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  سپاسگزاری
  

یسندگان، استادان، همکـاران و دانـشجویان بـسیاری دار نواین کتاب از دیدگاه محتوایی وام
های خود اندیشۀ مـرا بـه تکـاپو ها و دقتها، بحثها، پژوهشها، آموزشاست که با نوشته

. انداختند و مـرا واداشـتند تـا بـه تأمـل در سخنانـشان بپـردازم و کتـاب پـیش رو را بنگـارم
  . خواهمها ناتوانم پوزش میتک آنکها هستم و از اینکه از نام بردن تتک آنسپاسگزار تک

خواهم از دوست گرامـی، حمیدرضـا خـادمی، مـدیریت در اینجا، به طور ویژه، می
دفتر قم در سازمان سمت، تشکر کنم که پیشنهاد همکاری با آن سازمان را طرح کردنـد و در 

ی حمایـت از همچنین، از مسؤوالن آن سازمان بـرا. پیگیری آن از آغاز تا انجام پای فشردند
  .این کتاب و چاپ و نشر آن سپاسگزار هستم

هایی که در تصحیح ها و کتاباز دوست گرامی، امین شاهوردی، بابت معرفی مقاله
و تکمیل برخی مباحث تاریخ منطقی کتاب مفید بودند و همچنـین یـادآوری برخـی نکـات 

اهـای احتمـالی در آشـکار اسـت کـه خط. ی و مشائی سپاسگزارمقتاریخی درباره منطق روا
  .کتاب همگی بر عهدۀ این نگارنده است

 در دانشگاه عالمۀ طباطبایی نیـز ٩٣از دانشجویان کارشناسی ارشد منطق ورودی سال 
نـویس ، پـیش٩۴در ترم پـاییزۀ سـال » منطق تطبیقی«سپاسگزارم که در خالل درسی با عنوان 

  . های محتوایی را گوشزد کردندااین کتاب را خواندند و خطاهای تایپی فراوان و گاه خط
هـای فراوانـشان سـپاس در پایان، همسر دلسوز و دو فرزند دلبندم را بـرای همراهـی

  .خواهمهای خود هنگام نگارش این کتاب پوزش میگویم و از کوتاهیمی
  

  ّاسدالله فالحی
  دانشیار گروه منطق

  مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
  ١٣٩۴آذر ماه 
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  مقدمه
  

حـسین  اثـر غـالممـدخل منطـق صـورتاینک درست شش دهه از انتشار کتاب ارزشـمند 
بـا ایـن اثـر، منطـق تطبیقـی در ضـمن . گذرد می١٣٣۴در سال ) ١٣۵٨-١٢٨٩ (مصاحب

مصاحب یک فصل کامـل را بـه بررسـی منطـق قـدیم و . منطق جدید به ایرانیان معرفی شد
د اختصاص داده و ایرادهای منطق قـدیم را از نگـاه منطـق جدیـد در تطبیق آن با منطق جدی

از آن زمـان بـه بعـد، ). فصل پنجم آن را ببینید(برابر چشمان خواننده به نمایش گذاشته بود 
ای نوظهور و رقیبـی پرتـوان رو در رو دانشجویان و اندیشمندان این سرزمین خود را با پدیده

  .  آن نبوددیدند که گریزی از رویارویی با
 خراسـانی در سـال ایم، سعید رجـائینخستین واکنش نوشتاری را تا آنجا که ما یافته

اثـر دوم پاسـخ .  منتـشر کردنـد١٣۶١ در  و فرخ وطن١٣۶٠ در ، مهدی حائری یزدی١٣۴٩
ها را بیشتر بر ضد خود  در پی داشت که موجی از مقاله١٣۶۶ را در سال یاء موحدکوبندۀ ض
ترین کتاب درسی منطق جدید از ضیاء موحـد در خوانترین و خوشانتشار مهم. برانگیخت

تـر شـدن ها به عمومی و راه یافتن آن به واحدهای درسی رشته فلسفه در دانشگاه١٣۶٨سال 
پـس از ایـن . بیشتر منطق جدید و دامن زدن بیشتر به مباحث منطق تطبیقی انجامیـدهر چه 

