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از این رو به . برد، براي زنده ماندن، از دگرگون کردن نمودهاي واقعیت عینی ناگزیر استانسان که در میان نمودهاي واقعیت عینی به سر می
فعالیتی ثمربخش است که با نظام واقعیت عینی سازگار باشد، و چنین فعالیتی بدون شناخت قانونهاي واقعیت . پردازدهاي گوناگون میفعالیت

  .پذیردعینی تحقق نمی
دهد، بر چنان که روانشناسی نشان می. فاعل آن، انسان و موضوع آن، واقعیت است. اندیشیدن فعلی است انسانی. شناخت، نتیجه اندیشیدن است

- شوند و به میانجی آن دستگاه، در همه فعالیتهاي نمودهاي عینی در مرکز اورگانیسم انسانی یعنی دستگاه پی منعکس میاثر اندیشیدن، ویژگی
. یابدهاي انسانی مالزمت دارد و در همه آنها انعکاس میبنابراین باید اندیشیدن را فعالیتی دانست که با سایر فعالیت .گذارندهاي انسانی تاثیر می

رسانیم جهیم، با فعالیت خود میبریم یا هنگامی که به جاي پا نهادن به جویی پر از آب، از آن میهنگامی که دست خود را از شعله آتش دور می
  .اندهاي پیشین ما، در دستگاه پی ما و به میانجی آن در فعالیت کنونی ما منعکس شدهآتش و آب در جریان فعالیتهاي که ویژگی

اگر بخواهیم از این دو مفهوم . توان در هر یک از نمودهاي واقعیت، چه عینی و چه ذهنی، چه طبیعی و چه مصنوعی، صورت و محتوایی یافتمی
هاي نسبتاً صورت یا برونه، مجموع ویژگی: هایی نسبتاً عام به دست دهیم؛ باید چنین بگوییمآیند؛ تعریفد به کار میهاي متعدکه در فلسفه و علم

هاي نسبتا پویا و ناآشکار  محتوا یا درونه مجموع ویژگی. کند ایستا و آشکار یک نمود است که به عنوان نمایشگر آن نمود، مستقیماً تظاهر می
صورت نماینده ثبات نسبی، و مایه هویت نمود است و از این رو آن را از . کندبه میانجی صورت، به طور نامستقیم تظاهر مییک نمود است که 

محتوا نماینده تغییر نسبی و مایه تحویل هویت نمود است و از این رو آن را به نمودهاي دیگر متصل و . کندنمودهاي دیگر منفصل و تفکیک می
- هاي نمودها و در مرحله دوم به محتواهاي آنها میسان در ضمن فعالیت، به حکم واقعیت، معموالً در مرحله اول به صورتان. کندتبدیل می

- در جریان شناخت صورتها یا برونه شناسی، با تکیه بر هویت یا ثبات بیرونی هر نمود و گسستگی و جدایی نمودها از یکدیگر، به طبقه. اندیشد
همچنین در جریان شناخت محتواها یا درونه شناسی، با تکیه بر جنبش درونی هر نمود . آیداستدالل واقعیت است نایل میبندي نمودها که شرط 

- هاي درونی و بیرونی نمودها مخصوصاً رابطه علیت که شرط تبیین واقعیت است، میو پیوستگی و آمیختگی نمودها با یکدیگر، به کشف رابطه
  .رسد

پس هر اندیشه به عنوان محصول اندیشیدن، واقعیتی عینی . هاي انسانیندیشیدن انعکاس واقعیت عینی است در فعالیتچنان که اشاره شد، ا
هاي نسبتاً ایستا و آشکاري که به عنوان نمایشگر آن هاي انسانی و بنابراین صورت هر اندیشه یعنی مجموع ویژگیاست منعکس شده در فعالیت

هاي نسبتاً پویا و آشکار هایی که با آن اندیشه مالزمت دارند و محتواي هر اندیشه یعنی مجموعه ویژگیا فعالیتکند، هماناندیشه تظاهر می
  .آیدها برمیکند، همانا واقعیتی عینی است که از آن فعالیت هاي انسانی تظاهر میساطت فعالیتاي که به واندیشه

توانیم بپذیریم که سخنوري هاي انسان مخصوصاً اندیشیدن همراه است، میهمه فعالیت چون گفتار در زندگی انسانی اهمیت عظیم دارد و با
- هایی را که به منزله درونهها، واقعیتهاي صوري اندیشهها یا قالبها به عنوان نامواژه. ترین نحوه وجود یا رساترین صورت اندیشه استروشن

