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 چکیده

 

 هک هستند کلی و ضروری و بدیهی آن قواعد که است طبیعی استنتاج منطق همان شهودی منطق

 چنین مبانی تبیین هدف با پژوهش این در. است کرده تاکید آن بر برهان مقدمات شرایط در ارسطو

 قاعده هک ایم رسیده نتیجه این به آنها مطالعه از پس و کرده مراجعه فارابی آراء و آثار به منطقی نظام

 منطق یا پایه قواعد از تناقض و مستقیم عکس و اقترانی اول شکل خلف، برهان استثنائی، قیاس

 فارابی یگرد سوی از. است ارسطویی رئالیسم شناسی هستی بر مبتنی قواعد این و باشند می ارسطویی

 دیدگاه. اوست گرایی واقع بیانگر که مسائلی طرح و ماهیت و وجود میان تمایز عنایت با

extentionality  فعلیت قضیه موضوع مورد در که بطوری است داده قرار توجه مورد منطق در را 

 اند واقع معال بر منطبق بدیهی قواعد ایشان نزد در منطقی قواعد بنابراین. داند می ضروری را آن داشتن

 . intentional و ذهنی های تعریف بر مبتنی تحلیلی قواعد نه

 .منطقی قواعد طبیعی، استنتاج شهودی، منطق سنتی، منطق فارابی،: کلیدی کلمات
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 کلیات: فصل اول

 مقدمه. 1

 یکی از موسسان فلسفه اسالمی و پایه ریز یک نظام و منظومه فکری در یاعنوان موسس  فارابی را با

یافته است.  به او اختصاص -ارسطو– به تبع معلم اول. لقب معلم ثانی تاریخ فلسفه اسالمی می شناسیم

دارد که با توجه به وجود فیلسوفان و متفکران و مترجمان زبردستی که  فارابیاین لقب نشان از اهمیت 

هم تمام متن از زبان اصلی نمی توانسته اند آن را به زبان مقصد ترجمه کنند، او را ثانی ارسطو جز با ف

 دانسته اند و نه کس دیگری را.

فارابی که بیش از هزاران سال از زندگی او می گذرد بارها و از جهات مختلف مورد توجه صاحب 

ی از این قرار گرفته است. یک فلسفه دین و سیاست، ،، خصوصا فلسفه نظران حوزه های مختلف علمی

مورد بحث قرار می گیرد. این عنوان  ست که گاهی به عنوان ارغنون فارابیحوزه ها حوزه منطق او

یکی اینکه او نیز ارغنون دارد و این به تبعیت او از ارسطو است و دیگر  :حاکی از دو نکته مهم است

  است نه ارغنون ارسطو. اینکه این ارغنون ارغنون فارابی

پژوهش های منطق دانان و ریاضی دانان در مغرب زمین مورد توجه خاص قرار منطق در قرن بیستم و با 

 همین امراختصاص داد و رشد فراوانی داشت.  ی این قرن را به خودگرفت و حجم زیادی از نوشته ها

ذشته و این علم و بررسی و تطبیق گ ضروریاتی است که ما را به بررسی گذشته خود و گذشتهیکی از 

 حال فرامی خواند تا راه آینده این علم هموارتر گردد.

 رغم علی و تاس نگرفته قرار عمقت مورد به طور شایسته فارابی سخن هنوز سال ها گذشت با متاسفانه

ابن  پرداختن به .دارد وجود ،باشد بازخوانی زمینه تواند می که منطقی مواضع در مبهم موارد او، شهرت

ه موارد معموال پژوهشگران بدر بین پژوهشگران امری شایع است. او سینا به علت تفصیل و تعدد آثار 

 االترینباختالف فارابی و ابن سینا می پردازند و کمتر به خود فارابی و بازخوانی متن او روی می آوردند. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ر فلسفه مقام فارابی ددانست.  فارابی ارغنون نگار تعلیقه و مصحح العجم رفیق آن از باید را نظر عطف

اسالمی و پژوهش های منطقی جدید ایجاب می کرد تا دوباره به آثار منطقی فارابی مراجعه کنیم. این 

بازگشت نه به معنای ارتجاع که به معنای بازخوانی گذشته یک علم و یادگیری فرایند تحول آن است. 

