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 چکیده 

ممیز حق از باطل که در همین راستا  .علم منطق حافظ ذهن انسان از خطای فکری است    

ه تماعی شایسته و عاقالندر علوم شده، و نیز در ارتباطات اجمانع بروز خطا این خواهد بود؛ بنابر

 .نقش مهمی را ایفا می کند. این مطلب بیانگر احتیاج و نیازمندی بشر به این علم است ،انسان

د که الزم دانسته ش؛ آن علم است موضوع اخت دقیقناز آنجا که از لوازم ورود به هر علم ش   

مورد تحلیل و  ،منطق برای شناخت دقیق آن علم بوط به موضوعدیدگاه های مر، در این مقاله

می شود که از میان دیدگاه های موجود در میان منطق  تبیینکه در نهایت  .بررسی قرار گیرد

 .قیق استدانان کدام یک د

 

 

 کلید واژه ها

 تمایز علوم  ،علمحیطه ، علم منطق منفعت ،علم منطق، موضوع علم منطق
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 قدمهم

 فراگیری این علم و نیز اهمیت موضوع علم در علوم، توسط تورربعد از روشن شدن ض   

های  حول محور دیدگاهقصد نگارش مقاله ای  ،استاد محترم درس منطق در پایه دوم طلبگی

یل طرح نامه صورت متک، گام اولیندر  ،بنابراین .را کردم منطق علم مورد موضوع منطق دانان در

مطالعه به همراه طلب منابع مورد نیاز، و برای جمع آوری  بسیاری حماتز زا پس؛ و گرفت

ز که از آن به بعد کتابت خود مقاله آغا ،به فیش نویسی پرداخته ،منطقعلم  راهنمایی از اساتید

 .گردید

بتوان  و اگر .می گرددهی ال انسان به تصمیمات ذهنی وی منتتمام افع شأمن بدیهی است که   

مطمئناً اثرات حیات  ،شایسته باشدتصمیمات ذهنی هر فردی  در جامعه انسانی کاری کرد که

که از ثمرات علم منطق به  الزم به دانستن استبنابراین . بخشی را به جامعه انسانی میبخشد

 ،و به عبارت دیگر است. فعلیت رساندن توانایی ذهنی انسان در تشخیص درستی از نادرستی

می  انسان ،چارچوبی که در صورت تحقق چنین ؛چوب اندیشیدن صحیح را تشکیل میدهدچار

حساب شده، به صمیمات و رفتار تق این یکه از طر .تواند تصمیمات سازنده ای را اتخاذ کند

که این تنها  باید دانست؛ با آرامش را در پی خواهد داشت زندگی منطقی همراههمراه آوردن 

خطا در وز بر، مانعیت از چراکه از دیگر ثمرات پر اهمیت آن ؛نخواهد بود علم منطق ثمره فهم

علم  و ارزش ایناهمیت  و از اینجاست که .که از ارزشمند ترین فواید این علم است علوم است

به دلیل  این رواز  ؛ارزشمند خواهد بود موضوع آن ،به همان میزان، بلکه بیشتر ؛هر چقدر باشد

ضرورت  ؛از یکدیگر میشود ومتعیین کننده حیطه آن علم و نیز سبب تمایز عل ،نکه موضوع علمآ

هتر بتوانند از ب ،به طور دقیق شناسایی شده تا عالقه مندان به این علمدارد که موضوع این علم 

بوده تا از کتب معتبر بر آن لزوم به دانستن است که تمام سعی در این مقاله  آن بهره مند شوند.

ورد استفاده قرار مقزوینی کاتبی  الرساله الشمسیهو  سیناابن  یشفاو سطح اولیه منطق از جمله 

 .گیرد

 



3 
 

 کلیات مفاهیم :فصل اول

 واژگان  بیینتگفتار اول: 

 

 متعریف عل

مظفر از علم ارائه میدهند عبارت است از: به حضور صورت شی نزد  مرحوم تعریفی را که   

 1علم گفته میشود. ،عقل

 

  موضوع علمتعریف 

موضوع هر علمی چیزی بسیاری از منطق دانان موضوع علم را به اینصورت تعریف کرده اند:     

 2.است که از عوارض ذاتی آن چیز بحث میشود

 

 تعریف علم منطق

اینگونه تعریف کرده اند: ابزار قانونی است که رعایت آن  را منطق دانان علممنطق  برخی از   

در همان راستا به گونه دیگری این  بعضی نیز و 3موجب مصونیت ذهن از خطا در فکر میشود.

 همچنیننادرست و  ازعلمی است که ممیز میان تعریف صحیح  : منطقه انددتعریف کر علم را

 4جدا کننده قیاس صحیح از باطل است.

