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 1بررسي شبهات وارده بر منطق

 2غالمرضا عباسلو 

 چکيده
 علم منطق در گذر روزگار کانون توجه مکاتب مختلف فکري بوده است و هرر مکتبر   

 طبع، موضع خاص  دربرابر اين علم گرفته اسرت  اب  کرده و بهبا توجه به اصول خويش آن را ارزي
انرد   دانند و به مدح و سرتايش آن ررداختره  برخ  مکاتبْ اين علم را داراي شرافت واالي  م 

رو، اند که گروي  مکرر شريطان اسرت  ازايرن     چنان به تقبيح آن همت گماردهگروه  ديگر آن
 اند   ساخته فراوان بر آن اشکال گرفته، شبهات  وارد

در اين نوشتار ما بر آن شديم اين سؤاالت و اشکاالت و شبهات را بررس  کنيم و به ارزيراب   
 کننرد صحت و سقم آن بپردازيم  شايد از اين رهگذر براي مبتديان  که تحصيل منطق را آغاز م 

 طقرو، مختصري از کليات منشوند، سودمند باشد  ازاينرو م و با اين سؤاالت روبه
 را مطرح کرديم تا ذهنيت  صحيح به مخاطب دهيم و چهارچوب کل  و محدودة مسائل آن را روشرن 

کنريم   سازيم  سپس به طرح اشکاالت و راسخ به آنها ررداخته، درنهايت فوايد منطق را بيان م 
انرد، دررايران ايرن نوشرتار راهکراري  برراي       ازآنجاکه، مخاطب اين مختصر مبتديان علم منطق

 شود ختن بهتر علم منطق به مبتديان ريشنهاد م آمو

 کليدواژگان
 منطق، چهارچوب منطق، اشکاالت به منطق، فوايد منطق 
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   مقدمه
تفکرر   انديشه وبا دهد انسان  را تشکيل م  اي از معارف اسالم  وعلوم عقل  که بخش عمده

کرردن  تفکر رس انديشيدن و ،شودتفکر فهميده م  علوم نقل  نيز با انديشه و  يدآدست م به 
 رذير نيست ن فهم علوم دين  امکانآبدون  اساس معارف اله  است و

 1.ساعة خير من عبادة سنة فکرة فرمايند:م  ريامبر اکرم

 )خود انسان( حاصل فکرکردن» 2 تفهم انجح من فضل تکرار ودراسة فضل فکرو: امام عل 
  «[بدون انديشه] تکرارکردن وبيشتر است از حاصل درس  دريافتن مطلب، و

 مرده؟ آاز کجا  انسان چيست؟  مسائل  همچون: شودم  بررس ترين مسائل انسان  با انديشه بنيادي
 رود؟چگونه م  رود؟چرا م  رود؟به کجا م 

 دهرد مشخص قررار مر    يدم  را در مسيرراسخ  به آن آبنيادي بشر است که هر هاي اينها ررسش
 باشد  ماديون ن وامشرک يا مسير کفار،الهيون  ،اوليا نبيا،مسير او ممکن است 

 ةانديشر برر  مبتنر   تر ومحکمهاست، ررسشراسخ به اين  ةکه مجموع ،بين  انسانهرچه جهان
 دم  شخصيت  مستقلآ ،ثيررذيري از جو جامعه باشدأت از تقليد و بدور مستقل و عميق و

جريان  از جاي خرود   هيچ باد وو با « مرصوص صفا کانهم بنيان»خواهد داشت   ترروالدين و
 چنان سکوننآس فْنَ و« المومن کالجبل الراسخ التحرکه العواصف»نخواهد خورد تکان 

  نخواهد شد حيران  تزلزل و دچار ،عالم با او مخالفت کنند ةاگر همکه  خواهد کردرامش  ريدا آ و
  اصول عقايد نادرسرت اسرت   بين  وهانمهم است که تقليد در جبسيار  ةهمين نکتبا توجه به 

تفکرر   سن  به وجروب تعقرل و  چه  شيعه وچه  محققان اسالم  در اين مسئله ترديد ندارند و
 9اند قائلاصول عقايد  بين  ودر جهان

اگرر اعتقرادي     ن اسرت آبودن يقين  ،نارذير باشدخلل شود يک اعتقاد محکم وباعث م  آنچه
نفس  که متصف به اعتقاد يقين  شرد  نخواهد يافت و ن راه آي در ديگر هيچ ترديد ،يقين  شد
آوردن يقرين  دسرت مهم اينجاست که راه به ةنکت  گرددمحکم م  نارذير ويقين خلل مانند خودِ
مهرم   ياربسر  به اين سؤال بنيرادين و يابد؟ راسخ م ما به يقين دست  ةچگونه انديش چيست و

  رردازيمتوانمان بدان م  ةندازابهاما ما  ،طلبدمجال واسع  م 
 داشرته باشرند،  شرايط خاصر   آنها  يکه اگر هر دوشود م برس  نظر انديشه از دو  تفکر و

ن دو جهرت يکر    آ  يقين  خواهد بود ةانديش ان تفکر و ةنتيج ،که در علم منطق مذکور است
                                              

 چهارم حديث اول  ، باب نخست فصل1جالحيات، محمدرضا، محمد و عل  حکيم ،   1

  همان، حديث بيستم  2
   91صمعرفت شناس  در قرآن، جوادي آمل ، عبداهلل   9
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 است:ن آديگري صورت  تفکر و ةماد

  شودل تفکر بر روي ان انجام م که عم ستمعلومات ذهن  ما تفکر: ةماد
 اهل تقوا عزت» مثال: است  ونگ  چيدن معلومات براي رسيدن به نتيجهگچ شکل و صورت تفکر:

   «دنرواهل تقوا زير بار ظلم نم » نتيجه، در«رودزير بار ظلم نم  ،نکه عزت نفس داردآ» و «دننفس دار
 ،نکه عزت نفرس دارد آ» و «نفس دارد اهل تقوا عزت»ة به اين انديشه بنگريد دو جمل اگر

صرورت  طرز چيرنش ايرن دو جملره بره     شود وانديشه حساب م  ةماد «رودزير بار ظلم نم 
 انديشره  ةبخواهيم نتيجر  اگر نامند صورت استدالل م  ،اي ختم شوداقتران  که درنهايت به نتيجه

علرم منطرق   و يقينر  باشرد   هم صورت اسرتدالل مرا    بايد هم مادّه و استدالل ما يقين  باشد و
هرکره عرزت   » و «هر متق  عزت نفس دارد» بايد ديد دو مادّه در مثال مذکوراست  ن آمتکفل 

 ،قضراياي يقينر  نباشرند   از که اگر  اندقضاياي يقين  وجز «رودزيربارظلم نم  ،نفس دارد
اقيسره منطرق    بخش مبرادي  ضوابط مادّه را در شرايط و  يقين  نخواهد بود نتيجة اين استداللْ

 ،لذا اگرمعلومات  که داريم يقين  باشرد   يقين  باشد همچنين بايد صورت استدالل نيز  خوانيمم 
 ،ن مواد يقين  رعايرت نشرود  آاستدالل به  درست در شيوة چينش نها استفاده نشود وآ اما درست از
، «هرا سرفيدند  سانبعض  از ان»: مانند چينش اين دو مادّه ،شودمطلوب حاصل نم  ةبازهم نتيج

امرا چيرنش ايرن دو     ،دوقضيه يقينر  اسرت   که هر هرچند «ازجمله چيزهاي سفيد برف است»
  «انسان برف اسرت » ن نتيجه گرفت کهآ توان ازنم  دهد ودرست  نم  ةمادّه در کنار هم نتيج

 صورت صحيح در اين استدالل لحاظ نشده است زيرا 

از ايرن روش  تفکر است ترا   نطق براي تصحيح انديشه وکه علم ميابيم درم بيان شد  آنچهاز 
دوبخرش عمرده تشرکيل     منطرق از ترر بيران شرد،    ريشچنانچه   يقين  برسد قطع  و ةبه نتيج
  مادّه صورت و :شودم 

 «مادّه»در بخش  دهد وآوردن صورت صحيح را به ما نشان م دستبه راهِ «صورت»بخش  منطق در
 موکول است خاص خود  آوردن هر مادّه به علمدستاما راه به ،کندم  بيانضوابط مادّه يقين  را 

  بخش اول
کنريم  مر  علم منطق ي اجزا بارةبحث مختصري دراز بررس  شبهات و راسخگوي  به آنها، قبل

