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 *یننو یتبه مثابه روش عقالن یمنطق ییگراشمول      1سیدمجید ظهیری                                                                                 
 60/60/1061تاریخ پذیرش:           52/60/1066تاریخ دریافت:     

 چکیده
 یان. انحصیارگرایییو ابزارگرا ییگرا، کثرتییشده است؛ انحصارگرا یمعرف یهمنطق سه نظر یهادر مواجهه با تنوع نظام

نظیام  یچهی ییانابزارگرا داننید ویم یحمنطق را صح یهانظام ۀهم یانگراکثرتدانند، یم یحنظام منطق را صح یکتنها 
 شیودیم یجسیتار معرفی یی کیه در ا ایییهندارد( نظر یتموضوع شانی)صحت منطق برا دانند.ینم یحصح امنطق ر
و نیه  دانیدیم یحنظیام منطیق را صیح ییکاز  یشاسیت؛ ویون بی یینیه انحصیارگرا ییگرااست. شیمول ییگراشمول
بیودن  یحو ناصیح یححاست؛ وون ص رگراییو نه ابزا داندینم یحمنطق را صح یهانظام ۀاست؛ وون هم ییگراکثرت

و منطیق  ییمنطیق ارسیطو :با تنوع در دانش منطیق روبیرو بیوده اسیت یزن یناسدارد. اب  یتموضوع یشنظام منطق برا
را  یگیریو د کیردیرا انتخیا  م یکییبیود  ی اگیر ونی ییرامواجهه انحصارگرا نبوده اسیت؛ ز ی . او در ایمگار-یرواق
. گرفیتیکاست بر موکمیبود هر دو را بدون دخل و تصرف و ب ی اگر ون یرازهم نبوده است؛  راگکثرت ی. ونهادیوام

 داشته است. یتاو موضوع یصحت نظام منطق برا یرانبوده است؛ ز یزابزارگرا ن ینااب  س
 .ییقراردادگرا گرایی،یشناسروان یی،گراواقع یی،گراشمول یی،ابزارگرا یی،گراکثرت یی،انحصارگرا واژگان کلیدی:

                                                 
 m.zahiri @ isca.ac.ir         یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. استاد 1

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. 



 

 
 

 

 150 

 ی نو یتروش عقالن ۀبه مثاب یمنطق ییشمول گرا

 مقدمه
 .مشیتق شیده اسیت 2(، از واژه لوگیو 9382 :1131به کار رفته است )مصیاب،،  یونکه اول بار توسط رواق 1لوگیکه

(Webster, 1990: 702 لوگو  در زبان .)یبه معان یونانی ( سخ ، کلمه و عقیل بیه کیار رفتیه اسیتIbid, 703). 
پیل ادواردز، لوگیو  از  ۀالمعارف فلسفیرة. در داLegeinو  Legoمختلف مشتق شده است؛  یشهلوگو  خود از دو ر

راتلی   ۀالمعیارف فلسیفییرةامیا در دا، (Edwards, 1967: 83دانسته شده است ) «گویمیم» یبه معنا Lego یشۀر
اصیطال   .(Craig ,2000: 818اسیت ) «یبیا معنی ییزیگفیت  و» یبه معنیا Legein ،لوگو  یشۀآمده است که ر

متعدد  یلوگو  را به معان یونانیانتا دوران معاصر کاربرد داشته و دارد.  یحو مس یهود هایآیی و  نان باستانیولوگو  از 
 یحیمسی دانانیبوده است. اله یامبرلوگو  معادل پ یهود،دانان یاز جمله کلمه، گفتار، و عقل. نزد اله بردند،یبه کار م

اسیت؛ از جملیه نیزد  یافتهمتعدد  یلوگو  معان یزران معاصر ننستند. در دودایم یحمس یا« الله ةکلم»لوگو  را همان 
 یرت،سیییکبه کار رفته اسیت )ن« خدا یتجل» یبه معنا یلیخو نزد ت« نوشتار»معادل با  یدا، نزد در«رو »هگل معادل 

   .(942، ص 1138

و جیواهر گرفتیه  ءیااشی یسیتیمفهیوم، و ییف،متنوع از تعر یارسطو لوگو  را در موارد مختلف و متعدد و به معان

در اخیال،،  یطافیرا  و تفیر ی در منطیق، بید وسیط بی یا ق یه،( تا جمله، رساله، قض900و  994: 1132)ارسطو، 

است که بیه کیار بیردن  یگفتن .(942 :1138 یرت،سیک)ن به کار برده است یزیکدر متاف یاءجوهر، صورت و ذات اش

باسیتان شیود،  یونان یفلسف یاتدر ادب 3لوگو  و نو  یهاژهوا یانممک  است موج، خلط م ،عقل یلوگو  به معنا

 یخلطی ی مانع بروز ون« قواعد سخ » یبه معنا یکهبه کار بردن لوگ یجهسخ  و در نت یاما به کار بردن لوگو  به معنا

و  یهست ا  کتی ۀنید و در مقدمیدایم Legein یشیۀدارد. او لوگو  را از ر یژهو یریلوگو  تعب ۀدربار یدگرها .شودمی

لوگو  نزد افالطون و ارسطو، معتقد اسیت کیه  یبا اشاره به تعدد معان ی. وپردازدیواژه م ی ا یخود به معناشناس زمان

 اییمعتقد است معیان یدگرها. دارندیو وابد را عرضه نم یادی بن ییو هرگز معنا یکدیگرندمتنوع در تقابل با  یمعان ی ا

                                                 
1. Logike 

2. Logos 

3. Nous 
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اسیت،  یرفتیهصیورت پ  یواد یی کیه در ا یریته شده است، از جمله کلمه و سخ  و تفاسلوگو  گف یرباز برایکه از د

 یاسیت کیه تجلی یقتییسیخ  گفیت  و بق یلوگو  مبنیا به باور وی، واژه را در بجا  برده است. ی ا یادی بن یمعنا

شیود و  ییدهشیود دیآن سخ  گفته مۀ که دربار یزیشود آن ویلوگو  باعث م برای  اسا ،. سازدیرا ممک  م یزیو

