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  منطـق تطبیقی، موضوع بسـیار مهمی اسـت، به ویژه 
در سـنت مـا کـه دارای ادبیاتـی بسـیار غنی اسـت و در 
منطـق، سـابقه ای طوالنی دارد. بـزرگان بسـیاری درباره 
منطـق قلـم زده انـد کـه برخـی از آنهـا شـهرت جهانی 
دارنـد و آثارشـان بـه زبان هـای دیگـر نیز ترجمه شـده 
اسـت. بهتر اسـت، از تعریـف منطق تطبیقی آغـاز کنیم 
کـه اساسـاً چیسـت و چـه گونه هایـی دارد یـا بـرای آن 

تصـور می شـود ؟
اسـتاد: منطق تطبیقی، تطبیق بین منطق هاسـت، امـا اینکه کدام 
منطق هـا را بـا هم تطبیق بکنیم، به حسـب فضا و زمـان و مکان 
می توانـد متفـاوت باشـد. آنچـه در ایـران بیشـتر جـا افتاده اسـت 
و مـا بیشـتر آن را اراده می کنیـم، تطبیـق موضوعـات و مسـایل 
منطـق قدیـم و جدیـد اسـت. البته این امـکان هم وجـود دارد که 
مباحثـی را درون منطـق قدیـم با هـم تطبیق کنیم )بـرای نمونه، 
دیدگاه هـای منطقـی ابن سـینا و شـیخ اشـراق یا شـیخ اشـراق و 
مالصـدرا یـا خونجی و خواجه نصیـر را با هم مقایسـه کنیم و نام 
ایـن بحث را منطـق تطبیقی بگذاریم و همچنین اسـت اگر درون 
منطـق جدیـد، درباره شـاخه های گوناگـون آن بحث بکنیـم(، اما 

منطـق تطبیقی به ایـن معنـای دوم، چندان رایج نیسـت. 
  وقتـی دو دانـش بـا مبانـی متفـاوت، در دو پارادایـم 
مختلـف و در دو فضـای تاریخـی پدیـد آمدنـد و رشـد 
کردنـد، آیا تطبیق میان آنها ممکن اسـت؟ این پرسـش 
دربـاره دو دانـش منطـق قدیـم و جدیـد چـه پاسـخی 

می توانـد داشـته باشـد؟
اسـتاد: تفاوت هـای مبنایی و پارادایمـی و فضاهای تاریخی، بحثی 
از مباحـث فلسـفه علـم اسـت که بـه تازگـی و در چند دهـه اخیر 
مطـرح شـده و عنوان »قیاس ناپذیری پارادایم هـا«را به خود گرفته 
اسـت. ایـن ادعا کـه پارادایم های گوناگـون با هـم قیاس ناپذیرند، 

بـه یک معنـا حق، و بـه معنایی دیگر، باطل اسـت. 
این سـخن به این معنا حق اسـت که کسـی درون پارادایمی باشد 
و از پارادایـم بیرونی خبر نداشـته باشـد و کسـی دیگـر در پارادایم 
دیگـری باشـد و از پارادایـم نخسـت خبر نداشـته باشـد وقتی این 
دو بـا هـم مواجهـه پیدا کننـد، برای ایـن دو فرد، پارادایم هایشـان 
قیاس ناپذیـر اسـت. مثاًل وقتـی می گوییم »اسـتدالل«، در منطق 
قدیـم یـک معنایـی اراده می کنیـم و در منطـق جدیـد معنـای 
دیگـری را اراده می کنیـم. اصـواًل از واژه»منطـق«در منطق قدیم 
یـک معنـا و در منطق جدید معنـای دیگـر را اراده می کنیم. وقتی 
اینهـا را ندانیـم و درون پارادایـم باشـیم و بـا کسـی دیگـر درون 
پارادایـم دیگر بحث بکنیم، بحث به سـرانجام نمی رسـد و بیشـتر 

بـه نـزاع می انجامد. 
ولی وقتی کسـی به هر دو پارادایم اشـراف داشـته باشـد و مسـلط 
باشـد، یقینـاً می توانـد ایـن دو پارادایـم را بـا هـم مقایسـه کنـد. 
بنابرایـن، قیاس ناپذیـری درون پارادایمـی امکان نـدارد، ولی برون 

پارادایمـی امـکان دارد و مـا مفـروض می گیریـم کـه کسـی کـه 
منطـق تطبیقـی کار می کند، بـه هـر دو پارادایم آشناسـت. 

  سـخن شـما بـه شـرطی درسـت اسـت کـه دو امر 
مقایسـه شـده جزء مبانی باشـند؛ وگر نـه در صورتی که 
دو مسـئله باشـد کـه هـر کـدام در پارادایم خـود متوقف 
برمبانـی خـود باشـد، تطبیق دیگـر ممکن نیسـت؛ برای 
نمونـه، مطلبـی هسـت کـه در منطـق جدید در ده سـطر 
اثبـات می شـود و مسـئله دیگـری هـم در منطـق قدیم 
هسـت کـه آن را هـم در ده مرحله مسـتدل کرده ایم. اگر 
ایـن دو مسـئله را تطبیـق بدهیم، بایـد همه مبانـی را به 
سـر صحنـه بیاوریـم و تطبیـق بدهیـم. در ایـن صورت، 
تطبیـق شـدنی اسـت. ولـی اگـر خـود مسـائل را بدون 

مبانـی تطبیـق بدهیـم، باز مشـکل پیـش می آید. 
اسـتاد: همیـن طور اسـت؛ ولـی به نظر مـن، گاهی وقت هـا برای 
کسـانی کـه بـه دو طـرف پارادایم ها اشـراف کامـل ندارنـد، خود 
ایـن تطبیـق ابتدایـی، برکت دارد و ثمربخش اسـت. بـه این دلیل 
کـه سـبب می شـود مـا آن پس زمینه ها را هم آهسـته آهسـته در 
طـی زمـان ببینیم. شـاید زمانی که ضیـاء موحد و مهـدی حائری 
یـزدی، بـا هم در مقـاالت بحـث و گفت وگو می کردنـد، آنقدر هر 
دو بـه هـر دو پارادایـم آشـنا نبودنـد، ولـی همان بحث هـا موجب 

شـده اسـت که بحث هـای تطبیقی رشـد بیشـتری یابند. 
  اگـر بخواهیـم منطـق قدیـم و جدیـد را بـه صـورت 
بایـد  را  اینهـا  چیزهـای  چـه  کنیـم  مطالعـه  تطبیقـی 
بـا همدیگـر مقایسـه کنیـم؟ آیـا می شـود مباحـث را 

یـا خیـر؟ دسـته بندی کـرد 
اسـتاد: دربـاره سـوال دومنان، باید بگویم مباحثـی را که در تطبیق 
منطـق قدیـم و جدید دیده ام، به سـه دسـته تقسـیم می کنـم؛ 1. 
مباحـث صوری، 2. فلسـفه منطـق و 3. معرفت شناسـی. می دانید 
کـه از زمـان ارسـطو به بعد، منطق، شـامل یک معنـای عامی بود 
کـه معرفت شناسـی و فلسـفه علم و مباحـث الفاظ، )زبان شناسـی 
و فلسـفه زبـان( را شـامل می شـد. در مجموعه ای به نـام ارگانون، 
مباحـث خیلـی گسـترده ای مطـرح بـود کـه بعدهـا منطق دانـان 
دیگـر، هـر کـدام، یـک بخـش را حـذف کردنـد. بـرای نمونـه، 
ابن سـینا مقـوالت را حذف کـرد. گفت این بحث منطقی نیسـت. 
یـک معنایـی از منطـق در ذهنش بود کـه جمـع آوران کتاب های 
ارسـطو، آن معنـا در ذهنشـان نبـوده اسـت؛ یعنـی معنـای منطق 
از زمـان آنهـا تـا ابن سـینا عـوض شـده بود. ابن سـینا بحث شـعر 
و خطابـه را نیـز حـذف کـرد. آن زمـان کـه منطق دانـان یونانـی 
کتاب هـای جـدل، خطابـه و شـعر ارسـطو را وارد منطـق کردنـد، 
معنایـی از »منطـق« در ذهـن داشـتند و زمانی که ابن سـینا اینها 
را کنـار گذاشـت معنـای دیگری در ذهـن داشـت. در دوران جدید 
در عرصـه منطـق جدید، بیشـتر مباحث الفاظ و مباحـث تصورات، 
از منطـق خارج شـده اسـت. اینهـا را دیگر جزء منطـق نمی دانند. 

