
 

  
  
  
  
  
  

بررسي و نقد کتاب  
«هنر استدالل، روشي نو در آموزش منطق»*�  

  
● رضا محمدزاده1  

  
معرفي کتاب  

اين کتاب در سه فصل و در 160 صفحه با قطع وزيري تنظيم شده است. در فصل اول، گزارشي 
از قياس اقتراني حملي در منطق کالسيک (ارسطويي) ارائه شده است.   

در فصل دوم، منطق گزارهها2 مرور شده است. در فصل سوم، ديدگاه نويسنده تحت عنوان «هنر 
استدالل» با محوريت قياس استثنايي عرضه شده است. اين کتاب از ميان کلية مباحثي که در منطق 
مطرح شده بر بحث استدالل متمرکز شده است. هدف نويسنده از تـدوين ايـن کتـاب آن اسـت کـه
ضمن مقايسه ميان سه رويکرد در بحث استدالل، نشان دهد که طبيعيترين روش استدالل، نوعي از 
استدالل است که در توان فطري انسان ريشه دارد و به همين دليل جنبـة علمـي و اصـل موضـوعي
ندارد (ص 103). نوآوري نويسنده در اين کتاب دقيقاً همين نوع استدالل معرفي شده است. به همين 
جهت در پشت جلد کتاب همين خصيصه به نوعي درج شده است که امتياز آن از ساير کتب و منـابع
منطقي را روشن سازد. عالوه بر اين، نويسنده گزارش خـود از قيـاس اقترانـي و منطـق گـزارههـا را
برخوردار از نگرشي نو دانسته است. از نظر نويسنده، براي رسيدن به مهـارت در ايـن نـوع اسـتدالل،
تنها الزم است تمرين کرد و اين توان و استعداد را به مرحلة فعليت رساند. نويسنده اين نوع استدالل 
را مبتني بر گزارههاي شرطي ميداند و به عقيدة او، نزديکترين نوع استداللهـاي مطـرح شـده در

                                                 
منطـق؛  آمـوزش در نـو اسـتدالل: روشـي هنر *. نامة علوم انساني، تابستان و پائيز 1387. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب

تأليف غالمرضا ذکياني؛ تهران: رويش نو، 1386. 
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دانش منطق به اين نحوة استدالل، قياسهاي استثنايي است. اين کتاب مدعي اسـت کـه مخاطبـان
آن پس از يک ترم آموزش اين کتاب ميتوانند از عهدة کشف، تحليل و نقد استداللهاي موجـود در
هر متن و هر گفتاري برآيند و با تمرين کافي در مدت دو ترم، توان اقامة استدالل را نيـز بـه خـوبي
کسب کنند (ص 5). کتاب داراي جداول و نمودارهاي متعدد براي آسانسازي درک مباحـث متنـوع و
متکثر منطقي است، و حاوي تمرينهاي متعـددي بـراي بـاالبردن سـطح يـادگيري خواننـده اسـت.
همچنين نکات متعددي تحت عنوان يادداشـت تـاريخي بـراي آشـنايي خواننـدگان بـا ديـدگاههـاي
منطقدانان مشهور يا معرفي برخي منابع، شخصيتها و جريانات تـدارک ديـده شـده اسـت. در ايـن

کتاب، از 34 منبع فارسي ـ عربي و 5 منبع التين استفاده شده است.  
  

کاربرد آموزشي کتاب  
4 واحـد درسـي از آنجا که درس منطق عمومي در برنامهريزي درسي رشتههاي معـين معمـوالً

است که 2 واحد به مباحث تعريف و 2 واحد به بحث استدالل اختصاص يافته، کتاب حاضر درمظـانّ 
استفاده براي تدريس 2 واحد منطق استدالل است و حجم مباحـث کتـاب بـراي ايـن ميـزان واحـد

مناسب به نظر ميرسد.  
  

نقاط قوت شکلي و صوري کتاب  
اين کتاب با ظاهري مناسب انتشار يافته است؛ حجم مناسبي دارد؛ حروفچيني آن بهنحو خـوبي

صورت گرفته و اغالط تايپي در آن بسيار اندک است؛ برخي استانداردهاي کتاب درسي را هم دارد، از 
جمله ميان مباحث و محتواي آن، نظم منطقي مناسبي به چشم ميخورد. در کتاب، تمـرين، نمـودار،

جدول و مثالهاي مناسبي وجود دارد که درک مطالب را براي خواننده تا حدي آسان ميکند.  
  

نقاط قوت محتوايي  
جمعبندي محتواي کتاب نشان ميدهد که تجربة مفيد نويسنده در جمعآوري مطالب کتاب و بـه
وجود آمدن مجموعة مباحثي مناسب و سودمند در باب استدالل بسـيار اثرگـذار بـوده اسـت. مبنـاي

اصلي نويسنده در تدوين فصل اول اين کتاب، همان مباني منطق ارسطويي به تقرير اروپاييان اسـت. 
عمـده  منابعي که در آنها منطق اروپايي کالسيک به زبان فارسي تبيين شده، بسيار محـدود اسـت و
مراجع مورد استفاده پارسيزبانان در اين مبحث، بخشـي از مـدخل منطـق صـورت اثـر غالمحسـين
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ترجمـة  مصاحب با عنوان اصول منطق کالسيک، بخش منطق منطق کليات فلسفه اثـر پـاپکين (بـا
ترجمـه شـدة دکتر مجتبوي)، و تا حدي کتاب منطق کاربردي اثر اصغر خندان است. در ميان منـابع
اثر تيدمن (با ترجمه دکتـر رضـا اکبـري) در ايـن نوين منطق به نو درآمدي اخير نيز بخشي از کتاب
خصوص مفيد است. اما کتاب حاضر به طرح تفصـيلي مباحـث منطـق اروپـايي کالسـيک در حيطـة
استدالل پرداخته و با برخورداري از تمرينهاي متعدد، يادگيري اين سلسله مباحث را آسانتر سـاخته
است. مباحثي که در فصل سوم کتاب با عنوان «هنر استدالل» مطـرح شـده اسـت، رويکـردي غيـر
مسبوق به سابقه دارد و به همين جهت براي آن دسته از خوانندگاني که بـا مباحـث منطـق قـديم و

جديد آشنا هستند، قابل تأمل است.  
  