و متوجیه  یلوگیو  شی ن ااهارکننیدگ هاییدگرکه در سخ  گفت  شرکت دارند. از نظیر  کندیم یکسان یکار را برا ی ا

اسیت کیه خیود را آشیکار  ییزیو یاست به معنا «ینامنونفا» یونانی یشۀکه از ر «یدارپد»خود  یاست. از طرف یدارپد

لوگیو   ینیۀاست کیه در آ یءخود ش ی استقالل تام ندارد و ا یزی،اخت  وس یلوگو  در آشکار کردن و متجل. کندیم

اسیت  یاءدر واقع جلوه خود اش آیدیبلکه آن وه به اهور م بخشد،یمعنا م یءکه به ش یستذه  ن ی شود. ایم یمتجل

   .(1: 1135 ی،)کمال

 یمنطیق نیزد بکمیا ۀخصیوص واژنید. در اهرا به منطق ترجمیه نمود گیکهمسلمان لوگو  را به نطق و لو یبکما

 :مسلمان گفته شده است که

علم اطالق  شالدا ا ال   ینصورت از باب مبالغه بر ا ینکه در ا باشد،ینطق و به همان معنا مۀ از ماد یمیمصدر م یا

جالء   یو در پالرور  نطالق باله معنالا اثر بالودؤ صحب  کردن و تکلم نمودن م یدر رشد نطق به معنا یابه اندازا یعنی)

که منطق ا م مکان از  ینا یا( و خود آن ا   یاگو  ،نقش داشته باشد،یاو م هاییژگیو  ۀهم أانسان، که منش یومسا

نطالق  یگالااجا یعنیدانش بودا ا  ، به آن منطق  ینکه چون محل ظهور نطق ا باشدیمحل نطق م ینطق به معن ۀماد

   .(19: 9631 ی،اند )هادوگفته

سمت منطق همان منطیق اسیت و : »گویدیمنطق م 1سمت ۀ، دربارکمت االشراقشرح حدر  یرازی،ش ی الدقط،

 «.باشیدیقوه م ی منطق مه   ا یراز ؛مشتق است شوند،یرسم م یاست که در آن معان یاکه قوه یمنطق از نطق داخل

طیق را از آن رو من»در مورد سیمت منطیق معتقید اسیت:  انی،تفتاز المنطق یبتهذبر  یهدر باش یزن یزدیعبدالله  یمول

باشید، اطیال،  ییاتکه عبیارت از ادرا  کل یکه همان تکلم است و بر نطق باطن یاند که نطق بر نطق ااهرمنطق گفته

 ییدگاهمشیتر  همیه د ۀ(. نکت10-11 :)همان «نمایدیم یحرا تصح یاتو ادرا  کل یتعلم تکلم را تقو ی و ا گرددیم

                                                 
 باشد.علم می ۀاند و مراد از آن وجه تسمیکردهسمت علم از رئو  ثمانیه است که علمای قدیم در ابتدای هر علم از آنها بحث می. 1
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 ی نو یتروش عقالن ۀبه مثاب یمنطق ییشمول گرا

بشیر  یتیوان ذاتی یی ا یخاست. در طول تیار «یرالضم یما ف» یی تب یسان برادر ان یذات ییوجود توانا ،مطر  شده های

هیا، قواعید و از نظام یشو خردپسند نمودن باورهیا یساز یعقالن یبشر برا یعنیاست.  یافته یمند مختلفنظام یاتتجل

 یفلسیف یهانوع، پرسیشت ی متنوع منطق را رقم زده است. ا یهابهره برده است و نظام یمختلف یاالذهانی ب یهاروش

. انتظیارات از پیردازیمیمنطیق م یهیاناار به تنیوع نظام یهااز پرسش یمقاله به برخ ی را برساخته است. در ا یمهم

 هنمیوده و سی ب بی تبیی طور منقح نخست قلمرو منطق را به روشودازای یم ییهاگاه به خطا دوار قبض و بسط ،منطق

بیه  ینیهزم یی مختلف در ا هاییهنظر یانضم  ب ،. در ادامهپردازیمینظام منطق مطلو  مانتخا   مسئلۀتکثر و تنوع و 

 یهمچیون روشی یمنطق ییگرادو نمونه کاربرد شمول بیان. با پردازیمیم یمنطق ییگراشمول یعنیمختار  یهنظر یمعرف

 .  دهیمپایان میمقاله را  ،باورها سازییعقالن یبرا

 قلمرو منطق. 1

 یهاصوری بودن منطق در بحث از مصونیت از خطا در صورت به کار بردن درست منطق و جدا کردن اندیشیهبه  تعهد
نمایید. کنیم ییاری میکه اینك مطیر  میی پرسشیمنطق ما را در پاسخ به  یترازو ۀدرست به وسیل یهاغلط از اندیشه

مهیم اسیت، امیا تیا  ،بیرای تحقییق باضیر سیشپرایی  «. وه انتظاراتی باید از منطق داشته باشیم؟»ال ای  است: ؤس
 :ال ممک  نخواهد بودؤپاسخ مناس، به ای  س ۀارائ ،مقدماتی ذیل پاسخ داده نشود هایپرسش

 دارد؟وگونه ما را از خطا مصون می منطق .1

دار نمیوده و در های درسیت را سیتارههای درست و غلط وگونه است؟ آیا منطیق اندیشیهتفکیك اندیشه فرایند .9
 نماید؟دار میهای غلط را نشاننهد، یا اندیشهار ما میاختی

و آن ایی  کیه  باشدمیسزا برخوردار هکه وندان فراگیر نبوده است، لک  از اهمیتی بوجود دارد میان منطقیون  بحثی

داکثر شیود، بیوقتی منطق در مقام کاربرد با استداللی در فلسیفه مواجیه می «است ؟ سلبی یا ایجابی ،کارکرد منطق»

ای غلط است؟ آیا دست آمده در آن استدالل نتیجه هتواند بگوید نتیجه بتواند به ما بگوید ویست؟ آیا میویزی که می

مسیتخر   ۀتواند بگوید آن نتیجه درست است؟ درستی و غلطی نتیجیتواند بگوید آن نتیجه غلط نیست یا بتی میمی