  .کنندها هستند، به انسان القا میهاي اندیشه
گمان بی. تر در خود منعکس گردانیمراي آنکه در مورد یک نمود درست بیندیشیم، باید ویژگیهاي درونه و برونه آن نمود را هرچه بیشتر و ژرفب

باز انسان به حکم این ضرورت از دیر. هاي آن نمود مطابق قانونهاي نظام اندیشه انسانیانعکاسی این گونه مستلزم استغراق انسان است در ویژگی
اندیشی موضوع با این وصف سنجش اندیشه به منظور درست. هاي انسانی در سنجش نظام اندیشه کوشیده استبه وسیله فلسفه و برخی از علم
از این رو علم . هاي استدالل استاندیشی است، علم منطق جویاي قانونچون استدالل صحیح، محور درست. رودخاص علم منطق به شمار می

  .اندلم برهان و علم میزان یا ترازو هم گفتهمنطق را ع
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کند، در موردهایی از روي صورت و در انسان همچنان که به فراخور نیازهاي متنوع خود، گاهی بر صورتها و گاهی بر محتواهاي نمودها تکیه می
عرصۀ فلسفه، باید با اقتضاي سنجش هاي گرایان بنابراین برخالف نظر سنت. پردازدموردهایی دیگر بر اساس محتوا به سنجش اندیشه می

و دومی بر محتواي ) زبان(اولی بر صورت اندیشه . نامیماین دو علم را علم منطق ایستا، و علم منطق پویا می. دوگانه، از دو علم منطق دم زنیم
  .ورزدتاکید می) واقعیت(اندیشه 

  ایستا  منطقِ علمِ
- هاي صوري زبانی، چه زبان عام و چه زبانی خاص چون زبان ریاضی، منعکس می سان که در نظامعلم منطق ایستا مطالعه اندیشه است بدان 

  .شود
ها محسوب در یونان باستان ارسطو در تنظیم آن کوشید و آن را مقدمه فلسفه و همه علم. هاي متمدن پدید آمداین علم در نخستین جامعه

در عصر میانه، گذشته از اندیشمندان هندي و چینی، حکیمان مسیحی و اسالمی، امثال . پرداختندسپس فیلسوفان رواقی به اصالح آن . داشت
در عصر . و حسین بن سینا، آن را گستردند) Willian of Occam(و ویلیم اوکمی ) Duns Scotus(و دانزاسکوتوس  )Lulus(لولوس 

و راسل به الهام الیب نیتس، بدان دقت ریاضی ) Hilbert(هیلبرت و ) Peano(آنو و پی) Frege(گه شناسانی چون فرهحاضر ریاضی
  .بخشیدند

تصور شناختی است بسیط یعنی مستقل از هر شناخت دیگر و تصدیق . تصور و تصدیق: از دیدگاه علم منطق ایستا، شناخت انسانی دو وجه دارد
» ایران بهبودپذیر است«یا » دانشمند، نوآور است«تصور است و نمونه » ایران«یا » دانشمند«. شناختی است مرکب و متضمن حکم یا قضاوت

  .نمونه تصدیق است
هاي معلوم چون براي نیل به گیرند و تصدیقتصورهاي معلوم چون براي نیل به تصورهاي مجهول به کار روند، معرف یا قول شارح نام می

  .رسدشود و با حجت به انجام مینطق ایستا با معرف آغاز میعلم م. گیرندهاي مجهول بکار روند، حجت یا استدالل نام میتصدیق
سنجیم و هاي بارز یک تصور مجهول، آن تصور را با تصورهاي معلوم خود میکارکرد معرف، تعریف است، ما در جریان تعریف، با توجه به ویژگی

گر تصورات مجهول در نتیجه مقایسه با تصورهاي معلوم ما، به بیان دی. کنیمبر اثر این سنجش، تصور مجهول را بر یک تصور معلوم منطبق می
تعریفی روشنگر تصور مجهول است که هم . شودگیرد و بدین شیوه شناخته میایم قرارمیهاي اندیشه که قبال شناختهها یا قالبدر یکی از طبقه

هاي تصورهاي دیگر را سوي دیگر هیچ یک از مصداق هاي آن تصور را شامل شود و ازجامع و هم مانع باشد، یعنی از یک سو همه مصداق
  .تعریف اینچنین مستلزم توجه به نوع و جنس و عرض عام و عرض خاص است. شامل نشود

- تصور جزئی تصوري است در خور یک مصداق، و تصور کلی تصوري است در خور مصداق. تصور جزئی و تصور کلی: آیدتصور به دو گونه درمی
تصورهاي کلی از لحاظ کلیت یا شمول . است» کشور«یا » انسان«است، و نمونۀ تصور کلی » ایران«یا » رستم«تصور جزئی  نمونۀ. هاي بسیار