                                                           
 ه.ق1431المقرر فی شرح منطق المظفرر، السید رائد الحیدری، ذوی القربی، قم، چاپ چهارم، .  1

ه.ق و القواعد الجلیه فی 1431. المقرر فی شرح منطق المظفرر، السید رائد الحیدری، ذوی القربی، قم، چاپ چهارم،  2

ه.ش و 1370شرح الرساله الشمسیه، ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر االسدی، موسسه النشر االسالمی، قم، بینو،

 ه.ش            1387ضیاءالدین مسعود شیرازی، فرهنگستان هنر، تهران، بینو،  دره التاج لغره الدباج، عالمه قطب الدین محمود بن

 ه.ق1431المقرر فی شرح منطق المظفرر، السید رائد الحیدری، ذوی القربی، قم، چاپ چهارم، .  3

 ه.ش1388شرح الوریقات فی المنطق، شارح ابن نفیس. علی بن ابی الحزم، دارالغرب االسالمی، تونس، .  4
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  تعریف تصور

 که عبارتند از:   تصور متعلق به چهار امر است  

 مفرد، اعم از اینکه اسم و فعل و حرف باشد. متعلق به. 1  

 به نسبت در جمله خبری، به هنگام اینکه شک یا توهم وجود داشته باشد. متعلق. 2  

 .می باشدیه ئنسبت در جمله انشا بهمتعلق . 3  

 1مرکب ناقص، مانند صفت و موصوف است. بهمتعلق . 4  

 

 تعریف تصدیق

اعم از اینکه مطابق با واقع  ،به هنگام حکم کردن و اذعان داشتن ،به نسبت در جمله خبری   

 2نباشد گفته میشود. یاباشد 

 

 نظریعلم تعریف 

مانند تصور  .محتاج به کسب کردن و تفکر است ،علمی است که برای حاصل شدن آن    

 3متحرک بودن یا نبودن کره زمین.به و تصدیق  ،حقیقت روح انسان

چراکه ذهن قابلیت اینرا ندارد  .الزم به ذکر است که در این علم زمینه تحقق خطا وجود دارد    

از اینجاست که ذهن به ناچار می بایست  .خود حاضر کند ی اش را نزدجخار دکه معلوم با وجو

بنابراین ممکن است که صورت حاصل  .علم پیدا کند یءش به خود ،صورت آن شیء «واسطه» به

و نیز ممکن است که صورت شیء حاصل شده نزد  .شده نرد ذهن مطابق با وقع باشد یا نباشد

                                                           
 ه.ق1431المقرر فی شرح منطق المظفرر، السید رائد الحیدری، ذوی القربی، قم، چاپ چهارم، .  1

 . همان 2
 . همان 3
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انایی حاضر کردن جسم مثالً ذهن انسان نسبت به یک صندلی، تو .ذهن کامل یا ناقص باشد

از طریق آن تصویر حاضر  بلکه به وسیله تصویر برداری از آن، ؛خارجی صندلی را نزد خود ندارد

یعنی  ،از اینرو در علم حصولی به سبب واسطه در آن .به خود صندلی علم پیدا میکند ،نزد خود

 1در معرض خطا است. ،همان صورت شیء

 

 علم ضروریتعریف 

مانند تصور مفهوم  .و تفکر ندارد کسب احتیاجی به ،برای حاصل شدن آنعلمی است که    

بهتر است دانسته شود که در این علم امکان  بودن کل از جز؛ ترصدیق به بزرگتو  ،وجود و عدم

 2خطا وجود ندارد.

 

 معقوالت اولیتعریف 

و... حمل ر علی و حسن بمانند مفهوم انسان که  .مفهوم کلی که اتصاف آن خارجی است   

 3میگردد.

 

 معقوالت ثانیه منطقیتعریف 

 4مفهوم کلی که بر انسان حمل میگردد. مانند .کلی که اتصاف آن ذهنی است مفهوم 

                                                           
، 1خاستگاه تاریخی علم منطق)رویکردی تاریخی به فلسفه منطق(، علی اصغر جعفری ولنی، تاریخ فلسفه، شماره  . 1

 ه.ش1389

 ه.ق1431الحیدری، ذوی القربی، قم، چاپ چهارم، . المقرر فی شرح منطق المظفرر، السید رائد  2
. آموزش فلسفه، محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)قدس سره(، قم، چهارم،  3

 ه.ش1394

 . همان 4
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 معرفی اجمالی برخی از منطق دانان گفتار دوم: 

 فارابی 

در زمان حیات خویش ملقب به فارابی  ؛این فیلسوف فرزانه که به معلم ثانی شهرت یافته اند    