ارتبرا  برين اجرزايش     بيرانگر  ن وآ ةشراکل  چهارچوب و ةدهندنشان که نمايانگر علم منطق و
 ها وضوح بيشتري ريدا کند خاست تا با اين کار راس

 مادّه   صورت و: منطق دو بخش اصل  دارد

  )تصديقات( رکباتو م )تصورات( مفرداتدوگونه است: بخش صورت نيز 
سراختن تصرور   تعريرف يعنر  معلروم    در قسم مفردات)تصورات(هدف نهاي  تعريف است و

 ،شرن کنريم  اينکه بخواهيم مجهوالت خرود را رو  ازقبل ،رس  معلوماتبا مجهول 
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ايرن دقرت    در تعاريف استفاده کنيم خوب  از آنها بکوشيم بهدر  بايد معلوماتمان را بشناسيم و
 ،مباحث  براي بررسر  معلومرات مطررح گرردد     از مبحث تعريف، ابواب وقبلشود، م باعث 
 و ،بديه  اسرت يرا نظرري    لم حصول  ياع ،يا حصول  مانند اينکه علم يا حضوري است ومباحث  

    نسب اربعه   ( و   )کليات خمس و مفهوم يا مصداقنظر کليات از يدنيا جزئ  و يا سنج کل  است و اي

مسرائل تصرورات را در علرم منطرق      که بخش اعظم  از ،مطالب بيان اين مقدمات و ،درواقع
 به آنهرا نيازمنرديم  معلومات  است که در تعاريف ساختن براي روشن  ،شودشامل م 

    گرددنها معلوم م آمدد مجهوالت به و 
منطقر   هاي نظر در کتاباين  تنها از بحث منطق  نيست و ،اما درواقع ،بحث الفاظ مهم است

براي بيران معلومرات    تواند معلومات خود را بيان کند ودم  بدون لفظ نم آشود که مطرح م 
 منطقر  علروم  که براي اي اندازهبه ن در علوم ادب  وآ خود بايد از ضوابط  ريروي کند که مفصلِ

کرردن  سراير مباحرث برراي روشرن    ريررو  لذا اين مبحث هم   شودالزم است در منطق ذکر م 
 است معلومات 

خروب   بره   ءيرک شر   اگرر تصرور  زيررا    هاي منطق استترين قسمتبخش تصورات از مهم
  تر خواهرد شرد  ن سادهآحمل محموالت مختلف به  و کردنحکم روشن شود، تصديق و

کنرد،  مر  اختالف دچار عالمان را  متعلمان را حيران و شود وباعث سردرگم  م  بيشتر هآنچ
 استدست نيامده صحيح به اي شيوهبهواحد است که  ءتصورات مختلف از يک ش  مسئلة

با اسرالم  شماري ب هاي در کشورهاي غرب  انسانمثالً   وردآموجبات اختالف را فراهم م  و
 شانخورد که دشمن به چشم م نيز غيرمتعصب  غيرمغرض و نناآ دربين ند وامخالف

بينريم  نگرريم مر   دقت بره ايرن مراجرا مر      ةزمان  که با ديدنيست  توزي کينه از روي عناد و
وجرود   هتصوري است که از تبليغات سوء دشمنان بر  ،ها از اسالم دارندتصوري که اين انسان

تنفرر   ن چيزي جز بردي و آمحمول  ن وآحکم  ،کنندنها تصور م آن اسالم  که آمده است  آ
رو رها شوند و دم  با حقيقت روبره توانستند از زير بار تبليغات سوء دشمن اما اگر م نيست، 
دينر  مناسرب   اسرالم را  بيشرتر آنران    مطمئناًگردند، شنا آاز نزديک با متن متين اسالم و خود 

تالفات بر سر تصورات مختلف از اسرالم اسرت   رس اخ  گرويدندن م آبسا به چه ويافتند م 
مسائل عمدة بشرري ماننرد حقروق    ديگر  ،همچنين ،استشده که بدون ضابطة درست حاصل 

 علرم،  عقرل،  سياسرت،  اقتصراد،  داب،آ اخرالق،  انسرانيت،  ديرن،  عدالت، زادي،آ جهان  بشر،
 از اين نظر درخور توجه است تکنولوژي 

 انرد نام نهراده  غرض باب تصورات را حد)تعريف( ه هدف وکاست همين نکتة مهم بوده بسا چه
در ذهرن کره اگرر هرر تصروري      شر ء  يعن  محردودة يرک    «حد»که البته واژة منابس  است  

 اشرتباهاتِ از تصرورات خلرط نشرود،    ديگرر  با  محدودة خاص خود را در ذهن داشته باشد و
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هراي  آسريب مفهوم   ابهاماتِ وها ها، خلطميختگ آاما اين درهم شود، کاسته م علم  بسيار 
 فراوان  به علم و دانش وارد ساخته است 

بسرريار برردان شرررايط ان از مسررائل مهمرر  اسررت کرره در منطررق ارسررطوي   اقسررام تعريررف و
 ةفايرد  هردف و  شرود  ن فرراوان يافرت مر    آدقت در  براي کار واکنون نيز جا هم اند ررداخته
کراربرد   نهرا و تفراوت آ  تعريف، انواع تعريف و شرايط غيري، تعريف ذات  باتفاوت  تعريف،

)حد تام،حد ناقص،رسم تام،رسم ناقص،تعريف به اعرم، تعريرف بره مثرال،تعريف بره       يکهر
نها نقش آتعريف  مسائل عمدة ديگري که در شناخت حقايق و و تشبيه،تعريف به نقيض و   (

  يستدر اين مختصر ندان لکن مجال ورود ب ،فراوان  دارد

 بات)تصدیقات یا قضایا(قسم مرک

بردن از معلومات تصرديق   ر يا چگونگ  کردن غرض اصل  از اين قسم، راه صحيح استدالل
    است)قضايا( به مجهوالت تصديق  

از اينکره بخرواهيم   يعن  قبلکنيم  بازگو م  ،در اين بخش مطلب  که در بخش تصورات گفتيم
 خوب  بشناسيمعلومات تصديق  را بهبايد مسازيم، مجهوالت تصديق  خود را معلوم 

درسرت   ةاز شريو لرذا مبراحث  کره قبرل    بهرره گيرريم    صرحيح   ايگونره نهرا بره  آتا بتروانيم از  
ماننرد بحرث   اسرت   صرحيح  اسرتدالل  برراي   يايد همگ  مقدمره آکردن در منطق م استدالل
 دن معلومرات شر روشن اينها براي بهتربه همة که  احکام قضايا انواع قضايا، قضايا،ي اجزا

 کاربردي داردچه و تصديق  چه خصوصيت   مانند اينکه هر معلومِنيازمنديم  در استدالل 
 يد آدست م نها در همين مقدمات به راسخ آرود؟ که کار م کدام استدالل به در و

  استثناي   2 ،اقتران   1 :استدالالت به دو استدالل است ةبرگشت هم
 بلکه در دو مقدمه ،طور کامل نيامده استهدو مقدمه ب يک ازهيچ تيجه درن است که نآقياس اقتران  

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنّا سَممِْْنا   جن ةشريفة سور ةيآمانند اين  :شده استرخش 
ضررب اول قيراس   برا  گرروه رريران   آيد کره  اين آيه برم از  1.يَهْدِي إِلَي الرُّشْدِ فَآمَنّا بِهِ*  قُرْآناً عَجَباً

القررآن يهردي   » چينش منطق  قياس چنين اسرت  اقتران  منطق راه رستگاري خويش را يافتند 
همچنرين در آيرة     «فامنا بره » نتيجهو  «وکل ما يهدي ال  الرشد يجب ان يومن به»، «ال  الرشد

وليکون من الموقنين ولمل جن عليمه الليمل راي کوکم     وکذلک نري ابراهيم ملکوت السموات واالرض  ةشريف
خورشريد   مراه و  ستاره،» صورت منطق  قياس چنين است 2،قال هذا ربي فلما افل قال ال اح  االفلين

  «نيستندخورشيد خدا  ماه و اين ستاره،» نتيجهدر  «کننده خدا نيستغروب»، «اندکنندهغروب
                                              

  2و1، جن  1
  17 ،انعام  2
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 ،ديگر ةکردن مقدمبا ضميمه يک  از مقدمات وجود دارد و قياس استثناي  قياس  است که نتيجه در
وان کنتم في ري  مما نزلنا علي عبمدنا فماتوا بسمورة     بقره ةسور ةشريفآية مانند   شودنتيجه حاصل م 