هاي خود تصوري کلی که نماینده ذات همه مصداق. رودتر از خود، تصور جزئی به شمار میهر تصور کلی نسبت به تصور کلی. یکسان نیستند
هاي نسبت به مصداق» شاهین«و » میمون«یا » انسان«مثالً . شودتصوري که شامل چند نوع باشد، جنس خوانده میشود و باشد، نوع خوانده می

یک صفت ذاتی یا ویژگی نسبتا پایدار که . هاي دیگر خود، جنس استو نوع» شاهین«و » میمون«، » انسان«نسبت به » جانور«خود، نوع است، 
یک صفت غیرذاتی یا ویژگی . فصل نوع انسان است از جنس جانور» اندیشیدن«گیرد، چنان که ام میکند، فصل ننوع را از جنس مشخص می

عرض عام » زوزه کشیدن«. نسبتاً ناپایدار که از آن چند نوع باشد، عرض عام نام دارد و صفت غیرذاتی یک نوع، عرض خاص یا خاصه نام دارد
  .اص نوع انسان استعرض خ» خندیدن«هایی چند از جانوران است و نوع

در این . نمونه حمل است» ریاکاري، پارسایی نیست«. نسبت دادن یک تصور به تصور دیگر را، چه به وجه مثبت و چه به و جه منفی، حمل گویند
ی حملی است حمل ذاتی یا حمل اول. حمل ذاتی و حمل متعارفی: حمل دو گونه دارد. حمل شده است» ریاکاري«بر تصور » پارسایی«مثال تصور 

حمل متعارفی یا حمل شایع صناعی حملی است که تصورهاي دوگانه آن از . »انسان، انسان است«که تصورهاي دوگانه آن یکی باشند، مانند 
  .»انسان، ابزارساز است«یکدیگر متغایر باشند، مانند 
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دوگانه آن با وجود مغایرت یا جدایی خود، بتوانند با به راستی حمل واقعی، حمل متعارفی است، و شرط حمل متعارفی این است که تصورهاي 
   .به اصطالح اتحاد یا موالفت کنند و بر وحدت یا یگانگی دست یابندیکدیگر جمع شوند و 

  :  مغایرت یا تغایر یعنی جدایی تصورها دو گونه اصلی دارد
و » شیرینی«. توانند با یکدیگر جمع شونداند، ولی میتغایري است میان تصورهایی که از حیث ماهیت، متفاوت :تخالف یا ناجوري  .1

 .یکی نیستند، ولی تصور چیزي چون شکر که هم از شیرینی و هم از سفیدي برخوردار باشد، امکان دارد» سفیدي«
. جمع شوندرد توانند در یک موین گذشته، نمیاند و از اتغایري است میان تصورهایی که از حیث ماهیت متفاوت : تقابل یا رویارویی .2

  : آیدتقابل به چهار وجه درمی

شوند و هر دو تحقق عینی دارند، مانند توصر تقابل دو تصور است که با یک دیگر جمع نمی : تضایف یا همبستگی )الف
  .ستتصور فردي که کارگر یک کارفرما باشد و در همان حال کارفرماي آن کارفرما باشد، میسر نی. »کارفرما«و تصور » کارگر«

تحقق عینی دارد و ) ملکه(شوند و یکی از آن دو تقابل دو تصور است که با یکدیگر جمع نمی :تقابل عدم و ملکه  )ب
با آن که . »سخن گویی«و تصور » نوزاد«تحقق عینی ندارد ولی براي تحقق عینی مستعد است، مانند تصور ) عدم(دیگري 

  .وان موجودي که در آینده سخن خواهد گفت میسر استنوزاد متعارف سخن گو نیست، تصور نوزاد به عن
» ایرانی«شوند و هر دو تحقق عینی دارند؛ مانند تصور تقابل دو تصور است که با یکدیگر جمع نمی : تضاد یا ناسازي )پ
ولی امکان باشد، الزاما مشمول طرف دیگر نخواهد بود، ) الف یا ب(یک تصور اگر مشمول یکی از دو طرف تضاد . »کوبایی«و 

. گنجدمی) الف(ضرورتا یا در یک طرف تضاد  (X)به بیان دیگر هر تصور . دارد که مشمول هیچ یک از دو طرف تضاد نباشد
  .بنابراین ضد هر تصور از یکی بیشتر است. مثالً یک فرد یا ایرانی است یا کوبایی است یا نه ایرانی و نه کوبایی است