معلم ثانی صاحب تالیفات بسیاری هستند  .چشم به جهان گشودند .قه259وی در سال  .بودن

و در علم منطق نوآوری های  .در تمام زمینه های علمی کتاب نوشته اند تا آنجایی که تقریباً

 1 تقسیم کردند.از جمله علم را به دو دسته تصور و تصدیق  ؛فراوانی داشته اند

 

 ابن سینا 

 .بزرگترین فیلسوف مشایی و پزشک نامدار ایران در جهان اسالم کسی نیست جز ابن سینا    

 .یاد میشود (Avicennaکه در غرب از او به ) ،وی مشهور به ابو علی سینا و پورسینا و ابن سینا

 2یس و شرف الملک اشاره کرد.ئو از القاب او میتوان به شیخ الر

چهارصد و پنجاه کتاب در زمینه های متفاوت از او به یادگار مانده که تعداد زیادی از آن در    

که آثار برجسته او  ؛و نیز در ادبیات فارسی دست قوی داشته اند .حوزه فلسفه و پزشکی است

 3را برشمرد. دانشنامه عالییو  قانونو  شفامیتوان 

 

 

 

 

                                                           
 https://fa.wikipedia.org. شبکه ویکی پدیا، بخش زندگی نامه بزرگان، زندگی نامه فارابی،  1

 https://fa.wikipedia.orgه ویکی پدیا، بخش زندگی نامه بزرگان، زندگی نامه ابن سینا، . شبک 2
 . همان 3



7 
 

 طوسی خواجه نصیرالدین

خواجه نصیر الدین  ؛احیا گر آن بود ،کسی که بعد از افول سنت فلسفه مشایی در ایران تنها   

الزم به ذکر است که ایشان  .و همچنین او از گسترش دهندگان علم مثلثات است .طوسی است

 1ملقب به استاد بشر و عقل حادی عشر هستند.

اخالق  و قتباساساس االکه  ،دهبشر به زبان پارسی نگاشته ش استاد آثار بیست و پنج درصد   

 2.ترین آثار وی میتوان نام بردرا از معروف ناصری

 

 کاتبی قزوینی

که وی را با القاب کاتبی  .تم هجری هستندفن بزرگ ایران در قرن هاایشان از حکیمان و عالم   

عین القواعد و  الرساله الشمسیه فی القواعد المنطقیهاز آثار کاتبی میتوان به  .یران میشناسندبو د

 3اشاره کرد. الحکمه و فی المنطق

 

 قطب الدین رازی

و قطب تحتانی  ،با القاب گوناگونی چون قطب الدین عالمه رازی ،این شحصیت حکیم و دانا   

را به  بصر االصداف و ت بین شرحی االشاراتاالمحاکمو  شرح الشمسیهکه  .شناخته میشوند

 4عنوان آثار قطب تحتانی دانسته اند.

 

                                                           
 https://fa.wikipedia.org. شبکه ویکی پدیا، بخش زندگی نامه بزرگان، زندگی نامه خواجه نصیرالدین طوسی،  1
 . همان 2
 https://fa.wikipedia.org. شبکه ویکی پدیا، بخش زندگی نامه بزرگان، زندگی نامه کاتبی قزوینی،  3
 https://fa.wikipedia.org. شبکه ویکی پدیا، بخش زندگی نامه بزرگان، زندگی نامه قطب الدین رازی،  4
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 ثیر منفعت علم در موضوع خودأتگفتار سوم: 

چراکه ارسطو بنیانگذار این علم  ؛در ابتدا منطق به عنوان پاره ای از نظریه سخنوری متولد شد    

بنابراین چشم  .گزاره های منطقی را در نخستین اثر خود درباره نظریه سخنوری آزموده است

و بیشتر با  ،بوده اانداز علم منطق در روزهای اولین برای تحت تاثیر قرار دادن اذهان و روانه

لسفه گسترش یافتند ف رفته رفته دانش و .رفت میرویکرد جذب شنونده و غلبه بر حریف پیش 

نتیجه  درشد.  میل مورد بحث مسائکه این امر موجب ظهور دیدگاه های گوناگونی در مورد 

این علم خویش را به عنوان دانش تفکر  ،علم منطق خود را برای انجام عملیات نوینی آماده نمود

به این مقصود که  ؛در مقابل لفظ گرایی و عدم ثبات موجود در برخی مکاتب فلسفه تثبیت کرد

 .1بگشایدراه حقیقت را 

و نیز با بنا  ،ش و فلسفهمنطق با طرد کردن نظریه های نادرست دانعلم  ،در چنین روزگاری   

این نوع حرکت در . به عنوان عامل رشد دانش و فلسفه به تجلی درآمد ،دو نهادن احکام آن

همانگونه  ؛منطق سبب شد تا بعدها آنرا مالک صحت و حقیقت علمی توصیف کنندعلم موضوع 

سنجش اندیشه ترازوی »، «ترازوی عقل»، «میزان» آثار منطقی خود را مکررا عنوان ،که مصنفان

علمی  ءو عقیده آنها بر این بود که منطق برای سنجش حقیقت موجود در تمام آرا .داده اند «ها

 2است.

