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 فهرست

 ٥ مقدمه) ١(
 ٧ یعرب متن) ١(
 ٨ درس شرح) ١(
 ٨ منطق علم به ازین) ٢(
 ۹  در فکر و علل آن  خطا) ۳(
 ٩ علت صیتشخ در یخطا) אلف) ٤(
 ٩ روش در خطا) ب) ٤(
 ٩ مغالطه) ج) ٤(
 ١٠ یعلم تیمحدود و قصور) د) ٤(
 ١٠ نادرست مقدمات אز אستفاده و ریتقص) ه) ٤(
 ۱۰ یریگ جهینت) ۳(
 ١٢ ینمودאربند) ١(
 ١٣  ترجمه) ١(
 ١٥ دهیچک) ١(
 ١٦ آزمون) ١(
 ١٧ ییאفزאدאنش) ١(
 ١٧ منطق یگذאرنام وجه. ١) ٢(
 ١٧ منطق شیدאیپ خچهیتار. ٢) ٢(
 ۱۷ هاستیسوف) ۳(
 ۱۸ אفالطون و سقرאط) ۳(
 ۱۸ منطق نیتدو و אرسطو) ۳(
 ١٩ بزرگ دאنان منطق. ٣) ٢(
 ٢٢ منطق مدون و مصنف. ٤) ٢(
 ٢٣  منطق بر شده وאرد אشکاالت. ٥) ٢(
 ٢٨ منطق مختلف אنوאع. ٦) ٢(
 ۲۸ یاضیر منطق. ۱) ۳(
 ۲۸ یماد منطق. ۲) ۳(
 ۲۹ یکاربرد منطق. ۳) ۳(
 ٢٩ وאناتیح با אنسان تفاوت. ٧) ٢(
 ٢٩ نگرىندهیآ.  ١ ) ٣(
 ٢٩ اریאخت و آزאدى.  ٢ ) ٣(
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 ٢٩ ىیگوسخن.  ٣ ) ٣(
 ٣٠ شهیאند و تفکر. ۴) ٣(
 ٣٠ ناقصه و تامه علت مورد در یحیتوض. ٨) ٢(
 ۳۰ منطق با نحو و صرف رאبطه. ۹) ۲(
 ٣١ منطق گانههشت رئوس. ١٠) ٢(
 ٣٢ »אلمنطق« کتاب با ییآشنا. ١١) ٢(
 ٣٣  »אلمنطق علم یف دروس« کتاب با ییآشنا. ١٢) ٢(
 ٣٣ )ره( مظفر مرحوم یمعرف. ١٣) ٢(
 ٣٦ مقدم یمنتظر یآقا یمعرف. ١٤) ٢(
 ٣٧ نیتمر و پژوهش) ١(
 ٣٨ نامهدאنش) ١(
 ٣٩ منابع) ١(
 
 



 

 باشدمي ه خواهرانيعلمهاي حوزه ير حضوريغهاي ز آموزشكن اثر متعلق به مريا ه حقوقيلك   

 

 01ـ درس علم المنطق يدروس ف  فهرست

 

5  

  مقدمه
 هایویژگیدאرאی  به رشتۀ تحریر درآمده، ٣و٢(ره) که توسط عالمه مرحوم محمد رضا مظفر ١کتاب אلمنطق،

אست. אین کتاب به منظور متناسب شدن  و جدید بودن نظم و אسلوب بدیعאنسجام، چون روאن بودن، فردی همبهمنحصر
و رعایت جنبه نوآوری، در  آموزش جدید هایبا شیوۀ آموزشی و در پی تاکید بر אصالح متون درسی و توجه به شیوه

مورد تصحیح و تحقیق قرאر گرفت. אین کتاب  ٥م،، زیر نظر אستاد منتظری مقد٤»دروس فی علم אلمنطق«قالب کتاب 
 و ؛١١و تقسیم ١٠، تعریف٩، کلی٨و شامل مباحث אلفاظ ٧»معرف«با موضوع  ٦»منطق تصورאت«دאرאی دو بخش کلی 

אست. אلبته  ١٥אنوאع אستدالل و صناعات خمس ١٤و شامل אحکام قضایا، ١٣با موضوع حجت ١٢»منطق تصدیقات« بخش
 تیאز جمله אهم یعلم پردאخته شده و مسائل نیدر باره א یاتیبه کل، »مدخل«تحت عنوאن طق، ورود به علم من یدر אبتدא
توضیح برخی مبادی آن אز جمله و به  شودیم یبررس آن علم ینאف یو تعر دهیفا ،، אبحاثموضوع منطق،گاه یو جا

  . پردאزدمی» علم«و » تصور و تصدیق«، ١٦»فکر«
 یریفرאگ ،یشود. به طور کلیم دאده حیآن در سلسله علوم توض گاهیه منطق و جابها אنسان ازیدرس وجه ن نیدر א

 دهیفا ذکر. اوردیو אستدالل درست ب شدیندیب حیאست تا אنسان به طور صح یفکر یאز خطاها ماندنمصون  یمنطق برא
که در ذهنشان  یطر شبهاتبه خا ایبدאنند و  دهیفایعلم، آن رא ب نیא ندگانیجهت אست که ممکن אست جو نیمنطق אز א

  کنار بگذאرند.شده، آن رא  جادیא
 ١یشفا ١٩یفارאب ١٨אحصاء אلعلوم چون یخصوصا در آثار ،١٧یمنطق אسالم یریگشکل یمنطق אز אبتدא دهیفا بحث
 ٦هیموجود אست. در حاش ٥»غرض אز منطق«با عنوאن  ٤ینامه عالئز در دאنشیو ن ٣»منفعت منطق«تحت عنوאن  ٢یبوعل

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 »معرفی مرحوم مظفر (ره)«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد شخصیت مرحوم مظفر، ر.ک: دאنش ٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
 نامه.ر.ک: دאنش .٧
 نامه.ر.ک: دאنش .٨
 نامه.ر.ک: دאنش .٩
 نامه.دאنشر.ک:  .١٠
 نامه.ر.ک: دאنش .١١
 نامه.ر.ک: دאنش .١٢
 نامه.ر.ک: دאنش .١٣
 نامه.ر.ک: دאنش .١٤
 نامه.ر.ک: دאنش .١٥
 نامه.ر.ک: دאنش .١٦
  ».تاریخچه پیدאیش منطق«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد تاریخچه علم منطق، ر.ک: دאنش ١٧
 نامه.ر.ک: دאنش .١٨
 ۲۹نصر؛ אحصاء אلعلوم؛ ص ر.ک: فارאبی، אبو .١٩
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 ٩تر پردאخته شده אست.ده منطق به طور منسجمیف، موضوع و فایبه بحث אز تعر زین ٨אلمنطق بیتهذ بر ٧عبدאهللا یولم
  .١٠ان شده אستیشتر بیحات بیک شده و با توضین سه بحث در کتاب حاضر به صورت تفکیא

  د:ن درس بتوאنیرى אیود پس אز فرאگردאنش پژوه محترم، אنتظار مىאز 
  وאنات رא بدאند؛یر حیا سا. تفاوت אنسان ب۱
  ان کند.یبאز خطاهاى فکر رא  . پنج مورد۲
  ؛توضیح دهداج אنسان به علم منطق رא یرאز אحت .۳
  
  

                                                                                                                                            
 نامه.ر.ک: دאنش .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 ۱۶ ص ؛(אلمنطق) אلشفاء؛ بن عبدאهللا ینحس ینا،אبن سر.ک:  .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
  ۵؛ ص منطق دאنشنامه عالئىر.ک: همو؛  .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
 نامه.ر.ک: دאنش .٧
 نامه.ر.ک: دאنش .٨
 ۱۴؛ ص ب אلمنطقیة على تهذیאلحاش ؛אهللامولى عبد ر.ک: یزدی،  .٩
های آن باقی אست که در بخش دאنش های دیگر و کاستیאلبته جای بحث در مورد אیرאدאت و شبهات وאرد شده بر منطق صوری אرسطویی و تفاوت آن با منطق .١٠

  شود.אفزאیی به برخی אز אین مسائل אشاره می
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  یمتن عرب
  אلمدخل
  موضوعه و فهیتعر אلمنطق، إلى אلحاجة
  אلمنطق אلى אلحاجة
 אلخطأ رَیثک نجدُهُ کذل مع نکول عجماوאت،الکال  رة،کمف عاقلة قوّة من منحه بما ریکאلتف على مفطورא אإلنسان אللّه خلق
 فاسد بأمر عتقدی قد و. برهانا ببرهان سیل ما و جةً،ینت ارهکألف جةیبنت سیما ل و علّةً، بعلّة سیل ما حسَبیف: ارهکأف یف
 و ح،یאلصح ق אالستنتاجیطر إلى رشدهی و ارهکأف صحّحی ما إلى بحاجة إذن فهو ذא،که و... فاسدة من مقدّمات حیصح أو
  .لهایتعد و ارهکأف میتنظ على درِّبهی
 اره،کأف حیتصح إلى ترشده אلخطأ، و من אلعصمة على אإلنسان بها نیستعی یאلّت אألدאة هو אلمنطق علم أنّ روאکذ قد و
 نسانאإل علّمی ال אلمنطق علم کذلکف אلنطق، حیتصح علّمانهیإنما  و אلنطقَ אإلنسان علّمانی ال אلصرف و אلنحو أنّ ماکف
  . ریکאلتف حیإلى تصح رشدهی بل ر،یکאلتف
  ١.ارناکأف حیتصح یه אلمنطق إلى فحاجتنا إذن،

  

                                           
  ۱۱ص مظفر، محمد رضا؛ دروس فی علم אلمنطق؛ . ١
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  ١شرح درس
 آن» موضوع«و » ف منطقیتعر«ده منطق، یا همان فای» از به منطقین«ن علم، به سه بحث یא یدر אبتدא ٢אهل منطق

 نده موکولیآ یهاموضوع منطق رא به درس ف ویم و بحث تعریپردאزیم ن درس به بحث אولیدر א پردאزند.یم
  م.یکنیم

   از به علم منطقین
منطق چه  ن אست کهیא سوאل. منطق אستعلم از به ین ۀه توجّه مصنّف رא به خود جلب نموده مسئلکمطلبى  نینخست
  ؟ سازدیم אز אنسان رא برآورده ییازهایچه نאى دאرد و دهیفا

د و حرف دلش رא یتوאند با آن سخن بگومىאنسان دאده و  (قدرت سخن گفتن) رىه خدא به אنسان نطق ظاهکگونه همان
ر رא אرزאنى دאشته אست و کشه و فیمند אندمنّت نهاده و نعمت אرزشאنسان م و دאنا و توאنا بر یکن خدאوند حیچنبزند، هم
امل خود کبه لحظه بر ترقّى و ت لحظه یحتروز و بهند و روزکتوאنسته אز صفر شروع  بزرگن نعمت یهم ۀیر سایبشر ز

 ۀاى אمروز با همیه دنکد، تا آنجا یل آیهاى شگرفى ناشرفتیوى به پیعد زندگى مادّى و دنم در بُکد و دستیفزאیب
  باشد. خانوאده مى کیوسعتش אز لحاظ אرتباطات، بسان 

 ها و زنبورمورچهوאنات مانند یح یبرخست و אگر زندگى אجتماعى یوאنات و جاندאرאن نیر، در جهان حکتف گنعمت بزر
 ،٣زهیدאشته و برאساس غر ینوאختکیه אز آغاز خلقت تا به אمروز، زندگى کشود یرد، معلوم میقرאر گطالعه ورد معسل م

  امده אست. ید نیها پدر محسوسى در زندگى آنییگاه تغچیدهند و هنى رא אنجام مىیار معک
ن، به روشن نمودن مجهوالت یشیت آن، אز رאه معلومات پکبه بر אنسان دאده و ردنکر کنعمت ف אنسان،خدאوند به  پس

  .دیאفزאن مىیشیرده و بر معلومات پکسب کدى رא یفائق آمده و معلومات جد

  خطا در فکر و علل آن
 ۀبشر در هم אفرאد ۀه همکست یگونه ننیא אعطا نموده، אما هاشه رא به همه אنسانین که خدאوند، نعمت تفکر و אندیبا א
اء و یه אنبکאز אفرאد  کشمارى אندتنها ستند. یو بر حقّ باشند و به אصطالح، همگان معصوم نده یقت رسیبه حقارشان کאف

شوند. دشان دچار خطا و אشتباه مىیار و عقاکها در אفشتر אنسانیאز هر جهت معصومند و ب ,هم אلسّالم هستندیאئمه عل
  ترین موאرد آن به شرح زیر אست:אما مهم، متعدد אست عوאمل خطا و אنحرאف در تفکر،

                                           
  ۱۶ـ  ۱۰، ص ۱در تدوین شرح درس אز אین منبع אستفادۀ زیادی شده אست: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج. ١
  ».گذאری منطقوجه نام«אفزאیی، عنوאن گذאری אین علم به منطق، ر.ک: دאنشبرאی مطالعه بیشتر در مورد وجه نام ٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
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  ص علت یدر تشخ یאلف) خطا

وאقعى پندאشته و توسّط آن  ٣علّترא ست ین ٢ا אثباتی ١در ثبوت ۀو وאسط علت نبودهه کزى یچ ممکن אست אنسان،
  .ت אستאستداللش درسرده کال یאرزشى ندאرد ولى وى خ ن אستداللیه אکدر حالى ؛ندکאستدالل 

ه قابل אستدالل کرده کپندאشته אست و گمان  ٥بوده وى علّت تامّه ٤ه علّت ناقصهکאمرى رא طور ممکن אست نیهم
، ندکمى سوزאندنم به که آتشى مشاهده نمود حکنیبه صرف א؛ مثال بوده نه علت تامّه ٦یه مقتضکدر حالى ،باشدمى

  رده אست.کرى یجلوگر آتش یه אز تأثکه رطوبتى وجود دאشته کنیغافل אز א

  ب) خطا در روش

ار کجه، محصول אفیقتا آن نتیه حقکرسد אى مىجهیو אز آن به نت אستفاده کرده ین طور אمکان دאرد אز روش نادرستیهم
من «د: یگودאنشمند مادّى مى ن کهیمثل אن אست. یجه همیه نتکرده کست، ولى وى به غلط گمان یאو ن یهاو אستدالل

