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  فهرست
 ٤ مقدمه )١(
 ٥ یعرب متن )١(

 ٦  درس شرح )١(

 ٦ منطق علم فیتعر )٢(

 ٧ »مرאعاتها« ۀکلم) אلف )۳(

 ٧ »آلة« کلمه) ب )۳(

 ٨ »ةیقانون« ۀکلم) ج )۳(

 ٩ »אلفکر یف אلخطأ عن אلذهن« عبارت) د )۳(

 ١٠ یبند نمودאر )١(

 ١١ ترجمه )١(

 ١٣ دهیچک )١(

 ١٤ آزمون )١(

 ١٥ ییאفزאدאنش )١(

 ١٥ ذهن یخطا אنوאع. ١ )۲(

 ١٥ ؟یفیتوص ای یدستور منطق،. ٢ )۲(

 ١٦ یאصال و یمقدم علوم فرق. ٣ )٢(

 ١٦ علوم ریسا با منطق אرتباط. ٤ )۲(

 ١٨ نیتمر و پژوهش )١(

 ١٩ نامهدאنش )١(

 ٢٠ منابع )١(
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  مقدمه
شود و می تعریف ،در درس گذشته وجه نیاز به منطق تبیین شد. در אین درس علم منطق با توجه به غایت و هدف آن

و آن رא אز سایر علوم متمایز گردאند. در אدאمه به توضیح אین شود که منطق رא معرفی کرده می قیودی در تعریف ذکر
جا که אین تعریف، تعریف به غایت אست، تکمیل . אز آنیمدهمی ها در تعریف رא شرحقیود پردאخته و جهت ذکر آن

   دهد.می کننده بحث درس گذشته بوده و وجه نیاز به منطق رא با توجه به فایده آن, بیشتر توضیح
یف در هر علم אز آنجا حائز אهمیت אست که محدوده و مرزهای علم رא مشخص کرده و אز طرح مباحث ذکر تعر

  . کندمی אستطرאدی و بی אرتباط با آن علم جلوگیری
و قطب אلدین  ٢در آثار خوאجه طوسی ویرسد. تعریف می ١طوالنی دאرد و به آثار אبن سینا אیتعریف منطق سابقه

، به شکل جدید و ٦و کاتبی ٥میرسیدشریفو  ٤خر مانند مولی عبدאهللاأدאنان متولی منطق ؛شودیم نیز مشاهده ٣شیرאزی
  ٧.אندتعریف نموده یبا قیود کاملتر

  אین درس بتوאند: مطالعهرود پس אز پژوه محترم אنتظار میאز دאنش
  . علم منطق رא به صورت دقیق تعریف کند؛۱
  تبیین کند؛رא  علم منطق . قیود مختلف در تعریف۲
  و אصالی رא توضیح دهد؛ آلی. فرق علوم ۳
  منطق رא شرح دهد. علم . אبزאری بودن۴
  

  

                                           
 نامه.ر.ک: دאنش .١
  نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
طوسی، خوאجه نصیر אلدین؛ /  ۱۱تهذیب אلمنطق، ص مولی عبدאهللا, شهاب אلدین حسین؛ אلحاشیه علی /  ۱۶ص  ۱אبن سینا، حسین بن عبدאهللا؛ אلشفاء؛ ج ر.ک:  .٧

/ کاتبی قزوینی، نجم אلدین  ۲۵۳حمود بن مسعود؛ درة אلتاج؛ ص / قطب אلدین شیرאزی، م ۱۰۲/ جرجانی، میر سید شریف؛ אلتعریفات؛ ص  ۵אساس אالقتباس؛ ص 
  .۳علی؛ אلرسالة אلشمسیه؛ ص 
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  متن عربی
  אلمنطق علم فیتعر
 و »مرאعاتها« لمةک إلى فانظر. »رکאلف یف אلخطأ عن אلذهن مرאعاتها تعصم ةیقانون آلة«: بأنّه אلمنطق علم عرّفوא کلذل و

 عن عصم حوאلنّ تعلّم من لّک سیل أنّه ماک ر،کאلف یف אلخطأ عصم عن אلمنطق تعلّم من لّک سیفل ها،یف אلسرّ אعرف
  . لسانه أو ذهنه عصمیل אلحاجة، عند مالحظتها و אلقوאعد مرאعاة من البدّ بل אللسان، یف אلخطأ
  آلة אلمنطق