سته منفعت این علم دان ،میبایست در نخستین مرحله ،منطقعلم برای کشف دقیق موضوع    

یکدیگر ه بمر و به عبارت دیگر این دو ا .م با منفعت آن علم تناسب داردلع چراکه موضوع ؛شود

 .گره خورده اند

یا اینکه برای سنجش  آیا براستی این علم همچنان برای جذب شنونده و غلبه بر حریف است؟    

به  ،این دو است؟ روشن است که هر کدام از این موارد از یا نه چیزی غیر و ؟اندیشه هاست

چنانچه  .موضوع آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت لزوماً ؛نطق دانسته شودمعنوان منفعت علم 

                                                           
، 1ری ولنی، تاریخ فلسفه، شماره . خاستگاه تاریخی علم منطق)رویکردی تاریخی به فلسفه منطق(، علی اصغر جعف1

 ه.ش1389

 . همان 2



9 
 

بنابراین در این مقاله،  1.منفعت این علم کمک میگیردعلم منطق از ابن سینا برای تبیین موضوع 

 شود. منفعت علم منطق تبیین می اجماالً

 

 

 منفعت علم منطقگفتار چهارم: 

ذهن را  ،نآست که مراعات قواعد ا آن ؛منفعتی که چنین علمی برای بشر به یادگار میگذارد    

 ازخطا در ادراک معانی باز میدارد.

چگونه  پس ،ردابه ذهن آید که اگر علم منطق چنین منفعتی را در پی د الیسؤ ؛ممکن است    

 در میان خود منطق دانان خطاهایی مشاهده میشود ؟

مره علم ل سه گانه، ثدر صورت رعایت این اصوالزم به ذکر است که  ،الن سؤدر پاسخ به ای   

 منطق حاصل خواهد شد.

 .بتواند ملکه علم منطق را در خود ایجاد کند تاسعی محصل در این بوده  .1

 ملزم به رعایت آن باشد. ،به هنگام احتیاج به قواعد .2

 2دقت الزم در تشخیص مصداق و تطبیق قواعد را داشته باشد. .3

 

 

 

                                                           
 ه. ش1370. برهان شفا، ابن سینا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران، بینو،  1

 ه.ق1431. المقرر فی شرح منطق المظفرر، السید رائد الحیدری، ذوی القربی، قم، چاپ چهارم،  2
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 مورد موضوع علم منطقدیدگاه منطق دانان در  فصل دو م:

بنابراین علم منطق نیز  1.استبدیهی است که هر علمی دارای موضوع حقیقی یا اعتباری     

که خصوصیت علم منطق مطالعه دنیای عینی  دانستن این نکته ضروری است .موضوعی دارد

ن از مثابه ابزاری میشکافد که انسابلکه اندیشه را ب ؛طبیعت و نیز جهان ذهنی عواطف نیست

اشتراکی  ،حوزه موضوعق دانان دربنابراین در میان منط .طریق آن هر دو زمینه مذکور را میکاود

منطق حول محور علم  لسائاتفاق نظر دارند که مهمه منطق دانان  .و اختالفاتی دیده میشود

با توجه به تحقیقاتی که در  .اما در تعیین موضوع آن اختالف دیدگاه نمایان است .اندیشه است

  .منطق ذکرشده استعلم موضوع  به تعیین دیدگاه متفاوت نسبت چهار ،این مقاله صورت گرفته

الزم به  .گردد هر یک از دیدگاه های موجود معرفی نیلئقاسعی برآن بوده تا نام  در این مقاله   

 احب نظرانذکر اسامی برخی از صامکان عدم  ،روش این مقاله استقرایی بودنبه دلیل  ؛ذکر است

 .اما در مورد وجود چهار دیدگاه گوناگون شکی نیست .وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ه.ش1388، 40را شریف، ذهن، شماره . معقوالت و انواع آن در فلسفه فارابی، زه1
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 در مورد موضوع علم منطق بیان دیدگاه های موجودگفتاراول: 

 

 اولین دیدگاه  

 .تنها نام فارابی یافت شده است ،از میان قائلین به این دیدگاهبر اساس تحقیقات این مقاله      

از آن جهت که بر معانی  ؛است «الفاظ»موضوع علم منطق  این عده از منطق دانان معتقدند که

 1داللت میکند.