 ی با استدالل مزبور دو بالت ممک  است اتفا، بیفتد:منطقۀ از یك استدالل به وه معناست؟ در مواجه
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تواند بگوید نتیجیه بیه دسیت آمیده از مزبور، استداللی درست نباشد. در ونی  وضعیتی آیا منطق می استدالل. 1

 استدالل غلط است؟ استدالل ذیل استدالل نادرستی است:

 عدد زو  است. 13عدد فرد است یا  ،13 

 عدد اول است.، 13 

 عدد فرد است. ،13 پب 

. اسیت ای صیاد،اسیتدالل گیزاره ۀخیر؛ زیرا نتیجی استدالل نادرست است؟ مسلما   ۀتواند بگوید نتیجآیا منطق می اما
تواند به علمی که اسیتدالل مزبیور تواند در ای  جا بگوید و باالتری  خدمتی که منطق میبداکثر ویزی که منطقی می

آیید. بیه عبیارت نتیجه از آن مقدمات به دسیت نمی  ، ای  است که بگوید اید، عرضه نماین علم مطر  شده استدر آ
نادرسیت اسیت. پیب  ،تواند بگوید استدالل، نادرست است، نه ای  که نتیجه به دست آمده از اسیتداللدیگر فقط می

 ای غلط است.منطق به خودی خود و به تنهایی قادر نیست بگوید نتیجه

مان قیرار تواند در اختیارویزی که منطق میی درست باشد. در ونی  وضعیتی بداکثر مزبور، استدالل استدالل. 9

 توجه کنید: یلبه دست آمده از استدالل غلط نیست؟ به استدالل ذ ۀتواند بگوید نتیجدهد ویست؟ آیا می

 تهرانی است یا بافظ تبریزی است.  بافظ 

 تبریزی نیست. بافظ 

 بافظ تهرانی است. پب 

استدالل غلط نیست؟ بیاالتری  اطالعیاتی کیه  ۀتواند به ما بگوید نتیجدرستی است، اما آیا منطق میاستدالل  ای 

 ۀتواند در خصوص استدالل فو، در اختیار ما قرار دهد ای  است که استدالل، استدالل درستی است و نتیجیمنطق می

ها در ییك سیاختار اسیتنتاجی درسیت بیه مقدمیهاز آن  نتیجیهها به دست آمده است. اما ای  که ای  استدالل از مقدمه

 .  باشدنمیکافی  ،برای ای  که ادعا کنیم ای  نتیجه غلط نیست ،دست آمده باشد

اجرای عملییات عقلیی در معلومیات موجیود »فکر و اندیشه در منطق گفته شده است مراد از اندیشه یا فکر ۀ دربار

در تحلیل تعرییف فیو، گفتیه شیده  ی چنلم به مجهول است. هممطلو  همان عباشد و می« برای دستیابی به مطلو 



 

 
 

 

 153 

 ی نو یتروش عقالن ۀبه مثاب یمنطق ییشمول گرا

 است که فکر سه مربله دارد: 

 عقل از مجهول به معلومات بایگانی شده نزد ذه ؛ برکت .1

 ها و تنظیم مقدمات متناس، با مشکل برای بل آن؛ عقل میان معلومات برای جستجو در آن برکت .9

 .(04-12: 1134هایش تنظیم کند، به سوی مطلو  )مظفر، نستهعقل از معلوماتی که توانسته از میان دا برکت .1

است که برای وقوع خطا در فکر، کاستی در هر یك از سه مربله فو، کافی است، لک  برای صیحیح بیودن  روش 

فکر باید همه مرابل در نهایت کمال طی شوند و ای  مستلزم آن است که از معلومات دیگر که مربیو  بیه علیم منطیق 

بیه منطیق بیه تنهیایی سیاخته نیسیت.  ۀعهدکم و کاست، از طی تمام مرابل فو،، بی روازای دد گرفته شود و نیست م

یعنی منطق تنها خطاسن  فکر و اندیشه است و خطای فکیر  ؛کاربرد سلبی دارد نه ایجابی ،گوییم منطقمیهمی  خاطر 

، بلکیه خطیا اسیت های فکری صاد، یا کاذ ای  برکت ۀدهد و آن هم نه به ای  معنی که بگوید نتیجرا به ما نشان می

ای کیه از ییك اسیتدالل گرفتیه شیده اسیت، بتیی در ونان که گفتیم نتیجه فکر است، نه نتیجه؛ زیرا هم یندناار به فرا

ممک  است صاد، باشید. بیه مثیال ذییل  ،صورت خطا بودن صورت استدالل و بتی در صورت کاذ  بودن مقدمات

 توجه کنید:

 ؛اهل مدینه است ، سقرا 

 ؛فیلسوف است ،ایاهل مدینه هر 

 فیلسوف است. ،سقرا  پب 

عیدد  13»اند، اما نتیجیه صیاد، اسیت. در مثیال ای  استدالل، صورت استدالل درست است، مقدمات کاذ  در

یجیه هیم ، نتاند، نیز استدالل به لحاظ صوری نادرست است، مقدمات صاد،بیان کردیمتر ، که پیش«زو  یا فرد است

 ،و نیه از صیاد، بیودن مقیدمات تتوان ک   نتیجه را نتیجه گرفمی ،نه از کاذ  بودن مقدماترو ؛ ازای صاد، است

 .آیدبرمیصد، نتیجه 

تیا بیدودی روشی  « دارد؟منطق وگونه ما را از خطا در فکر مصیون نگیه میی»که  پرسشترتی، پاسخ ای   بدی 

 دهیدینشان م یعنی. سازدیخطا را روش  م ،یشهاند و فکر ینددر فرا یصور ینشان دادن خطا یقشود. منطق از طرمی
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گیزاره  ییکفکر که در قالی،  ۀیجنت   وجود دارد، لک  در خصوص صد، و ک یخلل ،از معلومات به مجهول یردر س

 ییدبا دهید؟ین مدرست را به میا نشیا ۀیشاند ،منطق یاآ»که  پرسش ی کند. در پاسخ به ا یداور تواندینم ،شودمی یانب

