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 منطـق تطبیقی ،موضوع بسـیار مهمی اسـت ،به ویژه
در سـنت مـا كـه دارای ادبیاتـی بسـیار غنی اسـت و در
منطـق ،سـابقهای طوالنی دارد .بـزرگان بسـیاری درباره
منطـق قلـم زدهانـد كـه برخـی از آنهـا شـهرت جهانی
دارنـد و آثارشـان بـه زبانهـای دیگـر نیز ترجمه شـده
اسـت .بهتر اسـت ،از تعریـف منطق تطبیقی آغـاز كنیم
كـه اساسـاً چیسـت و چـه گونههایـی دارد یـا بـرای آن
تصـور میشـود ؟

اسـتاد :منطق تطبیقی ،تطبیق بین منطقهاسـت ،امـا اینكه كدام
منطقهـا را بـا هم تطبیق بكنیم ،به حسـب فضا و زمـان و مكان
میتوانـد متفـاوت باشـد .آنچـه در ایـران بیشـتر جـا افتاده اسـت
و مـا بیشـتر آن را اراده میكنیـم ،تطبیـق موضوعـات و مسـایل
منطـق قدیـم و جدیـد اسـت .البته این امـكان هم وجـود دارد كه
مباحثـی را درون منطـق قدیـم با هـم تطبیق كنیم (بـرای نمونه،
دیدگاههـای منطقـی ابنسـینا 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 شـاخههای گوناگـون آن بحث بكنیـم) ،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
كردنـد ،آیا تطبیق میان آنها ممكن اسـت؟ این پرسـش
دربـاره دو دانـش منطـق قدیـم و جدیـد چـه پاسـخی
میتوانـد داشـته باشـد؟

اسـتاد :تفاوتهـای مبنایی و پارادایمـی و فضاهای تاریخی ،بحثی
از مباحـث فلسـفه علـم اسـت كه بـه تازگـی و در چند دهـه اخیر
مطـرح شـده و عنوان «قیاسناپذیری پارادایمهـا»را به خود گرفته
اسـت .ایـن ادعا كـه پارادایمهای گوناگـون با هـم قیاسناپذیرند،
بـه یك معنـا حق ،و بـه معنایی دیگر ،باطل اسـت.
این سـخن به این معنا حق اسـت كه كسـی درون پارادایمی باشد
و از پارادایـم بیرونی خبر نداشـته باشـد و كسـی دیگـر در پارادایم
دیگـری باشـد و از پارادایـم نخسـت خبر نداشـته باشـد وقتی این
دو بـا هـم مواجهـه پیدا كننـد ،برای ایـن دو فرد ،پارادایمهایشـان
قیاسناپذیـر اسـت .مث ً
ال وقتـی میگوییم «اسـتدالل» ،در منطق
قدیـم یـك معنایـی اراده میكنیـم و در منطـق جدیـد معنـای
دیگـری را اراده میكنیـم .اصـو ًال از واژه«منطـق»در منطق قدیم
یـك معنـا و در منطق جدید معنـای دیگـر را اراده میكنیم .وقتی
اینهـا را ندانیـم و درون پارادایـم باشـیم و بـا كسـی دیگـر درون
پارادایـم دیگر بحث بكنیم ،بحث به سـرانجام نمیرسـد و بیشـتر
بـه نـزاع میانجامد.
ولی وقتی كسـی به هر دو پارادایم اشـراف داشـته باشـد و مسـلط
باشـد ،یقینـ ًا میتوانـد ایـن دو پارادایـم را بـا هـم مقایسـه كنـد.
بنابرایـن ،قیاسناپذیـری درون پارادایمـی امكان نـدارد ،ولی برون

پارادایمـی امـكان دارد و مـا مفـروض میگیریـم كـه كسـی كـه
منطـق تطبیقـی كار میكند ،بـه هـر دو پارادایم آشناسـت.

 سـخن شـما بـه شـرطی درسـت اسـت كـه دو امر
مقایسـه شـده جزء مبانی باشـند؛ وگر نـه در صورتی كه
دو مسـئله باشـد كـه هـر كـدام در پارادایم خـود متوقف
برمبانـی خـود باشـد ،تطبیق دیگـر ممكن نیسـت؛ برای
نمونـه ،مطلبـی هسـت كـه در منطـق جدید در ده سـطر
اثبـات میشـود و مسـئله دیگـری هـم در منطـق قدیم
هسـت كـه آن را هـم در ده مرحله مسـتدل كردهایم .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 مشـكل پیـش میآید.

اسـتاد :همیـن طور اسـت؛ ولـی به نظر مـن ،گاهی وقتهـا برای
كسـانی كـه بـه دو طـرف پارادایمها اشـراف كامـل ندارنـد ،خود
ایـن تطبیـق ابتدایـی ،بركت دارد و ثمربخش اسـت .بـه این دلیل
كـه سـبب میشـود مـا آن پسزمینهها را هم آهسـته آهسـته در
طـی زمـان ببینیم .شـاید زمانی كه ضیـاء موحد و مهـدی حائری
یـزدی ،بـا هم در مقـاالت بحـث و گفتوگو میكردنـد ،آنقدر هر
دو بـه هـر دو پارادایـم آشـنا نبودنـد ،ولـی همان بحثهـا موجب
شـده اسـت كه بحثهـای تطبیقی رشـد بیشـتری یابند.

 اگـر بخواهیـم منطـق قدیـم و جدیـد را بـه صـورت
تطبیقـی مطالعـه كنیـم چـه چیزهـای اینهـا را بایـد
بـا همدیگـر مقایسـه كنیـم؟ آیـا میشـود مباحـث را
دسـتهبندی كـرد یـا خیـر؟

اسـتاد :دربـاره سـوال دومنان ،باید بگویم مباحثـی را كه در تطبیق
منطـق قدیـم و جدید دیدهام ،به سـه دسـته تقسـیم میكنـم؛ .1
مباحـث صوری .2 ،فلسـفه منطـق و  .3معرفتشناسـی .میدانید
كـه از زمـان ارسـطو به بعد ،منطق ،شـامل یك معنـای عامی بود
كـه معرفتشناسـی و فلسـفه علم و مباحـث الفاظ( ،زبانشناسـی
و فلسـفه زبـان) را شـامل میشـد .در مجموعهای به نـام ارگانون،
مباحـث خیلـی گسـتردهای مطـرح بـود كـه بعدهـا منطقدانـان
دیگـر ،هـر كـدام ،یـك بخـش را حـذف كردنـد .بـرای نمونـه،
ابنسـینا مقـوالت را حذف كـرد .گفت این بحث منطقی نیسـت.
یـك معنایـی از منطـق در ذهنش بود كـه جمـعآوران كتابهای
ارسـطو ،آن معنـا در ذهنشـان نبـوده اسـت؛ یعنـی معنـای منطق
از زمـان آنهـا تـا ابنسـینا عـوض شـده بود .ابنسـینا بحث شـعر
و خطابـه را نیـز حـذف كـرد .آن زمـان كـه منطقدانـان یونانـی
كتابهـای جـدل ،خطابـه و شـعر ارسـطو را وارد منطـق كردنـد،
معنایـی از «منطـق» در ذهـن داشـتند و زمانی كه ابنسـینا اینها
را كنـار 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 نمیدانند.
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فایده دیگر منطق تطبیقی این است كه در سایه منطق جدید ،منطق قدیم را بهتر میتوانیم بفهمیم ،یعنی اگر ابزارهای منطق جدید را داشته
باشیم در منطق قدیم نكتههایی خواهیم یافت كه پیشتر نمییافتیم.

مباحـث و علـوم دیگـری این بحـث را بر عهـده دارند .برای نمونـه بحث برهان و اسـتقرا امروزه
در فلسـفه علـم بحـث میشـود و خطابه و شـعر در نقد ادبی مـورد بحث قرار میگیـرد چنان كه
ی یـا همان منطق
بحـث مغالطـات دیگـر جزء منطق به شـمار نمـیرود .مغالطـات در تفكر نقد 
كاربـردی و امثـال اینها ،جای گرفته اسـت.
دربـاره سـؤال اولتـان کـه چـه بحثهایـی از منطـق قدیـم یا چـه بحثهایـی از منطـق جدید
قابـل مقایسـه اسـت بایـد گفـت که امـروز منطـق تنهـا دانش اسـتدالل اسـت .آن هـم تنها از
چشـمانداز صـوری؛ یعنـی بحـث صناعات خمس كه نـگاه مادی بـه اسـتدالل دارد ،ك ً
ال از حوزه
منطـق خـارج شـده اسـت .البتـه بحـث اسـتدالل یـك پیشنیـاز داردكه همـان بحـث قضایا و
تحلیـل قضیـه اسـت و بـه همیـن مناسـبت جـزء منطق بـه شـمار میآید .خـود اسـتدالل هم
تقسـیمهای بیشـماری دارد كـه بـر پایه هر كدام ،شـاخهای از منطـق جدید پدیـد میآید .برای
نمونـه ،منطـق گزارههـای و منطق محمولها (= منطق سـورها) كه از تقسـیم گزاره به شـرطی
و حملـی (و تقسـیم قضیـه حملـی به شـخصیه و محصـوره) پدید آمـده اسـت .همچنین منطق
یكموضعـی و چندموضعـی و منطـق مرتبـه اول و مراتب باالتر كه از تقسـیم محمولها به یك
و چندموضعـی و از تقسـیم سـورها بـه مرتبـه اول و مراتـب باالتـر به وجـود آمدهانـد .این كلیت
منطـق در معنای امروزینش اسـت.
بـا ایـن نـگاه میبینیم كـه منطق تطبیقی بـه آن معنا كه گفتیم (مقایسـه منطق قدیـم و جدید)
تنهـا در بخـش مشـترك این دو منطق طرح میشـود ،یعنـی در صورت اسـتداللها .گاهی دیده
میشـود كـه مباحـث فلسـفه منطـق به نـام منطـق تطبیقی مطـرح میشـود و میتـوان گفت
كـه بسـیاری از مقاالتـی كه با عنوان «منطق تطبیقی» منتشـر میشـود ،در واقع فلسـفه منطق
اسـت و مباحـث صـوری را نـدارد و برخـی دیگـر ك ً
ال معرفتشناسـی اسـت ،ولی به نـام منطق
تطبیقـی منتشـر میشـود .از گونههـای مختلـف منطق تطبیقی كه مـن به آن اصالـت میدهم،
مباحـث صـوری اسـت .در درجـه دوم ،فلسـفه منطـق و در درجه سـوم ،معرفتشناسـی .هرچند
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت كه بهتـر اسـت مباحث فلسـفه منطـق و معرفتشناسـی را بـا همین
عنوانهـا كـه عنوانهـای بسـیار زیبـا و جا افتادهای هسـتند طـرح كنیـم و از درآمیختـن آنها با
عنـوان «منطـق تطبیقی» بپرهیزیـم .در این صورت ،هر كدام از این شـاخههای ارزشـمند دانش
جایـگاه حقیقـی خـود را خواهـد یافت و از خلـط آنها جلوگیری خواهد شـد.