نبودن و ل بر یرא دل افتنین یعنی »ى وجود ندאرد.یخدא«ه کرسد جه مىین نتین رאه به אیو אز א »افتمیرא ن هرچه گشتم خدא
ل یه دلکست. بلیل بر نبودن نیافتن، دلیه نکنی؛ غافل אز אردیگیم مکح ینفل بر یل رא دلیا عدم دلیوجود ندאشتن گرفته، 

رא وى یز ؛»ستیپس ن«د: یتوאند بگونمى ولی »אم.افتهیمن ن«د: ید بگوتوאنثر مىکو ندאنستن אو אست. אو حدא ناآگاهىبر 
ه با کمادّى و محسوس אست  یאصوال مگر خدאوند موجود .ندکى بیאدّعا نیچنه کوسعتش نگشته  ۀعالم رא با هم ۀهم
  ست.خودش رא دאرא ۀژیאى وجهیم؟ و لذא هر אستداللى نتیش در البرאتوאر به وى برسیسر و با آزما چشم

  ج) مغالطه

ال یکرده و خشتباها به جاى برهان אستفاده א، ٨אست نه برهان ٧قت مغالطهیه در حقکאستداللى رא  ممکن אست אنسان، 
 مثلگردאند. ست و אو رא אز حقّ دور مىیش نیאى به مغالطهکرساند، در حالى ه برهان אست و אو رא به وאقع مىکنیא ندک
  ، روزى خوאهد مرد. پس خدאوند هم روزى خوאهد مرد. یאزندهאست. و هر موجود زنده د: خدאوند یه شخصى بگوکن یא

و  ١١در صغرى ١٠ه حدّ وسطکبودنش آن אست  بخشجهینتشرط  یلمنطقى אست و ٩اسیقل אوّل کאستدالل، ش ظاهر
عدم که  دهستن ١ن אلوجودکبرى، خصوص موجودאت ممکدر  زندهنجا موجود یرאر شود. در אکمعنى ت کیبه  ١٢برىک

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش. ١
 نامه.ر.ک: دאنش. ٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 »توضیحی در مورد علت تامه و ناقصه«ر.ک: دאنش אفزאیی، عنوאن . ٤
 نامه.ر.ک: دאنش. ٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
 نامه.ر.ک: دאنش .٧
  نامه.ر.ک: دאنش. ٨
 نامه.ر.ک: دאنش .٩
 نامه.ر.ک: دאنش .١٠
 نامه.ر.ک: دאنش .١١
 نامه.ر.ک: دאنش .١٢
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و  ؛ر אستیش ع،یما نین در مثل: אیچن. و همستیאست) عدم بردאر ن ٤و אزلى ٣میه قدک( ٢אمّا موجود وאجب אلوجود ند؛بردאر
  אست.  ٥لفظى کאستفاده אز مشتر ۀه مغالطک ؛درنده אست ع،یمان یپس א ؛رى درنده אستیهر ش

  یت علمید) قصور و محدود

ار یאطالعاتش بس ٦»الًیقَلِ إِالّٰ אَلْعِلْمِ مِنَ تُمْیأُوتِ اوَ مٰ«ه یو به حکم آه دאرد کى یهاتیگاهى אنسان در אثر قصور و محدود
ن یبا אشد و یאنددאنشمند منطقى مى کید ینک فرض. رسدمى یباطل نتائج به نادرست، مقدمات رאه אز و ,אندک אست

د: یگوگرى مىیولى دאنشمند د» فالعالم حادث«ه کسد رجه مىین نتیبه א» ٧ر حادثیل متغکر و یאلعالم متغ« אستدالل:
م یجهان قد«ه کرسد جه مىین نتیو به א» م אستیاز אز مؤثر باشد، قدینیکه ب یزیاز אز مؤثر אست؛ و هر چین یجهان ب«

م؛ چون یه عالم هم حادث باشد و هم قدکان ندאرد کشه باطل אست. אمین دو אندیى אز אکیگمان بى» אست. یو אزل
ع یعنى جمی معالَ چرאکه. دאردر دوّم باطل אست و صغرאى אستدالل خدشه که فکم یگردد. ما معتقدمى ٨نیضیאجتماع نق

ه کالم אسالمى אست که אز مسلّمات فلسفه و کست؛ بلیاز אز مؤثّر نینن مستغنى و بىکو مم אستن کمم، سوى אللّه ما
  افته אست.یفاسدى دست  ۀجیر دوّم با مقدّمات فاسد به نتکمتفپس » از به علت و موثر دאرد.ین یهر ممکن אلوجود«

  ر و אستفاده אز مقدمات نادرستیه) تقص

م یکه قائل به قد یطبق نظر کسان باشد؛ مثال حى معتقد شدهیאمر صح کیאز رאه مقدّمات فاسد به  ممکن אست شخص،
م یاز אز مؤثر باشد، قدینیکه ب یزیر אست؛ و هر چاز אز مؤثین یجهان ب«د: یگویم کهאستدالل ن یאبودن عالَم هستند، 

جهان «ن که یאما א ؛م אستیح אست که عالم قدیصح یعنیح אست؛ یصح یאهجینادرست אما نت یمقدمات یدאرא »אست
אرزش  یمنجر شده، ول یجه درستین אستدالل هرچند به نتیبه هر حال א باشد.یباطل و نادرست م» از אز مؤثر אستینیب

  ندאرد. یعلم

  یریجه گینت
هاى علمى شهیار و אندکه مرورى بر אفکافى אست کشود و ش، فرאوאن دچار خطا و אشتباه مىیهاشهیار و אندکبشر در אف

אبرאز  گریمخالف همد هینظر نیچندخ، یمسئله، در طول تار کیه گاهى در ک مینیم و ببیدאشته باشدאنشمندאن در هر فنّى 
אست.  ، محال٩متناقضات ینظرن یچون جمع ب ؛تسین یکآنها وجود ندאرد ش ۀصدق هم انکه אمکنیدر א شده אست.

                                                                                                                                            
 .نامهر.ک: دאنش .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
  )۸۵(אسرאء: » و جز אندكى אز دאنش، به شما دאده نشده אست«. ٦
 نامه.ر.ک: دאنش .٧
 نامه.ر.ک: دאنش. ٨
 نامه.ر.ک: دאنش. ٩
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 کردهمه یهاى אو رא بشهیار و אندکه אفکشود نى مىیازمند قوאنینجا بشر نیر אست. در אکن شاهد بر خطا در فین بهتریهم
هاى אو رא منظم شهیاموزد و אندیى بردن رא به وکر کح فیشه و قانون صحیح אندیند و روش صحکو אز خطا و אشتباه دور 

ردن کر کح فیه אبزאرى برאى صحکاز، قوאعد منطق אست یح قرאرش دهد. آن قانون مورد نیر صحیمس درساخته و 
  . باشدیم

به  ٢و نحو ١ه علم صرفکگونه همان ؛خدאدאدى אست ,رא نعمت عقلیدهد، زر و عقل نمىکمنطق به אنسان ف אلبته
ح سخن یه صرف و نحو، رאه صحکعى אست. بلیو طب ٣ه آن هم فطرىکچرא آموزد، لّم رא نمىکتאنسان، אصل نطق و 

  ردن رא. کر کح فیصح ۀویآموزد، و منطق، شگفتن رא مى
ح یم؟ אنتظار ما تصحیه ما אز منطق چه אنتظارى دאرکم یافتین سئوאل رא دریمنطق آشنا شده و جوאب א ۀدینجا با فایא تا
  ار ما אست. کאف

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش. ٣
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 كوتاهي در استفاده از مقدمات صحيح
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  ١ ترجمه

  منطقعلم از به ین
  אلمدخل
  درآمد
  אلمنطق אلى אلحاجة

  ٢از به منطقین
  .٦العجماوאتکال  ،٥رةکمف عاقلة قوّة من ٤منحه بما ٣ریکאلتف على مفطورא אإلنسان אللّه خلق
  .ستیوאنات نیو مانند ح شمند אستیאند ه فطرتاًکد یى آفرאعاقله در سرشت אنسان، אو رא به گونه ۀبا قرאر دאدن قو خدאوند

  در فکر و علل آن یخطا
 سیل ما و جةً،ینت ارهکألف جةیبنت سیما ل و علّةً، بعلّة سیل ما حسَبیف: ارهکأف یف אلخطأ رَیثک نجدُهُ کذل مع نکول

  .برهانا ببرهان
آنچه رא در وאقع  مثالًند: کرאت خود فرאوאن خطا مىکتفאمر فطرى در وجود אنسان אست، آدمى در  کیر، که تفکאما با آن
ا یو آورد؛ شمار مىارش بهکאف ۀجیست، نتیارش نکאف ۀجیرא در وאقع نت هپندאرد؛ آنچست، علت آن مىیده نیپد کیعلت 

  .ندکر برهانى رא برهان قلمدאد مىیאستدالل غ
  א.ذکه و... فاسدة من مقدّمات حیصح أو فاسد بأمر عتقدی قد و

ن یو به هم ؛شودا نادرست معتقد مىیآن به مطلبى درست  ۀوאسطهنار هم نهاده و بکز مقدمات باطلى رא یو گاهى ن
  ب.یترت

  گیرینتیجه
  .لهایتعد و ارهکأف میتنظ على ٧درِّبهی و ح،یאلصح ق אالستنتاجیطر إلى رشدهی و ارهکأف صحّحی ما إلى بحاجة إذن فهو 

                                           
 .۱۹ -۱۷تدوین ترجمۀ אین درس אز אین منبع אستفاده زیادی شده אست: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و אضافات علی شیروאنی؛ ص در . ١
  ».گذאری منطقوجه نام«ر.ک: دאنش אفزאیی، عنوאن » منطق«گذאری אین علم به در مورد وجه نام. ٢
 ».دنאندیشی«تفکیر: مصدر باب تفعیل אز ماده فکر به معنای . ٣
 منح: فعل ماضی به معنی אهدא کردن و بخشیدن.. ٤
  ».فکر کننده«و » אندیشنده«אسم فاعل אز باب تفعیل אز ماده فکر به معنای . ٥
 مه و چهارپا.یאلعجماوאت: جمع عجماء: به. ٦
 یدرب: فعل مضارع باب تفعیل אز ماده درب؛ به معنی تمرین دאدن و آماده سازی.. ٧
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ند، و אو رא به رאه و روش אستنتاج درست کح یش رא تصحیهاشهیار و אندکه אفکאبزאرى אست ازمند یאنسان ن نیبنابرא
  ارش آزموده گردאند. کم و אستوאرسازى אفیرهنمون ساخته، بر تنظ

  ارهکأف حیتصح إلى ترشده אلخطأ، و من אلعصمة على אإلنسان بها نیستعی یאلّت אألدאة هو אلمنطق علم أنّ روאکذ قد و
دهد و ارى مىیشه אز لغزش و خطا به אنسان یه برאى مصون ماندن אندکهمان אبزאرى אست » علم منطق«ند که אو گفته

  د.ینماار رא به وى مىکسازى אفح و درستیتصح אهر
 אإلنسان علّمی ال אلمنطق علم کذلکف אلنطق، حیتصح علّمانهیإنما  و אلنطقَ אإلنسان علّمانی ال אلصرف و אلنحو أنّ ماکف
  . ریکאلتف حیإلى تصح رشدهی بل ر،یکلتفא

درست  ۀح نطق، و نحویتصح ۀویه شکآموزد، بله دستور زبان به אنسان، אصل سخن گفتن رא نمىکگونه پس همان
ر کدرست ف ۀویه شکآموزد، بلدن رא به آدمى نمىیشیر و אندکز אصل تفیدهد، علم منطق نسخن گفتن رא آموزش مى

  .دهدمى نشانردن رא به وى ک
  .ارناکأف حیتصح یه אلمنطق إلى فحاجتنا إذن،
  م.یازمندیمان به منطق نیهاشهیار و אندکسازى אفما در خصوص درست ن،یبنابرא
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  دهیچک
אهدא  یز به ویشه رא نیدאشته، نعمت فکر و אند یطور که نعمت سخن گفتن و אستعدאد آن رא به بشر אرزאن. خدאوند همان۱

  نموده אست.
  ممکن אست به صورت درست אنجام شود و אحتمال دאرد به صورت نادرست و خطا باشد. شهی. אند۲
، خطا در روش و نحوه تفکر، مغالطه به یعلت وאقع تشخیص אز جمله: אشتباه در ؛دאرد یدر تفکر، علل مختلف . خطا۳

  .چینش مقدماتدر  یدقتیو ب یا کوتاهیگوناگون، کمبود אطالعات و  یهاشکل
دאرد که אو رא אز خطا مصون بدאرد و آن אبزאر،  یله و אبزאریاز به وسی، אنسان نعوאمل متعدد אشتباه در تفکرن یא . با وجود۴

  منطق אست.
  אست. در تفکر אز خطا و אشتباه یریح אفکار و جلوگیده منطق، تصحی. فا۵
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  آزمون
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  ییאفزאدאنش

  منطق یگذאر. وجه نام۱
  אند: ق گفتهن علم به منطیگذאرى אدر وجه نام
ه کنطق باطنى . ۲ه همان سخن گفتن אست و کنطق ظاهرى . ۱نطق אست و نطق بر دو قسم אست:  ۀمنطق אز ماد

وفا کروى سخن گفتن رא در אنسان شیه نکرא یز ؛אى هر دو گونه אز نطق سودمند אستن علم بریباشد. אات مىیلک کאدرא
  ١.دאردباز مى کرאردن در فهم و אدکز אو رא אز خطا یسازد، و نمى

در هر ا אسم مکان به معناى محل سخن گفتن אست. یمى به معناى سخن گفتن و یا مصدر میمنطق به لحاظ אدبى، 
بدאن معنا  )میمى بدאنیدر صورتى که آن رא مصدر م(ا אز باب مبالغه אست ی ،ن علمیא یبرא» منطق«صورت אنتخاب نام 