و  ییدنما ی را معی ییزیو ،()فکراز معلومات به مجهول  یرس یجز سالمت صور تواندینم ییگفت هرگز منطق به تنها

 .  یشر  الزم است و نه کاف ،دیشهان یدرست یبرا ی ا

را  یامالواد قاالا هماله توانالدیچرا که اصول و قواعد منطق نم یس ،فکر از وقوع در خطا ن ۀدارندنگاا یی،منطق به تنها

. به عنوان یس قابل ا تکشاف ن یاز مواد، جء با مباحث فلسف یاریدر   و نادر   بس یراکند. ز  یحو تصح یلتعد

حاصالل  انجامنالد،یباله قالدع عالالم م یالداباله عق یگالرد یبه قول به حدوث عالم و برخال هاداللا ت یکه برخ ینمثال ا

 یه. البتاله منطالق توصالبینالدیم یحمنطق هر دو د ته ا تدالل را صح و یستندها نو اشکال ا تدالل یئاتاختقف در ه

یقینالیاز غ یقینالی ۀیقا تشخیص یبرا یخود منطق راه یباشد، ول یقینی یدبا یامواد قاا یبرهان یاسکه در ق کندیم  یر

ا   کاله منشالأ خطالا صالورت  یا   که متکفل حفظ از خطا در مواضع یکه منطق چنان دانش ینندارد و خقصه ا

 یالنانجالاع دهالد... در ا یدر باب اصقح مواد کالار  تواندیخود، نم ی ا تدالل باشد... پس منطق به لحاظ محدود

 ی،کلال یر باله نحالو پال  یدنبا کند،یدر فکر حفظ م یذهن را از خطا منطق: گویندیدانان را که مصورت  خن منطق

 .(926 :9636 ی،ثان یو ف) اخ  نمود

 انتخاب  ئلۀمسهای منطق و تکثر نظام. 2

 یم؟انکار است. اما به کدام منطق اعتماد کنیقابلیرغ یتیواقع ی ا یم؛متنوع و متکثر منطق رو برو هست یبا نظام ها امروزه
   ی؟بعض یا یکی؟؟ هاۀ منطقبه هم

 در منطق. ییواقع گرا غیر.9 در منطق؛ ییگرا واقع. 1 وجود دارد: ییمهم و مبنا یکردمنطق دو رو ۀفلسف در

گرایی در منطیق شیکل عنوان بررسی واقعمنطق و ریاضیات تحت ۀتری  مبابث فلسفتری  و مهمی از پروالشیک 

ال ایی  اسیت ؤدانان مدعی هستند مبنای تمام علوم، منطق و ریاضیات است. بال سیدانان و ریاضیگرفته است. منطق

، قیرار داردواقیع )عیالم( و ریاضییات در  طیقمناگر مدعی باشیم که مبنیای  ؟منطق و ریاضیات ویست که مبنای خود  

 گیرد. یسم منطقی و ریاضی شکل میرئال
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و باله  یارعلم بس یهاا ال . هر کداع از شاخه یدر عاللم تالجرب آن کاربرد یاضیات،ر  جالب توجه هاییژگیاز و  یکی

گرفتاله تالا  نتالوعکوا یکمالالکاندر  یلبرتیه یاند، از کاربرد فااهاکمک گرفته یاضیاتر  مختلف یهادفعات از قسم 

. بالردیبه نفع خالود بالهرا م یاضیاتکه از خالدمات ر  یس ن یءیکعاع، تنها علم ف ی نسب در یفرانسیلد ۀهند  کاربرد

کاله  ییهالا. نقشگیالردیرا باله کالار م یآمالار  یهاو شاخص یمعادالت تفاضل ،گستردا یبه نحو شنا ی،یس ز  مثقا 

 یتجربال هایبینییشکه به پ ینبر ا افءون یاضیاتء متنوع و گوناگون ا  . ر ین کندیم یز با هایهنظر  یندر ا یاضیاتر 

یهاز  یاریرا در اظهار بس یجازو ا ی الادگ ینهمچن کند،یکمک م . به طور قطع همچنان کاله  ازدیم یرپ امکان هانظر

عالاع  ی و نسالب انتمکالو  یالکمکانماننالد ی هاییهتصور کرد که نظر  توانیعلم مهم ا  ، مشکل م یبرا یاضیاتر  زبان

 یالناز ا یلسالوفانف ی. برخالشالدندیم یینچگونه تب یاضیات،[ ر یاز ]د تاوردها یقالابل تالوجه یءانم یریبدون به کارگ

 یءیکیمتالاف یجا ال ، باله نتالا یرپال علالم اجتناب یبالرا یاضالیاتکه ر  مناقشهقابلیر حال غ ینو در ع ذکر قابل ی واقع

علالم  یبالرا یاضالیاتر  یریناپ اند کالاله اجالالتنابو پاتناع ا تدالل کردا ینکوا یژاو  ه[ بیانم ینا . ]ازاندیدار  یخاص

ا التدالل،  الخن گفالتن از  ین. بر ا اس ادهدیارائه م یاضیر  هایی باور به وجود هو  یبرا یکاف یلبه ما دل یتجرب

ا ال .  یرناپال مالا اجتناب اللمیعال هاییهنالظر  نیبهتر  یبرا ها، اعداد، توابع، و...مجموعه مانند یاضیر  هایی هو 

( یمنباشال های هو  ین)اگر ملتءع به وجود ا گرنه. و یمباش یاضیر  هایی هو  ینبند و ملءع به وجود ایپا یدبا ما ینبنابرا

باله  یالالاضیر  هایی هالالو  ر دی، به نظالر مالالافءون بر این. یماشدا نامد،یم یمرتکب آنچه پاتناع عدع صداق  فکر 

همالان  ۀیلو الباله یاضالیر  هالایی اعتقاد به وجالود هو  یراز  ؛هستند یدر عاللم، تجرب ینالظر  یها یهو  یگردۀ انداز 

 یالن. اکنندیم ییدأ( را تینظر  هایی هالو  یالگراعتقاد به وجالود د ین)و بنابرا یهنظر  کل که شدا ا   یهتوج یشواهد