ها در تطبیق منطق قدیم و جدید یکـی پـس از ها و مقالهها، رسالهنامهبود که انبوهی از پایان
هـای عربـی و انگلیـسی هایی نیز در همین زمینه از زبانها و مقالهدیگری نوشته شد و کتاب

  .ردانده شدبه فارسی برگ
  

  اهمیت منطق تطبیقی
آیـد چـه آنکـه بـا رشـد امروزه نیاز به مباحث منطق تطبیقی بیشتر از گذشـته بـه چـشم مـی

هـای کـشور، همچنـان های فلسفۀ دانـشگاهروزافزون فلسفۀ تحلیلی و منطق جدید در گروه
نطق قدیم تر بودن منطق قدیم نسبت به منطق جدید از سوی مدعیان مادعای برتری و پیچیده

. شوداز یک سو و خطا بودن بسیاری از قواعد منطق قدیم از سویی دیگر شنیده و خوانده می
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های فلـسفه از ورود بـه منطـق جدیـد و همچنین، از یک سو، بیشتر فیلسوفان سنتی در گروه
ریاضـی در دانـان های ریاضـی هـراس دارنـد و از سـوی دیگـر، منطـقدرگیر شدن با فرمول

های کشور چشم بر هر آنچه در سنت منطقـی ایـن ها و پژوهشگاههای ریاضی دانشگاهگروه
هـا و بـرای دیگـران هـای پژوهـشی خـود را در آن سـوی آباند و مقاله بسته،مرز و بوم بوده

  . نویسند، گویی که تاریخ منطق در این گوشۀ دنیا ارزش نگاه کردن نداردمی
تطبیق این دو منطق، امکان برتر دانستن یکی بر دیگری وجـود آشکار است که بدون 

هـای بـومی را بـه زبـان منطـق جدیـد بنگارنـد و بـه ندارد و فیلسوفان ما باید بتوانند اندیشه
های گذشتگان های منطقی خود را با یافتهدانان ما هم پژوهشجهانیان عرضه کنند و ریاضی

  .ای زاده شود، اندیشۀ تازهخود پیوند دهند تا از این پیوند مبارک
  

  پیشینۀ تطبیق منطق جدید با منطق سینوی
پیشینۀ پژوهش در منطق تطبیقی در گسترۀ کل جهان بسیار گسترده است و اشاره کوتاه بـه آن 

از ایـن رو، تنهـا بـه پیـشینۀ . ما را از بحث مقدماتی خود در این درآمد دور خواهد سـاخت
  . پردازیمنطق سینوی میپژوهش در تطبیق منطق جدید به م

 و ١٩۶٠ نخستین کسی است که بـه ایـن وادی پـا گذاشـت و در دهـۀ نیکالس رشر
های فراوانی کـه از منطـق جدیـد داشـت بـه جهانیـان را با اندوخته» منطق عربی«. م١٩٧٠

 همـین کـار را بـا انـسجام مـشابه. م١٩٨٠ در سـال پس از او، عـادل فـاخوری. معرفی کرد
خوشبختانه برخی .  پی گرفتمنطق العرب من وجهة نظر المنطق الحدیثبیشتری در کتاب 

. انـد به فارسی برگردانده شـده١٣٨٧ و کتاب فاخوری در سال ١٣٨١های رشر در سال مقاله
دید تاکنون، آثار بسیاری در کشورهای غربی و عربی در زمینه تطبیق منطق سینوی و منطق ج

شـان بـه ها بـه فارسـی و معرفـیشود و برگرداندن آنو همچنان نوشته میاست نگاشته شده 
های تـازه را تواند بر رونق این مباحث بیفزاید و باب گفتگو منطقی کشور می-جامعۀ فلسفی 

توان به ویلفریـد اکنون در این زمینه پرکار هستند میدانان غربی که هماز میان منطق. بگشاید
های درخشانی در منطق سـینوی بـا  استرالیایی اشاره کرد که مقاله٢ انگلیسی و پل تام١اجزه

  .اندرویکرد تطبیقی نوشته

                                                                                                                                         
1. Wilfrid Hodges 
2. Paul Thom 



       منطق تطبيقي4

  منابع فارسی در منطق تطبیقی
هایی کـه در های بسیاری در منطق تطبیقی نوشته شده است؛ اما کتابدر زبان فارسی، مقاله

