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چکیده

در مواجهه با تنوع نظامهای منطق سه نظریه معرفی شده است؛ انحصارگرایی ،کثرتگرایی و ابزارگراییی .انحصیارگرایان
تنها یک نظام منطق را صحیح میدانند ،کثرتگرایان همۀ نظامهای منطق را صحیح میداننید و ابزارگراییان هییچ نظیام
منطق را صحیح نمیدانند( .صحت منطق برایشان موضوعیت ندارد) نظرییهای کیه در ایی جسیتار معرفیی میشیود
شمولگرایی است .شیمولگرایی نیه انحصیارگرایی اسیت؛ ویون بییش از ییک نظیام منطیق را صیحیح میدانید و نیه
کثرتگرایی است؛ وون همۀ نظامهای منطق را صحیح نمیداند و نه ابزارگرایی است؛ وون صحیح و ناصیحیح بیودن
نظام منطق برایش موضوعیت دارد .اب سینا نیز با تنوع در دانش منطیق روبیرو بیوده اسیت :منطیق ارسیطو یی و منطیق
رواقی-مگاری .او در ای مواجهه انحصارگرا نبوده اسیت؛ زییرا اگیر ونیی بیود یکیی را انتخیا میکیرد و دیگیری را
وامینهاد .وی کثرتگرا هم نبوده است؛ زیرا اگر ونی بود هر دو را بدون دخل و تصرف و بیکموکاست بر میگرفیت.
اب سینا ابزارگرا نیز نبوده است؛ زیرا صحت نظام منطق برای او موضوعیت داشته است.
واژگان کلیدی :انحصارگرایی ،کثرتگرایی ،ابزارگرایی ،شمولگرایی ،واقعگرایی ،روانشناسیگرایی ،قراردادگرایی.
 .1استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

m.zahiri @ isca.ac.ir

Copyright © 2021, Author(s). This is an open-access article distributedunder the terms of the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) whichpermits copy and redistribute the material just innoncommercial
usages, provided the original work is properly cited.

151

شمول گرایی منطقی به مثابۀ روش عقالنیت نو ی

مقدمه

لوگیکه 1که اول بار توسط رواقیون به کار رفته است (مصیاب ،)9382 :1131 ،،از واژه لوگیو  2مشیتق شیده اسیت.
( .)Webster, 1990: 702لوگو در زبان یونانی به معانی سخ  ،کلمه و عقیل بیه کیار رفتیه اسیت (.)Ibid, 703
لوگو خود از دو ریشه مختلف مشتق شده است؛  Legoو  .Legeinدر دایرةالمعارف فلسفۀ پیل ادواردز ،لوگیو از
ریشۀ  Legoبه معنای «میگویم» دانسته شده است ( ،)Edwards, 1967: 83امیا در داییرةالمعیارف فلسیفۀ راتلی
آمده است که ریشۀ لوگو  Legein ،به معنیای «گفیت وییزی بیا معنیی» اسیت ( .)Craig ,2000: 818اصیطال
لوگو از یونان باستان و آیی های یهود و مسیح تا دوران معاصر کاربرد داشته و دارد .یونانیان لوگو را به معانی متعدد
به کار میبردند ،از جمله کلمه ،گفتار ،و عقل .نزد الهیدانان یهود ،لوگو معادل پیامبر بوده است .الهیدانان مسییحی
لوگو را همان «کلمة الله» یا مسیح میدانستند .در دوران معاصر نیز لوگو معانی متعدد یافته اسیت؛ از جملیه نیزد
هگل معادل «رو » ،نزد دریدا معادل با «نوشتار» و نزد تیلیخ به معنای «تجلی خدا» به کار رفته اسیت (نییکسییرت،
 ،1138ص .)942
ارسطو لوگو را در موارد مختلف و متعدد و به معانی متنوع از تعرییف ،مفهیوم ،ویسیتی اشییاء و جیواهر گرفتیه
(ارسطو 994 :1132 ،و  )900تا جمله ،رساله ،قضیه ،قیا در منطیق ،بید وسیط بیی افیرا و تفیریط در اخیال،،
جوهر ،صورت و ذات اشیاء در متافیزیک به کار برده است (نیکسیرت .)942 :1138 ،گفتنی است که بیه کیار بیردن
لوگو به معنای عقل ،ممک است موج ،خلط میان واژههای لوگو و نو  3در ادبیات فلسفی یونان باسیتان شیود،
اما به کار بردن لوگو به معنای سخ و در نتیجه به کار بردن لوگیکه به معنای «قواعد سخ » مانع بروز ونی خلطیی
میشود .هایدگر دربارۀ لوگو تعبیری و یژه دارد .او لوگو را از ریشیۀ  Legeinمیدانید و در مقدمیۀ کتیا هست ی و
زمان خود به معناشناسی ای واژه میپردازد .وی با اشاره به تعدد معانی لوگو نزد افالطون و ارسطو ،معتقد اسیت کیه
ای معانی متنوع در تقابل با یکدیگرند و هرگز معنایی بنیادی و وابد را عرضه نمیدارند .هایدگر معتقد است معیانیای