اجتنالاب  ینبالراه. »شالودیپاتنالاع شالناخته م – ینکالوا «یالالاضیر  یالالسملرئا یریناپ اجتناب»ا تدالل به عنوان برهان 

 .(62 :9631 یوان،)کال و موثرتر ا   بانفوذتر نظر هراز  یکی ینا یوجود دارد، ول یءن یگرید «یریناپ 

 یتعلم منطق طرفداران قدرتمنید و مخالفیان سرسیخ یخدر طول تار ییگراواقعیرو غ ییگراواقع ۀیاز دو نظر یک هر

وابید بیاکم شیده باشید.  ۀینظر یکو  یافته یانخصوص پا ی در ا اییشهکه معارضات اند یستن ی داشته است و ون

 اند.هدر منطق را دنبال کرد را ییقراردادگرا یا و گرایییشناسروان یا یانگراواقعیرغ
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ممکی  اسیت  ییدموجهات جد منطق هاییافته یت. قطعیستاختالف نظر در نگاه به تکثر منطق هم کم ن یطرف از

به منطق موجهات ندارند  یباشد که اعتقاد ی وون کواهم یداناناز منطق یشترب یلیخ ینظام منطق ی به ا ی معتقد یبرا

 ی همی یز. درون منطق موجهات ناهندکیفرو م یکو جهات را در منطق ب ف کرده و منطق موجهات را به منطق کالس

 یگیرباشید و در نظیام د یرفتنیمنطق موجهات ممک  است درسیت و پی  یهانظام یاستدالل در برخ یکطور است؛ 

ممکی   ت؛به وجود آمده اسی ییماجراها ی ون یزن یمو منطق قد یدجد یمنطق یهانظام یبرخ یان. مشمار آیدبهمغالطه 

مغالطه باشید و  یدجدشود، اما همان استدالل در منطق  یتلق ناپ یریتخط ایقاعده ،یماستدالل در منطق قد یکاست 

الزم  یاقاعیده ینویدر منطق س یوجود داشته است؛ استدالل ییماجراها ی هم، ون یمدر خود منطق قد یبالعکب. بت

 و بالعکب. رودشمار میبهمغالطه  ییو در مکت، ارسطو یدو مف

 منطق و عقالنیت. 3

ت. بر اسا  نگاه اول، منطیق در فراینید تکیوی  نظیام توان داشباورها می ۀنگاه به جایگاه منطق در پشتیبانی از شبک دو
باورها مشارکت دارد. در نگاه دوم منطق هیچ مشارکتی در تکوی  نظام باورها نیدارد )ممکی  اسیت بیر اسیا  شیهود، 

ی گیری نظریه، منطق برای خردپسند نمودن آن نزد همگان، به ییارباوری وجودشناسانه شکل بگیرد(، ولی پب از شکل
 کند.فاعل شناسا آمده و آن باور را خردپسند می

اول بیه  یکیردای  اسیت کیه بنیا بیر رو باشدمیاز نتایجی که بر ای  دو رویکرد مترت،  یکیمحققان،  یباور برخ به

 ییزو تغیییر ن شیوندی(، نتای  به هیچ روی اصیال  نمی)عقل اثبات نامندیاثباتی در کارکرد عقل م ۀیمنطق، که آن را نظر

خود را بیا آن نتیای  عقلیی  یدممک  با یقاطالعات به هر طر ی پ یرند و اگر اطالعاتی به خالف آنها مطر  شود، انمی

خیود در  یناسی. اب شیوندیو خردپسیند محسیو  نم یعقالنی ،صورت ی ا یردر غ ،هماهنگ کنند ییرناپ یرمسلم و تغ

مستلزم تناسیخ  یبازگشت رو  به بدن عنصر یشانبه باور اکند. را اتخاذ می یموضع ی بودن معاد ون یموضوع جسمان

 یتعهد عقلی یلبه دل وی ،روی ااو اثبات شده است؛ از یدر مکت، فلسف ی از ا یشپ یزبودن تناسخ ن یو محال عقل بوده

 ییزسیرانجام ندارد و  ییزن ینیمت له است و تعهد د یلسوفیف یناسرا ب  یرد. اما از سویی اب  یتواند معاد جسمانخود نمی

که  یلدل ی و به ا کندیم یربودن معاد را بیرون از قلمرو پژوهش عقالنی تفس یجسمان ۀلئت ثیر تعهد دینی خود مستحت
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اسیت کیه  یی ا ییتبیائز اهم ۀ. نکتیشودیم یمعرف یزاو، مستلزم تناسخ است، خردگر یمعاد جسمانی در نظام عقالن

و اصیول فلسیفی  هیمسیازی نظیام مفیاباضیر بیه بیازنگری و باز اشینیاور دو ب یتعارض نظام عقالن یلبه دل یناساب 

 .یستخویش ن

در بکمیت  یرازیشی ی افتید. نگیاه صیدرالمت لهبه عکب نگاه فو،، در رویکرد دوم ونی  نتیایجی اتفیا، نمی اما

 یینییعقل تب ۀیو نظر داندیم گریی عقل را تب یشانهای بر آمده از آن بر اسا  رویکرد دوم است. ابه عقل و نظام یهمتعال

گ ارد و با مبنیا قیرار دادن معیارف خویش را باز می یفلسف هاییافتهنظر در  یدرو همواره راه تجدی از ا ؛را مد نظر دارد

نشیان  ینمونه برا ی . بهترنمایدیدستگاه فلسفی خود را فراهم م یشرفتمقدمات توسعه و پ،یعرفان هاییافتهو  یوبیان

بیودن معیاد اتخیاذ  یجسیمان مسیئلۀدر موضعی است که هنگام مواجهه با  یمشائ یکرداز رو یشانا یکردرو یزدادن تما

او  یو مطلو  برا داندیخردپ یر م یشاز پ یانی،باور وب یکبه عنوان  بودن معاد را یجسمان مسئلۀ. مالصدرا نمایدیم

کیه  یید،نما یبیازنگر یاخود به گونه یو در منظومه عقالن کند یبازساز یاخودش را به گونه یاست که نظام باورها ی ا