ده شده بسیار اندک است و تنها چند نمونۀ زیر را تا این زمینه نگاشته شده یا به فارسی برگردان
  :توان برشمردبه امروز می

  

مبحـث (، تهـران، دانـشگاه تهـران مدخل منطـق صـورت، )١٣٣۴(، غالمحسین مصاحب
 ).اصول منطق صورت کالسیک: پنجم

، تهـران، شـرکت انتـشارات ت نیکالس رشـرمنطق سینوی به روای، )١٣٨١(الله ، لطفنبوی
 .علمی و فرهنگی

  .)های اول و دوم بخش (، تهران، هرمساز ارسطو تا گودل، )١٣٨٢(، ضیاء موحد
غالمرضـا ذکیـانی، : ، متـرجممنطق قدیم از دیدگاه منطـق جدیـد، )١٣٨٧(، عادل فاخوری

  . انتشارات دانشگاه عالمه طباطباییتهران،
  .، تهران، هرمستأمالتی در منطق ابن سینا و سهروردی، )١٣٩۴(، ضیاء موحد
  

  مقصود از منطق سینوی
نوان کتابی از جعفر آل ایم برای نخستین بار در عتا آنجا که ما یافته» منطق سینوی«اصطالح 
 و پـس از آن در عنـوان کتـابی از لطـف اللـه نبـوی.) م١٩٨٣آل یاسین، ( آمده است یاسین

برای اینکه مقصود خـود از ایـن اصـطالح را روشـن کنـیم در نمـودار زیـر ). ١٣٨١نبوی، (
  :ایمشان دادههای منطقی آشکارا نجایگاه آن را در دوره

کـم بـه چهـار دورۀ متمـایز تقـسیم  دهد که تاریخ منطـق دسـتاین نمودار نشان می
 سدۀ هجدهم ًعموما( منطق در دوران جدید ٢های میانه، منطق سده١منطق باستان،: شودمی

یـا رویکـردی خـود بـه  ها از نگاه جغرافیـایی وهر کدام از این دوره. و منطق جدید) میالدی
هـای هـای منطـق سـدهشود که منطق سینوی یکی از زیرشـاخهیگری تقسیم میهای ددسته

  .رودمیانه به شمار می

                                                                                                                                         
1. ancient logic 
2. medieval logic 
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 هندی   
 چینی باستان 
 یئ مشا-ارسطویی  یونانی  
  مگاری-رواقی    
    
 قارۀ اروپا از انگلستان تا ایتالیا :التینی  
 مشائی  های میانهسده 
 سینوی عربی  

 اشراقی   های منطقدوره
 انگلیسی  
 فرانسوی دوران جدید 
 آلمانی  
    
 ریاضی 
 فلسفی جدیدمنطق  

  

 معرفی شـد ی در جهان اسالم به دست شارحان و مفسران ارسطوئ مشا-منطق عربی 
، ابـن زرعـه، بیتـوان بـه فـاراهای شاخص ایـن شـاخه مـیترین چهرهاز مهم. و بسط یافت

  .  و ابن رشد اشاره کردابوالبرکات بغدادی
هـای نـوی فراوانـی را بـه  به تنهایی قد علم کرد و ایدهسینای، ابنئدر برابر منطق مشا

دانـان در جهـان فزود که سبب شد بیشتر منطـق مگاری ا-ی و رواقی ئ مشا-منطق ارسطویی 
هـای  و شارحان او را به فراموشی بسپارند و به جای آن به شرح و بـسط اندیـشهاسالم ارسطو
تـوان بـه سـینا مـیهـای بـسیار شـاخص پیـروان ابـناز میان چهره. سینا بپردازندمنطقی ابن

الـدین ، شـمسالدین طوسـی، نصیرالدین ابهری، اثیرالدین خونجیالدین رازی، افضلفخر
  . الدین رازی اشاره کرد و قطبسمرقندی

ثیر ژرفـی أ است که تـناسیدان پس از ابن نوآورترین منطقدر میان این گروه، خونجی
 از چنان شهرتی کشف األسرار عن غوامض اآلثاربر منطق سینوی گذاشت تا آنجا که کتابش 

