمادها و نشانههاي رياضي بهره ميبرد .بعضي از اين نمادها
بهشرح زير است:
شناسههاي افراد :شناسههاي افراد با حروف کوچک انگليسي مانند  x، y، w، zو نظائر آن
نشانهگذاريميشوند.
طبقه :راسل طبقات را با حروف يوناني کوچک از قبيل " ،"α"، "βو " "γنشان ميدهد.
صور تحليلي طبقات بهصورت ( α=ẑ)ϕzنشانهگذاري ميشود .نشانه  ẑبهمعناي عدم تعيّن
موجوديت ويژه است.
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تابع :توابع راسل با نمادهاي التين مانند "  "ϕ" ، "ψ" ، " F" ، "ϴ" ، "X" ، "gو نظائر
آن نشانهگذاري ميشود.
تابع توصيفي  :تابع توصيفي با نماد "ךּ" نشانهگذاري ميشود.
رابطه :روابط با حروف بزرگ انگليسي مانند " "R" ، " S" ، "T" ، "Pو نظائر آن
نشانهگذاريميشوند.
عکس رابطه  :عکس رابطه با نماد " "Řيا" "Cnv’Rنشانهگذاري ميشود.
دامنه رابطه  :دامنه رابطه با نماد " "D’Rنشانهگذاري ميشود.
دامنه معکوس رابطه :دامنه معکوس رابطه با نماد " "Ɑ’Rنشانهگذاري ميشود.
فيلد رابطه :فيلد رابطه با نماد " "C’Rنشانهگذاري ميشود.
نشانهگذاري ميشود.
مرجع رابطه  :مرجع رابطه با نماد " "sg’Rيا
نشانهگذاري ميشود.
مربوط رابطه  :مربوط رابطه با نماد " "gs’Rيا
رابطه دوتايي :رابطه دوتايي با نماد ") "R(x,yيا " "xRyنشانهگذاري ميشود.
رابطه سهتايي :رابطه سهتايي با نماد") "R(x,y,zنشانهگذاري ميشود.
همه :سور منطقي "همه" با نماد" "(x).ϕxنشانهگذاري ميشود.
برخي :سور منطقي "برخي" با نماد " " (Ǝ x).xϕنشانهگذاري ميشود.
طبقه تهي :طبقه تهي با نماد " "Ʌنشانهگذاري ميشود.
رابطه تهي :رابطه تهي با نماد " " نشانهگذاري ميشود.
طبقه واحد  :طبقه واحد با نماد " "ι'xنشانهگذاري ميشود.
اشتراک طبقات :اشتراک طبقات با نماد"∩" يا " "• αβنشانهگذاري ميشود.
اشتراک روابط :اشتراک روابط با نماد " " يا " "R| Sنشانهگذاري ميشود.
اجتماع طبقات :اجتماع طبقات با نماد " "Uيا " "V αβنشانهگذاري ميشود.
اجتماع روابط :اجتماع روابط با نماد " " يا " "R V Sنشانهگذاري ميشود.
شموليت :شموليت با نماد " "εنشانهگذاري ميشود.
زيرطبقه  :زيرطبقه با نماد " " نشانهگذاري ميشود.
داللت  :داللت با نماد " " نشانهگذاري ميشود.
تصديق  :تصديق جمالت با نماد "  ":يا "˧" نشانهگذاري ميشود.
نفي :نفي يک گزاره با نماد "~" نشانهگذاري ميشود.
ياي انفصالي :ياي انفصالي با نماد " "Vنشانهگذاري ميشود.
واو عطف :واو عطف با نماد "•" نشانهگذاري ميشود.
همان  :واژه منطقي "همان" با نماد "=" نشانهگذاري ميشود.
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معادل  :واژه منطقي"معادل" با نماد "≡" نشانهگذاري ميشود.
معادل منطقي :معادل منطقي با نماد "≡ "Lنشانهگذاري ميشود.
گزاره :گزارهها با حروف کوچک انگليسي مانند " "p"، "q"، "rو يا " "ϕaنشانهگذاري
ميشوند.
دامنه وجود در تابع توصيفي  :دامنه وجود تابع توصيفي با نماد " "!Eنشانهگذاري ميشود.
دامنه وجود در تابع گزارهاي  :وجود نکره با نماد " "Ǝنشانهگذاري ميشود.
پس از تشريح نظام نشانهگذاري مبادي رياضيات ،اکنون بهکمک اين نشانهها برخي
سنخهاي مهم منطق رياضي راسل را تحليل ميکنيم و نقش آنها را در مباحث سازماندهي
اطالعات نشان ميدهيم .برخي از اين سنخها عبارتاند از :اس ِم خاص ،موضوع -محمول،
طبقات ،روابط ،جمالت ،و متن.
اسم خاص :راسل ( ،1940ص  )343اسم خاص را به اين صورت تعريف ميکند:
"نام واژهاي است که ميتواند بهصورت معنادار در يک جمله اتمي به شکلهاي مختلف
موضوع -محمول ،رابطه دوتايي ،رابطه سهتايي و غيره رخ دهد" .اسم خاص فقط ميتواند
ارزش يک محمول يا رابطه واقع شود (راسل ،1946 ،ص  .)614اسم خاص کوچکترين
بخشهايي است که در ادراک يک کل مورد توجه قرار ميگيرد و با ضمير "اين" مورد اشاره