علـم بشـری ،بـه دلیل ذات بشـر ،نقـص و ضعفهـای فراوانـی دارد .علوم بشـری ،این ضعفها
و نقصهـا را دارنـد ،امـا اگـر این تطبیق صـورت بگیرد ،هم منطـق قدیم در سـایه منطق جدید
رشـد میكنـد و هـم منطـق جدیدكه خألهایـی دارد ،بـا كمك منطق قدیـم و الهامهایـی كه از
منطـق قدیـم میگیـرد ،خـودش را بازسـازی میكنـد ،و بـه آن شـاخههایی جدیـدی میافزاید.
چنانكـه در پنجـاه ـ شـصت سـال اخیـر ،این اتفـاق در غـرب افتاده اسـت .در صد و اندی سـال
كـه از پایهگـذاری منطـق جدیـد میگـذرد ،شـاخههای بسـیاری بـه منطق جدیـد افزوده شـده
اسـت ،ماننـد منطق موجهـات ،منطق ربط ،منطق شـهودی ،منطق كوانتوم ،منطـق احتماالت و
مـوارد دیگـری كـه در آغاز منطق جدید وجود نداشـته اسـت و اگر تطبیق منطـق جدید به قدیم
نمیبـود در زمـان كنونـی ،این همـه تنوع و شـاخههای منطق جدید نداشـتیم .بسـیاری از اینها
بـا نظر بـه منطق قدیـم پدید آمده اسـت.
بـرای نمونـه ،یان لوكاشـویچ ،منطقدان لهسـتانی اسـت كه با نظـر به مباحث امكان اسـتقبالی
در ارسـطو ،منطقهـای سـه ارزشـی را مطـرح میكند .او میگوید منطق ارسـطویی ،منطق سـه
ارزشـی اسـت ،نـه دو ارزشـی .هـر گـزاره یـا صادق اسـت یا كاذب اسـت یـا نامتعیـن .از دیدگاه
ارسـطو ،امـوری كـه به آینـده مربوط اسـت ،ضرورتی نـدارد و از ایـن رو به آنها «آینـده اتفاقی»
میگوینـد مثـل اینكـه فـردا جنگ دریایـی رخ میدهد .ایـن گزاره امـكان اسـتقبالی دارد و چون
امـكان اسـتقبالی دارد ،از دیـدگاه ارسـطو ،االن نه صادق اسـت نـه كاذب .لوكاشـویچ ،با توجه به
این گفته ارسـطو ،منطق سـه ارزشـی را مطرح كرد و بعدها منطقهای چند ارزشـی و بینهایت
ارزشـی را پیـش كشـید و بـه ایـن صورت ،یك شـاخه بسـیار گسـتردهای در منطـق جدید پدید
آمـد .اگـر ماننـد ایـن نگاههـا بـه منطـق قدیـم و فلسـفه وجـود نمیداشـت ،منطـق جدید هم
تكامـل نمییافت.
پـس یافتـن قوتهـا و ضعفهـای منطـق قدیـم و جدیـد میتواند فایـده دیگری باشـد .اصالح
نقـاط ضعـف و تقویـت نقاط قوت ،فایده دیگر منطق تطبیقی اسـت و یكی دیگـر از فواید منطق
تطبیقـی میتوانـد بسترسـازی برای نوشـتن كتابهـا و مقالههای خـوب در تاریخ منطق باشـد،
آن هـم تاریـخ منطـق اسلامی .ما متأسـفانه در منطق اسلامی ،هیـچ تاریخ مدونـی نداریم .به
صـورت تـك مقالـه و كتابهای منفـرد ،مطالبی داریـم كه مقاطعـی از منطق مـا را كار كردهاند
امـا بـه صـورت جامع و مانـع تا كنون هیـچ تالش درخـوری صورت نگرفته اسـت.

اسـتاد :در یـك سـده اخیـر ،یـك تهاجـم علمی از سـوی غرب به شـرق و بـه ویژه به كشـور ما
ایران شـده اسـت .انبوهی از علم كه آهسـته آهسـته در آنجا تولید شـده و در چند سـده به اوج
رسـیده ،در كمتـر از صد سـال به كشـور ما منتقل شـده و ایـن انتقال علم و تهاجم علمـی ،با دو
نـوع واكنش روبهرو گشـته اسـت .یك عده به شـدت بـه مخالفت با این هجوم علمی برخاسـته
و اصـول آن را طـرد كردهانـد و پیامد آن به سـنت خودشـان بسـنده كردهاند .گروهی هم شـیفته
و فریفتـه این سـنت شـده و سـنت قدیم را رهـا كردهاند .ما نبایـد در رویارویی با پدیـدهای جدید،
بـه یكـی از دو گزینـه افـراط و تفریط بگراییـم؛ بلكه باید هر دو طـرف را پاس بداریـم .در ارتباط
بـا تهاجـم فلسـفی  -منطقـی غـرب ،منطـق تطبیقـی میتوانـد كمك كنـد كه دو سـنت قدیم
و جدیـد را بـه هـم گـره بزنـد و نزاعهـا را بـه آشـتی بدل كنـد و در تكمیـل هر دو بكوشـد .این
یكی از فواید اسـت.
فایـده دیگـر منطـق تطبیقی این اسـت كه در سـایه منطق جدید ،منطـق قدیم را بهتـر میتوانیم
بفهمیم ،یعنی اگر ابزارهای منطق جدید را داشـته باشـیم در منطق قدیم نكتههایی خواهیم یافت
كـه پیشـتر نمییافتیم .برای مثال شـما با میكروسـكوپ خیلـی چیزها را میتوانیـد ببینید كه قبال
وجود داشـته اسـت ولی نمیدیدید .در منطق قدیم ،بسـیاری از مسـایل عمیق و ژرف هسـت كه
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 .چنانكه در سـنت منطقی خودمـان ،خیلی از
نزاعهـا ،بـدون نتیجهگیری كامل رها شـده اسـت ،در حالی كـه اگر ابزار منطق جدیـد بیاید ،خیلی
از نزاعهـا را میتوانـد برطـرف ،و نزاعهـای جدیـد و مسـایل بهتـری را مطرح كنـد .پس فهم بهتر
منطـق قدیـم ،میتواند یكی از فواید منطق تطبیقی باشـد.
یقینـ ًا هـر كـدام از منطق قدیـم و جدید ،ضعفهایی دارند؛ هر كدامشـان علم بشـری هسـتند و