درآمدی بر منطق تطبیقی
در گفتگـــو بـــا جنـــاب آقـــای دکتـــر اســـداهلل فاحـــی
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مصاحبه
 



مباحـث و علـوم دیگـری این بحـث را بر عهـده دارند. برای نمونـه بحث برهان و اسـتقرا امروزه 
در فلسـفه علـم بحـث می شـود و خطابه و شـعر در نقد ادبی مـورد بحث قرار می گیـرد چنان که 
بحـث مغالطـات دیگـر جزء منطق به شـمار نمـی رود. مغالطـات در تفکر نقدی  یـا همان منطق 

کاربـردی و امثـال اینها، جای گرفته اسـت.
 دربـاره سـؤال اولتـان کـه چـه بحث هایـی از منطـق قدیـم یا چـه بحث هایـی از منطـق جدید 
قابـل مقایسـه اسـت بایـد گفـت که امـروز منطـق تنهـا دانش اسـتدالل اسـت. آن هـم تنها از 
چشـم انداز صـوری؛ یعنـی بحـث صناعات خمس که نـگاه مادی بـه اسـتدالل دارد، کاًل از حوزه 
منطـق خـارج شـده اسـت. البتـه بحـث اسـتدالل یـک پیش نیـاز داردکه همـان بحـث قضایا و 
تحلیـل قضیـه اسـت و بـه همیـن مناسـبت جـزء منطق بـه شـمار می آید. خـود اسـتدالل هم 
تقسـیم های بی شـماری دارد کـه بـر پایه هر کدام، شـاخه ای از منطـق جدید پدیـد می آید. برای 
نمونـه، منطـق گزاره هـای و منطق محمول ها )= منطق سـورها( که از تقسـیم گزاره به شـرطی 
و حملـی )و تقسـیم قضیـه حملـی به شـخصیه و محصـوره( پدید آمـده اسـت. همچنین منطق 
یک موضعـی و چندموضعـی و منطـق مرتبـه اول و مراتب باالتر که از تقسـیم محمول ها به یک 
و چندموضعـی و از تقسـیم سـورها بـه مرتبـه اول و مراتـب باالتـر به وجـود آمده انـد. این کلیت 

منطـق در معنای امروزینش اسـت. 
بـا ایـن نـگاه می بینیم کـه منطق تطبیقی بـه آن معنا که گفتیم )مقایسـه منطق قدیـم و جدید( 
تنهـا در بخـش مشـترک این دو منطق طرح می شـود، یعنـی در صورت اسـتدالل ها. گاهی دیده 
می شـود کـه مباحـث فلسـفه منطـق به نـام منطـق تطبیقی مطـرح می شـود و می تـوان گفت 
کـه بسـیاری از مقاالتـی که با عنوان »منطق تطبیقی« منتشـر می شـود، در واقع فلسـفه منطق 
اسـت و مباحـث صـوری را نـدارد و برخـی دیگـر کاًل معرفت شناسـی اسـت، ولی به نـام منطق 
تطبیقـی منتشـر می شـود. از گونه هـای مختلـف منطق تطبیقی که مـن به آن اصالـت می دهم، 
مباحـث صـوری اسـت. در درجـه دوم، فلسـفه منطـق و در درجه سـوم، معرفت شناسـی. هرچند 
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت که بهتـر اسـت مباحث فلسـفه منطـق و معرفت شناسـی را بـا همین 
عنوان هـا کـه عنوان هـای بسـیار زیبـا و جا افتاده ای هسـتند طـرح کنیـم و از درآمیختـن آنها با 
عنـوان »منطـق تطبیقی« بپرهیزیـم. در این صورت، هر کدام از این شـاخه های ارزشـمند دانش 

جایـگاه حقیقـی خـود را خواهـد یافت و از خلـط آنها جلوگیری خواهد شـد. 
  اساسـاً مـا بـه منطق تطبیقـی چه نیـازی داریم؟ چه ضـرورت یـا ضرورت هایی 
بـرای آن وجـود دارد؟ ایـن کار برای پیشـرفت مباحـث منطقی و فلسـفی در ایران 

چه فوایـدی دارد؟
اسـتاد: در یـک سـده اخیـر، یـک تهاجـم علمی از سـوی غرب به شـرق و بـه ویژه به کشـور ما 
ایران شـده اسـت. انبوهی از علم که آهسـته آهسـته در آنجا تولید شـده و در چند سـده به اوج 
رسـیده، در کمتـر از صد سـال به کشـور ما منتقل شـده و ایـن انتقال علم و تهاجم علمـی، با دو 
نـوع واکنش روبه رو گشـته اسـت. یک عده به شـدت بـه مخالفت با این هجوم علمی برخاسـته 
و اصـول آن را طـرد کرده انـد و پیامد آن به سـنت خودشـان بسـنده کرده اند. گروهی هم شـیفته 
و فریفتـه این سـنت شـده و سـنت قدیم را رهـا کرده اند. ما نبایـد در رویارویی با پدیـده ای جدید، 
بـه یکـی از دو گزینـه افـراط و تفریط بگراییـم؛ بلکه باید هر دو طـرف را پاس بداریـم. در ارتباط 
بـا تهاجـم فلسـفی - منطقـی غـرب، منطـق تطبیقـی می توانـد کمک کنـد که دو سـنت قدیم 
و جدیـد را بـه هـم گـره بزنـد و نزاع هـا را بـه آشـتی بدل کنـد و در تکمیـل هر دو بکوشـد. این 

یکی از فواید اسـت. 
فایـده دیگـر منطـق تطبیقی این اسـت که در سـایه منطق جدید، منطـق قدیم را بهتـر می توانیم 
بفهمیم، یعنی اگر ابزارهای منطق جدید را داشـته باشـیم در منطق قدیم نکته هایی خواهیم یافت 
کـه پیشـتر نمی یافتیم. برای مثال شـما با میکروسـکوپ خیلـی چیزها را می توانیـد ببینید که قبال 
وجود داشـته اسـت ولی نمی دیدید. در منطق قدیم، بسـیاری از مسـایل عمیق و ژرف هسـت که 
بدون ابزارهای منطق جدید قابل مشـاهده نیسـت. اگر هم قابل مشـاهده اسـت، قابل بیان نیست. 
اگـر هـم قابل بیان باشـد، قابل توافق و اجماع نیسـت. چنانکه در سـنت منطقی خودمـان، خیلی از 
نزاع هـا، بـدون نتیجه گیری کامل رها شـده اسـت، در حالی کـه اگر ابزار منطق جدیـد بیاید، خیلی 
از نزاع هـا را می توانـد برطـرف، و نزاع هـای جدیـد و مسـایل بهتـری را مطرح کنـد. پس فهم بهتر 

منطـق قدیـم، می تواند یکی از فواید منطق تطبیقی باشـد.
یقینـاً هـر کـدام از منطق قدیـم و جدید، ضعف هایی دارند؛ هر کدامشـان علم بشـری هسـتند و 

علـم بشـری، بـه دلیل ذات بشـر، نقـص و ضعف هـای فراوانـی دارد. علوم بشـری، این ضعف ها 
و نقص هـا را دارنـد، امـا اگـر این تطبیق صـورت بگیرد، هم منطـق قدیم در سـایه منطق جدید 
رشـد می کنـد و هـم منطـق جدیدکه خألهایـی دارد، بـا کمک منطق قدیـم و الهام هایـی که از 
منطـق قدیـم می گیـرد، خـودش را بازسـازی می کنـد، و بـه آن شـاخه هایی جدیـدی می افزاید. 
چنانکـه در پنجـاهـ  شـصت سـال اخیـر، این اتفـاق در غـرب افتاده اسـت. در صد و اندی سـال 
کـه از پایه گـذاری منطـق جدیـد می گـذرد، شـاخه های بسـیاری بـه منطق جدیـد افزوده شـده 
اسـت، ماننـد منطق موجهـات، منطق ربط، منطق شـهودی، منطق کوانتوم، منطـق احتماالت و 
مـوارد دیگـری کـه در آغاز منطق جدید وجود نداشـته اسـت و اگر تطبیق منطـق جدید به قدیم 
نمی بـود در زمـان کنونـی، این همـه تنوع و شـاخه های منطق جدید نداشـتیم. بسـیاری از اینها 

بـا نظر بـه منطق قدیـم پدید آمده اسـت. 
بـرای نمونـه، یان لوکاشـویچ، منطق دان لهسـتانی اسـت که با نظـر به مباحث امکان اسـتقبالی 
در ارسـطو، منطق هـای سـه ارزشـی را مطـرح می کند. او می گوید منطق ارسـطویی، منطق سـه 
ارزشـی اسـت، نـه دو ارزشـی. هـر گـزاره یـا صادق اسـت یا کاذب اسـت یـا نامتعیـن. از دیدگاه 
ارسـطو، امـوری کـه به آینـده مربوط اسـت، ضرورتی نـدارد و از ایـن رو به آنها »آینـده اتفاقی« 
می گوینـد مثـل اینکـه فـردا جنگ دریایـی رخ می دهد. ایـن گزاره امـکان اسـتقبالی دارد و چون 
امـکان اسـتقبالی دارد، از دیـدگاه ارسـطو، االن نه صادق اسـت نـه کاذب. لوکاشـویچ، با توجه به 
این گفته ارسـطو، منطق سـه ارزشـی را مطرح کرد و بعدها منطق های چند ارزشـی و بی نهایت 
ارزشـی را پیـش کشـید و بـه ایـن صورت، یک شـاخه بسـیار گسـترده ای در منطـق جدید پدید 
آمـد. اگـر ماننـد ایـن نگاه هـا بـه منطـق قدیـم و فلسـفه وجـود نمی داشـت، منطـق جدید هم 

تکامـل نمی یافت. 
پـس یافتـن قوت هـا و ضعف هـای منطـق قدیـم و جدیـد می تواند فایـده دیگری باشـد. اصالح 
نقـاط ضعـف و تقویـت نقاط قوت، فایده دیگر منطق تطبیقی اسـت و یکی دیگـر از فواید منطق 
تطبیقـی می توانـد بسترسـازی برای نوشـتن کتاب هـا و مقاله های خـوب در تاریخ منطق باشـد، 
آن هـم تاریـخ منطـق اسـالمی. ما متأسـفانه در منطق اسـالمی، هیـچ تاریخ مدونـی نداریم. به 
صـورت تـک مقالـه و کتاب های منفـرد، مطالبی داریـم که مقاطعـی از منطق مـا را کار کرده اند 

امـا بـه صـورت جامع و مانـع تا کنون هیـچ تالش درخـوری صورت نگرفته اسـت. 
  تاکنـون پژوهشـگران مـا چه رویکردهایـی را در حیطـه منطق پژوهـی در ایران 

تجربـه کرده انـد و چـه رویکردهـا و دسـته بندی هایی داریـم؟
اسـتاد: بـا یـک نـگاه کالن، مقاله هـا و کتاب هایـی کـه دربـاره منطق تطبیقـی در ایران نوشـته 
شـده، بـه چهار دسـته تقسـیم می شـود: 1. آثاری که بـه منطق قدیم حملـه می کننـد، 2. آثاری 
کـه بـه منطـق جدید حملـه می کننـد، 3. آثاری کـه در برابـر آن رویکـرد اول به دفـاع از منطق 
قدیـم برخاسـته اسـت، و 4. آثـاری کـه بـه ترجمـه از منطق قدیـم به جدیـد می پردازنـد، بدون 