من مثله وادعوا شهدائکم من دون اهلل ان کنتم صادقين فان لم تفْلوا ولن تفْلوا فماتقوا النمار التمي وقودهما النما       
 برودن  سرمان  آاگر شک در » صورت منطق  قياس چنين استکه در آن  1،جارة اعدت للکافرينوالح
 ايمران آن رس به »: نتيجه «بياوريدآن را توانيد مثل لکن شما نم »، «مثل ان را بياوريد ،ن داريدآقر

ر تم المم آيره  مانند اين  و ،«تش دوزخ استآنجامش ابپرهيزيد که سربا آن از مخالفت  بياوريد و
الي الذين حاج ابراهيم في ربه ان اتاه اهلل الملک اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيمي واميمت قمال    

 2،ابراهيم فان اهلل ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت المذي کفمر واهلل ال يهمدي القموظ اليمالمين     
، «او خداسرت  ،وردآخراور برر   ةکرانر تواند خورشيد را از بهرکس »: صورت قياس چنين است

 9«نمروداي رس خداي من خداي واقع  است نه تو»: نتيجه«خداي من بر ان تواناست»

 سره بحرث  را در منطق  ةماداکنون  ،بخش صورت منطق بود ةبحث اجمال  دربار ،ذکر شدآنچه 
  مغالطه  9 ،برهان  2 ،مبادي اقيسه  1کنيم: بررس  م مهم 
 شرعر(  خطابه و جدل، مغالطه، )برهان، گانههاي رنجعن  موادي)قضاياي (که در قياسي :مبادي اقيسه  1

  شودم  مسلمات و    مشهورات، مظنونات، شود که شامل يقينيات،استفاده م 
 اسرت اهميت منطق رر ل ئاز مساآنها از  يکهاي هرويژگ آن و اقسام  بحث از يقينيات و

 يقين  از شررايط اصرل    ةماد آوردن علم يقين  است ودستچنانچه گذشت هدف اصل  منطق بهو 
 شود طور مفصل ذکر م همنطق بهاي کتاب ةدر مبادي اقيسآن که بحث رود به شمار م يقين   علمِ

 اقسام یقينيات  تعریف 

 ،نه نيازمند به سبب درون  ،اي يقين  است که ثبوت محمول براي موضوعقضيه اوّليات:
ايرن اسرت کره ذات موضروع تنهرا سربب       آن در نيازي ب است  دليل بيرون   نه محتاج به سببو 

امتنراع   ةهمان قضري آن  فرد است واي منحصربهقضيهقضية اول  با اين تعريف است  ثبوت محمول 
 شود ياد م  «احق االقاويل»يا  «القضاياام»يا  «مبدأالمبادي»عنوان بهآن اجتماع نقيضين است که از 

 نها نيازمنرد آ که ثبوت محمول براي موضوع در اندقضاياي روشن  ،اي فطريقضاي فطريات:
لذا شردت روشرن      همراه با ان در ذهن موجود است نها در کنار قضيه وآلکن دليل  ،به دليل است

 ،اوليات شرمرده شروند   ةبداهت برخ  اين قضايا موجب شده است تا بسياري از قضاياي فطري از زمر و
  نباشددليل براي ان ممکن  ةبلکه اقامباشد، نياز از دليل ول  ان است که ب ا ةنکه قضيآحال 

                                              
  22و  29 ،بقره  1
  250 ،بقره  2
 آمل  است هزادحسننوشتة عالمه  قرآن عرفان برهان از هم جداي  نداردهاي قرآن  يادشده برگرفته از کتاب بيشتر مثال  9
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 ،ن دليل حرس اسرت  باشند که آ خارج از خود  که نيازمند دليل اندقضاياي  يات:حسّ
    احساس گرسنگ  و محبت تش و سردي برف وآمانند گرم  

 يات ظاهريحسميان ظريف  تفاوت البته شود، م حواس ظاهري و باطن  شامل حس 
 آن در اينجا نيست که مجال طرح است حسيات باطن  و 

 ،تکرار مشراهده و دو  ،يکنياز است: که براي اثباتشان به دو امر شود م  گفتهقضاياي  به  تجربيات:
    قياس خف 
 شوند  تکرار خبرري اند که با تکرار سماع و قياس خف  حاصل م قضاياي يقين  متواترات:

و هرم  کند توطئه بر کذب را اثبات  ةد بايد همراه با قياس  باشد که هم استحالشوکه شنيده م 
زيرا اگر تنها توطئره برر کرذب      را رد کندآن که احتمال اشتباه گويندگان همراه شود با قياس  
  گرددمنسد م  ،شودن خبر داده م آاي که از به حادثه ،راه يقين احتمال اشتباهِ يبا بقا ،منتف  شود

و بردون   نهرا دفعتراً  آلکن حد وسط  ،که گرچه نياز به استدالل دارند اندقضاياي يقين  سيات:حد
بنرابراين در حدسريات نيرز قيراس خفر  وجرود دارد          شرود نياز به تفکر در ذهن حاصرل مر   

يعنر  اگرر شخصر       ي شخص  اسرت اخصوصيت قضاياي حدس  اين است که حدس رديده
اما برراي ديگرران ترا وقتر  قضريه       ،ور استآها براي او يقيناين حدس تن ،توانست حدس بزند

 ةيرا قضري  کره آ وجرود دارد  در اين البته بين منطقيون اختالف    يقين نيستشايستة  ،واضح نشود
 آن يا حدس قسم  از فکر است يا قسيم   مثالً آقضاياي بديه  است يا نظري وحدس  جز

کنرد ارزش معلومرات   به مبترديان کمرک مر     نآ شده درمسايل مطرح دقت در مبادي اقيسه و
 ،مرثالً   اي در چره اسرتدالل  کراربرد دارد   بدانند که هر مرادّه  ورند وآدست مختلف را بهتر به 

مسرلمات   يرا  دو با مشهورات در چيسرت؟  اينتفاوت  و يقينيات با مظنونات چيست؟تفاوت 
مرتکلم   يک براثر هر و شوند؟م کار برده ههاي  بدر چه نوع استداللبراي چه کاري مفيدند و 

 يست؟ن چآ مخاطبِ و

کره برراي    انرد اوصاف  ( مسلم بودن و   شهرت، ظن، اينکه اوصاف يادشده )يقين،رايان   ةنکت
برراي شرخص    براي کسر  يقينر  و   ايامکان دارد قضيهبنابراين،   شوندعالِم حاصل م  سِفْنَ

 ،ند نه علرم اموصف عالِ اوصاف،رس اين  ،براي شخص ثالث مشهور باشد ديگر ظن  و
  شونداما به علم نسبت داده م 

هدف اصرل  منطرق   اين علم بزرگان به فرمودة   ن يقين باشدآ ةيعن  قياس  که نتيج برهان:  2
 است برهان  ةن، مقدمآابواب  ةهم و

 کننرد ن علوم توصيه مر  اخواندن اين بخش از منطق به متعلمدرضمن، بزرگان منطق با مهم 
  منطق  قرار دهنرد هاي کتابدر ديگر کاوش را مقدم بر  برهانمباحث کتاب  تدقيق در تا

 بخرش    گاه ايرن اهم منطق است محروم نمانند آنچهدر صورت عدم کفايت وقت از زيرا 
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 ،يعن  اين بخش  دندانن م آ ةديگر مباحث منطق را نافل وخوانند م منطق  ةاز منطق را بخش فريض
 1 حتم  است ن علوم الزم وان بر طالبآختن موآبخش  است که 

 مغالطره  برهران و در واقع، اندازد  اشتباه م به اشتباه است و ن غلط وآ ةقياس  که نتيج مغالطه:  9
 افترد به اشتباه نمر   ،کردن را بداندمعنا که هرکس راه درست استداللبدين  اند،دوروي يک سکه

 ،شرايط ان را خروب در  کنرد   رهان را خوب بفهمد ولذا کس  که ب  اندازدبه اشتباه نم  و
 درسرت نيسرت،  از انحرراف از راه   جزچيزي ازآنجاکه بيراهه دانسته است نيز مغالطه را با اجمال 

 اگر راه حق» 9 والتتبْوا السبل فتقرق بکم عن سمبيله  2؛وماذا بْد الحق اال الضالل: فرمايدن کريم م آقر
  « باه نخواهد بودرا رها کردي چيزي جز راه اشت

اما تفصريل  است، طور اجمال منظور به داند،مغالطه را م  ،البته اينکه گفتيم هرکس برهان را بداند
  نها نياز به يادگيري داردآاحاطه به  باطل زيادند و هاي کج وچون راهآيد  م ان در خود باب مغالطه 