ن جهت אست که علم یا بدیا خودِ آن אست. و یو تفکر אنسان نقش دאرد که گوאى در رشد نطق ن دאنش به אندאزهیکه א
  ٢ م.یאلبته در صورتى که آن رא אسم مکان تلقّى کن؛ شه אنسان אستیگاه ظهور و بروز نطق و אندیمنطق جا

  ش منطقیدאیخچه پی. تار۲
  .دگردیونان باستان برمیک علم، به یمنطق به صورت  یریگشکل

  هاستیسوف
ا یدر آتن  یאیا دאنشگاهی یز علمکچ مریبه علم و فلسفه دאشتند، אما در آغاز، ه یادیونان باستان عالقه زیم مرد

به  یه אز شهرکگرد אز دאنشمندאن دوره یאه عدهکش روزאفزون مردم سبب شد یاز و گرאیگر وجود ندאشت. نید یشهرها
ن یم خود رא عرضه دאرند. אیافت مزد، تعالیرند و با دریه بگم مردم رא برعهدیار آموزش و تعلکگشتند، یم گریشهر د

ونان باستان به یدر » ستیسوف«ده شدند. لفظ ینام »ییسوفسطا«ا ی »ستیسوف«گرد بعدها به نام دאنشمندאن دوره
  رفت.یم ارکم بهیکا مرد دאنشمند و حیا صاحب معرفت بود و نزد مردم، مترאدف با אستاد و معلم یمت آموز کح یمعنا
رده کدא یپ ییسرאه در فنون بالغت و سخنک یدאشتند و با ممارست یرאد خطابه و سخنرאنیدر א یادیها قدرت زستیسوف
ها، حضور در ستیسوف یارهاکאز  یکیرא به مخاطبان بقبوالنند.  یאدهیخود، هر عق یبایان زیتوאنستند با بی، مدبودن
نند و אو رא کل خود دفاع کن אز موکردند به هر نحو ممکیم یه سعکجرم بود ل مدאفع אفرאد میکها به عنوאن ودאدگاه

ه عالوه بر حضور در ک یطورابند بهیب یه بازאر پررونقکار موجب شد کن یها در אستیت سوفیه دهند. موفقوگناه جلیب
  ل دאدند. یکآموزش خطابه و فنون جدل تش یبرא ییهاالسکها، دאدگاه

                                           
 ١٧ص  ١رضا؛ منطق، ترجمه و אضافات علی شیروאنی؛ ج  مظفر، محمد.ک: ر. ١
 .۳۱؛ ص ۱منتظری مقدم، محمود؛ منطق . ٢
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ن هدف رא ی، تنها אیها و مناظرאت علمها در دאدگاهستیه سوفکو جدل باعث شده بود  یسخنور و تسلط بر ییتوאنا
ن یا باطل. به همید نحق باش در موضعه کرد کینم یها فرقآن یند و برאیوم نماکه طرف مقابل رא محکنند کدنبال 
با  ،ه در مباحثه و گفتگوکالق شد אط یسانکخود رא אز دست دאد و بر  یאصل یج معنایست به تدریلمه سوفکعلت، 
  .ف دאشتندیحربر در غلبه  ی، سعیارکو مغالطه یباززبان

  سقرאط و אفالطون
ت موضع آنها ین אمر موجب تقویرא ندאشتند و אها ستیسوف یهابه مغالطه ییگوو پاسخ کونان توאن دری یمردم عاد

  فالطون و אرسطو به مقابله با آنها پردאختند.سقرאط، א یعنی یونانیم بزرگ یکه سه حکن ید تا אیگردیم
کرد یم یکلمات بود، سقرאط در موאجهه با آنها سع یمعان رییبا אلفاظ و تغ یها، بازستیسوف یهاوهیאز ش یکیאز آنجا که 

 وهیش ف،یپردאخت. عالوه بر تعریمورد بحث م یאلفاظ و کلمات אصل قیدق فیو لذא به تعر ردیرא بگ ییخطا نیچن یجلو
 کرد و مطالب مورد قبول אو رא مبنا و אساس قرאریم ییهاپرسش خودمهم אست. אو نخست אزمخاطب  زیبحث سقرאط ن

  کرد.یم آگاه دشیאز عقا یبرخ یمخاطب رא به نادرست شتر،یبهای دאد و با سؤאلیم
شاگردش אفالطون  قیאز طر م،یدאنیم ننوشت. آنچه אز אو زیندאشت و کتاب ن یدرس ۀزوجنبود و  یאستاد رسم سقرאط

אو شد. אفالطون عالوه بر  دیعقا یکتاب، موجب ماندگار نیچند فیلأא אدאمه دאد و با تאست که بعدها رאه אستاد خود ر
 نیب شه،یאجتناب אز لغزش در شناخت و אند یو אز جمله برא אشتد زین یخاصهای دگاهیمشترک با אستاد خود، د دیعقا

 اءیאش ریناپذ رییثابت و تغ ۀهمان جنب ز،یهر چ قتیאعتقاد بود که حق نیها فرق گذאشت و بر אدهیپد ریجنبه ثابت و متغ
  جنبه رא مورد توجه قرאر دאد. نیهم دیبا زیشناخت هر چ یאست و برא
  אست.نوشته  »ستیسوف«با نام  یאهرسال یدאرد و حت یها אشارאتستیسوف یکاردر آثار خود هموאره به مغالطه אفالطون

  منطق نیو تدو אرسطو
کار  نیتر. مهمدیאرسطو به אوج خود رس یعنیشاگرد برجسته אفالطون  لهیتفکر، به وسهای با مغالطه و لغزش مبارزه

کار אرسطو אبتدא همه موجودאت  نیא یان دאنست. برאنسא یمعلومات ذهن یبندتوאن طبقهیم خصوص نیאرسطو رא در א
 کیאز  یبه عنوאن عضو یزیهرچ ،یطبقه بند نی. در אکرد یبندطبقه یخاصهای موعهمج ایرא تحت مقوالت  عتیطب

فرد  کی گر،ید یریها و به تعبאز مجموعه אنسان یمثال אفالطون عضو یشود. برאیم مجموعه بزرگ در نظر گرفته
) אحساس و حرکت یدאرא (موجود زنده »وאنیح«تحت عنوאن  یترمجموعه گروه بزرگ ریאنسان אست. خود אنسان ز

  . אز موجودאت رشد کننده אست یאرمجموعهیخود ز ۀنوببه زین وאنیאست و ح
 ید در ذهن אنسان، نظم خاصوموج میمفاه هیکل رאیز ؛دאرد یدر پ یمهم جیموجودאت، نتا یبنددر طبقه قینظم دق نیא
  فاده کرد.אست یبندطبقه نیتوאن אز אیم یزیشناختن و شناساندن هر چ یو برא ابندییم
باشد،  یحکم ایصفت  یدאرא ،مجموعه کیبود که אگر  نیگرفت א یبندطبقه نیکه אرسطو אز א یمهم اریبس جۀینت
 »رندیمیمها همه אنسان« میگفت یوقتحکم خوאهند بود. مثال  ایآن صفت  یدאرא زیآن ن یهارمجموعهیتک אفرאد و زتک

  .»ردیمیم زین طونאفال«که  میریبگ جهینت میتوאنیم» אفالطون אنسان אست«م که یو دאنست
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אرאئه کرد که طبق آن  یو هم قوאعد دیرא نظم بخش میمفاه انیم ۀعلم منطق، هم رאبط نیאرسطو با تدو بیترت نیא به
قوאعد אستدالل و  یعنی ریאستنتاج نمود. بخش אخ گریو جمالت د ایقضا بیאز ترک یرא به درست یאجمله ای هیبتوאن قض
  دאرد. یشتریب تیو אهم یبرجستگ ییاج، در منطق אرسطوאستنت
 زین »یمنطق صور«منطق به نام  نیא ا،یقضا انیو رאبطه م میمفاه انیبه رאبطه م ییتوجه منطق אرسطو لیدل به

  ١تر شد.کامل خیفرאوאن، در طول تار تیرغم دقت و جامعیشود. منطق אرسطو علیم شناخته
אفزوده آن به  یمسائلافت، ین نفوذ و گسترش فوق אلعاده یان مسلمین علم در میمه شد. אترج یونانیعلم منطق אز متون 

 نایسیبوعلא یمنطق شفا ،ن شدین تدویان مسلمیه در مک ییאرسطو یهان منطقیترد. بزرگیمال رسکشد و به سرحدّ 
אز  یوترجمه  رد وکاق ترجمه ن بن אسحیست. منطق אرسطو رא حنא ن برאبر منطق خود אرسطویست. منطق אلشفاء چندא
  هاست.ن ترجمهیترقیدق

رאد قرאر یسخت مورد هجوم و א ییאرسطو ، منطقیارت فرאنسوکو د یسین אنگلکیس بینسאله فرید به وسیدر قرون جد
مان خود رא به یא جهان غرب، هاها و بلکه قرنسالאش دאنستند. دهیفایب یآن رא باطل خوאندند و گاه یگرفت، گاه

  ٢استه شده אست.کجاً אز شدت حمله و هجوم به آن یتدر یאز دست دאده بود. ول یلکبه  یینطق אرسطوم
ن که در אوאخر قرن نوزدهم، دאنش منطق وאرد یافت تا אیאدאمه  چنانمها هدر אروپا قرن ید منطقیح و بسط عقایکار توض
ات و یاضیان ریجاد رאبطه میش به אیعالقه و گرא ییאروپاهای دאنیاضیאز ر یאهن دوره عدیشد. در א یدیمرحله جد
تهد به نقطه אوج خود یستم توسط برترאند رאسل و آلفرد نورث وאیل قرن بیآنها در אوאهای دא نمودند و تالشیمنطق پ

ت אلفاظ و عبارא یجابهها ، אسفتاده אز عالئم و نشانهیاضیمنطق ر یژگین ویترشکل گرفت. مهم یاضیده و منطق ریرس
  ٣אست.  یعیدر زبان طب یمعمول

  . منطق دאنان بزرگ۳
  م: ینکى مىین بزرگ منطق אرسطویאى گذرא به دאنشمندאن مشهور و مؤلّفאشاره ن قسمتیא در
الد، متولّد شد و در سنّ هفده یش אز میپ ٣٨۴رא، در سال ی: وى در شهر אستاگ»אرسطو«مشهور به » سیאرسطاطال. «١

 ۶٢الد، در سنّ یش אز میپ ٣٢٢رد. در سال کل یست سال در خدمت אفالطون تحصیدّت بسالگى به آتن آمده و م
  אند. رא معلّم אوّل خوאنده ىن دאنسته و در منطق، ویشوאى مشائیافت. در فلسفه، אو رא אمام و پیسالگى وفات 

 .۳؛ ایتاب قضاک. ٢؛ مقوالت .١ل אست: یتاب مشتمل بر مباحث ذکن یعنى אبزאر نام دאرد. אی» אرغنون«منطقى אو  تابک
  تاب خطابه و شعر رא هم به آن אفزود. ک بعدאאلبته . سفسطه. ۶؛ اتی. جدل۵؛ تاب برهانک. ۴؛ اسیتاب قک
 ات خمس رאیلکافته و بخش یوفات الدى یم ٣٠٣ه در سال کندرאنى אست کلسوف معروف אسیאو ف: »وسیفورفور. «٢
  بر منطق אرسطو אفزوده אست.  ,شودىده میعنى مدخل نامیساغوجى ینام אه بهک

                                           
 ۱۸-۱۵خندאن، علی אصغر؛ منطق کاربردی، ص . ١
 ٤٤-٤٣، ص ٥ج ؛آثارهمجموع. مطهری، مرتضی؛ ٢
 ۱۹خندאن، همان، ص . ٣
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ار دאده و شمارى אز אصطالحات، فصول و אبوאب یت بسیآنها به منطق אهمّ .آنان زنون אست ۀسرسلسل :»ونیروאق. «٣
تاب خاصى در کنون کز به منطق אفزودند. אیاسات شرطى رא نیا قیه، یاى شرطیאند. قضاردهکح و وضع یمنطق رא تنق

  ست. یت نمنطق אز آنان در دس
الدى در شهر فارאب متولّد شد. در سال یم ٨٧٠هجرى قمرى برאبر با  ٢۵٧خ یوى در تار: »م אبو نصر فارאبىیکح. «۴

د و به دאت خاصّى مىیافت. وى به منطق אهمّیدر سنّ هشتاد سالگى، در دمشق وفات ، الدى)یم ٩۵٠هجرى ( ٣٣٨
  معلّم ثانى ملقّب شد.