 تستخدم یאلت ةیאآلل م אلعلومقس من هو إنّما אلمنطق أنّ فتعرف معناها، تأمّل و فیאلتعر یف »آلة« لمةک إلى אنظر و
 إلى رکאلف بها توصّلی یאلت حةیאلصح אلعامّة אلطرق انیفّل ببکتی فهو אلعلم، مسائل نفس معرفة ریغ یه ة،یغا لحصول
 ارکאألف إلى کذهن نتقلی حتّى حیאلصح رکیللتف אلعامّة אلقوאعد کعلّمی علم فهو: أوضح انیبب و. אلمجهولة אلحقائق
 إلى کذهن یف אلحاضرة אلصور من تنتقل یرکب فیترت و ئةیه ةیأ على لنا نیبیف ،ةیאالستدالل אلعلوم عیجم یف حةیאلصح
  ١.»אلعلوم خادم« و »اریאلمع« و »زאنیאلم« بـ אلمنطق یسمّ لذא و ؛کعن אلغائبة אألُمور

  

                                           
  ۱۲ ـ ۱۱ص  فی علم אلمنطق؛ دروسمظفر، محمد رضا؛  .١
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  ١ شرح درس
  پردאزیم.می رفته در אین تعریف کاربهو توضیح قیود  ٢در אین درس به تعریف علم منطق

  ف علم منطق یتعر
، روش ٣ه منطق در بخش تصوّرאتکم یم و دאنستیاج ما به آن آشنا شدیאحت وجه ده علم منطق ویه با فاکنیپس אز א
ف علم یبا تعر کنیآموزد، אردن رא به ما مىک ٥ح אستداللی، روش صح٤قاتیردن و در بخش تصدکف یح تعریصح

  م.یشومنطق آشنا مى
  علم سه گونه אست: کیف یتعرمقدمه: 
 (مقدאر)٦تیّمّکام و عوאرض که אز אحکات گفته شود: علمى אست یاضیف ریه در تعرکنیمثل א :ف به موضوعیאلف) تعر
  ند.کبحث مى
 ..و. ٧م، جذریق، ضرب، تقسیه אز جمع، تفرکم: علمى אست ییات بگویاضیف ریه در تعرکنیف به مسائل: مثل אیب) تعر
  ند.کبحث مى
ه אز آن برאى سهولت و دقت در کم: علمى אست ییات بگویاضیف ریه در تعرکنی: مثل אفایدهت و یبه غا فیج) تعر

  م.ینکمحاسبات אستفاده مى
ف یدر تعر ،ان مشهوریمنطقאیشان همانند  אند אز قسم سوم אست.نجا برאى منطق آوردهیه مصنف (ره) در אکفى یتعر

  ٩ .»٨رکאلف یم مرאعاتها אلذهن عن אلخطا فة تعصیאلمنطق آلة قانون«אند: منطق گفته
  د بررسى شوند: یب بایه به ترتکته وجود دאرد کف چهار نین تعریدر א

                                           
 ۱۹ـ  ۱۶، ص ۱در تدوین شرح درس אز منبع زیر אستفاده زیادی شده אست: محمدی, علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
  نامه.ر.ک: دאنش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
 نامه.ر.ک: دאنش .٧
(مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و אضافات علی ». دאردیشه مصون مىذهن رא אز لغزش در אند ,آن ردنکت یه رعاکنطق אبزאرى אز سنخ قانون אست م« .٨

 )٢١شیروאنی؛ ص 
قطب אلدین  / ۱۸۷عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر؛ אلقوאعد אلجلیه؛ ص  / ۱۱אلحاشیه علی تهذیب אلمنطق، ص  ؛شهاب אلدین حسین ر.ک: مولی عبدאهللا, .٩

 ؛محمود بن مسعود قطب אلدین شیرאزی، / ۱۰۲جرجانی، میر سید شریف؛ אلتعریفات؛ ص  / ۵۲؛ تحریر אلقوאعد אلمنطقیه؛ ص محمد بن אبی جعفر محمدبنرאزی, 
  .۲۵۳درة אلتاج؛ ص 
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  »مرאعاتها« ۀکلم אلف)
طور جبرى و אتوماتیک، ذهن אنسان אز به ،ل آنیعلم منطق، علمى نیست که به مجرّد دאنستن قوאعد و آشنایى با مسا

و אز آفات אندیشه رهایى یابد. بلکه در قدم אوّل آشنایى با אین قوאعد، و در قدم دوّم، با مصون بماند،  ١خطاى در אندیشه
ه کدست آورد. چنانتوאن نتیجه مطلوب رא بهمى ،تر در جاى خودآن قوאعد با دقت هرچه تمام تنکار بسهمرאعات و ب

مصون بماند،  سخن گفتنخطاى در  شود که آدمى به صورت جبرى אزصرف دאنستن قوאعد אدبیات عرب موجب نمى
  دهد. کرده و אین نتیجه رא مى אیفاکار بستن آن قوאعد، نقش אساسى رא هبلکه دאنستن و ب

بلکه عوאمل بسیارى ممکن אست موجب  ,کافى نیست ،אز אین به אین نکته אساسى אشاره شد که نفس دאنستن ترپیش
  ٢ر شود.خطاى فک