قرار ميگيرد (راسل ،1940 ،ص  .)329در منطق راسل ( ،2009ص " )244اين" يا "آن" اسم
خاص هستند .صورت منطقي اسم خاص چنين است:
)x) (ϕxךּ(
موضوع -محمول :تحليل گزارهها به توابع و ارزشها ،بهجاي قالب سنتي موضوع-
محمول و همچنين نظريه ک ّمي که پس از تحليل صوري گزارهها ممکن ميشود ،از مباني
منطق مدرن است (فرگه  ،1879 ،ص .)3راسل صورت موضوع  -محمول را رابطه واحد
يا موناديک مينامد که از يک متغير تشکيل شده است .راسل ( ،1956ص  )199از منظر
نحوي ،نشانهاي که رابطه واحد يا موناديک نسبت به يک موجوديت را بيان کند محمول
مينامد و آن را با نمادهاي يوناني  ϕيا  ψنشان ميدهد .طبق نظريه سلسلهمراتبي سنخها،
موضوع و محمول سنخ يکساني ندارند و موضوعات بايد در محمولها اشباع شوند .به تعبير
کانت ( ،1819ص " )153موضوع همواره بايد فضاي کوچکتري از محمول داشته باشد".
راسل ( ،1956ص  )327تمام مقاصد صوري يک ويژگي مشترک را عضويت مجموعهاي از
ک معرفي کرده است .ويژگيها بهمعناي کلي کلمه ،با اختصاص
هویتها در آن ويژگي مشتر 
دامنه به ارزشهاي فرد در توابع ارائه ميشوند (کارناپ  ،1947 ،ص  .)182براساس اصل
معادل ،محمولهايي که به موجوديت واحدي داللت دهند طبقات يکساني را شکل ميدهند
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(راسل ،1903 ،ص  .)131دو محمول که در طبقات يکساني صادق باشند مصداقهاي
يکساني خواهند داشت .دو محمول که مصداقهاي يکسان داشته باشند معادل هستند .معادل
بودن محمولها بهمعناي معادل بودن مصداقهاست (کارناپ ،1947 ،ص  .)19-18از آنجا
که محمولها با تصديق شباهتها ،به طبقهبندي مصداقها کمک ميکنند ،راسل ( ،1940ص
 )35محمولها را گزارههاي طبقهبنديکننده مينامد.
تحليل منطقي طبقات موضوعي :تعريف راسل از طبقه اينگونه است" :طبقه مشتمل بر
تمام موجوديتهاي داللتشده توسط مفهوم -طبقه است" (راسل ،1903 ،ص  .)152طبقه،
شناسههايي است که ويژگي همسان با  xداشته باشند (راسل ،1959 ،ص  .)71-70از منظر
نحوي ،طبقه ،شامل تمام شناسههاي صادق در يک تابع گزارهاي است (راسل ،1963 ،ج ،1
ص  .)23هر محمول بهشرط آنکه بهدرستي خبر دهد ،به يک طبقه منجر ميشود (راسل،
 ،1903ص  .)67مصداق يک محمول ،طبقهاي از افراد است که محمولبه آنها اطالق
ميشود و معناي طبقات ،ويژگيهايي هستند که آن را بيان ميکنند (کارناپ ،1947 ،ص
 .)1طبقات ارزش مصداقي ،و ويژگيها ارزش معنايي آن هستند (کارناپ ،1947 ،ص .)36
صورتهاي طبقات با نماد ( ẑ )ϕzنشانهگذاري ميشود و براي موجوديتهاي متکثر بهكار
ميرود و با ويژگي ( )ϕzتعيّن مييابد (راسل ،1963 ،ص  .)30راسل ( ،1919ص )181
طبقات را برخالف وصفهاي معين و اسمهاي خاص داراي شناسههاي متکثر و نامعين
ميداند .از منظر نحوي ،شناسههاي اشباعشده در تابع گزارهاي ،موضوع محسوب ميشوند
(راسل و وایتهد  ،1963 ،ص .)78
معناشناسي طبقات ،بدون توجه به اصل متن و بدون توجه به بافت نحوي ،توجيه منطقي
ندارد .به تعبير خود راسل ( ،1963ص " )24طبقات تنها در کاربردشان تعريف ميشوند".
ساختار مفهومي طبقات ،که با نشانههاي ناقص  ϕيا  ψو غيره نشانهگذاري ميشوند ،با کاربرد
اختصاصي شناسههاي موضوعي از قبيل  ẑمعنادار ميشوند .در اصول رياضي راسل ،طبقات،
نشانههاي کامل و مستقل از ساختارهاي متني در نظر گرفته نميشوند.
تحليل منطقي روابط :راسل رابطه را با نماد " "Rو عکس رابطه را با نماد " "Řيا ""cnv’R
نشانهگذاري کرده است .نماد " "Řمتضاد " "Rاست و با هم تفاوت معنايي دارند .بهعنوان مثال،
عکس رابطه "شوهر"" ،زن" ميشود .منطق روابط راسل سه بخش اساسي دارد:
 .1دامنه رابطه :تمام موجوديتهايي که داراي رابطه  Rبه چيزي هستند ،دامنه رابطه ناميده
ميشود که با نماد " "D’Rنشانهگذاري ميشود .بهعنوان مثال ،دامنه رابطه "پدري" ،طبقه
"پدران" است .به زبان صوري:
}D’R = ẑ{( Ǝy). z R y