فو، )عقیل  یکردتفاوت دو رو یشترروش  نمودن ب یخردپسند از معاد جسمانی باشد. مثال خو  برا یتبیین ۀائقادر به ار

ت. عقیل اسی یزیکییهای فهای هندسی و ریاضی بیرای تبییی  پدییده( توجه به نوع استفاده از نظامیینیو عقل تب یاثبات

عقیل  یکردکند و عقل تبیینی مانند هندسه و ریاضیات کاربردی. رواثباتی همچون هندسه و ریاضیات محض عمل می

بهتیر  ییی را در تب ینیبدیل و جانش یاضیو ر یهای هندستوان در صورت لزوم نظامای است که در آن میبه گونه یینیتب

هندسی نااقلیدسی در فیزییك نیوی  بیه جیای نظیام  یهامودن نظامن گزی یوارد نمود، همچون جا یزیکیف هاییدهپد

کیه  یهندسی یهیانظام یالزم بیرا یو انسیجام اصیل موضیوع یدر فیزیك کالسیك با بفظ سازگار اقلیدسی یهندس

 .(11-19 :1131)کیاشمشکی،  کندیم ی را تضم هایی تب یپسندخرد

 ،یذهنی یفضا ی منطق در ارو یینی؛ ازای عقل تب یعنیوم است باورها از سنخ د سازییجستار نگاه به عقالن ی ا در

 است. یمنطق کاربرد

 گرایی در منطقشمول. 4

 یهیاشود که اگر با نظاممطر  می یدیجد مسئلۀو  یابدیم یدرجات متفاوت یمتعدد و متکثر منطق یهادر نظام اعتماد
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 3ییبود. انحصیارگرا 2گراکثرت توانیم یابود  1ر منطق انحصارگراد الزاما   یدبا یاآ یم،رو به رو هست یمتعدد و متکثر منطق
در منطیق  ییگرابا واقع یدگاهد ی ا قطعا   که از منطق وجود دارد یحنظام صح یکست که فقط معنا ی در منطق اعتقاد به ا

 قطعیا   دگاهی کیه؛ دییندهسیت یحمنطق صح ینظام ها ۀاست که هم ی در منطق اعتقاد به ا 4ییگرامناسبت دارد. کثرت
( در منطیق یییگراو کثرت ییانحصارگرا یعنی) یه  دو نظریدر منطق مناسبت ندارد. در عرض ا ییگرابا واقع یدگاهد ی ا

کیاربرد مفهیوم  ییه،نظر یی طبیق ااز منطق وجیود نیدارد و  یحینظام صح یچآن ه براسا وجود دارد که  یگرید ۀینظر
بیا  ییزاه نییدگد یی ا کیه استموسوم در منطق  5 ییگرابه ابزار یهنظر ی ست؛ انامناس، ا یمنطق یهانظام یصحت برا

 ندارد. سازگاری ییگراواقع

و مورد بحث و بررسی فیلسیوفان  شده منطق معرفی ۀدر فلسف یانهگرایانه و ابزارگراانحصارگرایانه، کثرت هایرویکرد

؛ رویکیردی کیه آن را در منطق است 6یگرایشمول ،یمکن یعرفجستار م ی در ا یمکه برآن یاند. رویکردمنطق قرار گرفته

نظیام  ییکاز  یشویون بی ،است یینه انحصارگرا ییگرا. شمولیمکنیم یمعرف اباوره سازییعقالن یبرا یروش ۀمثاببه

 ،اسیت یییدانید و نیه ابزارگراینمی یحمنطق را صح یهانظام ۀاست وون هم ییگراداند و نه کثرتیم یحمنطق را صح

 دارد. یتموضوع یشبودن نظام منطق برا یحو ناصح یحوون صح

طیور )بیهگیریم که اگر یك نظیام منطیق گرایی در منطق ونی  در نظر میبه معنا و مراد از شمول نزدیک شدنبرای  

ظیام هیای منطقیی نها و بفرهمیا را نداشیته باشید، ابتیدا رخنیه ینظیام باورهیا ییتاز عقالن یبانی( توان پشتیانحصار

انتخیا   ،آنها که توان رفع کاستی مزبور را داشته باشند طق،های متنوع منیابیم، س ب از میان دستگاهرا می مانیباورها

 یهاست که رافع نقص نظیام باورهیامان به وجهی از آن دستگاهنگاه ،های منطق غربال شدهکنیم. در نگاه به دستگاهمی

 ،بیود ازگارس ،کم با یکی از آن وجوهاگر دست ،کنیممان عرضه میاه منطق اصلی. وجوه به دست آمده را به دستگماست

                                                 
1. Exclusivist 

2. Pluralist 

3. Exclusivism 

4. Pluralism 

5. Instrumentalism 

6. Inclusivism 
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اجیرا  میانیهیای منطقیی دیگیر نظیام باورهیا. ای  فرایند را بیرای بفرهنماییمآن را از دستگاه منطق مورد نظر اخ  می

قیدرت  یرانحصطور ابهتنهایی و  های منطق بهکنیم. در نهایت یك نظام باورها داریم که اگر وه هیچ یك از دستگاهمی

منطیق مرکی، از ییك دسیتگاه اصیلی و ونید دسیتگاه  ۀاما یك مجموع ،های آن را ندارندلفهؤارکان و م ۀگری همتبیی 

 یبه منطق بیرا یانهگراشمول یکردرو رسدینمایند. به نظر م ی آن را تضم یتطور کامل عقالنتوانند بهکمکی سازگار می

 است. یکردور ی بهتر یتعقالن

داشیته باشید.  سازگاریتواند یدر منطق م ییگرااما با وبدت ،در منطق ناسازگار است ییبا انحصارگرا گراییشمول

امیا  ،کار انجام نشیده اسیت ی منطق متعدد در نظام وابد است. اگر وه ا یهاجمع کردن نظام ییگرامنظور از وبدت

تعیارض دارنید.  ،وون گاه در اصول ،یستن ممک طق در نظام وابد من یهانظام ۀکه جمع هم ونان ممک  است، هم