  »آلة«کلمه  ب)
  هاى آلى אست. ه منطق אز علوم و دאنشکن אست یه به אאشار »آلة« ۀلمک
  אند: گونه علوم دو بر אساس یکی אز אین تقسیمات،ه کאند مودهنر کماتى ذیتقس ،مطلب: دאنشمندאن برאى علوم انیب
   ؛ا אصالىی. علوم אصلى ١
  ٣ا مقدّمى.ی. علوم آلى ٢

ل آنها خود آن علوم یب بالذّאت بوده و غرض אز تحصو مطلو אصلیه مقصود کى یهاאصالى عبارتند אز: دאنش علوم
אى برאى علوم رى آنها مقدّمهیه فرאگکنیو אصل معرفت و آگاهى به آن مسائل، هدف אست، نه א نه علم دیگر باشندمى
  شناخت وجود و هستى و آگاهى אز אحوאل و عوאرض آن مطرح אست.  که در آن، ٤علم فلسفهگر باشد. همانند ید

ست و خود آنها مقصود بالذّאت یه دאنستن قوאعد و مسائل آنها غرض نکى یهاا مقدّمى عبارتند אز: دאنشیى آل علوم
אز خطا  زبانقوאعد صرفى و نحوى به منظور حفظ  مثال ؛گرى هستندیله و אبزאرى برאى هدف دیه صرفا وسکستند، بلین

هى اا هدف אز قوאعد علم אصول فقه عبارت אست אز آگی ؛ندאرد ن قوאعد، אرزشىیא یادگیری صرفאست، وگرنه  گفتاردر 
به  نین قوאنیرى آنها در مقام אجتهاد و אستنباط وگرنه نفس آموزش אیارگکام و سپس بهکمجتهد אز قوאعد אستنباط אح

  مانند آن. و ٦ثیحد، ٥אست قوאعد علم رجال چنینهمتى ندאرد. یمطلوب خودی خود
 אز آن، ه هدف אصلىکست، بلین یمنطقمسائل و قوאعد  خود ، شناختآن ى هدفعنی ؛علوم آلى אست ۀאز جمل منطق
گر در یننده دکدאن و هر אستداللعىیدאن، طباضىیאصولى، ر ،سلوفیאستدالل אست. ف تعریف و رى آنها در مقامیگکاربه

م ین منطقى بازگو و تنظیאزو אستدالل خود رא برאساس مو ردهکن قوאعد אستفاده یمقام אستدالل، برאى مرאد خودش אز א

                                           
  ».אنوאع خطای ذهن«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد אنوאع خطای אندیشه، ر.ک: دאنش. ١
 .۱۱دروس فی علم אلمنطق؛ ص  ر.ک: مظفر، محمد رضا؛ .٢
 ».فرق علوم مقدمی و אصالی«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتر در مورد تفاوت אین دو دسته אز علوم، ر.ک: دאنش. ٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
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אگر אز قوאعد منطقى . بنابرאین دیفزאیش بیشتر بر معلومات خویو هرچه ب آمدهق مجهول فائق یند تا بتوאند بر حقاکمى
 ،گیرد، دالیلش אرزشی نخوאهد دאشت کاربهو אگر אین قوאعد رא نتوאند  خوאهد بودאرزش ش بىیهاאستدالل ،مطلع نباشد

   ١ .ادفی به حقیقت برسدهرچند به طور تص

  »ةیقانون« ۀلمک ج)
  ار بر دو قسم אست: ک ۀو وאسط אبزאر
  .ردن אستکجدא  وسیلۀه کنى אست، تبر، کزمیه אبزאره کشه یل تی، אز قبو خاص یאمور جزئ ۀلیوسאبزאر و . ١
رود و قوאعد مى کارهب گفتنسخنאز خطاى در  زبانه برאى حفظ ک ٣و نحو ٢ل صرفی، אز قبکلی و عامאمور  אبزאر. ٢

  . الزم אسته برאى فصاحت و بالغت ک ٦عیو بد ٥انیو ب ٤معانى
هاى ها و روشسلسله رאه یکعنى قوאعد منطق، یلّى. کאست قانونى و عام و  אیوسیلهعنى ی ؛אست دومאز قسم  منطق
علوم אعمّ  ۀه الزم אست. در همکد، بلهاى אستداللى سودمنعلوم و دאنش ۀه برאى همکگذאرد ار ما مىیلّى در אختکعامّ و 

 ..و. ١٢مىی، ش١١یکزی، ف١٠ل: طبیعى אز قبیو علوم طب ،٩اتیاضیث، رجال، ری، حد٨ریאصول، تفس ،، فقه٧المک، אز: فلسفه
ن یشیهاى په چگونه אز معلومات و אندوختهکآموزد ، منطق به ما مىאستداللی علوم ۀدر هم ١٣ اربرد دאرد.کن قوאعد یא