اینکـه بخواهنـد بـه یـک طـرف بتازند یا بـه دفـاع از یک طـرف برخیزند. 
دربـاره نـگاه اول می توانیم کتاب مدخل منطق صورت از غالم حسـین مصاحـب را معرفی کنیم، 
کـه سـال 1334 منتشـر شـد و نیـز مقاالتی که ضیـاء موحـد در بازه زمانـی سـال های 1366ـ  
1382 نگاشـته اسـت. بـرای نمونـه، موحـد در سـخنرانی های گوناگونـی، از پیتر گیـج این جمله 
را نقـل می کنـد که کسـی که منطـق قدیـم را خوانده باشـد، اساسـاً منطق جدیـد را نمی فهمد. 
در رویکـرد دوم، یعنـی در حملـه بـه منطـق جدید، تنها کسـی کـه من در ایـن رویکـرد دیده ام، 
مهدی حائری یزدی اسـت که در سـال 1360، اشـتباه خانمان سـوزی را به منطق جدید نسـبت 
می دهـد و اتفاقـاً ایـن رویکـرد بوده که سـبب شـده اسـت ضیـاء موحد بکوشـد از منطـق جدید 

دفـاع کنـد، دفاعـی که بیشـتر حمله به منطـق قدیم بوده اسـت. 
امـا رویکـرد سـوم؛ حمیـد وحید دسـتجردی از پیش گامانی اسـت کـه از منطق قدیم دفـاع کرده 
و در دو مقالـه در همـان سـال 66 بـا ضیـاء موحـد بـه بحث هـای چالشـی پرداخته اسـت. بعدها 
لطـف اهلل نبوی، در سـال 69، علیرضا قائمی نیا در سـال های 72ـ74، عسـکری سـلیمانی امیری 
در همـان سـال ها، مرتضـی حاجی حسـینی در سـال های 75 تـا کنون و دیگرانی کمتر شـناخته 

شـده، کوشـیده اند از منطـق قدیم دفـاع کنند. 
رویکـرد چهـارم، ترجمـه از منطـق قدیـم به منطـق جدید اسـت. نیکوالس رشـر، اولین کسـی 
اسـت کـه دربـاره منطـق قدیم اسـالمی و منطـق جدید، دسـت به ترجمـه زده وکارهای بسـیار 
ارزنـده ای هـم انجـام داده اسـت. او چهـلـ  پنجـاه سـال پیـش )دهه هـای 1960 و 1970( آثار 

  

فایده دیگر منطق تطبیقی این است كه در سایه منطق جدید، منطق قدیم را بهتر می توانیم بفهمیم، یعنی اگر ابزارهای منطق جدید را داشته 
باشیم در منطق قدیم نكته هایی خواهیم یافت كه پیشتر نمی یافتیم. 
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بسـیار خوبـی در عرصه معرفی منطق دانان مسـلمان به غرب 
و ترجمـه آثار ایشـان به منطق جدید داشـته، کـه در آن زمان 
کار بسـیار بزرگـی بوده اسـت. لطف اهلل نبوی در سـال 1381 
برخـی از مقاله هـای رشـر را در کتابـی بـه نام منطق سـینوی 
بـه روایت نیکالس رشـر ترجمـه و به همراه مقاالتـی از خود 
منتشـر کرده اسـت. عادل فاخـوری، منطق دان لبنانـی، نیز در 
سـال 1980 کتـاب منطـق العـرب مـن وجهـه نظـر المنطق 
الحدیـث را نوشـته و بـه ترجمـه منطـق شـرطی، منطـق 
موجهـات و منطـق نسـبت های چهارگانـه پرداختـه اسـت. 
غالمرضـا ذکیانـی ایـن کتـاب را در سـال 1387 بـه فارسـی 
برگردانـده و بـا عنـوان منطـق قدیـم از دیدگاه منطـق جدید 

منتشـر کرده اسـت. 
نوشـته های بنـده در منطـق تطبیقـی از سـال 1386 تا کنون 
نیـز در ایـن رویکرد چهـارم جـای می گیرد و تـالش ام بر این 
بـوده تـا به مـواردی بپردازم که در آثار رشـر، فاخـوری و نبوی 
بـه زبان منطـق جدید ترجمه نشـده اسـت. این موارد شـامل 
اینهـا اسـت: مقـوالت عشـر، قضیه هـای حقیقیـه، خارجیه و 
ذهنیـه؛ موجهات خاص )مانند سـه تفسـیر از مشـروطه عامه، 
تفسـیرهای موجهـات وقتیـه و منتشـره و ... (، حمـل اولـی و 
شـایع، تعهـد وجودی و انـواع آن، دشـواری های قاعده عکس 
نقیـض و دنباله هـای آن )نقـض موضـوع و نقـض طرفیـن(، 
انـواع لزومی؛انـواع اتفاقـی، سـورهای شـرطی، و انـواع عموم 
در منطـق و اصول فقه )عموم اسـتغراقی، بدلـی و مجموعی(. 
ضیـاء موحـد در دوره دوم کارهـای خـود در منطـق تطبیقـی 
در ده سـال گذشـته از رویکـرد نخسـت بـه رویکـرد چهـارم 
منتقـل شـده و بـه ترجمـه اندیشـه های منطقـی سـهروردی 
بـه زبـان منطـق جدیـد عالقه منـد شـده اسـت. بـه تازگـی 
برخـی منطق دانـان غربی مانند پـل تـام )Paul Thom( در 
سـال های 2008 و 2010 بـه صورت بندی قضایای حقیقیه در 
آثـار ابن سـینا و اثیـر الدیـن ابهری پرداختـه و راه هـای تازه ای 

فـراروی پژوهش گـران بازکـرده اسـت. 
کـه  بـوده  ایـن  ترجمه هـا  ایـن  حاصـل  گفـت،  می تـوان 
قـوت هـر یـک از منطـق جدیـد و قدیـم را بـه خوبی نشـان 
می دهـد. بـا توجه بـه ایـن صورت بندی هـا می بینیـم که هم 
منطق دانـان قدیـم بـه صـورت شـگفت آوری بـه نکته هـای 
بسـیار ژرفـی پی برده انـد و هـم منطق دانان جدید بـه صورت 
شـگفت آورتری آشـفتگی های منطـق قدیـم را زدوده و بـه 

یـاری رسـانده اند. پیش بـرد بحث هـا 
  آیـا می توانیـم نام رویکـرد چهارم را بازشناسـی 

منطـق قدیم بـا ابزارهـای منطق جدیـد بگذاریم؟
استاد: بله. »بازشناسی« عنوان مناسب تری است.

ایـن پژوهش هـای منطـق تطبیقـی، سـهم    در 
منطق دانـان حـوزوی را کـه طبیعتاً باید تخصصشـان 
بیشـتر در منطق قدیم باشـد، هر چند بـا منطق جدید 

هـم آشـنایی هایی دارنـد، چه قـدر می دانیـد؟
اسـتاد: مـن تنهـا دو تـن از حوزویـان را بـه یـاد دارم کـه وارد 
مباحـث منطـق تطبیقـی شـده اند، آن هـم در رویکـرد سـوم. 
یکـی علی رضـا قائمی نیا، که سـال های 72 تـا 74، چند مقاله 

خـوب در ایـن زمینـه منتشـر کرده اسـت کـه بیشـتر در دفاع 
از حمالتـی کـه ضیـاء موحـد مطـرح کـرده بود می نوشـت و 
دیگـری عسـکری سـلیمانی امیری اسـت که در دهـه هفتاد 
بـه مباحـث تطبیقـی فلسـفه منطـق )و نـه منطـق صـوری( 
می پرداخـت و طبیعتـا در رویکردهـای چهارگانـه بـاال جـای 

نمی گیـرد مگـر تـا حـدود اندکـی در رویکرد سـوم. 
کل  در  را  حـوزوی  منطق دانـان  پژوهش هـای    
پژوهش هایـی کـه در منطق تطبیقی شـده اسـت، در 
زمینـه تعـداد مقاله هـا، اثرگـذاری، قابل اعتنـا و ژرف 

بـودن و جامعیتشـان، چه قـدر می بینیـد؟ 
اسـتاد: تـا کنـون بـه پژوهش هـای منطقـی حوزویـان چنین 
نگاهی نداشـته ام، ولی گمان می کنم چندان برجسـته نیسـت. 
اواًل از ایـن دو تـن کـه نـام بـردم، نفـر اول کار را رهـا کـرده 
و بـه مباحـث فلسـفه دیـن منتقـل شـده و از فضـای منطق 
تطبیقی خارج شـده اسـت. عسکری سـلیمانی امیری، هرچند 
ورود داشـته، ولـی بیشـتر بـه منطـق قدیـم پرداخته اسـت. با 
تأسـف بایـد بگویم که نوشـته های ایـن دو پژوهشـگر بعدها 
پی گیـری نشـده اسـت نـه از سـوی خـود ایـن دو تـن و نه از 

دیگران.  سـوی 
متأسـفانه، در کشـور ما معضل بزرگی نه تنها در زمینه منطق، 
بلکه در کل فلسـفه، وجـود دارد که افراد مقاله های همدیگر را 
نمی خواننـد. بگذریـم از اینکـه ارجـاع هـم نمی دهنـد و ارجاع 
دادن بـه مقاله هـای همدیگـر را بـه نوعـی کسـر شـأن خـود 
یـا توهیـن بـه ابن سـینا، خواجـه نصیـر و مالصـدرا می دانند. 
)بـرای نمونه، یکـی از مقاله هایم را به یکی از نشـریات علمی 
ـ پژوهشـی کشـور فرسـتاده و در ضمن آن، برداشـت یکی از 
اسـتادان دانشـگاه های مهم کشـور درباره شـرطیات ابن سـینا 
را نقـد کـرده بـودم. داور نشـریه در حاشـیه مقالـه نوشـته بود 
کـه »آوردن نـام فالنـی در کنار نـام بزرگانی مانند ابن سـینا و 
خواجـه نصیـر وهـن این بـزرگان اسـت«. در پی ایـن داوری، 
نشـریه چـاپ مقالـه را به حـذف این بخـش از مقاله وابسـته 
کـرد؛ بـدا به حـال این نشـریه دوران پسـت مـدرن! و بـدا به 