 هراي انحرراف  اما راهکار برده، بهرا مفرد  «راه حق»يابيم درم  ،شريفه دقت کنيمآية چنانچه در 
باطرل   هراي انحرافر  و  راهبرر آن دارد کره   داللرت  کرده است، اين خود صورت جمع بيان  هرا ب

 ،داردرا از مغالطه مصرون مر    فقط تومطالعه شود، خوب به  برهانصرف اينکه کتاب  بسيارند و
 چرون مصرونيت    ن در براب مغالطره دارد  هاي مغالطه را بدان  نياز به تمريراه ةاما اينکه هم

اي شيطان چه نروع مغالطره  مثالً اينکه   سالم غير از انسان طبيب است انسانِ غير از احاطه است و
 اندازد به اشتباه  رااو توانست و انجام داد  دمآدر اغواي حضرت 

 بخش دوم
 کنيم:را بررس  م بر منطق وارد شده و اشکاالت ها ررسشدر اين بخش 

 اول اشکال
 آن را بيراموزيم ساختار ذهن بشر که چره  براساس اند که علم منطق علم  است تنبيه  و فرموده
 ،حاصرل تحصريل مرا   رو، ازايرن   کندذهن ما بر طبق اصول منطق  استدالل م نياموزيم و چه 

  اي نداردشود و فايدهتحصيل حاصل م 
 ريره،  اگر در کار اعضاي بدن ماننرد قلرب،    دهيماشکال راسخ م به اين مثال  ذکر با  راسخ:
اعضاي بدن خودکار است و بدون اينکه بدانيم اين اعضرا چره   کار که يابيم درم  ،بنگريم ةکلي

 ناتوم آتوان نتيجه گرفت که علم يا م آرس   دهندکار خودشان را انجام م  ،کنندکار م 
                                              

 شريرازي،   قطرب 52، صاالولر   المقالة  الشفا، البرهان، الفصل الثان  من براي اطالع بيشتر رجوع شود به   1
  29، ص1مل ، جآزادهحسن تعليق از عالمه ، تصحيح وشرح منظومة سبزواري  20، صشرح حکم االشراق

  92 ،يونس  2
  159 ،انعام  9
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 ،ه عملکرد اعضراي بردن داشرته باشريم    بدون اينکه علم بزيرا   فايده استو فيزيولوژي و    ب 
 مروختن ايرن علروم   زيرا آ  است آميزاين استدالل مغالطه ،کهدرحال   دهندرا انجام م  نها کار خودآ

 بيماريراه جلوگيري از  ،ثانياً  موزدآنها را به ما م آراه چگونه بهتر کارکردن  اوالً
درمران   ،انرد که دچار مشکل شرده را وانيم کسان  تم  ثالثاً  موزدآنها را به ما م آازکارافتادن  و

از اشرتباه مصرون    ،کنرد د را دارد، ذهرن را قروي مر    يعلم منطق هم همين فوا دقيقاً  کنيم و   
  نجرات بخشريد   ،اندکه دچار انحراف ذهن  و مغالطه شدهرا کسان   دتواندارد و م م 

نظرري  تشبيه ذهن به بدن از زيرا   دارد ويتاين علوم اولدر مقايسه با البته فراگيري علم منطق 
 دم  برخالف بردن آچون رشد و کمال ذهن و عقل   اما از جهات  نادرست ،درست است

لذا هرچه ذهرن و عقرل را بيشرتر    حد يقف و ايستاي  ندارد   ،که رشد و کمال مشخص  دارد
  نره بره بردن   کمال انسان به عقل اسرت  يابد  همچنين، م رشد و کمال بيشتري  ،تمرين دهيم

کنريم،  هم بتوانيم نم اگر  ،توانيم دخل و تصرف کنيمما در عملکرد اعضا نم نکتة ديگر آنکه 
 کشرانيم عقل را به انحراف مر   چنانآنگاه   کنيماما در عملکرد ذهنمان بسيار دخل و تصرف م 

 قابل وصف نيست که کنيم ن را دانا و توانا م آ چنانآنشويم و گاه اي بدتر م که از هر جنبنده

  اشکال دوم
  گنجدعلوم اسالم  نم  ةو در زمر ،علم  است بيگانهاست، رس علم منطق يونان که خاستگاه  آنجا از

 موزي از هرجا و هرزمان و هرکسآداند که اسالم دعوت به علم اين مستشکل م  راسخ:
دليرل برر    ،  داشرته باشرد  صرف اينکه اين علرم مبردا يونران   رو، کند  ازاينم و در هر شرايط 

محل بحرث   اينکه اين علم يونان  است يا نه؟يست  همچنين، ن نآبودن  بودن يا مضر فايدهب 
رفرت   کار مر  بهاز ايشان هم اما قبل ،واقع امر اين است که تدوين اين علم از يونان بود است 
آن مبتنر   ذهن بشري بر  اين علم برگرفته از فطرت انسان است و ساختارکرد که توجه بايد با 
خراص    به مکران يرا زمران   آن را توان نم و ذات  و فطري انسان درواقع، امري است است و 

   از اين شيوه استفاده کرده است نيز ن آقربايد دانست که نسبت داد  
 هاي  بزرگ بودنداشخاص  مانند سقرا  و ارسطو و امثال ايشان انساندليل ديگر آنکه 

 روضات الجنرات در کتاب بودند  موخته آعلم ريشين  يهاي  اين بزرگان از انبياو بنا بر نقل
 که ارسرطو شراگرد افالطرون و افالطرون شراگرد     نقل شده است  فرهنگ معينبخش اعالم  و

  سقرا  و سقرا  شاگرد بقرا  و بقرا  شاگرد جاماسب و جاماسب شاگرد لقمان حکيم برود 
 افالطرون وسرقرا   اسرتادان   ةعلوم و سرسلسلشهرستان   ملل و نحلنقل يا براساس 

سرليل نبروت   ملر   آهزادحسرن  عالمره گفترة   ريا بنا بر  1 رسدم  نعمرابنبه حضرت موس 
                                              

 تاريخ فلسفه ويل دورانت   1جسير حکمت در ارورا،   2، جحکمت اله اي، ر  : اله  قمشه  1



 00  7937/ پایيز ـ زمستان  7پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

 که تمرام  «توحيد مفضل»در حديث معروف به  حضرت امام جعفر صادق اهلل ناطقولسان
 وي مردمد: فرمايکند و م م ارسطو به بزرگ  ياد از  ،روايت شده است بحارآن در 

 علم است که حق اهل حرق  ةشجرکه اين خود را از برهان وحدت صنع به وحدت صانع خواند 
ترغيرب   ديگرران را بردان تشرويق و    گرزارد و ن احتررام مر   آاهرل   به علرم و  کند وم  را ادا
به کرالم   ورد وآارسطو را به بزرگ  بر زبان م  ،با اينکه خود حجت بالغ خداست فرمايد وم 

 بينريم هاي  را م چه بسيار نوشته  ستايدوي را م  ةروش انديش نهد وقدر م  رج ووي ا
 به ساحت بزرگان علمر   گوي  دراز وزبان به بيهوده کنند وکه دهان به ژاژخواه  باز م 

  دارنرد جسارت روا م  ادب و ةگزارد اسائنان احترام م آملکوت به  امام ملک و ،که چون حجت خدا
 گويندانديش  خود سخن م کج اند که از خام  وان نزد اهل خرد خردساالن اين گستاخ

  برد که نام بزرگان به زشت  بزرگش نخوانند اهل خرد دهندبدنهادي خود خبر م و از 
 در خبراست که هرگاه کس  از اهرل ريرامبر خراتم   : گويدم  نزه االرواحفاضل شهرزوري در 

  «يافرت اين امت تشرف مر   اي ارسطاطاليسِخطاببا حضرت آن  رسيد از زبان مبار به کمال م 
 محبوب القلروب  ديلم  در ي در همان کتاب يادشده ورايم باز شهرزوگفته آنچهفراتر از بسا چه
 ند:از او ررسريد ايشان  ،وارد شد عاص از اسکندريه بر رسول خدابنعمروروزي »اند که وردهآ

حلقره   حلقره  گروه  چند ديدم که طيلسان در برداشتند وداد: عمرو راسخ  ؟اينجا چه ديدهآدر 
 ،بردنرد نرام مر    رتعرال  اهلل لعنة  رمردي را به نام ارسطاطاليس نشستند وگرد هم م 