اسـتاد :بـا یـك نـگاه كالن ،مقالههـا و كتابهایـی كـه دربـاره منطق تطبیقـی در ایران نوشـته
شـده ،بـه چهار دسـته تقسـیم میشـود .1 :آثاری كه بـه منطق قدیم حملـه میكننـد .2 ،آثاری
كـه بـه منطـق جدید حملـه میكننـد .3 ،آثاری كـه در برابـر آن رویكـرد اول به دفـاع از منطق
قدیـم برخاسـته اسـت ،و  .4آثـاری كـه بـه ترجمـه از منطق قدیـم به جدیـد میپردازنـد ،بدون
اینكـه بخواهنـد بـه یـك طـرف بتازند یا بـه دفـاع از یك طـرف برخیزند.
دربـاره نـگاه اول میتوانیم كتاب مدخل منطق صورت از غالمحسـین مصاحـب را معرفی كنیم،
كـه سـال  1334منتشـر شـد و نیـز مقاالتی كه ضیـاء موحـد در بازه زمانـی سـالهای  1366ـ
 1382نگاشـته اسـت .بـرای نمونـه ،موحـد در سـخنرانیهای گوناگونـی ،از پیتر گیـج این جمله
را نقـل میكنـد كه كسـی كه منطـق قدیـم را خوانده باشـد ،اساسـ ًا منطق جدیـد را نمیفهمد.
در رویكـرد دوم ،یعنـی در حملـه بـه منطـق جدید ،تنها كسـی كـه من در ایـن رویكـرد دیدهام،
مهدی حائری یزدی اسـت كه در سـال  ،1360اشـتباه خانمانسـوزی را به منطق جدید نسـبت
میدهـد و اتفاقـ ًا ایـن رویكـرد بوده كه سـبب شـده اسـت ضیـاء موحد بكوشـد از منطـق جدید
دفـاع كنـد ،دفاعـی كه بیشـتر حمله به منطـق قدیم بوده اسـت.
امـا رویكـرد سـوم؛ حمیـد وحید دسـتجردی از پیشگامانی اسـت كـه از منطق قدیم دفـاع كرده
و در دو مقالـه در همـان سـال  66بـا ضیـاء موحـد بـه بحثهـای چالشـی پرداخته اسـت .بعدها
لطـفاهلل نبوی ،در سـال  ،69علیرضا قائمینیا در سـالهای 72ـ ،74عسـكری سـلیمانی امیری
در همـان سـالها ،مرتضـی حاجی حسـینی در سـالهای  75تـا كنون و دیگرانی كمتر شـناخته
شـده ،كوشـیدهاند از منطـق قدیم دفـاع كنند.
رویكـرد چهـارم ،ترجمـه از منطـق قدیـم به منطـق جدید اسـت .نیكوالس رشـر ،اولین كسـی
اسـت كـه دربـاره منطـق قدیم اسلامی و منطـق جدید ،دسـت به ترجمـه زده وكارهای بسـیار
ارزنـدهای هـم انجـام داده اسـت .او چهـل ـ پنجـاه سـال پیـش (دهههـای  1960و  )1970آثار

 اساسـاً مـا بـه منطق تطبیقـی چه نیـازی داریم؟ چه ضـرورت یـا ضرورتهایی
بـرای آن وجـود دارد؟ ایـن كار برای پیشـرفت مباحـث منطقی و فلسـفی در ایران
چه فوایـدی دارد؟

 تاكنـون پژوهشـگران مـا چه رویكردهایـی را در حیطـه منطقپژوهـی در ایران
تجربـه كردهانـد و چـه رویكردهـا و دسـتهبندیهایی داریـم؟

بسـیار خوبـی در عرصه معرفی منطقدانان مسـلمان به غرب
و ترجمـه آثار ایشـان به منطق جدید داشـته ،كـه در آن زمان
كار بسـیار بزرگـی بوده اسـت .لطف اهلل نبوی در سـال 1381
برخـی از مقالههـای رشـر را در كتابـی بـه نام منطق سـینوی
بـه روایت نیكالس رشـر ترجمـه و به همراه مقاالتـی از خود
منتشـر كرده اسـت .عادل فاخـوری ،منطقدان لبنانـی ،نیز در
سـال  1980كتـاب منطـق العـرب مـن وجهـه نظـر المنطق
الحدیـث را نوشـته و بـه ترجمـه منطـق شـرطی ،منطـق
موجهـات و منطـق نسـبتهای چهارگانـه پرداختـه اسـت.
غالمرضـا ذكیانـی ایـن كتـاب را در سـال  1387بـه فارسـی
برگردانـده و بـا عنـوان منطـق قدیـم از دیدگاه منطـق جدید
منتشـر كرده اسـت.
نوشـتههای بنـده در منطـق تطبیقـی از سـال  1386تا كنون
نیـز در ایـن رویكرد چهـارم جـای میگیرد و تلاشام بر این
بـوده تـا به مـواردی بپردازم كه در آثار رشـر ،فاخـوری و نبوی
بـه زبان منطـق جدید ترجمه نشـده اسـت .این موارد شـامل
اینهـا اسـت :مقـوالت عشـر ،قضیههـای 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 ،دشـواریهای قاعده عكس
نقیـض و دنبالههـای 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 كارهـای خـود در منطـق تطبیقـی
در ده سـال گذشـته از رویكـرد نخسـت بـه رویكـرد چهـارم
منتقـل شـده و بـه ترجمـه اندیشـههای منطقـی سـهروردی
بـه زبـان منطـق جدیـد عالقهمنـد شـده اسـت .بـه تازگـی
برخـی منطقدانـان غربی مانند پـل تـام ( )Paul Thomدر
سـالهای  2008و  2010بـه صورتبندی قضایای حقیقیه در
آثـار ابنسـینا و اثیـر الدیـن ابهری پرداختـه و راههـای تازهای
فـراروی پژوهشگـران بازکـرده اسـت.
میتـوان گفـت ،حاصـل ایـن ترجمههـا ایـن بـوده كـه
قـوت هـر یـك از منطـق جدیـد و قدیـم را بـه خوبی نشـان
میدهـد .بـا توجه بـه ایـن صورتبندیهـا میبینیـم كه هم
منطقدانـان قدیـم بـه صـورت شـگفتآوری بـه نكتههـای
بسـیار ژرفـی پیبردهانـد و هـم منطقدانان جدید بـه صورت
شـگفتآورتری آشـفتگیهای منطـق قدیـم را زدوده و بـه
پیشبـرد بحثهـا یـاری رسـاندهاند.

 آیـا میتوانیـم نام رویكـرد چهارم را بازشناسـی
منطـق قدیم بـا ابزارهـای منطق جدیـد بگذاریم؟

استاد :بله« .بازشناسی» عنوان مناسبتری است.

 در ایـن پژوهشهـای منطـق تطبیقـی ،سـهم
منطقدانـان حـوزوی را كـه طبیعتاً باید تخصصشـان
بیشـتر در منطق قدیم باشـد ،هر چند بـا منطق جدید
هـم آشـناییهایی دارنـد ،چهقـدر میدانیـد؟

اسـتاد :مـن تنهـا دو تـن از حوزویـان را بـه یـاد دارم كـه وارد
مباحـث منطـق تطبیقـی شـدهاند ،آن هـم در رویكـرد سـوم.
یكـی علیرضـا قائمینیا ،كه سـالهای  72تـا  ،74چند مقاله

خـوب در ایـن زمینـه منتشـر كرده اسـت كـه بیشـتر در دفاع
از حمالتـی كـه ضیـاء موحـد مطـرح كـرده بود مینوشـت و
دیگـری عسـكری سـلیمانی امیری اسـت كه در دهـه هفتاد
بـه مباحـث تطبیقـی فلسـفه منطـق (و نـه منطـق صـوری)
میپرداخـت و طبیعتـا در رویكردهـای چهارگانـه بـاال جـای
نمیگیـرد مگـر تـا حـدود اندكـی در رویكرد سـوم.

 پژوهشهـای منطقدانـان حـوزوی را در كل
پژوهشهایـی كـه در منطق تطبیقی شـده اسـت ،در
زمینـه تعـداد مقالههـا ،اثرگـذاری ،قابل اعتنـا و ژرف
بـودن و جامعیتشـان ،چهقـدر میبینیـد؟

اسـتاد :تـا كنـون بـه پژوهشهـای منطقـی حوزویـان چنین
نگاهی نداشـتهام ،ولی گمان میكنم چندان برجسـته نیسـت.
او ًال از ایـن دو تـن كـه نـام بـردم ،نفـر اول كار را رهـا كـرده
و بـه مباحـث فلسـفه دیـن منتقـل شـده و از فضـای منطق
تطبیقی خارج شـده اسـت .عسكری سـلیمانی امیری ،هرچند
ورود داشـته ،ولـی بیشـتر بـه منطـق قدیـم پرداخته اسـت .با
تأسـف بایـد بگویم كه نوشـتههای ایـن دو پژوهشـگر بعدها
پیگیـری نشـده اسـت نـه از سـوی خـود ایـن دو تـن و نه از
سـوی دیگران.
متأسـفانه ،در كشـور ما معضل بزرگی نه تنها در زمینه منطق،
بلكه در كل فلسـفه ،وجـود دارد كه افراد مقالههای همدیگر را
نمیخواننـد .بگذریـم از اینكـه ارجـاع هـم نمیدهنـد و ارجاع
دادن بـه مقالههـای همدیگـر را بـه نوعـی كسـر شـأن خـود
یـا توهیـن بـه ابنسـینا ،خواجـه نصیـر و مالصـدرا میدانند.
(بـرای نمونه ،یكـی از مقالههایم را به یكی از نشـریات علمی
ـ پژوهشـی كشـور فرسـتاده و در ضمن آن ،برداشـت یكی از
اسـتادان دانشـگاههای مهم كشـور درباره شـرطیات ابنسـینا
را نقـد كـرده بـودم .داور نشـریه در حاشـیه مقالـه نوشـته بود
كـه «آوردن نـام فالنـی در كنار نـام بزرگانی مانند ابنسـینا و
خواجـه نصیـر وهـن این بـزرگان اسـت» .در پی ایـن داوری،
نشـریه چـاپ مقالـه را به حـذف این بخـش از مقاله وابسـته
كـرد؛ بـدا به حـال این نشـریه دوران پسـت مـدرن! و بـدا به
حـال آن داور قرون وسـطایی!).
در ایـن پنج سـالی كه درباره منطق تطبیقـی مقاالت متعددی
نوشـتهام ،تقریبـ ًا كسـی پیگیـری نكـرده اسـت و در صورت
پیگیـری ،ایـن كار را در سـكوت انجـام داده اسـت (مگـر دو
مـورد كـه مقالههـای ایشـان را نقـد كـرده بـودم و آنهـا بـه
پاسـخگویی برخاسـتند و اگر آن انتقادها نمیبود این پاسـخها
هـم در نمیگرفـت) .مقالههـای بنده بیشـتر یك«مونولوگ»
و «حدیـث نفـس» را شـكل داده اسـت تا یـك «دیالوگ» و
«گفتگو»ی سـازنده را.
 بـه غیـر از كتـاب مدخـل منطـق صـورت از
غالمحسـین مصاحـب و منطـق سـینوی بـه روایـت
نیكـوالس رشـر ،كـه لطـفاهلل نبـوی آن را فراهـم
كردنـد ،در زمینـه منطـق تطبیقـی چـه كتابهایـی
وجـود دارد؟