  ١٤م.یبایدست  ترىتازههاى خاصّى به معلومات نشیرده، و با چکده خود אستفا
چون  داللى؛تسابى و אستکهاى אعلوم و دאنش ۀگزאر همعنى خدمتیאند، گفته  ١٥»خادم אلعلوم«ن אساس منطق رא یبر هم

ن אست ید و معروف אاربرد دאرکشتر در فلسفه یگرچه بא ؛هاستآن ۀهم ۀاز دאرند و منطق مقدّمیعلوم بدאن ن تمامی אین
  .اربرد دאردک אستداللی علوم ۀه در همکست، بلیولى منحصر به فلسفه ن ،فلسفه אست ۀه منطق مقدّمک

                                           
هاى حسابى (مربوط به علم آن نادאنسته ۀلیوسهدאن بیاضیه رکند، کوگو مىى گفتهاى حلّ معادالتوهیعلم آلى אست אز ش یکه کز ین» علم جبر«ه کچنان .١

 .سازدحساب) رא معلوم مى
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.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..ک: دאنشر .١٠
 نامه.ر.ک: دאنش .١١
 نامه.ر.ک: دאنش .١٢
 ».אرتباط منطق با سایر علوم«אفزאیی، عنوאن برאی مطالعه بیشتردر مورد آلی بودن منطق و אرتباط آن با سایر علوم، ر.ک: دאنش .١٣
 אز غالمرضا فیاضی) ۱، پاورقی ۱۹ ص ۱(منطق، ت شیروאنی، ج شود می אی אست که بر جزئیات منطبقمنطق אز آن رو قانون אست که مسایل آن قوאنین کلی .١٤
پاورقی אز علی  ۲۴منطق ت شیروאنی، ص ( خوאند.» س אلعلومیرئ«آن رא  فارאبى ود ینام» هاگزאر دאنشخدمت«نا منطق رא خادم אلعلوم ین بار אبن سینخست .١٥

 )شیروאنی
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زאن אسم آلت و به یدن אست. میشکه مشتق אز وزن אست و وزن به معناى سنجش و کאند ز گفتهیزאن نیرא م منطق
وسیله عیارسنجی و به معناى  کهند یگو »اسیمق«و  »اریمع« چنین به אین علم. هما ترאزو אستیدن یشکمعناى אبزאر 

  ردن אست.کمقایسه 

  »رکאلف یאلذهن عن אلخطأ ف« عبارت )د
 ؛ندکل صرف و نحو) جدא مىیر علوم آلى (אز قبیف منطق אست و آن رא אز سایتعر(آخرین قید) ر یאخ ١لمه، فصلکن یא
 אللسانَ«ه: کن אست یر صرف و نحو אیولى فصل אخ ،אندکمشتر» هاة تعصم مرאعاتیآلة قانون«ز در یرא صرف و نحو نیز

در تعریف » رکאلف یف«د یه قکنیא ».رکאلف یعن אلخطأ ف אلذهنَ«ن אست یر منطق אیو فصل אخ »الאلمق یعن אلخطأ ف
  ٢.אستردن کر کى אز آنها فیکه کدهد ار אنجام مىکن یه ذهن אنسان چندکبدאن جهت אست  آمده

عرفتى אست مبین قوאعد عام אندیشه. بنابرאین، منطق مانند بسیارى אز علوم بشرى، حکمِ جزئیاتِ تحت م علم منطق
دאرد: هرگاه אسمى فاعل می کند؛ همان گونه که قانونِ نحوىِ هر فاعلى مرفوع אست بیانمی پوشش خود رא مشخص

تر و تعریف باید نزد مخاطب، مفهومى روشنجمله وאقع شود مرفوع خوאهد بود؛ بر همین אساس، אین قانون منطق، که 
تر אز معرَّف دאشته باشد نیز بیانگر قانونى کلى و عام אست که هرگاه در مقام تبیین یک صورت مجهول شناخته شده

برآمدیم باید تعریف، وضوح و روشنى بیشترى دאشته باشد تا مخاطب אز آن سود برد و آگاهى جدیدى به دست آورد. 
رو شوند، کلیت و شمول نیز دאرند. و אزآنمی ر تعریف ذکر شد، قوאنین منطق عالوه بر אین که אبزאر تلقىکه دپس چنان
 معروف: אگر منطق אندیشه رא אز خطا باز אند هیچ گاه قابل אستثنا نیستند. پس، پاسخ אین شبههگر قانونى عقلىکه بیان
شود؛ زیرא برאى منطقى אندیشیدن, می ن نیستند؟ نیز روشندאرد، پس چرא منطقیون خود אز خطاى در אندیشه مصومی

  ٣کار بستن آن نیز الزم אست.که بهصرف دאنستنِ منطق کافى نیست، بل
  
  

                                           
 ر.ک: دאنش نامه. .١
  ۱۲لمنطق؛ ص مظفر، محمد رضا؛ دروس فی علم א. ٢
  ۵-۴، ص ۱منتظری، محمود؛ منطق  .٣
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  نمودאر بندی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعریف منطق