. دهدببه ما نشان تواند گوشه ای از خالءهای موجود در تاریخ منطق را شاید ببه عالوه این بازخوانی 

 ، به غایت خود رسیده است.چنین باشداگر این نوشتار 

 المتکلمین ةطریق علی الصغیر القیاس و القیاس، العبارة، های کتاب در پژوهش نوشتار این اصلی تکیه

 .است

 وروش ما در این پایان نامه توصیفی خواهد بود و در واقع می توان آن را در زمره تحقیقات تاریخ علم 

 به حساب آورد.مطالعات مروری 

 ضروری بعد فصول در ورود برای که است کلیاتی اول فصل. است شده تنظیم فصل چهار در تحقیق این

 بر روریم به دوم فصل در. اند تحقیق های پیشینه و ها فرض پیش سواالت، شامل و رسید می نظر به

 از را آن تاس شده آورده فصل این در که توضیحی و تحلیل و اهمیت. ایم پرداخته فارابی منطقی آثار

 شهود) تحقیق ینا برای ضروری واژه دو بررسی به سوم فصل .کند می متمایز قبل فصل در تحقیق پیشینه

 ازاصل مهمی قسمتی اثبات برای آن مباحث بودن مبنایی فصل این اهمیت. است یافته اختصاص( اصل و

 به فارابی اهنگ به نیز پایانی و چهارم فصل. است – فارابی منطق بودن شهودی یعنی – نامه پایان مدعای

 .دازدپر می ،اند شده معرفی منطق قواعد عنوان به صریح طور به او مکتوبات در که قواعدی و منطق

 

 مسالهطرح . 2

ارسطو موضوع فلسفه را موجود بما هو موجود می دانست و در تقسیم اولیه موجود را به جوهر و عرض 

 –ارابی ف . بر خالف ارسطو،بیانگر توجه ارسطو به ماهیت بودو تقسیم این رویکرد  .قسمت می کرد

یم اولیه د. او در تقسموضوع فلسفه را وجود بما هو وجود قرار دا –تحت تاثیر متکلمین و تعالیم دینی 

موجود را به واجب و ممکن تقسیم کرد که رویکردی اصالت وجودی و توجه به مطلق وجود را تداعی 
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می کند. این تغییر در موضوع فلسفه زمینه های تمایز وجود و ماهیت و به تبع آن تغییر جایگاه و مبانی 

 منطق را فراهم کرد.

 چرا که وقتی وجود اصالت لرزان شدن منطق تعریف اشاره کرد. از لوازم وجودی دیدن عالم می توان به

اید ش داشته باشد و ماهیت نمود باشد انسان باید از تصور اشیا )تعریف( بگذرد و به خود اشیا برسد.

اشکال فخر رازی مبنی بر بدیهی انگاشتن تصورات و به تبع آن یک بخشی شدن منطق و اشکال 

انست. حذف د نگاه اصالت وجودیدن بر منطق تعریف را بتوان ناشی از سهروردی مبنی بر بی فایده بو

 مقوالت نیز حذف ماهیت از منطق بود.

تنی بر علی القاعده منطق تعریف که کامال مب ،اگر رویکرد فارابی و پیروان او را در فلسفه مبنا قرار دهیم

و بحث منطق استدالل و  جایگاه مقوالت و ماهیت در فلسفه ارسطویی است کم رنگ تر خواهد شد

ه بر قیاس عالو اله منطق مورد توجه قرار می گیرد. در طی فرآیند رشد منطق،قیاس به عنوان مهمترین مس

قیاس های اقترانی شرطی نیز در منطق ابن سینا پایه گذاری شد و این تغییر نگرش  ،های اقترانی حملی

 ا فارابی شروع شد.نتیجه رویکرد هستی شناسی فیلسوفان مسلمان است که ب

در این پایان نامه تالش بر این است که مبنای منطق استنتاج و قواعد آن را تبیین کنیم و چون منطق 

ین پایان ا را ذکر کردیم.« شهودی»در عنوان این پایان نامه منطق  ،تاستنتاج مبتنی بر شهود ذهنی اس

ن معنا که در منطق ارسطویی قواعدی پایه نشان دادن شهودی بودن قواعد منطق است به ای نامه در صدد

به کار  می شناسد ورا قواعد ن ن چه با تعلیم و چه بدون تعلیم آقرار می گیرد که هر انسانی بما هو انسا

اختالف  . برای نمونهو اگر اختالفی باشد ناشی از عدم تحلیل دقیق از یافته های شهودی است می بندد