اسـتاد :یك منبـع خوب دیگـر در این زمینه ،چنـان كه گفتم،
كتابـی از عـادل فاخوری اسـت ،منطق العرب مـن وجهه نظر
المنطـق الحدیـث ،كـه غالمرضـا ذكیانـی آن را ترجمـ ه و با

نـام منطـق قدیـم از دیدگاه منطق جدید منتشـر كرده اسـت.
كتـاب خیلی خوبی اسـت .تنهـا ایرادش این اسـت كه
كتـاب،
ِ
فرمولهـای منطـق جدیـد این كتـاب ،فرمولهای اسـتاندارد
منطـق جدید نیسـت .اگر این كتـاب با فرمولهای اسـتاندارد
منطق جدید ،بازنویسـی و بازنشـر شـود ،بسـیار اثرگذار است.
كتـاب دیگـری از لطـفاهلل نبـوی ،بـه نـام تـراز اندیشـه نیز
در سـال  1385منتشـر شـده اسـت كـه برخی مقالههـای آن
مربـوط بـه منطق تطبیقی اسـت .ضیـاء موحد هـم كتابی به
نـام از ارسـطو تـا گـودل منتشـر كـرده اسـت كه چنـد مقاله
تطبیقـی دارد .مـن هـم كتابـی بـه تازگـی منتشـر كـردهام با
عنـوان منطـق خونجی و سـعی كـردهام نوآوریهـای افضل
الدیـن خونَجـی را بـه زبـان منطـق جدیـد ،معرفـی كنـم و
مقـداری به نقد و بررسـی بپـردازم .با اطمینـان میتوان گفت
كـه خونجـی مهمتریـن و خالقتریـن منطـقدان مسـلمان
پس از ابنسـینا اسـت.

 اگـر ممكـن اسـت ،فهرسـتی اجمالـی از مباحث
منطق تطبیقی و سـرفصلهای مهـم آن ارائه دهیدكه
باید پژوهشـگران مـا در حیطـه منطقپژوهی و منطق
تطبیقـی به آنهـا بپردازند.

اسـتاد :مباحـث منطق تطبیقـی در یك دسـتهبندی كالن به
چهـار بخـش تقسـیم میشـود و بایـد در همـه آنهـا كاوش
صـورت بگیـرد .1 .مباحـث الفـاظ و مباحـث مقدماتی منطق،
.2مباحـث تصورات .3 ،مباحث صـوری تصدیقات ،و در نهایت
نیـز .4مباحث فلسـفه منطق.
یكـی از مباحـث الفـاظ و مقدماتـی منطـق قدیـم كـه قابـل
تطبیـق بـه منطـق جدیـد اسـت ،بحث مقوالت عشـر اسـت
چـرا كـه مفهـوم «مقولـه» بـا مفهوم«محمـول» در منطـق
جدیـد تا انـدازهای مطابقـت دارد .بـرای نمونـه ،محمولهای
مرتبـه اول و دوم در منطـق جدید با معقولهای اول و ثانی در
منطـق قدیـم گره میخـورد (میتوان نشـان داد كـه برخالف
گمان بسـیاری از اندیشـمندان قدیم ،بیشـتر مقولههای عشـر
در واقـع معقـول ثانـی هسـتند) .محمولهـای یكموضعی و
دوموضعـی در منطـق جدید با مقولههـای اضافی و غیراضافی
پیونـد مییابـد .مقولههـای اضافـی (افـزون بـر خـود مقولـه
اضافـه) عبارتانـد از متی ،أیـن ،فعل ،انفعال ،وضـع و ملك و
مقولههـای غیراضافـی عبارتانـد از جوهـر ،كـم و كیف.
دربـاره مباحـث تصـورات ،دو بحث عمـده داریم؛ نسـبتهای
چهارگانـه و كلیهـای پنجگانـه .نسـبتهای چهارگانـه بیـن
مصادیق دو مفهوم از سـنت منطقی خودمـان ،پارادوكسهای
زیـادی در مـوردش بـه وجود آمد ،بـه ویـژه در مفاهیم تهی و
فراگیـر و معمـای كاتبـی كـه در پی ایـن مطرح شـد كه این
پارادوكسهـا و معماهـا بـا بحـث تعهد وجودی كـه در منطق
جدید اسـت ارتباط جـدی دارد.
بـرای نمونـه ،دو مفهـوم تهـی (تهـی یعنـی خالـی ،یعنـی
مفهومـی كـه 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؟
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 مصـداق ندارنـد و تحقق مصداق برایشـان ناممكن اسـت .اگـر ممكن بود،
داخـل ایـن بحث میشـدند .اما چـون ممكن نیسـت موضوعـاً خـارج از بحث
نسـبتهای چهارگانه اسـت.

اسـتاد:نه؛ تخصصـا خـارج نیسـتند .افضلالدیـن خونجـی ،نخسـتین كسـی اسـت كـه
نسـبتهای چهارگانـه معـروف (نسـبتهای تسـاوی ،تبایـن ،عمـوم و خصـوص مطلـق و
عمـوم و خصـوص مـن وجـه) را بیـان كـرده اسـت (پیـش از او ،ابـو حامـد محمـد غزالـی
نسـبتهای چهارگانـه دیگـری را معرفی كرده بـود كه در آن ،به جای تبایـن ،نوع دیگری از
عموم و خصوص مطلق قرار داشـت) .خونجی در مقسـم این نسـبتها هرگز شـرط نكرده
اسـت كـه مفهومهایـی كـه در دو طرف این نسـبتها قـرار میگیرند تهی نباشـند .این قید
را نـدارد ،و ایـن معماهـا بعدها به وجود آمده اسـت .این معمایی اسـت كـه نجمالدین كاتبی
آن را بـه عنـوان یـك پارادوكـس و معما از خواجه نصیر طوسـی میپرسـد .خواجه پاسـخی
میدهـد ،ولـی كاتبـی قانع نمیشـود .خواجه دوبـاره جواب میدهـد ،و كاتبی بـار دیگر قانع
نمیشـود و این مسـئله گشـوده میماند .به این سـادگی كه فع ً
ال به نظر میرسـد ،نیسـت.
 ارتبـاط ایـن بـا منطـق جدیـد چه میشـود؟ ایـن بحـث در فضـای منطق
قدیـم بـود .ایـن پارادوكـس وجـود دارد و ایـن معمـا بیپاسـخ مانده اسـت.

اسـتاد :ارتبـاط ایـن اسـت کـه در منطق قدیـم ،نسـبتهای چهارگانـه را بـا محصورههای
چهارگانـه گـره زدهانـد؛ بـرای نمونـه ،گفتهاند كه «تسـاوی» بـا دو موجبه كلیـه و «تباین»
بـا دو سـالبه كلیـه معادل اسـت .اكنون میتوان پرسـید كه كـه آیا گـزارهای كه موضوعش
تهـی اسـت ،میتوانـد صـادق باشـد یا نـه؟ برای نمونـه« ،هـر مربع دایـره ،مربع اسـت» را
در نظـر بگیریـد .ایـن جملـه صادق اسـت یا صادق نیسـت؟از آنجـا كه مالك نسـبتهای
چهارگانـه محصورههـای چهارگانـه اسـت ،بـرای بررسـی رابطـ ه عمـوم و خصـوص میان
«مربـع دایـره» و «مربـع» یا میان «مربع دایـره» و «مربع مثلث» بایـد گزارههای محصوره
زیـر را بررسـی كنیـم« :هـر مربـع دایـره مربـع اسـت» و «برخـی مربـع دایره مربـع مثلث
اسـت» .ایـن دو جملـه صادقانـد یـا كاذب؟ امـا صـدق و كذب اینهـا به تعهد وجـودی این
گزارههـا وابسـته اسـت ،بحثـی كـه در منطـق تطبیقی نزاعهـای بسـیاری در پیرامـون آن
درگرفتـه اسـت .میبینیـم كـه بحـث نسـبتهای چهارگانـه خـود بـه خـود بـه بحثهای
مهمـی در منطـق جدیـد گره میخـورد و از ایـن رو موضوع بحثهای منطـق تطبیقی قرار
میگیـرد .از آنجـا كـه نسـبتهای چهارگانـه بـا محصورههـای چهارگانـه بیان میشـوند و
ایـن محصورههـا به تهـی بودن موضوع حسـاس هسـتند ،طبیعت ًا نسـبتهای چهارگانه نیز
بـه تهی بـودن موضوع حسـاس میشـوند.
براسـاس صورتبنـدی منطـق جدیـد ،اصـوال پارادوكـس كاتبـی پدیـد نمیآیـد ،چـون در
منطـق جدیـد كالسـیك ،محصورههـای كلـی تعهد وجـودی ندارنـد .در واقـع ،پیشفرض
پدیـد آمـدن معمای كاتبی این اسـت كه بگوییم شـرط صـدق قضیه موجبه وجـود مصداق
است.
ایـن بحـث دامنه گسـتردهای دارد .یكـی از دامنههایـش ،معانی واژه «امكان» اسـت .كاتبی
بـه جـای مثـال «مربـع دایـره» مثالهـای «ناممكن عـام» و «ناممكـن خـاص» را مطرح
میكنـد .مـا معمـو ًال امـكان را سـلب ضـرورت از طـرف مخالـف میدانیـم ،در حالـی كـه
كاتبـی ایـن معنا از امكان را اراده نمیكرده اسـت .او معنای سـومی از واژه «امـكان» را اراده
میكنـد كـه نـه با امكان عـام مصطلح یكی اسـت و نه با امـكان خاص مصطلـح .این معنا
عبـارت اسـت از «سـلب ضـرورت از احد الطرفین»كه هم شـامل ممكن اسـت ،هم شـامل
ممتنـع و هم شـامل واجب!
معنـای «سـلب ضـرورت از احد الطرفین» را دقیقتر ببینیم .اگر سـلب ضـرورت از دو طرف
باشـد« ،امـكان خاص» اسـت؛ اگر سـلب ضـرورت از طـرف مخالف باشـد« ،امـكان عام»

