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 پیشگفتار

را بشکند تقسیم جهان به شرق و غرب  ماّدی »توانست  ایران و ملتخمینی امام حضرت  اراده ایمانی   تکیه به با انقالب اسالمی
 تبدیل کند و سپس با مقاومت در برابر جنگ تحمیلی، عماًل موفق شد خود را به عنوان یک 1«استکبارـ اسالم »ی دوگانهآن را به و 

های انقالب در مقابله هجمه شدنو بیمه هشت سال دفاع مقدسبا پایان . اثبات نماید« اصل حاکمیت»ر عرصه واقعیت جدید د
خـارج گردیـد و در حالـت  زدهارغ شد و تدریجًا از وضعیت جنـگف« مقابله با هجمه فیزیکی»سخت، نظام اسالمی از تمرکز بر 

ها، بر اداره امور کشور و تأمین نیازهای سیاسی و فرهنگی و اقتصـادی ملـت و ارتقـاء آن تثبیت قرار گرفت و همانند همه حاکمیت
و « نحوه حاکمیـت»با  و کردهعبور « اصل حاکمیت»ربوط به های ممتمرکز شد. این بدان معنا بود که انقالب اسالمی از چالش

 «تمدن نوین اسالمی»سوی  به خود حرکت ین انقالب اسالمی در گام دوم از روندبنابرا است.کیفیت و طرز اداره امور مواجه شده 
های لدر سرفصرا گیری انقالبی )دوگانه اسالم و استکبار( جهت، باید بتواند این و آمادگی برای ظهور به عنوان آرمان بزرگ انقالب

 جریان دهد.اساسی اداره کشور 

کیدنقش مبنایی را بعهده دارد و  ترینمهم« حکمت و فلسفه»برای تحقق این مهم،   نسـبت بـه ضـرورت  مقام معظم رهبری تأ
ی علـوم هـای مضـاف ـ مثـل فلسـفهفلسـفه»: توان در همین راستا قلمداد کـردرا می« ت و زندگی مردمامتداد فلسفه در حکوم»

شـود؛ منتهـا شناسی ـ خوب و الزم است؛ اینها همان چیزهائی است کـه امتـداد حکمـت مـا محسـوب میی روان، فلسفهانسانی
ید روی مسائل کالن جامعهتکیه کنیم، مـیهای غرب نگاه مـیی اسالمی؛ مثل حکومت. ما وقتی به فلسفهی اساسی را باید بگذار

های اصـلی شود. اینها مسائل بنیادی شاخهأن انسان، طبق نظرات آنها، حل میبینیم مسائلی مثل حکومت، اقتصاد، شأن مردم، ش
ی مـا، باید در این زمینه کار شود. واقعًا برویم ببینیم بـر اسـاس فلسـفه زندگی و جامعه است؛ اینها باید در فلسفه پاسخ پیدا کند...

ی حکومت، در فلسـفه چـه بود؛ یعنی ما برای مسئلهشکل جامعه، بنیان سیاسی جامعه، حکومت در جامعه، به چه شکلی خواهد 
یم. نمی شود بگوئیم آقا فلسفه ذهنیات محض است و به مسائل زندگی و جامعه ارتباطی ندارد؛ این معنی ندارد. به نظر پاسخی دار

ملی نداشته؛ یعنـی ی اسالمی در طول زمان امتداد عفلسفه» 2«ی غرب، مربوط به این است.ی فلسفهای از جاذبهمن بخش عمده

حاظ نْفس  فلسـفه بـودن خیلـی کـم های غربی که از لحالی که فلسفه این حکمت نظری ما به حکمت عملی امتداد پیدا نکرده؛ در
ی کانـت ی اسالمی هستند، امتداد عملّیاتی دارند؛ یعنی اگر چنانچه شماها مثاًل فرض کنید که فلسفهتر از فلسفهمحتواتر و ضعیف

ید؛ اّمـا  یا هگل یا ید، در مورد ارتباطات اجتماعی نظر دار ید، در مورد فرد نظر دار مارکس را معتقد باشید، در مورد حکومت نظر دار
سینا یا دیگری در حکومت یا در فالن ]مسئله[ چیسـت، چیـزی ی فرض بفرمایید که ابنی ماّلصدرا یا فلسفه]اینکه[ اقتضای فلسفه

قطعًا دارد؛ سفارش من به متفلسفین و فّعاالن فلسفه همیشه این بـوده کـه ایـن امتـداد را پیـدا  ندارد،برای ما روشن نشده؛ نه اینکه 

 . 3«کنند؛ چون معتقدم اثر دارد؛ این امتداد وجود دارد اّما خب روی آن کار نشده

                                                 
 .. اشاره به بیانیه گام دوم انقالب1
 .23/11/1391. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی؛ 2
 .13/12/97. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای موسسه عالی فقه و علوم اسالمی؛ 3
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 نظری پاسخگو باشد ولـی بایـد نسبت به مسائل ی مالصدرا توانستهشاید بتوان سفارش رهبری معظم را چنین تعبیر کرد که فلسفه
های قابل اجرا ارائه کند. خصوصًا در عی، نظریهو برای مشکالت عینی و اجتما نیز در دستور کار قرار دهد ورود به مسائل عملی را

د و ربـط الهی و غیرمادی عاجزن اموراند و از تفسیر دوخته صرفًا به عینینت و عمل را های مادی غرب، نگاه خوددورانی که فلسفه
میـان اعتقـاد و عمـل مـورد ربط  عملی دست خواهد یافت که امتدادبه  زمانی فلسفه در واقعگیرند.اعتقادات و عمل را نادیده می

پاسخگو باشد و عینیت و  نسبت به اعتقادروشی که فقط  برای آن طراحی شود. یعنی« ی هماهنگروش و منطق» توجه قرار گیرد و
جامعـه اسـالمی را برطـرف کنـد؛ خصوصـًا اگـر امـروز توانـد نیـاز ا خارج از وظایف خود بداند، نمیرتحقق دین  بالتبع عمل و

به نتایج حّسی  را داشته باشد و الجرم های حسیفرضفقط قدرت مالحظه پیش اند،هایی که عینیت و عمل را به دست گرفتهروش
  محدود و منحصر شوند.

ای برای درست اندیشـیدن دانسـت، بلکـه توان قاعدهشود. منطق را صرفا نمین میاز همین جاست که اهمیت منطق و روش روش
 نظر توأمان پاسخگوی باید درست عمل کردن. دانش منطق میزانی است برای منطق، هم روشی است برای درست اندیشیدن و هم

سرپرستی  عمل، مسئولیت تحقق آن اعتقـاد را با ارائه قواعدی برای و هم  ارائه دهد سنجشی ژرف و عمل باشد و هم درباره اعتقاد،
 که کـالمد و کاربرد. کما ایناعتقا بین نظر و عمل و سازگاری بین. به تعبیر دیگر منطق، ابزاری است برای هماهنگی به عهده بگیرد

ستعمال هـهه ذا شرعنا فی ابل الضروریة لنا إ النافعة لنا»: نا در بحث نیاز به منطق، با ضرورت فوق تناسب داردسیشیخ الرئیس ابن
 .1«و أخهنا نزن بمیزانها العلوم النظریة و العملیة معا اآللة التی هی المنطق

امـری ضـروری و « منطـق»، توجـه بنیـادی بـه های اجتماعیدر عرصه حکمت و فلسفه« مند  مند و روشقاعده»رای امتداد پس ب
و  دنیشیاند حیمنطق، قانون صحزیرا  .بماندها مصون و خطاها و کژی هااز انحراف ها،در این عرصهحیاتی است تا حرکت علمی 

از  یسنجش است که هرگاه بخواهم درباره برخـ اریو مع اسیمق کیبه منزله  یمنطق نیقواعد و قوان یعنی»درست فکر کردن است 
تا به طور اشـتباه  میکن یابیارز ینطقم یهااسیخود را با مق یهااستدالل دیبا میتفکر و استدالل نما ی،فلسف ای یموضوعات علم

 یا بـراطراز اسـت کـه بّنـ ایمانند شاقول  کندیکه از آن استفاده م لسوفیعالم و ف کی یبه عنوان مثال منطق برام،یننما یریگجهینت
اعات کردن و به است که مر یمنطق ابزار»اند: منطق گفته فیجهت در تعر نیبه هم 2«.کندیامور ساختمان از آن استفاده م میتنظ

گفتـه اسـت:  بـارهاین در نایسـ یبزرگ بـوعل میحک 3«.داردیباز م شهیرا از اشتباه در تفکر و اند هنذ ،اصول و ضوابط آن یریکارگ
منطق تا  شیجهت حق است که عده در مدح و ستا نیها، به همو کمک است در فهم و درک همه علوم و دانش اوری نیمنطق بهتر»

بلکـه  سـتیخـادم ن گـاهیعلـوم جا انیآن در م گاهیهمه علوم است لها جا زانیو م اریمنطق مع چون :اند کهو گفتهرفته  شیپ ییجا
 4«.همه علوم است سیبلکه رئ ستیمنطق خادم علوم ن یعنی ؛است سیرئ گاهیجا

 توان گفت کهحتی می .باشدر علوم دیگ درفلسفه  «مند  قاعده» امتداد ضامن تواندروش و منطق است که می یبهینه به تعبیر دیگر، 
و به تعبیر دیگـر، « هاتکامل در روش» حاصل   ،یتمدن اجتماعی و حاکمیتی و هایدر عرصهی برای امتداد های غربفلسفه توانایی

 انتزاعـیشناسـی معرفتیا  از منطق صوری تحلیل جامعدر این صورت،  بوده است. «نگرتولید منطق سیستمی یا مجموعه» رهین  
                                                 

 .20، ص 1. الشفاء، جلد1
 .۱۳۷۴، ۳، انتشارات صدرا، چ ۴۴، ص ۵. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 2
 ق. ۱۴۰۰، انتشارات دارالمعارف، بیروت، ۱۲. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص 3
 ق. ۱۴۰۴، نشر مکتبه مرعشی نجفی، قم، ۱۵، ص ۲، بخش قیاس، مقاله اولی، فصل ۲. منطق شفا، ج 4
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، به نیازی مهم برای جامعه اسـالمی «حکمت اسالمی عملی   امتداد»کند و شناخت ظرفیت این منطق در جهت ضرورت پیدا می
 .استهای علمیه جود در حوزهحاکم بر حکمت و فلسفه مو شود؛ چرا که این دانش،تبدیل می

سه  بوده و لها به طور کلی،ی )منطق صوری( تزاعان یشناساز معرفت جامعتحلیل  دنبال بر اساس این ضرورت، پژوهش حاضر به
 بـر از یک علم« بندی جدیدبندی و طبقهجمع» را در نظر گرفته است. مرحله اول، مرحله از پژوهش را نسبت به سه سطح از علم

اشـکاالت  ،ومدر مرحلـه د تـوانست که میااز این رهگهر  .شودگهاری مینام «نقد»مرحله  است که اصطالحاً  مبنای همان علم
شود که میتعبیر  «طرح» مرحله سوم، به و در نهایت از نام دارد «نقض»مرحله  که مطرح کرد پیرامون آن علم را یای و مبنایهریش

کـه دارای  بـه یـک درخـت با تشـبیه هـر علـم تواناز سوی دیگر می زند.میهر علم را رقم « بهینه و تکامل» با ارائه مبنای جدید،
  کرد.  بندیصورت «نتایج»و « مبانی»، «مبادی»در سه سطح است، علوم را « میوه»و « نه و ساقهت»، «ریشه»

مطابق  لهاو  استمنطق صوری  در دانش «مبادی» نسبت به سطح« نقد» مرحلهپرداختن به  ،رسالت جزوه حاضر
شده علم منطق صوری تنظیم « موضوع  »علم منطق، « ف  هد»علم منطق، « ضرورت  » در سه فصلهای بحث مبادی، شزیربخ
منطق صوری مورد دقت  درمبادی  یگانههای سههماهنگی بین بخش ست کهن اآد نهایی در این مرحله از پژوهش . مقصواست

مبادی « نقض و طرح  »البته بخش  قرار بگیرد و در صورت اثبات ناهماهنگی در هر یک از اجزاء، به اصالح و تکامل آن اقدام شود.
ست برای تکمیل فرآیند طبیعی همچنین قرار گرفته که بعد از تدوین، منتشر خواهد شد.« حسینیه اندیشه»دستور کار نیز در 
 .مند قرار گیردمورد بررسی نظامدر مجال مناسب نیز  منطق صوری« مبانی و نتایج  » یعنی مزبور بایستی دو مرحله دیگر پژوهش

که  است 1385االسالم و المسلمین مرحوم استاد مسعود صدوق در سال ی حجةجلسات پژوهشمباحث این جزوه، برگرفته از 
پایان  شده است. در ، پردازش و تکمیل1399و  1398ندیشه در سال اعضای هیئت علمی حسینیه ا طی سلسله جلسات پژوهشی  

 گردد.کر و قدردانی میاند، تشحجةاالسالم محمدصادق حیدری که تنظیم و نگارش متن حاضر را بعهده داشتهاز زحمات 
 
 

 حسینیه اندیشه
 1400 فروردین
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 مقدمه

کند که اساسا علم  لیل و پژوهش پیرامون هر علمی مراحلی دارد که عالمان آن علم را راه گریزی از آنها نیست. فرقی نمیتح
وان هر تینه شود. در نگاه ساده میبررسی مجدد قرار بگیرد و به معرضیا اینکه علوم تولید شده در  جدیدی قرار است تولید شود

ریشه  ،ترین بخش هر درختاصلی«. میوه»، «ساقه و برگ»، «ریشه»که دارای سه جزء اصلی است.  شبیه کردعلمی را به درختی ت
بادی، م»توان به ترین تقسیم میکند. علوم را نیز در ابتداییمی آن درخت و محیطی است که ریشه در آن متولد شده و رشد و نمّو 

آن اموری که علت ایجاد ساختاری به نام  ؛ یعنیآن علم است «مبادی»ترین بخش هر علمی تقسیم کرد. از اصلی «مبانی، نتایج
شود. در مبادی علم مطرح می ،علم شده است. مبادی هر علمی همچون ریشه آن علم است؛ چرا که اساس  احتیاج به آن علم

در واقع  .شوداز هشت چیز به نام رئوس ثمانیه یاد می ،مباحث آن علم رود بهقبل از و و قکتب متعارف منط یمعموال در ابتدا
گاهی و شناخت از این امور میمنطقیین   ،دانند و یا اینکه مدعی آن هستند که آغاز با بصیرت و بینشآغاز یک علم را متوقف بر آ

این رئوس  منطقیناشتغال به آن علم ممکن باشد. نیز این امور به  التفاوتهر چند بدون  .متوقف بر دانستن این امور ثمانیه است
 نمایند.عنوان مبادی و مقدمات تحصیل علم ذکر میثمانیه را به

ترین بخش هر علمی به طور نمونه، اینکه چه نیازهای فردی و اجتماعی موجب شده تا چنین علمی ساخته شود، از اساسی 
های آن علم روشن خواهد شد. آنچه در بخش مبادی هر علم به صورت ی نیز در مقایسه با نیازاست؛ زیرا میزان کارآمدی هر علم

ها اگرچه بحث از این ضرورت ؛کنداست که ساخت علم را ضروری میها و نیازهایی بیان خأل ،گیردتفصیلی مورد بحث قرار می
خألهایی است که ما  ،هر علمی« ضرورت»ر نیست. پس اجمالی آن علم نیز میسو «موضوع  »اجمالی و  «اهداف  »بدون مالحظه 

جنبه اثباتی آن خألهاست که غرض و غایت مورد انتظار ما را از علم نشان  ،کشاند. اهداف هر علمیرا به سوی ساخت علم می
اند. لها رسمجموعه عواملی است که ما را از خألها به سوی اهداف می ،ترین بیاندهد. موضوع هر علمی نیز در سادهمی

هر « مبانی  »هر علم است که باید بدان پرداخته شود تا ساختار و « مبادی  »سه مرحله از بخش  «ضرورت، موضوع، هدف»
 برداری قرار گیرد.ها و محصوالت آن علم مورد بهرهآن علم به مثابه میوه« نتایج  » ،متناسب با آنها ایجاد شود و در نهایت ،علم

رغم اینکه در ابتدای کتب منطق، نیاز به منطق صوری بر اساس هش حاضر، مشخص گردید علیاین پژو «ضرورت»در بخش 
شکل گرفته و وظیفه منطقی پرداختن به مفاهیم و معانی دانسته شده است، اما به دلیل وجود خطا در « خطا در تفکر»جلوگیری از 

متغیرهـای درونـی ضـرورت منطـق  ،سـه میم داد. البته اینقوای دیگر انسان )یعنی حس و روح(، باید خطا را به هر سه عرصه تع
ها، یک سری متغیرهای بیرونی )اجتماعی و تاریخی( نیز باید در بحث ضرورت مورد توجه قرار بگیرند؛ زیـرا هستند. عالوه بر آن

و صواب راه دارد. بر این  جامعه نیز خطا های تفکر امکان خطا وجود دارد. یعنی در امور اجتماعی و تفکر و سنجش  در همه عرصه
شناسـی، شناسی مطرح نیست، بلکه عالوه بر بررسی روش و منطق از منظـر انسـانفقط بحث انسان ،اساس، در بررسی ضرورت

 گیرد.مورد لحاظ قرار میباید جامعه نیز  ذهن و عقالنیت  

های حیات بشر تفکر را در همه عرصه« عام»عد از سویی، برای اینکه ساختمان فکری ما در طول تاریخ تداوم داشته باشد و قوا 
 باید منطق صوری بتواند با شناسایی خطاهای قبلی خود در این عرصه و بهینه آنها، شاقولی برای ساخت تمدن نیز باشد.  ،رغم بزند
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یم وضـع یابـد و ترسـها تعـّین میاهـداف از مالحظـه ضـرورت این پژوهش حاضر، با توجه به این نکته که« هدف»در بخش 
هماهنگی »گیرد، هدف اجمالی از تدوین و بکارگیری منطق صوری نیز باید میهای وضع موجود شکل مطلوب با لحاظ نارسایی

خطای فردی در فکر، شـامل زیرا باشد. « هماهنگی بین ادراکات حسی»و « هماهنگی بین ادراکات ذهنی»، «بین ادراکات روحی
همـاهنگی در ادراکـات بـرای تحقـق زنـدگی »عبارت دیگر، به. شودنیز میذهنی و حسی  خطا در تفکر پیرامون ادراکات روحی،

تواند متناسـب بـا ایـن هـدف الی عبارات منطقیون میدر فرد، مبین هدف اول )درونی( منطق صوری است. آنچه از البه« متعادل
ات انسانی، ابزارهایی )از قبیل برهان و خطابه رغم خطاپهیری ادراکاست. یعنی علم منطق علی« اقناع نفس»تلقی شود، اصطالح 

دهد تا با بکارگیری آنها نسبت بـه دوری از خطـا قـانع شـود و نفـس او در مـورد صـحت و جدل و...( را در اختیار انسان قرار می
دهـد کـه مانی رخ میشناختی که به دست آورده، به حالت اطمینان قلبی یا یقین نظری یا هر دوی آنها برسد. لها اقناع نفس تنها ز

 نظر در عاَلم خارج شده باشد.زندگی انسانی جریان پیدا کرده باشد و صحت ادراکات روحی و ذهنی، موجب تصرف مورد

شـود و نظـم منطق، یعنی وجود دشمن بیرونی )همانند سوفسطاییان( که موجـب خطـا می« های بیرونیضرورت»اما براساس 
گهاری  متناسبی با این ضرورت و دهد، باید هدفدازی و فریبکاری خود در معرض خطر قرار میانبازی و غلطجامعه را با سفسطه

توسط یک گروه و جمع و جریـان محقـق  شدهخأل شکل بگیرد، زیرا روشن است که اختالل در نظم جامعه تنها با فعالیت حساب
جدید هستند تا منافع آنها را محقق کند. چنـین تحلیلـی از  بینند و به دنبال نظمیشود که نظم موجود را مخالف منافع خود میمی

کند که همانا مقابله با این جمع و کنترل آن است. در عبارات منطقیون نیز تعبیـری ضرورت، ما را به سمت مأل و هدفی دعوت می
تعمیم پیدا کند و بر است که گرچه در خصوص صناعت جدل مطرح شده، اما باید « اسکات خصم»که با این هدف تناسب دارد، 

 )همانند سوفسطاییان( داللت کند.« کنترل جمع و گروهی که ُمخّل نظم اجتماعی هستند»

های یک جمع مخالف صـورت باید به این واقعیت نیز توجه داشت که اختالل در نظم جامعه گرچه به دلیل تالش ن،عالوه بر آ
زننـدگان نظـم پهیرفته بودند ـ هیچ نحوه همراهی با آنان نداشـته باشـند، برهمپهیرد، اما اگر بخشی از مردم ـ که نظم موجود را می

گنجـد، می« کنتـرل تهدیدکننـدگان نظـم اجتمـاعی»عمومی توفیقی در کار خود نخواهند یافت. لها یکی از اموری که در عنـوان 
اند یا از نظم فعلی دچار شک و تردید شده کردن مجدد  بخشی از جامعه است که بر اثر فعالیت خصم، نسبت به ادامه تبعیتهمراه

تعبیـر « الزام دوسـت»توان از این مطلب با عبارت رسد میکنند. به نظر میحداقل در مقابل اختالل در نظم اجتماعی سکوت می
تواننـد ه می، به عنوان ُبعد دیگری از هدف قرار داد و ایـن دو را مـأل و مطلـوبیتی دانسـت کـ«اسکات خصم»کرد و آن را در کنار 

 ضرورت )اختالل در نظم جامعه( را برطرف کنند.

در بخش ضرورت این جزوه، بیان شده است که خألها و کمبودهایی که علم منطق باید به آنهـا توجـه کنـد، تنهـا بـه خطـا در 
ایجـاد نظـم »شود؛ زیرا بخش مهمی از زنـدگی بشـری در جهـت ادراکات فردی و یا خطر اختالل در نظم اجتماعی محدود نمی

منـدی بـاالتر و بهره»توان هدف سوم علـم منطـق را گیرد. بنابراین میهای نوین برای رفع نیازهایش شکل میو ابداع رویه« جدید
ی رفع خألها و موانعی است کـه بـر سـر راه ایجـاد نظـم دهندهدانست که تحقق آن، نشان« تکامل و بهینه»یا همان « لهت بیشتر

لبته ممکن است در میان عبارات متداول علم منطق، چنین ضرورت و هدفی بـه صـراحت یافـت نشـود امـا جدید وجود داشت. ا
های متمادی بوده که در آن به حک و اصالح مباحـث ایـن ترین مصادیق این واقعیت، جریان مباحث منطقیون در طول قرنواضح
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توان از اند، در اصطالح حوزوی میرا مورد بررسی و بهینه قرار داده اند و با نگاهی اجتهادی و نوآورانه، مسائل این علمعلم پرداخته
 یاد کرد.« جلسات درس خارج در علم منطق»آن به 

شـود کـه بـه ایـن واقعیـت تـاریخی توجـه شـود: علـم منطـق بـا اما مصداق سترگ و پراهمیت  از مطلب فوق آنگاه واضح می
های بشـری های جدیدی را برای نظم امور و رفع نیازمندیانشمندان و فّنانان رویهیافتن در سایر علوم و فنون، باعث شد تا دجریان

ایجاد کنند و از طریق این علوم، نحوه تـأمین آن نیازهـا تکامـل یابـد؛ تـا جـایی کـه معمـاری و هنـر و نجـوم و طـب و مـدیریت 
جانبـه )تمـدن پـیش از بـرای یـک تمـدن همهدهی نمود. در واقع علم منطق به مبنـای نظـری های بزرگ و... را جهتامپراطوری

 پهیر کرد.مند و محاسبههای مختلف حیات را بالنسبه قانونرنسانس( تبدیل شد و کارآمدی خود را به رخ جهانیان کشید و عرصه

توانند نسبت بـه است که چه موضوعاتی میمورد بررسی و استدالل قرار گرفته  مطلبپژوهش حاضر، این « موضوع»در بخش 
ها )خالء( پاسخگو باشند و ما را به اهداف مدنظر و آثار مطلوب برسانند. بر این اساس باید توجه داشت که اگـر بناسـت ضرورت

گاه و رغم خطاپهیری خود، در راستای هماهنگی ادراکات با خارج و تصرف متناسب در عاَلم واقع قدم بردارد، بـه تکیـهعقل علی
گاه، توجه به زمند است تا صحت خود را بر اساس آن تنظیم کند و دچار آسیب نشود. این پایگاه و تکیهو معیاری نیا پایگاه و قاعده

است؛ حال آنچه از مباحث قوم بـا واقعیـت و قـوانین « واقعیت و تکوین و نظام خلقت )یا طبیعت در تعبیر دهریون( و قوانین آن»
« داللـت»کـه اصـطالح  1دهدنشان می« داللت»نطقیون از مفهوم است. تعاریف م« داللت»خلقت تناسب بیشتری دارد، بحث 

شـود نیست و چنین انتقالی تنها بخشی از تعریف داللت محسـوب می« انتقال ذهن از یک مفهوم به مفهوم دیگر»صرفًا به معنای 
کـون »در ایـن تعریـف اسـت:  کند، عبـارت ابتـداییاین انتقال ذهنی را تبیین می «علت  »و « فلسفه»تر که در واقع اما بخش مهم

شود و این حالت در شیء، در اختیار این شخص و آن فرد یعنی حالتی در شیء وجود دارد که عامل انتقال ذهن می«. الشیء بحاله  
ای بـین شـیء و اثـر آن نیست بلکه ریشه در خارج و واقعیت شیء و قوانین خلقت و تکوین دارد. در واقع در عالم خـارج، رابطـه

دهد و در نتیجه با مشاهده هر دودی، به صورت طبیعی حکـم شود و سپس آن را تعمیم میدارد که عقل نیز با آن مواجه می جریان
ناظر به قانون یا همان رابطه بـین دال )شـی( و مـدلول )اثـر( « فلسفه داللت»کنیم که برخاسته از آتشی است. بنابراین علت و می

و حرکت عقل به این قوانین برگردد، راه صحیح را « تفکر»ین اولیه خلقت و تکوین برگردد. اگر پایه است و این قانون هم باید به قوان
شـود. رساند و اال اگر به این قوانین تکیه نداشته باشد، راهش غیر صحیح بوده و منجر به علـم نمـیمی« علم»طی کرده و ما را به 

، اسـکات خصـم و الـزام )اقنـاع نفـس اهدافهایی هستند که با خصوصیات هبنابراین این سه )فلسفه داللت، تفکر و علم(، مقول
 توانند به عنوان موضوع علم منطق و ابزار تحقق اهداف آن تلقی شوند. تناسب دارند و می (دوست

                                                 
برید. یعنی از هنگامی که از روزنی دودی متصاعد باشد، از دیدن آن دود پی به وجود آتش می»صوری آورده است: . مرحوم خوانساری در کتاب منطق 1

کنید. در حقیقت دود ذهن شما را به وجود آتش رهنمون شده یا به عبارت دیگر به وجود آتش داللت و دود، علم به چیز دیگر حاصل می علم به
عبارت از بودن شیء است به نحوی که از علم به آن علم به چیز دیگر حاصل شود. مانند همان داللت دود بر آتش، و  راهنمایی کرده است. پس داللت

 داللت جای پا بر رونده، و داللت پریدگی رنگ بر ترس، و داللت پرچم افراشته بر جشن. چیزی که علم بدان موجب علم به چیز دیگر شود، داّل 
 la chose(  و آن چیزی که به واسطه چیز دیگر علم بدان حاصل شود، مدلول )راهنمایی شده( یا عالمتle signe) )راهنمایی کننده( یا عالمت

signifiee) .ان الدالله هی کون الشیء بحاله  اذا علمت »: (. همچنین در کتاب المنطق مرحوم مظفر آمده است57صفحه  ،جلد اول) «( نام دارد
شیء آخر... ال شک ان انتقال الههن من شی الی شی الیکون بال سبب و لیس السبب اال رسوخ العالقه بین الشیئین فی بوجوده انتقل ذهنک الی وجود 

 (35)صفحه . «الههن و ههه العالقه الههنیه ایضا لها سبب و سببها العلم بالمالزمه بین الشیئین خارج الههن
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ود و سپس شعلم در رئوس ثمانیه مطرح می تعریفاند بلکه در کتب منطقی متداول، ابتدا البته منطقیون با این نظم سخن نگفته
؛ اما از آن جا که داللت منحصر به داللت وضعی )لفظی( نیست، باید گیردبخش الفاظ، داللت مورد بحث قرار میبرای ورود به 

پایگاه صحت علم قرار گیرد؛ چون علم نیازمند پایگاه است، بدین معنی که علم، چیزی است که در ذهن انسان اسـت و صـحت 
ضامن صحت است و داللـت، تبیـین  ،که نسبت آن با خارج برقرار باشد. لها ارتباط صحیح با خارجشود این علم زمانی تأیید می

« داللـت و فلسـفه آن»دهد کـه استدالالت مطرح شده در این جزوه حاضر، نشان مینسبت بین ذهن و خارج است. لها  یکننده
به عبـارت دیگـر شکل بگیرد. « مبادی علم منطق»سطح مقدم شود تا نظمی معقول در « علم»بر « تفکر»و سپس « تفکر»باید بر 

گردد ، بین ذهن و خارج نسبت برقرار میعلم، نتیجه تفکر است، لها تفکر مقدم بر علم است، چون تفکر فرایندی است که طی آن
نظـم یـا « مبـادی»امـا منطقیـون در سـطح و همچنین داللت مقدم بر تفکر است چرا که ارتباط ذهن با خارج را متکفـل اسـت. 