Df,
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 .2دامنه معکوس رابطه :طبقه موضوعاتي که چيزي با آنها داراي رابطه  Rاست ،دامنه
معکوس رابطه ناميده ميشود و با نماد " "Ɑ’Rنشانهگذاري ميشود .بهعنوان مثال ،دامنه
معکوس رابطه "پدري" ،طبقه "فرزندان" است .به زبان صوري:
}Df, Ɑ’R= ŷ{(Ǝz). z R y

 .3فيلد رابطه :مجموع دامنه رابطه و دامنه معکوس رابطه ،فيلد رابطه ناميده ميشود و
با نماد " "C’Rنشانهگذاري ميشود (راسل ،1919 ،ص  .)32فيلد رابطه فقط زماني معنادار
است که موجوديتهاي رابطه ،همگن و همسنخ باشند (راسل ،1956 ،ص  .)100به زبان
صوري:
C’R= D’R U Ɑ’R

طبقه تمام مرجعهاي ممکن نسبت به يک رابطه ،دامنه رابطه ناميده ميشود و طبقه
تمام مربوطهاي ممکن يک رابطه ،دامنه معکوس رابطه ناميده ميشود (راسل ،1919 ،ص
نشانهگذاري
 .)49مرجع ،موجوديتهاي آغاز رابطه است و با نماد " "sg’Rيا
ميشود .ولي مربوط رابطه ،موجوديتهايي است که رابطه بدان ميپردازد و با نماد ""gs’R
نشانهگذاري ميشود (راسل ،1903 ،ص .)96
يا
} = â {(Ǝz). z ε B. a R z
=.β