نامه حاضر سعی  بنابراین در پایان ر مرتبط باشد.کاربرد اشتباه یا مثال غیناشی از ممکن است در رفع تالی 

منطق بر  یک شده است قواعد اصلی و پایه از قواعد غیر اصلی متمایز شود و زمینه ای برای پایه گذاری

المقدور احتراز از تعریف محوری که منشا اختالف نظر می شود، فراهم  اساس قواعد اصلی و حتی

مگانی و هنظر نگارنده چنین نظام منطقی می تواند کاربردی تر باشد چون مبتنی بر قواعدی  گردد. به

به عبارت دیگر شهود انکشاف از قوانین عالم واقع است همانگونه که علم فیزیک کشف  شهودی است.

 قوانین عالم واقع است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سواالت تحقیق. 3

 کدام است؟قواعد شهودی منطق استنتاجی فارابی سوال اصلی:   -

 سواالت فرعی:

 تعریف فارابی از منطق و استنتاج چیست؟ -1

ه قواعد اند و کدام قواعد بدر آثار فارابی کدام قواعد به عنوان پایه و به صورت شهودی پذیرفته شده  -2

 ؟دیگر ارجاع شده اند

 لوازم شهودی دانستن منطق فارابی چیست؟ -3

 

 فرضیه ها. 4

 منطق نزد فارابی شهودی است. ،فلسفی فارابی و گرایش به نظریه وجودبا توجه به مبانی  -1

 .عکس واعدق استثنائی، قیاس اول، شکل قضایا، در تناقض: از عبارتند استنتاج شهودی اصلی قواعد -2

 .تاس شده منجر فارابی نزد در صورت و مفهوم تمایز و آن شدن صوری به منطق دانستن شهودی -3

 

 پیشینه تحقیق.5

 رداختهپ در علم منطق شهودی اصول شمارش به که است آثاری معرفی و برشمردن پیشینه، از ما مقصود

 اصول رخیب ارجاع قابلیت و( بودن تحقیقی یا آموزشی)نویسنده  تالیفی غرض اساس بر اصول این. اند

 قاالتیم. اند گشته رنامعتب و معتبر و زیاد و کم ادات، معنای و منطقی سیستم فلسفی مبانی و دیگر برخی به

 دارایهمگی  -غیر از مقاله اول که رویکرد تاریخی دارد -که در زمینه منطق قدیم معرفی شده اند

مواردی که در منطق جدید پرداخته اند.  یمنطقنظام سازی اند و به صورت مبتکرانه ای به  نوآوری
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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چه خالی از جهتگیری نظام سازی  معرفی شده اند، کتاب هستند و همگی وجهه آموزشی دارند اگر

ب این مقاالت را بر اساس ترتی منطقی نیستند. توجه به تمامیت منطق از ویژگی های این آثار است.

 تاریخی معرفی می کنیم.

 نبوی اهلل لطف دکتر از Ferio (IE-O)ضرب اساس بر حملی منطق -1

 -حملی منطق ردرا  ارسطو تالش که کند می ثابت آید می شمار به نبوی دکتر ابتکارات از که مقاله این

 ستوارا ضرب یک تنها بر توان می -بود شده استوار  ضرب دو بر بعدها و ضرب چهار بر نخست که

 لیاص قواعد ایشان اساس این بر. است اول شکل منتج ضرب ترین ضعیف،  Ferio ضرب آن و کرد

 که داند می Ferio ضرب و خلف برهان سور، نقض محمول، نقض تداخل،پنج قاعده  را حملی منطق

 قواعد از ضرب این به نسبت و اند استنتاج قابل ضرب این از عکس قواعد تمامی و دیگر ضروب تمام

 .شوند می محسوب استنتاج فرعی

 هب رجاعا قابل شرطی قواعد یا کرد استنتاج باید قاعده پنج همین از را ها شرطی منطق قواعد اینکه از

 شباهت این مقاله به پایان نامه حاضر تالش. است نشده گفته سخنی مقاله در نه یا هستند حملی قواعد

 برای ارجاع قواعد به یکدیگر و کم کردن و نظام سازی منطقی است.