حـال آن داور قرون وسـطایی!(. 
در ایـن پنج سـالی که درباره منطق تطبیقـی مقاالت متعددی 
نوشـته ام، تقریبـاً کسـی پی گیـری نکـرده اسـت و در صورت 
پیگیـری، ایـن کار را در سـکوت انجـام داده اسـت )مگـر دو 
مـورد کـه مقاله هـای ایشـان را نقـد کـرده بـودم و آنهـا بـه 
پاسـخ گویی برخاسـتند و اگر آن انتقادها نمی بود این پاسـخ ها 
هـم در نمی گرفـت(. مقاله هـای بنده بیشـتر یک»مونولوگ« 
و »حدیـث نفـس« را شـکل داده اسـت تا یـک »دیالوگ« و 

»گفتگو«ی سـازنده را. 
از  صـورت  منطـق  مدخـل  کتـاب  از  غیـر  بـه    
غالم حسـین مصاحـب و منطـق سـینوی بـه روایـت 
نیکـوالس رشـر، کـه لطـف اهلل نبـوی آن را فراهـم 
کردنـد، در زمینـه منطـق تطبیقـی چـه کتاب هایـی 

دارد؟ وجـود 
اسـتاد: یک منبـع خوب دیگـر در این زمینه، چنـان که گفتم، 
کتابـی از عـادل فاخوری اسـت، منطق العرب مـن وجهه نظر 
المنطـق الحدیـث، کـه غالم رضـا ذکیانـی آن را ترجمـه  و با 

نـام منطـق قدیـم از دیدگاه منطق جدید منتشـر کرده اسـت. 
کتـاب، کتـاِب خیلی خوبی اسـت. تنهـا ایرادش این اسـت که 
فرمول هـای منطـق جدیـد این کتـاب، فرمول های اسـتاندارد 
منطـق جدید نیسـت. اگر این کتـاب با فرمول های اسـتاندارد 
منطق جدید، بازنویسـی و بازنشـر شـود، بسـیار اثرگذار است. 
کتـاب دیگـری از لطـف اهلل نبـوی، بـه نـام تـراز اندیشـه نیز 
در سـال 1385 منتشـر شـده اسـت کـه برخی مقاله هـای آن 
مربـوط بـه منطق تطبیقی اسـت. ضیـاء موحد هـم کتابی به 
نـام از ارسـطو تـا گـودل منتشـر کـرده اسـت که چنـد مقاله 
تطبیقـی دارد. مـن هـم کتابـی بـه تازگـی منتشـر کـرده ام با 
عنـوان منطـق خونجی و سـعی کـرده ام نوآوری هـای افضل 
الدیـن خونَجـی را بـه زبـان منطـق جدیـد، معرفـی کنـم و 
مقـداری به نقد و بررسـی بپـردازم. با اطمینـان می توان گفت 
کـه خونجـی مهم تریـن و خالق تریـن منطـق دان مسـلمان 

پس از ابن سـینا اسـت.
  اگـر ممکـن اسـت، فهرسـتی اجمالـی از مباحث 
منطق تطبیقی و سـرفصل های مهـم آن ارائه دهیدکه 
باید پژوهشـگران مـا در حیطـه منطق پژوهی و منطق 

تطبیقـی به آنهـا بپردازند.
اسـتاد: مباحـث منطق تطبیقـی در یک دسـته بندی کالن به 
چهـار بخـش تقسـیم می شـود و بایـد در همـه آنهـا کاوش 
صـورت بگیـرد. 1. مباحـث الفـاظ و مباحـث مقدماتی منطق، 
2.مباحـث تصورات، 3. مباحث صـوری تصدیقات، و در نهایت 

نیـز4. مباحث فلسـفه منطق.
یکـی از مباحـث الفـاظ و مقدماتـی منطـق قدیـم کـه قابـل 
تطبیـق بـه منطـق جدیـد اسـت، بحث مقوالت عشـر اسـت 
چـرا کـه مفهـوم »مقولـه« بـا مفهوم»محمـول« در منطـق 
جدیـد تا انـدازه ای مطابقـت دارد. بـرای نمونـه، محمول های 
مرتبـه اول و دوم در منطـق جدید با معقول های اول و ثانی در 
منطـق قدیـم گره می خـورد )می توان نشـان داد کـه برخالف 
گمان بسـیاری از اندیشـمندان قدیم، بیشـتر مقوله های عشـر 
در واقـع معقـول ثانـی هسـتند(. محمول هـای یک موضعی و 
دوموضعـی در منطـق جدید با مقوله هـای اضافی و غیراضافی 
پیونـد می یابـد. مقوله هـای اضافـی )افـزون بـر خـود مقولـه  
اضافـه( عبارت انـد از متی، أیـن، فعل، انفعال، وضـع و ملک و 

مقوله هـای غیراضافـی عبارت انـد از جوهـر، کـم و کیف.
دربـاره مباحـث تصـورات، دو بحث عمـده داریم؛ نسـبت های 
چهارگانـه و کلی هـای پنج گانـه. نسـبت های چهارگانـه بیـن 
مصادیق دو مفهوم از سـنت منطقی خودمـان، پارادوکس های 
زیـادی در مـوردش بـه وجود آمد، بـه ویـژه در مفاهیم تهی و 
فراگیـر و معمـای کاتبـی کـه در پی ایـن مطرح شـد که این 
پارادوکس هـا و معماهـا بـا بحـث تعهد وجودی کـه در منطق 

جدید اسـت ارتباط جـدی دارد.
بـرای نمونـه، دو مفهـوم تهـی )تهـی یعنـی خالـی، یعنـی 
مفهومـی کـه مصداق نـدارد( مثـل مربع دایـره و مربـع دایره 
مثلـث را در نظـر بگیریـد. ایـن دو مفهـوم تهـی چه نسـبتی 
بـا هـم دارنـد؟ عمـوم و خصـوص مطلـق هسـتند؟ عمـوم و 
خصوص من وجه هسـتند؟ تسـاوی هسـتند یا تباین هستند؟ 

بـه نظر شـما چیسـت؟



  مصـداق ندارنـد و تحقق مصداق برایشـان ناممکن اسـت. اگـر ممکن بود، 
داخـل ایـن بحث می شـدند. اما چـون ممکن نیسـت موضوعـاً خـارج از بحث 

نسـبت های چهارگانه اسـت.
اسـتاد:نه؛ تخصصـا خـارج نیسـتند. افضل الدیـن خونجـی، نخسـتین کسـی اسـت کـه 
نسـبت های چهارگانـه معـروف )نسـبت های تسـاوی، تبایـن، عمـوم و خصـوص مطلـق و 
عمـوم و خصـوص مـن وجـه( را بیـان کـرده اسـت )پیـش از او، ابـو حامـد محمـد غزالـی 
نسـبت های چهارگانـه دیگـری را معرفی کرده بـود که در آن، به جای تبایـن، نوع دیگری از 
عموم و خصوص مطلق قرار داشـت(. خونجی در مقسـم این نسـبت ها هرگز شـرط نکرده 
اسـت کـه مفهوم هایـی کـه در دو طرف این نسـبت ها قـرار می گیرند تهی نباشـند. این قید 
را نـدارد، و ایـن معماهـا بعدها به وجود آمده اسـت. این معمایی اسـت کـه نجم الدین کاتبی 
آن را بـه عنـوان یـک پارادوکـس و معما از خواجه نصیر طوسـی می پرسـد. خواجه پاسـخی 
می دهـد، ولـی کاتبـی قانع نمی شـود. خواجه دوبـاره جواب می دهـد، و کاتبی بـار دیگر قانع 
نمی شـود و این مسـئله گشـوده می ماند. به این سـادگی که فعاًل به نظر می رسـد، نیسـت.

  ارتبـاط ایـن بـا منطـق جدیـد چه می شـود؟ ایـن بحـث در فضـای منطق 
قدیـم بـود. ایـن پارادوکـس وجـود دارد و ایـن معمـا بی پاسـخ مانده اسـت. 