اند زیرا قائل هستند مبادی و مقدمات هر علمی مانند رئوس ثمانیه، بحثی علمـی نیسـت سنجی خاصی را مدنظر قرار ندادهنسبت
بلکه حاوی مطالبی از نحوه ساخت و تولید و نتایج آن علم است تا مبتدیان در زمان تحصیل، آمادگی بیشتری بـرای ورود بـه ایـن 

 علم پیدا کنند. 

اند. واضـح اسـت کـه دانسـته« داللت وضعی»و « داللت طبعی»، «داللت عقلی»ترین تقسیم داللت را منطقیون شامل البته
کردن قطعـًا امـری متنـوع و گونـاگون اسـت و خـارج« رابطه بین شیء و اثـر»چنین تنوع و تقسیمی، امری مستحسن است چرا که 

کند. عالوه بر این، در تر از واقعیت و خارج کمک شایانی میبه شناخت دقیقهای آن، از کّلیت و تبیین گوناگونی« فلسفه داللت»
ها دارای تنوع و تعّدد بود که همـین امـر، موجـب بحث ضرورت پیدایش علم منطق به ذکر یک ضرورت اکتفا نشد بلکه ضرورت

نیز باید از همین روند تبعیت کند کـه در علم منطق )ابزارهای دستیابی به اهداف( « موضوع  »گردید. پس « هدف»تنّوع و تعّدد در 
)به عنوان اولین سـطح از موضـوع(، سـازگاری و همـاهنگی بـین « معیار صحت»یا « فلسفه داللت»این صورت، تقسیم و تنویع  

 ایجاد خواهد کرد.« هدف»و « ضرورت»با « موضوع»

ط منطقیـون، گـامی در مسـیر صـحیح محسـوب اما نباید از نظر دور داشت که گرچه اصل تقسیم داللت به سه قسم فوق توس
« های مختلف داللتسبب»شود اما کیفیت و نحوه این تقسیم، محل سوال و تأمل است زیرا گرچه برخی حیثیت این تقسیم را می

یـن رسد ااند اما به نظر می)مالزمه ذاتی در داللت عقلی، طبع انسان در داللت طبعی و جعل جاعل در داللت وضعی( ذکر کرده
شود. این در حالی است کـه اگـر فلسـفه حیثیت به صورت ثنائی شکل نگرفته و بر مبنای منطق صوری، موجب حصر عقلی نمی

صحیح و علم تلقی شود، برخورد استقرائی و غیرثنائی با آن عدم اسـتحکام علمـی در  داللت به عنوان معیار صحت و پایگاه تفکر  
آورد. لها در صورتی که تقسیمات فلسفه داللت به صورت علمـی و عقلـی و غیراسـتقرائی های منطق صوری را در پی خواهد پایه

بندی علوم و تنویـع توان تقسیمات تفکر و تقسیمات علم را به تبع آن منظم کرد و میزانی مستدّل برای طبقهشکل بگیرند، آنگاه می
 نماید.و ثنایی، برای فلسفه داللت تقسیم جدید را پیشنهاد میآنها پیدا کرد. در این راستا، پژوهش حاضر با تکیه به روش منطقی 

های پیدایش علم منطق البته نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که طبق مباحثی که در این جزوه پیرامون ضرورت
ی ناظر به خطای فکر انسان شود که یکهایی متباین از یکدیگر مطرح میذکر شده، تنها یک ضرورت مطرح نگردید بلکه ضرورت

در رابطه با تکوین و دیگری ناظر به خطا در رابطه انسان با انسان و ایجاد هرج و مرج و اختالل در نظـم جامعـه اسـت. بـر همـین 
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خارج نیز  موضوع علم منطق نیز باید ناظر به این تنوع و تباین باشد. لها باید واقع و . بنابرایناساس بود که اهداف نیز تنوع پیدا کرد
تقسیم گردد تا تناسبی تاّم با ضرورت و هدف علم منطق داشته باشد « امور اعتباری یا ارادی»و « امور حقیقی یا جبری»به دو قسم  

و ابزار جلوگیری از خطا در رابطه انسان با تکوین و همچنین ابزار جلوگیری از خطا در رابطه انسان با انسان )جامعه( را در اختیـار 
، به صـورت مـدلل و مّتکـی بـه تقسـیم ثنـائی 1اندتمایزهایی را که حکماء بین عقل نظری و عقل عملی مطرح کرده دهد وار ما قر

 توضیح دهد.

گاه و شـوند و پایگـاه و تکیـهتشـکیل می« فلسفه داللت، تفکر، علم»پس به طور خالصه، موضوعات علم منطق از سه سطح 
 است.« ه داللتفلسف»معیار صحت در این بخش، همان 

است که پـس از سـطح حقیقـی و « ثبات و تغییر»ثیت ینکته دیگری که در این پژوهش مورد توجه و بررسی قرار گرفته است ح
و رابطه شی « فلسفه داللت»زیرا گیرد و هر کدام از حقایق و اعتبارات را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می کند. اعتباری قرار می

جزئیـات تواند متغیر و غیر ثابت باشـد ماننـد میهم و  (دالالت عقلیهکلیات )تواند همیشگی و ثابت باشد مانند می ، همبا اثر آن
متغیر در تکوین؛ یعنی انسـان بـا در تکوین باشد و هم پیرامون امور تواند پیرامون امور ثابت مینیز هم « تفکر» (.دالالت طبعی)

بپردازد و با مالحظه رابطه بین « بررسی و تحلیل وحدت و ثبات و مکانیزم آن»آن، باید به  مالحظه رابطه بین شیء و آثار همیشگی
 را در دستور فعالیت عقلی خود قرار دهد.« بررسی و تحلیل کثرت و تغییر و مکانیزم آن»شیء و آثار متغیر و غیرهمیشگی آن باید 

شـود( کر( با تکیه بر معیار صحت )فلسفه داللت( حاصل میای که از حرکت و فعالیت عقل )تف)یعنی نتیجه« علم»همچنین 
ی تفصیالت علـم منطـق یـا علـم شود؛ مانند: تعیین موضوع، ابعاد و گسترهناپهیر و ثابت حاصل مینیز هم نسبت به امور تخلف

 ریاضی و هم نسبت به امور متغیر و غیر همیشگی؛ مانند: علوم طبیعی.

بندی و نظم جدیدی از تقسیمات علم را ، دسته«تفکر»و « فلسفه داللت»ناسب با تقسیمات  رو، در تلها مباحث پژوهشی پیش
تعیین موضوع، ابعـاد . »1ها حکومت دارد. حاصل این تقسیمات، اجماال عبارت است از: دهد که منطق صوری بر آنپیشنهاد می

گسـتره و ابعـاد و اصـول . »3؛ «م طبیعـیوی علـوعهابعـاد و اصـول موضـگستره، . »2 ؛«ی علوم منطق، ریاضی و فلسفهو گستره
؛ «ی تمـدنی تاریخ و فلسفهقواعدی تولید فلسفه. »5؛ «قوانین عقالئی و مدیریت نظم اجتماعی. »4؛ «ی سیاست ُمُدنموضوعه

 «. ی تکنولوژیقواعد تولید فلسفه. »6

رسد چنـین تقسـیمی، هـم حـاوی نظمـی ارد. به نظر میتناسب د 2البته این اقسام با برخی کلمات منطقیون درباره اقسام علوم
شناسی است و هم نقاط نقص، ناکامی یا غفلت منطق صوری برای إشراف بر بندی علوم از نگاه منطق و معرفتتر درباره طبقهدقیق

ود، همـان شـأن های اول خـشناسی و منطق در گامشود شأن مباحث معرفتکند. بر این اساس روشن میسایر علوم را آشکار می
                                                 

شـود و ثیت تقسیم عقل به این دو قسم، کلمات مختلـف و مضـطربی در کتـب قـوم دیـده می. البته در مورد وجه تمایز عقل نظری و عقل عملی و حی1
بندی نسبت به این تقسیم ارائه شده، اما مهم آن است که این تقسیم از شئون عقل و علم است و لها باید بـر مبنـایی مـتقن های مختلفی برای جمعبحث

گردد که این مبنای متقن، همان فلسفه داللت است که باید به عنوان معیار پژوهش حاضر روشن می رو در مباحثشکل بگیرد و از آن تبعیت کند. از این
 گیری منطق و اصطالحات آن تلقی شود و تعاریف و تقسیمات تفکر و علم بدان بازگردد و با آن هماهنگ گردد. صحت و پایگاه شکل

در »و اخالق ناصری، فصل:  8تا  5و منطق المشرقین، فی ذکر العلوم ص  14تا  12ی العلوم، ص . الشفاء؛ المقاله االولی، الفصل الثانی فی التنبیه عل2
 .41تا  37، ص «ای که تقدیم آن بر خوض در این مطلوب واجب بودذکر مقدمه
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بودن  علم منطـق، صـرفًا بکـارگیری قـوانین آن اما گاه تصور از آلی«. یعلم آل»شود: معروفی است که علم منطق به آن تعریف می
شود: تقسیمات فلسفه داللت پیرامون شکل قیاس و صورت استدالل در سایر علوم است؛ و گاه سطح واالتری از آلّیت نیز معنا می

ی بندی علوم و بیان نسـبت بـین آنهـا و تبیـین گسـتره و ابعـاد و چـارچوب و اصـول موضـوعهنجر به نوعی از طبقهو تفکر، باید م
 .تر پیدا کندتر و دقیقنایی عمیقهای بشری شود تا به این صورت، إشراف و شمول و حاکمیت  علم منطق بر سایر علوم معدانش

؛ یعنی در روند تاریخ و به است لم منطق مورد غفلت و حتی انکار قرار گرفتهرسد مباحث فوق در ارتکاز موجود از عبه نظر می
های دیگری از قبیل هرج و مرج در جامعـه توسـط ، ضرورت منطق صرفًا به خطا در تفکر منحصر شده و ضرورت1دالیلی خاص

ع شده و بالتبع، اهداف منطق نیز در نیـل مغفول واق که پیدایش علم منطق به آنها تکیه داشته ـ سوفسطاییان و اموری از این دست ـ
نگری و به علم صددرصد نسبت به امور ثابت منحصر گردیده و این روند در نهایت، موضـوعات منطـق را دچـار نقـص و بخشـی

 انفعال کرده است. 

آورندگان منطق صـوری هایی را به صاحبان و پدیدها و انحصارها و انفعالتوان چنین غفلتاین همه در حالی است که ابدًا نمی
مانده از سقراط و افالطون و ارسطو و اول از یونان باستان و آثار به جایای نسبت به منابع دستنسبت داد، بلکه تحقیقات کتابخانه

دهد که منطق صوری نه تنها جلوگیری از خطای در تفکر برای های تاریخی نشان میهمچنین مشاهدات عینی و میدانی و واقعیت
را در نظر داشته بلکه به دنبال حفظ نظم جامعه و انسجام اجتماعی و سعادت جمعی بوده و عالوه بر رفع خطا در این عرصـه، فرد 

کرده تا جایی که فالسفه در یونان باستان به عنـوان حکـیم شـهرها بـه پیشنهادهای جایگزین و اثباتی برای مدیریت جامعه ارائه می
باالتر از این، بخش مهمی از آثار برجای  2ا دانش خود، مسائل اجتماعی و حاکمیتی را حل کنند.شدند تا ببالد مختلف دعوت می

شکل گرفته که تفصـیاًل بـه بحـث « سیاست»و « قوانین»، «دولتمرد»، «جمهوری»مانده از افالطون و ارسطو با عناوینی همچون 
هـا و فرضپـردازد و ایـن همـه مبتنـی بـر پیشتمـاعی میعلمی درباره وضعیت نظم جامعه و طبقات آن برای نیل بـه سـعادت اج

های صـرفًا نظـری هایی است که علم منطق آنها را تنقیح کرده است. حتی سقراط به عنوان اسـتاد افالطـون نیـز دغدغـهچارچوب
از شئون حفظ نظم  نداشته بلکه مباحث نظری از جمله ارائه تعاریف ثابت و کلی )به عنوان یکی از مهمترین مباحث علم منطق( را

کند که سقراط در جستجوی تحقیق آنها بود و امیدوار بود که ای امور اخالقی را ذکر میگزنفون پاره»اجتماعی در نظر گرفته است: 
خواسـت افکـار عـدالتی، شـجاعت و جـبن... وی میدینـی، عـدالت و بیداری و بیماهیت آنها را در تعاریفی بگنجاند مثال دین

درآورد نه برای تفکر نظری بلکه برای غایت عملی... هدف وی کشف حقیقـت بـود نـه بـه « تعریف»صورت روشن   صحیح را به
عنوان موضوع تفکر نظری محض بلکه با توجه به زندگی نیک: یعنی آدمی برای خوب عمل کـردن بایـد بدانـد کـه زنـدگی خـوب 

خـورد: از نظریـات اول منطق و فلسفه یونانی نیـز بـه چشـم میهای منابع دستهایی از این واقعیت در سرفصل. نشانه3«چیست
 4و...« مبادی تراژدی و کمـدی»، «شناسیزیبایی»، «شناسیروان»های ارسطو پیرامون تا آموزه« هنر»و « فیزیک»افالطون درباره 

و در نتیجه ـ و لـو بـا طـی یـک بـازه در واقع منطق و فلسفه یونانی به جای اکتفاء به مباحث نظری، رابطه نظر و عمل را تنقیح کرد 

                                                 
 حد عقل نظر و عمل گردید.. شاید بتوان فاصله گرفتن جامعه اسالمی از موثربودن تمدنی را یکی از دالیل آن دانست که باعث جدایی بیش از 1
 . مقاله دکتر اعوانی در این موضوع.2
 .128و  127. تاریخ فلسفه فردریک کاپلستون، جلد یکم، ص 3
 .424تا  365و  300تا  280. بنگرید به تاریخ فلسفه فردریک کاپلستون، جلد یکم؛ ص 4
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شوند، منطق و فلسفه معمواًل متصدی امر تکامل می« هاتمدن»زمانی ـ به زیربنایی برای ساخت یک تمدن تبدیل شد و از آنجا که 
 1های مختلف زندگی بشری به دست گرفت.قدیم عماًل تعریف تکامل و نحوه تحقق آن را در عرصه

هـای روم و ایـران بدسـت مسـلمانان و پرچمـداری تمـدن توسـط ه در فاصله فروپاشـی امپراطوریهم چنین باید اذعان کرد ک
هـا مسلمین تا رنسانس اخیر نیز دانشمندان مسلمان به رابطه تنگاتنگ عقل نظر و عمل به خوبی واقف بوده و ابن سـیناها و فارابی

  یعت و سیاست مدن را پاسخگو بودند.پرداختند، طب و طبو... به همان اندازه که به الهیات و نظر می

پیـدایش رنسـانس و صرفًا به امور نظری محدود و منحصر شده اسـت رسد علت اینکه در مرور زمان، منطق صوری به نظر می
 یجزمین و در نتیجـه افـول و فروپاشـی تـدریگیری اختراعات و افزایش تصاعدی قدرت در مغربتغییر در منطق و فلسفه و شکل

ی اسالمی بوده است. زیرا هم قدرت جهانی مسلمین به عنوان عامل اساسی در تشویق دانشمندان مسلمان بـرای تنقـیح امپراطور
های زنـدگی بشـر، تـوان از بین رفت و هم علوم کاربردی جدیـد و محصـوالت آن در تمـامی عرصـه« رابطه نظر با عمل»منطقی  

رسید. ممتنع و بالموضوع به نظر می« نظر»توسط « عمل»صورت، هدایت  حکمت  عملی قدیم را برای مواجهه سلب کرد و به این
های نظری برای دفاع از اعتقـادات نمود، تالشای که فعالیت دانشمندان  علوم عقلی در آن ممکن میدر چنین فضایی، تنها عرصه

ل گرفته بود و کارآمدی  خود را مدیون ایـن مسلمین در مقابل هجمه افکار و علومی بود که در درگیری با دین و اعتقاد و کلیسا شک
 دانست. درگیری می

های مختلف حیـات بشـری دچـار گیرد و با پیدایش تمدن مدرن، عرصهدر واقع هنگامی که مقیاسی جدید از تکامل شکل می
سبت خود را بـا بوده، حداقل باید ن« متصدی ساخت یک تمدن»شود، دانشی که در هویت واقعی خود تغییرات عظیم و سریع می

بودن  خود ارائه نماید و آن را تمدن جدید و مبانی علمی و ابزارهای عملی آن معّین کند تا تقریری جدید از حاکمیت و إشراف و آلی
های علم قرار خواهد گرفت یا حداکثر در حاشـیه دنیـای دانـش، بـه در ضرورت و موضوع و هدف خود جریان دهد و اال در موزه

 واهد شد.بازی گرفته خ

                                                 
فصل به  8، بخش مفصلی )بخش دوم( را به علوم طبیعی اختصاص داده و در ترین کتب علوم عقلی. بنگرید به کتاب شفاء که به عنوان یکی از جامع1

 های علم و دانش قرار گرفته است!توان گفت که امروزه عماًل )و با همراهی و تأیید اهالی منطق و فلسفه( در موزهآن پرداخته است اما می



16 

 



17 

 منطق صوری« ضرورت»فصل اول: 

 ـ مقدمه

توان آن را صرفًا یک بحث است و برخالف تلقی متداول، نمی یار جدیبس یعلم منطق، بحث« ضرورت»بررسی دقیق پیرامون 
علـم ای است که هویت و شـاکله شود بلکه این یک مبحث ریشهمقدماتی دانست که فقط برای تسهیل تعلیم و آموزش مطرح می

 «هـدف  »تری از محـدوده و قلمـرو تـوان تصـویر دقیـقبا تدقیق در بحث از ضرورت و خـأل، می چرا کهدهد. منطق را شکل می
ت خواهـد شـد. یـگر مطلوبدهد و تشریح ضـرورت، نشـانیبدست آورد؛ یعنی توجه به خأل، مأل را ارائه م از یک علم را مطلوب

د به دنبال ساخت چه چیزی یدهد بایمکند و نشان را معّین می «موضوع»یات ن ضرورت و هدف است که خصوصیسپس نسبت ب
شود و حرکت بـرای ارتقـاء و بود و عمارت فکری باید چه خصوصیاتی داشته باشد. به این صورت، شاکله علم منطق مشخص می

 کند.تکامل آن، مسیری روشن پیدا می

و  1الجـرم نـاظر بـه خـأل و نیـاز« ضرورت پیدایش یک علـم»ست که عنوان دهد این ازاویه دیگری که نکته فوق را توضیح می
لف بـا مالحظـه آن دسـت بـه تولیـد و ؤآید. حال اگر نیازی که منارسایی و کمبودی است که یک علم برای رفع و حل آن پدید می

باشد، بالتبع به حل مسائلی خواهد انجامیـد تدوین آن علم زده، هیچ نسبتی با نیازهای افراد و جوامع ـ و لو نیازهای آینده ـ نداشته 
گیرد تـا آن را بـه ها شکل نمیکه ارتباط چندانی با نیازها ندارند و در نتیجه، توجه و پهیرش خاصی از سوی آنها نسبت به این گزاره

شوند حتی به عنوان علم تلقی نمی بلکه از نظر افراد یا جامعه یا تاریخ 2عنوان حاّلل نیازی از نیازهای خود بدانند و به آن بها دهند.
یابند. روشن است که این روند، موجب انزوا یا مرگ آن علم خواهـد شـد؛ و دانایان آن به منزلت و جایگاهی اجتماعی دست نمی

کنـد و بـه علم اهمیتـی واال پیـدا می «ضرورت»امری که خوشایند و مطلوب برای عالم  هیچ علمی نیست. از این زاویه، بحث از 
 شود. حیات و ممات یک علم و عالمان آن مربوط می

 )روح و حس(« خطا در سایر ابعاد انسان»به « خطا در تفکر»ـ تعمیم ضرورت پیدایش منطق از 1

شود که موجب پیدایش علم منطق شـده اسـت. به عنوان خأل و ضرورتی معرفی می« خطای انسان در تفکر»منطقی، کتب در 
ك معیار برای دستیابی به فکر صحیح دارد. به بیـان تمثیلـی، یاز به یل نین دلیشود و به همیدچار خطا میعنی انسان در فکر کردن 

 ینیاز است تا دیوار کج باال نرود و ساخت سقف بر روی آن ممکن باشد، برا« ولقشا»ساختمان به یک  گونه که برای ساختهمان
ل است که علم منطق به عنـوان ین دلیاست. به هم یول، منطق صورقآن شام که یاج داریاحت یولقنیز به شا یساختن عمارت فکر

نفسه موضوعیت ندارد بلکه بکارگیری آن، باعـث جلـوگیری از خطـا در همـه معرفی شده که خود، فی یو علم ابزار ییک علم آل
الفکر( خواهد شد. به عبـارت  یهای دانش )آله تعصم مراعاتها الههن عن الخطإ فعلوم و دستیابی به تفکر صحیح در همه عرصه

                                                 
کند که پایگاه آن، نیاز اجتماعی و سفارشی است که ی پژوهش، یک فرایند تعریف میالبته منطق و متدلوژی غرب، مبتنی بر نیاز عینی و عملی است و برا. 1

کنند اما در میان نیازها، باید نیاز جامعه مطرح کرده است ولی آنچه در آن محوریت پیدا کرده، نیاز مادی است. در مقابل، متالهین گرچه نیاز مادی را نفی نمی

 .دی را به تبع آن تعریف کننددهند و نیاز مامعنوی را محور قرار 

 یا چند نیاز از نیازهای جامعه است. مشروط به رفع یک ،به صورت مطلق صحیح نیست بلکه مطلوبیت علم« مطلوبیت ذاتی علم»لذا تصور . 2
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ر یخطاناپـه ،ون و فالسفه( اقرار دارنـد کـه قـوه عقـلیوجود دارد و جامعه و عرف عام و عرف خاص )منطق یضعف ،دیگر در عقل
 خلل و زلل است.  یست، عصمت ندارد و داراین

های دیگـری ه دارای قوا و توانمنـدیساحتی نبوده که به عقل و تفکر محدود باشد بلکاما باید توجه داشت انسان موجودی تک
بـا « روح»اسـت؛ « یحسـ»و « یفکـر» ،«روحـی»سه قـوه  یتوان گفت که انسان دارامی یشناسنیز هست؛ یعنی از منظر انسان

از خـارج « حـس»پـردازد و به سنجش میان مفاهیم و ذهنیـات می« فکر»ها و لهات و آالم سر و کار دارد و حاالت، میل و نفرت
گر، پس عقل تنها منشـأ ادراک انسـان نیسـت بلکـه در کنـار ادراکـات عقلـی، گهارد. به عبارت دیپهیرد و بر آن تاثیر مییتاثیر م

شوند. به عنوان مثال انسان، مدادی را که در لیوان آب قرار و ادراکات روحی نیز وجود دارد که آنها نیز دچار خطا می یادراکات حّس 
پندارد و بیند؛ همچنان که شخص بیمار در عین گرسنگی، خود را سیر میدر بیابان، سراب را آب میگرفته، به صورت شکسته و یا 

توان به وجود این خطاها و جلوگیری از این خطاهـا تـوجهی میلی به غها ندارد. حال آیا در بحث ضرورت و نیاز به علم منطق، می
رغم تعمیم خطا در همه قوای انسانی، صحیح است که در ضرورت علینکرد و خطا را به ادراک عقلی و ذهنی منحصر نمود؟! آیا 

علم منطق )به عنوان علمی آلی و حاکم و ُمشرف بر دیگر علوم( تنها به یک بخش از خطاها )خطای در ذهن و تفکر( پرداخته شود 
 یط به خطا در ادراکات عقالنون فقیو دیگر خطاها )خطای در حس و روح( از دستور کار و موضوع بحث خارج گردد؟! چرا منطق

ز یـول حـس و روح نقا شـایـا از ابتدا منطق تنها میزان و معیاری برای تفکر است یتوجه کردند و تنها بر این موضوع تمرکز کردند؟ آ
 هست؟!

کس نافی خطـا در هیچ»ممکن است دو نوع پاسخ از سوی منطقیون نسبت به سوال فوق مطرح شود: اولین پاسخ آن است که 
س و روح و ضرورت جلوگیری از آنها نیست اما مدعای منطق صوری از ابتدا جلوگیری از همه خطاها نبوده است بلکه به دلیل ح

های دیگری الزم است تا در تناسب با سنخ و جنس این دو قوه، به جلوگیری از ها و روشمنطق تفاوت ماهوی فکر با حس و روح،
هایی را برای خود پهیرفتـه دان معناست که علم منطق از همان ابتدا و در ترسیم ضرورت، قسیماین پاسخ ب« خطا در آنها بپردازند.

ای با منطق حس و منطق روح دارد و در است و لها باید نسبت خود را با آنها روشن کند و به عنوان نمونه توضیح دهد که چه رابطه
پهیرد. بدون چنین توضیحی، ادعای حاکمیـت ای را از آنها میضوعهگیرد و چه اصول موچه مواضعی، محکوم و ذیل آنها قرار می

های مختلفـی از آن در قبول اسـت؛ ادعـایی کـه نشـانههـا غیرقابـلبودن آن نسبت به همـه دانشعلم منطق بر همه علوم و اشرف
سـاخت و کیفیـت پیـدایش خورد. عالوه بر این و از آنجا که این بحث در موضـع تحلیـل جای مباحث منطقیون به چشم میجای

شناسی انتزاعی است، این سوال نیز قابل طرح است که به چه دلیل از همین ابتدا چنین تفکیکی بین قوای انسانی صـورت معرفت
ا یـن امـور وحـدت دارنـد یا ایشوند؟ آین سه از یکدیگر تفکیک میپهیرد؟ اگر انسان مرکب از حس و فکر و روح است، چرا امی

ها هیـها و تجزن تفکیکیکند. لها ان است که انسان در خارج با وحدتی که مرکب از هر سه قوه است، عمل مییات یکثرت؟ واقع
شود و به حیثیت وحـدت ست، اما سوال این است که چرا در این نقطه توقف مییدر ابتدای حرکت عقلی و تحلیلی مورد اشکال ن

 1ود؟شاین امور ـ که حیثیت واقعی نیز هست ـ توجه نمی

                                                 

منطق به عقل نظری منحصر  آیا این تفکیک بدان علت نیست که حس و روح از سنخ عقل عملی تلقی شده و سپس عقل عملی از عقل نظری تفکیک شده و. 1

  !گردیده است؟



19 

مطرح « چرایی  عدم تعمیم خطا به حس و روح در ضرورت علم منطق»د از سوی منطقیون نسبت به تواندومین پاسخی که می
اتفاقًا منطق صوری نیز قائل به همین تعمیم است اما به این بیان که ضرورت پیدایش منطق منحصر به »شود، به این صورت است: 

گیرند به گستردگی قوای انسانی، گسترده هستند و لها منطـق از موضـع ضوع  تفکر قرار میخطای در تفکر است ولی اموری که مو
قوه عقالنیت به همه خطاها توجه دارد. یعنی بکارگیری قوه عقل و انجام تفکر، گاه با موضوع ادراکات ذهنی است اما گاه تفکـر در 

شود. لها تفکر در همه این ت حسی به فکر و تعقل پرداخته میپهیرد و نیز گاه در موضوع ادراکاموضوع ادراکات روحی صورت می
بـدان ایـن « تبـدیل کنـد. ی و حسی و روحی را به مفاهیمی ثابـتکه بتواند ادراکات ذهن صورتیشود ولی در م میها انجاساحت

طـق خـود را متکفـل تنها در صورت تحقـق ایـن قیـد اسـت کـه من معناست که قید و کیفیت خاصی از تفکر مد نظر قرار گرفته و
و مقید کردن ضرورت علم منطق بـه ایـن « ثابتمفهوم تبدیل ادراکات حسی و روحی به »طرح قید   اما داند.جلوگیری از خطا می

و به معنای رفع ید از پاسخ دوم و بازگشت به پاسخ اول خواهد بود زیرا بدان « پهیرش تعمیم در خطا»قید، در نهایت ناقض ادعای 
ای برای خود در جهت تبدیل نشده باشند، علم منطق ضرورت و وظیفه ثابتگر ادراکات حسی و روحی که به مفهوم که امعناست 
هـای بشـری، نـاظر بـه همـین دسـته از بیند و این در حالی است که امروزه بسیاری از علوم و دانشاز خطا در آنها نمی جلوگیری

شناسی انتزاعـی بـه کلیت وجود ندارد. در نتیجه، منطق و معرفت ثبات و نها بهادراکات جزئی و متغیر است که به امکان اتصاف آ
بـا منطـق  و قواعـد روش کند که درپردازد و این عرصه را به علومی واگهار میجلوگیری از خطا در بخش بزرگی از تفکر بشر نمی

 ؛ یعنی هماننـد پاسـخ اول، جلـوگیریشودیپاسخ اول تبدیل م. به این صورت، پاسخ دوم در نهایت خود به صوری متفاوت است
 1.کندواگهار می هاها و دانشمنطق به سایررا جلوگیری از خطا 

خطای اجتماعی برای جلوگیری از فروپاشی »به  «خطای در تفکر انسان»ـ تعمیم ضرورت علم منطق از 2

 «نظم جامعه

گونه نیست که خطا در تفکر صرفًا مربوط بـه یـک بوده و اینن یفقط یک امر فرد از به تفکر صحیح،یکه خأل و ننکته دیگر این
 یمبـاحث 2خ فلسـفه و منطـق،یو یک نیاز جمعی نیز هست. در این راستا در منابع تـار یك مقوله اجتماعیفرد باشد بلکه این خأل 

افرادی از قبیل ارسطو و  نند کهکدر بردارند و بر این مهم داللت می یار مهمیدرباره اتفاقات زمان ارسطو مطرح شده که مطالب بس
کردن حق با مغالطه و مشتبه انیبنام سوفسطائ یاعده دیدند چرا کهافالطون در دوران خود، روابط اجتماعی را در معرض خطر می

شـی در معرض فروپا یرفتند که نظم و نظام اجتماعبه سمتی می و تضییع اموال مردم مشغول بودند و تصاحب و باطل بر مردم، به
بود که آنان به ممارست در تفکر پرداختند و این افکار را به  و برای رفع این نیاز اجتماعی در واکنش به این وضعیت قرار گرفته بود.