الدى متولّد یم ٩٨٠هجرى برאبر  ٣٧٠س: אو در سال یخ אلرّئیمعروف به ش، »نایللّه بن سن بن عبد אیאبو على حس. «۵
  تب منطقى אو عبارتند אز: کسالگى، در همدאن درگذشت.  ۵٨الدى، در سنّ یم ١٠٣٧هجرى برאبر با  ۴٢٨شد. در سال 

   ؛باشدتاب منطقى مىکن یترمیه عظک» شفاء«منطق  )אلف
  ؛شفاء אست ۀه خالصک» نجات«تاب ک )ب
  ؛جلد אوّل آن مربوط به منطق אست هک» هاتیאالشارאت و אلتّنب« )ج
  ؛ »ىیعال ۀدאنشنام« )د
  .»אلمنطق یאرجوزة ف« )ه
ر یز ۀگونمنطقى رא به مسائل یورده אست. کروى یماى אسالمى، אز فارאبى پکر حیم منطق، مانند سایدر تقس وى
  رده אست: کبندى دسته
  ؛»ساغوجىیتاب אک« אلفاظ و معانى) אلف
   ؛مقوالت عشر) ب
   ؛ایقضا) ج
   ؛اسیعنى قیا یف قضایتأل) د
   ؛برهان) ه
   ؛جدل) و
   ؛نقائض برهان) ز
   ؛خطابه) ح
  شعر. ) ط
  رو مشرب مشاء אست. ینا در فلسفه پیس אبن
عصر عبّاسى سوّم  الدى) دریازدهم میمه دوّم قرن پنجم هجرى (قرن یوى در ن: »אبو حامد محمّد بن אحمد غزאلى. «۶
سالگى، در طوس وفات  ۵۴، در سنّ هجرى ۵٠۵אسان متولّد شد. در سال هجرى در طوس خر ۴۵٠ست. در سال یزمى
زאن یم. «٣ ؛»ار אلعلمیمع. «٢؛ »אلنظر کمح« .١تب منطقى אو عبارتند אز: کאالسالم אست. حجّة هافت. غزאلى مشهور بی

  . »میאلقسطاس אلمستق. «۴ ؛»אلعمل
، متولّد شد. ز علمى אندلس بودکه אز مرאکهجرى در قرطبه،  ۵٢٠אو در سال : »د محمّد بن אحمد بن رشدیאبو אلول«. ٧

رده کمنطق אرسطو رא شرح  هایکتابارى אز یرشد بس אبنافت. یسالگى وفات  ٧٢در سنّ  هجرى ۵٩۵وى در سال 
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اسات یمطلقه، و ق ۀاس، و مقدّمی. چند مقاله در ق٢ ؛»قאلمنط یאلضرورى ف. «١אو در منطق عبارتند אز:  هایکتابאست. 
  غزאلى אست.  ۀه ردّ بر تهافت אلفالسفک» تهافت אلتهافت. «٣؛ شرطى

هجرى قمرى متولّد و در  ۵۵٠ا ی ۵۴۵خ یخ אشرאق: وى در تاریمعروف به ش» ن سهروردى زنجانىیخ شهاب אلدّیش. «٨
» ظلمت«و » نور«تب אشرאق אست و فلسفه خود رא به عنوאن کمؤسّس م אوده אست. یافته و مقتول گردیوفات  ۵٨١سال 

. ٣ ؛»حاتیتلو. «٢ ؛»مة אالشرאقکح. «١رده: کرא عنوאن خود مباحث منطقى  هاאین کتاب درشیخ אشرאق بنا نهاد. 
  . »مطارحات«
ت. خوאجه در سال ر و محقّق طوسى مشهور אسیوى به خوאجه نص: »ن طوسىیر אلدّیمحمّد بن محمّد خوאجه نص. «٩

ى אز مدאفعان سرسخت کیافت. وى یسالگى وفات  ٧۵. ق در سنّ ه ۶٧٢هجرى در طوس متولّد شد و در سال  ۵٩٧
گرچه » אساس אالقتباس. «١عبارت אست אز:  אوتب منطقى کس אست. یخ אلرئیمشّاء بوده و با وאسطه، شاگرد ش ۀفلسف
. ٢ ؛منطقى אست هایکتابن یترتاب אز مفصلّکن یمى אست. אن و علیتاب فارسى אست، ولى عبارאتش سنگکن یא

  ». دیאلجوهر אلنض«تاب ک. متن ٣؛ »نایشرح אشارאت אبن س«
ة אللّه على אالطالق، جامع معقول و یحلى، آ ۀوى به عالّم: »وسف بن علّى بن مطهّر حلّىین حسن بن یجمال אلدّ. «١٠

هجرى متولّد و  ۶۴٨خ یاصرאن خوאجه طوسى بوده אست. وى در تارאز مع و منقول و حاوى فروع و אصول مشهور אست
  אست. » دیאلجوهر אلنّض« سنگگرאنتاب אرزشمند و کن אثر منطقى אو، یافت. مشهورتریهجرى وفات  ٧٢۶در سال 

. ق در دمشق وفات ه ٧٧۶حلى بوده و در سال  ۀوى אز شاگردאن عالّم: »ن محمود بن محمّد رאزىیقطب אلدّ. «١١
. ٢ ؛»هیشرح شمس. «١تب منطقى אو عبارت אست אز: کرود. ه به شمار مىیماى אمامکن و حییافته אست. אز فقها، אصولی
  مات مشهور אست. که به نام محاک» شرح אشارאت. «٣ ؛»شرح مطالع«
 ارت אست אز:منطقى אو عب هایکتابطوسى بوده אست.  ۀאو אز شاگردאن ممتاز و نامى خوאج: »رאزىین شیقطب אلدّ. «١٢
ه بخش אوّل آن ک» مة אالشرאقکشرح ح. «٢؛ جلد אوّل و دوّم آن در منطق אسته در پنج مجلّد אست، ک» درّة אلتّاج. «١

  باشد. منطق مى
سالگى وفات  ٧۶، در سنّ ٨١۶جرجان متولّد و به سال  ۀهجرى در بلد ٧۴٠אو به سال : »ف جرجانىید شریر سیم. «١٣
ه بر شرح یحاش. «٣؛ »אلمنطق یאلصّغرى ف. «٢؛ »אلمنطق یبرى فکאل. «١אو عبارتند אز:  منطقى هایکتابافت. ی

  ن مال سعد تفتازאنى بوده אست. یאستادش قطب رאزى. وى אز معاصر» شرح مطالع. «۴؛ »هیشمس
ر سال ه אست. وى دیمت متعالکאربعه و مؤسّس ح» אسفار«تاب بزرگ ک ۀسندیوى نو: »رאزىین شیصدر אلمتألّه. «١۴
 هایکتابى אست. یخ بهایردאماد و شیافته אست. אو אز شاگردאن میهجرى وفات  ١٠۵٠خ یقمرى متولّد و در تار ٩٨٠

حوאشى « .٢؛ ده אستید به چاپ رسیان אلجوهر אلنّضیه در پاک» قیאلتّصور و אلتّصد یرسالة ف. «١منطقى אو عبارتند אز: 
فنون  یه فیאللّمعات אلمشرق. «٣؛ ده אستیبه چاپ رس» مة אالشرאقکحشرح « ۀیه در حاشک» مة אالشرאقکبر منطق ح

  ن، ترجمه و شرح شده אست. ینام منطق نوه به فارسى، بهک» هیאلمنطق
تاب کباشد. . ق مىه ١٢٨٩سال  ۀ. ق و درگذشته ١٢١٢متولّد سال : »مرحوم حاج مالّ هادى سبزوאرى. «١۵
تاب دאرאى دو بخش کن یه אست. אیهاى علمن حوزهیدرسى سنگ هایکتابאز » شرح منظومه«نام وى به سنگگرאن

  عالى منطقى אست.  هایکتابمت אست. بخش منطق شرح منظومه אز کאوّل در منطق و بخش دوّم در ح بخشאست: 
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 خ محمّدیش«ه کאست  »אلمنطق یه فیریאلبصائر אلنّص«تاب کوى صاحب : »ن عمر بن سهالن אلسّاوىین אلدّیز. «١۶
هجرى قمرى،  ١٣١۶الدى برאبر با یم ١٨٩٨خ یدر تار אالزهر مصر رאن دאنشگاهیه زده و شورאى مدیبر آن حاش» عبده
  رد. کدرسى منطق آن دאنشگاه אعالم  هایکتابها جزء قهیتاب رא با همان تعلکن یא
درسى حوزه אست و در فنّ خود تب کتازאن אصالحات شیאو אز پ: »خ محمّد رضا مظفّریة אللّه مجدّد مرحوم شیآ. «١٧
رאستى در ار برد. بهکد بیجد ۀویدرسى حوزه به ش هایکتابن برخى אز یش رא در تدویباشد. تمام توאن خور مىینظمک
تاب אلمنطق نوشته) وى که بر کظى ی(در تقر» نیاسیمرتضى آل «دאنشمند محترم، آقاى  ۀن رאه موفّق بود و به گفتیא

אو در  »ةیعقائد אالمام«شان در فنّ אصول، یא» אصول אلفقه« سنگگرאنتاب کرده אست. کفتوح ن و فتح אلیفتح אلمب
  ر אست. ینظمک אًشان در فنّ منطق جدّیא» אلمنطق«אعتقادאت و 
ل: شفاء، אساس یمنطقى مبسوط אز قب هایکتابموده אست و نه چون یانه رא پیتاب رאه مکن یمظفّر در א مرحوم

 ۀه همکوتاه بلکگر مختصر و ید هایکتابع و فنّى אست و نه مانند برخى یوس. .الع، درّة אلتاج، و.אالقتباس، شرح مط
  ١ها אست. منطقى درسى حوزه هایکتابن یبهتر زءج و رده אستکن ییتب ه،مطالب الزم و ضرورى رא به אندאز

  مصنف و مدون منطق . ۴
ها ش منطق، به کاربردن آن توسط אنسانیدאیدאرد. אگر پ ست؟ אختالف نظر وجودین که وאضع و مؤلف منطق کیدر א

و محاورאت خود آن رא به ها شهیאستفاده کرده و در אند یאز قوאعد منطق یخلقت، به طور فطر یباشد، بشر אز همان אبتدא
گفت:  دیباشد، با» علم منطق«به نام  یوجود آمدن علممنطق، به یریگبرده אست. אما אگر منظور אز شکلیم کار
ن آن رא یאز قوאن یاریخاص و منظم، مدون ساخت و بس یبیرא به دست آورد و با ترت یکه قوאعد ذهن آدم ین کسینخست

  ش אستخرאج کرد، אرسطو אست. یز و אبتکار خویاس، با دقت אعجاب אنگیخصوصا در مبحث ق
ا خالق منطق یسس و سازنده ؤא مست אرسطو ریکه درست ننیمهم توجه دאشت و آن א ۀنکت نیאد به یبان یبنابرא
 یکنند و زندگین قوאعد، فکر و אستدالل میبر אساس אها אست که همه אنسان یرא منطق، قوאعد ذهن אنسانیم؛ زیبخوאن

  אند.بنا نهادهها ه آنیخود رא بر پا
אر אست و دאنشمندאن، ا و جاندאرאن، برقریאش یאست که در تمام یعین طبیگر، منطق همانند قوאعد و قوאنیبه عبارت د

 ین قوאعد رא با جهد و کوشش فکرین بود که אیکه کرد، א یאرسطو تنها کار ن رא به دست آوردند.ین قوאنیکوشند تا אیم
 یعنید؛ یل نامین دאنش رא تحلیא ین که خود وین אمر، אیشاهد א رא منظم و مدون ساخت.ها ار، אستخرאج کرد و آنیبس
  ل آن پردאخته אست. یه و تحلیאو به تجزوجود دאشته و سپس  یزیچ

، אستعمال لفظ منطق یسین فن אطالق کردند و بعد אز אسکندر אفرودین بار، شارحان آثار אرسطو به אیعنوאن منطق رא אول
  افت.یت ین علم، عمومیא یبرא

                                           
 ۹تا  ۵محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ پیش گفتار؛ ص . ١
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 دند.ینامیزאن میم یآن رא منطق و گاه یقائل بودند و گاه ییمنطق، אرزش و אعتبار باال یتفکرאن مسلمان، برאم
ها در تمام علوم و رشته ین منطقیرא אحکام و قوאنیدאرد؛ ز ین علم در رאس تمام علوم جای، אیکه در نظر فارאبچنان
  و برقرאر אست. یجار

  ١دن אست.یشیگر אز فالسفه، منطق، هنر אندید یو نزد برخ یهر علم یار אست برאی، منطق، معیو در نظر غزאل

  ٢شده بر منطق  אشکاالت وאرد. ۵
ان یزאن بیقدر אلمر گرאنین אشکاالت که در تفسیאز א یאند. برخرא بر منطق אرسطو وאرد کرده ین، אشکاالتیمتکلم یبرخ

  طور خالصه عبارتند אز:شده به

  אشکال אول
رخ دهد،  یالفچ אختین خود אهل منطق هیدر ب دیرساند، نبایات میه אنسان رא به وאقعکباشد  یאقهیאگر علم منطق طر

   .شان אختالف دאرندیم خود آنان در آرאینیبیه مک یدر حال
 ؛ر رא دאشته باشدین تأثید دאنستن منطق، אیپس با ،شه אستیحفظ ذهن אز خطاى در אند ،منطق ۀدیאگر فاح אشکال: یتوض
ق رא آموخته و با قوאعد آن ه منطکر معصوم) یאنسانهاى غ ۀه همکم (و بلینکارى رא مشاهده مىیه ما אفرאد بسکیدرحال

ندאرد، و  אىدهید گفت: منطق فایشوند. پس بادچار خطا و אشتباه مى خود یهاار و אستداللکدر אفאند אما آشنا شده
  .ستیجز אتالف وقت ن یزیچآموختن آن 

  پاسخ

 یمنطق ییاس אستثنایقه خودش توجه دאشته باشد کنینده آن بدون אیאست و گو یبرهان منطق کین گفتار، خود ی: אאوال
اد یکردند؛ لکن אهل منطق زیم د אهل منطق خطاید بود، نبایאگر منطق مف«ن صورت که یبه א اربرده אستکرא در آن به 
  ». ستید نیجه منطق مفیאند؛ در نتبه خطا رفته

 یدر نهاد و فطرت هر کس ،ن مقدאر אز منطقید: אیبگوتوאند یم نندهکچون אشکال ؛کننده باشدتوאند قانعین پاسخ نمیא
 منطق رא مورد حمله قرאر یریکننده، فرאگست. אشکالیمنطق نعلم  یریاز به فرאگی، نین אستداللیچن یهست و برא

  دهد نه אستفاده אز منطق رא.یم
אشتباه دچار نند، ولى هنگام سخن گفتن کس هم مىیخوאنند و تدره قوאعد صرف و نحو رא مىکادى هستند یאفرאد زا: یثان
ن سخن یبه אکننده אشکاله خود کده و خوאندن آن אتالف وقت אست. در حالىیفابى اتیאدبعلم د گفت یبا پس ؛شوندمى

  ست.یملتزم ن

                                           
 »ستیمنطق چ«مدخل:  index.php?page=-http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavaraمه رشد به آدرس: ر.ک: دאنشنا. ١
، ص ۵بع زیر אستفاده زیادی شده אست: طباطبائی، سید محمد حسین؛ אلمیزאن؛ ترجمه سید محمد باقر موسوی همدאنی؛ ج در تدوین مطالب אین قسمت אز منا. ٢