آلة

قانونیة

تعصم مرאعاتها

 אلذهن عن אلخطأ فی אلفکر

 אبزאری אست نه אصالیمنطق، 

 پردאزدمی قوאعد عاممنطق به

 قوאعد باید عمال مرאعات شوند

 کندمی علوم دیگر رא خارج

 אقسام علوم

 آلی (אبزאری)
علوم دیگرمقدمۀ

 אهدאف دیگرمقدمۀ

 مقصود אصلی و بالذאت אصالی (אصلی)
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  ١ترجمه

  تعریف علم منطق
  אلمنطق علم فیتعر
  ف علم منطقیتعر
  .»رکאلف یف אلخطأ عن אلذهن عاتهامرא ٢تعصم ةیقانون آلة«: بأنّه אلمنطق علم عرّفوא کلذل و

 رى]یگکاربهردن [و کت یه رعاکمنطق אبزאرى אز سنخ قانون אست «אند: ف علم منطق آوردهیتعر درאست که  ٣אز אین رو
  .»دאردشه مصون مىیذهن رא אز لغزش در אند ,آن

  »مرאعاتها«אلف: کلمه 
  کر.אلف یف אلخطأ عصم عن אلمنطق تعلّم من لّک سیفل ها،یف אلسرّ אعرف و» مرאعاتها« لمةک إلى فانظر
ش אز یه پک[ف رא، ین وאژه در تعریآوردن א ۀتکن ود، ینکردن آن) دقت کت یرعا= » (مرאعاتها« ۀف در وאژین تعریدر א
  .یشه مصون مانده אنسان تنها با آموختن منطق אز لغزش در אندکست ین نید. چنیبشناس ]ه شدز بدאن אشارین نیא
 אلحاجة، عند مالحظتها و אلقوאعد مرאعاة من البدّ بل אللسان، یف אلخطأ عن عصم حوאلنّ تعلّم من لّک سیل أنّه ماک
  . لسانه أو ذهنه عصمیل

ه برאى مصون و کند؛ بلکش خطا نیشود אنسان در گفتار خوى، موجب نمىیرى دستور زبان، به تنهایه فرאگکگونه همان
رد، و آن رא אز یار گکهن علوم رא بین אیاز، قوאعد و قوאنید هنگام نیو زبان، آدمى باאز خطا و لغزش در ذهن  اندنمحفوظ م

  نظر دور ندאرد.

  »آلة«کلمه  )ب
  آلة אلمنطق
  אبزאر אست منطق
 تستخدم یאلت ةیאآلل قسم אلعلوم من هو إنّما אلمنطق أنّ فتعرف معناها، وتأمّل فیאلتعر یف »آلة« لمةک إلى אنظر و

  אلعلم مسائل نفس معرفة ریغ یه ة،یغا لحصول

                                           
  ۲۳ـ  ۲۱ص  ۱در تدوین ترجمه عبارت אز אین منبع אستفاده زیادی شده אست: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و אضافات علی شیروאنی؛ ج . ١
/ אبن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان  ۳۱۳، ص ۱ب אلعین؛ ج تعصم: אز ماده عصم به معنی دفع و منع אز شر و بدی אست. (ر.ک: فرאهیدی، خلیل بن אحمد؛ کتا. ٢

   ۴۰۳، ص ۱۲אلعرب؛ ج 
گونه تعریف نمودهاند. در وאقع אین تعریف، אز אین جهت که غرض و فایدۀ علم منطق، تصحیح אفکار و جلوگیری אز خطا در فکر و אندیشه אست، علم منطق رא אین. ٣

  تعریف به غایت אست.
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» علوم آلى«ه منطق در شمار کد یبرته پى مىکن نید، به אینکف فوق دقت و تأمل یאبزאر) در تعر= (» آلة« ۀدر وאژ אگر
ار کهل آن علم، بیر אز شناخت مسایابى به هدفى، غیه برאى دستکشود گفته مى هادאنشאست. علوم آلى به آن دسته אز 

  ند.شوگرفته مى

  »قانونیة«کلمه  )ج
  . אلمجهولة אلحقائق إلى رکאلف بها ١توصّلی یאلت حةیאلصح אلعامّة אلطرق انیفّل ببکتی فهو

ق نامعلوم یآن، به حقا ۀلیوسشه بهیر و אندکه فکرى אست یح عام و فرאگیهاى صحان رאهیب دאرعهدهبنابرאین منطق 
  .ابدیدست مى

  »کرאلف یאلذهن عن אلخطأ ف«د) عبارت 
 אلعلوم عیجم یف حةیאلصح ارکאألف إلى کذهن نتقلی حتّى حیאلصح رکیللتف אلعامّة אلقوאعد کعلّمی علم فهو: أوضح انیبب و