دانان سدۀ هشتم و به بعد در آثار منطق» صاحب کشف و پیروانش«برخوردار شد که عبارت 



       منطق تطبيقي6

دانـان مـسلمان بـه دو دسـتۀ موافـق و در واقع، پس از خـونجی، منطـق. شودبسیار دیده می
الـدین ، اثیـرالـدین ارمـویهـای سـراجتوان نـاممخالف خونجی درآمدند که از موافقان می

ای بعـدی را هـدانـان سـده و بیـشتر منطـقالدین سمرقندیالدین کاتبی، شمس، نجمابهری
، الـدین طوسـی، نـصیرتـوان بـه ابـن بـدیع بنـدهیاز مخالفـان خـونجی نیـز مـی. برشمرد
  .الدین رازی و اندکی دیگر اشاره کرد، قطبالدین شیرازیقطب

هـای بـسیار  و همۀ پیروان او، علی رغـم اخـتالفسیناهای ابندر این کتاب، دیدگاه
سیناسـت و در های ابنها نوآوریاند زیرا خاستگاه همۀ آننامیده شده» منطق سینوی«ها، آن
  .شود بسیار کم دیده میها اشاره به آثار شارحان ارسطوآن

  
  نگاری تطبیقیدو رویکرد به منطق

یکـی اینکـه : بندی آن، دو گزینه در برابر نگارنده وجود داشـتن کتاب و فصلدر نگاشتن ای
های کتاب را بر داد و دیگر اینکه فصلهای مهم منطق سینوی را پایه و اساس قرار میموضوع

  . چیدهای منطق جدید میپایۀ شاخه
موجهـات سـینوی، : پـرداختیمبایست به موضوعات زیر میدر رویکرد نخست، می

س اقترانی شرطی سینوی، قضایای حقیقیه و خارجیه، عکـس مـستوی، عکـس نقـیض و قیا
این همان رویکردی است که نگارنده در مقاالت خود همواره در نظـر داشـته و بـا . مانند آن

ها به موضوعات یادشده های گوناگون منطق جدید، درصدد تطبیق آنهای خود از شاخهیافته
  . بوده است

هـای گونـاگون منطـق ایم این اسـت کـه شـاخهر این کتاب برگزیدهرویکرد دوم که د
همانی، منطق وجـود، ها، منطق سورها، منطق اینها، منطق محمولجدید مانند منطق گزاره

های منطق سینوی را کـه را پایه قرار دهیم و به کمک هر شاخۀ منطق جدید، همۀ موضوع... 
  . م و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیمبندی کنیشدنی است صورتبا آن شاخه تطبیق

انـد و ایرانیـان بیـشتر بـا از آنجا که مخاطبان این کتاب پژوهشگران ایرانی و نه غربی
ها با منطق جدیـد از منطـق ، آشنایی آنًمنطق سینوی آشنا هستند تا با منطق جدید و معموال

رد دوم را پیش بگیـریم و در آغـاز هـر رود، به این تصمیم رسیدیم که رویکها فراتر نمیگزاره
فصل، معرفی اجمالی از یک شاخۀ فلسفی منطق جدید ارائه کنیم و بر پایـۀ آن، موضـوعات 

نگارنده امید دارد که با این کار بتواند مخاطب را . مرتبط از منطق سینوی را به بحث بگذاریم
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ر مباحـث منطـق سـینوی های فلسفی و پربار منطق جدید و کاربردهای عینـی آن دبا شاخه
  .مند سازدآشنا و به آن عالقه

  
  های کتابفصل

های بارز نگاه منطـق جدیـد و منطـق سـینوی بـه ، به تفاوت)دربارۀ گزاره(در فصل نخست 
ایم چرا که های منطق جدید داشتهنگاهی به شاخهساختار گزاره پرداخته و از این رهگذر، نیم

  .داختی است به بخشی از ساختار گزارههر شاخۀ منطق جدید، در حقیقت، پر
. ایـم، بـه مباحـث شـرطی در منطـق سـینوی پرداختـه)هامنطق گزاره(در فصل دوم 
آید و بسیاری نیز ها درست از آب درمیهای منطق سینوی در منطق گزارهبسیاری از استدالل