 . ۱۰۰تا  ۸۱/ جوאدی آملی، عبدאهللا؛ هدאیت در قرآن؛ ص  ۴۲۷تا  ۴۱۹
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ر بشر رא אز خطا حفظ کح و درست آن فیه אستعمال صحکאست  یمنطق אبزאر«ند یگویدאرאن منطق م: طرفثالثا
 ؛دینمایر رא אز خطا حفظ مکه باشد چه درست و چه نادرست، فکآن به هر طور  ه אستعمالکאند و هرگز نگفته »ندکیم

ار کمنطق رא به ،حیطور صحאز دو طرف به یکیه کن אست یאختالف دאرند به خاطر א ء خودها در آرאیو אگر خود منطق
بودن  کنندهقطع ی، ولدیگویمله قطع אست و درست هم یر وسید شمشیبگو یسکه کאست  نیه مثل אین قضینبرده، و א

  ح אستعمال شود.یصحطور ه بهکن אست یآن شرط دאرد و آن א
  : دאنه منطق و صرف و نحو رא خوאندهک شودمىسانى ک سخنا یر کعوאملى چند موجب خطاى در فن که: یح אیتوض
אند. ولى ردهکظ ى رא خوאنده و حفیزهایوאر چعنى طوطىیه نشده، کا صرف و نحو برאى آنان ملیعلم منطق ) אلف

ه شود و در جاى خود אز آن אستفاده کشان ملیند و برאکאند تا قوאعد علم در ذهنشان رسوخ ممارست و مدאومت ندאشته
  نند. ک
ا یش طرف و ینند. گاهى به خاطر آزماکها رא مرאعات نمىا سخن گفتن آنیر که هم شده، ولى هنگام تفکدאرאى مل )ب

  نند. کان مىیا אستدالل رא غلط بیخوאنند، אنگارى) عبارتى رא غلط مىا برאساس سهلین אو عمدא (אشتباه אندאخت به به خاطر
ردند، ولى אشتباها کمىق یتطب خاص مورد کید در یلّى رא نباکحکم  یعنیق دאشته باشند ین אست خطاى در تطبکمم )ج
  .دאنبار آوردهى رא بهین خطایچن شمرده و ین فرد رא مصدאق آن کلیא

شود، بلکه تنها با אستعمال درست نمی ا به کاربردن ناقص آنها، موجب نجات אز خطایجه، صرف دאنستن منطق یدر نت
  ١خطا رא گرفت. یتوאن جلویم آنها،

  دوم אشکال
توאند ثبوت یپس چگونه م ؛هردکل یمکج تین و به تدریر بشر אست و بشر آن رא تدوکفۀ ن منطق خودش ساختیقوאن
م و قوאعد آن رא ین منطق عمل نمودیل אگر طبق قوאنیما به چه دل و مصون אز خطا باشد؟ دین نمایرא تضم یقعوא قیحقا
  ن منطقى אرسطو حتما مصون אز خطاست؟یم؟ مگر قوאنیم אز خطا مصونیردکت یرعا

  جوאب

 کهیدرحال ،ر کرده אندیتفس یقوאعد منطق אشتباه کرده و آن رא به خلقت و אخترאعن یتدو یدر معنا کنندگانאشکالאوال: 
אنسان معلوم  یفته) برאکم فطرت (אلبته فطرت سر بسته و نشکه به حکאست  یאز قوאعد یلیشف تفصک ،نیتدو یمعنا

  ٢ .خلق کردنساختن و  یعناאست، نه به م
אرسطو منسوب به خدאست و آنچه به » نىیوکمنطق ت«قى منطق خدאوند אست و یخالق حقح روشن شد که ین توضیبا א

گر یم نه وאضع آن. به عبارت دیه אرسطو رא مدوّن منطق بنامکست א אست. لذא بهتر آن» نىیمنطق تدو«منسوب אست 
نام  هאى بصورت مجموعههرده و سپس آنها رא بکشف کر אنسان رא کسم تفیانکشه و مین אندیقوאن ،אرسطو با دقت و تأمّل

                                           
  .۱۵محمدی، علی؛ همان، ص . ١
 عالمه طباطبائی، همان. ٢
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ت یعقل خدאدאدى رא رعا نىِیوکن تیقوאن در وאقع، قوאعد منطق تیم نموده אست. پس ما هنگام رعایتنظ» منطق«
  ١ م نه مقررאت جعلى אرسطو رא.ینکمى

  سوم אشکال
ن علم منظورشان یאند، سازندگان אه به منظور بستن در خانه آل محمد (ع) سر هم بافتهکאست  یعلم منطق الطائالت

علم منطق אجتناب  یرویه אز پکوאجب אست  یبر هر مسلمان تاب و سنت باز دאرند وک یرویه مردم رא אز پکن بوده یא
  ند.ک

  جوאب

ن אست کمم .ندאرد آن رض فاسد مؤسسغبه  یربط علم، کین یا تدویس یه تاسکرده کن אستدالل توجه نیصاحب א 
ز یچ ریشمش .بد باشد هدفش یش خوب ولیند و رאه سازکرא אحدאث  یهدف فاسد، رאه کیدست آوردن به یبرא یشخص
ن ین دیچنمظلوم بسازد، و هم کیشتن ک یر رא برאیشمش ین אست شخصکمم یله دفاع אست، ولیرא وسیאست ز یخوب

ن ینیدאم אندאختن متدهن رא در رאه بین دیא ین אست فردکمم یار خوب אست ولین نعمت خدא אست و بسیتره بزرگکخدא 
 یبد ای نیبر بد بودن د لیدل نیو א؛ نندکאعتماد  یا آنان به وت ندکانت ین אظهار دیمتد ین مردمیدر ب یعنیار ببرد، کهب

  .ستین ریאستفاده אز شمش

  چهارم אشکال
 یאجهیرא به نت یآدم ،یعقل که سلوکشود یبسا م یאست، ول یعقل یکبر طبق منطق، سلو که سلوکدرست אست  
 یجین نتاینماها به چنلسوفیאز ف یاریبس یم آرאینیبیه مکچنان هم ؛تاب و سنت אستکح یه خالف صرکرساند یم

  شده אست. یمنته

  جوאب

ه کآن، بل یهیبد یهاآن אست، و نه به خاطر ماده یمنطق یهااسیل قکنه به خاطر ش یفلسف یدن آرאیبه خطا אنجام 
  شده אست. یمنته خطا ۀجیح به نتیبا موאد صح آن ختنیجه آمیبوده، و در نت باطلآن  ٢אز موאد یبعض

  پنجم אشکال
ن یא یمنطق صرفا برא .ر منتج אستیل باطل و غکح و منتج אز شیل برهان صحکص شیدאر تشخمنطق تنها عهده 

م و یجه برسیم تا به نتیل دهیکتش یاسیخوאهد باشد) چه جور قیا (هر چه میه אز موאد و قضاکه به ما بفهماند کאست 

                                           
 .۱۹ضافات علی شیروאنی؛ ص   عربی؛ ترجمه و אمظفر، محمد رضا؛ منطق همرאه با متن . ١
بندی و شکل که دربارۀ صورت» هیأت«شود، یعنی مضمونی که مقدمات بر آن داللت دאرند؛ در مقابل ماده אستدالل به محتوאی تشکیل دهنده آن گفته می. ٢

 ظاهری אستدالل אست.
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ه کم یندאر یست، و قانونیدאر آن نمنطق عهده ،ا چه باشدیو قضا دموאאما  ؛میرسیجه نمیم به نتیل بدهیکتش طور אگرچه
ت معصوم (ع) یند مرאجعه به אهل بکیرא אز خطا حفظ م یه آدمک یزیند، و تنها چکدر باره موאد حفظ  یرא אز خطا یآدم

  جز مرאجعه به آنان وجود ندאرد. یאست، پس رאه

  جوאب

אدعا نکرده  یمنطق چی. هستیار سنجش نیمع نییو تب یאز ترאزو ساز شیندאرد و کارش ب ییهم אدعا نیאز א شیمنطق ب
به  یپ یאز مجهول دیکند که אگر شما خوאستیم אدعا یبلکه منطق ؛کنمیم حلرא  یאهر مسئلهکه من تنها با منطق، 

 یهیאز بد دیه شما باک دیگویم رא هم منطق نیند. אکنمی انیبن رא یش אز אیبمنطق  و ؛אست نیא אبزאرش د،یمعلوم ببر
و بر عهده  دیگونمی منطق آن رא ست؟یאست چ یهیو بد نیکه در حکم ب ینیّآن مب ای یهی. آن بددیببرپی  یبه نظر
  گذאرد.یم گریعلوم د
و אعجاز و  یאست که ما بعد אز אثبات مبدأ و معاد و אثبات وح نیجوאبش א م،یریموאد رא אز کتاب و سنت بگ دیکه با نیא אما
 نیאز قوאن دیآنها אبتدא با یאثبات قطع یو برא میאز کتاب و سنت بهره ببر میتوאنیم ،یقطع لیرسالت با دل یدق دعوאص

به אستفاده  ازیبا آن ن یمرאجعه به کتاب و سنت و אثبات مسائل فرع یبرא زین مسائل نی. بعد אز אثبات אمیکن تیمنطق تبع
  .میمطلوب برس جیو به نتا ختهیر یلب אستدالل منطقرא در قا ینید یایتا قضا میאز منطق دאر

  ششم:  אشکال
 ،آمده گانهیب یאست که אز کشورها یعلومها نیא م؟یبه فلسفه و منطق دאر یازیپس ما چه ن ؛همه علوم در قرآن هست

  باشد.یم موجوددر کتاب و سنت  ازمندندیبه آنها ن هاکه אنسان یکه همه علوم یدر صورت

  پاسخ

تاب و سنت אست، پس ما که بحثش در خالل کند، بلکیآن بحث نم رאمون علم منطق و قوאعدیتاب و سنت پک: אوال
م אول منطق و قوאعد آن رא مستقل و یریار رفته ناگزکهאز منطق ب یتاب و سنت چه قوאعدکم در یه بدאنکنیא یبرא
  אستدالل شده אست. یث אز چه رאهیا حدیه و یم در فالن آیتا بفهم ،میم و بدאنیتاب و سنت بخوאنکאز  یجدא

مانند فقه و אخالق به  یست که مسائل علمین یعلم یهاگر، کتاب و سنت، مخزن אست و مانند کتابیبه عبارت د
.. رא אز آن .د قوאعد علوم مختلف فقه، אخالق، منطق ویلذא با ؛در آن ذکر شده باشد یبندو دسته یصورت فصل موضوع
  ن قوאعد אز قرآن و سنت رא دאشت.یافت אینه درید אز قبل زمین قوאعد، بایאستخرאج א یאستخرאج کرد و برא

 کند ویم که مرאجعه به کتاب و سنت یکس یعنیאما مسلمان  ،אست یبشرهای افتهیאز  ازینیا: کتاب و سنت بیثان
خود  یسائل و حل مشکالت علمאستنباط م یبلکه برא ؛ستیطور ن نیخود رא אز آن אستخرאج کند، א یازهایخوאهد نیم

 یאست. سخن ورده کن کیאز هم تفکن دو رא یא אشکال کننده،אست.  رهیو غ یریو تفس یאز אستعمال قوאعد منطق ریناگز
به علم  یازینچ یه من هکند کאست، و אدعا  یق در אحوאل بدن آدمیارش بحث و تحقکه کאست  یبیر گفتار طبینظ
همه  אریست، زین سخن درست نیه אکم یدאنیست، و ما مین علوم אصال الزم نی، و אندאرم یو אدب یو אجتماع یعیطب

אز אو علت  یاموزد، و وقتیب یست علمیه אصال حاضر نکאست  یار אنسان جاهلکر یا نظیو  ؛علوم با אنسان אرتباط دאرند
  ه همه علوم در فطرت אنسان אست.یر ماید خمیپرسند بگویم
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ار ببندد، کح رא به یصح یشتر طرق عقلیه هر چه بکنیند به אکیه بشر رא دعوت مکو سنت אست  قرآنن خود یثالثا: א و
م אست یرکن قرآن یست)، אیات نیهیبر بد یکا متیو  یهیجز مقدمات بد یزیح، چیه صحیه طرق عقلکم یدאنی(و ما م

 ١»هُمْ أُولُوא אلْأَلْبابِ کنَ هَدאهُمُ אللَُّه وَ أُولئِیאلَّذِ کبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولئِتَّیאلْقَوْلَ فَ مِعُونَسْتَینَ یفَبَشِّرْ عِبادِ אلَّذِ«د: یفرمایه مک
هر  یرویتاب و سنت אز پک. אلبته ندکیح دعوت میر صحکها رא به تفه אنسانکهست  یاریات و אخبار بسین مقوله آیدر א
 یه قطعک یتاب و سنتکه کن אست یجهتش א ؛ندکیم ینه ،אست یبا عقل و وح یح و قطعیه مخالف صرک یزیچ

دאند، و یح آن رא حق و صدق میعقل صر یعنیح אست، یصر یام عقلکق אحیند خود אز مصادکیه مک یمکح ،باشد
  ند.کبرهان אقامه بر بطالن آن ه دوباره عقل کمحال אست 

 یشخصه علم منطق رא کنیصرف א .دخوאهد سر بزنیه مک یسکخوאهد باشد و אز هر یه مکرאبعا: حق، حق אست هر جا 
علم  کی ۀنندکنیفر، تقوא و فسق تدوکمان، یא .میندאزیه ما آن علم رא دور بکشود یرده باعث نمکن یتدو ٢ا ملحدیافر ک
 ،ن خودیא کهچرא ؛مینکعلم אو رא دور אندאخته אز حق אعرאض  ،میه با אو دאرک یאیصرفا به خاطر دشمن ندکد ما رא وאدאر ینبا

  مذمت فرموده אست. امبرشیقرآن و لسان پسبحان آن رא و אهل آن رא در  یه خدאکאست جاهالنه  یتعصب

  هفتم אشکال
 یو عقل یאصول و قوאعد منطق یرویتفاء نموده אز پکتاب و سنت אکبه ظوאهر  אنسانه کند کین אقتضا میاط در دیאحت 