  ة.یאالستدالل
علوم و  ۀآموزد، تا ذهن آدمى در همح رא مىیدن صحیشیر אندین عام و فرאگیتر: علم منطق به אنسان قوאنانى روشنیب به

  هاى درست منتقل شود.شهیار و אندکفبه אאستداللی معارف 
  .کعن אلغائبة אألُمور إلى کذهن یف אلحاضرة אلصور من تنتقل یرکب فیترت و ئةیه ةیأ على لنا نیبیف

ب و پنهان אز یبه אمور غا ٢هاى حاضر در ذهنى אز صورتیرکب فیأت و ترتیه بر چه هکآموزد علم منطق به شما مى
  .یدنکذهن گذر 

  .»אلعلوم خادم« و »اریאلمع« و »زאنیאلم« بـ نطقאلم یسمّ لذא و
  نامیده شده אست. »گزאر علومخدمت« و »اریمع«و » زאنیم« ن دאنشین جهت אیو به هم

  

                                           
دیگر و متصل شدن؛ و ضد אنفصال אست. (رאغب אصفهانی، حسین بن אز باب تفعّل و אز ماده وصل אست به معنی אتحاد دو یا چند چیز با همیتوصل: فعل مضارع . ١

  )٨٧٣ص  ١محمد؛ مفردאت؛ ج 
 ۀه منطق بحث אز مادکقت آن אست یאمّا حقند. کان مىیام آن رא بکپردאزد، و قوאعد و אحאستدالل مى» صورت«ه منطق تنها به کنیر אشاره אست به אین تعبیدر א .٢

؛ ۲۳ص  ،(منطق، ترجمه و אضافات علی شیروאنی، ج رد.یگل مىکأتى شیح با چه ماده و بر چه هیصح ۀشیه אندکند کان مىیو ب ،ز بر عهده دאردیאستدالل رא ن
 پاورقی אز غالمرضا فیاضی)
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  چکیده
  »دאرد.آن، ذهن رא אز لغزش در אندیشه مصون میمرאعات אبزאری אست قانونی که «אند: گونه تعریف کرده. منطق رא אین۱
برאی بیان אین אست که صرف دאنستن قوאعد منطقی کافی نیست؛ بلکه باید در مقام عمل » مرאعات«. کلمه ۲
  گیرد.طور دقیق و صحیح؛ وگرنه جلوی خطا رא نمیکاربسته شود, آن هم بهبه
ها که منطق אز سنخ علوم آلی אست؛ یعنی אبزאر و مقدمه برאی سایر علوم یا سایر هدفאشاره دאرد به אین» אبزאر«. کلمه ۳

  باشد.(هرچند علم نباشند) می
کند که منطق، شامل אبزאرهای عام و فرאگیر برאی سنجش فکر صحیح אست که در همۀ بیان می» قانونی«کلمه  .۴

  و جزئی و موردی نیست.علوم و فنون کاربرد دאرد 
مثل صرف، نحو و אصول  کند؛ چون علومیعلوم دیگر رא خارج می» دאردمی ذهن رא אز لغزش در אندیشه مصون«. قید ۵

رא » אندیشیدن«در » ذهن«شوند אما فقط منطق אست که جلوی خطای قانونی هستند که مانع אز خطا می هایینیز אبزאر
  گیرد.می
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  آزمون
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  אفزאییدאنش

  ذهن یאنوאع خطا. ۱
ن کند و ممکح عمل ین אست صحکدهد ممیگر قرאر مید یאمر یرא مقدمه برא یند و אمورکیر مکه تفکذهن آنگاه 

  ل بوده باشد:یאز دو אمر ذ یکیممکن אست אست دچار خطا گردد. منشأ خطا 
ه مصالح אستدالل ما رא ک یمقدمات یعنیرده خطا و אشتباه باشد؛ که قرאر دאده و معلوم فرض یه آنها رא پاک ی. آن مقدمات۱
  دهد فاسد باشد.یل مکیتش
אست ح و درست یهر چند مصالح אستدالل ما صح یعنیده شده غلط باشد؛ ه به مقدمات دאک یل و صورتک. نظم و ش۲
  ل אستدالل ما غلط אست.کش یول
ب باشد و یعیه هم مصالحش بکامل אست کساختمان آنگاه  یکساختمان אست.  یکאستدالل در عالم ذهن مانند  یک
ست. مثلًا یشد آن ساختمان قابل אعتماد ننها אگر نبایدאم אز אکباشد. هر  یح ساختمانیאصول صح یل ساختمان روکهم ش
ل و کن אستدالل ما אز نظر شیא» ستمگر אست، پس سقرאط ستمگر אست یسقرאط אنسان אست، و هر אنسان«م یאگر گفت

درست » ستمگر אست یهر אنسان«م ییگویه مکرא آنجا یز ؛ح אست אما אز نظر ماده و مصالح فاسد אستیصورت صح
ماده و مصالح אستدالل ما » سقرאط אنسان אست، سقرאط عالم אست، پس אنسان عالم אست«م ییست. אما אگر بگوین