 1«اي عمرو باز ايست ارسطاطاليس ريمبري بود که قوم وي او را نشناختند :فرمود رريامب

 اسالمآغاز منطق را در  ن  که علوم عقل  مانند فلسفه وکساشود اين است، در اينجا ررسش  مطرح م 
 اهميرت رربسيار مهم و اي داشتند  اين مسئلهها و اهداف  چه انگيزه ،ترجمه کردند و گسترش دادند

 توانرد باز هم نمر     بر فرض که مترجمان يا حاميان آنها در اين کار، نيت سوء داشتند،است
شد  زيرا بين حسن و قربح فعلر  برا حسرن و قربح فراعل        بر حسن و قبح فعل تأثير داشته با

 مال  مختص خود دارند  کند و هريکحسن و قبح يک  به ديگري سرايت نم تفاوت است و 

 اشکال سوم
 چه حاجت به علوم  مانند منطق است؟ با وجود قرآن و روايات معصومان

وم مختلف از ايرن منرابع نيازمنرد    اند و براي استخراج علراسخ: اوالً، قرآن و روايات منابع علم
 ايابزارهاي  هستيم  ابزاري مانند ادبيات عرب، علم رجال، علم اصول و    ازاين ابزارند که چراره 

آوردن اينها نيست و بدون اينها فهم علوم دين  ممکن نيسرت  از قضرا منطرق نيرز     دستجز به
مسائل عقل  است و معيرار صرحت    دارايتر بيان شد دينازجملة اين ابزار است  چنانچه ريش
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 و سقم در مسائل عقل  منطق است  رس، منطق ابزاري براي فهم معارف عقل  دين است
توان علوم ادب  و مانند ان را به اين بهانه که تمام مايحتراج بشرر در قررآن    طور که نم و همان

نرداريم، مطررود    وجود دارد و با وجود قرآن و روايات، ديگر نيازي به قواعد صرف  و نحوي
توان به اين بهانه طرد نمود  زيرا همة ايرن علروم در حکرم ابرزار     کرد، قواعد عقل  را نيز نم 

 اي جز استيفاي اين ابزار نردارد  اند و بشر عادي براي فهم حقايق وحيان  چارهفهم معارف دين 
 شده استهاي  که گذشت، روشن شد قواعد منطق  در قرآن نيز رعايت ثانياً از مثال

 و چنانچه قرآن در بيان الفاظ خود از شيوة رايج ادبيات استفاده کند در مباحث عقل 
و تفکري هم شيوة رايج عقال را امضا کرده است و اگر شيوة جديدي براي تفکر و انديشريدن  

 آن ديرن از گرويدن به دين بايد عقالً اصرول  کرد  ثالثاً، قبلطور قطع آن را ارائه م در نظر داشت، به
 رذيرفته شود و ممکن نيست براي اثبات اصول دين به نقل، ازجهت تعبرد تمسرک کررد    

 اي جز اينکه معياري صحيح در دست باشرد بلکه بايد به شيوة عقالن  ريش رفت و چاره
 زده شود و عقيدة صحيح را برگزيند، نيست، و آن معيار منطرق اسرت   تا عقايد مختلف با آن محک

توان منطق را علم  فرا دين  دانست که مثبِت شريعت اسرت و مثبترت   نظر م  بنابراين، از يک
 انجامد تواند مثبِت را نف  کند، چون به نف  خود م نم 

 چهارم اشکال
 داريم  آن حرمت بر دال شود و روايات م  شمرده مذموم اسالم شريعت در قياس
 اشرکال  راسرخ  شرد،  ذکر نمونه چه چندچنان بکنيد، قرآن  استدالالت در دقت اگر اوالً، :راسخ
 انرد متفاوت هم با که چيز دو بين است کردنمقايسه روايات در قياس از منظور ثانياً، شود م  روشن
 قياس مبناي بر مقدمات و از کردناستدالل نه گويند، تمثيل آن به منطق اصطالح و در

 رسيدن  نتيجه به آن و شرايط

   مپنج اشکال
 مطابقت ندارد  منطق و فلسفه است، اسالم به سبک  که در کسب علم در متد شناخت و روش

 اين سؤال بسيار دقيق و عميق است و جوانب مختلف  دارد و ما به ياري خداونرد تبرار    راسخ:
فراوانر  اسرت برين    تفراوت   ،اوالً  دهريم خويش م با توجه به ديدگاه تعال  راسخ مختصري  و

 کنندها از عقلشان استفاده م همين بس که اغلب انسانن تفاوت آمنطق و فلسفه و در 
 اگرر منطقيرون   ،ثانيراً   داننداز فلسفه چيزي نم  اما فيلسوف نيستند و ،نمايندو استدالالت منطق  م 

 متدلوژي اسالم منحصر در سبک عقل  محض ما بگويند که روش شناخت و ةفالسف و
متد شناخت حقايق در اسالم ترکيبر    روش وا زير  اشکال مستشکل وارد استاست، انتزاع   و

يات و روايرات اسرت    آکيد فراوان أاز حواس مورد تگيري بهره مشاهده و ها،روش ةاست از هم
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 هراي ذوقر   شهودها و دانش و کشف و  تجربه در متون اسالم  جايگاه واالي  دارد استقرا و
 ةجايگراه خرويش را در هندسر   نيرز   هاي عقل  و ذهنر  چنانچه استدالل  دنسهم خود را دارنيز 

براالي علروم    ةهاي تنزيل  که در مرتبر همچنين است علوم وحيان  و دانش  دنمعرفت  اسالم دار
بره  اگر کس  بخواهد متدشناخت  اسالم را منحصرر  بنابراين،   دنشرافت و صحت قرار دارنظر از 

شرود   م 1«حزب بما لديهم فرحمون کل » ةيآل وشممهاي مذکور نمايد به خطا رفته است و يک  از راه
اسرتدالالت  بره  در اسرالم را منحصرر    اسالم  متد شرناختِ  ةايم که منطقيون و فالسفو ما نديده
لحاظ نظرري  اسالم با اينکه به ةفالسف کننده اين باشد که علما واشکالمنظور اما اگر  ،ذهن  بداند

 لحاظ عملر   اما به ،اندفلسف  نشده ق  واسالم در استدالالت منط قايل به منحصربودن متد شناختِ
 براي شناخت هرچيز اعم از علوم طبيع  و اندعملکرد شناخت  خودشان فقط همين راه را برگزيده و
سرطور  ايرن  راقرم  براور  صورت به دراين ،اندانتزاع  ررداخته غيرطبيع  به استدالالت ذهن  و و

 مل وجود دارد أجاي ت

 مشش اشکال
 :  کنيممل  بيان م آزادهحسن را از زبان عالمهسخ آن را اين اشکال و

  شرود منطرق شرنيده مر     نکوهش عقل و نثر بسيار مطلب سوم اينکه از زبان عارفان به نظم و
   گويد:م  گلشن رازمثل اينکه شيخ شبستري در 

 زاستعمال منطق هيچ نگشود  کس را که ايزد راه ننمود نآهر 
 تاينکه شيخ سعدي گفته اس يا

 که حکم عقل به ديوان عشق ممضا نيست دگر ز عقل حکايت به عاشقان منويس
 گفته است   مثنوياينکه مالي روم  در  يا

 تمکين بودراي چوبين سخت ب   راي استدالليان چوبين بود
 گونه گفتارها که فراوان دارند مانند اين و

  عرفران عملر  اسرت    اينان دعوت اهل منطرق بره   ةعمد در راسخ ان بايد گفت که نظرِ
البته داراير    اند دارند وچنانچه همين نکوهش را به کسان  که فقط به عرفان نظري اکتفا کرده

 کنند که چشريدن ذوق م  به عشق و تعبير داراي  خيل  هنر است از داراي  غير از داناي  است و
 رندارنرد ديگران مر  ق علم منطق را نه چنان است که رَرس مذمت اين فِ، رسيدن است يافتن و و

بلکره دعروت دانشرمندان منطقر  بره مراترب         موصل به مطلوب نيست که علم منطق منتج و
يعن  دعوت به عرفان عمل  کره شرعبة     شهود است وجدان و ذوق و تر است که عيان وعال 

 ترين هم انسان است مهم اهم اخالق و
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  ه به علوم عاري از سلو  عرفران  اسرت  بلک ،تنها به علم منطق استنان نهآخالصه اينکه نکوهش 
 ن علروم آن  اسرت از  آداب قرآدب به أت عرفان  که تخلق به اخالق رحمان  و زيرا حقيقت سلو 