ه بعد אز کگردد  یوتفتد، و دچار شقایب یت دאئمکبه هال یآدم هکار אحتمال آن هست کن یه در אکنیא یند، برאیگز یدور
  نخوאهد بود. یگر و تا אبد سعادتیآن د

  پاسخ

 یاسیق کیچون مشتمل אست بر  دאنسته شود؛ یقوאعد منطق یاز אست که برخین אدعا، نیصحت هم یبررس یبرא: אوال
 یتاب و سنتکه کهر چند  ییه عقل خودش به تنهاک یمقدمات کار رفته אست؛بهدر آن  یאهیه مقدمات عقلک، ییאستثنا

  ند؟ کمنطق رא رد  ،ینطقن گفتار میخوאهد با אین حال چگونه میدאند، با אیرא وאضح و روشن مها نباشد آن
رא ندאشته باشد، و  یق عقلیه אستعدאد فهم مسائل دقکאست  ناکخطر یسک یبرא یار دאشتن با مطالب عقلکسر و ا: یثان

د אز مسائل یز بایه אو نکنیند بر אکیم نمکتاب و سنت و عقل حکאز  یلیچ دلیرא دאرد ه ین אستعدאدیه چنک یسکאما 
ر موجودאت یאنسان و شرאفتش نسبت به سا یت و برتریه مزکرא بفهمد  یندאرد حقائق معارف حقمحروم باشد و  یعقل

 ین داللتیتاب و سنت و عقل چنکپس نه تنها  .آن معارف אست کتنها به خاطر در ،تاب و سنت و عقلکبه شهادت 
  د.ه داللت بر جوאز و لزوم آن دאرکندאرد بل

                                           
آنان كسانى هستند كه خدא هدאیتشان كرده، و آنها  .كنندشنوند و אز نیكوترین آنها پیروى مىپس بندگان مرא بشارت ده! همان كسانى كه سخنان رא مىترجمه: . ١

  ۱۸-۱۷. زمر: خردمندאنند
کفر אند و در آن زمان، زیستهدאنیم فالسفه یونان، قبل אز ظهور אسالم میمی کهאلبته אین در صورتی אست که بتوאن وאضع منطق (אرسطو) رא کافر دאنست؛ درحالی. ٢

 )۱۱ـ  ۹، ص ۱که برخی قائل به نبوت אرسطو شده אند (ر.ک: حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب אلمنطق؛ جبه دین אسالم معنی ندאشته אست. عالوه بر آن
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  אنوאع مختلف منطق. ۶
אز دאنشمندאن  یوجود آمده אست. برخا حل نوאقص آن بهیل یتکم یز برאین یگرید یها، منطقییدر کنار منطق אرسطو

ن یאز א ین دوباره منطق دست زدند. برخیتدولذא به  ؛برآمدند یشده و به فکر رאه حل ییمنطق אرسطو یهایمتوجه کاست
  ها عبارتند אز:منطق

  یاضی. منطق ر۱
 یهان منطق، אستفاده אز عالئم و نشانهیא یژگین ویترد. مهمیو رאسل به אوج خود رستهد یوאتوسط  یاضیمنطق ر

  אست.  یعیدر زبان طب یאلفاظ و عبارאت معمول یبه جا یاضیر
رא مسئله در منطق یکار گرفت؛ زز بهیعلم منطق نא در ر یاضیتوאن عالئم ریقت شدند که مین حقین متوجه אدאنایاضیر
ن بود یدאنان אیاضیجه گرفت. تجربه ریرא نت یگرید یایا قضایه یه، قضیا چند قضیک یتوאن אز ین אست که چگونه میא

و ضمن حفظ دقت،  شودیدر علم منطق م یادیار زیت بسیموجب موفق، אلفاظ و عبارאت یجاعالئم به یریکارگکه به
ن אستنتاج ید אگر چه אدאمه دهنده قوאنین دאنش جدیکند. אین אستنتاج رא بر ما آشکار میאز قوאعد و قوאن یאتازه یهانهیزم

   د.شویم شناخته ١نیا منطق نمادی یاضیبا نام منطق ر، خاص آن یژگیل ویبود، אما به دل ییدر منطق אرسطو
אز علوم  یاریها گذאشته، در بسآموزش آن یهاوهیز شیو ن یاضیکه بر دو علم منطق و ر یریعالوه بر تاث یاضیمنطق ر

  ٢ز مورد אستفاده قرאر گرفته אست.ین یهوش مصنوع یانه و طرאحیگر אز جمله علوم رאید

  ی. منطق ماد۲
ا یشکال ن אگر إینامند. بنابرאیم یدאرد، منطق صور אستدالل توجهرא אز آن جهت که به شکل و قالب  ییمنطق אرسطو

رد. لذא به صرف یא بگن خطا ریא یتوאند جلونمی ن منطقیאستدالل وجود دאشته باشد، א یدر ماده و محتوא ییخطا
 میهست یازمند قوאعدیلذא ن ؛دא کردینان پیل، אطمتفکر و אستدال یتوאن به درستنمی یکاربردن منطق صوردאنستن و به

» یر صوریغ«ا ی» یمنطق ماد« یبا نام کل ین قوאعدیکه ما رא אز خطا در ماده فکر و אستدالل هم مصون بدאرد. چن
  شود.یم شناخته

ن قوאعد مربوط به منطق یتدو یאند و برאتوجه دאشته یین אشکال منطق אرسطویبه א یادیخ دאنشمندאن زیدر طول تار
تا  یکن و رنه دکارت نام برد. אلبته تا کنون منطق مادیس بید אز فرאنسیآنها با انیאند که אز مکرده ییهاتالش ،یماد
نباشد؛ אما به هر حال  ین آن شدنید هرگز تدوین ببرد و شایتفکر رא אز ب ییمحتوא یکه تمام خطاهاش نرفته یجا پآن

  ٣ن خطا رא کاهش دهد.زאیخوאهد کرد تا م یارینه، אنسان رא ین زمیدر אمهم  یهاگاهتوجه و شناخت لغزش

                                           
1. Symbolic logic 

 ۲۰-۱۹خندאن، علی אصغر؛ منطق کاربردی؛ ص . ٢
  همان. ٣
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  ی. منطق کاربرد۳
 یو ماد یدر کنار منطق صور یאرشته» کاربست قوאعد منطق در مقام عمل«بردن و  کاربه یبه معن یمنطق کاربرد

  ١آموزش قرאر دهد. یمنطق رא هدف אصل یو عمل یدאرد جنبه مهارت یאست که سع یشیست؛ بلکه گرאین
، منطق یسمیهم وجود دאرد مانند منطق پرאگمات یگریدهای منطقم. یאشاره کردمشهور  یهاאز منطق یتاکنون به برخ

  ٢.ستین مختصر نیدر א ح آنیشرح و توضبه  یاز چندאنینکه .. .و یفاز

  وאنات ی. تفاوت אنسان با ح۷
کم دستگر وجود ندאرد و یوאن دیچ حیکه در ه هستאو  درى یهایژگیمشترکاتى دאرد ولى و ،وאناتیر حیאنسان با سا
ها یژگین ویאق אتمّ آنها در بشر אست. یها در אنسان بارزتر אست و مصادژگىین ویگونه مشهود אست که אنیبرאى ما א
وאر ازאت رא فهرستین אمتینجا برخى אز אیدر אاورد. یب یدن رویشیوه درست אندیشود که אنسان، به منطق و شیسبب م
  م: یشماربرمى

  نگرىندهیآ.  ١ 

 ۀحادث یکگر یدهد که ده سال دار دور رא در نظر گرفته و برאى آن آماده شود. مثال אحتمال مىیبس ۀندیتوאند آىאنسان م
אکنون به فکر دفاع אفتاده و رو، אز همنیאز א .دشمن خارجى אو رא نابود سازد یکا یبى برساند یعى به جان و مال אو آسیطب

  سازد. آمدهاى خطرناک، خود رא آماده مىشیאت دفاعى پردאخته و در برאبر پزیبه سدّسازى و فرאهم آوردن وسائل و تجه

  اریאخت و آزאدى.  ٢ 

طور جبر، وאنات) بهیحـ  نباتاتـ  عى (جمادאتیعوאمل طب ۀکنند و همت مىیزه فعّالین عالم برאساس غریوאنات אیح همۀ
ارى אز خود ندאرند. تنها אنسان، ین אختیترر کوچکیسن میآورند و در אد مىیى دאرند و آثارى אز خود پدیهاتیفعّال

ن אساس אنسان تنها موجودى אست که یند. بر همیگزو אرאده بر سر دورאهى، رאهى رא برمى لیباشد و به مگر مىאنتخاب
 אَلْقَمَرُ وَ אَلشَّمْسُ وَ אَلْأَرْضِ یفِ مَنْ وَ אتِاوٰאَلسَّمٰ ینْ ِفمَ لَهُ سْجُدُی هَألَمْ تَرَ أَنَّ אَللّٰ«ان و نافرمانى دאرد به فرموده قرآن: یعص
  ٣»אبَאلْعَذٰ هِیعَلَ حَقَّ رٌیکثِ وَ اسِرٌ مِنَ אَلنّٰیوَ אَلشَّجَرُ وَ אَلدَّوَאبُّ وَ کثِ الُאَلْجِبٰ وَ אَلنُّجُومُ وَ

  ىیگوسخن.  ٣ 

 باد یش رא برآورده سازد، بلکه بایازهاى خوین ۀتوאند همى نمىیه تنهاب و אست אجتماعى موجودى אنسان که رهگذر آن אز
عمل بپوشد  ۀش جامیهاد و به خوאستهیق آیارى و همکارى کند تا بر مشکالت فایدست دאده، همبهها دستر אنسانیسا

                                           
  همان. ١
  ه بعد.ب ۱۹برאی مطالعه بیشتر ر.ک: منطق کاربردی؛ ص. ٢
ها و درختان و كنند؟ و (همچنین) خورشید و ماه و ستارگان و كوهند برאى خدא سجده مىא كه در زمینها و كسانىكه در آسمانآیا ندیدى كه تمام كسانى. ترجمه: ٣

خدאوند  .خوאر كند، كسى אو رא گرאمى نخوאهد دאشت و هر كس رא خدא ؛אما بسیارى (אبا دאرند، و) فرمان عذאب درباره آنان حتمى אست ؛جنبندگان و بسیارى אز مردم
   )١٨. (حج: دهدهر كار رא بخوאهد (و صالح بدאند) אنجام مى
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 ار אوین אمر رא در אختیم، אبزאر و مجارى אیرو، خدאى حکنیم کند، אز אیگرאن تفهیبه د אش ریو ناچار אست که مقاصد خو
خانه ن زحمتى، کلماتى رא به زبان آورده و אز نهانیات אو אست، بدون کمتریات حیقرאر دאده و همرאه با تنفّس که אز ضرور

  .دنین אساس אو رא ناطق به نطق ظاهرى گویدهد و بر אش خبر مىیجان خو

  شهی. تفکر و אند۴

وسته مجهوالت خود رא به معلوم یت که بشر پفکر אس ۀیشه אست. در سایژگى אنسان دאشتن فکر و אندین ویتربزرگ 
ن کلى یق و قوאنیفکر אست که به حقا ۀد. به وאسطیאفزאش مىیخو ۀیه و فطریهیه و بدیل کرده و بر معلومات אوّلیتبد

  ١شود. ح گفتگو مىیصح ۀشیאز قوאعد تفکر و אند ى،یابد. در منطق אرسطویعالم دست مى

  قصهدر مورد علت تامه و نا یحی. توض۸
ن بحث در منطق یجا که אبود. אز آن» علت ناقصه«و » علت تامه«ان شد، یکه در ضمن درس ب ییهاאز مثال یکی

  شود:یم مختصر در باره آن دאده یحین قسمت توضیکاربرد دאرد، در א
که אز  یزیچ عبارت אست אزعلت تامه  م آن به علت تامه و ناقصه אست.یعلت ذکر شده، تقس یکه برא یماتیز تقسא

جز علت تامه توقف  یزین אست که معلول بر چید. مفادش אیآیمعلول الزم م نبودوجودش وجود معلول و אز عدمش 
אز  یعنید، یآیکه אز عدمش عدم معلول الزم منیא ک حکم با علت تامه אشترאک دאرد و آنیאما علت ناقصه در ؛ ندאرد

کند؛ یدא میگر با علت تامه تفاوت پیمعدوم ممتنع خوאهد بود. אما در حکم دאعم אز علت تامه و ناقصه،  عدم وجود علت،
 یאست که علت ناقصه برא نیان علت تامه و ناقصه אیب تفاوت مین ترتیبدد. یآیود آن وجود معلول الزم نمאز وج یعنی

باشد. علت یم یکاف تحقق معلول الزم אست و هم یعلت تامه هم برא یست، ولین یکاف یتحقق معلول الزم אست ول
  افت.یشود معلول ضرورتا تحقق خوאهد یتام م یوقت

که با تحقق یطورتحقق معلول الزم אست، به یאست که برא یطیتر، علت تامه شامل تمام אجزאء و شرאبه عبارت روشن
, لذא باشدیم قق معلولط تحیאز אرکان و شرא یناقصه شامل برخ کند. אما علتیم دאیتحقق پ و ضرورتاً آن، معلول قطعاً

الزم  یگریط دیزم، وجود آتش، نبودن رطوبت و شرאیسوختن ه ی. مثال برאدیآنمی وجودبا فرض وجود آن معلول به
  شود.یم ا عدم رطوبت فقط، علت ناقصه محسوبی ییتنهاند؛ אما آتش بهیگویم אست که مجموع آنها رא علت تامه

ز معدوم شده و به یا ناقصه، معلول نیک אز علت تامه ین אست که با نبود هر یدאرد، א که علت ناقصه با تامه یتنها אشترאک
  ٢د.یآیوجود نم

  رאبطه صرف و نحو با منطق. ۹
  : نوع אستدو  نطقبا אین توضیحات روشن شد که 

                                           
  .۳، ص ۱محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج. ١
  http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=41503 پایگاه אطالع رسانی پژوهه به نشانی :. ٢
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  لّم. کا تی. نطق ظاهرى ١
  ر و تعقّل. کا تفی. نطق باطنى ٢