1. Logike
2. Logos
3. Nous

150

سال هفتم ،شمارۀ سیزدهم ،بهار و تابستان 1041

که از دیرباز برای لوگو گفته شده است ،از جمله کلمه و سخ و تفاسیری کیه در ایی وادی صیورت پ یرفتیه اسیت،
معنای بنیادی ای واژه را در بجا برده است .به باور وی ،لوگو مبنیای سیخ گفیت و بقیقتیی اسیت کیه تجلیی
ویزی را ممک میسازد .برای اسا  ،لوگو باعث میشود آن ویزی که دربارۀ آن سخ گفته میشیود دییده شیود و
ای کار را برای کسانی میکند که در سخ گفت شرکت دارند .از نظیر هاییدگر لوگیو شی ن ااهارکننیدگی و متوجیه
پدیدار است .از طرفی خود «پدیدار» که از ریشۀ یونانی «فاینامنون» است به معنای وییزی اسیت کیه خیود را آشیکار
میکند .لوگو در آشکار کردن و متجلی ساخت ویزی ،استقالل تام ندارد و ای خود شیء است کیه در آینیۀ لوگیو
متجلی میشود .ای ذه نیست که به شیء معنا میبخشد ،بلکه آن وه به اهور میآید در واقع جلوه خود اشیاء اسیت
(کمالی.)1 :1135 ،
بکمای مسلمان لوگو را به نطق و لوگیکه را به منطق ترجمیه نمودهانید .در خصیوص واژۀ منطیق نیزد بکمیای
مسلمان گفته شده است که:
یا مصدر میمی از مادۀ نطق و به همان معنا میباشد ،که در این صورت از باب مبالغه بر این علم اطالق شالدا ا ال
(یعنی به اندازاای در رشد نطق به معنای صحب کردن و تکلم نمودن مؤثر بالودا و در پالرور نطالق باله معنالای جالء
مساوی انسان ،که منشأ همۀ ویژگیهای او میباشد ،نقش داشته ،گو یا خود آن ا

) و یا این که منطق ا م مکان از

مادۀ نطق به معنی محل نطق میباشد که چون محل ظهور نطق این دانش بودا ا

 ،به آن منطق یعنی جایگالاا نطالق

گفتهاند (هادوی.)19 :9631 ،

قط،الدی شیرازی ،در شرح حکمت االشراق ،دربارۀ سمت 1منطق میگوید« :سمت منطق همان منطیق اسیت و
منطق از نطق داخلی که قوهای است که در آن معانی رسم میشوند ،مشتق است؛ زیرا منطق مه

ای قوه میباشید».

مولی عبدالله یزدی نیز در باشیه بر تهذیب المنطق تفتازانی ،در مورد سیمت منطیق معتقید اسیت« :منطیق را از آن رو
منطق گفتهاند که نطق بر نطق ااهری که همان تکلم است و بر نطق باطنی که عبیارت از ادرا کلییات باشید ،اطیال،
میگردد و ای علم تکلم را تقو یت و ادرا کلیات را تصحیح مینماید» (همان .)10-11 :نکتۀ مشیتر همیه دییدگاه
 .1سمت علم از رئو ثمانیه است که علمای قدیم در ابتدای هر علم از آنها بحث میکردهاند و مراد از آن وجه تسمیۀ علم میباشد.
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های مطر شده ،وجود توانایی ذاتی در انسان برای تبیی «ما فی الضمیر» است .در طول تیاریخ ایی تیوان ذاتیی بشیر
تجلیات نظاممند مختلفی یافته است .یعنی بشر برای عقالنی سازی و خردپسند نمودن باورهیایش از نظامهیا ،قواعید و
روشهای بی االذهانی مختلفی بهره برده است و نظامهای متنوع منطق را رقم زده است .ای تنوع ،پرسیشهای فلسیفی
مهمی را برساخته است .در ای مقاله به برخی از پرسشهای ناار به تنیوع نظامهیای منطیق میپیردازیم .انتظیارات از
منطق ،گاه به خطا دوار قبض و بسطهایی میشودازای رو نخست قلمرو منطق را بهطور منقح تبیی نمیوده و سی ب بیه
تکثر و تنوع و مسئلۀ انتخا نظام منطق مطلو میپردازیم .در ادامه ،ضم بیان نظریههای مختلف در ایی زمینیه بیه
معرفی نظریه مختار یعنی شمولگرایی منطقی میپردازیم .با بیان دو نمونه کاربرد شمولگرایی منطقی همچیون روشیی
برای عقالنیسازی باورها ،مقاله را پایان میدهیم.
 .1قلمرو منطق