اسـتاد: ارتبـاط ایـن اسـت کـه در منطق قدیـم، نسـبت های چهارگانـه را بـا محصوره های 
چهارگانـه گـره زده انـد؛ بـرای نمونـه، گفته اند که »تسـاوی« بـا دو موجبه کلیـه و »تباین« 
بـا دو سـالبه کلیـه معادل اسـت. اکنون می توان پرسـید که کـه آیا گـزاره ای که موضوعش 
تهـی اسـت، می توانـد صـادق باشـد یا نـه؟ برای نمونـه، »هـر مربع دایـره، مربع اسـت« را 
در نظـر بگیریـد. ایـن جملـه صادق اسـت یا صادق نیسـت؟از آنجـا که مالک نسـبت های 
چهارگانـه محصوره هـای چهارگانـه اسـت، بـرای بررسـی رابطـه  عمـوم و خصـوص میان 
»مربـع دایـره« و »مربـع« یا میان »مربع دایـره« و »مربع مثلث« بایـد گزاره های محصوره 
زیـر را بررسـی کنیـم: »هـر مربـع دایـره مربـع اسـت« و »برخـی مربـع دایره مربـع مثلث 
اسـت«. ایـن دو جملـه صادق انـد یـا کاذب؟ امـا صـدق و کذب اینهـا به تعهد وجـودی این 
گزاره هـا وابسـته اسـت، بحثـی کـه در منطـق تطبیقی نزاع هـای بسـیاری در پیرامـون آن 
درگرفتـه اسـت. می بینیـم کـه بحـث نسـبت های چهارگانـه خـود بـه خـود بـه بحث های 
مهمـی در منطـق جدیـد گره می خـورد و از ایـن رو موضوع بحث های منطـق تطبیقی قرار 
می گیـرد. از آنجـا کـه نسـبت های چهارگانـه بـا محصوره هـای چهارگانـه بیان می شـوند و 
ایـن محصوره هـا به تهـی بودن موضوع حسـاس هسـتند، طبیعتاً نسـبت های چهارگانه نیز 

بـه تهی بـودن موضوع حسـاس می شـوند. 
براسـاس صورت بنـدی منطـق جدیـد، اصـوال پارادوکـس کاتبـی پدیـد نمی آیـد، چـون در 
منطـق جدیـد کالسـیک، محصوره هـای کلـی تعهد وجـودی ندارنـد. در واقـع، پیش فرض 
پدیـد آمـدن معمای کاتبی این اسـت که بگوییم شـرط صـدق قضیه موجبه وجـود مصداق 

است. 
ایـن بحـث دامنه گسـترده ای دارد. یکـی از دامنه هایـش، معانی واژه »امکان« اسـت. کاتبی 
بـه جـای مثـال »مربـع دایـره« مثال هـای »ناممکن عـام« و »ناممکـن خـاص« را مطرح 
می کنـد. مـا معمـواًل امـکان را سـلب ضـرورت از طـرف مخالـف می دانیـم، در حالـی کـه 
کاتبـی ایـن معنا از امکان را اراده نمی کرده اسـت. او معنای سـومی از واژه »امـکان« را اراده 
می کنـد کـه نـه با امکان عـام مصطلح یکی اسـت و نه با امـکان خاص مصطلـح. این معنا 
عبـارت اسـت از »سـلب ضـرورت از احد الطرفین«که هم شـامل ممکن اسـت، هم شـامل 

ممتنـع و هم شـامل واجب!
معنـای »سـلب ضـرورت از احد الطرفین« را دقیق تر ببینیم. اگر سـلب ضـرورت از دو طرف 
باشـد، »امـکان خاص« اسـت؛ اگر سـلب ضـرورت از طـرف مخالف باشـد، »امـکان عام« 

اسـت؛ امـا اگـر سـلب ضـرورت از احد الطرفین باشـد، کاتبی به پیـروی از فخـر رازی این را 
هـم »امـکان عام« می نامد )شـاید بـرای پیش گیـری از تداخل اصطالحات و اشـتراک لفظ 
کـه رهـزن اسـت، بهتر باشـد ایـن را »امـکان اعم« بنامیـم(. این معنای سـوم، همه اشـیا، 
حتـی ممتنعـات را هم شـامل می شـود. اما همیـن اصطالح سـوم یکی از بحث هایی اسـت 
کـه مـورد نـزاع اسـت؛ بـرای نمونـه، زین الدین کشـی می گوید ایـن معنای امـکان، معنای 
نادرسـتی اسـت. او ایـن معنای سـوم را به ابن سـینا و فخر رازی نسـبت می دهد و هـر دو را 

در ایـن زمینه تخطئـه می کند. 
  لطفاً درباره ارتباط با بحث تعهد وجودی، توضیح بدهید. 

اسـتاد: در منطـق قدیـم، گزاره هـای موجبـه متعهـد بـه وجـود موضوع هسـتند، یعنـی اگر 
موضـوع وجـود نداشـته باشـد، کاذب هسـتند، ولـی گزاره هـای سـالبه تعهـدی بـه موضوع 
ندارنـد، یعنـی اگـر موضوع نباشـد، صادق هسـتند. برخـالف منطق قدیم که تعهـد وجودی 
را بـه ایجـاب و سـلب مربـوط می دانـد، در منطـق جدید، تعهـد وجودی به کلیـت و جزئیت 
مربـوط می شـود. از دیـدگاه منطـق جدیـد، جزیی هـا تعهـد وجـودی دارنـد و بنابرایـن، اگر 
موضـوع آنهـا موجـود نباشـد، جزیی هـا کاذب هسـتند. بنا بـه ایـن دیـدگاه، گزاره های کلی 
تعهـد وجـودی ندارنـد و بنابرایـن، اگر موضـوع گزاره های کلی موجود نباشـد، ایـن گزاره ها 

صادق هسـتند. 
  مثالً »مربع مثلث مربع است« صادق است؟

اسـتاد: ایـن گـزاره مهمله اسـت. اگـر آن را جزئیه در نظـر بگیرید »برخـی مربع های مثلث، 
مربـع هسـتند« منطـق قدیـم و جدیـد هـر دو آن را کاذب می داننـد؛ امـا اگـر آن را کلیه در 
نظـر بگیریـد »هـر مربـع مثلث مربع اسـت« میـان منطـق قدیم و جدیـد نـزاع درمی گیرد: 
منطـق جدیـد می گویـد کـه این گـزاره کلـی صادق اسـت، ولـی در منطق قدیـم می گویند 

است.  کاذب 
البتـه در منطـق قدیـم بـا یـک نـگاه دیگـر می گوینـد که ایـن قضیـه کلیه قضیـه حقیقیه 
اسـت و از ایـن رو صـادق اسـت. آنهـا قضیه خارجیه را اصـوال محصوره نمی داننـد )بلکه آن 
را تعـدادی قضیه شـخصیه به شـمار می آورنـد(. از دیدگاه قدما، گزاره»هـر مربع مثلث، مربع 
اسـت« اگـر حقیقیـه باشـد صادق اسـت و اگـر خارجیه باشـد کاذب. یعنی بحث نسـب اربع 
بـه قضایـای حقیقیـه و خارجیـه گره می خـورد! در این بحـث، منطق دانان قدیـم کمی دچار 
آشـفتگی می شـوند: گاهـی قضیه خارجیه را مـالک قرار می دهند و گاهـی قضیه حقیقیه را. 
این تشـتت در منطق قدیم هسـت. طبیعتاً باید بیاییم نسـب اربعه را مشـخص بکنیم. کدام 
یکـی از قضایـای حقیقیـه یـا خارجیه را می خواهیـم مالک بررسـی قرار بدهیـم. این کاری 

اسـت که انجام نشـده و بـه پژوهش نیاز اسـت. 
  دربـاره نسـبت های چهارگانـه بحـث کردیـد؛ دربـاره  کلی هـای پنج گانـه و 

ارتبـاط آن با منطـق جدیـد بگویید. 
اسـتاد: دربـاره کلی هـای پنج گانه )جنس و نـوع و فصل و عرض عـام و عرض خاص(، یکی 
از مباحـث مهـم ایـن اسـت کـه کلی هـای پنج گانه به یک تقسـیم پیشـین وابسـته اسـت: 
تقسـیم بـه »ذاتـی« و »عرضـی«. ذاتـی و عرضی در منطق جدید و فلسـفه جدیـد، چندان 
مـورد قبـول منطق دانان و فیلسـوفان معاصر نیسـت. معدودی از فیلسـوفان معاصـر به این 
تفکیـک تـن می دهنـد. ایـن بحث بـه بحث های فنـی در منطـق موجهات و منطـق ربط و 
بـه بحث هـای دشـوارتری در فلسـفه ایـن دو منطق دامـن می زند کـه در اینجـا نمی توانیم 
وارد آن بشـویم. در واقـع، موافقـت و مخالفـت بـا ذاتـی و عرضـی به موافقـت و مخالفت با 

منطـق موجهـات و منطق ربـط می انجامد. 
  همـان طـور کـه اشـاره فرمودیـد، در بحـث منطـق تطبیقـی، پژوهش های 
متعـددی بـا رویکردهـای متفاوتـی انجـام شـده اسـت. اگـر ممکن اسـت، به 
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آسیب شناسـی ایـن منطق پژوهی هـا بپردازیـد تـا 
مسـیری را کـه تـا کنـون منطق پژوهـی پیمـوده، 
بشناسـیم و ببینیم چه نواقصی داشـته اسـت، تا در 
آینـده بشـود بـا توجه بـه این پاسـخ این مـوارد را 

کرد.  برطـرف 
اسـتاد: گاهـی آسیب شناسـی خـود منطـق تطبیقـی مـورد 
نظـر اسـت وگاهـی آسیب شناسـی پژوهش هایـی کـه در 
منطـق تطبیقـی صـورت گرفتـه اسـت. درباره آسـیب های 
خـود منطـق تطبیقی می تـوان گفت که بزرگ ترین آسـیب 
ناآشـنایی بـا منطق، بـه طور عام اسـت. بسـیاری در جامعه 
فلسـفی کشـورمان، اصاًل منطق را جدی نمی گیرند. دلیلش 
ایـن اسـت کـه منطـق را در حد کتـاب مظفـر می خوانند و 
پس از آن، در هیچ کجای فلسـفه از آن اسـتفاده نمی کنند. 
طبیعتـاً این ناآشـنایی بـا اهمیت منطق، بـه منطق تطبیقی 

هـم سـرایت می کند. 
آسـیب دوم، ناآشـنایی با منطق جدید، به طور خاص اسـت. 
بسـیاری از اسـتادان فلسـفه در ایـران، واقعاً بـا منطق جدید 
آشـنا نیسـتند. خیلی هایشـان حتی یک سـطر منطق جدید 
نخوانده انـد. آنهـا هـم که خوانده انـد، در حد کتـاب درآمدی 
بـر منطـق جدید ضیاء موحـد مطالعه کرده انـد، در حالی که 
ایـن کتاب عنوانـش »درآمد« اسـت، خود »منطـق جدید« 
نیسـت. منطـق جدیـد از منطـق موجهـات جدیـد، آغـاز 
می شـود. بحث هـای فلسـفی منطـق از درون بحث هـای 
منطـق موجهـات جدیـد در می آیـد که سـخنان کریپکی و 
متافیزیـک جدیـدی کـه طراحی کـرده و بحث های بسـیار 