 

 دومین دیدگاه

خواجه   2،اابن سین اسامی قائلین به این دیدگاه عبارتنداز: ،بر استقرا مقاله مورد نظر بنا     

این منطق دانان قائل  6؛ابن سهالن و 5،قطب الدین شیرازی 4،فخرالدین رازی 3،نصیرالدین طوسی

از این حیث که به وسیله  ؛باشد «معقوالت ثانیه»منطق علم موضوع نظرند که می بایست به این 

 .آن از معلوم به مجهول میتوان رسید

 

 

 

                                                           
ه.ش  و شرح المنظومه، مال هادی 1390. شرح المطالع، قطب الدین رازی، منشورات ذوی القربی، قم، چاپ اول،  1

 ه.ش1369سبزواری. تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی، ناب، تهران، بینو، 
 ه. ش1370ران، بینو، . برهان شفا، ابن سینا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ته 2

. منطق و مباحث الفاظ)مجموعه متون مقاالت تحقیقی(، مهدی محقق. توشی هیگو ایزوتسو. موسسه مطالعات اسالمی  3

 ق    1353دانشگاه مک گیل کانادا و دانشگاه تهران، تهران، بینو، 

 م          2012ول، . شرح عیون الحکمه، فخر الدین رازی، مکتبه الثقافه الدینیه، قاهره، چاپ ا 4

. دره التاج لغره الدباج، عالمه قطب الدین محمود بن ضیاءالدین مسعود شیرازی، فرهنگستان هنر، تهران،  5

 ه.ش     1387بینو،
 ق       1316. البصایر النصیریه فی علم المنطق، ابن سهالن ساوی عمر بن سهالن، مطبعه االمیریه، بوالق، بینو،  6
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 سومین دیدگاه

سراج الدین  و 4،عدل 3،قطب الدین رازی 2،کاتبی قزوینی 1،عالمه حلیاکثر متأخرین از جمله     

از  ؛است« معلوم تصوری و معلوم تصدیقی»موضوع علم منطق اعتقاد دارند که  5،محمود ارموی

 هستند.تصوری و تصدیقی آن حیث که موصل به مطلوب 

 

 چهارمین دیدگاه

آیت اهلل محمد تقی و  6داهلل حسین یزدیبعقیده صاحبان نظر در این دیدگاه از جمله مالع    

 .است« ف و حجتمعر  »موضوع علم منطق بر این است که  7،جاللی

که  8؛برخی منطق دانان چهارمین دیدگاه را همان دیدگاه دوم دانسته اند که الزم به بیان است   

باره موضوع علم گوناگون دری بایست قائل به وجود سه دیدگاه م ،در صورت پذیرش این نظریه

اهمیت است که چهارمین دیدگاه نسبت به دیدگاه دوم اخص  نکته حائز البته این. منطق شد

 .است

   

 

 

                                                           
لجلیه فی شرح الرساله الشمسیه، ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر االسدی، موسسه النشر االسالمی، . القواعد ا 1

 ه.ش        1370قم، بینو،

 ه.ش1384. الرساله الشمسیه، کاتبی قزوینی، بیدار، تهران، چاپ دوم،  2

 .شه1390. شرح المطالع، قطب الدین رازی، منشورات ذوی القربی، قم، چاپ اول،  3

 . همان 4

 . همان 5

 ه.ش1369حاشیه مال عبداهلل علی التهذیب، مالعبداهلل حسین یزدی، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، .  6

 علم المنطق، الشهید السعید آیت اهلل محمد تقی الجاللی، انتشارات دارالهدی، قم، چاپ اول، بیتا.  7

جهاد دانشگاهی کرمانشاه با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه . منطق صوری، رحمت اله قاضیان، انتشارات  8

 ه.ش1373تهران، قم، چاپ اول، 
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 اشکال دومین دیدگاه به دیدگاه اول و سوم فصل سوم: 

یدگاه اول و دبه  ،در میان آثار منطق دانان مشاهده میشود که بعضی از معتقدین به دومین دیدگاه

ی این منطق دانان اسام ،که در این مقاله عالوه بر ذکر انتقادات آنها .سوم اشکاالتی وارد کرده اند

 نیز ذکر می گردد.