نقاط ضعف شکلي  
از آنجا که نويسنده، کتاب را بهعنوان متن درسي نگاشته است، الزم بود بـه کليـة اسـتانداردهاي
کتاب درسي توجه کند. با توجه به اهميت ديسيپلين و نظم بهخصوص در مباحث دانش منطق و نيـز

تکنولوژي خاصي که امروزه در تدوين کتابهاي درسي دانشگاهي در اين رشته معمول است، به نظر 
ميرسد امکان پرداخت کتاب با وجهي مناسبتر وجود دارد. تنظيم مباحث کتاب بهشـکل درسهـاي
جداگانه، برخورداري از اهداف يادگيري در هر درس، خالصه مطلب، … از جمله بخشهـايي اسـت
که فقدان آنها در کتاب بهعنوان متن درسي کامالً احساس ميشود. همچنين، تنظيم عنـاوين فرعـي
ذيل عناوين اصلي هر بحث، به وجهي که ارتباط اين عناوين اصلي و فرعي کامالً مشخص باشـد، از
جمله راهکارهايي است که اگرچه نقش مؤثري را در فهم بهتر مطالب ايفا ميکند، متأسفانه در کتاب 
رعايت نشده است. از آنجا که غالب استفاده کنندگان اين کتاب، نوآموزاني هسـتند کـه در يـادگيري
مباحث منطق سابقه قبلي ندارند، شکل تنظيم کلية مطالب بايد بـه گونـهاي سـامان يابـد کـه هـيچ
مشکلي را براي آنها پيش نياورد. در مواردي، شکل تنظيم مطالب بهگونهاي اسـت کـه ايـن قشـر از
خوانندگان نخواهند توانست ارتباط مناسبي با مطلب پيدا کنند؛ براي مثال، در صفحه 30، هنگام ذکـر

مثال در مورد قياس و نيز در صفحه 33 در بحث از ضربهاي منتج اشکال چهارگانه، حروفچيني به 
نحوي انجام شده است که مبتديان نميتوانند درست آن را درک کنند. به نظر ميرسد قرار دادن هـر
يک از موارد داخل يک کادر متناسب ميتواند مشکل را برطرف سـازد. ايجـاد فاصـله مناسـب ميـان
سطرهاي مکتوب کتاب با تصاوير، نمودارها و جداول نيز در پديـدآمـدن فـرم و شـکلي کـه در فهـم
مــتن وجــود دارد، از جملــه واژه  مطالــب اثــر گــذارتر باشــد، مفيــد اســت. برخــي اغــالط تــايپي در
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distribution در صفحه 26 به غلط destribution تايپ شده و نيز تاء مـدور در آخـر کلمـات

12) درج  چون «مانعةالجمع» يا «مانعةالخلو» به غلط «مانعةالجمع» و «مانعـةالخلـو» (نـک: ص

شده است. در فهرست مطالب کتاب (ص 5)، عنوان فصل اول به غلط «استدالل در منطق رياضـي» 
درج شده است که بايد به «استدالل در منطق ارسطويي» تغيير يابد. نحوة ارجاع به منابع، روش غيـر
معهود است. در فهرست منابع اين کتاب، کلية مراجع با عـدد معينـي مشـخص شـده اسـت و بـراي
ارجاع، به آن عدد و جلد و صفحه اشاره شده است. منابع استفاد شده در اين کتاب در مقايسه با خيـل
کثير منابعي که هم منطقدانان ارسطويي و اروپايي، هم منطقدانان مسلمان و هم منطقدانان جديـد
ترجمـه آنهـا (رياضي) نگاشتهاند، بسيار اندک است؛ و در مواردي، به جاي استفاده از مـتن اصـلي، از
ترجمـه فارسـي منطـق اشـارات و تنبيهـات (نـک: بهره گرفته شده که در اين خصوص، اسـتفاده از
فهرست منابع، ص 159) و نيز ارجاع مربوط به مطلب دستهبندي قياس توسـط جـالينوس بـه کتـاب
تاريخ منطق بوخنسکي (ص 4) مثالزدني است. نمايهها و فهرستهاي مناسب در کتاب وجود نـدارد

که به همين دليل مراجعه به کتاب براي دريافت مطالب هنگام نياز قدري مشکل ميشود.  
  

نقاط ضعف محتوايي کتاب  
براي پرداختن به همه ابعاد مربوط به ضعف و کاستيهاي کتـاب، الزم اسـت آنهـا را بـه ترتيـب
خاصي بررسي کرد. اين قسمت از بحث تحت دو عنوان مطرح خواهد شد: اول، نقد مالحظات مبنايي 
مطالعـه ايـن کتـاب، نويسنده؛ دوم، نقد ناظر به متن بهنحوي که خواننده ايـن مقالـه بتوانـد هنگـام
همزمان نقد ناظر به من را پيش رو قرار دهد و در مورد هر يک از فصلها و مباحث زير فصـل آنهـا،

انتقادهاي مورد نظر را بيابد.  
  