تعهد به صوری بودن منطق در بحث از مصونیت از خطا در صورت به کار بردن درست منطق و جدا کردن اندیشیههای
غلط از اندیشههای درست به وسیلۀ ترازوی منطق ما را در پاسخ به پرسشی که اینك مطیر مییکنیم ییاری مینمایید.
سؤال ای است« :وه انتظاراتی باید از منطق داشته باشیم؟» .ایی پرسیش بیرای تحقییق باضیر ،مهیم اسیت ،امیا تیا
پرسشهای مقدماتی ذیل پاسخ داده نشود ،ارائۀ پاسخ مناس ،به ای سؤال ممک نخواهد بود:
 .1منطق وگونه ما را از خطا مصون میدارد؟
 .9فرایند تفکیك اندیشههای درست و غلط وگونه است؟ آیا منطیق اندیشیههای درسیت را سیتارهدار نمیوده و در
اختیار ما مینهد ،یا اندیشههای غلط را نشاندار مینماید؟
بحثی میان منطقیون وجود دارد که وندان فراگیر نبوده است ،لک از اهمیتی بهسزا برخوردار میباشد و آن ایی کیه
«کارکرد منطق ،سلبی یا ایجابی است ؟» وقتی منطق در مقام کاربرد با استداللی در فلسیفه مواجیه میشیود ،بیداکثر
ویزی که میتواند به ما بگوید ویست؟ آیا میتواند بگوید نتیجه به دست آمده در آن استدالل نتیجهای غلط است؟ آیا
میتواند بگوید آن نتیجه غلط نیست یا بتی میتواند بگوید آن نتیجه درست است؟ درستی و غلطی نتیجیۀ مسیتخر
از یك استدالل به وه معناست؟ در مواجهۀ منطقی با استدالل مزبور دو بالت ممک است اتفا ،بیفتد:
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 .1استدالل مزبور ،استداللی درست نباشد .در ونی وضعیتی آیا منطق میتواند بگوید نتیجیه بیه دسیت آمیده از
استدالل غلط است؟ استدالل ذیل استدالل نادرستی است:
 ،13عدد فرد است یا  13عدد زو است.
 ،13عدد اول است.
پب  ،13عدد فرد است.
اما آیا منطق میتواند بگوید نتیجۀ استدالل نادرست است؟ مسلما خیر؛ زیرا نتیجیۀ اسیتدالل گیزارهای صیاد ،اسیت.
بداکثر ویزی که منطقی میتواند در ای جا بگوید و باالتری خدمتی که منطق میتواند به علمی که اسیتدالل مزبیور
در آن علم مطر شده است ،عرضه نماید ،ای است که بگوید ای نتیجه از آن مقدمات به دسیت نمیآیید .بیه عبیارت
دیگر فقط میتواند بگوید استدالل ،نادرست است ،نه ای که نتیجه به دست آمده از اسیتدالل ،نادرسیت اسیت .پیب
منطق به خودی خود و به تنهایی قادر نیست بگوید نتیجهای غلط است.
 .9استدالل مزبور ،استداللی درست باشد .در ونی وضعیتی بداکثر ویزی که منطق میتواند در اختیارمان قیرار
دهد ویست؟ آیا میتواند بگوید نتیجۀ به دست آمده از استدالل غلط نیست؟ به استدالل ذیل توجه کنید:
بافظ تهرانی است یا بافظ تبریزی است.
بافظ تبریزی نیست.
پب بافظ تهرانی است.
ای استدالل درستی است ،اما آیا منطق میتواند به ما بگوید نتیجۀ استدالل غلط نیست؟ بیاالتری اطالعیاتی کیه
منطق میتواند در خصوص استدالل فو ،در اختیار ما قرار دهد ای است که استدالل ،استدالل درستی است و نتیجیۀ
استدالل از مقدمهها به دست آمده است .اما ای که ای نتیجیه از آن مقدمیهها در ییك سیاختار اسیتنتاجی درسیت بیه
دست آمده باشد ،برای ای که ادعا کنیم ای نتیجه غلط نیست ،کافی نمیباشد.
دربارۀ فکر و اندیشه در منطق گفته شده است مراد از اندیشه یا فکر «اجرای عملییات عقلیی در معلومیات موجیود
برای دستیابی به مطلو » میباشد و مطلو همان علم به مجهول است .همچنی در تحلیل تعرییف فیو ،گفتیه شیده
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است که فکر سه مربله دارد:
 .1برکت عقل از مجهول به معلومات بایگانی شده نزد ذه ؛
 .9برکت عقل میان معلومات برای جستجو در آنها و تنظیم مقدمات متناس ،با مشکل برای بل آن؛
 .1برکت عقل از معلوماتی که توانسته از میان دانستههایش تنظیم کند ،به سوی مطلو (مظفر.)04-12 :1134 ،
روش است که برای وقوع خطا در فکر ،کاستی در هر یك از سه مربله فو ،کافی است ،لک برای صیحیح بیودن
فکر باید همه مرابل در نهایت کمال طی شوند و ای مستلزم آن است که از معلومات دیگر که مربیو بیه علیم منطیق
نیست مدد گرفته شود و ازای رو طی تمام مرابل فو ،،بیکم و کاست ،از عهدۀ منطیق بیه تنهیایی سیاخته نیسیت .بیه
همی خاطر میگوییم منطق ،کاربرد سلبی دارد نه ایجابی؛ یعنی منطق تنها خطاسن فکر و اندیشه است و خطای فکیر
را به ما نشان میدهد و آن هم نه به ای معنی که بگوید نتیجۀ ای برکتهای فکری صاد ،یا کاذ اسیت ،بلکیه خطیا
ناار به فرایند فکر است ،نه نتیجه؛ زیرا هم ونان که گفتیم نتیجهای کیه از ییك اسیتدالل گرفتیه شیده اسیت ،بتیی در
صورت خطا بودن صورت استدالل و بتی در صورت کاذ بودن مقدمات ،ممک است صاد ،باشید .بیه مثیال ذییل
توجه کنید:
سقرا  ،اهل مدینه است؛
هر اهل مدینهای ،فیلسوف است؛
پب سقرا  ،فیلسوف است.
در ای استدالل ،صورت استدالل درست است ،مقدمات کاذ اند ،اما نتیجیه صیاد ،اسیت .در مثیال « 13عیدد
زو یا فرد است» ،که پیشتر بیان کردیم ،نیز استدالل به لحاظ صوری نادرست است ،مقدمات صاد،اند ،نتیجیه هیم
صاد ،است؛ ازای رو نه از کاذ بودن مقدمات ،میتوان ک

نتیجه را نتیجه گرفت و نیه از صیاد ،بیودن مقیدمات،

صد ،نتیجه برمیآید.
بدی ترتی ،پاسخ ای پرسش که «منطق وگونه ما را از خطا در فکر مصیون نگیه مییدارد؟» تیا بیدودی روشی
میشود .منطق از طریق نشان دادن خطای صوری در فرایند فکر و اندیشه ،خطا را روش میسازد .یعنی نشان میدهید
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در سیر از معلومات به مجهول ،خللی وجود دارد ،لک در خصوص صد ،و ک