                                                 
ت، مدعی شمول و ریاستت بتر همته    یکند اما در نهایت و مفاهیم ثابت مید به ذهن و کلیکند و خود را مقیت نمیعموم یه، ادعایف اولیمنطق صوری در تعار. 1

ت ادعای مهندسی کل صنعت حمل و نقتل را داشتته   یازد  اما در نهاهاست! چنین موضعی به این معناست که شخصی در ابتدا به مهندسی یک اتومبیل بپرد عرصه

و حتتی اگتر   البته روشن است که برای حرکت و جابجایی باید از اتومبیل استفاده کرد اما مهمتر آن است که حرکت با اتومبیتل، بتدون جتاده امکتان نتدارد       باشد!

ست که منطق صوری مطلقا فاقد کارآمدی است، بلکته کارآمتدی   ین نیحرکت کرد. پس اشکال ان مقصد ییتوان بدون تعین و جاده هم در دسترس باشد، نمیماش

 های زندگی بشر خلع گردد.  است بر تمام عرصهیآن محدود است. لذا باید محدوده کارآمدی آن به روشنی مشخص شود تا بر اساس آن، از ر

شتده   ها، مورد توجه واقعدائره المعارف آموزشی وجود ندارد اما درواهد شد که معموال در کتب ده خیحاتی دیک علم، توضیش یدایدرباره پ یخیبا مطالعه تار .2

 است.
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ن دانش، با ید ایصورت قاعده درآوردند و این قواعد به تدریج در قالب علم منطق مدون گردید. لها بنیانگهاران منطق صوری با تول
توان ا مییزمان خود ایستادند و نظم و انتظام را به جامعه بازگرداندند. حال آ یاجتماع یقابله کردند و در مقابل خطام سوفسطاییان

گفت ارسطو و افالطون صرفًا برای جلوگیری از خطا در قوه تعقل، علم منطق را تدوین کردند؟! یا واقعیت آن است که عقالنیتی که 
ون یـن بحث در کتب منطقیا یخیو مطالعه تار یبا بررس در آن دوران بود؟ یروابط اجتماع ت ازحفاظ یتوسط آنها تولید شد، برا

ن مطـرح یـاست و فقط ا یك خاستگاه اجتماعیاند، انجام داده یانگهاران منطق صوریکه بن یخاستگاه حرکت که شودمشخص می
نیز  یو روابط اجتماع یاز اجتماعیاز به منطق، به نی. بلکه نبه نام عقل دارد که خطای آن امری وجدانی است یاست که انسان قّوهین

شد ها نابود میشد و سلطنتکردند، قوانین جامعه منهدم مییکند و اگر افرادی مانند ارسطو به تولید این علم اقدام نمیبازگشت م
ر هنگامـه پیـدایش خـود بـه یـک ابـزار خت. نشانه این ادعا نیز آن است که علـم منطـق دیریآن زمان به هم م یو روابط اجتماع

 اجتماعی تبدیل شده بود که مورد پهیرش جامعه قرار گرفت.
 ،نمونـهبـه طـور  انکـار نیسـت.هم قابل یدر افکار عمومی و روابط اجتماع یخطاپس اگر خطای در فکر انسان وجود دارد، 

م مخوف و وابسته به فرانسه است. یك رژی شور حاکم است،بر آن ک که یمیر، اما امروزه رژیرغم تلفات باال در انقالب الجزاعلی
ج کرده و به حرکت در آورند تا یک رژیم ییزه استقالل  تهیست که یک ملت را به انگیب و یک خطای بزرگ نین یک مسئله عجیا ایآ

ار یاتفاقـات بسـن یـا د؟!منحـل شـونوابسته را ساقط کنند، اما انقالبیون خود به یک حکومت وابسته تبدیل شده و در نظم غربـی 
هـا را تغییـر شود و وضعیت زندگی ملتیخته میهای بسیاری راست؛ چون در این مسائل، خونتر از خطا در ذهن انسان خطرناك

ن خاتم را ابـالغ ین محو کرد و دیکره زم یرا از رو یبساط کفر و شرك جل ،اکرم)ص( ینکه وجود مبارك نبیتر ادهد. مثال مهممی
کـه  ینـدارید و دیبردند و ارکان توح یگریرا به سمت ددر آن انحراف بوجود آوردند و آن یتیما پس از شهادت ایشان، جمعفرمود ا

در نتیجـه  نباشـد. یبه شهادت رساندند تا فرهنگ آن بزرگـواران در عـالم جـار ،السالم هستندت عصمت و طهارت علیهمیاهل ب
که خـارج از ذهـن فـرد و در  باشد ییعنی خأل اجتماع یرونیك خأل بیلم منطق، ضرورت اول در تاسیس عباید توضیحات فوق، 

 شود که همانا خطای در تفکر انسان و خطاپهیری عقل اوست.پدید آمده و سپس ضرورت دوم مطرح می یروابط اجتماع

های به معنای امتداد آن در همه عرصه «قواعد علمیِ ساخت تمدن»ـ تعمیم ضرورت علم منطق به 3

 حیات

به بیان تمثیلی،  شود. یبه جلوگیری از خطراتی که در مقابل فرد و اجتماع وجود دارد منحصر نم گر مسألهیدر ضرورت سوم د
شـود کـه ین بحث مطرح میشدن دیوار به صورت کج یا جلوگیری از بنای سقف به صورت متزلزل، ااز ساخته یریعالوه بر جلوگ

ماندن از آفتـاب و بـاران بـه عنـوان و اال اگر در امان ؛کرد ین خانه زندگیدر ا یطوالن یان سالهاچگونه باید خانه را ساخت که بتو
مانـد و ایـن در حـالی کرد و یا در غـار بـاقی میدر یا درخت اکتفا میعامل ساخت سرپناه مطرح شود، بشر باید به زندگی زیر چا

فقط از ُبعد مقاومـت در برابـر فـروریختن یـا  نیز خانه ینقشه تیسازی و ساخت مسکن روی آورده است. حاست که بشر به خانه
ها و سرویس ل آشپزخانه، سالن پهیرایی، اتاقیمختلف خانه از قب یهایابی و تناسب بخششود، بلکه در آن مکانیم نمیزلزله ترس

ار شـدن بـه ن مراقبـت از دچـیلها در عـ شود.ز دنبال میینه( نیبهیعنی در خانه )بهتر ش یت و آسایز مطرح است و امنیبهداشتی ن
عمارت فکری نیز مبادرت کرد که این به معنای ساخت یک تمدن  بهینهالهکر باید به در مثال فوق ،و خطر و مغالطه و خطاانحراف 
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مضـاف  یهاها و فلسفهد بتوانند منطقین دو علم بایکند که امنطق و شمولیت علم فلسفه، حکم می بودن  علم یدر واقع آل است.
چ یهـدر گـر ید ،گونـه شـدنیـاگـر ا .ید کنند( را در هر زمان تولو... ، اقتصادیت، معماریریمدل منطق و فلسفه هنر، یخود )از قب
 شود.ینه و ساخت یک تمدن مطرح مین در ضرورت سوم، بحث بهیبنابرا به فکر محتاج نباشد. یست که کسین موضوعی

، هنـر، اقتصـاد و سـایر یت، معمـاریریاند تا منطق و فلسفه مدنی در زمان خود موفق شدهالبته منطق ارسطویی و فلسفه یونا 
نشـان  «رفتـار عملـی منطـق»لـها تحلیـل از  جانبه را طراحی نماینـد.مضاف را ارائه کنند و یک زندگی همه یهاها و فلسفهمنطق

در بوده بلکه این علـم در عمـل نیـز دارای کارآمـدی دهد که ضرورت پیدایش این علم به جلوگیری از خطا در تفکر منحصر نمی
های مضاف تا پیش از رنسانس، بر سراسر مغرب زمـین و ها و فلسفهبه نحوی که با ارائه روشاست بوده سطح ساخت یک تمدن 
ها یـا لسـفهاین در حالی است که اکثر کتب متداول منطقی به بحث از ف های مسلمان حاکم بوده است.جهان اسالم و امپراطوری

های حیـات بشـر را داشـته حکومت بر تمام عرصه یاند اما واقعیت آن است که منطق ارسطویی، ادعاهای مضاف نپرداختهمنطق
ارائـه  یشود و از آنچه واقع شده، گـزارش نادرسـتیس مین علم به صورت ناقص تدریشود که چرا این سوال مطرح میاست. لها ا

 ها را پوشش دهد و در آنها جریان پیدا کند.د تمام عرصهیبزار و ریاضیات محاسبه است، باگردد. زیرا اگر منطق، ایم
در ذهن(، در مقوله ساخت حیـات بشـری و بهینـه آن نیـز  ی)خطا ی)سوفسطایی( و دشمن درون یرونیپس عالوه بر دشمن ب

کنیـد؟ امـروز دسـتگاه کفـر بشـر ترسـیم می ینـدگضعف و خطا و انحراف راه دارد؛ به این معنا که چه الگو و راه و رسمی برای ز
شده و الگوی حیات بشری در همه عرصه ها را ارائه کرده و بواسطه آن  جدیدسبک زندگی  ساخت)سوفسطایی نوین( وارد عرصه 

در همه  عمل یهان نسخهیها نسخه عمل مشخص کند که اآن یکند و برا یت و سرپرستیارد نفر را والیلیم 7الگوها توانسته است 
ح و... ـ جریـان دارد. لـها مسـئله و ی، تفـریه، سـالمتیتغه ی، مدرسه، الگویمدن یــ از درون خانه گرفته تا نهادها یامور زندگ

کادمیشود اال ایدا نمیای پمقوله ل دارند. در چنین شرایطی، یآن نسخه عمل و قدرت تحل یغرب درباره یهاینکه سازمان ملل و آ
شود تا این فّن و اهالی آن برای کمک علمی بـه انقـالب منطقیون ما با ضرورت و نیاز به منطق صوری باعث نمیآیا نحوه برخورد 

اسالمی در عرصه اداره کشور )که امری عام و همه جانبه و نه بخشی و موضوعی است(، دچار انفعـال و ناکارآمـدی شـوند؟!  در 
 در باب کیفیت زندگی بشری و سعادت در آن است.« شیدنقواعد عام اندی»حالی که هویت اساسی منطق، ارائه 

هـا حضـور دارد و غـرب در همـه عرصـه و متدلوژی   منطق ها،با خطاها و ضرورت منطق صوری برخورد ناقص رغمپس علی
 یشناسدشمنگاه یلها حداقل از پا .1دا کرد که فلسفه و منطق عمل غرب در آن جریان نداشته نباشدیتوان موضوعی را پیامروزه نم

ن علم به خطای در قـوه ی، ایکتب منطق یدهد، اما در ابتدایم مین مسئله دقت شود که طرف مقابل، دستگاه خود را تعمید به ایبا
های علمیه، ادعای حضـور در همـه فلسفه موجود در حوزه منطق و ! در چنین شرایطی حتی اگراست عاقله اشخاص محدود شده

فلسفه و منطق غرب عماًل  یهاافتد و در نتیجه، نسبت به دپارتمانعمل غرب عقب می در رقابت با منطق  ها را داشته باشد، عرصه
و ی شناخت علوم اقوام گهشـته ، این کار به منزلهز داده شودین س در غربیاجازه تدر یلسوفان اسالمیشود. لها اگر به فمنفعل می

                                                 
تلف و با بررسی متغیرهای اجتماعی، کنند که روش و منطق و متدلوژی از ابعاد مخلذا جوانان با استعداد جامعه ما با مطالعه مباحث روشنفکران، مشاهده می. 1

شود ت قدرت پوشش و ها تدریس میگیرد و برخالف مباحث منطق صوری ت که در حوزهو... مورد بحث و بررسی قرار می یشناسروان ی،انسان تاریخی،

ها گیرند و جذب دانشگاهها فاصله میتوجهی از جوانان از حوزه. به همین دلیل و امثال این دالیل است که بخش قایلخوردنمیشمولیت باالیی در آن به چشم 

 شود.یحاکم م« روش»بر  یخ مادیو تار یشناسانسان ی،شناساست و جامعه یوند. این در حالی است که محتوای علوم دانشگاهی، مادشیم
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ن فلسـفه را یـا یهـاین که تئورینه ا 1؛گیردمیدر موزه قرار یاء ارزشمندی است که بوده و همانند اش ی آنهاشناسانهبررسی باستان
 شه بشر بداند و آن را مبنایی برای اظهار نظر در اقتصاد و سیاست و علم و تکنولوژی روز قرار دهد. یحاکم بر اند

و عملکـرد علـم  و تـاریخ  ونیمنطقعبارات برخی توان برای نیاز به منطق صوری مطرح کرد و البته میکه بود  یسه ضرورت نیا
 .آن استموید نیز  منطق

)ضرورت درونی( برای جلوگیری از « جلوگیری از خطا در ذهن»ـ بیان تمثیلی پیرامون عدم کفایت 4

 بهینه(  سازی )ضرورتخطا در جامعه )ضرورت بیرونی( و جلوگیری از خطا در تمدن

اما با توجه به گستره و تنوع خطاها الزم است تـا  است رت منطق صوری مطرح شدهگرچه خطا در ذهن به عنوان ضرو بنابراین
 ضرورت این علم مدنظر قـرار گیـرد. ضرورت منطق صوری تعمیم یابد و خطای در جامعه و خطای در ساخت تمدن نیز به عنوان

تأمین  نیز بدین صورت، تعمیم مدنظر را ضرورت و نیاز به منطق، تنها خطا در تفکر است اما این انحصار»ممکن است گفته شود: 
ها )اعم از روح و حس جلوگیری کند، آنگاه از همه خطاها در همه عرصهو ذهن انسان منطق بتواند از خطا در تفکر  وقتیکند: می

خطای خـود ها در صورت بکارگیری قواعد منطقی، از زیرا متفکرین در این عرصه ؛تا جامعه و تاریخ( نیز مصونیت خواهیم یافت
کنند. لها بدون آن که نیازی به تعمیم در ضرورت علم در اداره جامعه یا ساخت تمدن یا فعالیت های روحی و حسی جلوگیری می

گیـرد و شـمولیت و حاکمیـت آن بـر همـه علـوم محقـق های خطا تحت پوشش منطـق صـوری قـرار میمنطق باشد، همه عرصه
 « شود.می

 ست: یاز لطف ن یشود که دقت درباره آن خالی طرح میدر پاسخ به اشکال فوق، مثال
، راننـدهدرون ایـن ماشـین بـرای برسـاند. در  یکند تا شما را به مقصـدیحرکت م یاد که در جادهیرین را در نظر بگیك ماشی

 هـاله آنیوسـت بـهیـهادر ن و کنـدن و... را کنترل یماش یوضعیت روغن، آب، باطر دتوانیشده که با آنها م قرار داده ییهاعالمت
نام ید و دیایآن بوجود ب یکیستم الکترونیدر س یا اگر مشکلین مخلوط شود ین را به حرکت درآورد. چون اگر آب و روغن ماشیماش
م کـه یـراننـده دار یبـرا ییتواند حرکت کند. پس ما عالمتهان نمییجه ماشیزند و در نتیها جرقه نمن خراب شود، سر شمعیماش
 کند تا آن را به حرکت درآورد.یت و کنترل میهدا ن رایماش

سـت، گـردش بـه ل: گردش بـه رایاز قب ییهاشود )عالمتیها نصب مکنترل جاه یها و برانیز در جاده ییهاعالمت همچنین
کـه وضـع ن نیسـت، بلین عالئم ناظر به کنترل وضعیت درونـی ماشـیشود و...(. البته ایك میجاده بار چپ، جاده لغزنده است،

 .ه به سالمت و بدون خطر حرکت کندن در طول جادیآسان و منظم باشد و ماش ،اند تا رفت و آمدشده
اسـت کـه بـا کمـك آن  یانقشـه یتهـران دارا راننده، وجود دارد. به طور نمونه،« دمقص» نیز برای ییهاگر عالمتیاز سوی د

ایـن  کـه دیها بـه آدرس مقصـد رسـچ و خمیدا کرد و از پیر است را پکه مد نظ یه اماکنیتوان شمال، جنوب، شرق، غرب و بقیم
 نصب شده است. هر شهری ابتدا و داخلدر  نیز ئمعال

                                                 
کتردن آن شتکل   و منتووی  یبا اعراض و رویگردانی از منطتق صتور   ی غرب موفق شده تمدن نوینی بسازد امّا این تمدن،دستگاه فکرگرچه . باید توجه داشت 1

یل هماهنگ و کتاملی  تواند از خود تحلینمنیو البته به نظر می رسد منطق صوری  ی اقامه کند.نقض منطق ارسطوئ یبرا ینکه مجموعه استدالل منطقیو نه ا گرفته

 لی، قابل اثبات است.که این مهم توسط منطق مختار و در مباحث تفصی ارائه نماید
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تـوان بـه ایـن سـه امـر را هـم می گرچـهجاده و مقصد( هرکدام عالئم مختص به خود را دارا هستند.  ن،ین سه امر )ماشیپس ا
 و در یک مجموعه مالحظـه کـرد کـهدیگر در ارتباط با یک این سه راتوان م میمالحظه کرد و هدیگر و منفک از یکصورت بخشی 

ن، فقـط یمنظـور مـا از ماشـ یعنـی. شـودمطـرح می« تمـّدن یمهندس»از  سخن ،یابدهای حیات بشر تعمیم عرصهر همه وقتی د
ن را در ارتبـاط بـا یوان مهندسی ماشـتست بلکه میی، نکندونقل فعالیت میو در صنعت حمل کندیاتومبیلی که انسان را جابجا م

م داد و یتعم ( مالحظه نمود و سپس، جاروبرقی، تراکتور، ناوگان هوایی و دریایی و زمینی و...یلباسشوئ) هاماشیندیگر  مهندسی
هـای ( و جادههاهای اقتصادی )شـرکتتوان معنای جاده را تعمیم داد و آن را بر جادهکه میمفهوم عامی را در نظر گرفت؛ کما این

هاست که به مین تعمیها( و... ـ که افراد برای دستیابی به اهداف خود باید در آنها حرکت کنند ـ اطالق نمود. با افرهنگی )دانشگاه
مخصوص به خـود را داراسـت و نیز عالئم  ین مهندسیشود. البته اتمدن و مهندسی توسعه آشکار می یتدریج مقصود از مهندس

م و ینـدار مهندسی تمـدنن یت روشنی از ایذهن م،یاا امروز با آن سروکار نداشتهچون تالبته  .امر ساختن دارد یراخاص ب یقواعد
قرار دارد که اگر ین حال، ذهن به ایکند. با ایدا نمین امور جوالن پیجه عقل ما در ایدر نت رفـتن از قـم بـه  ین بـرایك ماشـین امر ا 

ای در در ُبعد حمل و نقل و ارتباطات جاده یزیربرنامه یطراح یبرا یق اولیاراست، پس به طرتهران، قواعد مخصوص به خود را د
م که سنخ و جنس آن، از سنخ محاسبات یفکری دیگری نیاز دار ساله، به محاسبات و قواعد 20ك کشور و کنترل آن در یک بازه ی

قواعـد و  توان از آن بـه عنـوانه مقوله جدیدی نیاز پیدا کرده که مین رو امروزه بشریت بیو قواعد کنترل ماشین یا جاده نیست. از ا
 یابد.تبلور می« برنامه های توسعه»هندسه ساخت تمدنها نام برد که در 

تـوان عالئـم و گونه که با قواعد کنترل ماشین و جـاده نمیهمان پس به طور خالصه در پاسخ به اشکال مطرح شده باید گفت:
توان ادعا کرد که با طرح قواعد جلوگیری از خطا ر و شهرسازی و مدنیت و حیات اجتماعی را بدست آورد، نمیقواعد حاکم بر شه

شـود. بنـابراین سازی )ضرورت بهینه( نیز حاصـل میدر ذهن، قواعد جلوگیری از خطا در اداره جامعه )ضرورت بیرونی( و تمدن
ت آوَرد و سپس متناسب با هر عرصه، قیودی به آن اضـافه کنـد تـا بـر اسـاس سنجش و تفکر را بدس «عام» منطق باید ابتدا قواعد  

جلـوگیری از خطـا  و اجتماعی و تمدنی بکـار بگیـرد و های حسی و روحی و عقلیهای بعدی، بتواند آن را در همه عرصهفعالیت
قواعد شهرسازی و حمل و نقل کل کشور محقق شود؛ نه همانند کسی که تنها قواعد کنترل ماشین یا جاده را در دست دارد، ادعای 

 )قواعد حاکم بر همه علوم( را مطرح کند! 
البته روشن است که بحث فوق، به معنای نفی جلوگیری از خطا در ذهن نیست کما این که در مهندسی تمدن نیز قواعد کنترل 

توان استفاده از ماشـین اید سوار اتومبیل شد و نمیبرای رفتن به مسافتی دور حتما بگونه که شود. لها همانماشین یا جاده نفی نمی
بلکه ابتدا باید قواعد عـام را های خاص و قیود مختلف نیست. را نفی کرد، تعمیم ضرورت منطق نیز به معنای ترک بحث از عرصه

ابتدا قوه عقل به عقل که از همان های خاص، قواعد را دقیق و ُخرد کرد؛ نه اینمعین کرد و سپس متناسب با خصوصیات در عرصه
قوه عقل درست  یبرا ینکین است که عیت منطق ایم شود و منطق به عقل نظری اختصاص یابد. یعنی خاصینظر و عقل عمل تقس

ها را ارزیابی و سنجش کند. علمی که جایگاهی اینچنین گر عرصهیکند تا هم وضعیت خود و هم وضعیت جامعه و هم وضعیت د
  ید در ابتدا تخصیص بردارد.عام و شامل دارد، نبا
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توان متغایر و متباین است و نمی« خطا در جامعه و خطا در تمدن»با « خطا در ذهن»تا اینجا به صورت تمثیلی روشن شد که 
توان این مطلب را به صورت مفهومی با تکیه بر مورد اول، ادعای پوشش و شمول نسبت به مورد دوم و سوم را مطرح کرد. حال می

ای است که موجـب اخـتالل در نظـم اجتمـاعی و تهدیـد یـا همراهی با ارتکازات قوم نیز توضیح داد: خطا در جامعه، مقوله و در
شود و از آنجا که تحقق این نظم جز از طریق تبعیت هماهنگ مردم از یک فرد یا گروه  صاحب منزلـت و ریاسـت میفروپاشی آن 

پـهیرد کـه در بسـیاری از مـوارد از ن نظم نیز از طریق رفتارهای هماهنگی صورت میدر جامعه حاصل نشده، ایجاد اختالل در ای
تک افراد جامعه نیست. در واقـع کسـی ی نظم موجود( به ذهن تکسنخ انتقال خطای ذهنی سوفسطایی )یا هر عامل  تهدید کننده

زنندگان نظـم این سوال پاسخ دهد که آیا برهم کند خطای اجتماعی چیزی جز خطای ذهنی افراد جامعه نیست، باید بهکه ادعا می
پردازنـد؟! کنند و به آموزش عمـومی آن میرا به ذهن آحاد جامعه منتقل می جامعه، برای نیل به هدف خود لزومًا نحوه تفکر خود

ار در جامعـه را کـه واقعیت آن است که امثال سوفسطاییان در اکثر موارد، با نمایش قدرت و توانمندی خاص، برخی افراد تاثیرگـه
به ذهن این افراد کنند؛ بدون آن که مقدم و تالی و صورت و ماده خاصی دارای منزلت و جایگاه اجتماعی هستند، با خود همراه می

یعنی عموم مردم زندگی خود را نه بـر اسـاس اسـتدالل منطقـی و  آموزش نحوه تفکر خود را به مردم در پیش گیرند. منتقل کنند یا
کننـد کـه توانمنـدی آنهـا را بـرای تـامین ماده و صورت معتبر بلکه بر اساس تبعیت از صاحبان قدرت و ثروتی تنظیم میمالحظه 

اسـت، بـا  و دستیابی به ثروت یا ریاسـت نیازهای خود لمس کرده باشند. لها شخص یا گروهی که به دنبال فروپاشی نظم موجود
کند تا آنها نیـز بـا تکیـه بـر های مختلف در جامعه را با خود همراه میمنزلت شناخت دقیق از وضعیت روابط اجتماعی، صاحبان

. و آنها را در جهت منـافع خـود گـرد آوَرد نفوذ و ریاست خود بر عموم، مردم را برای عدم تبعیت از نظم موجود به حرکت درآورند
شـود و در مـوارد زیـادی، بـه شـناخته می عمومیه عنوان اخالل در نظم از سوی نظم موجود ب روشن است که این مجموعه رفتار

یک فرد است که در ذهن خود، دچـار  ذاتًا متباین با خطای فکری   گردد وکردن حاکمیت تبدیل میهای خیابانی برای ساقطشورش
خطا  اشتباه در چینش مقدم و تالی یا صغری و کبری شده است. پس یک سوفسطایی یا یک شورشی نیز گرچه در ذهن خود دچار

را در « نظـم اجتمـاعی موجـود»شده را انجام دهـد تـا بتوانـد ای از رفتارهای مختلف و هماهنگ و حسابشده اما باید مجموعه
طراحی شبکه فساد مـالی گونه که یک دزدی ساده از مغازه محل، کامال متغایر با معرض فروپاشی و تغییر و تهدید قرار دهد. همان

 شود. اندرکاران آن حتی یک مورد از سرقت ساده دیده نمیکه در سابقه دستدر نظام اقتصادی کشور است 
شـود زیـرا تـالش با توضیح فوق، تفاوت بین ضرورت ساخت و بهینه با ضرورت جلوگیری از خطای اجتماعی نیز روشـن می

ایجـاد  که برای جلوگیری از خطا در تکند، کاماًل متباین با رفتارهایی اسبرای حفظ نظم موجود و رفع خطراتی که آن را تهدید می
جامعه با  شد، باید تالششود. در واقع اگر همه چیز در حفظ نظم و نظام اجتماعی خالصه میانجام می اجتماعی یک نظم جدید

ا آنچـه شد امیافت یا در همان سطح متوقف میرفع خطر سوفسطاییان یا شورشیان و دستیابی به اقتدار و غلبه بر دشمنان پایان می
شود تا به فکر بهینه نظم طلبی  انسان که بخشی از فطرت اوست باعث میخواهی و تکاملدر واقعیت وجود دارد، آن است که کمال

موجود بیفتد و تالش دیگری را برای ایجاد یک نظم جدید اجتماعی آغاز کند. همانند کسی که پس از تـالش بـرای احـداک یـک 
نشیند بلکه تـالش خـود را معطـوف بـه ه دشمن و اطمینان از عدم امکان نفوذ در آن، از پای نمیخاکریز مستحکم در مقابل حمل

و بهینه نظم  کند تا دارایی موجود را ارتقاء بخشد. پس روشن است که ایجاد نظم جدیدتوسعه خانه و مزرعه و کسب و کار خود می
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طا در روند دستیابی به آن امری انکارناپهیر اسـت و لـها بایـد بـه جریان خ سی با حفاظت از نظم موجود دارد وتفاوتی اسا گهشته
 جویی در این زمینه نیز پرداخت.   چاره

 در نگاه منطقیون «کلیات، جزئیات، اعتبارات»ـ عدم تعمیم در ضرورت منطق صوری به دلیل تقسیم امور به  1/4

را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت کـه اصـرار بـر عـدم تغـایر توضیح فوق در همراهی با ارتکازات قوم مطرح شد اما این نکته   
« خطـا در ذهـن انسـان»های اندیشه بشـری و انحصـار گانه و تاکید بر عدم تعمیم ضرورت منطق به همه عرصههای سهضرورت