اسـت؛ امـا اگـر سـلب ضـرورت از احد الطرفین باشـد ،كاتبی به پیـروی از فخـر رازی این را
هـم «امـكان عام» مینامد (شـاید بـرای پیشگیـری از تداخل اصطالحات و اشـتراك لفظ
كـه رهـزن اسـت ،بهتر باشـد ایـن را «امـكان اعم» بنامیـم) .این معنای سـوم ،همه اشـیا،
حتـی ممتنعـات را هم شـامل میشـود .اما همیـن اصطالح سـوم یكی از بحثهایی اسـت
كـه مـورد نـزاع اسـت؛ بـرای نمونـه ،زینالدین كشـی میگوید ایـن معنای امـكان ،معنای
نادرسـتی اسـت .او ایـن معنای سـوم را به ابنسـینا و فخر رازی نسـبت میدهد و هـر دو را
در ایـن زمینه تخطئـه میكند.
 لطفاً درباره ارتباط با بحث تعهد وجودی ،توضیح بدهید.

اسـتاد :در منطـق قدیـم ،گزارههـای موجبـه متعهـد بـه وجـود موضوع هسـتند ،یعنـی اگر
موضـوع وجـود نداشـته باشـد ،كاذب هسـتند ،ولـی گزارههـای سـالبه تعهـدی بـه موضوع
ندارنـد ،یعنـی اگـر موضوع نباشـد ،صادق هسـتند .برخلاف منطق قدیم كه تعهـد وجودی
را بـه ایجـاب و سـلب مربـوط میدانـد ،در منطـق جدید ،تعهـد وجودی به كلیـت و جزئیت
مربـوط میشـود .از دیـدگاه منطـق جدیـد ،جزییهـا تعهـد وجـودی دارنـد و بنابرایـن ،اگر
موضـوع آنهـا موجـود نباشـد ،جزییهـا كاذب هسـتند .بنا بـه ایـن دیـدگاه ،گزارههای كلی
تعهـد وجـودی ندارنـد و بنابرایـن ،اگر موضـوع گزارههای كلی موجود نباشـد ،ایـن گزارهها
صادق هسـتند.
 مث ً
ال «مربع مثلث مربع است» صادق است؟

اسـتاد :ایـن گـزاره مهمله اسـت .اگـر آن را جزئیه در نظـر بگیرید «برخـی مربعهای مثلث،
مربـع هسـتند» منطـق قدیـم و جدیـد هـر دو آن را كاذب میداننـد؛ امـا اگـر آن را كلیه در
نظـر بگیریـد «هـر مربـع مثلث مربع اسـت» میـان منطـق قدیم و جدیـد نـزاع درمیگیرد:
منطـق جدیـد میگویـد كـه این گـزاره كلـی صادق اسـت ،ولـی در منطق قدیـم میگویند
كاذب است.
البتـه در منطـق قدیـم بـا یـك نـگاه دیگـر میگوینـد كه ایـن قضیـه كلیه قضیـه حقیقیه
اسـت و از ایـن رو صـادق اسـت .آنهـا قضیه خارجیه را اصـوال محصوره نمیداننـد (بلكه آن
را تعـدادی قضیه شـخصیه به شـمار میآورنـد) .از دیدگاه قدما ،گزاره«هـر مربع مثلث ،مربع
اسـت» اگـر حقیقیـه باشـد صادق اسـت و اگـر خارجیه باشـد كاذب .یعنی بحث نسـب اربع
بـه قضایـای حقیقیـه و خارجیـه گره میخـورد! در این بحـث ،منطقدانان قدیـم كمی دچار
آشـفتگی میشـوند :گاهـی قضیه خارجیه را ملاك قرار میدهند و گاهـی قضیه حقیقیه را.
این تشـتت در منطق قدیم هسـت .طبیعت ًا باید بیاییم نسـب اربعه را مشـخص بكنیم .كدام
یكـی از قضایـای حقیقیـه یـا خارجیه را میخواهیـم مالك بررسـی قرار بدهیـم .این كاری
اسـت كه انجام نشـده و بـه پژوهش نیاز اسـت.
 دربـاره نسـبتهای چهارگانـه بحـث كردیـد؛ دربـار ه كلیهـای پنجگانـه و
ارتبـاط آن با منطـق جدیـد بگویید.

اسـتاد :دربـاره كلیهـای پنجگانه (جنس و نـوع و فصل و عرض عـام و عرض خاص) ،یكی
از مباحـث مهـم ایـن اسـت كـه كلیهـای پنجگانه به یك تقسـیم پیشـین وابسـته اسـت:
تقسـیم بـه «ذاتـی» و «عرضـی» .ذاتـی و عرضی در منطق جدید و فلسـفه جدیـد ،چندان
مـورد قبـول منطقدانان و فیلسـوفان معاصر نیسـت .معدودی از فیلسـوفان معاصـر به این
تفكیـك تـن میدهنـد .ایـن بحث بـه بحثهای فنـی در منطـق موجهات و منطـق ربط و
بـه بحثهـای دشـوارتری در فلسـفه ایـن دو منطق دامـن میزند كـه در اینجـا نمیتوانیم
وارد آن بشـویم .در واقـع ،موافقـت و مخالفـت بـا ذاتـی و عرضـی به موافقـت و مخالفت با
منطـق موجهـات و منطق ربـط میانجامد.
 همـان طـور كـه اشـاره فرمودیـد ،در بحـث منطـق تطبیقـی ،پژوهشهای
متعـددی بـا رویكردهـای متفاوتـی انجـام شـده اسـت .اگـر ممكن اسـت ،به

معضل بزرگي نه تنها در زمينه منطق ،بلكه در كل فلسفه ،وجود دارد كه افراد مقالههاي همديگر را نميخوانند .بگذريم از اينكه ارجاع هم
نميدهند و ارجاع دادن به مقالههاي همديگر را به نوعي كسر شأن خود يا توهين به ابنسينا ،خواجه نصير و مالصدرا ميدانند.

آسیبشناسـی ایـن منطقپژوهیهـا بپردازیـد تـا
مسـیری را كـه تـا كنـون منطقپژوهـی پیمـوده،
بشناسـیم و ببینیم چه نواقصی داشـته اسـت ،تا در
آینـده بشـود بـا توجه بـه این پاسـخ این مـوارد را
برطـرف كرد.

اسـتاد :گاهـی آسیبشناسـی خـود منطـق تطبیقـی مـورد
نظـر اسـت وگاهـی آسیبشناسـی پژوهشهایـی كـه در
منطـق تطبیقـی صـورت گرفتـه اسـت .درباره آسـیبهای
خـود منطـق تطبیقی میتـوان گفت كه بزرگترین آسـیب
ناآشـنایی بـا منطق ،بـه طور عام اسـت .بسـیاری در جامعه
فلسـفی كشـورمان ،اص ً
ال منطق را جدی نمیگیرند .دلیلش
ایـن اسـت كـه منطـق را در حد كتـاب مظفـر میخوانند و
پس از آن ،در هیچ كجای فلسـفه از آن اسـتفاده نمیكنند.
طبیعتـ ًا این ناآشـنایی بـا اهمیت منطق ،بـه منطق تطبیقی
هـم سـرایت میكند.
آسـیب دوم ،ناآشـنایی با منطق جدید ،به طور خاص اسـت.
بسـیاری از اسـتادان فلسـفه در ایـران ،واقع ًا بـا منطق جدید
آشـنا نیسـتند .خیلیهایشـان حتی یك سـطر منطق جدید
نخواندهانـد .آنهـا هـم كه خواندهانـد ،در حد كتـاب درآمدی
بـر منطـق جدید ضیاء موحـد مطالعه كردهانـد ،در حالی كه
ایـن كتاب عنوانـش «درآمد» اسـت ،خود «منطـق جدید»
نیسـت .منطـق جدیـد از منطـق موجهـات جدیـد ،آغـاز
میشـود .بحثهـای فلسـفی منطـق از درون بحثهـای
منطـق موجهـات جدیـد در میآیـد كه سـخنان كریپكی و
متافیزیـك جدیـدی كـه طراحی كـرده و بحثهای بسـیار
مختلف دیگـری دارد.
آسـیب سـوم ،ناآشـنایی بـا منطـق قدیـم ،بـه طـور اخص
اسـت ،یعنی سـنت فلسـفی كشـور ما در حـد مظفر منطق
قدیـم را میشناسـد .حال گروهی بیشـتر كوشـیده و جوهر
النضید یا شـرح شمسـیه یـا شـرح اشـارات را خواندهاند كه
منابع دسـت دوم منطق به شـمار میروند .منابع دسـت اول
منطـق ،شـفای ابنسـینا ،كشـف االسـرار خونجی ،اسـاس
االقتبـاس خواجه نصیر اسـت .معمـو ًال در حـوزه ،این منابع
درجـه یـك خوانده نمیشـود و كسـی كـه منطـق قدیم را
نمیشناسـد ،طبیعتـ ًا نمیتوانـد بـه منطق تطبیقی بپـردازد.
یـك دلیل فرعی مسـئله این اسـت كه بیشـتر افـرادی كه
در جامعه فلسـفی ما هسـتند ،گمان میكنند ما یك منطق
بـه نـام منطـق قدیـم و یك منطـق ،به نـام منطـق جدید
داریـم .اگـر كسـی بخواهـد تطبیـق میكنـد؛ ایـن دو را با
هـم تطبیـق بكنـد ،در حالی كه ایـن گمان از پایه نادرسـت
اسـت .درون منطـق قدیـم ،منطقهـای بسـیار گوناگونـی
داریـم .منطق ابنسـینا بـا منطـق فخـر رازی ،منطق فخر
رازی بـا خونجـی و منطـق خونجی بـا خواجه نصیـر ،فرق