مختلف دیگـری دارد. 
آسـیب سـوم، ناآشـنایی بـا منطـق قدیـم، بـه طـور اخص 
اسـت، یعنی سـنت فلسـفی کشـور ما در حـد مظفر منطق 
قدیـم را می شناسـد. حال گروهی بیشـتر کوشـیده و جوهر 
النضید یا شـرح شمسـیه یـا شـرح اشـارات را خوانده اند که 
منابع دسـت دوم منطق به شـمار می روند. منابع دسـت اول 
منطـق، شـفای ابن سـینا، کشـف االسـرار خونجی، اسـاس 
االقتبـاس خواجه نصیر اسـت. معمـواًل در حـوزه، این منابع 
درجـه یـک خوانده نمی شـود و کسـی کـه منطـق قدیم را 
نمی شناسـد، طبیعتـاً نمی توانـد بـه منطق تطبیقی بپـردازد. 
یـک دلیل فرعی مسـئله این اسـت که بیشـتر افـرادی که 
در جامعه فلسـفی ما هسـتند، گمان می کنند ما یک منطق 
بـه نـام منطـق قدیـم و یک منطـق، به نـام منطـق جدید 
داریـم. اگـر کسـی بخواهـد تطبیـق می کنـد؛ ایـن دو را با 
هـم تطبیـق بکنـد، در حالی که ایـن گمان از پایه نادرسـت 
اسـت. درون منطـق قدیـم، منطق هـای بسـیار گوناگونـی 
داریـم. منطق ابن سـینا بـا منطـق فخـر رازی، منطق فخر 
رازی بـا خونجـی و منطـق خونجی بـا خواجه نصیـر، فرق 

می کنـد. اینهـا بـا هم خیلـی فـرق دارنـد و مـا تفاوت ها را 
نمی دانیـم. 

بیشـتر کسـانی که نـگاه بیرونی بـه منطق تطبیقـی دارند، 
فکـر می کننـد منطـق جدیـد نیز یـک منطق اسـت و هیچ 
نـزاع و دعوایـی در آن نیسـت. در منطق جدیـد، بزرگ ترین 
دعواهـا و نزاع هـا شـکل گرفتـه و سیسـتم ها و نظام هـای 

نااسـتاندارد بسـیار زیادی پدید آمده اسـت.
اتفـاق  غـرب  در  کـه  منطق پژوهی هایـی  در    
می افتـد، می بینیم کسـی همچون رشـر، چند سـال 
از عمـرش را بـا ابزارهایـی کـه در منطـق جدیـد 
کشـف شـده اسـت برای بازشناسـی منطق سنتی 
صـرف می کنـد. آیا غیـر از او، کسـان دیگـری هم 
در بیـن منطق دانـان بزرگ معاصر غرب هسـتندکه 
بـه آثـار منطق دانـان مسـلمان عالقه مند باشـند و 

بکوشـند آنهـا را فرمول بنـدی کنند؟
اسـتاد: متأسـفانه فراوان نیسـت. از محمد لگنهاوزن شنیدم 

کـه از نیکوالس رشـر پرسـیده بود: این همـه منطق عربی 
کار کردیـد و زحمـت کشـیدید، چـرا ادامـه ندادیـد؟ گفـت: 
دیـدم کسـی مقاله هایـم را نمی خوانـد. کسـی ماننـد رشـر، 

چـون مقاالتـش خواننـده پیدا نکـرد، کار را رهـا کرد.
امـروز  منطق دانـان مسـلمان  داشـت  انتظـار    

پاسـخی بدهنـد یـا صحبتـی بکننـد.
اسـتاد: خیـر؛  انتظـار داشـت منطق دانـان غربی مقـاالت او 
را بخواننـد و کارهایـش را ادامـه دهنـد )و گرنـه بعید اسـت 
بـه منطق دانـان مسـلمان آن روز امیدی داشـته باشـد(. اگر 
کسـی بدانـد کـه ارث او به فرزندانش نخواهد رسـید طبیعتا 
انگیـزه اش بـرای گـردآوری مـال دنیـا و انباشـتن آن برای 

فرزنـدان و نـوادگان خـود را از دسـت خواهد داد.
بـا ایـن همـه، کار او در درازمـدت اثرگـذار بـوده اسـت. در 
غـرب برخی بـزرگان منطـق جدیـد را می بینیم کـه عمیقا 
دربـاره منطـق اسـالمی پژوهش می کننـد. بـرای نمونه، از 
الـن بـاک)Alan Back( چندین مقاله دیده ام. او با اسـتناد 

  

معضل بزرگي نه تنها در زمينه منطق، بلكه در كل فلسفه، وجود دارد كه افراد مقاله هاي همديگر را نمي خوانند. بگذريم از اينكه ارجاع هم 
نمي دهند و ارجاع دادن به مقاله هاي همديگر را به نوعي كسر شأن خود يا توهين به ابن سينا، خواجه نصير و مالصدرا مي دانند. 

  



بـه مسـائلی در منطـق ابن سـینا فرمول بنـدی جدیـدی بـرای محصوره هـای چهارگانـه در 
منطـق جدید پیشـنهاد داده اسـت. نمونـه دیگر ویلفرید هاجـز )Wilfrid Hodgez( اسـت 
که مدتی اسـت وقت خود را برای منطق ابن سـینا گذاشـته اسـت. او از متخصصان شـناخته 
شـده در منطـق جدیـد اسـت و در مباحـث منطق جدیـد، کتاب هایـی دارد که یکـی از آنها 
بـا نـام راهـی نـو در منطـق به فارسـی ترجمه شـده اسـت. )ایـن کتـاب روش نمـوداری را 
مطـرح کـرده اسـت(. دیگـری تونـی اسـتریت )Tony Street( اسـت کـه کتاب اشـارات 
ابن سـینا را حفـظ اسـت. دیگری خالـد الرویهب که اصالتاً عـرب  زبان اسـت و فکر می کنم، 
اهـل مصر باشـد، ولـی در هـاروارد پژوهش می کند. او کتاب کشـف االسـرار عـن غوامض 
االفکارخونجی را تصحیح کرده که کتاب بسـیار سـنگین و دشـواری اسـت و توانسته از پس 
آن بـر بیایـد. او هـم  اکنـون در حال تصحیح شـرح کاتبی بر کشـف االسـرار خونجی اسـت 
کـه اگر چاپ شـود، شـرحی بسـیار غنـی و خوب اسـت و می توانـد راه گشـای فهم خونجی 
باشـد. از پـل تـام هـم که نـام بـردم. او فرمول بندی های جالبـی از قضیه حقیقیـه در ابهری 
داده اسـت. فـرد دیگـری به نـام هنریـک لگرلونـد )Henrik Lagerlund(، درباره مباحث 
منطقـی در قـرون وسـطی و نیز ابن سـینا و خواجه نصیـر مقاالتی دارد. دیگرانی نیز هسـتند 
کـه بـه ویژه روی آثار ابن سـینا کار می کنند؛ اهمیت ابن سـینا را تشـخیص داده انـد و آثارش 
را ترجمـه می کننـد. ایـن در حالی اسـت که مـا از میراث خـود غافلیم. ما از کتاب شـفا یک 
چـاپ یـا تصحیـح منقح نداریـم. چاپ پنجاه سـال پیـش مصر اسـت که خطاهـای زیادی 

دارد.
  برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه کارهایی باید انجام شود؟

اسـتاد: پژوهـش در منطق تطبیقی دسـت کـم دو پیش نیاز دارد؛ یکی اینکـه آثار منطق دانان 
مسـلمان، تصحیح و چاپ شـود؛ دیگری اینکه تاریخ منطق دوران اسـالمی نگاشـته شـود. 

ایـن دو موضـوع را جداگانـه بحث می کنم:
دربـاره تصحیـح و چاپ آثـار منطقی قدمـای خودمـان، خوش بختانه باید بگویم کـه امروزه 
بسـیاری از ایـن آثـار در دانشـکده الهیـات دانشـگاه تهـران، به صـورت پایان نامه یا رسـاله 
دکتـرا تصحیـح شـده اند ولـی متأسـفانه یـا تصحیـح قابـل اعتمـادی نبوده انـد یا بـه چاپ 
نرسـیده اند. بسـیاری از اینهـا در دسـترس نیسـت. خیلـی از آثـار هـم تصحیـح نشـده و به 
صـورت نسـخه خطـی در کتاب خانه هـا خـاک می خـورد یا بـه صـورت میکروفیلم یا سـی 
دی در نهان خانه هـای کتاب خانه هـای ایـن سـو و آن سـوی جهـان پراکنـده اسـت. بـه 
تازگـی بـا برخـی از این نسـخ خطی آشـنا شـده ام. برای نمونه، نسـخه خطی کتـاب حدایق 
الحدایـق از زیـن الدیـن َکّشـی )قرن ششـم و هفتـم( و دو کتاب القسـطاس فـی المنطق و 
شـرح القسـطاس هـر دو از شـمس الدین سـمرقندی )قرن هفتـم( که نجف قلـی حبیبی از 
کتاب خانه هـای اسـتانبول بـه ارمغـان آورده بود و هـم  اکنون در میان انبوهی از نسـخ خطی 
دیگـر در یـک هارد دیسـک در گوشـه ای از مؤسسـه پژوهشـی حکمت و فلسـفه ایـران به 
کنـاری افتـاده اسـت. بیشـتر مـا یا نـام ایـن دو منطـق دان را نشـنیده ایم یـا اگر شـنیده ایم 
چنـدان او را نمی شـناخته ایم و دیدگاه هـا و نوآوری هـا و احیانـا کژی هـا و ناراسـتی های کار 
او را نمی دانسـتیم. کتـاب شـرح القسـطاس سـمرقندی پـر از ایده هـای نـو و بکر اسـت. او 
درک بسـیار عمیقـی داشـته اسـت. بـا ابن سـینا و خیلـی از بزرگان دیگـر، مخالفـت کرده و 
حـرف خـودش را زده اسـت. ریاضـی دان بوده و ذهن ریاضی توانایی داشـته اسـت. افزون بر 
ایـن دو، منطق دانـان دیگـری هـم داریم کـه گمنام هسـتند. اینها باید شـناخته شـوند. اگر 
شـناخته نشـوند، کار را کجا و روی چه منابعی انجام بدهیم؟ باید شـناخته شـوند، آثارشـان 
تصحیـح، ترجمـه، و شـرح داده شـود. اگـر ایـن کتاب هـا و پژوهش هـای قـوی را در تاریخ 
منطـق اسـالمی داشـته باشـیم، آن موقـع این امـکان فراهم می شـود. تـا وقتی ایـن اتفاق 