مالحظات مبنايي نويسنده و نقد آن  
نويسنده اين اثر معتقد است که در ميان انواع و انحاي مختلف دانش منطق، انتظار عامة مـردم از
اين دانش عبارت است از بررسي امر «استدالل» و معرفي بهترين روش آن. از همـين روي، تـالش
نويسنده در اين کتاب صرفاً به مباحث استدالل معطوف شـده و وي صـراحتاً آن را اسـتدالل محـور
خوانده است (ص 1). دستکاري نظام منسجم منطقي که قرنهـا اسـت دانشـمندان بـزرگ طراحـي
کردهاند، ممکن است؛ اما تابهحال کسي به آن مبادرت نکرده است (ص 2). آنچه در منطق ارسطويي 
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و نيز منطق رياضي مطرح شده است، پاسخگوي نيازها نيست. آنچه ميتواند پاسخگوي نيازهـا باشـد
و در عين حال فهم و نقد متقابل استداللها را توسط صاحبان ايـن اسـتداللهـا امکـانپـذير سـازد،
عبارت است از يک منطق فطري و همگاني که بر همه انسانها حاکم است. «هنر استدالل» کـه در
فصل سوم اين کتاب مطرح شده، تقريري است از توان همگاني انسانها براي فهم و اقامة اسـتدالل
(ص 3). هنر استدالل از يک طرف و قياس استثنايي که مبناي اين هنر است، از سـوي ديگـر جنبـة

علمي و اصل موضوعي ندارد، بلکه هويت عملي و قاعدهاي دارد (ص 3 و 102).  
اينکه از استدالل و بهترين روش آن در دانش منطق بحث مـيشـود، سـخني اسـت مطلـوب و
معقول؛ اما بايد توجه کرد اگر امروز هنگامي که سخن از علم منطق به ميان ميآيد، اذهـان بـر روي
استدالل، انواع و احکام آن متمرکز ميشود، نبايد گمان کرد که همواره چنين انتظاري از منطق وجود 
داشته است. آنچه در مباحث منطق مورد انتظار بوده (و هنوز هم هست)، ميزان و مالکي است بـراي
تفکر و انديشه. هرجا سخن از انديشه است، سـخن از مـالک انديشـه نيـز مطـرح اسـت. از ديـدگاه
بسياري از بزرگان، وجه امتياز انسان از ساير موجودات حيواني، همانند انديشه است. اما آنچـه در ايـن
خصوص ميان همه انسانها مشترک است، فعليت انديشه نيسـت، بلکـه تـوان و اسـتعداد انديشـيدن
است؛ چنانکه از جمله ويژگيهاي انسان نيز سخن گفتن است، ولي وجه مشترک تمـامي انسـانهـا
عبارت است از توان سـخن گفـتن. ايـن نـوع تـوان و اسـتعداد بايـد بـه مرحلـة فعليـت برسـد و در
فعليتيافتن آن به مقدمات و ابزارهاي معين نياز است. اما استدالل تنهـا يکـي از مـوارد و مصـاديق

انديشه و تفکر را تشکيل ميدهد. انديشه و تفکر، دو مصداق بارز و مهم دارد: استدالل و تعريف. وجه 
ايـنکـه مبـاني و اشتراکات هر دوي آنها، تنظيم معلومات براي دسـتيابي بـه مجهـول اسـت. البتـه
تئوريهاي معرفتشناختي در بعضي مکاتب فلسفي، عرصه را بـراي تبيـين و تحليـل مفـاهيم تنـگ

ميکند، نبايد موجبات بيتوجهي به حوزة مفاهيم و تصورات را پديدآورد. خوشبختانه در سنت منطقي 
آنکـه تـا انديشـه و و فلسفي ما، توجه به هر دو حيطه بهنحو جدي صورت گرفته است. نکتـة مهـم
تفکر در ساحت مفاهيم و تصورات به جايي نرسد، ورود به حوزة تصديقات و گزارهها که اسـتدالل بـر
آنها مبتني است، امکانپذير نخواهد بود. به همين جهت است که از قديم االيام کارآيي دانش منطـق
به موضوع مهم تعريف و استدالل معطوف بوده است. اين در حالي است که نويسندة اثر، اساساً هـيچ
توجهي به مباحث تعريف و حتي اشارهاي به اهميت آن نکرده است. در صورتي که بخـش مهمـي از