آن ذهن قائل باشد داند تا بخواهد برای به این علت است که در تعاریف خود، جامعه را امری حقیقی و واقعی نمی ،توسط منطقیون
دانند و می« حقائق»را قسیم « اعتبارات»و سپس خطایی را برای آن در نظر بگیرد و به جلوگیری از این خطا بپردازد! یعنی منطقیون 

. کنند که در خارج ما به ازاء ندارند که از جمله آنها، مفاهیمی چون جامعه، قوم، ملت، لشگر و... استآنها را به اموری تعریف می
نـدارد. یعنـی هنگـامی کـه منطـق  یای وجود و واقعیت نداشته باشد، خطا و ثواب در آن معنا و مفهـومروشن است که اگر مقوله

داند و ارزش علمـی بـرای ازاء در خارج میکند و آنها را فاقد مابهمتصف می« یاعتبار»صوری، برخی امور و مفاهیم را به وصف 
ها در قـوانین و به ارزیابی خطا در آنها بپردازد؟! آن هم در دنیایی کـه بخـش اعظـم سرنوشـت انسـانتواند آنها قائل نیست، آیا می

 پندارد؟ونه میؤشود که این منطق آنها را اعتباری و سهل المهایی معین مینامهآیین
ی ی سوءاسـتفادهزمینهکند،  خطا و صوابی فرض «جامعه و تاریخ»تواند برای نمی که عالوه بر این، البته تقسیم و تفکیک فوق

خطا و صحت هنگامی که در سطح جامعه و تـاریخ مطـرح »کند: فراهم می ادعاهای ذیلطرح برای  نیز راقائلین به نسبیت ماّدی 
لی برای کمك بـه رشـد یپتانس ،خیدر طول تار یعلم یشود. زیرا خطاهایشود و به آن علم گفته میل به صحت میشود، تمامًا تبد

ح یشده که به فکر صـح یراه آن کس ییه بشری بوده است. یعنی آن که در علمش اشتباه کرده و به راه خطا رفته، باعث روشناشیاند
 ل شود و جهل او هم بمثابه علم محسـوب گـردد.یکه اشتباه رفته هم تجل ید از آن کسین وصف بایدست پیدا کرده است. پس با ا

در کنـد، از وضعیت اجتماعی و تـاریخی تبعیـت مـی نیز درونی نیست بلکه تفکر افراد حال از آنجا که خطا و صحت صرفًا امری
  «وجود ندارد. حتی در ذهن افراد نیز ن علم و جهلیب یزیچ وجه تماینتیجه ه

م ین مفاهیاست و چون ا یم ذهنیمفاه ها و... وابسته به بحث ازستمیس جلوگیری از خطا در جامعه،»ممکن است گفته شود: 
در « ها مدخلیتی در جلوگیری از خطا نخواهند داشت.ذهن ما وجود دارد، باز هم سروکارمان با ذهن خواهد بود و سایر عرصه در

کنند و آن را بـه دو قسـم د گفت: منطقیون پس از تقسیم امور به حقائق و اعتبارات، تقسیمی نیز در مورد حقائق مطرح مییپاسخ با
نمایند و سپس در باب جزئیات ـ که موضوع ادراکات و علوم حسی نوین قرار گرفته ـ این حکـم یمنقسم م« جزئیات»و « کّلیات»

توانـد وارد بررسـی علـوم حسـی و آیا با این حکم، منطق صوری اساسًا می حال .1«کون کاسبًا و ال مکتسباً یال»کنند: را جاری می
خورد؟! لها ها بوسیله علوم حسی رقم میزندگی بشر و سرنوشت ملتشود؟! آن هم در دنیایی که بخش اعظم ارزیابی خطا در آنها 

هایی است که توسط منطق صوری مطرح شده و در نتیجه آنهـا، عمـاًل ها و تقییدها و محدودیتكین تفکیمحل سوال و اشکال، ا
کنـد، چگونـه آنهـا را بـا ادعـا می ای در ایـن زمینـهبیند یا اگر وظیفهات نمییای برای خود نسبت به پوشش اعتبارات و جزئفهیوظ
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 نماید؟! الهکر هماهنگ میتعاریف فوق
از  1کنـد؟! یریز از خطا جلـوگیگر نیهای دتواند در عرصهیا منطق صوری با آن ضرورت محدود و این قواعد مضیق، میحال آ

هـا ن منطق بـر تمـام عرصـهیمل همرد بلکه در عیه قرار گیعلوم، در حاش یبندست که در طبقهین یک بحث بخشین رو، منطق یا
های خاص و مربـوط ن منطق عام، منطقیله اید به وسیم. ولی بایاما منطق عامی را ساخته»نکه ادعا شود یکند. مگر ایحکومت م

بر که این ادعا با محدودیت و تقییدی که در ضرورت علم منطق مطرح شده، ناسازگار است عالوه « میها را نیز بسازگر عرصهیبه د
 شود.های خاص ادعایی در بیان منطقیون قدیم و جدید دیده نمیکه اثری از این روشاین

 تعمیم ضرورت منطق صوری به عنوان قواعد عام سنجش و تفکربندی: جمع ـ5

تعمیم خطا و ضرورتی که در علم منطق و کتب متداول آن مطرح شـده، ضـروری  رسدبه نظر میبندی باید گفت در یک جمع
کتب منطق، ضرورت این علم خطای در تفکر معرفی شده و وظیفه منطقی پرداختن به مفاهیم و معانی  ی. یعنی اگر در ابتدااست

پس باید خطا را به هـر سـه  وجود دارد؛دیگر انسان )یعنی حس و روح( نیز خطا  یدانسته شده، این اشکال مطرح است که در قوا
و  ی)اجتمـاع یرونـیب یرهـایمتغ یك سری ها،عالوه بر آن .هستندمنطق ضرورت  یای درونرهیسه متغ نیعرصه تعمیم داد. البته ا

شکل « خطا در تفکر»از  یریبحث ضرورت مورد توجه قرار بگیرند؛ زیرا نیاز به منطق صوری بر اساس جلوگتاریخی( نیز باید در 
مور اجتمـاعی و تفکـر و سـنجش جامعـه نیـز خطـا و های تفکر امکان خطا وجود دارد. یعنی در الها در همه عرصه.گرفته است

شناسی مطرح نیست، بلکه عالوه بر بررسی روش و منطـق از صواب راه دارد. بر این اساس، در بررسی ضرورت فقط بحث انسان
، از سـویی 2اسـت.« شناسـی روشجامعـه»گیرد که بحث از شناسی، ذهن و عقالنیت جامعه نیز مورد لحاظ قرار میمنظر انسان

های حیات بشر رغم بزند باید تفکر را در همه عرصه« عام»برای اینکه ساختمان فکری ما در طول تاریخ تداوم داشته باشد و قواعد 
  3ولی برای ساخت تمدن نیز باشد.قمنطق صوری بتواند با شناسایی خطاهای قبلی خود در این عرصه و بهینه آنها، شا

نگری در ضرورت خود و عدم توجه به سطوح نیازها، دچار سی انتزاعی نیز به دلیل بخشیشنالها امروزه منطق صوری و معرفت
های توجهی شده که این واقعیت در مقدار تخصیص امکانات جامعه به این دانش در مقایسه با منطق سیستمی و روشانزوای قابل

                                                 
تواند حرکت راننده ن و...( لووماً نمییآب ماش ،نیروغن ماش، نیماش یستم برقیس ،ین )مثل درجه باطریماش یدرون یهاکه در مثال، توجه به عالمتکما این. 1

از خطا در ذهن مطرح  یریجلوگ یدر منطق نیو گرچه قواعدی برادر جاده را ایمن سازد بلکه ایمنی حرکت جاده وابسته به رعایت عالئم مربوط به جاده است. 

 ن قاعده به چه دلیل بتواند تفاهم اجتماعی را سامان دهد؟یشده اما ا

د، شتو یکه عقل در هر زمان از جملته در زمتان کنتونی مرتکتب آنهتا مت       ییها و خطاهاضعف یدر تفکر انسان باید به نحو روزآمد بیان شود و برا یالبته خطا. 2

سوفسطایی که با مغالطات ختود خطتر فروپاشتی     یعنیو اجتماعی نیو انجام شود؛  یرونیب یهای جدید نیو مطرح گردد. این کار باید در مورد خطاها و مثالنمونه

 د؟  دهکند، در هر دوره از تاریخ خصوصا در دوره کنونی کیست و چگونه این کار را انجام میاجتماعی را برای جامعه ایجاد می

است چرا که اختیار، رهبر و امام همه قوای انستان استت و منشت     « اختیار»رسد آنچه بر متغیرهای درونی و بیرونیِ روش و منطق حکومت دارد، به نظر می. البته 3

لت سیر خواهتد کترد. در واقتع ایتن     شود و اگر برای کنترل اختیار منطقی وجود نداشته باشد، به سوی ضالتکلیف و ثواب و عقاب و رفتن به جهنم یا بهشت می

ان ریتیس و  سوال از همان ابتدای علم منطق قابل طرح است که به چه دلیلی از بین سه قوه حس و عقل و روح، این قوه عقل است که توستط منطقیتون بته عنتو    

یتک از حتس و عقتل و روح در    کته هتی   ت و آن ایتن شود؟! چرا که احتمال دیگری نیو در این میان قابل طرح اسحاکم و میوان روح و حس و عمل معرفی می

ن اصتل تکلیتف و   منولت ریاست نسبت به سایر قوا نیستند، بلکه این قوه اختیار )له ان یفعل و له ان الیفعل( است که بر حس و عقل و روح ریاست میکند. چتو 

 .مسئولیت انسانی و شرعی و ارسال رسل و انوال کتب، متفرع بر وجود اختیار است
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اند( بـا بودجـه که علوم خود را بر این منطق استوار کردههای علمیه )یافته به حوزهتحقیق دانشگاهی یا در مقایسه بودجه اختصاص
رغم اند( قابل مشاهده است. چرا که علیهای خود را بر روش تحقیق جدید بنیان نهادههای کشور )که دانشاختصاصی به دانشگاه

فارغ از رفع خطا در امور وابستگی بخش عظیمی از نیازهای فردی و اجتماعی به مساله تکنولوژی، منطق صوری از اساس خود را 
های تحقیق نوین که به دنبال بهینه و ارتقاء دائمی وضعیت تکنولوژی هستند و بـر داند؛ برخالف روشحسی و تجربی و عینی می

اند.این امر متمرکز شده
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 منطق صوری« هدف»فصل دوم: 

 منطق صوری« اول هدف»های درونی، به عنوان براساس ضرورت« اقناع نفس»ـ تحلیلی جدید از 1

های علم منطق باید به بیان اهداف این علم پرداخت؛ زیرا فشار ناشی از ضرورت و خأل و کمبود و نیـاز پس از تبیین ضرورت
شود. در این صورت، داشتن تصویری ـ گهارد و موجب حرکت آنها به سوی وضعیت جدید میها و جوامع اثر میالجرم بر انسان

رسد هنگامی کـه نیـاز و ضـرورت و خـأل مـورد عیت جدید، امری الزامی برای این حرکت است. به نظر میو لو اجمالی ـ از وض
 هایی را تخمین زد که تحقق آنها، رفع نیاز و خأل را در پـی مـیتوان کارآمدیتحلیل قرار گیرد و علل و عوامل آن بررسی شود، می

شود و ترسیم وضع مطلوب با لحاظ ابد و مألها از توجه به خألها زاییده مییها تعّین میآورد. در واقع اهداف از مالحظه ضرورت
های فردی و جمعی به اهـداف خـود نرسـند، یکـی از گیرد. به همین دلیل است که اگر تالشهای وضع موجود شکل مینارسایی

شناسـی  قبلـی نیازشناسـی و آسیب شوند تا خطاهـای احتمـالی درراهکارهای معمول این است که نیازها و خألها مجددا بررسی 
 مشخص گردد.

 ؛ مبین هدف اول منطق صوری«هماهنگی در ادراکات برای تحقق زندگی متعادل. »1/1

های پیدایش علم منطق در بیان منطقیون، خطا در تفکر و ذهن انسان است البته با بیان شد که یکی از ضرورت در همین راستا
شود بلکـه منحصر نمی« مفاهیم و امور ذهنی»گیرد، به ن و فکر انسان مورد بررسی قرار میاین توضیح که موضوعی که توسط ذه

نیز موضوع تفکر هستند. لها خطای فردی در فکر، شامل خطا در تفکر پیرامـون ادراکـات روحـی، « امور حسی»و « امور روحی»
نار نیست. حال اگر این خطاهای گوناگون مورد بررسی از این اشتباهات برک« لو خّلی و طبعه»ذهنی و حسی خواهد بود و یک فرد 

تـوان بـه ایـن از علم منطق فراهم خواهد شد و لـها بـرای تحلیـل مـی« هدف»ای برای تعیین بگیرند، پایه و دستمایهو تحلیل قرار 
رسـد درک انسـان ر میبـه نظـ «برد؟شود و به وجود آن در ادراکات خود پی میانسان چگونه با خطا آشنا می»پرسش پرداخت که 

نسبت به این خطاها، ناشی از مقایسه و سنجش بین ادراکات است؛ اما سنجشی که او را متوجه نوعی از ناهماهنگی کند. به عنوان 
ی غها دیگر حالت سیری ندارد بلکه گرسـنگی را مثال، شخصی که همواره با گهشت حدود هشت ساعت از خوردن آخرین وعده

هی به خطا و امکان جریان آن در این ادراک )گرسنگی و سیری( ندارد. اما اگر به تدریج دچار بیماری مزمن کند، توجاحساس می
رغم گهشت بیست ساعت از خوردن آخرین غها احساس گرسـنگی بـه او دسـت ندهـد بلکـه همچنـان گوارشی شود و مثاًل علی

برد و به این نتیجه ن وضعیت جدید با وضعیت قبلی به خطا پی میحالت سیری و عدم تمایل به غها را در خود بیاید، از مقایسه بی
رسد که گرچه تمایلی به غها ندارد اما در تشخیص میل و نفرت خود )ادراک روحی( دچار خطا شده و احتمـااًل بیمـار اسـت. می

شود و از آنجـا حاصل می« نهاو مقایسه بین دو ادراک روحی و مالحظه ناهماهنگی بین آ سنجش»بردن به خطا در واقع با پس پی
رسد که زندگی متعادل و تداوم حیات متداول و حفـظ صـحت او شده، به این نتیجه میالمثل موجب ضعف بدنی که این خطا فی

است. یعنی باید به نحوی مطمئن شود که ادراکات فعلی او، در آینده شکسته نشـود « هماهنگی بین ادراکات روحی»او، وابسته به 
    ایسه با دیگر ادراکاتش، ناسازگار در نیاید.و در مق
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در ادراکات حسی نیز وضعیت به همین منوال است. مثال شخصی به دلیـل اخـتالل در سلسـله اعصـاب خـود، سـرمای آب 
ل کند. اما هنگامی که فرضًا اختالکند و لها بیش از زمان معمول در آب رودخانه شنا میرودخانه را کمتر از آنچه هست، حس می

تر از آب خارج شود. پس با مقایسه شود و باید سریعکند که زودتر از گهشته دچار حس سرما میعصبی او بهبود یابد، مشاهده می
بـرد و از آنجـا کـه ایـن خطـا بین دو ادراک حسی و مالحظه ناهماهنگی بین آنهاست که پی به خطای خود در امور محسـوس می

ز حد در آب سرد و بالتبع ابتالی شخص به درد اسـتخوان و عضـالت شـده، زنـدگی متعـادل و ماندن بیش االمثل موجب باقیفی
 بیند. می« هماهنگی بین ادراکات حسی»حفظ سالمتی خود را رهین 

لحـاظ  «ییگوتکلم و سـخن»را در  واناتیانسان با ح زیکه وجه تما یصورت هستند. مثال شخص نیبه هم زین یدراکات ذهنا
شده و  رتیدچار ح ـ شودیانسان محسوب م قیاز مصاد یکیاو  فیسخنگو ـ که طبق تعر یطوط کیمواجهه با  کرده، در صورت

 یها با او تعامل کند بلکه در برقرارانسان ریهمانند سا تواندیمصداق، نم نیانسان بر ا فیشمول تعر رغمیکه عل کندیمالحظه م
 ـ دیآیانسان به حساب نم قیاو از مصاد فیانسان الل ـ که طبق تعر کیخورد با ارتباط با او دچار مشکل است. همچنان که در بر

خـود و  یادراکـات ذهنـ نیو سنجش ب سهیمقا نیبا ا پسبا او تعامل کند.  تواندیسخنگو م یطوط کیکه بهتر از  کندیمالحظه م
روزمره  یدر زندگ را یخطا مشکالت نیآنجا که ا و از بردیم یخود در امور معقول پ یآنهاست که به خطا نیب یمالحظه ناهماهنگ

و رفـع  ردیـگیم یخود را پـ یذهنرا دچار اختالل نموده، اصالح ادراکات  گرانیارتباط و تعامل با د یاو بوجود آورده و برقرار یبرا
 .ندیبیم «یادراکات ذهن نیب یهماهنگ» نیحوائج خود را ره

و موجـب اخـتالل  دهدق مقایسه و سنجش بین آنها که نوعی ناهماهنگی را نشان میاز طری ی ادراکیبنابراین با تحلیل خطاها
دستیابی بـه همـاهنگی در ادراکـات بـرای تحقـق زنـدگی »گهاری علم منطق را در توان هدفشود، میدر روند زندگی متعادل می

و فکری او در نهایت و منتجه خود، به عمـل های روحی انسان در حال زندگی است و فعالیتخالصه کرد. به بیان دیگر، « متعادل
های فوق بیان شد، صرف خطای ذهنی طور که در مثالمنتهی شده و با نوعی تصرف در عالم خارج و طبیعت همراه است اما همان

نگی شود این تصرفات دچار ناکامی و ناهماهشود بلکه چون باعث مینفسه، موجب تالش برای رفع آن نمییا حسی یا روحی فی
یافتن به نوعی اطمینـان گیرد. بنابراین انسان به دنبال دستشوند و حیات انسان را با اختالل مواجه کنند، مورد توجه انسان قرار می

نسبت به صحت ادراکات خود و عدم نقض آنها در آینده است تا بتواند روال زندگی و تعادل آن را حفظ کنـد. لـها در تعبیـر دیگـر 
 معرفی نمود. « تصرف هماهنگ در خارج» ارآمدی مطلوب از علم منطق راتوان هدف و کمی

 بر اساس تحلیل جدید از هدف منطق صوری« اقناع نفس». لزوم تعمیم معنای 2/1

است. یعنی علـم منطـق « اقناع نفس»تواند متناسب با مباحث فوق تلقی شود، اصطالح الی عبارات منطقیون میآنچه از البه
دهـد تـا بـا ری ادراکات انسانی، ابزارهایی )از قبیل برهـان و خطابـه و جـدل و...( را در اختیـار انسـان قـرار میرغم خطاپهیعلی

بکارگیری آنها نسبت به دوری از خطا قانع شود و نفس او در مورد صحت شناختی که به دست آورده، به حالت اطمینـان قلبـی یـا 
اقناع نفس در عرف منطقیون، به حالت اطمینان یا ظن راجحی کـه بـر »ه شود: یقین نظری یا هر دوی آنها برسد. ممکن است گفت

که جلوگیری از خطا توسط منطقی در ریشه و مبنـای خـود، بـه برهـان بازگشـت شود انصراف دارد. در حالیاثر خطابه حاصل می
فس را تنها باید هدف خطابه دانست شود؛ نه خطابه که تنها موجب ظن راجح است. پس اقناع نکند که موجب قطع و یقین میمی
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قبل )ضرورت علم منطق( خطا تعمیم داده شد و مقید کـردن در پاسخ باید توجه داشت که در مبحث «. و نه هدف کل علم منطق
به رفع همه انواع خطا  توان نسبتمورد نقد قرار گرفت. در این صورت نمی« ادراکات با قید کلیت و ثبات»ضرورت علم منطق به 

گهاری برای علم منطق الزم است تا این اصطالح تعمیم پیدا کند و ناظر به همه انواع ادراکات )اعم لت کرد بلکه در مقام هدفغف
از  قطعی و ظنی یا ذهنی و روحی و حسی( باشد؛ به نحوی که هم هدف خطابه و هم هدف برهان و سایر ابزارهای منطقی را در بر 

که رفع برخی خطاها به برهان و علم صددرصد و یقین مطابق با واقع نیاز دارد و برخی دیگر از بگیرد. در این صورت روشن است 
شود تـا نفـس انسـان نسـبت بـه شوند اما بکارگیری هر یک از آنها در موضع مناسب، باعث میخطاها با ابزارهای دیگری رفع می
 دوری از خطا مطمئن و قانع شود. 

حکم برای »یا حصول « حالت برای روح»تنها حصول « اقناع نفس»ت که اگر مقصود منطقیون از البته در اینجا باید توجه داش
توان آن را به عنوان هدف علم منطق کافی دانست. چرا که غرض انسان بـه و یا هر دوی آنها باشد، محل اشکال است و نمی« عقل

هـا تشـریح شـد و واقعیـت حیـات نیـز بـه نه که در مثالگوشود بلکه همانجلوگیری از خطا در امور ذهنی و روحی منحصر نمی
، «جلـوگیری از خطـا»دهد، خطا در امور ذهنی و روحی عامل اختالل در زندگی انسانی است و هـدف فـرد از صراحت نشان می

شـد و صـحت دهد که زندگی انسانی جریان پیـدا کـرده باتحقق زندگی متعادل و تداوم آن است. لها اقناع نفس تنها زمانی رخ می
 نظر در عاَلم خارج شده باشد.ادراکات روحی و ذهنی، موجب تصرف مورد

شود که انسان در ادراکات روحی و ذهنی نسبت به دوری از خطا مطمئن باشد امـا تفاوت این دو رویکرد در فرضی روشن می
غـرض از علـم منطـق حاصـل شـده و  همچنان در عرصه عمل دچار مشکل و اختالل باشد. در این صورت و بنا بر رویکرد اول،

اختالل عملی را باید به نحو دیگری چاره کرد که ربطی به دانش منطق ندارد. اما بنابر رویکرد دوم، هدف و کارآمدی مورد نظـر از 
نشده و لها حداقل این است که باید به بررسی احتماالت مختلف پرداخت: اگـر ثابـت شـود کـه ایـن اخـتالل علم منطق حاصل 

هیچ عاملی جز اموری مانند سوء اختیار و عدم التزام به ادراکات روحی و ذهنی ندارد، ایرادی متوجه دانش منطـق نخواهـد  عملی
رود که اختالل عملی ناشی از نارسایی نظری باشد و نفی این احتمال نیز ممکن نباشد، باید به اصالح و بود اما اگر این احتمال می

پرداخت تا غرض محقـق گـردد. ایـن در حـالی « ابزار رسیدن به هدف»یا « ضرورت»مانند  منطق تکمیل درک خود از ابعاد علم
ها در نهایت و منتجـه، بـه هاست چرا که انسانکردن علم منطق از دایره توجه انساناست که پهیرش رویکرد اول، به معنای خارج

نهنـد یـا آن را در حاشـیه قـرار را برطـرف نکننـد، وقعـی نمیدنبال نظم زندگی و جریان حیات هستند و به اموری که چنین نیازی 
 دهند.می

« هدف دوم»بیرونی، به عنوان  براساس ضرورت« اسکات خصم و الزام دوست»ـ تحلیلی جدید از 2

 منطق صوری

ظم به عنوان عامل اختالل در ن« خصم»به عنوان هدف بیرونی منطق صوری: برخورد با « تصرف هماهنگ در جامعه. »1/2

 جامعه 

)همانند سوفسطاییان( اسـت کـه موجـب خطـا  وجود دشمن بیرونی ضرورت دیگری که برای پیدایش علم منطق مطرح شد،
دهد. همانند گروهی از وکالء کـه بکاری خود در معرض خطر قرار مییاندازی و فربازی و غلطشود و نظم جامعه را با سفسطهمی
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ها را کردند و محاکم و قضاوتت بیان و توانایی در مغلطه، حق و باطل را با یکدیگر مخلوط میدر یونان باستان، با استفاده از قدر
بردند و با این رویه، نظم و انتظام جامعه را به مرز فروپاشی دادند و از این طریق، اموال مردم را به یغما میتحت تاثیر خود قرار می

ها، همـان سـتیمارک»شـود: پیـدا کـرده و گفتـه می یخیگسـتره تـار« فسـطاییسو»رسانده بودند. البته در برخـی عبـارات قـوم، 
گهاری  متناسبی با این ضرورت و خأل شکل بگیرد، همانند بحـث قبلـی حال برای اینکه هدف.« 1ان  قرن حاضر هستندیسوفسطائ

نظم جامعه )= ضرورت و خأل( گیری آن پرداخت: روشن است که اختالل در باید به تحلیل و بررسی این ضرورت و عوامل شکل
بینند و به دنبال شود که نظم موجود را مخالف منافع خود میتوسط یک گروه و جمع و جریان محقق می شدهتنها با فعالیت حساب

ز نظمی جدید هستند تا منافع آنها را محقق کند. در واقع از آنجا که تحقق نظم موجود از طریق تالش برای تبعیت هماهنگ مردم ا
شود، ایجاد اختالل در این نظم نیز از طریـق رفتارهـای همـاهنگی منزلت و ریاست در جامعه حاصل مییک فرد یا گروه  صاحب

دهنده وجود کانون تولیـد خطـا و اخـتالل در نظـم پهیرد که از همان سنخ باشند. پس این ضرورت و تحلیل آن، نشانصورت می
رود. چنین تحلیلی از ضرورت، ما را به سمت مأل ش )به صورت بسیط یا پیچیده( پیش میجامعه است که با تدبیر و طراحی و تال

نظمـی نـابود گـردد یـا کند که همانا مقابله با این جمع و کنترل آن است؛ به نحوی که کانون تولیـد خطـا و بیو هدفی دعوت می
از مردم را با خود همراه کنـد. در عبـارات منطقیـون نیـز ضعیف شود و توان تأثیرگهاری بر جامعه را از دست بدهد و نتواند بخشی 

است که گرچه در خصوص صناعت جدل مطرح شده، اما باید تعمیم پیـدا « اسکات خصم»تناسب دارد، تعبیری که با این هدف 
 .)همانند سوفسطاییان( داللت کند« کنترل جمع و گروهی که ُمخّل نظم اجتماعی هستند»کند و بر 

 عناد و دشمنی« کیفیتِ»براساس « خصم»بندی ه. لزوم طبق2/2

گر در نظم جامعه یکسان نیستند و لها نحوه کنترل آنان نیز باید متفاوت باشد. های اخاللدر این صورت، روشن است که گروه 
ا به اسکات کشـاند بلکـه توان آنان رها خطرپهیری و صبر کمتری در مبارزه دارند و لها نه تنها میبه عنوان مثال، برخی از این گروه

های مختلف، آنها را با خود همراه کرد و الزام نمود. برخی دیگر که از توانایی و خطرپهیری بـاالتری برخوردارنـد، توان با روشمی
تـی ای قوی در دشمنی دارند و به هیچ قیمباید از طریق افحام و اسکات در برابر وجدان عمومی کنترل شوند و برخی دیگر که اراده

هـای ُمخـّل نظـم کنتـرل گروه»دارند، باید در یک روند مناسب، حهف شـوند. لـها عنـوان دست از اخالل در نظم جامعه بر نمی
را توضیح داد، در درون خود و بـه تبـع نـوع « اسکات خصم»که به مثابه هدف علم منطق در این بخش پیشنهاد شد و « اجتماعی

کند آورد و علم منطق را ملزم میرا در پی می« الزام خصم، افحام خصم و حهف خصم»ل خطر و اختالل، اهدافی ُخردتری از قبی
کردن حکـم یکـی دربـاره هـا و جـاریتا به طرح قواعدی برای تحقق این اهداف بپردازد زیرا در صورت برخورد نامتناسب با گروه

 دیگری، هدف )کنترل خصم( محقق نخواهد شد. 