نیفتـد، پژوهش هـای مـا در منطـق تطبیقـی، پژوهش های مـوردی خواهـد بود.
دربـاره تاریـخ منطـق اسـالمی باید بگویم کـه وضع مـا اسـف بارتر از این اسـت و هیچ کار 
درخـوری در ایـن زمینـه حتـی آغاز نشـده اسـت. ما نیازمند تاریخی هسـتیم کـه به صورت 
یـک پیوسـتار، صرفـاً زندگی و شـرح حـال بـزرگان و منطق دانان نباشـد، بلکه سـیر تحول 

منطـق و مسـئله های منطقی را نشـان بدهد. وقتی شـفا را می خوانیم، خیلـی جاها می بینیم 
ابن سـینا افـرادی را نقـد می کنـد کـه نمی دانیم چه کسـانی هسـتند و دقیقاً چـه حرف هایی 
زده اند. اینها واسـطه ای میان ارسـطو و منطق دانان مسـلمان هسـتند، شـارحان ارسـطو که 
مسـلمانان فهـم خـود از منطـق ارسـطو را تـا اندازه بسـیاری بـه آنهـا وام  دارند و مـا اکنون 
آثارشـان را در دسـترس نداریـم. بیشـتر اینها به زبان یونانی اسـت. بعضی ها هـم احتمااًل به 
زبـان التیـن اسـت. اینها به زبان انگلیسـی، ترجمه شـده اسـت. اینهـا باید به زبان فارسـی 
و بـه سـنت خودمان ترجمه شـود. ما آنهـا را هم ببینیم. اگـر اینها را در بیاوریـم و بدانیم چه 
گفته انـد، می توانیـم بفهمیم ابن سـینا چـه دارد می گویـد؛ در ایـن صورت، مرجـع ضمایر در 
کتاب شـفا مشـخص می شـود. در بسـیاری از موارد برای ما معلوم نیسـت که ابن سـینا چه 
چیـزی را نقـد می کنـد؛ زیرا گزارشـی که از شـارحان می گویـد، ناقص اسـت. از این گزارش 
نمی فهمیـم، چـه گفته انـد. بنابرایـن، ایرادهـای ابن سـینا بـه آنهـا را درسـت نمی فهمیـم. 

براسـاس ایـن ایرادهـا، ابن سـینا پیشـنهادهایی می دهد کـه برای ما واضح نیسـت.
مـا بایـد بفهمیم برداشـت منطق دانـان قدیم از قضیه، حمل و اسـتدالل چه بوده اسـت؟ چرا 
مثـاًل  میانشـان اختالف بوده اسـت. آنهـا آدم های عاقـل و معقولی بودنـد. گاهی حرف هایی 
می زننـد کـه بـا هـم تعـارض بسـیار دارد. ارسـطو می گویـد: صغـرای ممکنه، منتج اسـت، 
ولـی خونجـی به شـدت مخالفـت می کنـد. می گوید: صغـرای ممکنـه، منتج نیسـت. حتمًا 
بایـد صغـرا بالفعل باشـد. چـرا این حـرف را می زند؟ چرا ابن سـینا کـه خودش فعلیـت را در 
موضـوع شـرط گرفتـه، حـرف خونجـی را نزده اسـت؟ این نشـان می دهـد که ما برداشـت 
درسـتی از حـرف اینهـا نداریم. واقعا ابن سـینا چه برداشـتی از »قضیه« داشـته اسـت؟ وقتی 
اینهـا را نمی دانیـم، طبیعتـاً نمی توانیم مدعی باشـیم فلسفه شـان را فهمیده ایـم. نگاهی که 
ابن سـینا بـه قضایـا دارد، همه قضیه حقیقیه اسـت. مـا اگر قضیه حقیقیه را درسـت نفهمیده 
باشـیم، شـاید کل فلسـفه او را درست نفهمیده باشـیم. مطلوب این اسـت که ما به اندازه ای 
از توانایـی برسـیم کـه بتوانیم اینها را شـفاف ببینیم. امروزه این شـفافیت اصاًل وجـود ندارد.
  بـرای رسـیدن به وضعیت مطلـوب، دو مورد هـم من بیفزایم؛یکـی اینکه ما 
در آینـده بـا همیـن عنوان »منطـق تطبیقی«، کتاب یا کتاب های درسـی داشـته 
باشـیم که در آن همان رئوسـی که فرمودیـد، تطبیق بشـود. دوم اینکه ازحالت 
پذیـرا و انفعـال خـارج شـویم و بـه جایی برسـیم کـه پژوهش هایی بـه زبان 
منطـق جدیـد و غرب عرضه بکنیـم. در واقع، امـروزه در ادبیـات و پژوهش های 
منطقـی دنیـا، سـهمی داشـته باشـیم و همـان انـدازه کـه مقاله هـای آنهـا را 
می خوانیـم، پژوهش هـای ما هـم در آنجـا در دایره المعارف ها و ژورنال هایشـان 

بازتاب داشـته باشد.
اسـتاد: بلـه، اشـاره کـردم کـه منطق هـای نااسـتاندارد کـه در منطـق جدید بر ضـد منطق 
جدیـد شـوریده اند و نضـج یافتـه و شـکل گرفته انـد، در واقع از فلسـفه قدیم و فلسـفه های 
سـنتی الهام گرفته اند، یعنی آنها کاسـتی هایی را در منطق جدید و در منطق فرگه و راسـل 
دیدنـد و گفتنـد ایـن ایده هـا کم اسـت. بـرای نمونه، ضـرورت و امـکان در منطـق قدیم و 
فلسـفه وجود داشـته اسـت، ولـی در منطق فرگه و راسـل نبـود و پس از کارهای سـی. آی. 
لوییـس )C. I. Lewis( یـک ادبیات گسـترده ای به نام منطق موجهات جدید شـکل گرفت 
یـا ارزش سـوم کـه لوکاشـویچ از ارسـطو گرفـت و به منطـق جدید افـزود. شـرطی لزومی 
کـه بـه منطق ربـط انجامید. مباحـث وجود در منطـق قدیم، قاعـده فرعیه و امثـال اینها به 
منطـق آزاد منتهـی شـد کـه همه منطق هـای نااسـتانداردند، مخالـف منطق جدیدنـد؛ ولی 

همه شـان بـه انـدازه منطق جدید صـوری و فرمال هسـتند. 
همـان طورکـه آنها از فلسـفه خودشـان بهـره بردنـد و منطق جدیـد را غنی کردنـد، ما هم 
از فلسـفه و منطـق خودمـان می توانیم سـود بجوییم و منطـق جدید را تقویـت بکنیم. البته 
بـرای آنکـه منطـق جدید را تکمیل و اصالح بکنیم باید حرف تازه ای داشـته باشـیم که این 
بـه دو پیش نیـاز وابسـته اسـت: یکی اینکه منطق قدیم و فلسـفه اسـالمی را خـوب خوانده 
باشـیم و فهمیـده باشـیم، دیگـری اینکه منطق جدیـد و شـاخه هایش را خـوب درک کرده 
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باشـیم. اگر یکی از اینها مشـکل داشته باشـد، کار می لنگد.
مـا امـروزه در یـک دوره جدیـد جنبـش ترجمه هسـتیم. تا 
چنـد سـال بایـد سـخنان غربیـان در شـاخه های منطـق و 
کتاب هـای آنهـا را ترجمـه کنیـم. بایـد شـاخه های جدیـد 
وکتاب هایـی  کنیـم  بومی سـازی  و  معرفـی  را  منطـق 
درباره شـان بنویسـیم و از سـویی، در کنـارش آثـار قدمـای 
خودمـان را نیـز احیـا کنیـم. تطبیق هـای مـوردی کوچک 
انجـام بدهیـم. آهسـته آهسـته ایـن تطبیق ها کلی تر شـود 
و بـه انـدازه ای برسـیم کـه فردی مانند ابن سـینا بـه جهان 
معرفـی کنیم. ابن سـینا کـه یـک روزه پدید نیامـد. پیش از 
او، مترجمـان بسـیاری ترجمه کردند، فارابـی و کندی آمدند 
ونوشـته های ارسـطو را شـرح کردنـد. ایـن شـرح ها بود که 
فضـا را بـرای ظهور ابن سـینا فراهم سـاخت. ما حتی شـاید 
در سـی چهل سـال آینـده نتوانیم به آن مقصود برسـیم. ما 
بایـد بتوانیم حرف هـا را خوب معرفی کنیـم و دو طرف را با 
هـم آشـنا کنیم و آشـتی بدهیم؛ آنـگاه فارابی ها و ابن سـینا 