خطاها و انحرافات ذهني بشر که دغدغة شناسايي و حل آنها البته در کتاب مورد بررسـي وجـود دارد، 
ناشي از عدم توجه به روشها و قواعد همين بخش مهم از منطق است. شايان ذکر است که امـروزه
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در حيطههاي معرفتشناختي توجه بـه معرفـتهـاي تصـوري بسـيار کـمرنـگ شـده و جـاي آن را
معرفتهاي گزارهاي پر کرده است، تا حدي که در کتب منطقي و نيز معرفتشناسي بحـث معلومـات
تصوري هيچ جايگاه مهمي را واجد نيست. به نظر ميرسد حذف مباحـث معـاني و مفـاهيم در کتـب
فلسفي و بهخصوص منطقي، زمينة بروز همين معضل را نيـز در داخـل کشـور فـراهم خواهـد آورد و
موجب محروميت نوآموزان و منطقپژوهان از بخش مهمي از ميراث فلسفي و منطقي ما خواهد شد.  
نويسندة اثر در مقايسه ناقص و محدود بخشهايي از منطق قديم (آن هم عمدتاً قرائت اروپاييان 
از منطق ارسطويي) در فصل اول کتاب و منطق جديد (منطق جملهها) در بخش دوم کتـاب (کـه بـه
بـه اصـول موضـوعي و طورعمده ناظر به صورت انديشه و تفکـر هسـتند)  ، آنهـا را بـه دليـل توجـه
جنبههاي علمي خالي از کاربردهاي علمي دانسته و معتقد است که برمبناي اين سلسـله از بحـثهـا
نميتوان استفادههاي کاربردي مناسبي جهت اقامه استداللهاي اقناعي مثبت کرد. در اين ميان، نياز 
به راهي وجود دارد که با فعليت يافتن مهارتهايي که در فطرت انساني ريشه دارد، بتوان بـه راحتـي
استدالل کرد و به نتايج مورد نظر دست يافت. در ايـن روش هـويتي عملـي و قاعـدهاي وجـود دارد.
نويسنده در ميان مباحث منطق قديم، قياس استثنايي را از هويت علـم (قاعـدهاي) برخـوردار دانسـته
است. البته اين روش از نظر نويسنده در آثار منطق قديم و جديد به صـورت منسـجم و اثـربخش در
«هنـر يکجا جمع نشده است و لذا نويسنده تالش کرده اسـت در فصـل سـوم کتـاب تحـت عنـوان
استدالل»، براي فصل سوم نيز حاکي از آن است که جنبـة نـوآوري کتـاب همـين روش اسـت کـه
تاکنون از زمان تدون کتب منطق در طول قرنها با همه تالشهاي فکـري و علمـي کـه بـا وجـود
کاربرد مکرر تعبير «صوري» در بخش سوم کتاب صوريسازي به معاني خاص کلمه در سوم تحقـق
نيافته است. روشن است که هرجا سخن از صورت و سـاختار باشـد، بايـد بتـوان آن را بـا اسـتفاده از
نمادها و عاليم مناسب نشان داد. در بخش سوم کتاب به جز تفکيک مقدمات اسـتدالل، آن هـم بـه
نحوي غير صوري، هيچ تالش ديگري که بر مبناي آن نتوان به قاعدههاي مضـبوط در تشـخيص و
نقد استدالل دست يافت، انجام نشده است. درباره اين اشکال ممکن است ادعا شود که تفـاوت مهـم
بخش قبل در تعلق آن به منطق ماده و اختصاص بخش اول و دوم به منطق صورت اسـت. توضـيح 
آنکه از گذشتههاي دور دانشپژوهان علوم منطقي متوجه شده بودند که دو لغزشگاه مهم در عرضـة 
فکرورزي بشر وجود دارد که از يکي به ماده فکـر و از ديگـري بـه صـورت انديشـه تعبيـر مـيشـد.
محتواي معلومات ذهني و ساختارهاي صوري ذهن براي دستيابي به نتيجـه در فراينـد تفکـر الزم و 
اثرساز هستند و هرگونه خطا در گزينش معلومات و نيز قالبسازي آنها ميتواند به خطاها و مغالطـات
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از انواع مختلف منجر شود. توجه به مکانيسم عملکرد ذهن نيز رعايت قالبهاي قابل اعتماد و آزموده 
شدة ذهني ميتوانند احتمال وقوع خطا در انديشه را به شدت کاهش دهند. البته شناخت دقيـق ايـن

خصوصيات و طراحي قواعدي که رعايت آنها تأمينکنندة ويژگيهاي الزم درخصوص انديشة صحيح 
است، کار سادهاي نيست. لذا با استفاده از روش اصل موضوعي و دقـتهـاي نظـري و تحليلـي، بـه
طراحي قواعد درست انديشيدن دست زدهاند. البته در طول تاريخ تفکرات منطقي، تحوالتي جـدي در
عرصة طراحي نظامات منطقي پديدآمد، ولي هـيچ گـاه اصـل مهـم قاعـدهمـداري و نيـز مبنـاگروي
معرفتشناختي در اين مباحث خدشهدار نشد. حتي امروز يعني عصري که در بسياري از محـيطهـاي
آکادميک مباحث فلسفههاي تحليلي و زباني جايگـاه پراهميتـي يافتـه، الـزام مبنـاگروي معرفتـي در
مباحث منطقي هنوز از اذهان انديشهورزان اين عرصه خارج نشده اسـت. امتيـاز ايـن الـزام، تسـهيل
دستيابي به توجيه مناسب جهت تمسک به انديشههاي نظري و غيربديهي اسـت. البتـه بعـد از تولـد
منطق جديد تفاوتهاي اساسي در ديدگاههاي منطقي پديد آمد، اما نه منطق ماده فراموش شـد، نـه
منطق صورت، چنان که نه اصل مبناگروي معرفتي در مباحث منطق مورد بيمهري قرار گرفته و نـه
ميزان تأثير مهم آن در کاربردهاي علمي دانش منطق مورد انکار. بايد اذعان کرد کـه دانـش منطـق
تخصوصـي امروز به جهت گستردگي فراوان، همچون هر دانش فربـه شـدة ديگـر، بـه بخـشهـاي
منشعب شده است. بخش تعريف از مبحث استدالل تفکيک شده و مباحث مـادي و صـوري آن نيـز
غالباً به صورت تفکيک شده ارائه ميشود. مباحث تفکر نقدي و متدولوژي علوم، عمـدتاً بـه بحـث از
مادة فکر ميپردازند و مباحث منطق صوري به بررسي ساختاريهاي ذهني. به هر صـورت، تفکيـک 
بخش اول و دوم از بخش سوم با وجه تعلق صوري و مادي، امري نيست کـه بتـوان بـدون تصـريح
بدان و ذکر وجه الزم در گذر از حيثيت صورت و ساختار به حيثيت ماده از آن عبور کـرد؛ چنـين کـه
اين تفاوت به اندازهاي جدي و اثرگذار است که حتي مقايسه در مقام نقد را بين منطقهـاي صـوري 
قديم و جديد با «هنر استدالل»، مورد ادعاي نويسنده (به دليل مع الفارق بودن) دچار مشکل کند.  