                                                 
مسلک شک یک شکل و صورت معین ندارد، همواره در طول تاریخ فلسفه با اشکال متنوع ظاهر شده و هر کسی از یک راه مخصوص »عالمه شهید مطهری:  .1

یش گرفتند جدا یا راهی که شکاکان قدیم پیرهونی پ« هاروالتیویست»دانیم راهی که مثلًا کانت پیش گرفت با راهی که در گرداب شک افتاده است. چنانکه می

ماتریالیسم دیالکتیک نیو از راه مادی بودن فکر و ادراک و نسبی بودن حقایق و . دهندبود و در عین حال همه یک صف واحد را از لحاظ شکاک بودن تشکیل می

 «.زندشود در همان گرداب افتاده و دست و پا میاز راههای دیگری که ذیلًا توضیح داده می
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  عناد و دشمنی« موضوعِ»براساس « خصم»بندی . لزوم طبقه3/2

گیـرد تواند مبنای تقسیم انواع خصم باشد، موضوعی که مورد دشمنی آنها قـرار میعالوه بر میزان دشمنی و عناد خصم که می
نمونـه بندی و تعمیم دیگری نیز توجه کنند. به عنـوان تواند منطقیون را ملزم کند تا در مقام تعیین هدف علم منطق به تقسیمنیز می

گاهیحکماء و مناطقه، سوفسطائ ن سؤال مطـرح یدانند. حال ایخ میول تارطو علم در  یان )منکران علم( را پرچمداران مقابله با آ
د هجمـه بـوده رمان مردم هـم مـویخ، ایا در طول تاریو فقط منکر علم است؟! آ کندیا دشمن فقط به علم ما حمله میشود که آیم

گاها همانین ببرند؟! آیمان مردم را از بین و ایقیاند که با شیطنت خود، نبوده یاا نه؟! آیا عدهیاست  مان یدشمن دارد، ا ،یگونه که آ
به عبارت دیگر آیا عالوه بر ذهن، روح و عمل جامعـه نیـز مـورد  ا نه؟!یبشر هم دشمن دارد  یا نه؟! آیا زندگیمردم هم دشمن دارد 

ا یآ اند؟!مواجه نبوده یعدالتیجوامع در عمل و در زندگی عینی خود همواره با مصادیق عدالت و بآیا گیرد یا خیر؟! دشمنی قرار می
کننـد و از ابعـاد مختلـف، ها مفسده ایجاد میا دشمنان در همه عرصهیك صنف خاصند که فقط منکر علم هستند یان یسوفسطائ

، فقـط کـانون فسـاد و یرونـیب یاست که چرا قوم در رابطه با خطـا نیا اندازند؟! در واقع سوال و اشکالنظم جامعه را به خطر می
کنند و به دشمن شناسی را به سوفسطایی اصطالحی محدود و مقید میدهند و دشمنیقرار م یرا مورد بحث و بررس یدشمنی  علم

گ 1؟پردازندروحی و عملی نمی شوند بلکـه اهی منحصر نمیدر حالی که دشمنان جامعه و نظم اجتماعی فقط در دشمنان علم و آ
فعـل صـحیح در ایـن  ییشناسـا یکنـد، بـراح ارائه مییصح کتعیین ادرا یگونه که علم منطق راهی براا همانیآ عمومیت دارند.

 2ها، مطلبی علمی ارائه کرده است؟! عرصه
نحـوی کـه دیگـر توانـایی  کردن خصم در برابر افکار عمومی اسـت بـهمنصرف به محکوم« اسکات»گرچه تعبیر به  رواز این

زنندگان نظم جامعه و طرفداران نظم جدید کـه بـه دنبـال ریاسـت خـود گفتن نداشته باشد و ناچار به سکوت شود؛ اما برهمسخن
گیرند بلکه فشارهای عملی و ایجاد شرایط عینی و حتی جنگ یا صلح یا سکوت هستند، تنها از سخن و مباحثه و کالم کمک نمی

از جمله ابزارهای آنها برای اختالل در نظام اجتماعی است. بنابراین هدف ما باید به نحوی تعمیم پیدا کند که همه این  نابهنگام نیز
که صرفًا به مقابله با یکی از ابزارهای آنها موارد را پوشش دهد و رفع تهدیدهای عملی سوفسطاییان را نیز مدنظر داشته باشد؛ نه این

شود، نباید صرفًا به اسکات و مجبورشدن آنها به سکوت یدهای نظری که از سوی سوفسطاییان ایجاد میمحدود شود. حتی در تهد
کردن خصم را نیز در نظر گرفت خصوصا با توجه به این که قناعت کرد بلکه باید متناسب با توان طرفین، مسأله الزام و اقناع و همراه

خصـم و »م بسیار بیشتری برخوردار خواهد شد. ممکن اسـت گفتـه شـود: شدن خصم، نظم اجتماعی از انسجادر صورت همراه
امـا بایـد توجـه « دارد و لها در نظر گرفتن چنین هدفی، امری غیر واقعـی اسـتدشمن در اکثر موارد دست از عناد و انکار بر نمی

هاست. یعنـی وجه به انواع دشمنیداشت که این گفته خود تأییدی بر اشکال ما مبنی بر ضرورت تعمیم معنای خصم و اسکات و ت
ها و تهدیدهایی که نسبت به نظم جامعه وجود دارد، ریشه در امور روحی و عملی دارد و صرفًا نظری نیست تا بسیاری از خصومت

از  توان و نباید عقل نظری رافقط به صورت نظری رفع شود. بنابراین باید توجه داشت که در مقام ساخت و پیدایش علم منطق نمی

                                                 
انتد  منطقیون و فالسفه، امور مختلف را از یکدیگر تفکیک کترده است که آن  ت« اصالت نظر»ت فارغ از التوام قوم به مبنای چنین برخوردی  علّت رسد به نظر می. 1

قتالء و کارشناستان   اند. مثال مقوله علم مربوط به حکماء و فالسفه دانسته شده و مقوله معاش و زندگی مردم در اختیتار ع ای را به علمی خاص سپردهو هر مقوله

 قرار گرفته است.

 تبدیل نباشد.ناظر بر فلسفه شدن و  آن مطلب به صورت نظری باشد وهر چند . 2



34 

که در سه « کنترل خصم»عقل عملی تفکیک کرد بلکه باید از موضع وحدت  این دو عرصه، به بحث و بررسی پرداخت. در نتیجه، 
دشـمن روحـی، دشـمن فکـری، دشـمن »شود، دارای تقسیمات درونی از قبیـل متجلی می« الزام، افحام و حدف دشمن»شکل 
  نیز هست.« عملی

به شکاکیت )توقف نظری و عملی به صورت مطلق( و ناسازگاری آن با عملکرد  ـ تحلیل قوم از سوفسطایی4/2

 سوفسطاییان 

ها و انواع مختلفی دارند، اما حداقل یک دسته از سوفسطاییان، منکر مطلـق ن است که گرچه سوفسطاییان دستهیگر ایاشکال د
« توقـف مطلـق»بیانجامـد، اثـری جـز « شک مطلق»علم و معرفت صحیح برای بشر هستند. حال اگر نفی مطلق علم به تردید و 

شود، باید به تردید و شک مطلق بیفتد و توان هـر گونـه فکـر و )نظرًا و عماًل( ندارد. لها سوفسطایی که مطلقًا منکر علم شمرده می
ه و نـه در حـال، ایـن سوفسـطاییان نـه در گهشـت شود کهها در حالی است که بالعیان مشاهده میهمه اینعملی از او سلب شود. 

اند: فعالیت  سوفسطایی قدیم تا جایی شدید بوده که نظم جامعه را در معرض خطر قرار داده و افرادی همانند سقراط گونه نبودهنیا
و ارسطو را برای حفاظت از نظم اجتماعی به تالش علمی سنگین واداشته و سوفسطایی جدید نیز اساسًا یک تمـدن جدیـد و یـک 

به نوین را رقم زده و بلوک شرق را که نیمی از دنیا را تصاحب کرده بود، پدید آورده اسـت! بـه عبـارت دیگـر انکـار جانحیات همه
سوفسطایی نسبت به مطلق معرفت صحیح بشری، الجرم باید منجر به شك و تردید مطلق شود و او را از هر گونه تحرکـی بـازدارد 

ن است که چنین تحلیلی صحیحی از سوفسـطایی ید، نشانگر اینگ و تمدن جدك فرهیاما تالش شدید سوفسطاییان برای ساخت 
تواند رفتار او را توضـیح دهـد. زیـرا نیست. در واقع تحلیل از سوفسطایی منکر علم بر اساس وجود مشکل در عقل نظری او، نمی

گیری شدید خود در مقابل هواداران علم عکه با موضتواند هیچ موضعی داشته باشد نه اینکند، نمیکسی که اصل علم را انکار می
گردد. یعنـی اگـر دهد که مساله و چالش به عقل عملی و اختیار او باز میبایستد! پس موضع نظری و عملی  سوفسطایی، نشان می

اند و به طـرف های منطقیون، به آنها پشت کردهرغم شنیدن تمام استداللعلی ین منطق صوریشود که مخالفدر عمل مشاهده می
رسـد ایـن دسـته دچـار عنـاد به نظر می ست؟ین چین مخالفیل از رفتار ای، تحلاندرفته یگریو عملی د یك دستگاه علمیساخت 

مباحثه با این دسته بر اساس عقل نظری و  شود و نه در عقل نظری! بنابراینهستند و روشن است که عناد در عقل عملی تحلیل می
 معنا و نادرست است. پردازد ـ بیاصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین ـ که به بود و نبود واقعیت می

 ـ مبنای قوم در تنبیه سوفسطایی معاند، ناسازگار با مبنای قوم در رویکرد نظری به ضرورت و هدف  1/4/2

هایی که توسط منطقیون برای مقابله با سوفسطایی معاند مطرح شده، ضرب و شتم اوسـت تـا از گر یکی از راهکاریاز سوی د 
خوردن و این طریق وی نسبت به امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین تنبه پیدا کنـد و بـه ایـن صـورت ناچـار شـود تفـاوت بـین کتـک

د و این در حالی است که بحث منطقیون در ضرورت شونخوردن را بپهیرد. این راهکار به وضوح، از سنخ عمل محسوب میکتک
گاهی و مقابله استداللی و نظری با مغالطات را مد نظر  و در هدف، به ذهن و مفاهیم مقید شده بود و جلوگیری از خطا در علم و آ

دود نـدارد. های عملی. لها طرح راهکار فوق در بخش هدف، تناسبی با طرح ضرورت به صورت مقیـد و محـداشت و نه مواجهه
خوردن و طور که گفته شد، حداقل گروهی از سوفسطاییان معاند ـ کـه در تصـور منطقیـون حتـی بـین کتـکعالوه بر این و همان
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انـد، بینند ـ دشمنی فعال و در حال ساخت نظم فکری دیگری هستند و تمدن دیگـری را محقـق کردهنخوردن نیز تفاوتی نمیکتک
 کند.  یون است، برای چنین عناصری اثری ندارد و مراد را حاصل نمیلها تنبیهی که مد نظر منطق

پرداخـت و بـه ایـن  یشناسـدشمن به شناخت خصم یا و روش، یشناسپس در این بخش از بحث هدف باید از منظر معرفت
هه ما بـا آنـان چگونـه دارند و دشمنی  دشمنان و مواج یاتیسوال پاسخ داد که دشمنان )یا تهدید کنندگان نظم جامعه( چه خصوص

های جانبـه از دشـمن و انـواع آن و شـیوهل هماهنـگ و همهیـه و تحلیـتجزرسد منطق صوری در بحث هدف، میاست؟! به نظر 
 مختلف  دشمنی او و نحوه برخورد با آن ارائه نکرده تا بر اساس آن بتوان به خصم ضربه زد و نظم جامعه را از خطرات رهانید.

 « شده توسط خصم جامعههمراه نمودن دوستان گمراه»به « الزام دوست»از . تحلیل جدید 5/2

هـای یـک جمـع عالوه بر آنچه گهشت باید به این واقعیت نیز توجه داشت که اختالل در نظم جامعـه گرچـه بـه دلیـل تالش
مراهـی بـا آنـان نداشـته باشـند، پهیرد، اما اگر بخشی از مردم ـ که نظم موجود را پهیرفته بودند ـ هیچ نحوه همخالف صورت می

شان برچیده خواهد شد. در واقع اختالل زنندگان نظم عمومی توفیقی در کار خود نخواهند یافت و پس از مدت کوتاهی بساطبرهم
در نظم جامعه به صورت جدی، بر ضعف درونی آن و تاثیرپهیری  بخشی از افراد و اقشار جامعه از سوفسطاییان داللت دارد. لـها 

کردن مجدد  بخشی از جامعه است کـه بـر اثـر گنجد، همراهمی« کنترل تهدیدکنندگان نظم اجتماعی»یکی از اموری که در عنوان 
اند یا حداقل در مقابل اختالل در نظم اجتماعی سکوت فعالیت خصم، نسبت به ادامه تبعیت از نظم فعلی دچار شک و تردید شده

، به عنوان ُبعـد «اسکات خصم»تعبیر کرد و آن را در کنار « الزام دوست»از این مطلب با عبارت توان رسد میکنند. به نظر میمی
 توانند ضرورت )اختالل در نظم جامعه( را برطرف کنند.دیگری از هدف قرار داد و این دو را مأل و مطلوبیتی دانست که می

 ی و سوم منطق صوریبرای ایجاد نظم جدید، به عنوان هدف تاریخ« بهینه و تکامل. »3

در بحث ضرورت بیان شد که خألها و کمبودهایی که علم منطق باید به آنها توجه کند، تنها به خطـا در ادراکـات فـردی و یـا 
یـا « دستیابی به ادراکات هماهنـگ فـردی»های انسانی باید در سطح شود و اال تالشخطر اختالل در نظم اجتماعی محدود نمی

دهـد کـه بخـش مهمـی از شد. این در حالی است که واقعیت به روشنی نشان میمتوقف می« د اجتماعیحفاظت از نظم موجو»
گیـرد. در ایـن صـورت تردیـدی های نوین برای رفع نیازهایش شـکل میو ابداع رویه« ایجاد نظم جدید»زندگی بشری در جهت 

هستند ـ نیز دچار خطـا خواهنـد « حفظ نظم جمعی»یا « ردینظم ف»هایی از این سنخ ـ که ماهیتا متباین با نخواهد بود که تالش
شود. در واقع ضـرورت سـوم بـرای های جدید و ناشناخته میهایی وارد عرصهشد خصوصٌا با توجه به این که بشر در چنین تالش

سـی در ایـن بـاره، هـدف دانست و با تحلیل و برر« کردن امورموانع بهینه»یا « چالش در ایجاد نظم جدید»توان علم منطق را می
کشـاند، فطـرت و خاصـیت رسد آنچه انسانها و جوامع را به سـمت ایجـاد نظـم جدیـد میمتناسب با آن را تعیین کرد: به نظر می

منـدی بیشـتری طلبی سرشته شده و به صورت دائمی، او را خواهان لهت و بهجت و بهرهخواهی و تکاملانسانی است که بر کمال
تـوان هـدف سـوم علـم منطـق را شـود. بنـابراین مـیاثر تکامل و بهینه و تغییر مقیـاس در موضـوعات حاصـل می قرار داده که بر

ی رفع خألها و موانعی است که بر سر دهندهدانست که تحقق آن، نشان« تکامل و بهینه»یا همان « مندی باالتر و لهت بیشتربهره»
 راه ایجاد نظم جدید وجود داشت. 
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 ، مؤید هدف سوم )بهینه( منطق«دروس خارج منطق»لی حکماء در برگزاری . رفتار عم1/3

البته ممکن است در میان عبارات و اصطالحات متداول علم منطق، چنین ضرورت و هدفی به صراحت یافت نشود اما به نظر 
ان مورد لحاظ بوده است. دهد که این ضرورت و تحقق هدف متناسب با آن، توسط آنرسد سراسر عملکرد منطقیون گواهی میمی

های متمادی بوده که در آن به حک و اصالح مباحـث ایـن ترین مصادیق این واقعیت، جریان مباحث منطقیون در طول قرنواضح
انـد و بعضـًا احتمـاالت و نکـات اند و با نگاهی اجتهادی و نوآورانه، مسائل این علم را مورد بررسی و بهینه قرار دادهعلم پرداخته

 یاد کرد.« جلسات درس خارج در علم منطق»توان از آن به اند که در اصطالح حوزوی میدی را به آن افزودهجدی

، به عنوان مؤید دیگر برای هدف سوم «ساخت تمدن پیش از رنسانس»به عنوان مبنای  «منطق صوری». قرار گرفتن 2/3

 منطق

شود که به این واقعیت تاریخی توجه شود: بنیانگهاران علم منطـق اما مصداق سترگ و پراهمیت  از مطلب فوق آنگاه واضح می
مباحث خود را تنها بر دفع خطر سوفسطاییان متمرکز نکردند بلکه آن را به نحوی عمق و اعتال بخشیدند که علم منطـق بـه مبنـای 

های مختلف هانیان کشید و عرصهجانبه )تمدن پیش از رنسانس( تبدیل شد و کارآمدی خود را به رخ جنظری برای یک تمدن همه
پهیر کـرد. یعنـی علـم منطـق بـا مند و محاسـبهرفت ـ بالنسبه قانونحیات را ـ که پیش از آن به صورت بدوی یا تخمینی پیش می

بشـری  هایهای جدیدی را برای نظم امور و رفع نیازمندییافتن در سایر علوم و فنون، باعث شد تا دانشمندان و فّنانان رویهجریان
ایجاد کنند و از طریق این علوم، نحوه تـأمین آن نیازهـا تکامـل یابـد؛ تـا جـایی کـه معمـاری و هنـر و نجـوم و طـب و مـدیریت 

دهی نمود و به این صورت، در حدود سه هزار سال بر همه ابعاد زندگی انسانی حاکمیت یافت های بزرگ و... را جهتامپراطوری
 بشریت رقم زد.مندی باالتری را برای و بهره

کـرد ـ وضـعیت متفـاوتی را پدیـد آورد و زمین ـ که نظم جدیـدی را جسـتجو میبا همه این اوصاف، آغاز رنسانس در مغرب
گهاری کردنـد و بـا سردمداران این حرکت نوین با إعراض از منطق و فلسفه و علوم موجود، دستگاه منطقی و علمی جدیدی را پایه

مقایسه ای که دستاوردهای آن، قابلمندی باالتری را برای بشریت رقم زدند؛ به گونهرا ارتقاء دادند و بهره تکیه بر آن، مقیاس تکامل
کنـد امـا آن را از جایگـاه با تمدن پیش از رنسانس نیست. این تحوالت و دستگاه منطقی آن، گرچه از منطـق صـوری اسـتفاده می

ی کارآمد خود در امر تکامل، نسبت بـه رغم سابقهاست. لها منطق صوری علی رهبری علوم و مبنای نظری برای تکامل خلع کرده
ای در امر کنندهدر دوران کنونی دچار انفعال و سکون و رکود شده؛ به نحوی که هیچ نقش تعیین« مندی بیشترتکامل و بهره»هدف 

معی که هنوز منطق صوری نسبتًا در آنها مورد توجه تکامل و موضوعات مربوط به آن ندارد. این وضعیت تا بدانجا پیش رفته که جوا
های اساسی برای حضور در قافله تمـدن بشـری و است و پهیرش کاملی نسبت به منطق جدید در آنها شکل نگرفته، دچار ضعف

ی اند. از همـین روسـت کـه برخـمانـدگی شـدهآور آن هستند و نسبت به روند تکامل جاری در جهان، دچار عقبسرعت سرسام
دار مساله تکامل در دنیای امروز است ـ وضعیت منطقی  جوامع در آسیا و افریقـا را از عوامـل ـ که عهده« توسعه»متخصصین امر 

 کنند.     ماندگی آنها ارزیابی میاساسی عقب
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 منطق صوری« موضوع»فصل سوم: 

   «هدف»با « ضرورت»یابی بین از طریق نسبت« موضوع»ـ مقدمه: دستیابی به  

نـه ی. به3و  یی. تولید شبهه از طـرف سوفسـطا2ت در فرد ی. ضعف عقالن1د و پیدایش علم منطق در یبیان شد که ضرورت تول
. اسـکات خصـم و الـزام 2. اقناع نفـس 1گیری سه اثر و هدف خ قابل تحلیل است که این سه ضرورت، موجب شکلیآراء در تار
ها )خالء( پاسخگو باشند و توانند نسبت به ضرورتته پرداخت که چه موضوعاتی میشد. حال باید به این نک. تکامل 3دوست و 

طور ها توجه کرد؛ یعنی همـانبردن به این مطلب باید به اهداف و مطلوبیتما را به اهداف مدنظر و آثار مطلوب برسانند. برای پی
تواند ما را به ابزاری رهنمون کند که وصیات اهداف نیز میها موجب تعّین اهداف شدند، توجه به خصکه توجه به خألها و نارسایی

موجب تحقق آن خصوصیات خواهد شد. به عنوان نمونه در بحث اقناع نفس به عنوان اولین بخش از اهداف منطق صوری اشـاره 
شود و تصـرفات او میبرد و از آنجا که چنین خطایی موجب ارتباط نامناسب با خارج شد که انسان به خطای ادراکات خود پی می

هماهنگی ادراکات بـا تکـوین و »سازد، هدف خود را رساند و زندگی و حیات او را دچار خلل میدر عاَلم تکوین را به نتیجه نمی
رسد عالم تکوین و دنیای خارج و یا طبیعت و خلقت، همان خصوصـیتی دهد. لها به نظر میقرار می« تصرف متناسب در خارج

 توان خصلت و ابعاد موضوع )ابزار دستیابی به هدف( را معین کرد.ه با توجه به آن، میدر اهداف است ک

 عقل تیفعال یبرا« صحت اریمع: »«یموضوع منطق صور»به عنوان سطح اول از « فلسفه داللت». 1

 «قانون خلقت و تکوین» برای فعالیت عقل بر اساس« صحتمعیار ». لزوم ارائه 1/1

رغم خطاپهیری خود، در راستای هماهنگی ادراکات با خارج و تصرف متناسب در عـاَلم واقـع قـدم یپس اگر بناست عقل عل
و معیاری نیازمند است تا صحت خود را بر اساس آن تنظیم کند تا دچار آسیب نشود و در ایـن  گاه و پایگاه و قاعدهبردارد، به تکیه

گونـه کـه تغهیـه سـالم بـه ت در تعبیر دهریون( و قوانین آن توجه کند؛ همانراستا باید به واقعیت و تکوین و نظام خلقت )یا طبیع
گیرد که خارج یا واقعیـت، عنوان امری فطری و غریزی نیز برگرفته از امور تکوینی و نظام خلقت است. این همه از آنجا نشأت می

 دچار هرج و مرج نیست و اجماال منظم است. 
د در چارچوب قانون باشد تا جسـمی سـالم را نتیجـه دهـد، بـرای یشود باانسان انجام می پس اگر فعل و انفعاالتی که در بدن

ه کند تا در نتیجه به ین خلقت تکید به قوانیتفکر صحیح )حرکت و فعالیت ذهنی( و دستیابی به اهداف مدنظر برای قوه عقل نیز با
گـاهی و کند. به تعبیر دیگعلم دست یابد و هدف )اقناع نفس و..( را محقق  ر انسان با تفکـر و فعالیـت عقـل، بـه دنبـال علـم و آ

گاهی اگر از سنخ امور بدیهی باشد، نیازی به کشف قانون ندارد  معرفت است به نحوی که زندگی خود را سامان دهد. این علم و آ
گاهی  نظری و غیربدیهی مدنظر قرار گرفت، فرض صحت و غلط در آن راه  ز یتم ید برایکند و باپیدا میاما اگر دستیابی به علم و آ

ن قانون بر تفکر و حرکت قوه عقل حاکم شود و فکـر یح از فکر غلط، قانون جاری در واقعیت و تکوین را کشف کرد تا ایفکر صح
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رسـید بندی توان به این جمعپس تا اینجا می 1جه صحیح و خالی از خطا برساند.یبا رعایت آن قانون منظم گردد و ما را به علم و نت
کـه ترتیـب و « علـم»و « تفکـر»، «قـانون خلقـت و تکـوین»های اولیه ادراک انسانی، با سه مقوله مـواجهیم: که ما در ایجاد پایه

 ای خاص میان آنها بیان شد.رابطه

بر « داللت»، علت لزوم تقدم «داللت»و تناسب آن با اصطالح « رابطه بین شیء و اثر آن». تعریف قانون خلقت به 2/1

 «علم»و « تفکر»

گونـه تعریـف است زیـرا آن را بدین« داللت»حال آنچه از مباحث قوم با واقعیت و قوانین خلقت تناسب بیشتری دارد، بحث  
ز یـدود، علم به چ از علم به یعنید. یبریبه وجود آتش م یدن آن دود پیمتصاعد باشد، از د یدود یکه از روزن یهنگام»اند: کرده

 ییگر به وجود آتش داللت و راهنمـایا به عبارت دیقت دود ذهن شما را به وجود آتش رهنمون شده ید. در حقینکیگر حاصل مید
گر حاصل شود. مانند همان داللت دود یز دیکه از علم به آن علم به چ یء است به نحویکرده است. پس داللت عبارت از بودن ش

که علم بدان موجـب  یزیرنگ بر ترس، و داللت پرچم افراشته بر جشن. چ یدگیپا بر رونده، و داللت پر یبر آتش، و داللت جا
گر علم بدان حاصـل شـود، یز دیکه به واسطه چ یزی(  و آن چle signeا عالمت )یکننده(  ییگر شود، داّل )راهنمایز دیعلم به چ

الدالله هی کون الشیء بحالـه  اذا علمـت ان »و همچنین:  2«( نام دارد.la chose signifiee (شده( یا عالمت ییمدلول )راهنما
بوجوده انتقل ذهنک الی وجود شیء آخر... ال شک ان انتقال الههن من شی الی شی الیکون بال سبب و لیس السـبب اال رسـوخ 

 3«.العالقه بین الشیئین فی الههن و ههه العالقه الههنیه ایضا لها سبب و سببها العلم بالمالزمه بین الشیئین خارج الههن
نیسـت و چنـین « انتقال ذهن از یک مفهوم به مفهوم دیگـر»صرفًا به معنای « داللت»که اصطالح  دهدتعاریف فوق نشان می

و علـت  ایـن انتقـال ذهنـی را تبیـین « فلسفه»تر که در واقع شود اما بخش مهمانتقالی تنها بخشی از تعریف داللت محسوب می
یعنـی حـالتی در شـیء . «کون الشـیء بحالـه  »یا  «بودن شیء به نحوی که...»ف است: کند، عبارت ابتدایی در این تعریمی

شود و این حالت در شیء، در اختیار ایـن شـخص و آن فـرد نیسـت بلکـه ریشـه در خـارج و وجود دارد که عامل انتقال ذهن می
توان به این مهم توجه کرد که شیء، می« اله  کون الشیء بح»واقعیت شیء و قوانین خلقت و تکوین دارد. برای توضیح بیشتر درباره 

نبرد ـ بـه نحـوی اسـت کـه که ذهن به آن پی ببرد یا پیدر مثال فوق ـ فارغ از این« جای پا»یا « دود»دارای آثار قهری است؛ مثال 
شود تا ذهن ب میاست و همین خاصیت است که موج«( شدن از روندهناشی»یا « برآمدن از آتش)»دارای این اثر یا رابطه خاص 

ای بین شیء و اثر آن جریان دارد که عقل نیز با انسان نیز با لحاظ آن شیء، به آن اثر و رابطه منتقل شود. پس در عالم خارج، رابطه
م کـه برخاسـته از یکنـیحکم مـ یعیجه با مشاهده هر دودی، به صورت طبیدهد و در نتشود و سپس آن را تعمیم میآن مواجه می

                                                 
ای کشف را به آید: عده. البته در اینجا به اجمال تکیه شده تا بتوان وجه مشترکی بین مکاتب گوناگون را مطرح کرد زیرا در هنگام تفصیل، اختالفاتی پدید می

دانند. لذا مواد استدالل در کامل و صددرصدی با واقعیت تعریف کرده و هر چیوی که در آن پای احتمال و ظن به میان کشیده شود را منجر به نتیجه نمی تطابق

ارجی برقرار شود را برای اطالق های ذهنی و خکه نسبتی بین یافتهی دیگر همیناین مبنا باید بدیهی بوده باشد یا با سلسله قیاسات به بدیهیات منتهی شود. عده

پندارند. لذا به استقراء ناقص نیو حجیت منطقی دانند، چون معیار علمی بودن یک چیو را کارآمدی و افوایش قدرت تصرف انسان میبر آن کافی می« علم»

دعی ایجاد هماهنگی بین این دو دسته از دانشمندان است، تکیه کنند. اما متن حاضر به این دلیل که مبخشند و به این صورت، راه خود را از دسته اول جدا میمی

 داند.به اجمال در این قسمت را ضروری می

 ، جلد اول.57، محمد خوانساری، صفحه یمنطق صور ،گانه آن. داللت و اقسام سه2

 .35. المنطق مرحوم مظفر، ص3
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د یـن قانون هم بایناظر به قانون یا همان رابطه بین دال )شی( و مدلول )اثر( است و ا« فلسفه داللت»ن علت و یست. بنابراآتشی ا
کـرده و مـا را بـه علـم  یح را طین برگردد، راه صحیه تفکر و حرکت عقل به این قوانیه خلقت و تکوین برگردد. اگر پاین اولیبه قوان

انسـانها  یشود. به طـور مثـال وقتـیح بوده و منجر به علم نمیر صحیه نداشته باشد، راهش غیقوانین تک رساند و اال اگر به اینمی
در کنـار  ییازمند تابلوهـایگیرند که دارای پیچ و خم و لغزندگی و... است و لها نای قرار میشوند، در مقابل جادهین میسوار ماش

تًا علم یکنند. پس نظم منطقی آن است که ابتدا فلسفه داللت، سپس تفکر و نهالت و دال ییجاده هستند که آنها را به سمتی راهنما
هایی هستند که بـا خصوصـیات هـدف )اقنـاع نفـس( رد. یعنی این سه، مقولهین حرکت است، مورد مطالعه قرار گیکه محصول ا

 شوند.  توانند به عنوان موضوع علم منطق و ابزار تحقق اهداف آن تلقیتناسب دارند و می
داللت صرفًا به معنای انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر است و ارتباط مستقیمی به قانون حـاکم بـر »ممکن است گفته شود: 

تواند ساختمان فکری را شکل دهد بلکه حرکت عقل یـا همـان نمی« علم»و « تفکر»؛ اما باید توجه داشت که صرف «تفکر ندارد
ت است تا با تکیه به آن، تمایز بین فکر صحیح و فکر غلط روشن شود. یعنی همانند شـاقولی کـه تفکر، نیازمند به یک معیار صح

شود دیوار یک ساختمان به صورت کج باال نیاید، تفکر نیز باید با یک شاقول )قوانین حاکم( سنجیده شود تـا محصـول باعث می
د با توجه به آن تعریف داللت، فکر و علم را دقیق کرد؛ نـه یاشود باز خطا دنبال می یریدرست )علم( بدست بیاید. پس اگر جلوگ

ن قـوه عقـل یی این داللت غافل شـد. بنـابرااکتفا کرد و از علت این انتقال و فلسفه« انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر»که به این
ق یـا از طریـق ضـعف خـود یـا از طریـ، ییق سوفسطایا از طریشود )یکند و در تفکر، دچار خلل و ذلل میفعالیت دارد و فکر م

نه کند تا بتواند کنترل کنـد یوسته فکر را با آن بهیه کرده و پیت و تکوین تکید به واقعیگهشتگان( و اگر بخواهد خطا را کنترل کند، با
 ا نه؟یر درست قرار دارد یا در مسیکه آ

ازی به کشف قانون در آنهـا یهستند و به همین دلیل، ن یهیهایی که در کتب متداول برای داللت ذکر شده، اموری بدالبته مثال
ست. لها یبه کشف قانون ن یازیفهمند و در فهم آن نیشود. یعنی همگان اعم از عوام و خواص، رابطه دود و آتش را میاحساس نم

آن که شـامل تمـام ابعـاد  این مثال و نظائر آن تنها در صورتی که برای تسهیل بحث بر مبتدی ذکر شده باشد، خوب است اما برای
توان به این مساله توجه کرد که بشر با تکیه به انبوهی از تـالش ست. در مقابل و به صورت نمونه مییبحث داللت باشد، مناسب ن

 فکری و مالحظه قوانین طبیعی و معادالت علمی، توانسته خورشید را به یک منبع انرژی تبدیل کند یا آلیاژها و مواد جدیدی بسازد
 که هیچ یک از این امور، بدون قانون و معادله ممکن نیست.