Df,

=á R β. ≡. á

تحليل منطقي جمالت و متن :راسل جمالت را لکههاي خشکيده جوهر روي کاغذ يا
امواج هوا نميپندارد .جمالت در انديشه راسل ( ،1940ص  )57-55داراي معنا و هدف
هستند .جمالت صادق بيانگر روابط بين واقعهاي مرکب هستند و جمالت کاذب نميتوانند
روابط را تصديق کنند .تمام جمالتي که بيشتر از يک واژه دارند ،يک مرکب را تحليل
ميکنند .اگر شماري از مرکبها داراي يک واژه مشترک باشند ،نشانگر اين واقعيت است که
جمالتي که آنها را تحليل ميکنند ،همگي مشتمل بر يک واژه مشترک هستند .اين ،موضوع
مشترک جمالت را مشخص ميکند .در اين صورت گفته ميشود جمالت متن درباره فالن
موضوع هستند .موضوع با وارد شدن به واقعهايي بهمثابه يک کل غيرتحليلي ،جمالت را
صادق ميسازد .چنين جمالتي يک کل مثل متن را تحليل منطقي ميکنند (راسل،1959 ،
ص .)151-152
متن ،بهعنوان متع َّلق اصلي سازماندهي اطالعات ،متشکل از جمالت است و جمالت
به گفته راسل ،از يک سو روابط واقعها را تصديق ميکنند و از سوي ديگر ،قواعد نحوي
را (راسل ،1959 ،ص  .)218توجه به اين امر ،نقش مهمي در سازماندهي منطقي اطالعات
و بازنمايي موضوعي و مفهومي آن دارد .راسل تصديق نحوي ارتباط بين اجزاي جمله يا
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انديشه توسط افعال را کارکرد اصلي جمالت قلمداد کرده است .جمالت معنادار ،بيانگر
روابط تصديقشده منطقي بين کلمات متشکله آنها هستند (راسل ،1940 ،ص  .)32جمالت
از واژگان تشکيل يافتهاند و واژگان معناي جمله را شکل ميدهند .بهعبارت فنيتر ،ارزش
حقيقت کل جمله تابعي از ارزش حقيقت اجزاي جمله است (کارناپ  ،1947 ،ص .)26
راسل وحدت بخشيدن به واژگان را ويژگي اصلي جمالت ميداند .واژگان بهطور مجزا ،فاقد
وحدت هستند (راسل ،1940 ،ص  .)30همه جمالت حداقل داراي يک نشانه کلي هستند
(راسل ،1912 ،ص  )59و هدف جمالت ،تصديق ويژگي يا ارتباط بين نشانههاست (راسل،
 ،1903ص  .)43جمالت به کلماتي غير از اسم نياز دارند که راسل آنها را "واژههاي رابطهاي
" مينامد (راسل ،1940 ،ص  .)343بهعنوان مثال ،جمله "سقراط به آتن رفت" بيانگر اين
است که بين "سقراط" و "آتن" ،رابطه "رفتن" تصديق شده است .به زبان صوري"x R y" ،
يعني سقراط ( )xعضو دامنه رابطه رفتن ( )Rو آتن ( )yدامنه معکوس رابطه رفتن ( )Rاست.
راسل جمالت را همچون تابعي در نظر ميگيرد که برخي ارزشها در آنها اشباع ميشوند.
راسل معتقد است ارزش حقيقت جمله ،تفسير مصداقي جمله است و گزاره جمله ،تفسير
معنايي جمله .در منطق راسل ،هر جمله داراي دو مصداق است :صادق و کاذب (کارناپ،
 ،1947ص  .)89بهطور مثال ،گزاره "اسکات دوپاي بيپر است" ،معادل گزاره "اسکات انسان
است" ،تفسير معنايي جمله است؛ ليکن گزاره "ارزش حقيقت اسکات دوپاي بيپر است ،مثل
ارزش حقيقت اسکات انسان است" تفسير مصداقي جمله است (کارناپ ،1947 ،ص .)188
در يک جمله خبري بايد بين محتوا و تصديق محتوا تمايز قائل شد .جمالت سؤالي و
خبري هر دو حاوي محتوا هستند ،ليکن تنها جمالت خبري هستند که داراي تصديق محتوا
هستند (فرگه .)1390 ،جمالت ممکن است انواع مختلف سؤالي ،امري ،تمنايي ،ندايي ،خبري،
و غيره داشته باشند .فقط جمالت خبري ،مشمول احکام صدق و کذب ميشوند .جمالت
خبري صادق ،به يک واقع داللت ميدهند؛ ولي جمالت خبري کاذب ،به تهي بودن واقع
داللت ميکنند .داللت ،صدق و کذب جمالت را مشخص ميسازد (راسل ،1940 ،ص .)214