ادبيات و اصطالحات به کار رفته در بخش سوم کتاب، اصوالً منطق به متعلق ارسطويي است. 
انتخاب عنوان کتاب (هنر استدالل، روشي نوع در آموزش منطق) نيز دال بر آن است که نويسنده 
ويژگي خاص کتاب را صرفاً در آموزش منطق دانسته، نه تأسيس نظام منطقي جديد. به هر حال، 
نويسنده به تفاوت مباحث مطرح شده با منطق سنتي مصرّ است. با توجه به آن ادبيات و اين اسرار، 
اين سؤال مطرح است که آيا نويسنده در عرصة مالک سنجش استدالل، مدعي نظام منطقي نوين 
است. اگر چنين ادعايي وجود دارد، بايد پرسيد چه وجهي در توجيه اين نظام منطقي مورد ادعا بر 
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ساير نظامها منطقي پيشين وجود دارد. از آنجا که با بروز جريانهاي جديد منطقي در عهد معاصر، 
پرسش مشابهي در وجه برتري نظامهاي منطقي در نزد منطقدانان جديد مطرح شد، اين پرسش 
موجب شد مالکهايي چون فراقضية سازگاري و تماميت پيشنهاد شود و مورد توجه قرار گيرد. 
برخورداري يک نظام منطقي از اين مالکها نشانة آن است که اين نظام هر استدالل معتبري را 
پوشش ميدهد و نيز اين نظام مشتمل بر تناقض نيست. اما در کتاب مورد بررسي، هرگز تالشي 
براي اثبات سازگاري و تماميت مباحث (بخش سوم) صورت نگرفته است. به همين جهت خواننده 
نميتواند مطمئن باشد که اکتفا به روشهاي ارائه شده در بخش سوم کتاب ميتواند متضمن 

تشخيص تام و فراگير استداللهاي صحيح باشد.  
  

نقد ناظر به متن  
آخرين بخش اين نوشتار، توجه به عبارتهاي کتاب و نقد آنها است.  

ص 5 (متن)، پاراگراف اول: در حساب گزارهها قواعدي چون وضع مقدم، رفع تالي، برهان خلف 
و حذف فصل معرفي شدهاند. ولي از آنجا که حساب گزارهها تابع ارزشي است، به پيوند گزارههاي 
مرکب و مقدمات استدالل توجه نميشود و همين امر سبب پيدايش پارادوکسهاي استلزام مادي 
ميشود. در حالي که در «هنر استدالل» نگرش تابع ارزش حاکم نيست و پيوند گزارههاي مرکب و 

مقدمات استدالل جزءِ ارکان آن است.   
نقد: در حساب گزارهها، هم به گزارههاي مرکب توجه ميشود هم به مقدمات استدالل. اساساً 
آنچه در حساب گزارهها به آن توجه ميشود، بررسي گزارههايي است که با استفادة مکرر از ادوات 
منطقي به نحوي سامان يافته که يا وضعيت صدق آنها يا وضعيت اعتبار استدالل فراهم آمده از آنها 
جز از طريق قاعدههاي منطقي امکانپذير نيست. نويسندة اثر دربارة ارتباط پارادوکسهاي استلزام با 
اين بحث هيچ توضيحي نداده است. توضيح اين ارتباط چنين است: بايد دانست که در منطق گزاره 
ها امکان وجود استنتاجهايي وجود دارد که صدق نتيجه در آنها بر هيچ مقدمهاي مبتني نيست يا به 
عبارتي، صدق يا کذب هيچ گزارهاي در صدق آنها مؤثر نيست. البته چنين چيزي با مفهوم عرفي 
استدالل سازگار نيست. اگر بخواهيم چنين استداللهايي را به جمالت شرطي تبديل کنيم، نتيجه را 
تالي در جملة شرطي قرار ميدهيم که مهم نيست مقدم آن چه باشد. همين خصوصيت در چنين 
جملهاي، پارادوکس استلزام را فراهم ميآورد. پارادوکسهاي استلزام (صادق بودن جملة شرطي با 
فرض صدق تالي بدون توجه به اينکه مقدم آن چيست، و يا فرض کذب مقدم بدون توجّه به اينکه 
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تالي آن چيست)، از جمله مواردي است که راسل مطرح کرده و محل بحث و گفتوگوهاي فراوان 
قرار گرفته است.   

ص10: ويژگي قضية حمليه اين است که دو طرف آن را جملة مستقل تشکيل نميدهد. حال اگر 
دو طرف قضيهاي جملة مستقل باشد، بين آنها حمل برقرار نيست، بلکه يا اتصال برقرار است يا انفصال.  
نقد: اين عبارت نويسنده براي تبيين دو قضية حمليه و شرطيه و تفاوت آنها دقيق و کافي 
نيست. معاني اين سخن آن است که اگر گوينده به قصد ايراد جملهاي شرطيه يا حمليه شروع به 
سخن کند، ولي تنها به بيان جزئي از آن اکتفا کند، عبارت فاقد تماميت است و لذا قضيه نخواهد بود. 
به اين ترتيب، نميتوان اجزاي قضية شرطيه را مستقل دانست؛ چرا که اين با جزءِ قضيه بودن آن 
سازگار نيست. عبارت صحيح آن است که اجزاي قضيه شرطية (مقدم يا تالي) به گونهاي هستند که 
اگر آنها را جدا جدا مالحظه کنيم، مستقل خواهند بود، اما در ضمن جمله شرطيه (با لحن شرطيت) 

ذکر نکردن هر يک، موجب عدم تماميت در معنا خواهد شد.   
ص10، در بيان تفاوت ميان حملية موجبه و سالبه: در قضية «حسن مريض نيست»، «مريض 
بودن» از حسن سلب ميشود و حملي در کار نيست، ولي ميتوان گفت که ذهن همين عدم حمل را 