نتیجۀ فکر که در قالی ،ییک گیزاره

بیان میشود ،نمیتواند داوری کند .در پاسخ به ای پرسش که «آیا منطق ،اندیشۀ درست را به میا نشیان میدهید؟ بایید
گفت هرگز منطق به تنهایی نمیتواند جز سالمت صوری سیر از معلومات به مجهول (فکر) ،وییزی را معیی نمایید و
ای برای درستی اندیشه ،شر الزم است و نه کافی.
منطق به تنهایی ،نگاادارندۀ فکر از وقوع در خطا نیس  ،چرا که اصول و قواعد منطق نمیتوانالد هماله مالواد قاالایا را
تعدیل و تصحیح کند .ز یرا در

و نادر

بسیاری از مواد ،جء با مباحث فلسفی قابل ا تکشاف نیس  .به عنوان

مثال این که برخی ا تداللها به قول به حدوث عالم و برخالی دیگالر باله عقیالدا باله قالدع عالالم میانجامنالد ،حاصالل
اختقف در هیئات و اشکال ا تداللها نیستند و منطق هر دو د ته ا تدالل را صحیح میبینالد .البتاله منطالق توصالیه
میکند که در قیاس برهانی مواد قاایا باید یقینی باشد ،ولی خود منطق راهی برای تشخیص قایۀ یقینالی از غیریقینالی
ندارد و خقصه این که منطق چنان دانشی ا

که متکفل حفظ از خطا در مواضعی ا

کاله منشالأ خطالا صالورت

ا تدالل باشد ...پس منطق به لحاظ محدودی خود ،نمیتواند در باب اصقح مواد کالاری انجالاع دهالد ...در ایالن
صورت خن منطقدانان را که میگویند :منطق ذهن را از خطای در فکر حفظ میکند ،نباید باله نحالو پال یر کلالی،
اخ نمود (یو ف ثانی.)926 :9636 ،
 .2تکثر نظامهای منطق و مسئلۀ انتخاب

امروزه با نظام های متنوع و متکثر منطق رو برو هستیم؛ ای واقعیتی غیرقابلانکار است .اما به کدام منطق اعتماد کنییم؟
به همۀ منطقها؟ یکی؟ یا بعضی؟
در فلسفۀ منطق دو رو یکرد مهم و مبنایی وجود دارد .1 :واقع گرایی در منطق؛ .9غیر واقع گرایی در منطق.
یکی از پروالشتری و مهمتری مبابث فلسفۀ منطق و ریاضیات تحتعنوان بررسی واقعگرایی در منطیق شیکل
گرفته است .منطقدانان و ریاضیدانان مدعی هستند مبنای تمام علوم ،منطق و ریاضیات است .بال سیؤال ایی اسیت
که مبنای خود منطق و ریاضیات ویست؟ اگر مدعی باشیم که مبنیای منطیق و ریاضییات در (عیالم) واقیع قیرار دارد،
رئالیسم منطقی و ریاضی شکل میگیرد.
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یکی از ویژگیهای جالب توجه ر یاضیات ،کاربرد آن در عاللم تالجربی ا ال  .هر کداع از شاخههای علم بسیار و باله
دفعات از قسم های مختلف ر یاضیات کمک گرفتهاند ،از کاربرد فااهای هیلبرتی در مالالکانیک کوانتالوع گرفتاله تالا
کاربرد هند ۀ دیفرانسیل در نسبی عاع ،تنها علم فیءیک نیس که از خالدمات ر یاضیات به نفع خالود بالهرا میبالرد.
ا
مثق ز یس شنا ی ،به نحوی گستردا ،معادالت تفاضلی و شاخصهای آمالاری را باله کالار میگیالرد .نقشهالایی کاله
ر یاضیات در این نظر یهها بازی میکند نیء متنوع و گوناگون ا

 .ر یاضیات افءون بر این که به پیشبینیهای تجربالی

کمک میکند ،همچنین الادگی و ایجاز را در اظهار بسیاری از نظریهها امکانپ یر می ازد .به طور قطع همچنان کاله
زبان ر یاضیات برای علم مهم ا

 ،مشکل میتوان تصور کرد که نظر یههایی ماننالد مکانیالک کالوانتم و نسالبی عالاع

بدون به کارگیری میءان قالابل تالوجهی از [د تاوردهای] ر یاضیات ،چگونه تبیین میشالدند .برخالی فیلسالوفان از ایالن
واقعی قابل ذکر و در عین حال غیرقابلمناقشه که ر یاضالیات بالرای علالم اجتنابپال یر ا ال  ،باله نتالایج متالافیءیکی
خاصی ر یدااند[ .از این میان] به ویژا کواین و پاتناع ا تدالل کردااند کالاله اجالالتنابناپ یری ر یاضالیات بالرای علالم
تجربی به ما دلیل کافی برای باور به وجود هو ی های ر یاضی ارائه میدهد .بر ا اس این ا التدالل ،الخن گفالتن از
هو ی های ر یاضی مانند مجموعهها ،اعداد ،توابع ،و ...برای بهتر ین نالظر یههای عالاللمی مالا اجتنابناپال یر ا ال .
بنابراین ما باید پایبند و ملءع به وجود این هو ی های ر یاضی باشیم .وگرنه (اگر ملتءع به وجود این هو ی ها نباشالیم)
مرتکب آنچه پاتناع عدع صداق فکری مینامد ،شداایم .افءون بر این ،به نظالر مالالیر د هالالو ی های ر یالالاضی باله
اندازۀ دیگر هو ی های نالظری در عاللم ،تجربی هستند؛ ز یرا اعتقاد به وجالود هو ی هالای ر یاضالی بالهو الیلۀ همالان
شواهدی توجیه شدا ا

که کل نظر یه (و بنابراین اعتقاد به وجالود دیالگر هالو ی های نظری) را تأیید میکنند .ایالن

ا تدالل به عنوان برهان «اجتنابناپ یری رئالیالالسم ر یالالاضی» کالواین – پاتنالاع شالناخته میشالود« .بالراهین اجتنالاب
ناپ یری» دیگری نیء وجود دارد ،ولی این یکی از هر نظر بانفوذتر و موثرتر ا