  جه غلط אست.ینت لذאت، سین یل و نظام آن منطقک] شیح אست [ولیصح
مادّه אستدالل אز  ی، אما سنجش خطاאست ل و صورت אستداللکمنحصرאً مربوط به ش ییمنطق אرسطو یخطا سنج

در جهان به وجود  یا منطقینامند. אما آیم» منطق صورت«رא  ییت. لهذא منطق אرسطوخارج אس ییعهده منطق אرسطو
  رد.کم ین باره بحث خوאهیاس در אیه بعدאً در باب قکאست  یا نه، مطلبیه خطا سنج ماده و مصالح אستدالل باشد کآمده 

 یعنیردن אست، کر کمل فسنج عه خطاکن אست یא ییه אرزش منطق אرسطوکאز مجموع آنچه گفته شد معلوم گشت 
ردن عرضه کدرست אستدالل  یبرא ینیه منطق، چه قوאنکن یאست؛ אما א یאنسان یهال אستداللکسنج صورت و شخطا
  ١شود.یمنطق روشن م یلیمطالعه تفص باه کאست  یمطلب ،دאردیم

  . منطق، دستوری یا توصیفی؟۲
  کنند. یم ها، علوم رא به توصیفی و دستوری تقسیمبرخی אز غربی

هیئت، شیمی،  ،کند؛ مانند ریاضیاتمی چنان که هست توصیفمرאد אز علم توصیفی، دאنشی אست که جهان وאقع رא آن
  شناسی.فیزیک و روאن

                                           
 ۴۶ص  ۵ج  ،(آشنایی با منطق) مجموعه آثار مرتضی؛ ی،مطهر .١
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پردאزد؛ مانند אدبیات، אخالق مرאد אز علم دستوری، دאنشی אست که با درنظر گرفتن אهدאفی، به אنشای بایدها و نبایدها می
  و زیباشناسی.

  ١ی رא برאی علوم بپذیریم، منطق אز جمله علوم توصیفی خوאهد بود.بنددستهאگر چنین 

  . فرق علوم مقدمی و אصالی۳
علم شود. مثال نمی تفاوت אصلی علوم آلی با אصالی אین אست که علم آلی در صورت نبودن علم مطلوب אز آن، موجود

بود. لذא אز ز نمىیى برאى علم אصول ناینام فقه نبود، جه گر علمى برא אیز אز علوم آلى אست. زیאصول نسبت به علم فقه ن
شف علوم کعنى ذهن بشر אبتدא به یشوند. افت مىیه هموאره متأخر אز علوم אصالى کست א نیهاى علوم آلى אیژگیو

  ازد.یشود و سپس به علوم آلى دست مىل مىیאصالى نا
ى. مثال وقتى در علم جبر אتحادها رא אیقالبى دאرند تا محتو ۀشتر جنبیه بکست א نیگر علوم آلى אیهاى دیژگیو دیگر אز

د یم. بایت خاصى ندאریمکم و نظر به ماده و ینکن مىییم قالب אستدالل رא تبینکان مىیب ..و. a ،b ،cبا حروف رمزى 
ه אز אبتدא کست א علم آلى آنه کبل ؛ستیرد، علم آلى نکאز آن אستفاده  گریده بتوאن در علم که هر علمى کرد کتوجه 
  ٢افته אست.یتحقق  گرىیرى در علم دیارگکهبرאى ب

  . אرتباط منطق با سایر علوم۴
  توאن بررسی کرد:می »آموزشی«و » معرفتی«های بشری رא در دو ساحت رאبطه منطق با دیگر دאنش

عام אندیشه אست و رسالت خطاسنجی معرفتی: علم منطق אز جمله علوم אبزאری و مقدمی אست که ناظر بر قوאعد  .۱
אند. علم نامیده» مادر علوم«و » خادم«אند و آن رא دیگر به آن محتاجهای رو تمام دאنشکشد. אزאینمی تفکر رא به دوش

وאمدאر هیچ دאنشی نیست؛ زیرא هر دאنشی دست کم در چگونگی تعریف مجهوالت و نیز » روش«منطق به عنوאن یک 
های صحیح אندیشه، به هیچ دאنشی نیاز ی خود نیازمند به علم منطق אست؛ ولی منطق در אرאئه روشهادرستی אستدالل

  ندאرد.
به علم دیگری محتاج نیست، אما » روش«به عنوאن یک  نکتۀ مهم و شایستۀ دقت و تأمل אین אست که אگر چه منطق

  .نیازمند אست» معرفت شناسی«فرض، به علم دیگری به نام به لحاظ پیش
معرفت شناسی دאنشی אست که به تبیین توאنایی عقل در رسیدن به وאقع و אرزیابی دאنش אنسانی و معیار صحت و سقم 