میكنـد .اینهـا بـا هم خیلـی فـرق دارنـد و مـا تفاوتها را
نمیدانیـم.
بیشـتر كسـانی كه نـگاه بیرونی بـه منطق تطبیقـی دارند،
فكـر میكننـد منطـق جدیـد نیز یـك منطق اسـت و هیچ
نـزاع و دعوایـی در آن نیسـت .در منطق جدیـد ،بزرگترین
دعواهـا و نزاعهـا شـكل گرفتـه و سیسـتمها و نظامهـای
نااسـتاندارد بسـیار زیادی پدید آمده اسـت.

 در منطقپژوهیهایـی كـه در غـرب اتفـاق
میافتـد ،میبینیم كسـی همچون رشـر ،چند سـال
از عمـرش را بـا ابزارهایـی كـه در منطـق جدیـد
كشـف شـده اسـت برای بازشناسـی منطق سنتی
صـرف میكنـد .آیا غیـر از او ،كسـان دیگـری هم
در بیـن منطقدانـان بزرگ معاصر غرب هسـتندكه
بـه آثـار منطقدانـان مسـلمان عالقهمند باشـند و
بكوشـند آنهـا را فرمولبنـدی كنند؟

اسـتاد :متأسـفانه فراوان نیسـت .از محمد لگنهاوزن شنیدم

كـه از نیكوالس رشـر پرسـیده بود :این همـه منطق عربی
كار كردیـد و زحمـت كشـیدید ،چـرا ادامـه ندادیـد؟ گفـت:
دیـدم كسـی مقالههایـم را نمیخوانـد .كسـی ماننـد رشـر،
چـون مقاالتـش خواننـده پیدا نكـرد ،كار را رهـا كرد.

 انتظـار داشـت منطقدانـان مسـلمان امـروز
پاسـخی بدهنـد یـا صحبتـی بكننـد.

اسـتاد :خیـر؛ انتظـار داشـت منطقدانـان غربی مقـاالت او
را بخواننـد و كارهایـش را ادامـه دهنـد (و گرنـه بعید اسـت
بـه منطقدانـان مسـلمان آن روز امیدی داشـته باشـد) .اگر
كسـی بدانـد كـه ارث او به فرزندانش نخواهد رسـید طبیعتا
انگیـزهاش بـرای گـردآوری مـال دنیـا و انباشـتن آن برای
فرزنـدان و نـوادگان خـود را از دسـت خواهد داد.
بـا ایـن همـه ،كار او در درازمـدت اثرگـذار بـوده اسـت .در
غـرب برخی بـزرگان منطـق جدیـد را میبینیم كـه عمیقا
دربـاره منطـق اسلامی پژوهش میكننـد .بـرای نمونه ،از
الـن بـاك( )Alan Backچندین مقاله دیدهام .او با اسـتناد
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بـه مسـائلی در منطـق ابنسـینا فرمولبنـدی جدیـدی بـرای محصورههـای چهارگانـه در
منطـق جدید پیشـنهاد داده اسـت .نمونـه دیگر ویلفرید هاجـز ( )Wilfrid Hodgezاسـت
كه مدتی اسـت وقت خود را برای منطق ابنسـینا گذاشـته اسـت .او از متخصصان شـناخته
شـده در منطـق جدیـد اسـت و در مباحـث منطق جدیـد ،كتابهایـی دارد كه یكـی از آنها
بـا نـام راهـی نـو در منطـق به فارسـی ترجمه شـده اسـت( .ایـن كتـاب روش نمـوداری را
مطـرح كـرده اسـت) .دیگـری تونـی اسـتریت ( )Tony Streetاسـت كـه كتاب اشـارات
ابنسـینا را حفـظ اسـت .دیگری خالـد الرویهب كه اصالت ًا عـربزبان اسـت و فكر میكنم،
اهـل مصر باشـد ،ولـی در هـاروارد پژوهش میكند .او كتاب كشـف االسـرار عـن غوامض
االفكارخونجی را تصحیح كرده كه كتاب بسـیار سـنگین و دشـواری اسـت و توانسته از پس
آن بـر بیایـد .او هـماكنـون در حال تصحیح شـرح كاتبی بر كشـف االسـرار خونجی اسـت
كـه اگر چاپ شـود ،شـرحی بسـیار غنـی و خوب اسـت و میتوانـد راهگشـای فهم خونجی
باشـد .از پـل تـام هـم كه نـام بـردم .او فرمولبندیهای جالبـی از قضیه حقیقیـه در ابهری
داده اسـت .فـرد دیگـری به نـام هنریـك لگرلونـد ( ،)Henrik Lagerlundدرباره مباحث
منطقـی در قـرون وسـطی و نیز ابنسـینا و خواجه نصیـر مقاالتی دارد .دیگرانی نیز هسـتند
كـه بـه ویژه روی آثار ابنسـینا كار میكنند؛ اهمیت ابنسـینا را تشـخیص دادهانـد و آثارش
را ترجمـه میكننـد .ایـن در حالی اسـت كه مـا از میراث خـود غافلیم .ما از كتاب شـفا یك
چـاپ یـا تصحیـح منقح نداریـم .چاپ پنجاه سـال پیـش مصر اسـت كه خطاهـای زیادی
دارد.
 برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه كارهایی باید انجام شود؟

اسـتاد :پژوهـش در منطق تطبیقی دسـت كـم دو پیشنیاز دارد؛ یكی اینكـه آثار منطقدانان
مسـلمان ،تصحیح و چاپ شـود؛ دیگری اینكه تاریخ منطق دوران اسلامی نگاشـته شـود.
ایـن دو موضـوع را جداگانـه بحث میكنم:
دربـاره تصحیـح و چاپ آثـار منطقی قدمـای خودمـان ،خوشبختانه باید بگویم كـه امروزه
بسـیاری از ایـن آثـار در دانشـكده الهیـات دانشـگاه تهـران ،به صـورت پایاننامه یا رسـاله
دكتـرا تصحیـح شـدهاند ولـی متأسـفانه یـا تصحیـح قابـل اعتمـادی نبودهانـد یا بـه چاپ
نرسـیدهاند .بسـیاری از اینهـا در دسـترس نیسـت .خیلـی از آثـار هـم تصحیـح نشـده و به
صـورت نسـخه خطـی در كتابخانههـا خـاك میخـورد یا بـه صـورت میكروفیلم یا سـی
دی در نهانخانههـای كتابخانههـای ایـن سـو و آن سـوی جهـان پراكنـده اسـت .بـه
تازگـی بـا برخـی از این نسـخ خطی آشـنا شـدهام .برای نمونه ،نسـخه خطی كتـاب حدایق
الحدایـق از زیـن الدیـن َكشّ ـی (قرن ششـم و هفتـم) و دو كتاب القسـطاس فـی المنطق و
شـرح القسـطاس هـر دو از شـمس الدین سـمرقندی (قرن هفتـم) كه نجفقلـی حبیبی از
كتابخانههـای اسـتانبول بـه ارمغـان آورده بود و هـماكنون در میان انبوهی از نسـخ خطی
دیگـر در یـك هارد دیسـك در گوشـهای از مؤسسـه پژوهشـی حكمت و فلسـفه ایـران به
كنـاری افتـاده اسـت .بیشـتر مـا یا نـام ایـن دو منطـقدان را نشـنیدهایم یـا اگر شـنیدهایم
چنـدان او را نمیشـناختهایم و دیدگاههـا و نوآوریهـا و احیانـا كژیهـا و ناراسـتیهای كار
او را نمیدانسـتیم .كتـاب شـرح القسـطاس سـمرقندی پـر از ایدههـای نـو و بكر اسـت .او
درك بسـیار عمیقـی داشـته اسـت .بـا ابنسـینا و خیلـی از بزرگان دیگـر ،مخالفـت كرده و
حـرف خـودش را زده اسـت .ریاضـیدان بوده و ذهن ریاضی توانایی داشـته اسـت .افزون بر
ایـن دو ،منطقدانـان دیگـری هـم داریم كـه گمنام هسـتند .اینها باید شـناخته شـوند .اگر
شـناخته نشـوند ،كار را كجا و روی چه منابعی انجام بدهیم؟ باید شـناخته شـوند ،آثارشـان
تصحیـح ،ترجمـه ،و شـرح داده شـود .اگـر ایـن كتابهـا و پژوهشهـای قـوی را در تاریخ
منطـق اسلامی داشـته باشـیم ،آن موقـع این امـكان فراهم میشـود .تـا وقتی ایـن اتفاق
نیفتـد ،پژوهشهـای مـا در منطـق تطبیقـی ،پژوهشهای مـوردی خواهـد بود.
دربـاره تاریـخ منطـق اسلامی باید بگویم كـه وضع مـا اسـفبارتر از این اسـت و هیچ كار
درخـوری در ایـن زمینـه حتـی آغاز نشـده اسـت .ما نیازمند تاریخی هسـتیم كـه به صورت
یـك پیوسـتار ،صرفـ ًا زندگی و شـرح حـال بـزرگان و منطقدانان نباشـد ،بلكه سـیر تحول