داللتهاي منطق رياضي در سازماندهي اطالعات و سازههاي موضوعي آن

منطق رياضي راسل از جهات متعدد در تدوين شناسههاي موضوعي در سازههاي سازماندهي
اطالعات از قبيل اصطالحنامهها ،سرعنوانهاي موضوعي ،نظامهاي ردهبندي ،نمايهها ،و
هستيشناسيها حاوي داللتهايي مهم است .در منطق رياضي راسل ،طبقهبندي شناسهها،
براساس ساختار منطقيشان انجام ميشود ،نه براساس انتخاب و حذف سليقهاي شناسههاي
بسته و غيرتحليلي .در صورتي که طبقهبندي براساس ساختار تحليلي و منطقي شناسهها انجام
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پذيرد ،امالهاي مختلف شناسهها ،نظم و ترتيب مختلف نشانههاي مرکب ،واژههاي مترادف،
واژههاي همشکل با معاني مختلف و غيره ،طبقهبندي اطالعات را با عدم انسجام و بينظمي
مواجهنميسازد.
اِعمال ساليق مختلف در انتخاب شناسههاي مترادف ،امالهاي متفاوت ،نظم و ترتيب
خاص نشانههاي مرکب و غيره ،موجب عدم انسجام و عدم سازگاري در نظامهاي مختلف
نشانهشناختي ،از جمله نظامهاي سازماندهي اطالعات ميشود .بدون توجه به ساختار منطقي
شناسهها ،هيچ دليل روشن و قانعکنندهاي براي ترجيح يک شناسه مترادف نسبت به شناسه
مترادف ديگر نميتوان يافت .اعمال ساليق مختلف ،پراکندگي و عدم سازگاري نظامهاي
نشانهشناختي با يکديگر ريشه در ضعف ساختار منطقي نظامهاي نشانهشناختي دارد.
در يک نظام نشانهشناختي منطقي ،تمام امالهاي مختلف يک نشانه به يک ساختار منطقي
و معناشناختي مشترک ارجاع داده ميشوند و تحت يک ساختار منطقي واحد طبقهبندي
ميشوند .در نظامهاي منطقي ،نظم و ترتيب مصنوعي نشانههاي مرکب ،ساختار منطقي
واحدي خواهد داشت و تمام نظم و ترتيبهاي ممکن نشانههاي مرکب ،تحت ساختار
منطقي واحدشان طبقهبندي ميشوند و از قوانين ضرب يا جمع منطقي تبعيت ميکنند و ديگر
نيازي به تکرار آنها در نظم ،ترتيب الفبايي مختلف ،ترجيح تصادفي و سليقهاي يک نظم ،و
ترتيب بر ساير نظم و ترتيبها وجود نخواهد داشت .تدوين منطقي شناسههاي موضوعي،
موجب نظاممندي ،انسجام ،و عدم تکرار آنها ميشود .بهجاي اِعمال ساليق مختلف و
متناقض ،قوانين روشن منطق ،پايه و اساس تدوين شناسههاي موضوعي قرار ميگيرد.
در زير ،بهمنظور روشنتر شدن نحوه تحليل منطقي شناسهها ،چند شناسه موضوعي
براساس قواعد صوري منطق رياضي راسل ارائه ميشود:
نور x :نور است ،معادل  xطيف مرئي الکترومغناطيس است ،اگر و تنها اگر تمامي
مصداقهاي مفهوم " نور" ،برابر با تمامي مصداقهاي مفهوم "طيف الکترومغناطيس مرئي" باشد.

)˧.(Ǝx). (ϕx) .≡.(Ǝx). (ψx

=ϕنور؛ =ψطيف مرئي الکترومغناطيس
بنفش x :رنگ است و xعضو طيف مرئي الکترومغناطيس است x.رابطه تأخر به آبي دارد.
˧.(Ǝx).(ϕx) • x ε (ψx) • x R y

 = ϕرنگ =y ,آبي =R,رابطه تأخر =ψ ,طيف مرئي الکترومغناطيس
ِ
دانش x :دانش است ،معادل منطقي  xباورِ
صادق موجه است ،اگر و تنها اگر تمامي
مصداقهاي مفهوم دانش ،معادل منطقي تمامي مصداقهاي مفهوم باور صادق موجه باشد.
=ϕدانش =ψ,باور صادق موجه
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کريستف کلمب :يک  xوجود دارد و  xکاشف آمريکاست ،طوري که اگر يک y
وجود داشته باشد و  yکاشف آمريکا باشد ،پس  yهمان  xاست.
x). (ϕx) • E!y. (ϕy). . x=yךּ (E!x.