 عظیمی مهدی از صوری منطق در بدیهی های بنیاد -2

 قیاس و ایاقض به مربوط مباحث که دهد نشان و نهد رو پیش را بدیهی اصل چند تا است آن بر نویسنده»

 ای شیوه و بازنمایاند را منطق های ساخت زیر رهگذر این از تا گردند، بازمی اصول این به همه

 مورد اصول گارشن برای که ای شیوه... نهد پیش منطقی مسائل ای پاره تبیین و بازگفت برای دیگرگونه

 از پرهیز رایب که چرا. است شده مرتکب نویسنده که ناگزیر است بدعتی شود می گرفته کار به نظر

 .«جا آن و اینجا از نمادها و ها نشانه گرفتن وام به مگر نبود ای ارهچ نویسی افزون

 اصول» که یرندگ می نتیجه بررسی این پایان در و پردازد می قضیه دو بین نسب بررسی به ایشان ادامه در

 عنوان به تنهایی به آنها از توان می اما شوند، می گرفته کار به قیاس چهارگانه اشکال تبیین برای «د» بند

 «است عقیم ضرب شش و منتج ضرب نوزده دارای که دستگاهی گرفت، بهره نیز استنتاج دستگاه یک

 .دهند اننش ما به را استنتاجی هر اعتبار توانند می ضرب پنج و بیست همین نویسنده نظر از واقع در
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تنسب و ها گزاره آن، اقسام و حمل حملی، گزاره اجزای گزاره، اقسام گزاره، تعریف بررسی از پس

 ،تداخل) تناقض ملحقات تناقض، قسمت این در. رسد می ها گزاره احکام به نوبت چهارگانه، های

 نقض ،الموضوع نقض المحمول، نقض)نقض و نقیض، عکس مستوی، عکس ،(تضاد تحت داخل تضاد،

 بهره اب را قیاس چهارگانه اشکال بخش این در. »قیاس آخر دست و اندگرفته  قرار بررسی مورد( تام

 همگان ها قیاس انتاج اثبات در که است سزاوار نکته این یادآوری. کنیم می تبیین «د» بند اصول از گیری

 می اکنون. ننخستی قیاس ی نتیجه ی زاینده اند ساخته دیگری قیاس افتراض و خلف و عکس و قلب به

 پاسخی «د» بند اصول چیست؟ قیاس انتاج راز اساسا و دیگر های قیاس همین انتاج راز که پرسید شاید

 به را لفخ برهان که است بهتر شکل هر انتاج و شروط اثبات برای... یابانه ریشه پرسش این به است

 می رقرارب اکبر و اوسط اصغر، میان که هایی نسبت عقیم ضروب در که دهیم نشان یعنی. بندیم کار

 استنتاجی گاهدست یک تنهایی به «د» بند که مجدد است تاکیدی سخن این.« ندارند بر در ای نتیجه شوند

 قبلی قالهم دو به نسبت مقاله این ضعف. کرد استوار آن بر را قیاس یعنی منطق قلب توان می و است

 شاید این مقاله برای استفاده در نرم افزارها کارآمدتر .است منطقی دستگاه یک برای ضروب زیاد تعداد

 باشد.

 امیری سلیمانی عسکری از قاعده کمترین با صوری استنتاج در جدید روشی -3

 و محمول نقض اساس بر را مباشر های استدالل که اند داشته سعی سلیمانی عسکری استاد مقاله این در

 استنتاج اشکال معرفی بدون را ها استدالل مصنوعی، زبانی شناساندن با و کند استوار مستوی عکس

. شناساند یبازم زبانی های کژتابی از را منطقی های کژتابی که است آن صوری زبان این کاربرد. کند

 اندد می دیگری مقاله از ماخوذ را مقاله این سازی ساده روش و اند کرده نقد را مقاله این فالحی دکتر

 نطقم که است ابتکاری و تالش قبل مقاله مانند نیز مقاله این 1.اند کشیده نقد به را آن ایشان خود باز که

و تفاوت آن در نوع رویکرد به کم کردن تعداد قواعد استنتاجی است.  کند استوار محدودی اصول بر را

کند با ساخت یک زبان راهی به وجود آورند که از بسیاری از تبصره ها و موارد  دکتر امیری سعی می

                                                           
 روابط: تقابل مکعب در مقاله این بر فالحی دکتر نقد و 29ش صادق، ندای فصلنامه اکبری، رضا دکتر از قضایا احکام مقاله 1

 1ش ،45 سال کالم، و فلسفه معدوله، قضایای
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نقض قواعد منطقی خالی باشد. در میان مقاالت معرفی شده این مقاله تنها مقاله ای است که به نقد گرفته 

 شده است.