انـد ارزشیعهایی است که تاب مربوط به اداتًمعموالها بخش درست این استدالل. نادرست
های رایـج ارزشی دارد که منطق گزارههای غیرتابعها نیز ریشه در شرطیو بخش نادرست آن

های منطق جدید برای غلبه آید و دیگر شاخهها برنمیبندی آندر منطق جدید از پس صورت
  .هایی پدید آمده استبر چنین دشواری

های شخصی و حمول در گزاره، به رابطه موضوع و م)هامنطق محمول(در فصل سوم 
  .ایمهای عمدۀ منطق سینوی و جدید را در این ارتباط نشان دادهطبیعی پرداخته و تفاوت
ترین بخش منطقـی گـزاره، یعنـی سـور، مـورد ، مهم)منطق سورها(در فصل چهارم 
های فلسفی و مهـم منطـق جدیـد را توان نشان داد که بیشتر شاخهمی. توجه قرار گرفته است

هـای ای به سورها فروکاست، هرچند این فروکاستن، از دید کاربردی، هزینـهتوان به گونهیم
شـود کـه در  تـرجیح داده مـیًغالبادانان خواهد گذاشت و از این رو، بسیاری بر دوش منطق

تـوان بیشتر مباحث منطـق سـینوی را در همـین فـصل مـی. عمل، این فروکاهی انجام نشود
  .توان به سرانجام شایسته رساندها را به صورت کامل نمیلبته نزاعبررسی کرد، هرچند ا

رسـیم، جـایی کـه ، به مرز مشترک منطق و فلـسفه مـی)منطق وجود(در فصل پنجم 
شناسـی رسد و فلـسفه و هـستیبه یک معنا، منطق کالسیک به پایان خود می: توان گفتمی

، مربـوط بـه وجـود موضـوع ًاتفاقادیم، بیشتر ایرادهای منطق جدید به منطق ق. شودآغاز می
بـا بررسـی بیـشتر . است که بنا به ادعای منطق جدید، منطق قدیم از آن غفلت کـرده اسـت

شود که این ادعـا از بـن بـر منطق ارسطویی و به ویژه منطق سینوی، با شگفتی تمام دیده می
دانـان ه ویـژه منطـقدانان ارسـطویی، بـمنطق. خطا و بر ناآگاهی از منطق قدیم استوار است

انـد و هـا بـسیار اندیـشیدههـا و تعهـدات وجـودی آنسینوی، دربارۀ شرایط وجـودی گـزاره
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هـا بحـث انـد کـه یکـی از آنهای آن پیش کـشیدهراهکارهای بسیاری برای گذر از دشواری
هـای منطـق وجـود در منطـق بـا معرفـی نظـام. است» قضیه حقیقیه و خارجیه«بسیار مهم 
ایـم و توانـایی ایـن ها پرداختـههای ابتدایی از این قضیهبندیین فصل به صورتجدید، در ا

  .ایممنطق در پردازش آن قضایا را بررسیده
ترین مفاهیم فلـسفی، یعنـی ، به یکی دیگر از مهم)همانیمنطق این(در فصل ششم 

فلـسفه و اینجا نیز یکـی دیگـر از نقـاط مـرزی میـان . ایمپرداخته» همانیاین«و » وحدت«
همـانی از بدون تفکیک مفهوم ایـن» اتحاد«و » حمل«تفکیک معانی مختلف . منطق است

دهـیم کـه در ایـن فـصل، نـشان مـی. پذیر نیـستها امکانحمل معمولی و کشف رابطۀ آن
  .همانی گره خورده استبسیاری از مباحث فلسفی در فلسفۀ سینوی با منطق این

، بـه دو )ق موجهات و منطق موجهـات زمـانیمنطق زمان، منط(در سه فصل بعدی 
بـرخالف منطـق . زمـان و ضـرورت: رسـیمضلع مشترک دیگـر میـان منطـق و فلـسفه مـی

ارسطویی که بحث زمان و جهت از هم تفکیک نشده بـود و گویـا ایـن دو یکـی بودنـد، در 
دید هر شوند تا اینکه در منطق جمنطق سینوی، این دو بحث تا اندازۀ بسیاری از هم جدا می