 

 

 به دیدگاه اولگفتار اول: اشکال 

که اگر منطق دان معانی را از  کرده استه اول ذکر اابن سینا در کتاب خویش در مقابل دیدگ   

از الفاظ بی نیاز خواهد شد. و همچنین  ،طریق دیگری جز با به کارگیری الفاظ بتواند القا کند

نظر منطقی  اشکالی به این دیدگاه وارد می کنند و می گویند: ،قطب الدین رازی در شرح المطالع

الزم به ذکر  1.و اینکه جانب الفاظ را رعایت می کند عرضی است .صرفاً در معانی معقوله است

وآن اینکه زاویه دید منطق دان تنها  ؛یستاست که در واقع مفاد این دو نظریه یک مطلب بیشتر ن

 معانی است.

 

  گفتار دوم: اشکال به دیدگاه سوم

گاه اشکال وارد کرده و می گویند: در دخواجه نصیر الدین طوسی در مقابل با سومین دی   

صورتی که موضوع علم منطق را معلوم تصوری و تصدیقی بدانید، در واقع الزمه آن این 

وع علم منطق جمیع علوم را شامل میشود. و بدون شک این نمیتواند خواهد شد که موض

 2موضوع علم منطق قرار گیرد.

                                                           
 ه.ش 1390. شرح المطالع، قطب الدین رازی، منشورات ذوی القربی، قم، چاپ اول، 1

عات اسالمی . منطق و مباحث الفاظ)مجموعه متون مقاالت تحقیقی(؛ مهدی محقق، توشی هیگو ایزوتسو؛ موسسه مطال2

     ق1353دانشگاه مک گیل کانادا و دانشگاه تهران؛ تهران 
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 : عوامل ایجاد دیدگاه های متفاوت در موضوع علم منطقچهارمفصل  

رخی دیدگاه ببه طور مفصل، و در مورد  صراحتاً ، منطق دانانبا توجه به تحقیقات انجام شده   

ا قطب الدین ها هرگز به عوامل ایجاد اختالف درباره تعیین موضوع علم منطق نپرداخته اند. تنه

عنوان موضوع  اشاره ای به عامل انتخاب الفاظ از حیث داللت بر معانی به ،رازی در شرح المطالع

 :علم منطق کرده اند. که در این مقاله ذکر میگردد

حیوان »به عنوان مثال بیان میگردد: ،آنجایی که میدیدند در علم منطقبرخی منطق دانان از     

کل »و دومین جز را به عنوان فصل میشناسند. و یا ذکر میشود: ،جزو اول را جنس« .ناطق است

اولین قضیه را صغری و دومین قضیه را کبری  ؛که از آن به قیاس یاد میشود« ج ب و کل ب الف

 ؛خود، موضوع علم منطق است ،گمان کردند این اسمها و اصطالحات منطقی از اینرو ؛می نامند

از آن حیث که دال بر معانی هستند. بنابراین قائل به این نظر شدند که موضوع علم منطق الفاظ 

 1.خواهد بود از حیثی که داللت برمعانی میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ه.ش1390. شرح المطالع، قطب الدین رازی، منشورات ذوی القربی، قم، چاپ اول،  1
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 علم منطق حیطه: اثرگذاری این اختالف دیدگاه در پنجمفصل 

 ،مذکور های یک از دیدگاه بنابراین هر .یکی از لوازم دانستن حیطه علم منطق موضوع آن است   

دگاه ها که در این فصل تأثیرات دی .تاثیر متناسب خود را در حیطه علم منطق خواهند گذاشت

 مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.در موضوع علم منطق، به طور 

 

 و سوم در حیطه علم منطق ،دوم ،گفتار اول: تأثیر دیدگاه اول

قوالت التزام دارد که موضوع این علم شامل تمام مع ،در صورت پذیرفتن سومین دیدگاه    

ول محور حعلم منطق  مسائل بنابراین ؛خواهد گرفتبر  و با این اعتبار همه علوم را در .گردد

ش صحیح رو ارائهعلم منطق عالوه بر  ،اساس دیدگاه دومبر  و .قرار می گیردهر یک از علوم 

را  شانکه مراد آن حیث از ،در مورد اولین دیدگاه . امابه غیر آن نیز میپردازد ،تعریف و استدالل

  شخیص نیست.تحیطه علم منطق از این دیدگاه قابل  دقیقاً ،بنابراین ؛اند تعیین نکرده صراحتاً

 

 گفتار دوم: تأثیر چهارمین دیدگاه در موضوع علم منطق

و از آنجایی که  .از خطا در فکر است ،منفعت این علم مصون نگه داشتن ذهندانسته شد که     

ضروری  دانستن این نکته، یکی ادراکی و دیگری تحریکی :توانمندی انسان به دو گونه است

و اگر چناچه ارتباطی  ؛که علم منطق به طور مستقیم با توانایی دوم ارتباط پیدا نخواهد کرد است