 است آن بر سندهنوی رسد می نظر به. کند می معرفی را کمتری قواعد نبوی دکتر مقاله به نسبت مقاله این

  .است اشراق شیخ تفکراین  پیشرو. دارد استنتاج قابلیت محدود قاعده چند همین با استنتاجی هر که

 فالحی اهلل اسد دکتر از است؟ منطق یک قدیم منطق آیا -4

 نقض اعدهق تاریخچه و نقیض عکس قاعده تاریخچه و فرعیه قاعده تاریخچه از بعد نگارنده مقاله این در

 می معرفی طور این را مسلمان دانان منطق نزد منطقی های نظام ها تاریخچه این بندی جمع و محمول

 مولمح نقض و نقیض عکس فرعیه، قواعد اعتبار و تعریف در قدیم دانان منطق که آنجا از: » کند

 آنگاه .«است متفاوت هم با نیز آنها منطقی های نظام که گرفت نتیجه توان می دارند هایی اختالف

 این ایت چهار و ارسطو از منطقی های نظام این از تا دو که کند می معرفی را منطقی نظام شش نویسنده

 موضع در آن ذکر عدم و موضعی در قواعد برخی ذکر علت به ارسطو نظام. است مسلمانان از ها نظام

 .است شده مطرح ارسطو منطق و ارسطو ضعیف نظام دو تحت دیگر

 ارسطو ضعیف منطق

 خلف برهان اربعه، اشکال مستوی، عکس ،تضاد، تناقض: اصلی قواعد

 شرطی نقیض عکس تضاد، تحت تداخل،: فرعی قواعد

 ارسطو منطق

 (ها موجبه برای محمول نقض: یعنی) فرعیه قاعده+ ارسطو ضعیف منطق: اصلی قواعد

 (کلیه موجبه برای تنها) مخالف نقیض عکس: فرعی قواعد

 فارابی منطق

 (کلیه موجبه برای تنها) موافق نقیض عکس+ ارسطو منطق: اصلی قواعد

 طرفین نقض ،(جزئیه سالبه و کلیه سالبه برای) موافق نقیض عکس: فرعی قواعد
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 سینا ابن منطق

 (محصورات همه برای) موافق نقیض عکس+ ارسطو منطق: اصلی قواعد

 !(سینا ابن انکار مورد)خودش به کلیه سالبه نقیض عکس: فرعی قواعد

 مالصدرا و سهروردی منطق

 لیو پذیرند می فرعیه قاعده به بنا ها سالبه در هم و ها موجبه در هم را موضوع وجود فیلسوف دو این

 .اند نداده قرار کاوش مورد را منطقی قواعد بر نظر این تاثیر

 مظفر منطق

 مخالف نقیض عکس+ ارسطو منطق: اصلی قواعد

 طرفین نقض موضوع، نقض محمول، نقض موافق، نقیض عکس: فرعی قواعد

 دکتر. دپرداز می آنها در اربعه محصورات صورتبندی به منطقی نظام شش این معرفی از بعد نویسنده

 این. قیضن عکس بر مبتنی های منطق: است کرده تکرار را ها تقسیم این نیز دیگری مقاله در فالحی

 تفکیک صورت به منطقی های نظام شمارش به تاریخی و مستقل صورت به که ایست مقاله تنها مقاله

. تدانس آن فارابی  قسمت در مقاله این ادعای ادامه در توان می را نامه پایان این و است پرداخته شده

 است مولف دخو ابتکار نظر به که است قواعد این استخراج برای منبع ذکر عدم مقاله این ایراد مهمترین

 .است نکرده استخراج را قواعد گونه این کسی ایشان از قبل و

 زا برخی در حملی قیاس قواعد بررسی و نقد با همراه)ارسطویی حملی قیاس قواعد سازی صوری -5

 میرزاپور مهدی از( منطق آموزشی آثار

 :است کرده بندی دسته را حملی قیاس قواعد دسته سه در نویسنده

 حملی قیاس های فرض پیش و تعریف به مربوط قواعد

 .باشد حد سه دارای تنها بایست می حملی قیاس-1

 .باشند واحدی معنای دارای بایست می حملی قیاس گانه سه حدود از یک هر-2
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