حمل عدم تلقي ميکند.  
نقد: نويسنده عبارت فوق را به عالمه طباطبايي در اصول فلسفه و روش رئاليسم (64:1356) 

ارجاع داده است. عبارت عالمه در منبع ياد شده به قرار زير است:  
اما عدم اعتبار ديگري نيز دارد که نوعي مجاز است. ذهن پس از آنکه چيزي را از خارج نفي و 
سلب کرد و براي آن چيز، مصداق و نفس االمريتي نديد، چنين اعتبار ميکند که نفس نفي و سلب 
بهجاي ايجاب اثبات نشسته است؛ يعني هنگامي که وجود يک شيء خاص را در خارج نميبيند، 
نقطة مقابل آن وجود را که در واقع جز خالي بودن خارج از آن وجود چيزي نيست، به عنوان امري 
که جاي وجود را پر کرده است، اعتبار ميکند و فرض ميکند عدم آن شيء در خارج است و به اين 
اعتبار است که خارج، هم هستي را در خود جا ميدهد و هم نيستي را. نيستي نيز مانند هستي 
خارجيت مييابد که البته اعتبار مي شود. به اعتبار فرضي و مجازي است که عدم نفس االمريت پيدا 
ميکند، زمان و مکان برايش اعتبار مي شود، احکامي نظير احکام وجود پيدا ميکند و به اين اعتبار 
است که ميگوييم زيد معدوم است در خارج يا ميگوييم زيد معدوم در اين زمان يا در آن مکان 
است، پس فرق است بين مفهوم زيد موجود نيست در خارج و مفهوم اصلي خود را دارد که نفي 
وجود است از خارج. ولي در قضية اول، نفي همان مفهوم مثبت حمل شده است و مفهوم ربط السلب 

پيدا کرده است.  
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عالمه در اين عبارت درصدد است نحوة انتزاع مفهوم عدم را توضيح دهد. ميدانيم که مفهوم 
عدم نميتواند در خارج مصداق حقيقي داشته باشد. ذهن با توجه به تغاير اشياي خارجي، آنها را از 
ديگر سلب ميکند و هر يک را سلب يا عدم ديگري در نظر ميگيرد؛ و به اين ترتيب، با عدم ها 
هرگز نميتوان دريافت که عدم (سلب) حمل، همواره به معناي حمل عدم است؛ چرا که در غير اين 
صورت، هميشه هر سالبة محصله به معناي موجبة معدوله است («الف ب نيست» هميشه به معناي 
«الف غير ب است»)، حال آنکه فالسفه و منطقدانان اين دو را يکي نميدانند و در مورد وجوه 
تفاوت آنها به تفصيل سخن گفتهاند. يکي از مهمترين وجوه تفاوت ميان آنها آن است که حملِ عدم، 
مشمول قاعدة فرعيه بوده و لذا صدق آن مشروط به وجود موضوع است، ولي عدمِ حمل مشروطه به 

چنين قيدي نيست و بنابراين در صدق اعم از موجبه معدوله المحمول است.  
ص12: اگر در وجه نامگذاري منطقدانان قديم (مانعة الجمع، مانعة الخلو) دقت کنيم، معلوم 

ميشود که منفصله در مقابل يک ادعا (جمع، خلو) قرار دارد و براي فهم معناي منفصله، ابتدا بايد آن 
ادعا معلوم شود و إالّ از تشخيص نوع برخي از منفصلهها عاجز خواهيم بود... بنابراين، دانستن ادعاي 
قبل از منفصله، براي فهم معناي منفصله ضروري است. با اين بيان، الزم نخواهد بود که براي يافتن 
مثال برخي منفصلهها (مثل مانعة الخلو) در تنگنا قرار بگيريم و يک مثال هميشگي «حسن يا در 

آب است يا غرق نميشود» را تکرار کنيم.  
نقد: آنچه گفته شده، تنها در مورد منفصلههاي اتفاقيه صحيح است، نه غير اتفاقيه. از آنجا که 
منطقدانان قديم، قضاياي شرطية اتفاقيه (چه متصله، چه منفصله) را همچون گزارههاي جزئي، فاقد 
ارزش معرفتي ميدانستند، هميشه اصرار داشتند که در قضاياي برهاني، از شرطيههاي متصلة لزوميه 
يا منفصلة عناديه استفاده شود. به همين جهت، هنگام مثال زدن براي قضاياي شرطيه، تالش 
ميکردند از ذکر گزارههاي اتفاقي اجتناب کنند. روشن است که ذکر مثال در اين صورت کار آساني 
نيست. مثال «حسن يا در آب است يا غرق نميشود» منفصلة مانعه الخلوي است که کذب مقدم و 

تالي آن هر دو با هم محال است و عقالً ممکن نيست. البته در مورد منفصلههاي غير اتفاقي، توجه 
به ادعايي که نويسنده بدان اشاره کرده، الزم است. از اين گذشته، بايد توجه کرد که منطقدانان در 
گذشته معتقد بودند که براي ساخت گزارههاي منفصلة عنادية مانعة الجمع و مانعة الخلو ميتوان از 

اساس گزارة منفلصة حقيقيه که مقدم و تالي آن همواره متناقضاند، استفاده کرد. عبارت زير از
خواجه نصيرالدين طوسي (77:1361)، حاکي از همين امر است:   االقتباس
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در منفصالت هم، عناد يا تام بود يا ناقص. تام آن بود که مقدم و تالي نه مجتمع توانند شد، نـه
مرتفع و آن نيز به حقيقت دو عناد بود: يکي در اجتماع و ديگر... و ناقص آن بود که مانع جمع تنهـا
يا مانع خلو تنها بود و انشعاب اين اقسام از آنجا بود که چون قسمتي متردد باشد، ميان نفي و اثبات 
هر منفصله که از آن اقسام يا از آنچه مساوي آن اقسام باشد، حادث شود مانع جمع و خلـو بـود ... و

اگر به جاي يکي از اقسام متردد ميان نفي و اثبات چيزي ديگر بنهند، غيرمساوي خالي نبود. از آنک 
آن چيز يا خاصتر از آن قسم بود يا علمتر و اول منفصله مانع جمع تنها بود و دوم منفصله مانع خلو.  