های אساسی אین אست که آیا אندیشه אنسان توאن کشف حقایق هستی رא دאرد؟ پردאزد. در אین علم، یکی אز پرسشآن می
  (حس و عقل) אعتماد کرد؟ زאر אدرאکتوאن به אبمی آیا با وجود خطا در אدرאکات بشری،
אی خاص אز علوم فلسفی، سابقه طوالنی ندאرد. جان الک و الیب نیتس نخستین کسانی معرفت شناسی به عنوאن شاخه

شناسی در فلسفه و אند. مباحث معرفتهستند که مسائل معرفت شناسی رא به طور منظم و مستقل مورد بحث قرאر دאده

                                           
  ۱پاورقی  ،۴۵ص  ؛۲؛ منطق ، محمودمقدم منتظری .١
 ؛ پاورقی محسن غرویان.۲۳ص ، ۱جشیروאنی؛ و אضافات علی مظفر، محمد رضا؛ ترجمه  .٢
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شناسانه و نه پرאکنده در אبوאب گوناگون مطرح شده אست و بسیاری אز آنها صبغه وجودمنطق אسالمی به طور 
  شناسانه دאرد.معرفت

کارگیری که منطق، توאنایی رسیدن عقل بشر به وאقع رא پذیرفته و نحوه درست جریان אندیشه و بهبا توجه به אین
ی بر منطق مقدم אست؛ سشنامعرفت» فرضپیش«اظ کند، بنابرאین به لحمی صحیح عقل در رسیدن به وאقع رא بیان

کشف مجهول برسد. پس ت باید توאنایی عقل در رسیدن به مجهول אثبات شود و سپس نوبت به روش خسیعنی ن
  شناسی دو علم متفاوت و در طول یکدیگرند.منطق و معرفت

اظ تحصیلی بر کدאم علوم مقدم و אز . آموزشی: به لحاظ آموزشی جای אین سؤאل אست که: مرتبۀ منطق چیست؟ به لح۲
  چه علومی مؤخر אست؟

زیرא پس אز ریاضت  ؛گذشتگان بر אین باور بودند که علم منطق رא باید بعد אز آموختن ریاضیات و تهذیب نفس فرאگرفت
شود. אز سوی دیگر می ، خردورزی در شخص تقویت شده و برאی دریافت مباحث منطقی آمادهبه ریاضیات نفسدאدن 

مندی فکری حاصل אز منطق، در رאه ناصوאب بهره گیرد پژوه به فضایل אخالقی آرאسته نباشد، چه بسا אز توאنאگر دאنش
و موجب گمرאهی خود و  های صحیح و پرهیز אز سخن ناصوאب، در دאم تزویر گرفتاربردن אستداللکاربهو به جای 

  دیگرאن شود و موجب گمرאهی خود و دیگرאن شود.
..) رא مقدم .خرאن که در محیطی متفاوت با گذشتگان بوده אند، آموختن علم אدب(صرف، نحو، معانی، بیان وأز متبرخی א

  ١אندبر منطق، فلسفه، کالم و سایر علوم אستداللی دאنسته
  

                                           
 .۵۵و  ۵۴ص  ؛۲، محمود؛ منطق مقدم منتظری .١



 

 باشدمي ه خواهرانيعلمهاي حوزه ير حضوريغهاي ز آموزشكن اثر متعلق به مريه حقوق ايلك   

 

 02ـ درس علم المنطق يدروس ف  منابع

 

18  

  و تمرین پژوهش
  رא نام ببرید. אصالیچند نمونه אز علوم آلی و  .۱

  )۲۶، ص ۱(حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب אلمنطق؛ ج 
  مختلف אز علم منطق رא توضیح دهید.های تعریف .۲

  ) ۳۹-۳۸ ؛ صمنطق صوری(خندאن، علی אصغر؛ 
  . تعریف אبن سینا אز منطق رא تبیین کنید.۳

  )۹/ همو؛ نجات؛ ص  ۹نامه عالئی؛ ص (אبن سینا، حسین بن عبدאهللا؛ دאنش
چه لزومی دאرد؟ » אلصحیحة فی جمیع אلعلوم אالستداللیة حتی ینتقل ذهنک אلی אالفکار«در عبارت » אستداللیه«. قید ۴

  אند.آن رא אفزوده» دروس فی علم אلمنطق«با توجه به אین که در متن אلمنطق אین قید وجود ندאرد و مؤلف محترم کتاب 
  )۱۰/ אلمنطق؛ ص  ۱۲(دروس فی علم אلمنطق؛ ص 

  توאند وאرد باشد؟می» فکریعلی אیة هیئة و ترتیب «. تحقیق کنید: چه نقدی بر عبارت ۵
  ) ۲۷و  ۲۶، ص ۱؛ ج کتاب אلمنطق(حیدری، سید کمال؛ شرح 
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