 « معیار صحت»)رابطه بین شیء و اثر( به عنوان « علت و فلسفه داللت». نتیجه: معرفی 3/1

قانون خلقت و تکـوین  و معیار صحت در فعالیت عقل را بر اساسپس برای توضیح کیفیت ساخت علم منطق باید ابتدا منشأ 
ت مخلوق )در تعبیر متالهین( یا ذات طبیعت )در تعبیر مادیون( قهرًا دارای اثری خاص است و شیء تحت این قانون معّین کرد: ذا

کند و حرکت عقل )تفکر( برای اتصاف به وصف صحت، باید آن را مراعات کند و منطق نیز باید همین رابطه را مالحظه حرکت می
توان از صحت و غلط و معیار آن سخن گفـت؟! در واقـع تفکـر بـه ه نشود، چگونه میکند. اما اگر رابطه بین شیء و اثر آن مالحظ

رود و لها باید نسبت آن با صحت و معیـار صـحت مشـخص معنای حرکت عقل به شکل عام آن است که احتمال خطا در آن می
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یح و ناصحیح را معین کرد تا در نتیجه به شود؛ یعنی باید با تکیه به قوانین خلقت و امور ثابت  خارج از ذهن، تفاوت بین تفکر صح
 دست یافت.« علم»

 . فقدان نظم منطقی بین داللت و تفکر و علم در مباحث قوم، به دلیل برخورد آموزشی با رئوس ثمانیه4/1

شود و میاند بلکه در کتب منطقی متداول، ابتدا بحث علم و تفکر در رئوس ثمانیه مطرح البته منطقیون با این نظم سخن نگفته
داللـت و »دهـد کـه الهکر نشـان میگیرد. این در حالی است که استدالل فوقسپس در بخش الفاظ، داللت مورد بحث قرار می

شـکل بگیـرد. امـا « مبادی علم منطق»مقدم شود تا نظمی معقول در سطح « علم»بر « تفکر»و سپس « تفکر»باید بر « فلسفه آن
ماننـد  یرا قائل هستند مبادی و مقدمات هر علمیاند زسنجی خاصی را مدنظر قرار ندادهنسبتنظم یا « مبادی»منطقیون در سطح 

د و نتایج آن علم است تا مبتـدیان در زمـان تحصـیل، یاز نحوه ساخت و تول ینیست بلکه حاوی مطالب یعلم یه، بحثیرئوس ثمان
آنها تسهیل شود. یعنی رئوس ثمانیه، شکلی بدون نظم و بسـیط  دا کنند و امر آموزش براییبیشتری برای ورود به این علم پ یآمادگ

 1شود.ای برای ورود به بحث علمی محسوب میدر علوم جدیده است که امروزه مقدمه آشنایی با دوره و زمینه« نیازپیش»از 

 )حصر عقلی( و ارائه تقسیم پیشنهادی« ثنائی». ضرورت تقسیم فلسفه داللت، به صورت 5/1

اند متوقف نشده« اصل داللت»تواند به بحث عمق بیشتری ببخشد، توجه به این نکته است که منطقیون در تعریف میاما آنچه 
و « داللـت طبعـی»، «داللت عقلی»ترین تقسیم داللت را اند و شاملبلکه به تقسیم داللت و بیان اقسام مختلف برای آن پرداخته

قطعـًا « رابطه بـین شـیء و اثـر»ین تنوع و تقسیمی، امری مستحسن است چرا که اند. واضح است که چندانسته« داللت وضعی»
تر از واقعیـت و های آن، بـه شـناخت دقیـقاز کّلیت و تبیین گوناگونی« فلسفه داللت»کردن امری متنوع و گوناگون است و خارج

ها یک ضرورت اکتفا نشد بلکه ضـرورت کند. عالوه بر این، در بحث ضرورت پیدایش علم منطق به ذکرخارج کمک شایانی می
علـم منطـق )ابزارهـای دسـتیابی بـه « موضـوع  »گردید. پس « هدف»دارای تنوع و تعّدد بود که همین امر، موجب تنّوع و تعّدد در 

اولـین )به عنوان « معیار صحت»یا « فلسفه داللت»اهداف( نیز باید از همین روند تبعیت کند که در این صورت، تقسیم و تنویع  
 ایجاد خواهد کرد.« هدف»و « ضرورت»با « موضوع»سطح از موضوع(، سازگاری و هماهنگی بین 

اما نباید از نظر دور داشت که گرچه اصل تقسیم داللت به سه قسم فوق توسط منطقیـون، گـامی در مسـیر صـحیح محسـوب 
« های مختلف داللتسبب»خی حیثیت این تقسیم را شود اما کیفیت و نحوه این تقسیم، محل سوال و تأمل است زیرا گرچه برمی

رسد ایـن اند اما به نظر می)مالزمه ذاتی در داللت عقلی، طبع انسان در داللت طبعی و جعل جاعل در داللت وضعی( ذکر کرده
فلسـفه شود. این در حالی است کـه اگـر حیثیت به صورت ثنائی شکل نگرفته و بر مبنای منطق صوری، موجب حصر عقلی نمی

داللت به عنوان معیار صحت و پایگاه تفکر صحیح و علم تلقی شود، برخورد استقرائی و غیرثنائی با آن عدم اسـتحکام علمـی در 
توان استقرائًا اقسام دیگری از داللت را مطرح کـرد و از ایـن های منطق صوری را در پی خواهد آورد. یعنی در این صورت، میپایه

ر دایره تفکر و علم را مطرح نمود و دانش منطق را به دلیل عدم توجه به آنها، مورد اشکال قرار داد و متهم به طریق، ادعای توسیع د
طبع »به « داللت طبعی»المثل به انحصار توان به تقسیمات فعلی نیز اشکال کرد و فیکه میعدم استیعاب و شمول نمود. کما این

                                                 
 توان پذیرفت که نظم خاصی از مباحث ارائه نشود.یگر نمیهای یک علم، دالبته با ورود به اصل بحث و طرح مبانی و ریشه. 1
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هایی در مباحـث ن به طبع سایر موجودات  ذی طبع پرسـش کـرد. وجـود چنـین لغزشـگاهنقد وارد نمود و از عدم تعمیم آ« انسان
روبنایی و درجه چندم یک علم شاید اثر مهمی نداشته باشد اما برای معیار صحت، آن هم در علم منطق که به دنبال تعیین قواعـد 

تبعیت « فلسفه داللت»نیز باید از « فکر و علمت»پهیرش نیست. خصوصًا با توجه به این که روشن شد صحت در تفکر است، قابل
تـوان تقسـیمات بکنند. لها در صورتی که تقسیمات فلسفه داللت به صورت علمی و عقلی و غیراستقرائی شکل بگیرند، آنگاه می
نی مسـتدّل بـرای تفکر و تقسیمات علم را به تبع آن منظم کرد و به معیاری برای حل اختالفات قوم در این زمینه دست یافت و میزا

ترین بحث برای رعایت اسلوب منطقی تقسیم )= تقسـیم ثنـائی(، مـا بندی علوم و تنویع آنها پیدا کرد. به عبارت دیگر بایستهطبقه
 کند.     ی علم منطق و موضوع آن بحث مینحن فیه است که از واقع و تکوین به عنوان معیار صحت و پایه

که این رابطـه ذهنـی باشـد یـا خـارجی و ی بین شیء و اثر )اعم از اینبه این شرح است: رابطهدر این راستا تقسیم پیشنهادی 
ناپهیر نیست و قسمی کـه تحـت چنـین قـانونی ناپهیر است یا تحت قانون جبری و تخلفجبری و تخلف1واقعی(، یا تحت قانون

دفی کـه موجـود مختـار و صـاحب اراده )انسـان( از گیرد و بر حسب هـنیست، امور اعتباری یا داللت اعتباری )وضعی( نام می
  2تغییر است.قابل جعلش داشته،

)هماننـد رابطـه  3ای همیشگی بین شیء و اثر در آن برقرار استناپهیر است، یا رابطهاما قسمی که تحت قانون جبری و تخلف
گهاری کرد. یـا رابطـه همیشـگی بـین نام« لت عقلیدال»توان این قسم را به کنندگی یا سّیالیت( که میبین آب و اثری مانند خیس

« داللت طبعـی»توان این قسم را شیء و اثر در آن برقرار نیست )همانند رابطه بین آب و برودت یا رابطه بین آب و حرارت( که می
اصطالح فاصـله داشـته نام نهاد. البته ممکن است این تفسیر از داللت عقلی و داللت طبعی با استعماالت رایج نسبت به این دو 

باشد اما روشن است که معیار، جریان قواعد علمی )از جمله تقسیم ثنائی( و بهینه اصطالحات بر اساس آن است و نه تنسـک بـر 
تـوان از تقسـیم پیشـنهادی استعماالت مشهور و متداولی که تنها به استقراء ناقص تکیه دارند. به عبارت دیگر تنها در صـورتی می

را به معنای متداول خود و در کنار سـایر اقسـام بـه صـورت منطقـی « داللت طبعی»که یک تقسیم ثنائی دیگر بتواند دست کشید 
نبودن رابطه بین شیء و اثر در عـین واقعـی بـودن آن، از امـوری توضیح دهد. گرچه به این نکته نیز باید توجه داشت که همیشگی

ها و فقدان آن در برخی دیگر ی )سرخی صورت در اثر خجالت برای برخی انساناست که حتی با استعمال متداول در داللت طبع
و...(، تناسب تاّمی دارد. پس تنها تغییری که الزم است در داللت طبعی اتفاق بیفتد تا با تقسیم پیشنهادی سـازگار گـردد، تعمـیم 

 داللت طبعی از طبع انسان به همه موجودات است.
                                                 

 ترادف دارد.« علل و معالیل نسبی»است اما در نود فالسفه جدید غرب، با « االمریعلیت نفس». قانون در نود منطقیون و فالسفه شرقی، مترادف با 1

گیرد و لذا اجمالی از نظم ها تابع هدف انسان شکل میته شود بلکه این نوع نسبت، نباید به معنای هرج و مرج دانس«ناپذیر نیستتحت قانون تخلف». عبارت: 2

 کند.در آنها برقرار می

)مانند نطق برای انسان( و « ذاتی»توان خوانندگان محترم را به اصطالح تر شود میروشن« تقسیم به رابطه بین شیء و اثر همیشگی و غیرهمیشگی»برای آن که  .3

ذاتی و »را مطرح کرد اما باید توجه داشت که اصطالح « جوئیات خارجی»و « امور کلی»یا ای انسان( در علم منطق ارجاع داد خندیدن بر )مانند« عرضی»

شوند. این در حالی است جایگاه بحث نیو به تفصیالت منطق مربوط می «ئی خارجیکلی و جو»الت ماهیت است و اصطالحِ ، مختص به فلسفه اص«عرضی

های اولیه شناخت و قبل از فلسفه و تفصیالت منطق است. لذا از ذکر اصطالح فوق در متن خودداری و تالش شد حیثیت تقسیمی بیان در سطح پایهحاضر، 

سفی مختلف های فلشود که حاوی امری شامل و عامّ نسبت به همه مکاتب فلسفی و قبل از تفاصیل منطقی باشد. البته از همین جاست که ریشه و اساس دستگاه

دهد تا فلسفه اصالت وجود که امر کند و تغییرات را به وجود احاله میگیرد؛ از فلسفه اصالت ماهیت را که امر ثابت و اصیل را ماهیت معرفی مینیو شکل می

 گرداند.    داند و تغییرات را به ماهیات و اضطرار عقل برای اعتبار آنها باز میاصیل را وجود می
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 ، به صورت خالصه در شکل زیر قابل مالحظه است:«فلسفه داللت»قسیم ثنایی برای با توجه به توضیحات فوق، ت

 
 

 قسمی از اقسام داللت )موضوع منطق(، به دلیل حقیقی بودن رابطه شی اعتباری با اثر آن« داللت اعتباری )وضعی(. »6/1

اری را قسمی از اقسام دانست چرا که امور توان داللت اعتباگر بحث درباره واقع و تکوین است، نمی»ممکن است گفته شود: 
افعال ارادی و آثار آن نیز خود واقعیتی است که بایستی درباره آن به ؛ اما اوال اراده و «ازاء ندارند و دارای واقعیت نیستنداعتباری مابه

های منطق است ساخت ریشه های اولیه شناخت و کیفیتهمعیاری برای حرکت صحیح دست یافت. ثانیا این تقسیم برای بیان پای
شود )همانند تعریف حقیقت و اعتبار( استفاده کرد. عالوه بـر توان در آن، از مباحثی که در سطوح بعدی مطرح و اثبات میو نمی

رابطـه »نبودن مطرح شود بلکه مقسـم نیست تا اشکال حقیقی« شیء خارجی و واقعی به تنهایی»در اینجا « مقسم تقسیم»این که 
است و روشن است که امور اعتباری نیز در عالم خارج دارای اثر هستند. مثال وضع الفاظ گرچـه امـری اعتبـاری « یء و اثربین ش

ای وضعی و جعلی است، اما اثری مانند نظم جامعه شود اما اثری همانند تفهیم و تفاهم در پی دارد یا قانون گرچه مقولهدانسته می
ن شیء )اعم از حقیقی و اعتباری( وقتی دارای اثر حقیقـی باشـد، الجـرم رابطـه بـین آن شـیء و اثـرش آورد. بنابرایرا به دنبال می

حقیقی است و در واقع و خارج جریان دارد گرچه روشن است که قوانین  حاکم بر رابطه بین شیء اعتباری و اثر آن، متغایر با رابطه 
ابل انکار و نفی نیست و در این تقسیم نیز نفی نشـده، بلکـه بـه خـوبی در بین شیء حقیقی و اثر آن است که این تغایر و تفاوت ق

 ناپهیر جبری( مورد توجه قرار گرفت.پهیر ارادی و بر اساس هدف انسانی در مقابل قانون تخلفحیثیت تقسیم )قانون تخلف
نوان امری که بایـد از فلسـفه داللـت ثالثا نه تنها تقسیمات منطقیون نسبت به داللت، بلکه تقسیمات آنان نسبت به علم )به ع

گهارد بلکه بررسی آن را به نحوی وارد حیطه تبعیت کند( نیز بر اساس همین حیثیت تقسیم ـ که بحث از امور اعتباری را کنار نمی
یا « ملیعلم نظری و علم ع»یا تقسیم  « فلسفه نظری و فلسفه عملی»کند ـ شکل گرفته است. یعنی حیثیت تقسیم  علوم عقلی می

گردد که موجب شده تا داللـت و فلسـفه در کلمات قوم دقیقًا به حیثیت تقسیمی باز می« حکمت نظری و حکمت عملی»تقسیم  
چـون علـم حکمـت دانسـتن همـه »کنـد: داللت، به حقیقی و اعتباری تقسیم شود. لها خواجه نصـیرالدین طوسـی تصـریح می
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جودات، منقسم شود به حسب اقسام آن. و موجودات دو قسمند یکی آنچه وجود آن، چیزهاست چنانکه هست، به اعتبار انقسام مو
موقوف به حرکات ارادی اشخاص بشری نباشد و دومی آنچه وجود آن منوط به تصرف و تـدبیر ایـن جماعـت بـود. پـس علـم بـه 

قسـم دوم و آن را حکمـت عملـی  موجودات نیز دو قسم بود: یکی علم به قسم اول و آن را حکمت نظری خوانند و دیگر علـم بـه
ان الغرض فی الفلسفه ان یوقف علی حقایق االشیاء کلها علی قدر ما یمکن االنسان ان »گوید: که ابن سینا میهمچنان 1«خوانند.

معرفه االمور  یقف علیه و االشیاء الموجوده إما اشیاء موجوده لیس وجودها باختیارنا و فعلنا و إما اشیاء وجودها باختیارنا و فعلنا و
کنـد: و همـو تصـریح می 2«التی من القسم االول تسمی فلسفه نظریه و معرفه االمور التی من القسم الثانی تسّمی فلسـفه عملیـه

فیکون االول تتعاطی به الموجودات ال من حیث هی افعالنا و احوالنا... و الثانی یلتفت فیه لفت موجودات هی افعالنا و احوالنا... »
 3«ود من اهل الزمان انهم یسمون االول علما نظریا الن غایته القصوی نظر و یسمون الثانی منهما عملیا الن غایتـه عمـل.و المشه

پس تقسیماتی که در بحث علم مورد توجه اکابر قوم بوده، موّید صحت تقسیم و حیثیتی است که پیرامون فلسفه داللـت پیشـنهاد 
 شد.

 منطق صوری« ضرورت و هدف بیرونی»در اقسام داللت، به دلیل تناسب با « یداللت اعتبار». لزوم بیان 1/6/1

های پیدایش علم منطق ذکـر شـد، البته نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که طبق مباحثی که پیرامون ضرورت
ه خطای فکـر انسـان در رابطـه بـا هایی متباین از یکدیگر مطرح شد که یکی ناظر بتنها یک ضرورت مطرح نگردید بلکه ضرورت

تکوین و دیگری ناظر به خطا در رابطه انسان با انسان و ایجاد هرج و مرج و اختالل در نظم جامعه بود. بر همـین اسـاس بـود کـه 
خارج به دو اهداف نیز تنوع پیدا کرد و بر همین اساس، موضوع علم منطق نیز باید ناظر به این تنوع و تباین باشد. لها تقسیم واقع و 

قسم  امور حقیقی و امور اعتباری کاماًل دقیق بوده و تناسبی تاّم با ضرورت و هدف علـم منطـق دارد و ابـزار جلـوگیری از خطـا در 
دهـد و بـه رابطه انسان با تکوین و همچنین ابزار جلوگیری از خطا در رابطـه انسـان بـا انسـان )جامعـه( را در اختیـار مـا قـرار می

، به 4اندکند و تمایزهایی را که قوم بین عقل نظری و عقل عملی مطرح کردهن دو عرصه و معیار صحت آنها توجه میهای ایتفاوت
 دهد.صورت مدلل و مّتکی به تقسیم ثنائی توضیح می

  . بیان اقسام داللت اعتباری بر اساس تقسیم ثنایی2/6/1

ثی است که ضرورت دارد در علم منطق و موضوع آن مـورد مداقـه های اعتباری از مباحبر اساس آنچه گهشت، امور یا داللت
های حقیقـی بـه دو قسـم گونه که امور یا داللتقرار گیرد و چنین ضرورتی با عدم تقسیم آن، ناسازگار است. یعنی حداقل و همان

توان انواع این امـور را بـه درسـتی تقسیم گشت تا احکام آنها با یکدیگر مخلوط نشود، تقسیمی نیز در امور اعتباری الزم است تا ب

                                                 
 .38اصری، انتشارات خوارزمی، ص . اخالق ن1
 .12. منطق شفاء، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، فصل اول ص 2

 .6منطق المشرقیین، فی ذکر العلوم، ص  3.
بندی های مختلفی برای جمعشود و بحث. البته در مورد وجه تمایز عقل نظری و عقل عملی و حیثیت تقسیم عقل به این دو قسم، کلمات مختلف و مضطربی در کتب قوم دیده می4

رو در مباحث گهشته روشن عیت کند. از ایننسبت به این تقسیم ارائه شده، اما مهم آن است که این تقسیم از شئون عقل و علم است و لها باید بر مبنایی متقن شکل بگیرد و از آن تب
گیری منطق و اصطالحات آن تلقی شود و تعاریف و تقسیمات تفکر و علم بدان بازگردد ان معیار صحت و پایگاه شکلشد که این مبنای متقن، همان فلسفه داللت است که باید به عنو

  و با آن هماهنگ شود.
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پـهیر )و ارادی و رسد رابطه بـین شـیء و اثـری کـه تخلفتشخیص داد و از خلط احکام آنها با یکدیگر جلوگیری کرد. به نظر می
تقسـیم شـود؛ یعنـی برخـی از امـور ارادی دارای آثـار « متغیر»و « ثابت»تواند به دو قسم غیرجبری و بر حسب هدف( باشد، می

شود اما برخی دیگر از امور ارادی، آثاری دارند که همیشگی نیستند. خصوصًا بـا وقت از آنها منفک نمییشگی هستند که هیچهم
 اصطیاد است. که چنین تقسیمی، از کلمات قوم نیز قابلتوجه به این

پـهیر اسـت و ز انسانهاست و لـها تخلفای ای عدهبه عنوان امری ارادی و اعتباری )که منوط به اراده« جامعه»به عنوان مثال  
َبر و فرادسـت و ده و فرمـانتواند اثری همچون ایجاد طبقه حاکم و محکوم و فرمانتواند نباشد( در فرضی که محقق شود، نمیمی

د اما هر تواند تحقق نیابد و در این صورت روشن است که حاکم و محکومی نیز وجود ندارفرودست در پی نیاورد. البته جامعه می
طلبانی باشند که به دنبـال نفـی ومرجگاه که وجود جامعه فرض شود، الجرم اثری از قبیل حاکم و محکوم به دنبال دارد و اگر هرج

سـینا اند. ابنحاکمه در یک اجتماع انسانی باشند و در این مسیر موفق شوند، عماًل اصل جامعه را از بین بردهمطلق هر گونه هیأت
فّضل ما بین الصانع و المصنوع و المالک و المملوک و السائس و المسوس حتی صار ذلک طریقًا »مطلب اشاراتی دارد:  نیز به این

فقد علـم »دارد: کند و تصریح میباز می« التفاضل بین البشر»و سپس بابی را تحت عنوان  1«الی معرفه ما بین الخالق و المخلوق
نصیر که خواجههمچنان 2«ًا ملوکًا لتفانوا عن آخرهم و لو کانوا کلهم سوقًا لهلکوا عیانًا بأسرهمذوو العقول أن الناس لو کانوا جمیع

کید می 3«اند: لو تساوی الناس لهلکوا جمیعاً و این است آنچه حکماء گفته»گوید: نیز پس از توضیحاتی مشابه می کند: و سپس تأ
زل گفتیم و رئیس منزل مرئوس بود به نسبت با رئیس محله و رئیس محله مرئوس که در ]تدبیر[ منهر اجتماعی را رئیسی بود چنان»

البتـه  4«به نسبت با رئیس مدینه... و هر دو شخصی که میان ایشان در صناعتی یا علمی اشتراک بود، میان ایشان ریاستی ثابت بود
ند قانون، ُمجری قانون، واضع قانون، تـأمین نیازهـای توان برای آثار ثابت و همیشگی جامعه ذکر کرد همانهای دیگری نیز میمثال

 و... . 5اندگیری جامعه و مدینه شدهعمومی که علت شکل
اما برخی امور ارادی یا اعتباری نیز هستند که دارای اثر همیشگی نیستند. در واقع اگر از اصل مقوالت ارادی و تصویر کّلـی از 

المثل قانونی نظر شود و به کیفیتی متعّین از امور ارادی توجه گردد و فیصرف« ی محکومای حاکم و طبقاتوجود طبقه»آنها همانند 
تصور است. مانند قانونی که در آن ظرفیـت و خاص در نظر گرفته شود، آنگاه آثاری متغیر و غیرثابت و غیرهمیشگی برای آن قابل 

ندارد. یا قانونی که مورد پهیرش عموم قرار گرفته اما متناسب با  را به دنبال« اثر پهیرش و اطاعت»کشش مردم مالحظه نشده و لها 
گیـری شـرایط گردد یا متناسب با هدف بوده اما به دلیـل شـکلهدف نبوده و غرض از جعل را حاصل نکرده و لها ملغی اعالم می

شـد، از بـین از این قوانین حاصـل میشود و به این صورت، آثار حقوقی و جزایی و توبیخی و تشویقی که ویژه، اضطرارًا الغاء می
دهـد: نصیر نیز به خوبی همین تقسیم ثابت و متغیر در امور ارادی و عملی و اجتماعی را توضیح مـیرود و... . عبارات خواجهمی

                                                 
 .56کتاب السیاسه، نشر بدایات سوریه، ص  .1

 .57همان، ص  .2

 .251اخالق ناصری، ص  3.

 .256همان، ص  4.