ص 15: سالبة کليه (در نمودار ون) بهشکل زير نمايش داده شده است:  
  
  
  

نقد: اما در روش تصوير نمودار ون، هيچگاه در فضاي غيرهاشور خورده عالمت ضربدر قرار داده 
نميشود. علت اين امر آن است که برمبناي تحليل ون، هرگز از صـدق کليـه نمـيتـوان بـه وجـود
مصداق براي موضوع آن قائل شد. به همين دليـل اسـت کـه در منطـق اروپـايي (بـرخالف منطـق
اسالمي) هرگز نميتوان از صدق کليه، صدق جزئيه را استنتاج کرد. لذا منطقدانـان اروپـايي، نمـودار

مربوط به سالبة کليه را به شکل زير تصوير ميکنند:  
  
  
  

ص 16: عين اشکال باال در مورد نمودار موجبة کليه وجود دارد که به شکل زيـر ترسـيم شـده
است:  
  
  
  

نقد: اما تصوير صحيح اين نوع قضايا بهقرار زير است:   
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نويسنده بدون توجه به چنين خصوصيتي در قضاياي کليه، در ص 20 در جدول مربوط به عکس 
مستوي قضاياي کليه، هم شکلها را به طرز صحيح ترسيم نکرده و هـم اسـتنتاج جزئـي از کلـي را

جايز شمرده است.  
ص 16: با اين تحليل دقيق ... معلوم ميشود که در قضية «هر ايراني، آسيايي است»، «ايرانـي» 
موضوع و «آسيايي» محمول نيست، بلکه موضوع اصلي همان افرادي هستند که سـور قضـيه (هـر)

نشان ميدهد.  
نقد: سور هيچگاه بر افراد موضوع داللت نميکند، بلکه بر کميت افراد موضوع داللت دارد. آنچـه
بر افراد موضوع داللت دارد، همان وصف عنواني موضوع است که نويسنده به آن توجه نداده است.  
ص 16: به ديگر سخن، قضاياي کليه در واقع از دو قضيه تشکيل شدهاند: هر ايرانـي، آسـيايي

است: هر فرد اگر ايراني باشد، آسيايي است.  
نقد: اين چنين تحليلي تنها در مورد قضاياي حقيقيه صادق است، نه قضاياي خارجيه. به همـين
دليل است که براي صدق قضاياي حقيقيه (کـه بـه شـرطيه تحويـل مـيشـوند، همچـون قضـاياي

شرطيه)، به وجود طرف اول قضيه نياز نيست.  
ص 16: هيچ ايراني، کوبايي نيست: هر فرد اگر ايراني باشد، کوبايي نيست.  

نقد: صحيح آن است که گفته شود: هيچ فرد اگر ايراني باشد، کوبايي نيست.  
ص 20: ولي کليت موجبة کليه با کليت عکس آن (موجبة جزئيه) يکسان نيسـت، بلکـه اصـل
«بعضـي ايرانـيهـا، آلمـاني اعم از عکس است… از سوي ديگر، هميشه ميتـوان از کـذب اخـص

هستند» کذب اعم «هر ايراني، آلماني است» را نتيجه گرفت…  
نقد: از کذب اخص هيچگاه نميتوان کذب اعـم را نتيجـه گرفـت. بـه همـين دليـل اسـت کـه

منطقدانان در باب گزارهها هميشه جزئيه را اعم از کليه ميدانند، نه برعکس!  
2 بـه ص 25: حتي اگر فرض کنيم قضية 1 به مقدار 80% صادق و 20% کـاذب باشـد، قضـية
ميزان 20% صادق و 80% کاذب خواهد بود. پس نه تنها قضاياي يقيني، بلکه حتي قضـاياي ظنـي و

احتمالي نيز مشمول اصل تناقض هستند.  
نقد: منطق ارسطويي و نيز منطق گزارهها، هر دو، از جمله منطقهاي دو ارزشي هستند و بحـث

احتمال و درصد صدق و کذب در آنها بيمعنا است.  
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ص 26: پيداست که محمول در موجبة جزئيه (مسلمان) شامل همه افـراد (مسـلمانان) نيسـت.
… بنابراين، محمول در موجبة جزئيه، غيرمنبسط است…  

نقد: تبيين انبساط در وهلة نخست بايد با توجه به سـاختار قضـاياي محصـوره صـورت گيـرد و
سپس بر مثالها منطبق شود؛ اما چنين تبييني صورت نگرفته است.  

ص 27: بدين ترتيب معلوم ميشود که محمول در سالبهها منبسط و در موجبـههـا غيرمنبسـط
است...  