(کالیوان.)62 :9631 ،

هر یک از دو نظریۀ واقعگرایی و غیرواقعگرایی در طول تاریخ علم منطق طرفداران قدرتمنید و مخالفیان سرسیختی
داشته است و ونی نیست که معارضات اندیشهای در ای خصوص پایان یافته و یک نظریۀ وابید بیاکم شیده باشید.
غیرواقعگرایان یا روانشناسیگرایی و یا قراردادگرایی را در منطق را دنبال کردهاند.
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از طرفی اختالف نظر در نگاه به تکثر منطق هم کم نیست .قطعیت یافتههای منطق موجهات جدیید ممکی اسیت
برای معتقدی به ای نظام منطقی خیلی بیشتر از منطقدانانی هموون کوای باشد که اعتقادی به منطق موجهات ندارند
و جهات را در منطق ب ف کرده و منطق موجهات را به منطق کالسیک فرو میکاهند .درون منطق موجهات نیز همیی
طور است؛ یک استدالل در برخی نظامهای منطق موجهات ممک است درسیت و پی یرفتنی باشید و در نظیام دیگیر
مغالطه بهشمار آید .میان برخی نظامهای منطقی جدید و منطق قدیم نیز ونی ماجراهایی به وجود آمده اسیت؛ ممکی
است یک استدالل در منطق قدیم ،قاعدهای تخطیناپ یر تلقی شود ،اما همان استدالل در منطق جدید مغالطه باشید و
بالعکب .بتی در خود منطق قدیم هم ،ونی ماجراهایی وجود داشته است؛ استداللی در منطق سینوی قاعیدهای الزم
و مفید و در مکت ،ارسطو یی مغالطه بهشمار میرود و بالعکب.
 .3منطق و عقالنیت

دو نگاه به جایگاه منطق در پشتیبانی از شبکۀ باورها میتوان داشت .بر اسا نگاه اول ،منطیق در فراینید تکیوی نظیام
باورها مشارکت دارد .در نگاه دوم منطق هیچ مشارکتی در تکوی نظام باورها نیدارد (ممکی اسیت بیر اسیا شیهود،
باوری وجودشناسانه شکل بگیرد) ،ولی پب از شکلگیری نظریه ،منطق برای خردپسند نمودن آن نزد همگان ،به ییاری
فاعل شناسا آمده و آن باور را خردپسند میکند.
به باور برخی محققان ،یکی از نتایجی که بر ای دو رویکرد مترت ،میباشد ای اسیت کیه بنیا بیر رو یکیرد اول بیه
منطق ،که آن را نظریۀ اثباتی در کارکرد عقل مینامند (عقل اثباتی) ،نتای به هیچ روی اصیال نمیشیوند و تغیییر نییز
نمیپ یرند و اگر اطالعاتی به خالف آنها مطر شود ،ای اطالعات به هر طریق ممک باید خود را بیا آن نتیای عقلیی
مسلم و تغییرناپ یر هماهنگ کنند ،در غیر ای صورت ،عقالنیی و خردپسیند محسیو نمیشیوند .اب سیینا خیود در
موضوع جسمانی بودن معاد ونی موضعی را اتخاذ میکند .به باور ایشان بازگشت رو به بدن عنصری مستلزم تناسیخ
بوده و محال عقلی بودن تناسخ نیز پیش از ای در مکت ،فلسفی او اثبات شده است؛ ازای رو ،وی به دلیل تعهد عقلیی
خود نمیتواند معاد جسمانی را ب یرد .اما از سویی اب سینا فیلسوفی مت له است و تعهد دینی نییز دارد و سیرانجام نییز
تحتت ثیر تعهد دینی خود مسئلۀ جسمانی بودن معاد را بیرون از قلمرو پژوهش عقالنی تفسیر میکند و به ای دلیل که
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معاد جسمانی در نظام عقالنی او ،مستلزم تناسخ است ،خردگریز معرفی میشود .نکتیۀ بیائز اهمییت ایی اسیت کیه
اب سینا به دلیل تعارض نظام عقالنی و باور دینیاش باضیر بیه بیازنگری و بازسیازی نظیام مفیاهیم و اصیول فلسیفی
خویش نیست.
اما به عکب نگاه فو ،،در رویکرد دوم ونی نتیایجی اتفیا ،نمیافتید .نگیاه صیدرالمت لهی شییرازی در بکمیت
متعالیه به عقل و نظامهای بر آمده از آن بر اسا رویکرد دوم است .ایشان عقل را تبیی گر میداند و نظریۀ عقل تبیینیی
را مد نظر دارد؛ از ای رو همواره راه تجدید نظر در یافتههای فلسفی خویش را باز میگ ارد و با مبنیا قیرار دادن معیارف
وبیانی و یافتههای عرفانی،مقدمات توسعه و پیشرفت دستگاه فلسفی خود را فراهم مینماید .بهتری نمونه برای نشیان
دادن تمایز رو یکرد ایشان از رو یکرد مشائی در موضعی است که هنگام مواجهه با مسیئلۀ جسیمانی بیودن معیاد اتخیاذ
مینماید .مالصدرا مسئلۀ جسمانی بودن معاد را به عنوان یک باور وبیانی ،از پیش خردپ یر میداند و مطلو برای او
ای است که نظام باورهای خودش را به گونهای بازسازی کند و در منظومه عقالنی خود به گونهای بیازنگری نمایید ،کیه
قادر به ارائۀ تبیینی خردپسند از معاد جسمانی باشد .مثال خو برای روش نمودن بیشتر تفاوت دو رو یکرد فو( ،عقیل
اثباتی و عقل تبیینی) توجه به نوع استفاده از نظامهای هندسی و ریاضی بیرای تبییی پدییدههای فیزیکیی اسیت .عقیل
اثباتی همچون هندسه و ریاضیات محض عمل میکند و عقل تبیینی مانند هندسه و ریاضیات کاربردی .رو یکرد عقیل
تبیینی به گونهای است که در آن میتوان در صورت لزوم نظامهای هندسی و ریاضی بدیل و جانشینی را در تبییی بهتیر
پدیدههای فیزیکی وارد نمود ،همچون جایگزی نمودن نظامهای هندسی نااقلیدسی در فیزییك نیوی بیه جیای نظیام
هندسی اقلیدسی در فیزیك کالسیك با بفظ سازگاری و انسیجام اصیل موضیوعی الزم بیرای نظامهیای هندسیی کیه
خردپسندی تبیی ها را تضمی میکند (کیاشمشکی.)11-19 :1131 ،
در ای جستار نگاه به عقالنیسازی باورها از سنخ دوم است یعنی عقل تبیینی؛ ازای رو منطق در ای فضای ذهنیی،
منطق کاربردی است.
 .4شمولگرایی در منطق