خود ظهـور خواهنـد کرد.
  دکتـر، در بهبـود رشـد منطـق تطبیقـی، سـهم 

می دانیـد؟ چه قـدر  را  علمیـه  حوزه هـای 
اسـتاد: بـه نظـرم حوزه های علمیـه، بالفعل سـهم جدی ای 
ندارنـد، ولـی بالقـوه سـهم خیلـی زیـادی می توانند داشـته 
باشـند. اسـتعدادها و بالقوه هایـی کـه در حـوزه وجـود دارد، 
یکـی تسـلط حوزویان بـه زبان عربی و متـون عربِی منطق 
اسـت کـه در دانشـگاهیان کمتـر سـراغ داریـم. توانمنـدی 
دیگـر در حوزه هـا، ایـن اسـت که منطـق قدیم بـه صورت 
رسـمی در حـد کتـاب مظفرتدریـس می شـود. گاه آموزش 
سـنتی منطق قدیم در حد شـرح شمسـیه یـا جوهر النضید 
را هـم داریـم کـه بسـیار ارزش منـد اسـت. ایـن دو مـورد 
بالقوه هـای خوبـی بـرای منطق تطبیقی اسـت. کسـی که 
بـا ایـن کتاب هـا آشـنا باشـد، احتمـال اینکه قـدری منطق 
جدیـد به او آموزش داده شـود و بیاید در منطق تطبیقی کار 

بکنـد، یقینـاً خیلی زیاد اسـت.
نکتـه دیگـر، پیش نیـاز بـودن منطـق قدیـم بـرای فلسـفه 
اسـالمی اسـت، یعنـی کسـانی کـه فلسـفه اسـالمی را در 
حـوزه در یـک سـطحی فراتر از سـطح معمـول می خواهند 
بخواننـد، بـه آنها سـفارش می شـود که نخسـت یک کتاب 
سـنگین منطـق قدیـم بخواننـد و بعد به فلسـفه اسـالمی 
بپردازند؛زیـرا بسـیاری از اصطالحات فلسـفی مـا با مفاهیم 
منطقـی آمیخته اسـت. خود مالصـدرا را ببینید کـه در جلد 
یـک اسـفار، از قواعـد منطقی اسـتفاده های بسـیاری کرده 
اسـت، یعنـی از احـکام منطقی نـه تنها اصطالحـات، بلکه 
از قواعـد و احـکام منطقـی، بـرای ایده هـای فلسـفی اش، 
اسـتفاده های فراوانـی برده اسـت. این هـم می تواند مؤیدی 

بـرای بالقوه هـای زیـادی باشـد که در حـوزه وجـود دارد.
  راهکارهـای بهبـود رشـد منطق تطبیقـی را نیز 

بفرمایید.

اسـتاد: گمـان می کنـم ترجمـه آثـار پژوهشـگران غربـی 
و عرب زبـان در منطـق تطبیقـی نخسـتین راهـکار اسـت. 
راهـکار دیگـر توجـه بـه ایـن نکتـه اسـت کـه اسـتادان 
منطـق در حـوزه فراواننـد. اگـر ایـن اسـتادان یـک دوره در 
حد کارشناسـی ارشـد، منطـق جدید بخواننـد، خیلی کمک 
می کنـد تـا بتوانیـم منطق تطبیقـی را پیش ببریـم. اگر این 
اسـتادان، منطـق جدیـد را در حد کارشناسـی ارشـد بدانند، 
ناخـودآگاه وقتـی بحث هـای منطـق قدیـم را بـه طـالب 
می گوینـد می تواننـد ایده هـا را یادداشـت کننـد و بعدهـا 
در همایش هایـی کـه برگـزار می کننـد ایـن ایده هـا را بـه 
اشـتراک بگذارنـد و کسـانی کـه تخصصی تـرکار می کنند، 
از آن ایده هـا بهـره ببرنـد. راه کار سـوم راه انـدازی رشـته 
منطـق جدیـد در مقطـع کارشناسـی ارشـد بـرای طـالب 
در حـوزه علمیـه قـم در مراکـزی همچـون دانشـگاه قم و 
مفیـد و مؤسسـه امام خمینی و دانشـگاه پردیس قم اسـت. 
خوش بختانـه هیئـت علمی هـای ایـن مراکز غالبـا روحانی 

هسـتند و طبیعتـاً ایـن نیروی بالقـوه را دارندکـه کار منطق 
تطبیقـی را انجـام بدهند.

  در واقـع، چـه ارتباطـی بین علم اصـول و منطق 
جدیـد )کالسـیك یـا ناکالسـیك همچـون منطـق 
تکلیـف و منطـق بایایـی( وجـود دارد؟تا چـه اندازه 
ایـن دو بـه هـم نزدیکنـد؟ آیـا از نظـر مباحـث، 
هم پوشـانی دارنـد، در حـدی کـه بشـود اسـتفاده 
کـرد؟ خیلـی خالصـه و سـاده، منطـق تکلیـف و 
بایایـی را معرفـی کنیـد که آیـا اینها یکی هسـتند 
یـا دو چیزنـد. منطـق ترجیح کـه اگر فکـر می کنید 
ارتبـاط دارنـد، اساسـاً از بیـن شـاخه های منطـق 
جدیـد، کـدام  یك بـا اصول بیشـتر مرتبط اسـت؟ 
لطفـاً در ایـن زمینه هـم، توضیحی اجمالـی بدهید.

اسـتاد: منطـق تکلیف یا منطـق بایایی یا منطـق امری)که 
خیلی مطمئن نیسـتم تفـاوت آنهـا را بدانم(دربـاره بایدها و 
نبایدهاسـت، چـون بایـد و نبایـد )وجـوب و حرمت( شـبیه 

ضـرورت و امتنـاع اسـت چنـان کـه جـواز و اباحـه شـبیه 
امکان اسـت. در منطق موجهات جدید که بسـیار پیشـرفت 
کـرده اسـت، این مفاهیم با هم مقایسـه شـده و بـرای آن، 
منطقـی بـه نـام »منطق تکلیف« سـاخته شـده اسـت که 
مفهـوم بایـد و نبایـد و جایـز اسـت را در قبـال ضـرورت و 
امتنـاع و امـکان بررسـی می کند. یک تفـاوت مهم بین این 
دو منطـق ایـن اسـت که در منطـق موجهات هر گـزاره که 
ضـروری اسـت، صادق اسـت، ولـی در منطـق تکلیف، هر 
امری که بایدی اسـت و واجب اسـت لزوما محقق نیسـت. 
خیلـی از انسـان ها بـه واجبـات عمـل نمی کننـد. بنابراین، 
ایـن یکـی از تفاوت هـای مهـم منطـق موجهـات و منطق 
تکلیف اسـت و البتـه تفاوت هـای دیگری هم دارنـد که در 

منطق تکلیف بررسـی شـده اسـت.
ارتبـاط منطـق تکلیف بـا اصول فقـه بـرای پارادوکس های 
بسـیاری اسـت کـه در منطـق تکلیـف مطرح شـده اسـت 
کـه بسـیاری از آنهـا بـا مباحث اصـول فقه ما تطبیـق پیدا 
می کنـد. بـرای نمونـه، بحـث »وجـوب مقدمـه«، کـه آیـا 
وجـوب ذی المقدمـه از آن ناشـی می شـود یا نـه؟ همچنین 
اسـت بحـث »تزاحم«که وقتـی دو امر بایدی بـا هم تزاحم 
پیـدا می کننـد وجـوب کدام یـک به سـود دیگـری قربانی 
می شـود و وجـوب کدام یـک باقی می ماند؟ بخشـی از این 
بحث هـا در فلسـفه اخالق بـوده و وارد منطق تکلیف شـده 
و بخشـی دیگـر در منطـق تکلیف طرح شـده و به فلسـفه 
اخـالق رفته اسـت. البته گمان می کنـم منطق تکلیف، تنها 
بـا بخشـی از اصول فقه تطبیـق می کند؛ چرا کـه در اصول 
فقـه مسـائل زبانـی بسـیار گسـترده ای داریـم که بسـیاری 
از آنهـا بـه منطـق تکلیـف مربـوط نمی شـود؛ بـرای نمونه 
بخشـی  از آن بـه فلسـفه زبان مربوط اسـت و بخشـی هم 

بـه شـاخه های گوناگون منطـق جدید.
  منطـق تکلیـف با منطـق قدیم بی ارتباط اسـت. 
را می گویـد  تکلیـف ضرورت هـای عملـی  منطـق 
و انشـائیات می پـردازد در حالـی کـه منطـق قدیم 

دربـاره جمله هـای خبـری بحـث می کنـد.
اسـتاد: بلـه همینطـور اسـت. البته بایـد توجه کنیـم که آن 
مباحـث منطقـی و مـورد نیـاز اصول فقـه کـه منطق دانان 
قدیـم بحـث نکرده اند مانند همین منطق انشـائیات )منطق 
بایدهـا و نبایدها( اصولیون ناگزیر خودشـان بحث کرده اند و 
احـکام آن را اسـتخراج نموده اند. اگـر این بحث ها به منطق 
جدید عرضه شـود و سیسـتم های مورد نظر سـاخته بشـود 
ایـن وظیفـه از عهـده اصولیون برداشـته خواهد شـد و آنها 
دیگـر به این بحث هـا نخواهنـد پرداخت وبـه منطق دان ها 
ارجـاع خواهنـد داد. ولـی چـون ایـن کارهـا در منطق قدیم 
انجـام نشـده اسـت، اصولیـون مجبـور بوده اند دربـاره اینها 
بحـث بکنند. اگر فلسـفة زبـان امـروز، به مباحـث اصول و 
فقـه وارد شـود، خیلی از مسـایل اصـول فقـه را می تواند به 

درون خـودش جـذب کنـد و راه  حل هـای تـازه پیش نهد.

  
  مباحــث منطــق تطبیقــي در یک 
دســته بندي کالن بــه چهــار بخش 
تقسیم مي شــود و باید در همه آنها 
مباحث   .1 بگیــرد.  صــورت  کاوش 
الفــاظ و مباحث مقدماتــي منطق، 2. 
مباحث تصــورات، 3. مباحث صوري 

تصدیقات،4. مباحث فلسفه منطق.
  