گیری جامعه و مدینه دهد و روند شکلاختصاص می« احتیاج خلق به تمدن»، اولین فصل از بحث سیاست مدن را به کما اینکه خواجه نصیر در اخالق ناصری .5

 کند.تبیین می« نیاز»را بر اساس 
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 سطوح

 

 مبادی

 

ع باشد یا و بباید دانست که مصالح مبادی اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضی نظام امور و احوال ایشان بود در اصل یا طب»
وضع؛ اما آنچه مبدأ آن طبع بود آنست که... به اختالف ادوار و تقّلب سیر و آثار، مختلف و متبّدل نشود و آن اقسام حکمت علمی 
]تههیب اخالق، تدبیر منزل، سیاست مدن[ است که یادکرده آمد. و اما آنچه مبدأ آن وضع بود اگر سبب وضع، اتفاق رأی جماعتی 

را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب، اقتضای رأی بزرگی بود مانند پیغمبری یا امامی، آن را نوامیس الهی گوینـد.... و بود بر آن، آن 
چون مبدأ این جنس اعمال مجرد طبع نباشد وضع است، به تقّلب احوال و تغّلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبّدل ملل 

پهیر را به دو نوع دارای اثر همیشگی و فاقـد توان رابطه بین شیء و اثر تخلفخالصه، عقاًل می پس به طور 1«و دول در بدل افتد...
اثر همیشگی تقسیم کرد و عبارات قوم نیز موّید این بررسی عقلی است. گرچه نباید فراموش کرد که معنای اثر همیشگی و فقـدان 

بودن از یکـدیگر مور حقیقی نیست چرا که این دو از ابتدا در جبری و ارادیآن )یا ثابت و متغیر( در امور ارادی و اعتباری از سنخ ا
« ضرورت و امکان»ارجاع داد و امور ارادی را بر اساس « ضرورت و امتناع»توان امور حقیقی را به جدا شدند. به عبارت دیگر می

 ع دارد چرا که معّلق به اراده انسانی است.تبیین کرد. لها هم اصل امر ارادی و هم آثار آن، فرض تخلف و عدم تحقق و وقو
فلسفه »را در قالب مقسم و اقسام و حیثیت تقسیم « موضوع علم منطق»توان بخش بر اساس توضیحات فوق تا این مرحله، می

ط علم منطق قرار داد تا ایـن سـه در یـک ارتبـا« ضرورت و هدف  »در این شکل به نمایش گهاشت و سپس آن را در کنار « داللت
 منظم و منطقی تعریف شوند:

 

 موضوع: فلسفه داللت هدف ضرورت 

 فرد
 خطا در فهم

 )ارتباط ذهن با خارج(
تصرف هماهنگ در 
 تکوین )اقناع نفس(

بین  ی علیتیرابطه
 شیء و اثر

 ثابت: داللت عقلی

 متغیر: داللت طبعی

 جامعه
 اختالل در نظم جامعه

)ارتباط انسان با 
 انسان(

ماهنگ در تصرف ه
 جامعه 

)اسکات خصم و 
 الزام دوست(

ی ارادی بین رابطه
 شیء و اثر

 )داللت اعتباری(

 ثابت
 )مانند: طبقه حاکم و محکوم( 

 متغیر
 )مانند: قوانین اجتماعی(

 

و  نهیبه»شدن آن با ضرورت و هدفِ هماهنگ یبرا ؛یاراد یهابا داللت یتیعل یهاداللت نیب یسنجلزوم نسبت. 7/1

 «تکامل

توانـد باعـث گرچه تقسیم فلسفه داللت به دو قسم جبری و ارادی و سپس تقسیم هر یک از آنها به دو قسم ثابـت و متغیـر می
توان به همـین سـطح از بحـث رسد نمیدقت بیشتر در معیار صحت و بالتبع توانمندی باالتری در تفکر و علم شود اما به نظر می

هـای تکـوینی و هـای ارادی )یـا واقعیتهـای جبـری و واقعیتنیست که در واقعیت و خـارج، واقعیت گونهاکتفا نمود. چون این
که به صورت توان این دو یا چهار قسم را ـ آنچنانهای اجتماعی( کاماًل و تمامًا از یکدیگر منفک و بریده باشند؛ یعنی نمیواقعیت

                                                 
 .41و  40اخالق ناصری، ص  .1
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جدا کرد و خط یا دیواری میان آنها کشید و تصور کرد که این اقسـام بـه نحـو ذهنی و نظری در تقسیم فوق بیان شد ـ مطلقًا از هم 
رغم امکان تقسیم این اقسام و لحـاظ تبـاین دهد که علیکّلی از هم منقطع هستند. به عبارت دیگر خارج و واقعیت به ما نشان می

حظه نکرد و نفی مطلق چنین ترکیب و ارتباطی بین آنها نوعی از ترکیب و ارتباط و نسبت میان آنها را مالتوان هیچها، نمیبین قسیم
پیوستگی دارنـد. همتنیدگی و بهپهیرش نیست بلکه رابطه جبری بین اشیاء و آثار آنها با رابطه ارادی بین اشیاء و آثار آنها در همقابل

وحدت دارد و تکثرهـای موجـود در آن در  رغم تنوع روابط جاری در آن، به نوعیتوان گفت خارج و واقعیت علیبه تعبیر دیگر می
 دهند.ای واحد و سازگار و همسو را نشان میشوند، اما برآیند و منتجهکه نفی نمیعین این

توان گفت اگر ارتباط امور ارادی و اجتماعی با روابط تکوینی و جبـری مالحظـه نشـود، ناکـارآیی در قـوانین و رو میاز همین
که عدم توجه به ارتباط امور تکوینی و جبری ق اغراض و اهداف انسانی را در پی خواهد آورد؛ همچنانروابط اجتماعی و عدم تحق

های تکـوین را نتیجـه خواهـد داد. بـه با امور ارادی، موجب عدم رشد و بهینه در تصرفات خارجی شده و عدم استفاده از ظرفیت
به قّلت نفس و کاهش  یم واقع شد، این امپراطوری مبتالیدر روم قد صد ساله کهیس یهاعنوان مثال، معروف است که بر اثر جنگ

 یشـتریکـه تعـداد ب یداد و برای هر زن یم آن زمان، اوالد نامشروع را مشروع شناخت و به آنها حقوق قانونیجمعیت شد و لها حک
ها در این زمینه فراهم شود. با ایـن جبران کاستیافزایش تعداد افراد و  یبرا یقیژه تعیین کرد تا ابزار تشویده بود، حقوق وییفرزند زا

تا به آنجا اوج گرفت کـه  یو فساد اخالق ین هرج و مرج جنسیدا کرد و تنازع بر سر زنان وجیهه باال گرفت و ایتصمیم، زنا رواج پ
« رابطـه اجتمـاعی و ارادی»م بوجود آمد. این قـانون و یروم قد یط رو به اضمحالل برایده شد و شرایامپراطوری روم از درون پوس

، دچار ناپایداری شـد و در یـک «واقعیت تکوینی»گرچه تا مدتی مشکل کاهش جمعیت را حل کرد اما به دلیل عدم توجه به یک 
بازه زمانی نه تنها مساله جمعیت بلکه کل امپراطوری روم را به نابودی کشاند چرا که حق اختصاص در برخی وجوه خـود، امـری 

 یك مرد دوست دارد تا طفل را دنبالة وجود خود بداند و آن را بعنوان فرزند خود بشناسد. اما اگر زنا به نحوی عمومیفطری است و 
 کشاند.شود که مرد نتواند دنباله وجودش را بشناسد، بغض در جامعه افزایش یافته و به تدریج جامعه را به فروپاشی می

مندی بشر از نور خورشید تا مدتها به امـوری ماننـد کشـاورزی بـه نحـو کرد که بهرهتوان به این مورد اشاره در طرف مقابل می
سّنتی محدود و منحصر شده بود چرا که توجهی عمیق به میزان توانایی اراده بشری و ارتباط آن امور تکوینی و ترکیب این دو بـرای 

گیری گهشت زمان و توجه به این نسبت و ارتباط و شکل های نوین در طبیعت وجود نداشت. اما بادستیابی به آثار جدید و تصرف
مندی بشر از نور خورشید و تصرف بهینه و نوین در آن به جایی رسـیده کـه بـا سـاخت حدس و نظریه و آزمایش پیرامون آن، بهره

نـور خورشـید را بـه انـرژی  ابزارهایی پیچیده، ارتباط و ترکیبی نوین بین اراده خود و تکوین ایجاد کرده و از ایـن رهگـهر توانسـته
رغم توان در موضوع پرواز و تصرف بشر در آسمان و فضا مالحظه کرد چرا که علـیالکتریکی و برق تبدیل کند. همین روند را می

و  های گهشته، فقدان شناخت دقیق از دایره اختیار بشر و تأثیر آن بر تسخیر هوا و فضاها برای پرواز در قرنهای برخی انسانتالش
مند نسبت به این موضـوع، امـروزه شد اما با بررسی علمی و ضابطهها مینحوه ترکیب و ارتباط این دو، موجب شکست این تالش

بشر توانسته به ابزارهایی پیچیده همچون هواپیما و موشک و فضاپیما بسازد و از این طریق، تصرف خود در خارج را بهینـه کـرده و 
 در زندگی انسانی بوجود آورد.           سرعت و تسهیل بسیار عظیمی
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های تکوینی، هر قانون و رابطه اجتماعی را جعل کـرد و بـه اهـداف جمعـی )در توان بدون هرگونه توجه به واقعیتپس نه می 
یافت کـه توان بدون هر گونه توجه به گستره امور اختیاری و ارادی، به شناختی از طبیعت و تکوین دست بلندمدت( رسید و نه می

نارسایی در »های علم منطق، موجب تصرف بیشتر و بهتر در آن شود. این در حالی است که طبق مباحث پیشین، یکی از ضرورت
ها و طلبی بشر و عدم توقف در داشـتهگرفت و از فطرت کمالنشأت می« تکامل و بهینه»بود که از هدفی به نام « ایجاد نظم جدید

کند که هم به اثرات فعلی  قوانینی که جعل کرده، اکتفـا خاست. یعنی تکامل و بهینه به انسان حکم میهای موجود برمیتوانمندی
نکند بلکه کارآیی آن در طول زمان را در نظر بگیرد و هم در ارتباط خود با طبیعت و میزان توانمندی ارادی در تغییر تکوین، متوقف 

تا حیات خود را در وضع بهتری قرار دهد. حال با توضیحات فوق روشن شد که  نشود بلکه گسترش تصرف در خارج را دنبال کند
برای نیل به این امور مهّمه الزم است نسبت بین این دو قسم، دائمًا مورد مالحظه و ارزیابی و بهینه قرار گیرد چـرا کـه پایـداری در 

رابطه بین امور جبری و امور ارادی و تدقیق مداوم در آن روابط و امور ارادی و نیز گسترش تصرف در امور تکوینی، در گرو شناخت 
است که بشر بنا به فطرت خود، در « تکامل»الهکر دارای اثری حقیقی به نام است. به عبارت دیگر، بررسی نسبت بین دو قسم فوق

ت معرفی کرد. در این صورت اسـت همیشه تاریخ به دنبال آن بوده و لها باید آن را به مثابه قسم سوم از معیار صحت و فلسفه دالل
مندی بیشتر( موضوع سوم علم منطق شکل که در مقابل ضرورت سوم علم منطق )خأل نظم جدید( و هدف سوم آن )تکامل و بهره

است و از نحوه ترکیب و ارتباط و نسـبت بـین « نسبت بین امور جبری و تکوینی با امور ارادی و اجتماعی»گیرد که اساس آن، می
 کند. اول و موضوع دوم بحث می موضوع

، از دو «اثر همیشگی و اثـر غیرهمیشـگی»توان این مقوله را نیز تقسیم کرد و بر اساس حیثیث تقسیم  البته بنا به روند قبلی، می
تکامـل های ثابتی بین امور تکوینی و امور اجتماعی است که برای تحقـق نام برد. قسم اول، همان نسبت« متغیر»و « ثابت»قسم  

هایی بین امور تکوینی و امور اجتماعی است که متغیرند و به حسب میـزان همواره باید مورد توجه باشد اما قسم دوم، شامل نسبت
توان به نیازهای بشری از شوند. به عنوان مثال در قسم اول، برای دستیابی به تکامل نمیتأثیر آنها در دستیابی به تکامل، دگرگون می

شود توجه بود بلکه همواره تکامل و ایجاد نظم جدید و تغییر در نحوه زندگی هنگامی حاصل شده و میآوری در آنها بیسو و نویک
که تعریف جدیدی از  نیازها طرح شود و تعریف قبلی از نیازها تغییر پیدا کند. البته ایـن تعریـف جدیـد نبایـد در یـک فرهنـگ و 

رغم گوناگونی آنها به سمت خود جهب کنـد. در سـوی دیگـر های مختلف را علینسانجغرافیای خاص منحصر باشد بلکه باید ا
کند )قسم دوم( وقتی چنین نیازی تعریف شد و در مقابل بشریت قرار گرفت، دیگر ابزارهای قبلی برای رفع نیاز جدید کفایت نمی

یابد. لـها بـه آزمـون و خطـا مبـادرت رورت میافزاری_عینی( ضافزاری_فکری یا سختبلکه ساخت ابزارهای جدید )اعم از نرم
گیـرد و امتحـان های گوناگونی در ارتباط و ترکیـب بـا طبیعـت قـرار میشود و ارادههای مختلف و متغیری مطرح میشود و راهمی
 گردد تا ابزار متناسبی برای تأمین نیاز جدید فراهم شده و تولید گردد. می
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 موضوع: فلسفه داللت هدف   ضرورت      مبادی       

 فرد
 خطا در فهم

 )ارتباط ذهن با خارج(
تصرف هماهنگ در 
 تکوین )اقناع نفس(

 ی علیتی بین شیء و اثررابطه
 ثابت: داللت عقلی

 متغیر: داللت طبعی

 جامعه
 اختالل در نظم جامعه
 )ارتباط انسان با انسان(

تصرف هماهنگ در 
جامعه )اسکات خصم و 

 وست(الزام د

 ی ارادی بین شیء و اثررابطه
 )داللت اعتباری(

 ثابت
)مانند: طبقه حاکم و  

 محکوم(
 متغیر

 )مانند: قوانین اجتماعی(

 بهینه
یخ(  )تار

 نارسایی در ایجاد
 نظم جدید 

)بهینه ارتباطات ارادی 
 با تکوین(

 مندی بیشترتکامل و بهره
نسبت بین داللت علیتی و 

 داللت ارادی 

 های ثابتنسبت
یف  )مانند: تغییر در تعر

 نیازها(
 های متغیرنسبت

)مانند: ساخت ابزارهای 
 جدید(

 

و  فیبا تعر یدر هماهنگ( «یموضوع منطق صور»عنوان سطح دوم از )به« تفکر» میو تقس فیتعر انیب. 2

 صحت در حرکت عقل( اری)به عنوان مع« فلسفه داللت» میتقس

گاه و معیار صحت شوند و پایگاه و تکیهتشکیل می« فلسفه داللت، تفکر، علم»منطق از سه سطح  بیان شد که موضوعات علم
است که بحث آن گهشت. لها اکنون باید به بحث از تفکر به عنوان دومین سطح از موضـوع « فلسفه داللت»در این بخش، همان 

حرکـت از معلـوم بـه »تر یا بـه تعبیـری دقیـق« مبادی الی المرادحرکه من ال»علم منطق پرداخت. البته منطقیون فکر یا تفکر را به 
شـود و اند که دال بر نوعی حرکت ذهن و فعالیت عقل ـ و نه انفعال آن ـ است؛ حرکتی که از مبادی آغاز میتعریف کرده« مجهول

کت و فعالیتی در امـور بـدیهی، گردد. روشن است که چنین حربه مراد و مطلوب ـ که رفع جهل و دستیابی به علم است ـ ختم می
رود و حرکت عقل در این امـور خطاپـهیر الجرم به علم و معرفت منجر خواهد شد اما از آنجا در امور غیربدیهی احتمال خطا می

است، ممکن است به علم و معرفت دست نیابد. لها باید پایگاهی یافت که حرکت عقل با تکیـه بـر آن، از احتمـال خطـا فاصـله 
ی آن )علم( به اقناع و اطمینان برسد. به بودن  نتیجهو با رعایت آن بتواند حکم به صحت فعالیت خود کند و در مورد صحیحبگیرد 

همین دلیل بود که در بحث گهشته، مسأله معیار صحت و فلسفه داللت مطرح شد و واقعیت و خـارج و تکـوین، بـه عنـوان امـر 
در تعریـف « مبـادی»تـوان گفـت که تفکر و علم بایـد از آن تبعیـت کننـد. پـس میحاکم بر موضوع منطق صوری معرفی گردید 
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منطقیون از تفکر )حرکه من المبادی الی المراد(، همان فلسفه داللت یا واقعیت و خارج )یا معلومات مّتکی بر خـارج و تکـوین( 
 راد و مطلوب که همان علم است، نائل آمد. است که حرکت صحیح فکری باید با تکیه بر آن آغاز شود تا بتوان در نهایت به م

ی تفکر از فلسفه جانبهنقصی وجود دارد و آن، عدم تبعیت دقیق و همه« تفکر»رسد در مباحث منطقیون پیرامون اما به نظر می
ی تفکـر داللت است. یکی از مصادیق این عدم تبعیت آن است که در کلمات منطقیون، تقسیم و تنویع و ذکر انـواع مختلـف بـرا

شود. این در حالی است که فلسفه داللت به عنوان امر حاکم بر تفکر و علم و معیار صحت آنها، دارای تقسیمات دقیقی دیده نمی
های بارزی با یکدیگر داشتند: یکـی، تحـت که اقسامی که در تقسیم فلسفه داللت مطرح شد، تفاوتبود. خصوصا با توجه به این

کرد. یکی، ناظر به عقالنیـت فـرد و رابطـه آن بـا پهیر عمل میبود و دیگری تحت قوانین ارادی و تخلفقوانین جبری و الیتخلف 
تکوین و تصرف در طبیعت بود و دیگری به جامعه و نظم اجتماعی و دستیابی به هـدف و تحقـق اغـراض انسـانی توجـه داشـت. 

ارد و لها تفکر در هر یک از این اقسام باید متناسـب بـا معیـار گهها و تغایرها در معیار صحت تاثیر میروشن است که این تفاوت
صحت  آن قسم باشد. اما عدم ارائه تقسیمی برای تفکر یا عدم تبعیت تقسیمات تفکر از تقسیمات فلسفه داللت، الـزام فـوق را در 

ک تعریف عام برای تفکر اجتناب شـود کند. بنابراین الزم است از توقف در ینظر نگرفته و بالتبع تفکر صحیح را دچار اختالل می
بلکه تقسیماتی برای آن ذکر شود که از تقسیمات معیار صحت )فلسفه داللت( تبعیت کند و موضوعات عام تفکر را بر اسـاس آن 
معّین نماید تا از خلط انواع و اقسام تفکر بـا یکـدیگر و اسـتفاده از معیارصـحت  یکـی در دیگـری و... جلـوگیری شـود. در غیـر 

صورت، غرض اساسی در این بخش که همانا تبیین تفکری صحیح که مّتکی به فلسفه داللت و معیار صـحت باشـد، محقـق این
نخواهد شد. بنابراین و از آنجا که در مباحث فوق، سه قسم از فلسفه داللت مطرح شد و هر یـک از آنهـا نیـز بـه دو قسـم تقسـیم 

 ه شود.گردید، پس باید شش قسم از تفکر توضیح داد
کنـد و قسم اول و دوم از تفکر پیرامون امور ثابت و متغیر در تکوین است: هنگامی که انسان، تکوین و طبیعت را مشاهده می 

، «آن»بینـد و یـا صـرفًا بـا گهشـت یـک شود، تغییراتی محسوس در رنگ و بو و سایر آثـار آن میالمثل با یک سیب مواجه میفی
های دانـد کـه ایـن تغییـرات و وضـعیتسـو میکنـد. از یکتغییر زمان و مکان شیء( مالحظه می تغییراتی غیرمحسوس )از باب

کـه وجـود سـیب و کند نـه اینداند که این تغییرات همه به یک شیء واحد رجوع میانکار نیست و از سوی دیگر میمختلف قابل
تـوان منشـأ ایـن آثـار را چنـد چیـز کنـد، نمییب بروز میرغم آثار مختلفی که از سوحدت آن را از اساس منتفی کند؛ یعنی علی

رو چگـونگی دانست. پس هم باید ثبات و وحدتی را به خارج نسبت دهد و هم باید تغییر و کثرتی را بـه آن منتسـب کنـد. از ایـن
د بود. یعنی انسان رغم جریان وحدت و کثرت و ثبات و تغییر در آن، موضوع تفکر در این بخش خواهتحلیل خارج و واقعیت علی

بپردازد و با مالحظـه رابطـه « بررسی و تحلیل وحدت و ثبات و مکانیزم آن»با مالحظه رابطه بین شیء و آثار همیشگی آن، باید به 
را در دستور فعالیت عقلی خـود قـرار « بررسی و تحلیل کثرت و تغییر و مکانیزم آن»بین شیء و آثار متغیر و غیرهمیشگی آن باید 

 کند، به دست آورد. ی فلسفی را که این امور را تحلیل مینسبت بین این دو را تعیین کند و اصطالحًا ماّده دهد و
اما قسم سوم و چهارم از تفکر پیرامون امور ثابت و متغیر در اجتماع و مقوالت ارادی و انسانی است: چون در فلسـفه داللـت 

گیری روابط شود که همواره جریان دارند و بدون آنها، شکلی، با آثاری مواجه میبیان شد که انسان در خالل مشاهده روابط انسان
ده و طبقاتی ای حاکم و فرمانای از روابط انسانی دیده نشده که در آن، طبقهو مجموعه انسانی ممکن نیست. به عنوان مثال، جامعه
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ثار همیشگی و دائمی و تکیه به آنها باعث میشود تا عقل انسان به پهیر وجود نداشته باشد. لها بررسی پیرامون این آمحکوم و فرمان
و علت ایجاد و دوام آن حرکت کند. بـه عنـوان نمونـه، تأمـل در طبقـه حـاکم و محکـوم  گیری و پیدایش جامعهسمت منشأ شکل

ق سطحی از تأمین نیـاز، موجب میشود تا نقش اموری از قبیل هدف معّین، عامل وحدت سالیق مختلف، اشتراک در نیازها، تحق
قانون، مجری قانون، تحقق سطحی از اعتماد فیمابین، وجود سطحی از قبول ضرر فردی برای تحقـق منفعـت جمعـی، تشـویق و 
توبیخ، تحقیر و تجلیل، حمایت یا مجازات و... در ساخت و پیدایش جامعه و اثر آنها در این مهـم، موضـوع بحـث و تفکـر قـرار 

 گیرد. 
کند که دچار تغییر و دگرگونی هسـتند امـا هایی را مشاهده میر در همین روابط انسانی و اجتماعی، موارد و نمونهاز سوی دیگ 

شوند؛ از قوانین خاصی که بر اثر عدم پـهیرش مـردم یـا عـدم ومرج در جامعه نمیدر عین حال موجب سردرگمی و حیرت و هرج
کننـد و همچنـین هـا تغییـر مین و نوشتار که بر اثر تغییـرات ابزارهـا و فرهنگشوند تا نحوه گویش و زباتناسب با هدف ملغی می

دهنـد. لـها بـه ایـن های جدیـد میهای اجتماعی که بر اثر گهشت زمانه و تغییرات فکری جای خود را به ارزشهنجارها و ارزش
ها و هنجارهای دهند و قوانین و ارزشقرار میالعین رسد که جوامع و عقالی حاکم بر آن، همواره اهداف جامعه را نصبنتیجه می

کننـد و شـوند، تغییـر میکنند. لها قوانینی که به هر دلیلی موجب تحقق اهداف و اغراض اجتماعی نمیخود به تبع آن تعریف می
پیـدایش »مـون تـوان بررسـی و تحلیـل پیرانگرند. پـس میبرای جعل قوانین همواره به تناسب آنها و تاثیرشان در تحقق غرض می

معرفـی کـرد کـه تحقیـق و تـدقیق در آن، موجـب « تفکر در امور ارادی ثابت»را به عنوان موضوع  « جامعه و وحدت و انسجام آن
تـوان سازی و تشکیل و بقاء آن را به ارمغان خواهد آورد. همچنین میانسجام هر چه بیشتر  بنیان جامعه خواهد شد و قواعد جامعه

دانسـت کـه بررسـی و « تفکـر در امـور ارادی متغیـر»را به عنوان موضوع  « حرکت جامعه و تغییرات آن»رامون بررسی و تحلیل پی
تحلیل در آن، موجب تسهیل حرکت جامعه و تسریع آن خواهد شد و مکانیزم جعل قوانین و مـدیریت از سـوی عقـالء را مـدّلل و 

 مقّنن خواهد کرد. 
های ثابـت سنجی بین امور تکوینی و امور اجتماعی است که به دو قسم نسـبتن نسبتاما قسم پنجم و ششم از تفکر، پیرامو

ها ناشی از عدم رضایت بشر به وضع و نظم های متغیر میان آنها تقسیم شد و بیان گردید که مالحظه این نسبتبین این دو و نسبت
خواهی )هدف سوم( است. پس آنچه طلبی و تکامللموجود )ضرورت سوم( و توجه دائمی او برای رسیدن به وضعیت بهتر یا کما

است که هم موجب تصرف بهتر و بیشتر در تکوین و « عوامل پیدایش تکامل»کند در واقع موضوع تفکر در قسم پنجم را معّین می
بندی برسد ه این جمعتواند بشود. به عنوان نمونه، انسان با تدّبر در تاریخ میطبیعت و هم باعث پایداری جامعه در طول زمان می

ی جدیدی تعریف شده باشد و اال اساسـًا که تکامل و ارتقاء در امور فوق هنگامی حاصل شده که ابتدا برای نیازهای انسانی گستره
آید. سپس هنگامی که این نیاز به نحوی و تر از تکوین و قدرتی برای تصرف بهتر در طبیعت پدید نمیای برای شناخت دقیقانگیزه

شود و هـر سطحی به پهیرش جامعه برسد، حرکت به سمت ابزارهای جدیدی که بتوانند این نیاز نوین را برآورده کنند، آغاز می در
ای که به این ابزار دست پیدا کند، به سطحی از پایداری و دوام دست خواهد یافت که محدود به یک وهلـه زمـانی نبـوده و جامعه

متوقف نخواهد شد. چرا که تمامی آحاد انسانی و همه جوامع بشری، مفطور بر تکامل هستند  گسترش نفوذ آن نیز در مرزی خاص
ای خواهند دید که به ابزار تحقـق و با مشاهده وضعیت بهتر و زندگی برتر، خواستار آن خواهند شد و الجرم خود را نیازمند جامعه
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ی ن میل فطری خود پای گهارند، عمـاًل در مقابـل کـارآیی جامعـهوضعیت بهتر )تکامل( دست یافته و حتی اگر به هر دلیلی بر ای
ای که نیازی جدید تعریف کرده یا به ابزار تأمین آن دست یافته، تا پیشرو دچار انزوا یا شکست خواهند شد. لها روند برتری  جامعه

رو، تعریـف نیـاز جدیـد بشـری و از ایـن طلبد ـ ادامه خواهد یافـت.دستیابی به مرحله بعدی تکامل ـ که معموال زمان زیادی می
کـه گیری و پیدایش تکامل در جوامع بشـری اسـت. همچنانهای ثابت برای شکلدستیابی به ابزار تأمین آن، از آثار قهری و نسبت

ه بـر کـ« نیازسـنجی»بینی  متناسب از مرحله بعدی نیازها و به عبارت دیگـر های بشر و پیششناخت از وضعیت موجود  نیازمندی
 شود.اساس تحلیل از گهشته و حال و آینده باشد، از همین نوع الزامات محسوب می

کنند و لها به ابزارهای جدیدی نیاز است که بـا از سوی دیگر واضح است که برای تأمین نیاز جدید، ابزارهای قبلی کفایت نمی
و در نهایت به یک نتیجه و محصول مشخص خـتم گـردد. لـها  آزمون و خطا و تجربه، میزان توانایی آنها در رفع نیاز ارزیابی شود

افزاری و علمی داشته باشـد و تواند هم صورتی نرماست که می« ابزارهای تحقق تکامل»توان گفت موضوع قسم ششم از تفکر می
مل، بشریت همواره بـا افزاری و صناعی و مهارتی به خود بگیرد. یعنی برای تأمین نیازهای جدید و رسیدن به تکاهم شکلی سخت

های متغیری مواجه بوده و ناچار است با آزمون و خطا به تغییراتی سطحی یا عمیق )بنایی یا مبنـایی( در ابزارهـای نظـری و نسبت
ـَرف و مهارتعملی  موجود دست بزند و دگرگونی هـا را پدیـد آورد تـا از طریـق آن، در سـاخت هایی را در علوم و صـناعات و ح 

 جدید و رفع نیازهای نوین توانمند گردد.ابزارهای 
داشته و ابتدائًا آن را از طریق سکونت در غار یا چادر و خیمـه و « مسکن»به عنوان مثال، بشریت از ابتدای حیات نیازی به نام  

دیـد بـرای آن کرده است. اما هنگامی که گستره نیاز به مسکن تغییر کـرد و تعریفـی جهای گلی و خشتی تأمین مییا ساخت خانه
ها و )حداقل در سطح روساء و اشراف جامعه( ارائه شد و محل سکونتی از قبیل قصر و کاخ تصویر گردید، آنگاه به ناچار تخصص

ها و های متعدد و بزرگ و نقشهای بلندمرتبه و ستونعلوم و محاسبات و تجارب جدیدی شکل گرفت که موجب ساخت عمارت
َرف جدیدی پدیـد تزیینات پر از تجمل در امپ راطوری ایران و روم شدند. با این تغییر در تعریف و گستره نیاز، علوم و صناعات و ح 

آمدند و به رفع این نیاز پرداختند و با اثبات کارآیی خود عماًل همه شاهان و روساء و اشراف در سایر نقاط جهان و در طول زمان را 
های تاریخی، حتی خلفای اموی پیوسته به دنبال مهندسان ایرانی و رومـی و ارشبه سوی خود دعوت کردند؛ به نحوی که طبق گز

های آنان برای ساخت قصرهای خود بودند. بدین صورت، فرهنگ معماری و مهندسی روم و ایران در بناهای آثار بجامانده از کاخ
که با تغییـر در گسـتره نیـاز بـه دست یافت. همچنان دوره اسالمی نیز امتداد پیدا کرد و به نوع و سطحی از پایداری و دوام تاریخی

حکومت و زمین و... از شهر و اقلیم به مملکت و امپراطوری، سلسله هخامنشی به فکر تأمین این نیاز و الزامات آن مبادرت کرد و 
و.. دسـت زد تـا « ختلـفهـای مدیوان»، «کاروانسـرا»، «چاپارخانه»، «راه شاهی»های تاریخی، به ابداعاتی از قبیل طبق گزارش

 های گسترده و ارتباطات بین آنها را داشته باشد.توانایی مدیریت سرزمین
هـای روشن است که دستیابی بـه چنـین ابزارهـا و تـدبیرهای جدیـدی، مسـتظهر بـه نـوآوری در علـوم و صـناعات و مهارت 

ار بودند از کاتبان و دبیران ایرانی و رومی )بـه عنـوان کشورداری و شهریاری بود. به نحوی که فاتحان مسلمان در دوره خلفاء، ناچ
ها را بـه زبـان پارسـی های اول بپهیرند که دیوانعالمان و متخصصان امر( در دیوان و دستگاه خالفت استفاده کنند و حتی در دهه
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 سطوح

 

رغم ترکیـب آنهـا بـا و علـی نوشته شود و تدریجًا برخی آداب و سنن آنها را در دستگاه حکومتی و فرهنگ اجتماعی جریان دهنـد
 ظواهر اسالمی، عماًل دوام و پایداری  مدیریت ایرانی و رومی در طول تاریخ را امضا نمایند.     