اعتماد در نظامهای متعدد و متکثر منطقی درجات متفاوتی مییابد و مسئلۀ جدیدی مطر میشود که اگر با نظامهیای
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متعدد و متکثر منطقی رو به رو هستیم ،آیا باید الزاما در منطق انحصارگرا 1بود یا میتوان کثرتگرا 2بود .انحصیارگرایی3

در منطق اعتقاد به ای معناست که فقط یک نظام صحیح از منطق وجود دارد که قطعا ای دیدگاه با واقعگرایی در منطیق
مناسبت دارد .کثرتگرایی 4در منطق اعتقاد به ای است که همۀ نظام های منطق صحیح هسیتند؛ دییدگاهی کیه قطعیا
ای دیدگاه با واقعگرایی در منطق مناسبت ندارد .در عرض ای دو نظریه (یعنی انحصارگرایی و کثرتگراییی در منطیق)
نظریۀ دیگری وجود دارد که براسا آن هیچ نظام صحیحی از منطق وجیود نیدارد و طبیق ایی نظرییه ،کیاربرد مفهیوم
صحت برای نظامهای منطقی نامناس ،است؛ ای نظریه به ابزارگرایی  5در منطق موسوم است کیه ایی دییدگاه نییز بیا
واقعگرایی سازگاری ندارد.
رویکردهای انحصارگرایانه ،کثرتگرایانه و ابزارگرایانه در فلسفۀ منطق معرفی شده و مورد بحث و بررسی فیلسیوفان
منطق قرار گرفتهاند .رویکردی که برآنیم در ای جستار معرفی کنیم ،شمولگرایی 6در منطق است؛ رویکیردی کیه آن را
بهمثابۀ روشی برای عقالنیسازی باورها معرفی میکنیم .شمولگرایی نه انحصارگرایی است ،ویون بییش از ییک نظیام
منطق را صحیح میداند و نه کثرتگرایی است وون همۀ نظامهای منطق را صحیح نمییدانید و نیه ابزارگراییی اسیت،
وون صحیح و ناصحیح بودن نظام منطق برایش موضوعیت دارد.
برای نزدیک شدن به معنا و مراد از شمولگرایی در منطق ونی در نظر میگیریم که اگر یك نظیام منطیق (بیهطیور
انحصاری) توان پشتیبانی از عقالنییت نظیام باورهیای میا را نداشیته باشید ،ابتیدا رخنیهها و بفرههیای منطقیی نظیام
باورهایمان را مییابیم ،س ب از میان دستگاههای متنوع منطق ،آنها که توان رفع کاستی مزبور را داشته باشند ،انتخیا
میکنیم .در نگاه به دستگاههای منطق غربال شده ،نگاهمان به وجهی از آن دستگاههاست که رافع نقص نظیام باورهیای
ماست .وجوه به دست آمده را به دستگاه منطق اصلیمان عرضه میکنیم ،اگر دستکم با یکی از آن وجوه ،سازگار بیود،