 از آنجا که در منطـق سـینوی، دو مفهـوم زمـان و. شوندکدام به یک شاخۀ مستقل تبدیل می
هـا در آغـاز جهت از یکدیگر، هم جـدا هـستند و هـم جـدا نیـستند، بحـث مـشترک از آن

های جداگانۀ از این رو، دو فصل مقدماتی برای بحث. آوردهای بسیاری را پدید میدشواری
ایم و سپس در فصل سوم به ترکیب این دو شـاخه و تطبیـق آن بـا قی آوردهاین دو مفهوم منط

  .ایممنطق سینوی روی آورده
البته شایسته بـود . ایم، به سورهای مرتبۀ دوم پرداخته)منطق مرتبۀ دوم(در فصل دهم 

بحث شود، اما از آنجـا کـه سـورهای مرتبـۀ دوم » منطق سورها«که این فصل در ذیل فصل 
انـد بحـث آن را از دانـان جدیـد تـرجیح دادهی بسیاری دارد که حتی خود منطقهاپیچیدگی

اهمیـت سـورهای مرتبـۀ . بحث سورهای مرتبۀ اول جدا کنند، ما هم به این جدایی تن دادیم
ماننـد (هـای منطـق  و پیچیدۀ دیگر شاخه١دوم، یکی این است که بسیاری از مفاهیم معنایی

توان به کمک این سورها تعریـف کـرد و بـه یـک معنـا، یرا م) منطق موجهات و منطق ربط
از همین رو است که مباحـث قاعـدۀ . های مفهومی استمنطق مرتبۀ دوم پایه و مبنای منطق

فرعیه، قضیۀ حقیقیـه و خارجیـه و سـورهای شـرطی لزومـی کـه در منطـق وجـود و منطـق 
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بنـدی بی صـورتیابنـد در ایـن منطـق بـه خـوبندی شایستۀ خود را نمـیموجهات صورت
هـا دانـان بعـدی کمتـر بـه آنهـای افـزودۀ ارسـطویی کـه منطـق، گـزارههمچنین. شوندمی

  .شوندای تجزیه و تحلیل میاند در منطق مرتبۀ دوم به صورت شایستهپرداخته
هـای مهـم منطـق فلـسفی ، بـه یکـی از شـاخه)منطـق ربـط(فصل یازدهم و پایانی 

منـد دانان جدید به ساختار نظامزیادی طول کشید تا منطقپردازد که از نظر زمانی، مدت می
توان فهمید و به کمک منطق ربط، بسیاری از مسائل منطق سینوی را بهتر می. آن دست یابند

هـای متـصل لزومـی و منفـصل تفکیـک شـرطی: ایمما دو نمونۀ مهم را در این کتاب آورده
لی مقدماتی از دلیل انکار قاعدۀ بدیهی عنادی از متصل و منفصل اتفاقی از یک سو، و تحلی

  .دانان سینویاز سوی برخی از منطق» حذف عاطف«
  

  گسترۀ منطق تطبیقی
ایم بسیاری از مباحـث منطـق سـینوی و نیـز موضوعاتی که ما در این کتاب به بحث گذاشته

انی در های پراکنده و فراوایده نگارنده. دهدهای منطق جدید را پوشش نمیبسیاری از شاخه
های مختلف منطق جدید به مباحث گونـاگون منطـق سـینوی و حتـی مباحـث تطبیق شاخه

فلسفۀ سینوی و صدرایی و نیز مربوط به دو علم کالم و اصول فقه در ذهن دارد که هـر کـدام 
گنجـد نـه زند، و از ایـن رو، نـه در ایـن مختـصر مـیهای گستردۀ تطبیقی را دامن میبحث

بادا که در . دهدها را میده در این زمان به او فرصت پرداختن به همۀ آنحوصله و توان نگارن
هـای فـراوان منطـق سـینوی و منطـق آینده، خود او یا دیگران به این مهم بپردازند و ظرفیـت

روز کردن منطق سینوی و پربـارتر جدید را به هم بیامیزند و به فعلیت درآورند و سهمی در به
  .باشندکردن منطق جدید داشته 

  