حاللگوشت :يک  xحيوان وجود دارد ،طوري که  xنشخوارکننده است يا ُ xسم
شکافدار دارد.
)˧.(Ǝx). (ϕx) .V.(Ǝx). (ψx

=ϕويژگي نشخوار کردن ؛ = ψسم شکافدار
حرامگوشت :يک  xحيوان وجود دارد ،طوري که  xنشخوارکننده نيست يا ُ xسم
شکافدار ندارد.
)˧.(Ǝx). ~ (ϕx) .V.(Ǝx). ~ (ψx

=ϕويژگي نشخوار کردن ؛ = ψسم شکافدار
عاشق :يک  yوجود دارد طوريکه  xدامنه رابطه عشق به  yاست.
معشوق :يک  xوجود دارد طوريکه  yدامنه معکوس رابطه عشقبه  yاست.
محمدبن عبداهلل (ص) :يک  xوجود دارد ،طوريکه  xتنها پيامبر اسالم است .اگر y
پيامبر اسالم است ،پس  xهمان  yاست.
y).(ϕy). . x=yךּ(x).(ϕx) •E! y.ךּ(E! x.

مس x :مس است؛ معادل x ،ويژگي عدد اتمي  29دارد؛ اگر و تنها اگر ،تمامي مصداقهاي
ويژگي مس ،برابر با تمامي مصداقهاي ويژگي عدد اتمي  29باشد.
)˧.(Ǝx).( ϕx) .≡.(Ǝx). (ψ x

 =ϕمس؛  =ψعدد اتمي 29
خسوف :يک  xوجود دارد و  xقمر زمين است .يک  zوجود دارد و  zستاره منظومه
شمسي است .يک  yوجود دارد و  yرابطه تأخر به سياره ناهيد دارد y .رابطه بينيت با  xو  zدارد
) z). (ψ z)• E!y. y R c • y S (x,zךּ (  x). (ϕx) • E!z.ךּ (E!x.

کسوف :يک  xوجود دارد و  xقمر زمين است .يک  zوجود دارد و  zستاره منظومه
شمسي است .يک  yوجود دارد و  yرابطه تأخر به سياره ناهيد دارد x .رابطه بينيت با  yو
 zدارد.
) z). (ψ z)• E!y. y R c • x S (y,zךּ (  x). (ϕx) • E!z.ךּ (E!x.
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پستانداران x :پستاندار است ،معادل  xبچهزاست .اگر و تنها اگر تمامي مصداقهاي
مفهوم پستاندار ،معادل تمامي مصداقهاي مفهوم بچهزا باشد.

)˧.(Ǝx).( ϕx) .≡.(Ǝx). (ψ x

مخملک :يک  xوجود دارد و  xباکتري استرپتوکوکوس است .يک  yوجود دارد و y
حيوان است x .رابطه همزيستي با  yدارد.
˧.(Ǝx).( ϕx) • (Ǝy). (ψ y) • x R y

کزاز :يک  xوجود دارد و  xباکتري ک ُلستريديوم تتاني است .يک  yوجود دارد و y
حيوان است x .رابطه همزيستي با  yدارد.
˧.(Ǝx).( ϕx) • (Ǝy). (ψ y) • x R y