1. Exclusivist
2. Pluralist
3. Exclusivism
4. Pluralism
5. Instrumentalism
6. Inclusivism
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آن را از دستگاه منطق مورد نظر اخ مینماییم .ای فرایند را بیرای بفرههیای منطقیی دیگیر نظیام باورهیایمیان اجیرا
میکنیم .در نهایت یك نظام باورها داریم که اگر وه هیچ یك از دستگاههای منطق به تنهایی و بهطور انحصاری قیدرت
تبیی گری همۀ ارکان و مؤلفههای آن را ندارند ،اما یك مجموعۀ منطیق مرکی ،از ییك دسیتگاه اصیلی و ونید دسیتگاه
کمکی سازگار میتوانند بهطور کامل عقالنیت آن را تضمی نمایند .به نظر میرسد رو یکرد شمولگرایانه به منطق بیرای
عقالنیت بهتری رو یکرد است.
شمولگرایی با انحصارگرایی در منطق ناسازگار است ،اما با وبدتگرایی در منطق میتواند سازگاری داشیته باشید.
منظور از وبدتگرایی جمع کردن نظامهای منطق متعدد در نظام وابد است .اگر وه ای کار انجام نشیده اسیت ،امیا
ممک است ،هم ونان که جمع همۀ نظامهای منطق در نظام وابد ممک نیست ،وون گاه در اصول ،تعیارض دارنید.
شمولگرایی هم با واقعگرایی و هم با غیرواقعگرایی تناس ،دارد؛ ای امتیاز شمولگرایی نسبت بیه نظرییات هیمعیرض
اسییت .وییون شییمولگ یرا متعهیید بییه ترکییی ،نظییامهییای منطییق غیرمعییارض اسییت ،بییا واقییعگرایی تقابییل نییدارد .بییا
روانشناسیگرایی و قراردادگرایی که دو رو یکرد مهم غیرواقعگرایانه در منطق هستند نیز سازگار است ،وون ترکی ،وند
نظام منطق متناس ،با ساختار روانی و ادراکی آدمی یا ترکی ،وند قرارداد نامتعارض ،مشکلی ایجاد نمی کند.
به نظر میرسد اب سینا نیز با تنوعی بسیار محدود در دانش منطق یعنی منطق ارسیطو یی و منطیق رواقیی-مگیاری
روبهرو بوده است .او در ای مواجهه قطعا انحصارگرا نبوده است؛ زیرا اگر ونی بود یکی را انتخا میکرد و دیگری را
وامینهاد .همچنی وی کثرتگرا هم نبوده است؛ زیرا اگر ونی بود هر دو را بدون دخل و تصرف و بیکم و کاسیت بیر
میگرفت .اب سینا ابزارگرا هم نبوده است؛ زیرا همیشه دغدغۀ صحت نظام منطقی خود را داشته است .اما اب سینا ویه
کرده است؟ آیا نظام اصلی اش را منطق ارسطو یی قرار داده است و منطق رواقی مگاری را بهعنوان نظام کمکیی بیه کیار
گرفته است؟ آیا نظام اصلیاش را منطق رواقی مگاری قرار داده است و منطق ارسطو یی را بهعنوان نظامی کمکی درنظر
داشته است؟ آیا هیچ یک برایش اصلی نبوده است ،بلکه هر دو را ترکی ،کرده و منطق دیگری ساخته است؟
پاسخ تفصیلی به پرسش های فو ،مقالهای جدا میطلبد .اما آنچه برای ما مهم است ،پاسیخ هیر ویه باشید ،هیم
ناقض انحصارگرایی هم ناقض کثرتگرایی و هم ناقض ابزارگرایی در منطق است .به نظر میرسد پاسخ هیر ویه باشید
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باالخره اب سینا آنچه از منطقهای پیشی را سازگار و مفید برای عقالنیسازی شبکۀ باورهایش میدانسته ،استفاده کیرده
است و عقالنیت را به یک نظام منطق محدود و منحصر نمیدانسته است .همی اندازه ،مؤ ید آن وییزی اسیت کیه میا
شمولگرایی منطقی مینامیم.
اینک برای روش شدن منظور و مراد از شمول گرایی به بیان دو مثال می پردازیم.
 .1-4مثال اول :تبیین عقالنی حکم ناپذیری با رویکرد شمولگرایی

بکم ناپ یری مرتبۀ ذات الهی از جمله باورهای ماست .منطق ارسطو یی نمیتواند بکمناپ یری را تبیی عقالنی کنید؛
زیرا دوار ارتفاع نقیضی میشود .منطق شهودی ،1منطقی غیرکالسیك است ،وون یکیی از اصیول منطیق کالسییك را
نفی میکند .دربارۀ منطق شهودی باید گفت مبتنی بر دو نوع انتقاد «براور» نسبت به منطق کالسیك است؛ یکیی انتقیاد
به برتری منطق بر ریاضیات و دیگری به اصل طرد شق ثالث و بوزۀ کاربرد آن .نکتهای کیه منطیق شیهودی را در تبییی
بکمناپ یری مرتبۀ ذات الهی کارامد مینماید ،ای است کیه اصیل طیرد شیق ثالیث را دربیارۀ مجموعیههای متنیاهی
درست میداند و درباره مجموعههای نامتناهی درست نمیداند (ر  :مقدم بیدری .)59-11 :1138 ،به بیاور بیراور
ای که انسان طرد شق ثالث را به بوزۀ نامتناهیها نیز سرایت داده است،مربو به یك وضعیت جامعهشناختی اسیت و
آن ای که قوانی منطق در دورهای از تکامل انسان ااهر شده است که وی زبان مناسبی برای پرداخت بیه مجموعیههای
متناهی از پدیدهها در اختیار داشته است و سی ب خطیای بیه کیار بیردن ایی قیوانی را در مجموعیههای نامتنیاهی در
ریاضیات ،مرتک ،شده و در نتیجه موج ،گردیده که تعارضها در ابکام ااهر شوند (همان).
ویژگی مهم منطق شهودی ای است که طرد شق ثالث را بهطور کلی نفی نمیکند و ای خصوصیت باعث میشیود
اوال به سایر بوزههای هستیشناسی بکمت متعالیه کیه میادون مرتبیۀ ذات یعنیی مراتی ،تعینیات و اهیورات (یعنیی
مجموعههای متناهی) است ،آسیبی وارد نشود و ثانیا در بوزۀ نامتناهی مرتبۀ ذات ارتفاع نقیضی مشکلی ایجاد نکنید.
استفاده از منطق شهودی به معنای نفی منطق کالسیك جدید یا منطق ارسطویی-سیینوی نیسیت .در جهیان فیزییك و
ریاضی تغییرات و تحوالتی اتفا ،افتاده است که میتواند راهنمای خوبی در فهم و درك و همدلی بیا تغیییر و تحیوالت
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جهان منطق باشد .به عنوان نمونه فیزیكهای بعد از نیوت دستگاه نیوتنی را در جهان معمولی صیاد ،میداننید ،امیا در
جهان ماکرو و میکرو قواعد دقیقتری بیان میکنند یا در عالم ریاضیات ،هندسههای اقلیدسی و نااقلیدسی هیر ییک در
بوزۀ کاربرد خود ،کارامد هستند و قدرت تبیی گری کافی دارند .بال ویه اشیکالی دارد کیه منطیق شیهودی را تیدقیق
منطق کالسیك بدانیم ،آنجا که قانون طرد شق ثالیث را تنهیا در مجموعیههای متنیاهی روا مییدارد و در مجموعیههای
نامتناهی وضعیت دیگری را تصویر میکند .بدی ترتی ،منطق شهودی میتوان مشکل تبیی بکم ناپ یری مرتبیۀ ذات
الهی را بل کند .در ای مثال ،منطق اصلی در عقالنیسازی باورهای بکمت متعالیه ،منطق ارسطو یی-سینوی اسیت
و منطق شهودی در بخشی از یافتههای آن ،نقش منطق کمکی را برعهده دارد.
 .2-4مثال دوم :تبیین برهان فطرت با رویکرد شمولگرایی