 از اين به علم عاشق   کنند وعاري تعبير به علم رسم  م 

 المترين حبرل و جرامع عباسر    اينکره خرود در فقرهِ    برا  ،اين ابوالفضايل عالمه شيخ بهراي  اسرت  
 فوايدالصمدي  در نحو و زبدة االصولدر اصول فقه  و الشمسين مشرق و اعشرياتاثنو
 در نکوهش علم رسم  گويد:   نان و حلوادر  ،رسايل نوشته است و ها، کتابدر فنون ديگر و

 علم رسم  سر به سر قيل است وقال
 علرررم نبرررود غيرررر علرررم عاشرررق  
 ايهررا القرروم الررذي فرر  المدرسرره    

 اصررولچنررد ازيررن فقرره وکررالم برر  
 رفرصرف شد عمرت به بحث نحو وص

 

 نرره از ان کيفيترر  حاصررل نرره حررال
 مرررابق  تلبررريس ابلررريس شرررق   
 کرررل مرررا حصرررلتموه وسوسررره  

 اي بوالفضررولمغررز را خررال  کررن 
 از فصول عشق ناخواندي تو حرف

نه اينکه اين علم شريف با حفظ شرايط مقردمات   ،ن است نکوهش به علم منطقآز به همين و
 موصرل  منطق است منتج علم حقيقر  و قلب  خصوص برهان کههبصحت صورت قياس  و

 1 نبوده باشد  به سرمنزل يقين

 هفتم اشکال
 دانان و فالسفه اشتباهاگر منطق عامل مصونيت تفکر بشري است، رس چرا بين منطق

 و اختالف وجود دارد؟
  ثانيراً، آنچره   برر منطرق و قيراس اسرت    کنيد، اين اشکال مبتن راسخ: اوالً، چنانچه مالحظه م 

دان  که رعايت منطرق  بسا منطقبخش است استعمال منطق است نه علم به آن و چه مصونيت
تروان نوشرت  آيرا مستشرکل     دانان و فالسفه را به راي منطرق نمر   کند  رس خطاي منطقنم 

نويسرد؟ مسرلماً هرگرز  ثالثراً، منطرق تنهرا عامرل        گرام  خطاي مسرلمين را رراي اسرالم مر     
بخش از خطاي در انديشه نيست، بلکره يکر  از عوامرل بازدارنرده اسرت و عوامرل       مصونيت

اي چرون  عديدة ديگري وجود دارد که در خطاي انديشه مؤثر اسرت  ماننرد: رذايرل اخالقر     
 هاي نادرست و     فرضتعصب و محبت به دنيا و يا ريش

 هشتم اشکال
بسرا  لذا، ضمانت صحت ندارد و چهمنطق از اختراعات بشر و ساخته و ررداختة ذهن اوست  

 هاي جديدي اختراع شود که از منطق فعل  بهتر و کاراتر باشد؟در آينده منطق
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 اند مانند علوم ادب  و بعض  از علروم صرنايع  اند: بعض  اختراع راسخ: اوالً، علوم بشري دوگونه
 جهان انتزاع شرده اند که از قوانين حاکم بر واقعيات ها  بعض  ديگر اکتشاف و تکنولوژي
کنند  مستشکل گرام  بايد بداند که منطق از نروع دوم اسرت، يعنر  از سراختار     و حکايت م 

 کند، رس اختراعر  تکوين  ذهن و عمل تفکر انتزاع شده است و از آن حکايت م 
و قراردادي نيست  ثانياً، بين علم ناقص با علم اشتباه تفاوت است  بلره، امکران دارد در آينرده    

 ترشود، اما به اين معنا نيست که آنچه در علم فعل  منطق وجود دارد، اشرتباه اسرت   م منطق کاملعل
 بلکه بسياري از مسائل منطق بديه  بوده و ضامن صحتشان خودشان است و بعض  ديگر از مسائل
منطق نظري بوده و امکان خطا در آنها وجرود دارد و بايرد مسرائل نظرري منطرق را براسراس       

هاي درست فلسف  بررس  و نقد کرد شايد مستشکل گرامر   فرضديه  منطق و ريشقواعد ب
 اشکال کند که اگر منطق خود ضامن خود باشد، دور است و باطل، رس اشرکال همچنران  

کرار گيرري منطرق    گوييم: مضافاً به اينکه اين گفتة خود بره به قوت خود باقيست  در راسخ م 
اند يا نظري و اگر نظرري  هاي عقل و منطق يا بديه داده واستدالل است، بايد توجه داشت که

انرد، ضرامن   باشند، بايد به بديهيات منته  شوند ترا صحتشران رذيرفتره گرردد و اگرر برديه       
خرود  خرودي تر به ضامن صحت نيراز ندارنرد  بلکره بره    اند و به تعبير دقيقصحتشان خودشان

در آن باشد، الزم است با چيرزي سرنجيده    اند  به تعبير سوم، هر امري که احتمال خطاصحيح
 کل مابالعرض البد ان ينته  ال  مابالذات  و در اينجرا دو حرال  »شود که احتمال خطا نداشته باشد  

اش شرکاکيت  هاي بشري احتمال خطا در آنها وجود دارد که الزمره متصور است يا همة دانش
 صحت ندارند  بلکه خود ضامن صرحت مطلق است و يا بعض  از علوم هستند که نياز به ضمانت 

   اند از قضاياي عقل  و منطق  از اين قبيل باشند که همان بديهيات بوده و بسياريديگر قضايا م 

   منه اشکال
کره منطرق قواعرد    درحال   صورت استدالل استدالل است نه از ةعمدة خطاهاي انديشه از ماد
 ؟باشدن عايد نم از آنفع زيادي  کند وصورت استدالل را بيان م 

امرا اگرر در مطالرب    نمايرد،  سخن  درست م  ،اينکه عمدة خطا در انديشه از مادّه است راسخ:
 ،اوالً :گرزارد ثير مر  أگردد که منطق از دو جهت در صحت مادّه تمعلوم م  ،گذشته دقت شود

 صوصراً خشمارد، برم هاي قضايا هاي مواد اقيسه را به ويژگ در مبادي اقيسه که ويژگ 
شررايط را در مرواد قضرايايش     هرا و ن ويژگر  آکند که اگر مستدل قضاياي يقين  اشاره م به 

البتره اشراره کررديم کره منطرق راه        صحيح خواهد شرد نيز مادّه  نظراستداللش از ،رعايت کند
ر ثيأايرن خرود تر    کند ورا بيان م  نآهاي اما ويژگ   کندآوردن مواد يقين  را بيان نم دستبه

اشرتباهات در قضرايا    هرا و خلرط  ةعمرد  ،چنانچه بيان شرد  ،ثانياً  بسزاي  در صحت مادّه دارد
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ترال    محمرول يرا مقردم و    نهاست که اگر تصور موضوع وآخلط در تصور  اشتباه و ةواسطهب
گرردد  همچنرين   مر  ن با مشکل کمتري مواجه آتصديق به  ،صحيح انجام شود طور کامل وهب

 نظر نيرز از اين  آوردن تصورات نظارت دارد ودستبر چگونگ  به دانيم که منطقم 
  گزاردثير م أبر صحت قضايا ت

 دهم اشکال
 گشاست استقراء و تجربهمنطق ابزار خوب  براي کسب علوم طبيع  نيست، بلکه آنچه راه

 و مشاهدة حس  است؟
 طق ابزار سنجش علروم اسرت،  راسخ: اوالً، علوم تنها در علوم طبيع  منحصر نيستند  ثانياً، من

 نه تحصيل علوم  بنابراين، از منطق نبايد انتظار تحصيل مواد علم  داشت، بلکه منطق نراظر 
 به شرايط صحيح صورتِ مُعرف و حجت و بعض  از ضوابط مادّه است  خواه اين مُعرف

اري کار رود يا علوم غيرطبيعر  ماننرد: رياضريات، فلسرفه و بسري     و حجت در علوم طبيع  به
 ديگر از علوم اسالم  وانسان  

 یازدهم اشکال
اگر مقدمتين صحيح باشند، نتيجه درست است و اگر اشتباه باشند، نتيجه اشرتباه خواهرد برود     

 اي بر منطق مترتب است؟رس چه فايده
بودن مقدمتين براي صحت نتيجه کراف  نيسرت  بلکره شررايط چيرنش      راسخ: صرف درست