کاربرد منطق رياضي راسل صرف ًا به تحليل و بازنمون مفهومي سنخ طبقات و سنخ روابط
محدود نميشود ،بلکه از آن ميتوان در تحليل ،سازماندهي متون ،و جمالت نيز بهره برد.
منطق رياضي راسل تالش دارد متن را به جمالت ،واژگان ،و روابط تصديقشده در يک
ساختار کلي فرو بکاهد .راسل در تحليل منطقي متون ،ابتدا متون مرکب را به جمالت و
جمالت را به هويات و ويژگيها و نسبتها فرو ميکاهد .سپس شماري از مرکبها را که
داراي سازههاي مشترک هستند معين ميسازد .وي با اين تحليل منطقي نشان ميدهد که
جمالت مرکب که واقعها را تحليل ميکنند حاوي واژگان مشترک هستند و اين واژگان
مشترک بيان ميدارد که جمالت "درباره" فالن موضوع يا هويات هستند .با توجه به اينکه
مفهوم "دربارگي" از مفاهيم کليدي در سازماندهي اطالعات و بازنمون موضوعي و مفهومي
آن است ،اين نظريه راسل اهميت خاصي پيدا ميکند .بهعنوان مثال ،متن زير را در نظر بگيريد:
"محمد (ص) پيامبر اسالم است .محمد (ص) فاطمه را دوست ميداشت .محمد (ص)
خداي يکتا را ميپرستيد .معجزه محمد (ص) قرآن است .محمد (ص) علي (ع) را جانشين
خود معرفي کرد".
همه اين جمالت حاوي واژه "محمد" هستند .واژه "محمد" باعث شده است که ارزش
حقيقت واقعهاي مرکبي که اين جمالت بدان داللت ميدهند و نشانه "محمد" بخشي از
اين واقعها را شکل ميدهد تصديق شوند .تحليل منطقي فوق نشان ميدهد که متن و
جمالت تشکيلدهنده متن "درباره" "محمد" است .نشانه "محمد" سازه مشترک واقعهاي
مرکب مدلول است .تحليل منطقي متن با منطق رياضي راسل و بازنمون اجزاي متشکله آن
و شيوهاي که در آن اجزاي متن باهم رابطه برقرار ميکنند "ساختار" متن را نشان ميدهد.
تحليل منطقي جمالت صرف ًا نمايانگر روابط بين واژهها نيست ،بلکه نمايانگر روابط بين
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مصداقهاي واژههاست (راسل ،1959 ،ص .)152
زبان منطقي راسل تالش دارد تا حد ممکن از ابهام معناشناختي طبقات ،روابط ،و گزارهها
بکاهد ولي هرگز موفق به زدودن کامل اين ابهام نميشود .راسل معتقد است زبان کام ً
ال
دقيق نميشود ،ولي واضحتر و روشنتر ميشود (راسل .)1940 ،اين مسئله بهسبب ضعف
روششناسي راسل نيست ،بلکه به محدوديتهاي ويژه شناخت تجربي از حيث زماني ،مکاني،
و غيره مربوط ميشود .از آنجا که منطق رياضي راسل ،تمامي متنهاي غيرمصداقي را در تحليل
کنار مينهد و يک زبان مصداقي محض ايجاد ميکند نظريه ناقصي محسوب ميشود .راسل در
کتاب پرسش از معنا و حقيقت ( )1940سعي کرد روشي را براي ترجمه متنهاي غيرمصداقي
و روانشناختي به زبان مصداقي صورتبندي کند ،ولي تالشهايش موفق نبود .با وجود اين،
نقطه قوت منطق رياضي راسل ،ترکيب مصداق و معنا ،نظر و عمل ،و نشانه و کاربرد در يک
ساختار روشن تحليلي است که بدان ظرفيت فلسفي و متافيزيکي بااليي بخشيده است .منطق
رياضي راسل ،اسمانگارانه ِ
صرف نيست و در صور منطقي سازههاي موضوعي آن ،جهان و
واقعها فراموش نشده است .منطق رياضي راسل با متعيّن کردن کاربردها و شواهد مفاهيم علمي،
فلسفه علم و استقراء را ياري ميرساند و بين مصداق و مفاهيم نظري رابطه برقرار ميکند؛
بهطوري که نظريهها ،مصداقها ،و شواهد را تصديق کنند و مصداقها و شواهد هم نظريه
را تصديق نمايند .اهميت منطق رياضي راسل در سازماندهي اطالعات و بازنمون موضوعي
و مفهوميِ آن نيز در همينجاست .سازماندهي اطالعات بدون بهرهگيري از زبان منطقي و
رابطهاي از انسجام و دقت الزم برخوردار نخواهد بود .زبان طبيعي ،تحليلي نيست و در اين
نظام زباني ساختار معنايي و منطقي نشانه نمايش داده نميشود و اين امر موجب ابهام و عدم
تعيّن معناشناختي در نظامهاي سازماندهي اطالعات ميشود .بهرهگيري از منطق رياضي راسل،
فلسفه اطالعات را در تحليل معنايي و منطقي و رابطهاي نشانهها ياري ميرساند و با نمايش
صريح و روشن ساختار مفاهيم علوم ،سازماندهي مفاهيم در حوزههاي علمي خاص و همچنين
برقراري روابط بينحوزهاي تسهيل ميشود.