منطـق و مسـئلههای منطقی را نشـان بدهد .وقتی شـفا را میخوانیم ،خیلـی جاها میبینیم
ابنسـینا افـرادی را نقـد میكنـد كـه نمیدانیم چه كسـانی هسـتند و دقیق ًا چـه حرفهایی
زدهاند .اینها واسـطهای میان ارسـطو و منطقدانان مسـلمان هسـتند ،شـارحان ارسـطو كه
مسـلمانان فهـم خـود از منطـق ارسـطو را تـا اندازه بسـیاری بـه آنهـا وا م دارند و مـا اكنون
آثارشـان را در دسـترس نداریـم .بیشـتر اینها به زبان یونانی اسـت .بعضیها هـم احتما ًال 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
گفتهانـد ،میتوانیـم بفهمیم ابنسـینا چـه دارد میگویـد؛ در ایـن صورت ،مرجـع ضمایر در
كتاب شـفا مشـخص میشـود .در بسـیاری از موارد برای ما معلوم نیسـت كه ابنسـینا چه
چیـزی را نقـد میكنـد؛ زیرا گزارشـی كه از شـارحان میگویـد ،ناقص اسـت .از این گزارش
نمیفهمیـم ،چـه گفتهانـد .بنابرایـن ،ایرادهـای ابنسـینا بـه آنهـا را درسـت نمیفهمیـم.
براسـاس ایـن ایرادهـا ،ابنسـینا پیشـنهادهایی میدهد كـه برای ما واضح نیسـت.
مـا بایـد بفهمیم برداشـت منطقدانـان قدیم از قضیه ،حمل و اسـتدالل چه بوده اسـت؟ چرا
ً
مثلامیانشـان اختالف بوده اسـت .آنهـا آدمهای عاقـل و معقولی بودنـد .گاهی حرفهایی
میزننـد كـه بـا هـم تعـارض بسـیار دارد .ارسـطو میگویـد :صغـرای ممكنه ،منتج اسـت،
ولـی خونجـی به شـدت مخالفـت میكنـد .میگوید :صغـرای ممكنـه ،منتج نیسـت .حتم ًا
بایـد صغـرا بالفعل باشـد .چـرا این حـرف را میزند؟ چرا ابنسـینا كـه خودش فعلیـت را در
موضـوع شـرط گرفتـه ،حـرف خونجـی را نزده اسـت؟ این نشـان میدهـد كه ما برداشـت
درسـتی از حـرف اینهـا نداریم .واقعا ابنسـینا چه برداشـتی از «قضیه» داشـته اسـت؟ وقتی
اینهـا را نمیدانیـم ،طبیعتـ ًا نمیتوانیم مدعی باشـیم فلسفهشـان را فهمیدهایـم .نگاهی كه
ابنسـینا بـه قضایـا دارد ،همه قضیه حقیقیه اسـت .مـا اگر قضیه حقیقیه را درسـت نفهمیده
باشـیم ،شـاید كل فلسـفه او را درست نفهمیده باشـیم .مطلوب این اسـت كه ما به اندازهای
از توانایـی برسـیم كـه بتوانیم اینها را شـفاف ببینیم .امروزه این شـفافیت اص ً
ال وجـود ندارد.

 بـرای رسـیدن به وضعیت مطلـوب ،دو مورد هـم من بیفزایم؛یكـی اینكه ما
در آینـده بـا همیـن عنوان «منطـق تطبیقی» ،كتاب یا كتابهای درسـی داشـته
باشـیم كه در آن همان رئوسـی كه فرمودیـد ،تطبیق بشـود .دوم اینكه ازحالت
پذیـرا و انفعـال خـارج شـویم و بـه جایی برسـیم كـه پژوهشهایی بـه زبان
منطـق جدیـد و غرب عرضه بكنیـم .در واقع ،امـروزه در ادبیـات و پژوهشهای
منطقـی دنیـا ،سـهمی داشـته باشـیم و همـان انـدازه كـه مقالههـای آنهـا را
میخوانیـم ،پژوهشهـای ما هـم در آنجـا در دایرهالمعارفها و ژورنالهایشـان
بازتاب داشـته باشد.

اسـتاد :بلـه ،اشـاره كـردم كـه منطقهـای نااسـتاندارد كـه در منطـق جدید بر ضـد منطق
جدیـد شـوریدهاند و نضـج یافتـه و شـكل گرفتهانـد ،در واقع از فلسـفه قدیم و فلسـفههای
سـنتی الهام گرفتهاند ،یعنی آنها كاسـتیهایی را در منطق جدید و در منطق فرگه و راسـل
دیدنـد و گفتنـد ایـن ایدههـا كم اسـت .بـرای نمونه ،ضـرورت و امـكان در منطـق قدیم و
فلسـفه وجود داشـته اسـت ،ولـی در منطق فرگه و راسـل نبـود و پس از كارهای سـی .آی.
لوییـس ( )C. I. Lewisیـك ادبیات گسـتردهای به نام منطق موجهات جدید شـكل گرفت
یـا ارزش سـوم كـه لوكاشـویچ از ارسـطو گرفـت و به منطـق جدید افـزود .شـرطی لزومی
كـه بـه منطق ربـط انجامید .مباحـث وجود در منطـق قدیم ،قاعـده فرعیه و امثـال اینها به
منطـق آزاد منتهـی شـد كـه همه منطقهـای نااسـتانداردند ،مخالـف منطق جدیدنـد؛ ولی
همهشـان بـه انـدازه منطق جدید صـوری و فرمال هسـتند.
همـان طوركـه آنها از فلسـفه خودشـان بهـره بردنـد و منطق جدیـد را غنی كردنـد ،ما هم
از فلسـفه و منطـق خودمـان میتوانیم سـود بجوییم و منطـق جدید را تقویـت بكنیم .البته
بـرای آنكـه منطـق جدید را تكمیل و اصالح بكنیم باید حرف تازهای داشـته باشـیم كه این
بـه دو پیشنیـاز وابسـته اسـت :یكی اینكه منطق قدیم و فلسـفه اسلامی را خـوب خوانده
باشـیم و فهمیـده باشـیم ،دیگـری اینكه منطق جدیـد و شـاخههایش را خـوب درك كرده

باشـیم .اگر یكی از اینها مشـكل داشته باشـد ،كار میلنگد.
مـا امـروزه در یـك دوره جدیـد جنبـش ترجمه هسـتیم .تا
چنـد سـال بایـد سـخنان غربیـان در شـاخههای منطـق و
كتابهـای آنهـا را ترجمـه كنیـم .بایـد شـاخههای جدیـد
منطـق را معرفـی و بومیسـازی كنیـم وكتابهایـی
دربارهشـان بنویسـیم و از سـویی ،در كنـارش آثـار قدمـای
خودمـان را نیـز احیـا كنیـم .تطبیقهـای مـوردی كوچك
انجـام بدهیـم .آهسـته آهسـته ایـن تطبیقها كلیتر شـود
و بـه انـدازهای برسـیم كـه فردی مانند ابنسـینا بـه جهان
معرفـی كنیم .ابنسـینا كـه یـك روزه پدید نیامـد .پیش از
او ،مترجمـان بسـیاری ترجمه كردند ،فارابـی و كندی آمدند
ونوشـتههای ارسـطو را شـرح كردنـد .ایـن شـرحها بود كه
فضـا را بـرای ظهور ابنسـینا فراهم سـاخت .ما حتی شـاید
در سـی چهل سـال آینـده نتوانیم به آن مقصود برسـیم .ما
بایـد بتوانیم حرفهـا را خوب معرفی كنیـم و دو طرف را با
هـم آشـنا كنیم و آشـتی بدهیم؛ آنـگاه فارابیها و ابنسـینا
خود ظهـور خواهنـد كرد.