  1.مرتبط استبنابراین منطق با ادراک وآگاهی انسان  .داشته باشد به شکل غیر مستقیم است

 ستروشن ا نظری،و علم  ضروری آگاهی و علم انسان به دو دسته قابل تقسیم است: علم    

و  .به همین دلیل منطق جایگاهی در آن مقام نخواهد داشت ؛راه ندارد خطا ضروریعلم  که در

 ؛است در مقام تصدیق از این جهت که مجهول انسان در مقام تصور و یا ،اما در علم حصولی

                                                           
، 1. خاستگاه تاریخی علم منطق)رویکردی تاریخی به فلسفه منطق(، علی اصغر جعفری ولنی، تاریخ فلسفه، شماره  1

 ه.ش 1389
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ذهن برای کشف این مجهول چاره ای ندارد جز با حرکت به سمت مجهول تصوری و یا مجهول 

که در  خود مجهول تبدیل به معلوم خواهد شد ،از کشف مجهول توسط ذهنپس  ،تصدیقی

ل ومجه ،چراکه اگر مجهول ؛معلوم نیز در مقام تصور یا در مقام تصدیق خواهد بود ،راستای همان

مبدل  ،مجهول تصدیقی باشد ،و چنانچه مجهول ؛تبدیل به معلوم تصوری میگردد ،تصوری باشد

ین الزم به دانستن است که در این سیر ذهن برای کشف ابربنا .به معلوم تصدیقی خواهد شد

به دلیل واسطه ای که در  1،گذشتهمطلب  به چراکه با توجه .وجود خطا ممکن است ل،مجهو

 .قابلیت خطا در علم حصولی محقق است ؛و آن صورت شی است ،علم حصولی وجود دارد

در این حیطه یعنی حیطه تصور  ،کریخطای فپس الزام دارد که علم منطق برای حفظ ذهن از 

 ،ه به وسیله آن قواعدین صورت که قواعدی را کشف کرده کبه ا .و تصدیق فعالیت داشته باشد

به دو امر یعنی  منتهی علم منطق لمسائدلیل به همین  .بتوان ذهن را از این خطا مصون داشت

 و ،فعریف کردن را معر صحیح ت لسائمکه  .استدالل کردن است نحوه صحیح تعریف و هارائ

 .مینامندل صحیح استدالل کردن را حجت مسائ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 چهارم، تعریف علم نظری صفحه.  1
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 : نتیجهششم فصل

و دیدگاه دوم  .مجمل است نسبت به حیطه علم منطق دیدگاه اولبا توجه به مطالب سابق،      

روشن ین دیدگاه هم جامع و هم مانع است؛ از اینرو چهارم ؛مانع نیست او سوم جامع است ام

چراکه دانسته شد؛ این دیدگاه همچنانکه  .دیدگاه بهترین دیدگاه خواهد بود که چهارمین گرددمی 

 تمام حیطه علم منطق را شامل می شود؛ مانع دخول حیطه سایر علوم هم خواهد بود.

عوامل ایجاد اختالف درباره تعیین  اشاره شد که منطق دانان صراحتاً به بیان چهارمدر فصل    

بر اساس رسالت علم منطق، فرضیه نگارنده بر این است که  اام. منطق نپرداخته اندموضوع علم 

در ابتدا  علم به همین دلیل است که این .تناسب موقعیت و شرایط زمانی اقدام کند می بایست به

جذب شنونده و  با رویکرد ؛پدیده هایی که برای مردم آن عصر رخ داده بود سببتولد خود به 

دال بر این است که یقیناً درآن عصر موضوع  رویکردکه این  .به میدان عمل آمد فغلبه بر حری

از اینجاست که دانسته میشود چرا در هر عصری منطق دانان  .این علم امر دیگری بوده است

که می توان گفت حتی  ،و با نگاه عمیق تر .موضوع خاصی را برای این علم معرفی کرده اند

چراکه اگر چنین شرایطی محقق  ،به خاطر شرایط اجتماعی آن زمان بوده ،منطقعلم  دتول عامل

 مردم آن جامعه محقق شود؟راهنمایی  آیا ممکن بود چنین علمی برای ؛نمی شد

به  ،بلکه اصل تحقق این علم ؛از این رو نه تنها موضوع این علم به تناسب با هر عصر است   

دانسته می شود اقتضا رسالت منطق بر این است که  بنابراین .یط ویژه زمان خود استاردلیل ش

  .موضوع آن متناسب با زمان خود باشد

تحقیق عمیق و گسترده از زاویه های گوناگون خواهد  ،از آنجا که الزمه اثبات این فرضیه    