نتيجهگيري

همانطور که از منطق رياضي راسل برميآيد ،زبان رياضي به زبان جهان فيزيکي نزديکتر
است (راسل )1903 ،و در قياس با زبان طبيعي ميتواند نقش مؤثرتري در طراحي نظامهاي
سازماندهي اطالعات ايفا کند .منطق رياضي ،در قياس با نظامهاي منطقي کالسيک ،مزيتها
و برتريهاي غيرقابل انکاري دارد .يکي از مهمترين برتريهاي آن ،تطابق و بازنمايي دقيقتر
واقعيتهاي جهان است .از ديگر مزيتهاي مهم آن ،امکانپذير ساختن تحليل منطقي
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و استنباطي طبقات موضوعي معرفت است .منطق رياضي کمک ميکند تا گرامر و نحو
نظامهاي سازماندهي اطالعات روشن باشد .همچنين منطق رياضي ،تعبيرات و مفاهيم فلسفي
علم اطالعات را دقيقتر و روشنتر ميسازد .منطق رياضي ميتواند نقش مهمي در برقراري
پيوند بين نظريهها ،فرضيهها ،و گزارههاي مختلف علم اطالعات ايفا کند و از اين طريق،
بنيادهاي نظري ،فلسفي ،و استنباطي علم اطالعات را قوام و استحکام منطقي بخشد .منطق
رياضي ،براي تدوين شناسههاي موضوعي ،از زبان و توابع رياضي استفاده ميکند .زبان
رياضي ،زباني موجز ،دقيق ،و منطقي است .بهکار بردن چنين زباني براي تسهيل پژوهش
و تبيين دقيق پديدههاي پيچيده اطالعات و بهحداقل رساندن خطاي منطقي ،تحليل منطقي
متون ،و ساختن طبقات و ردهها و موضوعات امري اساسي است.
منطق رياضي راسل ابزاري براي تحليل ،نمايش اليههاي زيرين و نظري و منطقي مفاهيم
علمي فراهم ميسازد .همانطور که پيشتر در تحليل منطقي برخي سازههاي موضوعي نشان
داده شد ،کاربرد منطق رياضي راسل در نظامهاي اطالعاتي ،نظم ساختاري و ع ّلي نشانهها را
آشکار ميسازد و مباني سازماندهي مفاهيم حوزههاي علمي را بر پايههاي مستحکم منطقي
بنا ميکند .سازماندهي اطالعات براساس تحليل منطقي و رابطهاي شناسهها ،دانش ،معرفت،
و استقراء را ياري ميرساند .سازماندهي اطالعات با بهرهگيري از منطق رياضي راسل ،روابط
ساختاري ايدهها را به نمايش ميگذارد و با برقراري روابط بين ايدهها و مفاهيم کلي ،دانش
و معرفت و نظامهاي اطالعاتي را ياري ميرساند.
زبان طبيعي ،زباني بسته و غيرتحليلي است و فاقد عناصر الزم براي نمايش و تبيين روابط
بين ايدهها است؛ ليکن زبان منطق رياضي راسل يک نظام نشانهشناختي رابطهاي ،تحليلي،
و رياضي است و ظرفيت فلسفي الزم براي مقاصد دانششناختي ،هستيشناختي ،و منطقي
را دارد .استفاده از منطق رياضي راسل در سازماندهي اطالعات ،آن را ساختارگرا ،رابطهاي،
منطقي ،و معناشناختي ميسازد و بين نشانه و مصداق آن رابطه سلسلهمراتبي ايجاد ميکند.
منطق رياضي و رابطهاي راسل ،سازماندهي اطالعات را به آيينه علوم بدل ميسازد :همانطور
که علوم آيينه ساختارهاي منطقي و ع ّلي واقعهاي جهان هستند ،سازماندهي اطالعات نيز
آيينه ساختارهاي منطقي و ع ّلي واقعهاي جهان ميشود.
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