نقد: عبارت کاملتر چنين است: بدين ترتيب معلوم ميشود که محمول در سالبهها منبسط و در 
موجبهها غيرمنبسط است…  

نقد: عبارت کاملتر چنين است: بدين ترتيب معلوم ميشود که محمول در سالبهها منبسط و در 
موجبهها غيرمنبسط است. چنانکه روشن ميشود در کليهها، موضوع همواره منبسط است…  

ص 29: دو قضية متداخل تحت تضاد نميتوانند با هم کاذب باشند…  
نقد: دليل آنکه دو قضية متداخل تحت تضاد نميتوانند با هم کاذب باشند، توضـيح داده نشـده

است.  
ص 30: هرگاه با پذيرش چند قضيه، ناچار از پذيرش قضية ديگر شويم، به مجموع آن قضـايا،

قياس گفته ميشود.  
به توضيح و تبيين نياز دارد.   نقد: اين تعريف،

ص 31: يادداشت تاريخي … حد اوسط از هر دو حد اصغر و اکبر اعم است؛ يعني حـد اوسـط
به هر دو حد اصغر و اکبر حمل ميشود (شکل دوم).  

نقد: در شکل دوم حتماً بايد دو مقدمه در کيف (ايجاب و سـلب) اخـتالف داشـته باشـند. همـين
حاکي از آن است که حد وسط حتماً از يکي از اصغر يا اکبر سلب ميشود. پس نمـيتـوان گفـت بـر

هردوي آنها حمل ميشود!  
ص 32: ضربهاي منتج و عقيم.  

نقد: اصطالح «ضرب» توضيح داده نشده است.  
ص 34: روش انبساط … شرط 2: هر دو مقدمه، جزئيه نباشد.  
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نقد: همة منطقدانان اروپايي که روش انبساط را ذکر کردهاند، تأکيد دارند که در ايـن روش بـه
چنين شرطي نياز نيست؛ زيرا رعايت ساير شرايط موجب ميشود که اين شرط (جزئيه نبـودن هـر دو

مقدمه) خودبهخود رعايت شود، چرا که اگر هر دو مقدمه جزئيه باشد، از چهار صورت خارج نيست:  
يا هر دو موجبه جزئيهاند: در اين صورت حد وسط در هيچ يک از مقدمات منبسط نخواهد بـود و

اين مخالف شرط 4 است.  
يا هر دو سالبه جزئيهاند: اين نيز مخالف شرط 1 است.  

يا صغرا موجبة جزئيه و کبرا سالبة جزئيه است: در اين حالت الزم است حد وسط محمول در کبرا 
باشد تا شرط آن در سالبة جزئيه رعايت شود. اما از آنجا که با توجه به شرط 3، نتيجه سـالبه خواهـد

بود، الزم است اکبر (که در اين حالت موضوع کبرا است) نيز منبسط باشد (به خاطر شرط 5 )؛ و چنين 
چيزي در سالبة جزئيه ممکن نيست.  

يا صغرا سالبة جزئيه و کبرا موجبة جزئيه است. در اين حالت الزم اسـت حـد وسـط محمـول در
صغرا باشد تا شرط انبساط آن در سالبة جزئيه رعايت شود. اما از آنجا که با توجه به شرط 3، نتيجـه
سالبه خواهد بود، الزم است اکبر در کبرا منبسط باشد، حال آنکه فرض آن اسـت کـه کبـرا موجبـه

جزئيه است.  
ص 35: روش انبساط سادهتر از شرايط انتاج است، زيرا نيازي نيست که اشکال چهارگانـه را از

هم تفکيک کرده و شرايط عام و خاصي براي هر کدام ذکر نمائيم.  
نقد: قبالً هيچ سخني از شرايط عام و خاص بهميان نيامده است!  

ص 43 و 44: به جاي تعبير «نکته» بايد از تعبير «مرحله» استفاده شود.  
ص 45: کاربرد برهان خلف در قياس ارسطويي به اين نحو است که اگر يک استدالل غيرپايـه
معتبر باشد، پس فرض نقيض نتيجه بايد ما را دچار تناقض (بنبست) کند … و از آنجا که دو قضية 

متناقض و (متضاد) نميتوانند…  
نقد: به جاي تعبير «تناقض» بايد از تعبير «ناسازگار» استفاده شود تا تضاد را نيز شامل شود.  

ص 47: قياس مرکب … با روش انبساط ميتوان منتج يا عقيمبودن قياسهاي مرکب را نيـز
تشخيص داد… حداکثر يکي از مقدمات سالبه باشد، حداکثر يکي از مقدمات جزئيه باشد.  

نقد: قواعد مطرح شده قطعاً به توضيح نياز دارد و بايد مالک آنها روشن شود.  
ص 63: استخراج سطر کاذب.  
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نقد: اين مطلب، تقرير ناقصي است از روش اسناد ارزشها.  
ص 66: تناظر استدالل و شرطي.  

نقد: تفاوت استلزام در جمالت شرطي و استلزام منطقي (در استدالل) بيان نشده است.  
ص 70: اثبات.  

نقد: در اين قسمت بايد حتماً تفاوت روش استنتاج طبيعي با روش اصل موضوعي توضيح داده شود.  
ص 70: قواعد استنتاج.  

نقد: در ميان قاعدهها، هيچ اشارهاي به قاعده نقض مضاعف نشده است.  
ــوانيم گــزارة qvp را در ســطر 2 ص 72: اگــر گــزارة p را در ســطر 1 داشــته باشــيم، مــيت

 بهدست آوريم.  
نقد: با توجه به ذکر نشدن قاعده commutativity (جابهجايي)، الزم است عبـارت بـه ايـن
qvp را در  pvq يـا صورت اصالح شود: اگر گزارة p را در سطر 1 داشته باشـيم، مـيتـوانيم گـزارة

سطر 2 به دست آوريم.  
  8.r :89 ص
  8.~~r :نقد

ص 133: انجام هر عملي براي تحقق يا عدم تحقق يـک مقصـود، در واقـع يـک اسـتدالل ـ
مثبت يا منفي ـ بهشمار ميرود.  

نقد: در اينجا مفهوم استدالل کامالً تغيير پيدا کرده است.  
  

پينوشتها  
1. عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع).  

  2. Prepositional Logic.
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