نجام این تحقیق گسترده ااز  ؛محدودیتهایی که برای نگارنده وجود داشتبه با توجه ؛ و بود

حول محور این فرضیه  ،اما به محققین آینده توصیه می گردد که در صورت امکان .محروم ماند

 ثمرات ارزشمندی به دنبال خواهد داشت.چراکه  ؛بیاورند عمل تحقیق به

موضوع علم منطق به بهترین شکل ممکن تبیین  ،برای خوانندگان این مقاله امید می رود که  

 را از این علم سودمند داشته باشند.شده باشد تا بتوانند نهایت بهره مندی 
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 منابع

 کتب 

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  ؛محمد تقی مصباح یزدی ؛. آموزش فلسفه1

 ه.ش1394 ؛چهارمچاپ  ؛قم ؛خمینی)قدس سره(

 ه. ش1370؛ تهران؛ بینو؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. برهان شفا؛ ابن سینا؛ 2

؛ بوالق ؛مطبعه االمیریه؛ ابن سهالن ساوی عمر بن سهالن؛ البصایر النصیریه فی علم المنطق .3

        ق1316 بینو؛

فرهنگستان     ؛عالمه قطب الدین محمود بن ضیاءالدین مسعود شیرازی؛ التاج لغره الدباجدره  .4

  ه.ش1387؛ بینو؛ تهران؛ هنر

     ه.ش1384چاپ دوم؛  ؛تهران؛ ربیدا. الرساله الشمسیه؛ کاتبی قزوینی؛ 5

. علم المنطق؛ الشهید السعید آیت اهلل محمد تقی الجاللی؛ انتشارات دارالهدی؛ قم؛ چاپ اول؛ 6

 بیتا

 هر االسدی؛سف بن المطابی منصور الحسن بن یو؛ الشمسیه القواعد الجلیه فی شرح الرساله .7

 ه.ش     1370بینو؛ ؛قم؛ موسسه النشر االسالمی

           م2012 ؛ چاپ اول؛قاهره الثقافه الدینیه؛مکتبه شرح عیون الحکمه؛ فخر الدین رازی؛  .8

     ؛ بینوتهران ؛ناب؛ مال هادی سبزواری، تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی؛ شرح المنظومه.9

  ه.ش1369

 ه.ش1390 ؛چاپ اول ؛قم ؛منشورات ذوی القربی ؛قطب الدین رازی ؛شرح المطالع .10

 ه.ق1431؛چاپ چهارم قم؛. المقرر فی شرح منطق المظفرر؛ السید رائد الحیدری؛ ذوی القربی؛ 11
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 ؛مهدی محقق، توشی هیگو ایزوتسو؛ مقاالت تحقیقی(مجموعه متون منطق و مباحث الفاظ) .12

     ق1353 ؛ بینو؛تهران؛ موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل کانادا و دانشگاه تهران

    ؛،تحقیق و تعلیق احمد فرامر قرا ملکی، آدینه اصغری نژادفخر الدین رازی؛ منطق الملخص .13

     ه.ش1381چاپ اول؛  ؛تهران ؛دانشگاه امام صادق علیه السالم

  چاپ دوم؛ ؛ نوین؛ قم؛محمد علی الگرامی القمی؛ مقصود الطالب فی تقریر مطالب المنطق .14

     ه.ش1389

 م    1993    ؛ چاپ اول؛بیروت ؛مکتبه الهالل؛ ابی حامد الغزالی؛ دارو فی فن المنطقمعیار العلم  .15

. منطق صوری؛ رحمت اله قاضیان؛ انتشارات جهاد دانشگاهی کرمانشاه با همکاری انتشارات 16

 ه.ش1373؛ جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران؛ قم؛ چاپ اول

چاپ  ؛قم ؛مؤسسه اسماعیلیان ؛مالعبداهلل حسین یزدی ؛. حاشیه مال عبداهلل علی التهذیب17

 ه.ش1369 ؛پنجم

 ؛تونس ؛الغرب  االسالمی؛ دارشارح ابن نفیس، علی بن ابی الحزمشرح الوریقات فی المنطق؛  .18

     ه.ش1388بینو؛ 
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 علمی مقاالت 

تاریخ  ؛علی اصغر جعفری ولنی ؛خاستگاه تاریخی علم منطق)رویکردی تاریخی به فلسفه منطق( 

 ه.ش1389 ؛1شماره  ؛فلسفه

 ه.ش1388 ؛40شماره  ؛ذهن ؛زهرا شریف ؛معقوالت و انواع آن در فلسفه فارابی

 

 سایت 

https://fa.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 