عیرض هیم ییاتنسبت بیه نظر ییگراشمول یازامت ی ا ؛تناس، دارد ییگراواقعیرهم با غو  ییگراهم با واقع ییگراشمول

تقابییل نییدارد. بییا  ییگرابییا واقییع ،معییارض اسییتیرمنطییق غ یهییانظییام ییی،گییرا متعهیید بییه ترکاسییت. وییون شییمول

وند  ی،وون ترک ،است سازگار یزدر منطق هستند ن یانهگراواقعیرمهم غ یکردکه دو رو دادگراییو قرار گرایییشناسانرو

 کند. ینم یجادا یمشکل ،وند قرارداد نامتعارض ی،ترک یا یآدم یو ادراک ینظام منطق متناس، با ساختار روان

 یمگیار-یو منطیق رواقی ییمنطق ارسیطویعنی دانش منطق  محدود در یاربس یبا تنوع یزن یناساب  رسدینظر م به

را  یگریکرد و دیرا انتخا  م یکیبود  ی اگر ون یراز ؛انحصارگرا نبوده است مواجهه قطعا   ی . او در ارو بوده استهروب

کاسیت بیر  کم ویهر دو را بدون دخل و تصرف و ب دبو ی اگر ون یراز ؛گرا هم نبوده استکثرت همچنی  وینهاد. یوام

ویه  یناسخود را داشته است. اما اب  یصحت نظام منطق ۀدغدغ یشههم یراز؛ ابزارگرا هم نبوده است ینا. اب  سگرفتیم

عنوان نظام کمکیی بیه کیار بهرا  یمگار یقرار داده است و منطق رواق ییاش را منطق ارسطو ینظام اصل آیا کرده است؟

درنظر عنوان نظامی کمکی بهرا  ییقرار داده است و منطق ارسطو یمگار یرواق اش را منطقینظام اصل آیا ؟گرفته است

 ساخته است؟ یگریو منطق د کرده ی،بلکه هر دو را ترک ،نبوده است یاصل یشبرا یک یچه آیا ؟داشته است

هیم  پاسیخ هیر ویه باشید، ،ما مهم است ی. اما آنچه براطلبدمیجدا  یافو، مقاله یبه پرسش ها یلیتفص پاسخ

پاسخ هیر ویه باشید  رسدینظر م به .است در منطق ییو هم ناقض ابزارگرا ییگراهم ناقض کثرت ییناقض انحصارگرا
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استفاده کیرده  ،دانستهیم یشباورهاۀ شبک سازییعقالن یبرا یدرا سازگار و مف یشی پ یهاآنچه از منطق یناسباالخره اب 

اسیت کیه میا  ییزیآن و یدؤاندازه، م ی دانسته است. همینممنحصر  محدود ونظام منطق  یکرا به  یتاست و عقالن

 .یمنامیم یمنطق ییگراشمول

 .یمپرداز یدو مثال م یانبه ب ییروش  شدن منظور و مراد از شمول گرا یبرا اینک

 گراییمثال اول: تبیین عقالنی حکم ناپذیری با رویکرد شمول. 4-1

 ؛کنید یعقالن یی را تب یریناپ تواند بکمینم ییماست. منطق ارسطو یباورها جمله از یذات اله ۀمرتب یریناپ  بکم
منطقی غیرکالسیك است، وون یکیی از اصیول منطیق کالسییك را  ،1. منطق شهودیشودیم یضی دوار ارتفاع نق یراز

است؛ یکیی انتقیاد  منطق کالسیك هبنسبت « براور»بر دو نوع انتقاد  مبتنیباید گفت منطق شهودی  ۀکند. دربارنفی می
ای کیه منطیق شیهودی را در تبییی  کاربرد آن. نکتهۀ به برتری منطق بر ریاضیات و دیگری به اصل طرد شق ثالث و بوز

 تنیاهیهای ممجموعیه ۀای  است کیه اصیل طیرد شیق ثالیث را دربیار ،نمایدذات الهی کارامد می ۀناپ یری مرتببکم
(. به بیاور بیراور 59-11: 1138مقدم بیدری،  : )رداند تناهی درست نمیای نامهداند و درباره مجموعهدرست می

شناختی اسیت و مربو  به یك وضعیت جامعه،ها نیز سرایت داده استنامتناهی ۀای  که انسان طرد شق ثالث را به بوز
های رداخت  بیه مجموعیهااهر شده است که وی زبان مناسبی برای پ ساناز تکامل ان ایدورهآن ای  که قوانی  منطق در 

های نامتنیاهی در و سی ب خطیای بیه کیار بیردن ایی  قیوانی  را در مجموعیه داشته استها در اختیار متناهی از پدیده
   .)همان( ها در ابکام ااهر شوندتعارض موج، گردیده کهنتیجه در و  شده مرتک، ،ریاضیات

شیود باعث می کند و ای  خصوصیتور کلی نفی نمیطمنطق شهودی ای  است که طرد شق ثالث را به همویژگی م

)یعنیی ذات یعنیی مراتی، تعینیات و اهیورات  ۀشناسی بکمت متعالیه کیه میادون مرتبیهای هستیبه سایر بوزه اوال  

ذات ارتفاع نقیضی  مشکلی ایجاد نکنید.  ۀمرتب ینامتناه ۀدر بوز وارد نشود و ثانیا  آسیبی  ،( استهای متناهیمجموعه

سیینوی نیسیت. در جهیان فیزییك و -تفاده از منطق شهودی به معنای نفی منطق کالسیك جدید یا منطق ارسطوییاس

تواند راهنمای خوبی در فهم و درك و همدلی بیا تغیییر و تحیوالت ریاضی تغییرات و تحوالتی اتفا، افتاده است که می

                                                 
1. Intuitionistic Logic 
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داننید، امیا در گاه نیوتنی را در جهان معمولی صیاد، میهای بعد از نیوت  دست. به عنوان نمونه فیزیكاشدجهان منطق ب

در  ییکاقلیدسی هیر های اقلیدسی و ناهندسه ،کنند یا در عالم ریاضیاتتری بیان میجهان ماکرو و میکرو قواعد دقیق