طور که خدאوند، قوه فکر و یعنی همانر. کلّم אست و هم متفکنى هم متعیوאن ناطق אست به هردو معنا؛ یح אنسان
شناسد) تنها אنسان رא ه بشر مىکجاندאرאن عالم (تا آنجا  ۀان همیخدאوند متعال در مطور אندیشه رא به אنسان دאده، همین

رאى بشر حنجره و مخارج ب ١عت وى جاى دאده אست.یرو رא در سرشت و طبین نیده و אیلّم آفرکنطق و ت ۀدאرאى قوّ
م مرאد و یاز و هنگام تفهیآن در موאرد ن لهیوسبهه ک هار אنسان گذאشتینام زبان در אخت حروف قرאر دאده אست. אبزאرى به

  ند. کمقصدش אستفاده 
ه کرא (ر خود یאلضّم یالم ساخته و ما فکلمات کلمه، و אز که، یجمالتى رא بر زبان جارى ساخته و אز حروف هجائ אنسان

ار ندאشته کس با אو سروکچیابانى بگذאرند و هیند. אگر نوزאد אنسان رא در بکر אلعقول אست) بازگو مىیخود دستگاهى مح
لماتى رא کرده و که زبان بازکرسد باز قوّه نطق در אو هست. و سرאنجام به سنّى مى د،نکن نیلماتى رא به وى تلقکباشد و 

ه نعمت نطق و سخن گفتن، فطرى، خدאدאدى و کمعنى) خوאهد گفت. با آنو بىا غلط یسته ک(هرچند ناقص و ش
) ... عربى وـ  ر אمور، ضابطه و قانونى دאرد. هر زبانى در عالم (فارسىیمادرزאدى אست، ولى سخن گفتن هم مثل سا

رد. کאعد אستفاده د אز آن قویح بایه برאى صحّت گفتار، و سخن گفتن صحکش אست، یدאرאى دستور زبان مختصّ به خو
ده و یط مدرسه، در قدم دوّم آموزش دیط منزل، در قدم אوّل، و معلّم و مربّى در محین در محینوزאد אنسان توسط وאلد

ى مسلّط یگوارهاى سخنیج بر معیتدراموزد. بهین سخنرאنى رא بییى و آیگوقوאعد سخن اشود تن مىیلمات به אو تلقک
چه ، رد)یאى مدد بگم هر مقصودى אز چه مادّهیه برאى تفهکث موאدّ אلفاظ (ید، چه אز حیوتوאند درست سخن بگشده و مى

ه אز چه حروفى کلمات (کان אلفاظ و یم طجاد אرتبایث אیمضارع) و چه אز حو  ئت ماضىیل هیئآت אلفاظ (אز قبیث هیאز ح
  ند.) کى אستفاده یهاو نسبت

ه با خوאندن آنها و کربر دאرد، دو علم אرزشمند صرف و نحو אست ى رא دیگوه ضوאبط سخنکزبان عربى علمى  در
ا قرאئت عبارאت عربى، خود یالمه به عربى و کتوאند هنگام سخن گفتن و مممارست و مدאومت بر قوאعد آنها، אنسان مى

 یعن אلخطأ فات عرب عبارت אست אز: حفظ אللّسان یعلم صرف و نحو و אدب ۀدیالم فاک یکرא אز لغزش باز دאرد. در 
  ٢قال.אلم
طور کلی علم صرف و نحو و منطق، همه אز علوم آلی بوده و وظیفۀ حفظ אز خطا رא برعهده دאرند، با אین تفاوت که به

 دאرد.صرف و نحو، گفتار رא אز خطا؛ و منطق، ذهن رא אز אشتباه مصون می

  گانه منطق. رئوس هشت١٠
  

                                           
אی برאی تولید شوند؛ ولی در درون خود قوهحیوאنات مثل طوطی هم قادر به سخن گفتن هستند، אما کار آنها تنها تکرאر صدאهایی هست که می هرچند برخی. ١

 سخن و ساخت جمله ندאرند و ساختار زبانی آنها به هیچ وجه قابل مقایسه با אنسان نیست.
  ١١ـ  ١٠ص  ١. محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج ٢
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  »אلمنطق«آشنایی با کتاب . ١١
های میهن אسالمی אبتدא در حوزه علمیه نجف و سپس در حوزه علمیه אیرאن و به دنبال آن در دאنشگاه» طقאلمن«کتاب 

های منطقی گشته אست؛ و ما به عنوאن یک کتاب درسی متقن و کالسیک جای خود رא باز کرده و جایگزین دیگر کتاب
  .هنوز کتابی تدوین نشده אست که بتوאند گوی سبقت رא אز آن برباید

هـ ق) אز دאنشمندאن و فرزאنگان مشهور حوزۀ علمیۀ  ۱۳۹۲ـ  ۱۳۲۲مولف אین کتاب، عالمه شیخ محمد رضا مظفر (
و مرאکز ها نجف אست وی در مدت حیات علمی خویش، تالش عظیمی در جهت אیجاد تحولی نوین و אساسی در حوزه

قدری در אین زمینه אز خود به یادگار گرאنو آثار  آغاز نمودها علمی و فرهنگی جهن אسالم بویژه متون آموزشی حوزه
  توאن نام برد.می جمله کتاب حاضر رא« گذאشت که אز آ

  ها و אمتیازאت אین کتاب عبارت אست אز:به طور خالصه ویژگی
 شود که متنمی متن آن سلیس و روאن אست و هیچ گونه تعقید و دشوאری ندאرد. אهمیت אین ویژگی آن گاه روشن -۱

  مقایسه شود.» لئالی אلمنتظمه«אین کتاب با متون درسی پیشین منطق مانند حاشیه و 
کتاب אز آغاز به عنوאن یک متن درسی برאی آغازگرאن منطق تالیف شده אست و אز אین رو توضیحات مناسب در  -۲

  موאرد نیاز אرאئه شده אست.
تدری אست به گونه אی بیان شده که نو آموز رא ها ل سالمطالب با شیوه אی אبتکاری که حاص، در بسیاری אز موאرد -۳

  دهد.می به آسان ترین وجه به فهم مقصود سوق
های شرح شمسیه، لئالی אلمنتظمه، جوهر אلنضید و کتابهایی אز אین دست که کتاب، کتاب אلمنطق نسبت به حاشیه -۴

جاه و אندی سال אز زمان تالیف آن نمی گذرد و درسی معمول منطق بوده אست، کتابی جدید و تازه אست و بیش אز پن
منطقی جدید و آرאی بعضی فیلسوفان אروپایی معاصر برخورد های همین אمر موجب گشته مولف کتاب با برخی نظام

  آن به برخی אز אین سخنان نظر دאشته باشد.های کرده و در تالیف کتاب و طرح تمرین
مناسب در جای جای آن אست که دאنشجویان رא در تطبیق قوאعد و به های ینאز אمتیازهای مهم אین کتاب وجود تمر -۵

  کندمی ورزیده« کار گیری عملی آ
مولف کتاب به خاطر آشنایی و برخورد با برخی مباحث و אشکاالت منطقی در عصر حاضر، بعضی مباحث جالب و -۶

ات رא پاسخ گفته אست. אز جمله אین مباحث، مطالبی مفید و تازه رא در کتاب مطرح ساخته و بدین وسیله پاره אی אز شبه
تعریف אلنظر אو אلفکر، אلحاجه אلی مباحث ، »توضیح فی אلضروری«، »אلعلم« אست که ذیل אین عناوین آمده אست 

  ، و...»אلعنوאن و אلمعنون«אاللفاظ، 
  אین کتاب אست.فرאאن در مقام تفهیم قوאعد و مطالب אز دیگر אمتیازאت های אستفاده אز مثال -۷
مبحث صناعات خمس به گونه אی شایسته و با تفصیلی مناسب مطرح گشته אست در حالی که » אلمنطق«در کتاب  -۸

  دیگر منطقی، کمتر به אین مبحث مهم توجه شده אست.های در کتاب
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نقیض و های دشوאر و در عین حال کم فایده مانند بحث موجهات در عکس مستوی، عکس نپردאختن به بحث -۹
  تناقض و مانند آن אز جمله אمتیازאت אین کتاب אست.

 ١مجموع אین مزאیا אست که به אین کتاب موقعیت ویژه אی بخشیده و جایگاه رفیعی برאی آن به وجود آورده אست.
  

  » دروس فی علم אلمنطق«آشنایی با کتاب . ۱۲
حوم مظفر אست، در پی تاکید علما و אساتید مر» אلمنطق«که تصحیح و تحقیق کتاب » دروس فی علم אلمنطق«کتاب 

های ذیل، زیر نظر فاضل אرجمند، جناب אستاد محمود منتظری حوزه علمیه مبنی بر אصالح متون درسی حوزه، با אنگیزه
  مقدم نگاشته شده אست:

  ها و אبحاث جدید علمی در هر یک אز علوم אسالمی.توجه به برخی مسائل نو و یافته -۱
اسب در متن درسی با در نظر گرفتن אهدאف و אسلوب آموزشی و به طور کلی، تطبیق دאدن متن درسی با رعایت تن -۲

  های آموزشی.برنامه
  های جدید در تدوین علوم و دروس حوزوی.کارگیری روش) رعایت جنبۀ نوآوری و به۳

ب بوده و بهترین کتاب درسی به אین جهت بوده אست که دאرאی متن جامع و אسلوبی مناس» אلمنطق«אنتخاب کتاب 
  ٢منطق אست.

  (ره) معرفی مرحوم مظفر. ۱۳
وی  آثار متنوع در علوم مختلف אست. یאست که دאرא یعهش یאز علما یکیمظفر،  رضامحمدیخش אهللایتوאرسته، آ عالم
و مجتهد  یهفقآمد. پدرش  یادر نجف אشرف در خاندאن علم و کمال به دن یقمر یهجر ۱۳۲۲روز پنجم شعبان سال در 

 یندختر عالمه بزرگ، عبد אلحس یزعصر خود بود. مادرش ن یدمحمد بن عبدאهللا אز علما و مرאجع تقل یخبزرگ، ش
ماه بعد אز فوت پدر به  ۵ یباو تقر یدپدر موفق نگرد یدאرمظفر به د یخ) بود. شیقمر یهجر ۱۲۹۳ -۱۲۳۵( یحیطر
 آمد. یادن
مقدمات علوم پردאخت. אو  یلمحمد حسن مظفر به تحص یخبرאدرش ش یتربو ت یبا سرپرست یאز دورאن كودك بعد

محمدحسن، به  یخو ش یبعبدאلنّ یخو برאدرאن خود، ش یزیطه حو محمد یخچون: ش یمقدمات و سطح رא نزد אستادאن
אز درس אصول  ینشد و همچن ینیو عالمه نائ אقیعر یاءאلدینمرحله، وאرد حوزه درس خارج آقا ض ینبرد. بعد אز א یانپا

در كنار علوم متدאول حوزه آن  ویאستفاده تمام و كامل برد.  یهאلدرא یهصاحب نهای אصفهان ینمحمدحس یخو فلسفه ش
אز طالب جوאن אز  یق، אو و عده א ۱۳۳۵پردאخت. در سال  یزو عروض ن یدجد یئته یاضی،زمان نجف، به علوم ر

سر  یتجمع یندر نجف رא نمودند كه موאفقت شد و آنان به א ینید یتجمع یسع رאق درخوאست אجازه تأس وروزאرت كش

                                           
  ؛ یاددאشت אز علی شیروאنی۱۳، ص ۱ظفر، محمدرضا؛ منطق همرאه با متن عربی؛ ترجمه و אضافات علی شیروאنی، ج م. ١
  ۱۰مظفر، محمد رضا؛ دروس فی علم אلمنطق؛ ص  ٢
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دאنشكده  ینكرد كه در א یسدאنشكده אجتهاد رא تأس یا ینیعلوم د یق مدرسه عال ۱۳۵۵در سال  یدאدند. و یو سامان
 یسالگ ۶۲ق در  ۱۳۸۳شد. سرאنجام در سال  یم یسعلم אصول و فلسفه تدر یر،تفس ی،چهار علم: فقه אستدالل

 .درگذشت
 یلمحمد حسن به تحص یخو ش یعبد אلنب یخدو برאدر محقق و دאنشمندش ش یبزرگ تحت سرپرست یدر خاندאن אیشان

אصول و فقه و  ینجف אشرف مرאحل عال یهکه در محضر אستادאن بزرگ حوزه علم یدنکش یپردאخت و طول یعلوم אسالم
 .یدرسان یانفلسفه رא به پا

چون حساب ، هندسه ، جبر ،  یننو یهادאنش یریبسنده نکرد و به فرאگ ینیبه علوم د کسب دאنش، تنها یردر مس אو
در علم عروض به رشته  یکتاب یدجد ینو و قالب یאز سبک یریبا بهره گ یسالگ ۲۱آورد و در  یو عروض رو یئته

 درآورد. یرتحر
نجف مطرح نبود و  یهنو در حوزه علمאز فرهنگ  یدאشت و آن زمان که هنوز سخن یفرهنگ معاصر گام برم یهمپا אو
در آشنا  یسع گذرאند،یرא م یجوאن ینآن آشنا بود و با آنکه سن یهاو مشخصه یمبا تعال شد،یم یادبه ندرت אز آن  یا

 دאشت. ینبا فرهنگ نو یانساختن حوزو
تحول و  یعهش یعلم یهاحوزه یدرس یهادر برنامه کوشیدیکه دאشت م אییژهو ینیمظفر، با آن روشن ب אستاد
 یرو אمور غ هایرאیهو به دور אز پ یرא به صورت منظم و אصول یعهش یمعارف منطق هایینهبه وجود آورد و گنج یאصالح
 عرضه کند. یضرور
 یةجمع« یسمتفکرאن آن روز به فکر تاس یرمظفر و سا ینهمرאه برאدرش אستاد محمد حس یاتی،فکر ح یندنبال א به
 هزאر ساله نجف אشرف אفتاد. یهکنار حوزه علم در» אلنشر یمنتد
ساخت  ینیعلوم د یبرא یمدرسه عال یک، »אلنشر یمنتد یةجمع«به دنبال تحقق אهدאف  ی،قمر یهجر ۱۳۵۵سال  در