 از آنهرا  درسرت  امرا  باشرد،  يقينر   داريرم  که شد و اگر معلومات مقدمتين هم بايد درست با
 ،«سفيدند هاانسان از بعض »مادّه  دو اين چينش مانند شود نم  حاصل مطلوب نتيجة نشود، استفاده

  «اسرت  بررف  انسان»که  گرفت نتيجه از آن توانکه نم «است برف سفيد چيزهاي ازجمله»
 رس حساب مادة انديشه باصورت آن جداست   است نشده اظلح استدالل اين در صحيح زيرا صورت

 دوازدهم اشکال
 اگر مقدمتين معلوم باشند، نتيجه معلوم است و اگر مجهول باشند، نتيجه هم مجهرول خواهرد برود    

 رس براي منطق فايده متصور نيست؟
 م اسرت بودن مقدمتين براي حصول نتيجه کاف  نيست  بلکه اقتران صحيح هم الزراسخ: معلوم

 وجود آمدن فرزنرد کراف  نيسرت،   بودن مرد و زن براي بهتا نتيجه حاصل شود  چنانچه صرف
 بلکه بايد ازدواج با آداب صحيحش حاصل شود تا فرزندي سالم و صحيح حاصل گردد 

 1اي برادرنتيجه هست فرزند  مقدم چون ردر تال  چو مادر
                                              

  گلشن رازشيخ محمود شبستري،   1
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علرم  « کليت کبري»اند که در ضمن علم به دهگونه مطرح نموهمين اشکال را با بيان  ديگر اين
به نتيجه وجود دارد، رس اگر علم به کبري باشد، علم به نتيجه نيز خواهرد برود و اگرر نباشرد     

فايرده اسرت  در راسرخ بره ايرن اشرکال       علم به نتيجه هم نخواهد بود  رس، تشکيل قياس ب 
ه تفصيل ، و آنچه از قيراس مطلروب   نحو اجمال  وجود دارد و ناند: نتيجه در مقدمتين بهگفته

ديگر، علم به کبري علم به نتيجه است اجماالً، بياننحو تفصيل   بهاست، علم به نتيجه است به
ديگرر، هرگراه مصرداق موضروع      بيانو علم به نتيجه در قياس علم به نتيجه است تفصيالً  به

وضروع را بره آن مصرداق    براي عقل روشن شد، عقل با تشکيل قياس، احکام و خرواص آن م 
 دهد و فايدة اين عمل)قياس يا تطبيق( بر هيچ عاقل  روشيده نيست سرايت م 

 سيزدهم اشکال
 در قياس علم به کبري متوقف است بر علم به نتيجه و علم به نتيجه متوقف است بر علم بره کبرري  

 و اين دور باطل است 
 آن اينکه همة کليات تصرديق  بر يک مبناي ناصواب است و راسخ: اين اشکال مبتن 

 آيند و اين مبنا از جهات  اشتباه است: اوالً، همرة علروم  دست م از استقراء و مشاهدة جزئيات به 
 شروند، آيد  مانند علوم  که مسائل آن از تحليل موضوع حاصل م دست نم از استقراء جزئيات به 

 تقراء و مشراهده سرروکار دارنرد،   مثل رياضيات و فلسفه  ثانياً، همان علوم  هم که با اسر 
مانند بعض  از علوم طبيع )فيزيک، شيم  و   ( براي استنتاج کليرت آنهرا الزم اسرت قياسر      

 وجود رابطه بين ماهيت کل  موضوع با محمرول شرود  تشکيل شود که در آن حکم به
  صورت منسلخ از زمان بوده و نسبت به گذشته و حال و آينرده صرادق خواهرد برود    و دراين
 از آن، شود، نه قبل و نه بعرد فقط شامل همان زمان استقرا م « بما هو استقرا»که احکام استقراء درحال 

رس در علوم طبيع  هم اگر بخواهيم علوم و قوانين کل  داشته باشيم بايد از قياس  کره مفيرد   
همرة   علم کل  باشد، سود ببريم  مگر اينکه مستشکل وجود قضاياي حقيق  را منکرر شرود و  

 گنجد قضايا را خارج  بداند که شرح و بسط آن در اين مختصر نم 

 چهاردهم اشکال
 منطق بر راية ادرا  کليات بنا نهاده شده است، يعن  از در  مفاهيم کل  قضايا تشرکيل گرديرده  

 رذيرد  نتيجه آنکه راية استنتاجات منطق  بر وجود مفراهيم کلر  اسرت،   از آن قياس شکل م و رس
 اند، لکن با کم  ابهامکه مفهوم کل  وجود ندارد و کليات همان جزئيات درحال

 اسرت،  شرده  مبهم فرديشان مشخصات که اندجزي  مفاهيم همان کل  رريدگ   مفاهيمرنگ و
 باشرد  ايسکه تواند هرو م  نيست است و نوشتة آن معلوم شده ساييده که ايسکه مانند

 کند  صدق ايو بر هرسکه
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 کلر   حمرل  کره درحال  باشد  ترديد نحوبه جزئيات بر کل  حمل بايد قول اين طبق ،اوالً :نقد
 شرود، مر   حمرل  خودش بر فقط جزئ  است و اين بدان سبب است که قطع  نحوبه افراد بر

 عردم،  چرون  مفراهيم   باشد، حس  مشاهدة مدع  اين در جزئ  مشاهدة اگر ثانياً، کل   برخالف
 رريرده و رنرگ  شرده ساييده مفاهيم اين شوند تانم  حس  مشاهدة تعلي ,مُحال، فرشته، روح

 رريردة رنرگ  چگونره  شروند، م  حمل متضاد بر اشياي که مفاهيم  ثالثاً، باشند  حس  جزئيات
 شود م  حمل وسفيدسياه بر که رنگ مفهوم مانند: باشند م  جزئيات

 پانزدهم اشکال
 که عالم دائماً درحال تغيير و تحرول اسرت  شود  درحال در منطق براي اشياء ماهيات ثابت اثبات م 

 چيز ثبات ندارد و هيچ
راسخ: اوالً، مستشکل از منطق و استدالل در اين کالم استفاده کرده و با منطق به جنرگ منطرق   

 ثانياً، بين منطق و فلسفه خلط شده است  زيرا آنچه براي اشياء ماهيت ثابرت  1رفته است 
هاي فلسفه است و ربط  بره منطرق نردارد  بلره منطرق از برخر        رخ  نحلهگيرد، بدر نظر م 

کند که درواقع از مسائل اصيل منطقر  نيسرتند    عنوان اصل موضوع استفاده م مسائل فلسفه به
باشد و هيچ دليل  بر آن وجرود  چيز درحال تغيير و تحول است، اول مدع  م ثالثاً، اينکه همه

کنريم  بينريم و برا حرواس در  مر     شود اين است هرچه ما م م  ندارد  نهايت حرف  که زده
داند که اين استدالل استقراي ناقص اسرت و مفيرد علرم    درحال تغير است و خواننده عزيز م 

خود ثابت است يا متغيرر  اگرر بگويرد    « چيز در حال تغيير استهمه»باشد  آيا جملة کل  نم 
متغير است باز نف  خرود کررده و بره امرور ثابرت      ثابت است که نف  خود کرده و اگر بگويد 

 2اعتراف کرده است 

 سوم بخش
 رردازيم در اين بخش به فوايد علم منطق م 

فوايد ديگرري   ،اضافه بر فايده اصل  علم منطق که مصونيت ذهن از خطاي در انديشيدن است
 :شمريماختصار بر م نها را بهبرخ  آهم بر خواندن منطق مترتب است که 

اين مهم برا ممارسرت    شود ون م آقدرت  رياضيات باعث دقت ذهن و خواندن علم منطق و  1
                                              

ضرا  را ببرخواننده عزيز مالحظه فرمود که همه اشکاالت مبتن  بر استدالل و منطق برود ومستشرکالن ناخودآگراه منطرق       1
 دم  است گيرند و اين از عجايب ذهن اکارم منطق به

 اول، جلرد اسرالم ،   علروم  کليات، 13 تا 15 آيات رنجم، ذيل جلدالميزان،  ها برگرفته ازعمدة اشکاالت و راسخ  2
 آملر ،  زادهحسرن عالمه نوشتة ندارند جداي  هم از وبرهان وعرفان قرآن و کتاب مطهري ازشهيد منطق بخش

 براي توضيحات بيشتر رجوع شود به آثار نامبرده 
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ن، آدقرت   براالبردن حردّت و   کردن ذهن ويد  قويآدست م رياضيات به  تمرين در منطق و و
کرردن  تمرين برراي قروي   اوايل شروع به ورزش و مانند نيرومندکردن جسم است که شخص در