ق کافی دارند. بال ویه اشیکالی دارد کیه منطیق شیهودی را تیدقی گریکارامد هستند و قدرت تبیی  ،کاربرد خود ۀبوز

های دارد و در مجموعیههای متنیاهی روا مییدر مجموعیه تنهیامنطق کالسیك بدانیم، آنجا که قانون طرد شق ثالیث را 

ذات  ۀتوان مشکل تبیی  بکم ناپ یری مرتبیکند. بدی  ترتی، منطق شهودی مینامتناهی وضعیت دیگری را تصویر می

اسیت  ینویس-ییمنطق ارسطو ،یهبکمت متعال یباورها یازسیدر عقالن یمنطق اصل ،مثال ی الهی را بل کند. در ا

 .را برعهده دارد یمنطق کمک ، نقشآن یهایافتهاز  یدر بخش یو منطق شهود

 ییگراشمول یکردبرهان فطرت با رو ییندوم: تب مثال. 4-2

گفتیه  ی ونی ییا ق یالله شاه آبادی مطر  شده است. در مورد کبرآیت «فطرت عشق به کمال  »برهان  ۀدربار اشکاالتی
قهستند و تحّقق آن یاضاف یقشده که هر وند محبت و عشق از بقا  ییدبا یولی یست،شان ممک  نها بدون تحّقق متعل ّ

ق بال ات در ا کمال مطلق کیه در  ی  همان صورت علم یعنیاست،  ل اتصفات، همان معلوم با ی توجه داشت که متعل ّ
داشته باشد و با عالم واقع مطیابق باشید، قبیل از  یقتاگر معلوم بال ات، بق نه معلوم بالعرض. ،صقع نفب وجود دارد

 یپنیدار ،و اگر معلوم بال ات ود خداوند ی اثبات شده خواهد بودوج یعنی بودن عشق، مطلو  ی یاستدالل از راه اضاف
ق داللت نخواهد داشت  یباشد، بر تحّقق خارج یالخ و بافتة    .(110-119 :1133 ی،آمل ی)جوادمتعل ّ

 .کنیمبررسی میرا  یاز برهان فطرت عشق به کمال آیت الله شاه آباد S5پشتیبانی منطق موجهات جدید  اینک

 ،تیوان بیر آن اتفیا، نظیر داشیتتری  ویزی کیه میکم یآبادالله شاهیتبرهان فطرت عشق به کمال آ ۀیجنت ۀدربار

 ییلم ،نداشته باشید یتصور یزیاگر انسان از و یراز ؛رز استآن مح یوجود ذهن یعنیامکان وجود کمال مطلق است. 

چیه در ذهی  ممکی  اسیت آن یراز ؛یستمحرز ن آن یندارد، اما وجود خارج یو مفهوم یو رغبت هم نسبت به آن معن

 ییراز ؛هم داشیته باشید یخارج یما بازا یباشد. لک  ممک  است صورت ذهن یالیخ یامر ،انسان صورت بسته است

آن نیز محل نیزاع اسیت  یطلبد و از طرفی ضرورت وجود خارجادعای امتناع وجود کمال مطلق دلیل می بدیهی است

تیوان اتفیا، نظیر داشیت. از بنیابرای  در امکیان آن می ،تصور نیستشق دیگری قابل ،و جز ضرورت و امکان و امتناع
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ویون اگیر ممکی  بیود نقصیی  ،وجودش ضروری است نه ممکی  ،طبق تعریف، کمال مطلق اگر موجود باشد سویی

دارد که ونیی   امکان»است که  ی جا اینکالم تا ا ۀداشت و کمال مطلق نبود و ای  خالف تعریف است. بنابرای  خالص
 .  Pت: شروع ما در موجهات جدید اس ۀای  نقط«. وجود ضروری داشته باشیم

 ۀبیا مفروضیات مناسی، دربیار .  P   Pعبیارت اسیت از:  S5از قضایای مهم سیستم منطق موجهیات  یکی

از امکیان  زییرااللیه شیاه آبیادی معتبیر اسیت؛ های ممک ، برهان فطرت عشق آیتمیان جهان 1دسترسی ۀماهیت رابط
 .     : را نتیجه گرفته است   ، ضرورت ضرورت

ت و از منطیق موجهیات اسی ینویسی-ییمنطیق ارسیطو ،مانیباورها یسازیعقالن یبرا یمثال منطق اصل ی ا در

 .یمااستفاده کرده یبه عنوان منطق کمک یدجد

                                                 
1. Accessibility Relation 
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 گیرینتیجه

و  ییدجد یهیامنطق یبس از ت یشاند. پباورها را با گ شته متفاوت ساخته یسازیعقالن یتمنطق، وضع یهانظام تنوع
درسیت  یمنطقی یهانظام ۀهم یا یمدرست دار ینظام منطق یککه  یممواجه نبود یپرسش فلسفه منطق ی آن با ا ۀتوسع
 ییا یییگرا. واقیعاهمییت داردکیارکرد آن  بلکیه ،یسیتمهیم ن ،نظیام منطیق یدرسیت و نادرسیت بیرا اساسا   یاند هست

دانیان منطیق یرویشهستند که پی یموارد فو، مسائل مهم ۀاما امروز هم ،له نبودئدانان مسمنطق یاندر م ییگرایرواقعغ
انتخیا   میانیباورها یسازیعقالن یبرا ی نو یروش ۀمثابرا به یکردیرو جز اینکه یمارند یقرار گرفته است. ما واره ا

 ییا ییگراواقیع وگانیۀ( و نیه در دیینییدارد )عقیل تب ییتبه عقالن یینیکه نگاه تب یکردیبه عنوان رو گراییشمول. ییمنما
دویار  یییو کثیرت گرا ییانحصیارگرا یمحیض و کیاربرد یو نه به مشیقت هیا یدآیدر منطق گرفتار م ییگرا یرواقعغ

شیر   ییتمتنیوع منطیق بیا رعا یهیااز نظیام ینییدرسیت از گلچ ۀاست که دست ما را در اسیتفاد یکردیرو شود،می
 .گ اردیباز م مانیباورها یعقالن یی در تب ی،سازگار
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