سال، وزאرت فرهنگ  یککرد و پس אز حدود  یسو تاس یزیر یאلفقه) رא پ یةدאنشکده אجتهاد (کل یک ی،و به عبارت
 شناخت. یتسمعرאق آن رא به ر

و אفتتاح  دאنستیها رא رسا نم. وضع موجود حوزهشناختیم یغوسائل تبل ینאز مهمتر یکیرא  ینیخطابه حسאیشان 
که فرد  ییهاتا در آن دאنش کرد،یم یتلق یرאه نجات אز آن نارسائ یگانهرא  یبخط یتترب یبرא یאمؤسسه و مدرسه

 شود. یسدאرد تدر یازبه آن ن یغتبل یمبلغ برא
 یبخط یاستبه ر یאمجموعه ی،قمر یهجر ۱۳۶۳بود. در سال  یشانא یدאنشکده وعظ و אرشاد אز آرزوها گشودن

کالس آغاز کرد. در آن کالس،  یک ییخود رא با بر پا یشیشد و کار آزما یلقسام تشک یمحمد عل یخبرجسته عرאق، ش
אز عمر  یאما مدت کوتاه شد،یم یس) تدر אیهلم در( ع یثو אصول حد ینאصول د ی،چون فقه ، علوم عرب ییهادرس

مدرسه با  ینکه א یگشت. در حال یلکه بر آن زده شد تعط ییناروא یهاو אتهام یاپیآن نگذشته بود که بر אثر حمالت پ
 ندאشت. هایرאیهجز زدودن پ یشده بود و هدف یسمخلصانه تاس אییزهو אنگ یאهدאف عال

و دلسوزאن درد آشنا لب به  یچیدآن زمان پ یمظفر در محافل علم אهللایةآ یحرکت אصالح هاییتو موفق هایتفعال آوאزه
 یمتنظ یرאمونمظفر دعوت به عمل آورد تا پ אهللایت، אز آ یبروجرد ینحاج آقا حس یאلعظم אهللایتאو گشودند. آ ینتحس

حوزه گرאنسنگ و  ینبا אقامت در א زیمحمد رضا ن یخکند. ش تالشآن  یدرس یهاقم و برنامه یهمسائل حوزه علم
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אمتحانات و قانونمند  یمאصالح دروس حوزه، تنظ ی،خطوط אساس ینتدو ی،بروجرد یאلعظم אهللایتبا آ یمتعدد ینشستها
 رא آغاز کرد. ینیکردن مدאرس علوم د

 یانکار به پا ینאمرتجعانه و ضد אصالح،  یهاوجود مشکالت و موאنع، به خصوص حرکت یلبا کمال تاسف، به دل אما
و אستاد مظفر به نجف  یدبر علت گرد یدمز یزوفات آن مرجع وאرسته ن یشدن پس אز مدت یمارنشد. ب یو عمل یدنرس

 بازگشت.
אصالح حوزه  یعمر خود رא در پ یهمظفر سرما אهللایتאگر آ ینی،و د یعلم هاییتאز شخص یاریאعترאف بس به
 بود. دیאز مرאجع تقل یکیشک  یب گذאشت،ینم
بزرگان אشاره  ینبه א توאنیمظفر محضر آنان رא درک کرده و در درس آنان شرکت نموده م אهللایتکه آ یدیאسات یانم אز

 ینאلد یاءآقا ض یخش -۴ ینینائ ینمحمد حس یرزאم -۳محمد حسن مظفر  یخش -۲ یزیمحمد طه حو یخش - ۱ کرد:
 ی.אصفهان ینمحمد حس یخش -۷ یطباطبائ یضقا یعل یدس -۶ یرאزیش یعبد אلهاد یرزאم -۵ یعرאق
متن، حسن אنسجام همرאه با אستحکام  ییرسا یر،تعب یبایینامدאر معاصر אست که ز یسندگانאز نو یکیمظفر  אهللاآیت

 .یدאستهو یشمطالب و دقت نظر در نوشته ها
 عبارتند אز: یشانא تالیفات

 -۵ یقظةتتمة אحکام אل -۴אالسالم  یختار -۳אصول אلفقه  -۲ مال صدرא) هاییشهآرאء و אند یان(ب یقظةאحکام אل -۱
) یتهزאر ب ۵شعر (مشتمل بر  یوאند -۷אالنسان و אرتباطها بقضاء אهللا  یةحر -۶)  یارאتو خ یعאلمکاسب (کتاب ب یةحاش
 یعل -۱۱ یفةאلسق -۱۰ یאبو אلحسن אالصفهان یدאلموهوب אلس یمאلزع -۹ یثضوء אلمنهج אلحد یف یةرسالة عمل -۸

(صاحب  یمحمد حسن نجف یخشرح حال ش -۱۳(مال صدرא)  یرאزیش ینشرح حال صدر אلد -۱۲ یفةهامش אلسق
 -۱۷ یةعقائد אالمام -۱۶مؤسس جامع אلنجف  یאلطوس یخאلش -۱۵ ینرאق یشرح حال موال محمد مهد -۱۴جوאهر) 

 یةאلمثل אالفالطون -۲۱ یفلسفة אلکند -۲۰ אلسّالمیهعل یفلسفة אالمام عل -۱۹ یةאلفلسفة אالسالم -۱۸ ینافلسفه אبن س
 یخمذאکرאت ش -۲۵אلنجف بعد نصف قرن  -۲۴אلمنطق  -۲۳אز رسائل در علم کالم  یאمجموعه -۲۲ یناعند אبن س
و مجلة » אلبذرة«مانند  یشان با אنتشار مجالتیאلنشر) ضمنا א یمنتد یسאصالح حوزه و تاس یرאمونپ ییها(دست نوشته

אلهاتف و  یل،אلدل یدא،چون אلعرفان در ص ییهادر مجله -مستعار یا یحبا نام صر -یو نوشتن مقاالت متعددאلنجف 
 یهאلفکر در بغدאد و אلرسالة در مصر قوאعد و אحکام عال یه،در الذق یאلنجف در نجف، אلکحالء در عماره، אلمرشد אلعرب

 .دאدیقرאر م یانرא در معرض مطالعه جهان سالمא
در  یفشرفت. مرقد شر یاאز دن یقمر یهجر ۱۳۸۴به سال  ی،سال زندگ ۶۱محمد رضا مظفر پس אز حدود یخش هللاאآیت

 ١ قرאر دאرد. یشانא یدאر אلسالم نجف אشرف در حجره خانوאدگ یقسمت ورود

                                           
 .مظفر محمد رضا مدخل : /http://wikifeqh.ir پایگاه אطالع رسانی ویکی فقه، به نشانی:. ١
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  معرفی آقای منتظری مقدم. ۱۴
جناب  ینند حجةאالسالم و אلمسلمفاضل و دאنشم یאز پدر ۱۳۴۵ ینمقدم در چهاردهم فرورد یمحمود منتظر آقای
 אیهدر خانوאد یآمد. و یاو زאهد در شهر مقدس قم به دن یکوکارن یو مادر یمحمد صادق منتظر یخحاج ش یآقا

 .با خود دאرد یאنقالب אسالم یهارא به آرمان یدسه شه یمکه אفتخار تقد یافت یتترب یزستو ظلم یروحان
سطح و  ی،مقدمات یالتسال تحص هفت یباقم شد و در طول تقر علمیۀ زۀحو وאرد ۶۲ – ۶۱ یلیسال تحص وی در
در  ینخست شد. پس אز אتمام سطح عال ۀموفق به کسب رتب یسطح عال یانیکرد و در آزمون پا یرא سپر یسطح عال

אد جو یرزאحاج م یعظام: مرحوم آقا یاتخارج فقه و אصول رא אز محضر حضرאت آ یدوره ده ساله دروس אجتهاد یک
 אلعالی) مدظله( یخرאسان یدوحآیة אهللا אلعظمی و  ی)مدظله אلعال( یزنجان یریشب ی، حاج آقا موس)قدس سره( یزیتبر

 אستفاده نمود.
به عنوאن אستاد دروس سطح به  یدر آزمون مدرس یتقم پس אز موفق یهحوزه علم یریتمد یبا دعوت شورא ۶۹سال  در

در سال  یشانא ید.آ یقم به شمار م یهموفق حوزه علم אساتیدאز  یکیتا به אمروز  شد و אز آن زمان یمعرف یمرאکز آموزش
 یدروس آموزش عموم یشدند. هم زمان با دروس حوزو عرفیمنطق אنتخاب و م یسبه عنوאن אستاد نمونه تدر ۷۵

در  یتخصص یلتحصسال گذرאند و سپس به  ۵به مدت  یزدیمصباح  یאهللا آقا یتنظرאستاد آ یرموسسه در رאه حق رא ز
 هب »یفلسفه אسالم«سال و  ۲به مدت  »یاسیحقوق و علوم س« یאلسالم در رشته ها یهباقرאلعلوم عل یفرهنگ یادبن

(ره) به کار  ینیאمام خم یپژوهش یبعدها به عنوאن موسسه آموزش یادبن ینبه ذکر אست که א الزم پردאخت. سال ۵مدت 
  خود אدאمه دאد.

و حجةאالسالم و  یزدیאهللا مصباح  یةآ ی،آمل یאهللا جوאد یةعبارتند אز: آ یر فلسفه אسالمد یو اتیدאس ینمهمتر 
به نام  یزنجان یریشب یאهللا אلعظم یةحضرت آ یאز سو یفقه یمدرسه تخصص یسسأ. با تیاضیفאستاد جناب  ینאلمسلم

سال) و אکنون به  ۴به مدت شدند. (منصوب  یرمعظم له به عنوאن مد یאز سو ،אلسالم) یهباقرאلعلوم (عل یمدرسه فقه
 هستند.  یفهبه אنجام وظ یآموزش یعنوאن عضو شورא

کشور به  یهادر دאنشگاه یمعارف אسالم یهاکالس یتمسئول یو وאگذאر یאنقالب فرهنگ یعال یشورא یبאز تصو پس
 یدאنشگاه ها دعوت به همکاردر  یستدر ینهاد مقدس برא ینא یאز سو ،در دאنشگاه یمقام معظم رهبر یندگینهاد نما

و  یאسالم، אنقالب אسالم یخאسالم، تار ینظر ی: (مبانهاییشمربوط در گرא یهادر آزمون یتشدند و پس אز موفق
کردند که پس אز آن  یافتمذکور در یدאئم رא در تمام رشته ها یس) مجوز تدریآن و אخالق و متون אسالم یها یشهر

 تهرאن دאرند. در دאنشگاه یدروس معارف אسالم یسאشتغال به تدر یاریه אستاد سال با رتب ۱۴ یبابه مدت تقر
فلسفه و «אرشد در رشته  یکارشناس یانتا پا یزرא ن یدروس دאنشگاه یحوزو یالتبه ذکر אست مقارن با تحص الزم

نامه خود با عنوאن:  یانه پاאز رسال یعال یازאلسالم) אدאمه دאدند و با אمت یهدر دאنشگاه باقرאلعلوم (عل »یکالم אسالم
و  یفتأل یس،عبارت אست אز: تدر یببه ترت یشانא یאشتغال فعل یندفاع کردند. مهمتر» منطق ینو در بهره ور یطرح«
  ١باشد. یم یغتبل

                                           
  http://mmontazeri.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html: حوزه، به آدرس یشورאنאند پایگاه. ١
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  ن یو تمر پژوهش
  د.ین کنییعلوم رא تب یگاه منطق در طبقه بندی. جا۱

  )۶۴-۶۱؛ ص ی, محمد؛ منطق صوری(خوאنسار
  د.یرא شرح ده در جهان אسالم امل منطقتک ریس. ۲
  ) ۲۴نامۀ مفید؛ ش ، ترجمه لطف אهللا نبوی؛ فصل»سیر منطق در جهان אسالم«رشر، نیکالس؛ (
م برخوردאر אست که به موجب آن، خود به خود یو عقل سل یאز منطق فطر یهر אنسان«د ین شبهه رא پاسخ دهی. א۳

 یریکند. لذא فرאگیم فیاء رא درست تعریف، אشین فرאگرفتن قوאعد تعرشناسد و بدویح رא אز فاسد میאستدالل صح
  .»ندאرد یאهدیچ فایمنطق ه
  )۵۰؛ ص ۲، محمود؛ منطق ی(منتظر

 یچه پاسخ» ازمند منطق אستیאثبات قوאعد خود، ن یگر אست و برאیمنطق هم مانند علوم د«د:یبگو ی. אگر کس۴
  د؟یدهیم
   )۵۱، ص ۲منطق (
  افته אست؟یرאه  ییچه نوع خطاها ن אستداللید در אییאنوאع خطا، بگو. با توجه به ۶

  سوزد.یم سوزد، پس آهنیم آهن گرم شده אست و هرچه گرم شود אلف)
  ذאرد.گیم گذאرد، پس خفاش تخمیم تخم یאهخفاش پرنده אست و هر پرند ب)
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  نامهدאنش
منتظری مقدم، منطق تصورאت، معرّف، مباحث אلفاظ، کلی، אلمنطق (کتاب)، مرحوم مظفر (ره)، دروس فی علم אلمنطق، 

نامۀ عالئی،حاشیه مولی شفا، بوعلی، دאنش، یفارאبאحصاء אلعلوم، فکر، تعریف، تقسیم، منطق تصدیقات، حجت، قضایا، 
مقتضی، ، علت تامهعلت ناقصه، علت، غریزه، وאسطه در ثبوت، وאسطه در אثبات،  تهذیب אلمنطق، عبدאهللا، یمولعبدאهللا، 

مغالطه، برهان، شکل אول قیاس، حد وسط، صغری، کبری، ممکن אلوجود، وאجب אلوجود، قدیم، אزلی، مشترک لفظی، 
  .، علم صرف، علم نحو(فطرت)یمتناقض(تناقض)، فطرفلسفۀ אسالمی، کالم אسالمی، ن، یضیحادث، אجتماع نق
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