اشکاالتی دربارۀ برهان «فطرت عشق به کمال» آیتالله شاه آبادی مطر شده است .در مورد کبری قییا ونیی گفتیه
ّ
ّ
ّ
شده که هر وند محبت و عشق از بقایق اضافی هستند و تحقق آنها بدون تحقق متعلقشان ممک نیست ،ولیی بایید
ّ
توجه داشت که متعلق بال ات در ای صفات ،همان معلوم بال ات است ،یعنی همان صورت علمی کمال مطلق کیه در
صقع نفب وجود دارد ،نه معلوم بالعرض .اگر معلوم بال ات ،بقیقت داشته باشد و با عالم واقع مطیابق باشید ،قبیل از
استدالل از راه اضافی بودن عشق ،مطلو ی یعنی وجود خداوند ی اثبات شده خواهد بود و اگر معلوم بال ات ،پنیداری
ّ
ّ
و بافتة خیال باشد ،بر تحقق خارجی متعلق داللت نخواهد داشت (جوادی آملی.)110-119 :1133 ،
اینک پشتیبانی منطق موجهات جدید  S5از برهان فطرت عشق به کمال آیت الله شاه آبادی را بررسی میکنیم.
دربارۀ نتیجۀ برهان فطرت عشق به کمال آیتالله شاهآبادی کمتری ویزی کیه میتیوان بیر آن اتفیا ،نظیر داشیت،
امکان وجود کمال مطلق است .یعنی وجود ذهنی آن محرز است؛ زیرا اگر انسان از ویزی تصوری نداشته باشید ،مییل
و رغبت هم نسبت به آن معنی و مفهومی ندارد ،اما وجود خارجی آن محرز نیست؛ زیرا ممکی اسیت آنچیه در ذهی
انسان صورت بسته است ،امری خیالی باشد .لک ممک است صورت ذهنی ما بازای خارجی هم داشیته باشید؛ زییرا
بدیهی است ادعای امتناع وجود کمال مطلق دلیل میطلبد و از طرفی ضرورت وجود خارجی آن نیز محل نیزاع اسیت
و جز ضرورت و امکان و امتناع ،شق دیگری قابلتصور نیست ،بنیابرای در امکیان آن میتیوان اتفیا ،نظیر داشیت .از
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سویی طبق تعریف ،کمال مطلق اگر موجود باشد ،وجودش ضروری است نه ممکی  ،ویون اگیر ممکی بیود نقصیی
داشت و کمال مطلق نبود و ای خالف تعریف است .بنابرای خالصۀ کالم تا اینجا ای است که «امکان دارد که ونیی
وجود ضروری داشته باشیم» .ای نقطۀ شروع ما در موجهات جدید است.  P :

یکی از قضایای مهم سیستم منطق موجهیات  S5عبیارت اسیت از .  P   P :بیا مفروضیات مناسی ،دربیارۀ
ماهیت رابطۀ دسترسی 1میان جهانهای ممک  ،برهان فطرت عشق آیتاللیه شیاه آبیادی معتبیر اسیت؛ زییرا از امکیان
ضرورت  ،ضرورت  را نتیجه گرفته است.      :

در ای مثال منطق اصلی برای عقالنیسازی باورهایمان ،منطیق ارسیطو یی-سیینوی اسیت و از منطیق موجهیات
جدید به عنوان منطق کمکی استفاده کردهایم.

1. Accessibility Relation
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نتیجهگیری

تنوع نظامهای منطق ،وضعیت عقالنیسازی باورها را با گ شته متفاوت ساختهاند .پیش از ت سیب منطقهیای جدیید و
توسعۀ آن با ای پرسش فلسفه منطقی مواجه نبودیم که یک نظام منطقی درست داریم یا همۀ نظامهای منطقیی درسیت
هستند یا اساسا درسیت و نادرسیت بیرای نظیام منطیق ،مهیم نیسیت ،بلکیه کیارکرد آن اهمییت دارد .واقیعگراییی ییا
غیرواقعگرایی در میان منطقدانان مسئله نبود ،اما امروز همۀ موارد فو ،مسائل مهمی هستند که پییشروی منطیقدانیان
قرار گرفته است .ما واره ای نداریم جز اینکه رو یکردی را بهمثابۀ روشی نو ی برای عقالنیسازی باورهایمیان انتخیا
نماییم .شمولگرایی به عنوان رو یکردی که نگاه تبیینی به عقالنییت دارد (عقیل تبیینیی) و نیه در دوگانیۀ واقیعگرایی ییا
غیرواقع گرایی در منطق گرفتار میآید و نه به مشیقت هیای محیض و کیاربردی انحصیارگرایی و کثیرت گراییی دویار
میشود ،رو یکردی است که دست ما را در اسیتفادۀ درسیت از گلچینیی از نظیامهیای متنیوع منطیق بیا رعاییت شیر
سازگاری ،در تبیی عقالنی باورهایمان باز میگ ارد.
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