اسـتاد :گمـان میكنـم ترجمـه آثـار پژوهشـگران غربـی
و عربزبـان در منطـق تطبیقـی نخسـتین راهـكار اسـت.
راهـكار دیگـر توجـه بـه ایـن نكتـه اسـت كـه اسـتادان
منطـق در حـوزه فراواننـد .اگـر ایـن اسـتادان یـك دوره در
حد كارشناسـی ارشـد ،منطـق جدید بخواننـد ،خیلی كمك
میكنـد تـا بتوانیـم منطق تطبیقـی را پیش ببریـم .اگر این
اسـتادان ،منطـق جدیـد را در حد كارشناسـی ارشـد بدانند،
ناخـودآگاه وقتـی بحثهـای منطـق قدیـم را بـه طلاب
میگوینـد میتواننـد ایدههـا را یادداشـت كننـد و بعدهـا
در همایشهایـی كـه برگـزار میكننـد ایـن ایدههـا را بـه
اشـتراك بگذارنـد و كسـانی كـه تخصصیتـركار میكنند،
از آن ایدههـا بهـره ببرنـد .راهكار سـوم راهانـدازی رشـته
منطـق جدیـد در مقطـع كارشناسـی ارشـد بـرای طلاب
در حـوزه علمیـه قـم در مراكـزی همچـون دانشـگاه قم و
مفیـد و مؤسسـه امام خمینی و دانشـگاه پردیس قم اسـت.
خوشبختانـه هیئـت علمیهـای ایـن مراكز غالبـا روحانی

 دكتـر ،در بهبـود رشـد منطـق تطبیقـی ،سـهم
حوزههـای علمیـه را چهقـدر میدانیـد؟

اسـتاد :بـه نظـرم حوزههای علمیـه ،بالفعل سـهم جدیای
ندارنـد ،ولـی بالقـوه سـهم خیلـی زیـادی میتوانند داشـته
باشـند .اسـتعدادها و بالقوههایـی كـه در حـوزه وجـود دارد،
عربی منطق
یكـی تسـلط حوزویان بـه زبان عربی و متـون ِ
اسـت كـه در دانشـگاهیان كمتـر سـراغ داریـم .توانمنـدی
دیگـر در حوزههـا ،ایـن اسـت كه منطـق قدیم بـه صورت
رسـمی در حـد كتـاب مظفرتدریـس میشـود .گاه آموزش
سـنتی منطق قدیم در حد شـرح شمسـیه یـا جوهر النضید
را هـم داریـم كـه بسـیار ارزشمنـد اسـت .ایـن دو مـورد
بالقوههـای خوبـی بـرای منطق تطبیقی اسـت .كسـی كه
بـا ایـن كتابهـا آشـنا باشـد ،احتمـال اینكه قـدری منطق
جدیـد به او آموزش داده شـود و بیاید در منطق تطبیقی كار
بكنـد ،یقینـ ًا خیلی زیاد اسـت.
نكتـه دیگـر ،پیشنیـاز بـودن منطـق قدیـم بـرای فلسـفه
اسلامی اسـت ،یعنـی كسـانی كـه فلسـفه اسلامی را در
حـوزه در یـك سـطحی فراتر از سـطح معمـول میخواهند
بخواننـد ،بـه آنها سـفارش میشـود كه نخسـت یك كتاب
سـنگین منطـق قدیـم بخواننـد و بعد به فلسـفه اسلامی
بپردازند؛زیـرا بسـیاری از اصطالحات فلسـفی مـا با مفاهیم
منطقـی آمیخته اسـت .خود مالصـدرا را ببینید كـه در جلد
یـك اسـفار ،از قواعـد منطقی اسـتفادههای بسـیاری كرده
اسـت ،یعنـی از احـكام منطقی نـه تنها اصطالحـات ،بلكه
از قواعـد و احـكام منطقـی ،بـرای ایدههـای فلسـفیاش،
اسـتفادههای فراوانـی برده اسـت .این هـم میتواند مؤیدی
بـرای بالقوههـای زیـادی باشـد كه در حـوزه وجـود دارد.
 راهكارهـای بهبـود رشـد منطق تطبیقـی را نیز
بفرمایید.

مباحــث منطــق تطبيقــي در يك
دســتهبندي كالن بــه چهــار بخش
تقسيم ميشــود و بايد در همه آنها
كاوش صــورت بگيــرد .1 .مباحث
الفــاظ و مباحث مقدماتــي منطق.2 ،
مباحث تصــورات .3 ،مباحث صوري
تصديقات .4،مباحث فلسفه منطق.

هسـتند و طبیعتـ ًا ایـن نیروی بالقـوه را دارندكـه كار منطق
تطبیقـی را انجـام بدهند.

 در واقـع ،چـه ارتباطـی بین علم اصـول و منطق
جدیـد (كالسـیك یـا ناكالسـیك همچـون منطـق
تكلیـف و منطـق بایایـی) وجـود دارد؟تا چـه اندازه
ایـن دو بـه هـم نزدیكنـد؟ آیـا از نظـر مباحـث،
همپوشـانی دارنـد ،در حـدی كـه بشـود اسـتفاده
كـرد؟ خیلـی خالصـه و سـاده ،منطـق تكلیـف و
بایایـی را معرفـی كنیـد كه آیـا اینها یكی هسـتند
یـا دو چیزنـد .منطـق ترجیح كـه اگر فكـر میكنید
ارتبـاط دارنـد ،اساسـاً از بیـن شـاخههای منطـق
م یك بـا اصول بیشـتر مرتبط اسـت؟
جدیـد ،كـدا 
لطفـاً در ایـن زمینه هـم ،توضیحی اجمالـی بدهید.

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

ضـرورت و امتنـاع اسـت چنـان كـه جـواز و اباحـه شـبیه
امكان اسـت .در منطق موجهات جدید كه بسـیار پیشـرفت
كـرده اسـت ،این مفاهیم با هم مقایسـه شـده و بـرای آن،
منطقـی بـه نـام «منطق تكلیف» سـاخته شـده اسـت كه
مفهـوم بایـد و نبایـد و جایـز اسـت را در قبـال ضـرورت و
امتنـاع و امـكان بررسـی میكند .یك تفـاوت مهم بین این
دو منطـق ایـن اسـت كه در منطـق موجهات هر گـزاره كه
ضـروری اسـت ،صادق اسـت ،ولـی در منطـق تكلیف ،هر
امری كه بایدی اسـت و واجب اسـت لزوما محقق نیسـت.
خیلـی از انسـانها بـه واجبـات عمـل نمیكننـد .بنابراین،
ایـن یكـی از تفاوتهـای مهـم منطـق موجهـات و منطق
تكلیف اسـت و البتـه تفاوتهـای دیگری هم دارنـد كه در
منطق تكلیف بررسـی شـده اسـت.
ارتبـاط منطـق تكلیف بـا اصول فقـه بـرای پارادوكسهای
بسـیاری اسـت كـه در منطـق تكلیـف مطرح شـده اسـت
كـه بسـیاری از آنهـا بـا مباحث اصـول فقه ما تطبیـق پیدا
میكنـد .بـرای نمونـه ،بحـث «وجـوب مقدمـه» ،كـه آیـا
وجـوب ذیالمقدمـه از آن ناشـی میشـود یا نـه؟ همچنین
اسـت بحـث «تزاحم»كه وقتـی دو امر بایدی بـا هم تزاحم
پیـدا میكننـد وجـوب كدام یـك به سـود دیگـری قربانی
میشـود و وجـوب كدام یـك باقی میماند؟ بخشـی از این
بحثهـا در فلسـفه اخالق بـوده و وارد منطق تكلیف شـده
و بخشـی دیگـر در منطـق تكلیف طرح شـده و به فلسـفه
اخلاق رفته اسـت .البته گمان میكنـم منطق تكلیف ،تنها
بـا بخشـی از اصول فقه تطبیـق میكند؛ چرا كـه در اصول
فقـه مسـائل زبانـی بسـیار گسـتردهای داریـم كه بسـیاری
از آنهـا بـه منطـق تكلیـف مربـوط نمیشـود؛ بـرای نمونه
ی از آن بـه فلسـفه زبان مربوط اسـت و بخشـی هم
بخشـ 
بـه شـاخههای گوناگون منطـق جدید.

 منطـق تكلیـف با منطـق قدیم بیارتباط اسـت.
منطـق تكلیـف ضرورتهـای عملـی را میگویـد
و انشـائیات میپـردازد در حالـی كـه منطـق قدیم
دربـاره جملههـای خبـری بحـث میكنـد.

اسـتاد :بلـه همینطـور اسـت .البته بایـد توجه كنیـم كه آن
مباحـث منطقـی و مـورد نیـاز اصول فقـه كـه منطقدانان
قدیـم بحـث نكردهاند مانند همین منطق انشـائیات (منطق
بایدهـا و نبایدها) اصولیون ناگزیر خودشـان بحث كردهاند و
احـكام آن را اسـتخراج نمودهاند .اگـر این بحثها به منطق
جدید عرضه شـود و سیسـتمهای مورد نظر سـاخته بشـود
ایـن وظیفـه از عهـده اصولیون برداشـته خواهد شـد و آنها
دیگـر به این بحثهـا نخواهنـد پرداخت وبـه منطقدانها
ارجـاع خواهنـد داد .ولـی چـون ایـن كارهـا در منطق قدیم
انجـام نشـده اسـت ،اصولیـون مجبـور بودهاند دربـاره اینها
بحـث بكنند .اگر فلسـفة زبـان امـروز ،به مباحـث اصول و
فقـه وارد شـود ،خیلی از مسـایل اصـول فقـه را میتواند به
درون خـودش جـذب كنـد و راه حلهـای تـازه پیش نهد.
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