 مبادی    
 هدف ضرورت

 موضوع

 تفکر فلسفه داللت

 فرد
 خطا در فهم

)ارتباط ذهن 
 با خارج(

تصرف 
هماهنگ در 

 تکوین 
 )اقناع نفس(

ی علیتی رابطه
 بین

 ء و اثرشی

 ثابت: 
مکانیزم تحلیل  داللت عقلی

 تکوین

 تحلیل علت وحدت

 متغیر: 
 داللت طبعی

 تحلیل علت کثرت

 جامعه

اختالل در 
 نظم جامعه

)ارتباط 
انسان با 
 انسان(

تصرف 
هماهنگ در 

جامعه 
)اسکات 
خصم و 

الزام 
 دوست(

ی ارادی رابطه
 بین

 شیء و اثر
)داللت 
 اعتباری(

 ثابت
بقه )مانند: ط

مکانیزم تحلیل  حاکم و محکوم(
اجتماع و 

 مقوالت ارادی

 ثابت: 
تحلیل پیدایش و 

 ساخت جامعه

 متغیر
)مانند: قوانین 

 اجتماعی(

 متغیر: 
تحلیل جعل قوانین 

 عقالیی

 بهینه
یخ(  )تار

نارسایی در 
 ایجاد

 نظم جدید
)بهینه 

ارتباطات 
ارادی با 
 تکوین(

تکامل و 
مندی بهره

 بیشتر

بین  نسبت
داللت علیتی 

و داللت 
 ارادی

 های ثابتنسبت
)مانند: تغییر در 
یف نیازها(  تعر

مکانیزم 
سنجی نسبت

بین تحلیل امور 
تکوینی و تحلیل 

 امور اجتماعی

تحلیل عوامل ثابت: 
پیدایش تکامل 

 سازی()تمدن

 های متغیرنسبت
)مانند: ساخت 
 ابزارهای جدید(

تحلیل متغیر: 
افزاری و ابزارهای )نرم

افزاری( سخت
 ساخت تمدن

 

)به عنوان موضوع سوم منطق صوری( در هماهنگی با تعریف و اقسام « علم». بیان تعریف و اقسام 3

 منطق« ضرورت و هدفِ»و « فلسفه داللت و تفکر»

فعالیـت عقـل  ای کـه از حرکـت ورسد؛ یعنی نتیجـهمی« علم»پس از بحث پیرامون فلسفه داللت و تفکر، نوبت به بحث از 
شود. البته بر اساس مباحثی که گهشـت، ایـن نتیجـه و اثـر بایـد از دو )تفکر( با تکیه بر معیار صحت )فلسفه داللت( حاصل می

رو توقف در ارائه یک تعریف واحد )حضور صوره الشئ عند العقل یا الصوره الحاصله من الشـئ مرحله قبلی تبعیت کند و از این
م و عدم تقسیم آن و فقدان بیان تفاوت بین اقسام، محل اشکال و تأّمـل اسـت. بـه عبـارت دیگـر اگـر معیـار برای عل 1عند العقل(

                                                 
 .14و الحاشیه مالعبداهلل، ص  15. منطق مظفر، ص 1
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هایی صحت )فلسفه داللت( تنوع و تقسیم پیدا کرده و به تبع آن، حرکت و فعالیت عقل )تفکر( نیز به اقسامی تقسیم شده و تفاوت
گاهی( نیز نمی بین اقسام مختلف بیان شده، نتیجه و اثر این حرکت  تواند از این امور برکنار باشد.)علم و آ

تطابق صددرصـدی بـا واقـع و »یا « حصول صوره الشیء عند العقل»شود که انحصار تعریف علم به بر این اساس روشن می
هـایی مثـل ارهدر این سطح از بحث نباید صرفًا به تـک گز« علم»شود که عالوه بر این روشن می 1پهیرش نیست.قابل « کشف آن

شناسی( و تحلیل پیـدایش های منطق )معرفتو...، تعریف شود. بلکه در هنگام بحث از پایه« سقراط انسان است»یا « زید قائم»
های شـامل و مشـمول هایی است که تفـاوت آنهـا بـا مجموعـهمند برای انسان، آنچه باید حاصل شود مجموعه گزارهادراک قاعده

های اول خود، همان شأن معروفی اسـت کـه علـم شناسی و منطق در گامارت دیگر، شأن مباحث معرفتروشن شده باشد. به عب
بودن  علم منطق، صرفًا بکارگیری قـوانین آن پیرامـون شـکل قیـاس و اما گاه تصور از آلی«. علم آلی»شود: منطق به آن تعریف می

شود: تقسیمات فلسفه داللت و تفکر، باید منجر به ّیت نیز معنا میصورت استدالل در سایر علوم است؛ و گاه سطح واالتری از آل
های بشری شود تا به این ی دانشبندی علوم و بیان نسبت بین آنها و تبیین گستره و ابعاد و چارچوب و اصول موضوعهنوعی از طبقه

شناسی و منطق در پیدا کند. در واقع معرفت ترتر و دقیقصورت، إشراف و شمول و حاکمیت  علم منطق بر سایر علوم معنایی عمیق
گـاهی صـحیح در هـر یـک از دانـشمبادی خود باید بتواند شکل هـا و گیری علوم و موضوعات محوری آنها و نحوه دستیابی به آ

لمـی تنقـیح ی آنهـا را بـه صـورت عها و اصول موضوعهفرضهای آنها را ـ و لو به نحو عاّم ـ معّین کند و پیشها و اشتراکتفاوت
 نماید.

های تولید منطـق و در این سطح از بحث )مبادی و پایه« محصول فلسفه داللت و تفکر»به عنوان « علم»در یک بیان تمثیلی، 
دارد کـه پـیش از احـداک شـهر و بـر اسـاس « شهرسـازی»و تخصـص « مهندسی  یک شـهر»شناسی( کارکردی همانند معرفت

ها و جانمـایی  ادارات دولتـی و مـدارس و هـا و محـاّلت و کوچـهعیـین حـّد و مـرز خیابانهای علمی، به تمحاسبات و استدالل
پردازد و حتی در ادامه، قواعدی برای نحوه ساخت و های پلیس و... میها و پاسگاهها و استادیومها و فروشگاهها و پارکبیمارستان

شناسی نیز پس از تکیه به فلسفه داللت و طّی مسیر تفکر، در و معرفتدهد. منطق کیفیت بنا و مصالح مورد استفاده و... ارائه می
بپردازد و جایگاه و حّد علوم و اصول موضوعه آنها را نسـبت بـه یکـدیگر معـّین « شهر علمی»اولین فعالیت خود باید به مهندسی 

ای واقعـی و غیرتشـریفاتی بـه طریق، جلـوه ها را در منزلی متناسب با خود و دیگران، سکنی دهد و از ایننماید و هر یک از دانش
 خود ببخشد.« حاکمیت و إشراف و آلّیت»شأن 

نیز باید سه قسم از علم ارائـه « علم»، در مرحله اول بحث پیرامون «فلسفه داللت»پس در تناسب با اولین سطح از تقسیمات  
گاهی که موجب تصرف متناسب ین شکل گرفته و به دلیل اینهایی است که در رابطه با تکوشده و تعریف شود: قسم اول از علم، آ

آید. در این صورت، روشن است که این قسـم از علـم، در طبیعت شده، اقناع و اطمینانی برای انسان نسبت به صحت آن پدید می

                                                 
)به عنوان یکی از مباحثی که منطقیون به آن اقرار دارند( نفی شود و یا تصویری از وجه « وضعی و طبعیعقلی و »سه قسم که تقسیم فلسفه داللت به مگر این. 1

بین شیء و اثر( با  جامع بین اقسام متباین ارائه گردد که تعریف فوق با آن وجه جامع تناسب نداشته باشد. این در حالی است که وجه جامع پیشنهادی )= رابطه

چرا که رابطه بین شیء و اثر، ناظر به اثرگذاری و اثرپذیری بین دو چیو  ف علم بر اساس تطابق )وحدت ماهیت ذهنی و عینی(، تناسبی نداردانحصار علم به تعری

« شیء»ه نیو دچار اشکال ناهماهنگی با وجه جامع پیشنهادی است چرا ک« حصول صوره الشی عند العقل»که تعریف به است و نه وحدت و برابری آنها. همچنان

 قیقی و ماهیات عینی است.در تعریف متداول، ناظر به امور ح« الشیء»در وجه جامع پیشنهادی، اعم از امر حقیقی و اعتباری بود در حالی که 
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گاهیحاصل تفکر در امور جبری و تخلف با انسان و روابـط  هایی است که با توجه به رابطه انسانناپهیر است. قسم دوم از علم، آ
شـود. در ایـن که موجب نظم و انسجام در جامعه و تحقق اغراض جمعی شده، بـه آن تکیـه میاجتماعی پدید آمده و به دلیل این

 صورت، واضح است که این قسم از علم، حاصل تفکر در روابط انسانی و مبتنی بر اهداف اجتماعی است. 
گاهی که موجب تکامل و بهتر با توجه به نیاز بشری به نظم جدید شکل گرفته و به دلیل این هایی است کهقسم سوم از علم نیز آ

شود. در این صورت، معلـوم اسـت کـه اتکا دانسته میشدن تصرف در تکوین و عامل پایداری روابط انسانی شده، صحیح و قابل
 ناظر به تکامل و تمدن و تاریخ است. این قسم از علم، حاصل تفکر در نسبت بین امور جبری و امور ارادی بوده و 

تقسـیم « ثابت یا متغیـر»باید هر یک از سه قسم فوق با حیثیت « فلسفه داللت»سپس در تناسب با دومین سطح از تقسیمات  
رسـد تناسب دارد. به نظـر می 1کرد تا به شش قسم از علم دست یافت. البته این اقسام با برخی کلمات منطقیون درباره اقسام علوم

شناسی است و هم نقاط نقص، ناکـامی یـا بندی علوم از نگاه منطق و معرفتتر درباره طبقهچنین تقسیمی، هم حاوی نظمی دقیق
 کند: غفلت منطق صوری برای إشراف بر سایر علوم را آشکار می

گاهی نسبت به امور جبری  )نـاظر بـه صـورت ثابـت و ی تفصـیالت منطـق ثابت: تعیین موضوع، ابعاد و گسترهالف( علم و آ
 کند.می ی ثابت و کیفی( را معّینفلسفه )ناظر به ماده»کیفی(، ریاضی )ناظر به صورت ثابت و کّمی( و 

گاهی نسبت به امور جبری متغیر: گستره و ابعاد و اصول موضوعه   نماید.را تعیین می« م طبیعیوعل»ی ب( علم و آ
گاهی نسبت به امور ارادی ثا   کند.را مشخص می« سیاست ُمُدن»ی بت: گستره و ابعاد و اصول موضوعهج( علم و آ
شود که منطق صوری حداقل در وضعیت فعلی خود و قرائت متداول از آن، به ارائه چـارچوب و اصـول جا معلوم میاز همین 

 یا از آنها غفلت کرده و اهتمام الزم به این مهمات نداشته است:موضوعه در سه بخش نپرداخته 
گاهی نسبت به امور ارادی متغیر: قواعدی برای تحقق اهداف و احراز   در ابعاد مختلـف « تناسب قوانین با اغراض»د( علم و آ

مند نماید. روشن است که چنین علمـی حاصـل تفکـر را قاعده« گیری و اجراسازی و تصمیمتصمیم»جامعه که به تعبیر امروزین 
 و مدیریت نظم اجتماعی است. پیرامون چگونگی جعل قوانین عقالئی

گاهی درباره نسبت  یا به تعبیـر « های نظری الزم برای ساخت تمدنپایه»های ثابت بین امور جبری و امور ارادی: هـ( علم و آ
کند. روشن است که چنین علمی حاصل تفکر پیرامون را ارائه می« ی تمدنی تاریخ و فلسفهفلسفه»امروزین، قواعدی برای تولید 

 ی نیازهای انسانی است که تاریخ بشری را به عنوان یک موجود زنده و در حال تکامل توضیح دهد.روند گهشته، حال و آینده
گاهی درباره نسبت را بـه صـورت « افزارهاافزارهـا و سـختارتقـاء در نرم»های متغیر بین امور جبری و امور ارادی: و( علم و آ

دهد. روشن است که چنین علمـی حاصـل تفکـر پیرامـون را شکل می« ی تکنولوژیفلسفه»زین علمی تنقیح کند یا به تعبیر امرو
 ست.ها برای پاسخ به نیازهای تمدن و تکامل بشری اها و صناعات و مهارتها و حرفهچگونگی تغییر در دانش

 

                                                 
در ذکر »ناصری، فصل:  و اخالق 8تا  5و منطق المشرقین، فی ذکر العلوم ص  14تا  12. الشفاء؛ المقاله االولی، الفصل الثانی فی التنبیه علی العلوم، ص 1

 .41تا  37، ص «ای که تقدیم آن بر خوض در این مطلوب واجب بودمقدمه
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 سطوح

 

 

 مبادی
 ضرورت
 )خالء(

 هدف
 )مأل(

 موضوع 
 (رساند)ابزاری که ما را از خالء به مأل می

 علم تفکر فلسفه داللت

 فرد
 )درونی(

 خطا در فهم
)ارتباط ذهن 

 با خارج(

تصرف 
هماهنگ در 

 تکوین 
 )اقناع نفس(

ی علیتی رابطه
 بین

 شیء و اثر

 ثابت: 
مکانیزم  داللت عقلی

تحلیل 
 تکوین

تحلیل علت 
گاهی نسبت به امور  وحدت آ

 جبری
 )حکمت یا عقل نظری(

 یگستره ثابت: تعیین موضوع، ابعاد و
یاضی، فلسفه»   «منطق، ر

 متغیر: 
 داللت طبعی

 تحلیل علت کثرت
گستره، ابعاد و اصول  متغیر:

 «م طبیعیو عل» یموضوعه

 جامعه
 )بیرونی(

اختالل در 
 نظم جامعه

)ارتباط 
انسان با 
 انسان(

تصرف 
هماهنگ در 

جامعه )اسکات 
خصم و الزام 

 دوست(

ی ارادی رابطه
 بین

 شیء و اثر
داللت )

 اعتباری(

 ثابت
)مانند: طبقه 

 حاکم و محکوم(

مکانیزم 
تحلیل 

اجتماع و 
مقوالت 

 ارادی

 ثابت: 
تحلیل پیدایش و 

گاهی نسبت به امور  ساخت جامعه آ
 ارادی

 )حکمت یا عقل عملی(

 ثابت:
 ی گستره و ابعاد و اصول موضوعه

 «سیاست ُمُدن»
 متغیر

)مانند: قوانین 
 اجتماعی(

 متغیر:
لیل جعل قوانین تح

 عقالیی

 متغیر:
یت نظم  قوانین عقالئی و مدیر

 اجتماعی

یخ  تار
 )بهینه(

نارسایی در 
 ایجاد

 نظم جدید
)بهینه 

ارتباطات 
ارادی با 
 تکوین(

تکامل و 
 مندی بیشتربهره

نسبت بین 
داللت علیتی و 

 داللت ارادی

 های ثابتنسبت
)مانند: تغییر در 
یف نیازها(  تعر

مکانیزم 
نجی سنسبت

بین تحلیل 
امور تکوینی 

و تحلیل 
امور 

 اجتماعی

تحلیل عوامل ثابت: 
پیدایش تکامل 

گاهی درباره نسبت سازی()تمدن بین  آ
 امور جبری و امور ارادی

)نسبت بین عقل نظری با 
 عقل عملی(

 ثابت:
یخ و فلسفه فلسفه»تولید  قواعد  تار

 « تمدن

 های متغیرنسبت
)مانند: ساخت 

 ی جدید(ابزارها

تحلیل متغیر: 
افزاری ابزارهای )نرم

افزاری( و سخت
 ساخت تمدن

 متغیر:
 فلسفه»قواعد تولید 

 «تکنولوژی
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 قبل از رنسانس یبراساس منطق صور« هاتمدن»و « جوامع»

رسد مباحث فوق )موارد د؛ هـ ، و( در ارتکاز موجود از علم منطق مورد غفلت و حتی انکار قـرار گرفتـه؛ یعنـی در به نظر می
های دیگری از قبیل هرج و مـرج در روند تاریخ و به دالیلی خاص، ضرورت منطق صرفًا به خطا در تفکر منحصر شده و ضرورت

ین دست ــ که پیدایش علم منطق به آنها تکیه داشته ــ مغفول واقع شده و بـالتبع، اهـداف جامعه توسط سوفسطاییان و اموری از ا
منطق نیز در نیل به علم صددرصد نسبت به امور ثابت منحصر گردیده و این روند در نهایت، موضوعات منطـق را دچـار نقـص و 

 نگری و انفعال کرده است. بخشی
هایی را به صاحبان و پدیدآورندگان منطق صوری ها و انحصارها و انفعالان چنین غفلتتواین همه در حالی است که ابدًا نمی

مانده از سقراط و افالطون و ارسطو و اول از یونان باستان و آثار به جایای نسبت به منابع دستنسبت داد، بلکه تحقیقات کتابخانه
دهد که منطق صوری نه تنها جلوگیری از خطای در تفکر برای یهای تاریخی نشان مهمچنین مشاهدات عینی و میدانی و واقعیت

فرد را در نظر داشته بلکه به دنبال حفظ نظم جامعه و انسجام اجتماعی و سعادت جمعی بوده و عالوه بر رفع خطا در این عرصـه، 
ن باستان به عنـوان حکـیم شـهرها بـه کرده تا جایی که فالسفه در یوناپیشنهادهای جایگزین و اثباتی برای مدیریت جامعه ارائه می

باالتر از این، بخش مهمی از آثار برجای  1شدند تا با دانش خود، مسائل اجتماعی و حاکمیتی را حل کنند.بالد مختلف دعوت می
 شکل گرفته که تفصـیاًل بـه بحـث« سیاست»و « قوانین»، «دولتمرد»، «جمهوری»مانده از افالطون و ارسطو با عناوینی همچون 

هـا و فرضپـردازد و ایـن همـه مبتنـی بـر پیشعلمی درباره وضعیت نظم جامعه و طبقات آن برای نیل بـه سـعادت اجتمـاعی می
 هایی است که علم منطق آنها را تنقیح کرده است.چارچوب

تعاریف ثابت و کلی های صرفًا نظری نداشته بلکه مباحث نظری از جمله ارائه حتی سقراط به عنوان استاد افالطون نیز دغدغه 
ای امور اخالقـی گزنفون پاره»)به عنوان یکی از مهمترین مباحث علم منطق( را از شئون حفظ نظم اجتماعی در نظر گرفته است: 

داری و کند که سقراط در جستجوی تحقیق آنها بود و امیدوار بـود کـه ماهیـت آنهـا را در تعـاریفی بگنجانـد مـثال دیـنرا ذکر می
درآورد نـه بـرای « تعریـف»کار صحیح را به صـورت روشـن  خواست افعدالتی، شجاعت و جبن... وی میدالت و بیدینی، عبی

تفکر نظری بلکه برای غایت عملی... هدف وی کشف حقیقت بود نه به عنوان موضوع تفکر نظری محض بلکه با توجه به زنـدگی 
توجهی در حاکمیـت و سایر عباراتی که داللت قابل 2«خوب چیست نیک: یعنی آدمی برای خوب عمل کردن باید بداند که زندگی

عقل عملی بر عقل نظری )یا حداقل عدم انحصار در عقل نظری و ارائه بحث و تحلیـل علمـی نسـبت بـه عقـل عملـی( در نـزد 
 پدیدآورندگان علم منطق دارد. 

خـورد: از نظریـات افالطـون ونانی نیز به چشـم میاول منطق و فلسفه یهای منابع دستهایی از این واقعیت در سرفصلنشانه
یعنـی  3و...« مبـادی تـراژدی و کمـدی»، «شناسـیزیبایی»، «شناسیروان»های ارسطو پیرامون تا آموزه« هنر»و « فیزیک»درباره 

                                                 
 ؟؟؟.، دکتر اعوانیمقاله  .1

 .128و  127تاریخ فلسفه فردریک کاپلستون، جلد یکم، ص  .2

 .424تا  365و  300تا  280. بنگرید به تاریخ فلسفه فردریک کاپلستون، جلد یکم؛ ص 3
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ابـزار های مختلف زندگی بشر و ارائـه تصـویر علمـی و واضح است که ساخت و مهندسی یک تمدن بدون ورود به تمامی عرصه
انکـار های متنوع کتب یونانی بر آن داللت دارد. پس قابلجانبه ممکن نیست؛ امری که سرفصلعملی برای ایجاد یک زندگی همه

نیست که حکمایی مانند افالطون و ارسطو به عنوان دانشمندان بزرگی که آثار آنها بعد از هزاران سال همچنان مورد توجه است، در 
انـد اجتماعی و عملی و هنری و سیاسی و فیزیکی و...، نه تنها از مبادی و بنیادهای نظری خود غافـل نبوده هنگام ورود به مباحث

های زیربنایی خود استوار کنند تا حقیقتًا به تنقیح علمی و اند تا این مباحث روبنایی را بر ادراکبلکه به عنوان فحول فّن تالش کرده
یابند. در این صورت، منطق در مبادی خود باید بتواند چارچوبی علمی برای علوم مشمول نخبگانی از مسائل زندگی بشری دست 

 خود فراهم نماید. 
با این وصف، تمرکز بر مباحث نظری و اهمال در طرح مباحث علمی نسبت به امور ارادی و عملی و تکامل آنها، محل اشکال 

ی ایـن دانـش، سـر ناسـازگاری دارد. بـه نظـر است که با هویت اولیـه توجه در هویت منطقیونو تأمل جدی و نشانگر تغییر قابل
های تاریخی کاماًل با این ادعا هماهنگ است که منطق صوری و سایر مباحث عقلی که از آن نشأت گرفته، نه تنها رسد واقعیتمی

ی چندهزار ساله بـوده کـه تـا جانبهنظم و مدیریت اجتماعی در یونان باستان را رقم زده بلکه منشأ ساخت یک تمدن و حیات همه
گیری تمدن مدرن، بر سراسر جهان حاکمیت داشت و امپراطوری ایران و روم را تحت تسلط علمی خود گرفته بود. لها قبل از شکل

 ای بـه نـام اداره یـک امپراطـوری وپس از سقوط این دو امپراطوری توسط مسلمین و هنگامی که خلفای اموی و عباسی با مسـاله
افزارهای اداره قدرت جهانی مواجه شدند، راهی جز استفاده از متخصصین ایرانی و رومی و سپس ترجمه علوم آنها )که به مثابه نرم

این تمدن بود( نداشتند گرچه به ناچار رشحاتی از مههب و ظواهر دین را با این علوم ترکیب کردند. در واقع منطق و فلسفه یونانی 
باحث نظری، رابطه نظر و عمل را تنقیح کرد و در نتیجه ـ و لو با طی یک بازه زمانی ـ به زیربنایی برای سـاخت به جای اکتفاء به م

شوند، منطق و فلسفه قدیم عماًل تعریف تکامل و نحوه معمواًل متصدی امر تکامل می« هاتمدن»یک تمدن تبدیل شد و از آنجا که 
ی به دست گرفت و به همین دلیل بود که تا قبل از رنسانس، هیچ حکومتی برای دوام های مختلف زندگی بشرتحقق آن را در عرصه
 توانست از این علوم چشم بپوشد و رابطه خود با آنها را به کلی قطع کند.و پایداری خود نمی

در رونـد و  های بزرگ به قدرت جهـانی دسـت پیـدا کردنـد، خـود رارو و هنگامی که مسلمین پس از فتح امپراطوریاز همین
چارچوب فوق یافتند و الجرم به این علوم در هر دو ُبعد نظری و عملی پرداختند تا بتوانند بر اساس اهـداف خـود، مـدیریت یـک 

حکمت عملی  موجود را با مههب و فقه ترکیب کردند تا با فرهنگ مسلمین سازگاری پیدا کند و  اوالً تمدن را به سامان برسانند. لها 
از آنجـا کـه حکمـت نظـری   ثانیـاً پـهیر گـردد. ها امکانی امور مسلمین بر اساس قواعد متداول در امپراطوریاداره از این طریق،

گرایی و الحاد بود، تغییراتی در آن ایجاد کردند تا به ابزاری برای اثبـات صـانع و موجود در یونان و روم بعضًا دستاویزی برای ماّدی
د. بنابراین گروهی از منطقیون و فالسفه مسلمان توانستند علوم عقلی  موجود را با نیازهای حاکمیت دفاع نظری از الهیات تبدیل شو

هماهنگ نمایند و از این رهگهر، ارتباط نظر و عمل )یا رابطه بین اعتقاد و کاربرد( را در شکلی جدیـد و متناسـب بـا امپراطـوری 
طق و فلسفه به امور نظری محدود نشد بلکه شأن و نقشی که در یونان قدیم برای اسالمی تنقیح کنند. پس در آن دوران نیز نه تنها من

 ها داشت، در شکل و قالبی جدید تداوم یافت.اداره جوامع و تمدن
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زمین، امپراطوری گیری اختراعات و افزایش تصاعدی قدرت در مغربو شکل اما با پیدایش رنسانس و تغییر در منطق و فلسفه
اسالمی تدریجًا دچار افول و سپس فروپاشی شد. در نتیجه، هـم قـدرت جهـانی مسـلمین بـه عنـوان عامـل اساسـی در تشـویق 

جدید و محصوالت آن در تمـامی  از بین رفته بود و هم علوم کاربردی« رابطه نظر با عمل»دانشمندان مسلمان برای تنقیح منطقی  
« نظـر»توسـط « عمل»های زندگی بشر، توان حکمت  عملی قدیم را برای مواجهه سلب کرده بود و به این صورت، هدایت عرصه

نمـود، ای که فعالیت دانشـمندان  علـوم عقلـی در آن ممکـن میرسید. در چنین فضایی، تنها عرصهممتنع و بالموضوع به نظر می
نظری برای دفاع از اعتقادات مسلمین در مقابل هجمه افکار و علومی بود که در درگیری با دین و اعتقاد و کلیسا شـکل های تالش

 دانست. گرفته بود و کارآمدی  خود را مدیون این درگیری می
ع و هدف صرفًا رسد این سیر تاریخی و این وضعیت عینی بود که تدریجًا باعث شد منطق از حیث ضرورت و موضوبه نظر می

« الـف، ب و ج»به امور نظری محدود و منحصر شود و عالوه بر موضوعات تمدنی و اجتماعی )موارد د؛ هـ ؛ و( حتی در مـوارد 
ها بـه های زیادی رها کند که این وضعیت الجرم به معنای واگهاری این عرصهنیز شأن اشراف و حاکمیت و آلّیت خود را در بخش

نی علوم طبیعی و علوم ریاضی )اولی ناظر به امور جبری متغیر و دومی ناظر به امور جبری ثابت است( کـه منطقی دیگر است. یع
امروزه از دایره علوم عقلـی کنـار گهاشـته شـده و متـروک گردیـده و  1مباحث مطّولی در علوم قدیمه را به خود اختصاص داده بود،

یست و دانش منطق به تفصیالت خود در معـرف و حجـت اکتفـا کـرده و شمول و اشراف منطق صوری نسبت به آنها مورد توجه ن
هـایی حتی مباحثی مانند جدل و شعر و خطابه که از نظر کیفی و کّمی جزئی مهـم از علـم منطـق بـوده، امـروزه بـه عنـوان بحث

و ریاضی قدیمه را گرفته شناسی مدرن جای علوم طبیعی شود. در مقابل، ریاضی جدید و فیزیک نوین و زیستاستطرادی تلقی می
اند. لها سکوت بندی خود را از منطق صوری اخه نکردهها و اصول موضوعه و گستره و چارچوب و طبقهفرضو این علوم نیز پیش

، محکومیـت  خـود «منطق صوری»ای از آنها عماًل به معنای آن است که منطق صوری نسبت به این علوم و یا تأیید بخش گسترده
 الهکر را به آن منطق سپرده است.     نطقی دیگر را پهیرفته و شأن اشراف و حاکمیت بر علوم فوقنسبت به م

های مختلف حیات بشـری دچـار گیرد و با پیدایش تمدن مدرن، عرصهدر واقع هنگامی که مقیاسی جدید از تکامل شکل می
بوده، حداقل باید نسبت خود را بـا « ساخت یک تمدنمتصدی »شود، دانشی که در هویت واقعی خود تغییرات عظیم و سریع می

بودن  خود ارائه نماید و آن را تمدن جدید و مبانی علمی و ابزارهای عملی آن معّین کند تا تقریری جدید از حاکمیت و إشراف و آلی
اشـیه دنیـای دانـش، بـه های علم قرار خواهد گرفت یا حداکثر در حدر ضرورت و موضوع و هدف خود جریان دهد و اال در موزه

 بازی گرفته خواهد شد.

 

                                                 
فصل به آن  8به علوم طبیعی اختصاص داده و در  را )بخش دوم( علوم عقلی، بخش مفصلیترین کتب کتاب شفاء که به عنوان یکی از جامع . بنگرید به1

 های علم و دانش قرار گرفته است!اهالی منطق و فلسفه( در موزه توان گفت که امروزه عمالً )و با همراهی و ت ییدپرداخته است اما می