 ممارسرت  تمرين و بدن در بدو کار ورزش ، ضعيف است وزيرا   و استرهجسمش با مشکل روب
 دهنداما ادامه نم   کنندم آغاز افراد بسياري ورزش را رو، ازاين  وردآبر وي فشار م 

 کار را بره جران  آغاز اما اگر سخت    مهارت را ندارند صبر مشقات تمرين و که تحمل وآن دليل  به
کرردن عقرل   قروي  کردن ذهرن و دقيق بدن  را خواهند چشيد    ورين  قدرت جسميش ،خريدند
کرم  کار طالب علم بايد سخت  فعاليت ذهن  را به جان بخرد تا کرم در آغاز است که گونه نيز اين

 تحليل نمايد  طالب علرم بايرد بدانرد   کند و عميق را در   دقيق وگردد و مسائل ذهنش قوي 
 است عقل  قوي  ابزار کار، ذهن  دقيق و ترينکه در راه تحصيل علم يک  از مهم

حافظره تمرارين   کردن قوي  مثالً  هاي عقلذهن متعدد است به تعدد فعاليت ساختنهاي قويراه
 تجريرد  تحليرل،  قدرت در تجزيه، حدس، باالرفتن سرعت انتقال ذهن،  خاص خود را دارد

 يرک هرا و    کره هر  رديرده  در  روابرط برين   اختراع و انکشاف و مقايسه و تعميم و ترکيب و و
کردن حواس  کردن عقل غير از قوي بدانيم که راه قوينيز اين را   طلبدتمرين خاص خود را م 

 است دو غير از نيرومندکردن عواطف و ذوق باطن  کردن اينقوي ظاهره است و

  گرزارد رو بره غربرت مر     اسرت و  رنرگ شرده  هرا کرم  سفانه علوم رياضر  در حروزه  أمت
علروم  يابيم که کنيم، درم زودگذر در تاريخ زندگ  اهل علم هرچند که اگر سيري درصورت 

  انرد ل بروده ئر ن قاآ رايچه ارزش  ب وآنان چه جايگاه  داشته است رياض  در زندگ  علم  
شردن ذهرن    جانب برراي قروي   اين ةبه عقيد واست مفيد بسيار خواندن رياض  براي طالب 

 نيست رگشا رياض  کا ةاندازچيز بههيچ

 علمر  نخسرتين  فلسف  است   مادگ  براي ورود به علوم عقل  وآعلم منطق  ديگر ةفايد  2
 کنرد مادّه م آذهن را  ،زيرا اوالً  منطق است ،شودکه براي ورود به علوم عقل  فرا گرفته م 

 ةواسرط هبر  ،ثانياً انديشه بپردازد و نظري به کاوش و عقل  و ظريفِ ل دقيق وئتا بتواند در مسا
ل علرم منطرق   ئمحتويات عام منطق که فراگيري علوم عقل  متوقف بر فراگيري مسرا  ل وئمسا
کليات  کسب  يا نسب اربعه و از بحث تصورات گرفته تا تصديقات يا بحث ضروري و ،است

 نهرا آ ةکه هم مبادي برهان وغيره    قياس و مباحث قضايا و رسوم و حدود و خمس و
فالسرفه ترا ذهرن    گفترة  بره  و باشرند  مانند ابزار کار مر   فراوان دارند و علوم عقل  کاربرد در

ابرواب علروم    ،عمرق بخوانرد   اگر کس  منطق را با دقت و ،ثالثاً 1 فلسفه نداريم ،شناخته نشود
تصرديقات را خروب    کس  که بحث تصرورات و  ،مثالشود  براي گشوده م رويش هفلسف  ب

                                              
  1جشرح مبسو  منظومه، راي توضيح بيشتر ر  : مرتض  مطهري، ب  1
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  شرود رويش باز مر  هب (معرفت شناس شناس )م شناختباب عل ،ن انديشه کندآدر  بخواند و
 طرور ضرمن   هنظري است و فالسفه ب ةهاي فلسفشناس  که از شاخهعلم شناخت

 هاحوزه اي مستقل درعنوان رشتهبه در عصر حاضر ررداختند ون م آدر مباحثاتشان به 
يرا بحرث کليرات    د، منردان فراوانر  دار  عالقه شود وغرب تدريس م  هاي شرق ودانشگاه و

   خمس که ارتبا  مستقيم  با بحث ماهيات در فلسفه دارد و   
اگرر بگروييم   اسرت   عادت به محسوسرات   گراي  ويک  ديگر از فوايد منطق گريز از حس  9

دليرل  ن کرريم  آقرر  ايرم  گزاف نگفته ،انس با محسوسات است ةواسطهمشکالت معرفت  بشر ب
يات  به ايرن مطلرب اشراره    آدر داند و م نها آگراي  ن را حسکافرا انحراف معرفت  مشرکان و

قمال المذي ال يرجمون لقائنما لموال انمزل علينما        »و  1«اذ قلتم يا موسي لن نومن لک حتي نري اهلل جهرة»کند: م 

 نگريم  9«ويريد کل امرء منهم ان يوتي صحفا منشرة» و 2«المالئکه اونري ربنا لقد استکبروا في انفسهم
 تعال  و خداوند تبار اند، مشغولظاهر دنيا  با محسوسات و ماًيمشرکان چون دا افران وکه ک
  نهرا را رويرت کننرد   آخواهند با حواس ظاهري م  کنند ووح  را مادي تلق  م  مالئکه و و

ها بدون يد  بيشتر ما انسانآبه حواس ظاهر در نم نيست و که همة حقايق عالم مادي درحال 
 ةواسرط هبر  نوس برا مرادّه هسرتيم و   أم گرا ومعرفت  خود حس ل علم  وئنيم در مسااينکه بدا

نها جرزم  آسخت  به به با قضاياي عقل  کمتر انس داريم و فرورفتن در محسوسات )ظاهر دنيا(
بسياري از معارف دينر     يقين از احکام عقل است نه حس ،کهدرصورت   کنيميقين ريدا م  و

 ايمان واقعر   ،نکنيمريدا نها يقين آبه  نوس نباشيم وأتا با معقوالت م حس  واند نه معارف عقل 
 يندآکه به حس در نم  اندالبته منظورمان از معقوالت علوم   برايمان ميسور نخواهد شد

  شودفلسف  مطرح م  هايابکه در کتنيست تنها مباحث  و 
 اينکه علم  اسرت  ةواسطهعلم منطق ب ت ن اسآنفس و تجرد  شناي  باآعلم منطق  ديگر ةفايد  2

، نيراز دارد  شردن ذهن دقيق در کار عقل و به درخود فرورفتن و ن،آبراي فراگيري  گرا ودرون
اسرت   انرس برا روح مجررد انسران       شرناي  و آن آورد آمصداق  است از سير انفسر  کره ره  

 علمزيرا   کندتقويت م  اين است که روح مجرد انسان  را «بما هو علم»خاصيت علم 
 نها نياز به در خود فرو رفرتن آکه در  علوم ويژه به اند معرفت غذاي روح علم و سنخ وروح هم و
  ثرندؤاصطالح سير انفس  دارد، بيشتر در تجرد نفس مبه و

                                              
  55 ،بقره  1
  21 ،فرقان  2
  52 ،مدثر  9
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 بنديجمع
 علروم از مجموعره  ديگرر   همچرون  تحصيل علوم حصول  است و علم منطق قوانين حاکم بر

و تصديق آنهرا   ندقضاياي بديه  صحت خودبنياد دار د وشم تشکيل  نظري بديه  و يقضايا
 است منو  به تصور صحيح 

 تر در شبهات بيان شد، مستشکلين تصور درست  از مجموعة منطق نداشرتند که ريشچنان
 نمودنررد  غالبرراًبرره خررود قرروانين منطررق تمسررک مرر  ،قرروانين منطقرر  و ناخودآگراه بررراي رد  

 گيري تصور درست  از منطقسبوق به شبهات  بودند که مانع از شکلکنندگان ماشکال
 مشکل مستشکلين بر منطق است    ترينکه اين مهمشد م  و قضاياي منطق 

 و امکران صرحت و سرقم در آنهرا     کررد بررسر    توانرا م قضاياي نظري منطق  ناگفته نماند
 امکان تکميل و ارتقا دارد مانند ديگر علوم  نيزمنطق  ،همچنينهست   علوم ديگر همچون
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