شوند و یکی از آن دو تقابل دو تصور است که با یکدیگر جمع نمی :و همستیزي  تقابل سلب و ایجاب یا تناقض )ت
یک تصور اگر . »نا انسان«و تصور » انسان«تواند داشته باشد، مانند تصور تحقق عینی دارد و دیگري تحقق عینی ندارد و نمی

واهد بود ، ولی امکان ندارد که مشمول یکی باشد، الزاما مشمول طرف دیگر نخ) الف یا ناالف(مشمول یکی از دو طرف تناقض 
 مثالً. گنجدمی) ناالف(گنجد یا در طرف دیگر می) الف(ضرورتا یا در یک طرف  (X)به بیان دیگر هر تصور . از دو طرف نباشد

نقیض هر تصور بنابراین . یک فرد یا انسان است یا ناانسان است و تصور فردي که نه انسان و نه ناانسان باشد، پذیرفتنی نیست
  . کنداز یکی تجاوز نمی

تعبیر صریح تصدیق، قضیه یا گزاره . دهددر پرتو حمل، تصدیق یعنی شناختی مرکب از دو یا چند تصور و متضمن حکم یا قضاوت دست می
شرط و قضیه شرطی اي است قاطع و بیقضیه حملی قضیه. قضیه حملی و قضیه شرطی: شوندها به دوگونه بخش میقضیه. شودخوانده می

. قضیه شرطی است» روداگر مردم بکوشند، جامعه پیش می«قضیه حملی است و » رودجامعه پیش می«. اي است مقید یا معلق بر شرطقضیه
  .هاي حملی هستندها قضیهترین قضیهمهم

عبید زاکانی، بت شکن «در قضیه حملی . یموضوع یا محکوم علیه، محمول یا محکوم به و رابطه یا نسبت حکم:  قضیۀ حملی سه پاره دارد
جمله مقدم و . قضیه شرطی از سه پاره مرکب است. رابطه است» است«محمول است و » بت شکن«موضوع است و » عبید زاکانی«، »است

علم «و جمله تالی  است» جامعه صنعتی شود«، جمله مقدم »کنداگر جامعه صنعتی شود، علم ترقی می«در قضیه شرطی . جمله تالی و ادات شرط
  .است» اگر«است و ادات شرط » کندترقی می

و سلب با » است«در زبان فارسی معموالً ایجاب با . کیفیت قضیه وضع آن است از لحاظ ایجاب و سلب. قضیۀ حملی کیفیتی دارد و کمیتی
. قضیه وضع آن است از لحاظ جزئی یا کلی بودن کمیت. »تعصب، پسندیده نیست«و » قاطعیت، پسندیده است«مثالً : شودنمودار می» نیست«
خواهان، برخی از ترقی«، » خواهان، نوگراي استیکی از ترقی«مثال . رونداي جزئی به شمار میهاي قضیهاز نشانه» چند«و » برخی«و » یکی«

خواه، هر ترقی«مثالً . روندهاي کلی به شمار میضیههاي قاز نشانه» هیچ«و » همه«و » هر«. »اندخواهان، نوگرايچند تن از ترقی«، »اندنوگراي
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، » شیخ فضل اهللا نوري، نوگراي نیست«مثالً  .توان جزئیت و کلیت را به ترتیب با اسم خاص و اسم عام نیز رسانیدمی. »گذشته گراي نیست
  .»کاهن، گذشته گراي است«

واسطه و استدالل بی: آیداستدالل به دو صورت درمی. تدالل یا حجت نام دارداي از یک یا دو یا چند تصدیق یا قضیه، اسبیرون کشیدن نتیجه
انجامد، و در استدالل با واسطه ، یک قضیه به همراهی قضیه یا در استدالل بی واسطه، یک قضیه به تنهایی به نتیجه می. استدالل باواسطه

  . رسدهایی دیگر به نتیجه میقضیه
  . تقابل وعکس :  اردواسطه دو وجه د استداللِ بی

قضیه جدید اگر از . شوداي جدید فراهم میچون موضوع و محمول قضیه حملی را به جاي یکدیگر گذاریم، قضیه :عکس یا وارونی .1
- بی. رودتر، عکس مستوي آن به شمار میحیث مصداق موضوع و مصداق محمول با قضیه اصلی یکسان باشد، عکس یا به لفظ دقیق

هر انسان، ابزار ساز «مثالً قضیۀ . یک قضیه از لحاظ ایجاب یا سلب و صدق یا کذب با آن قضیه مطابقت دارد گمان عکس مستوي
 .»، انسان است هر ابزار ساز«:  عکس مستوي دارد و آن چنین است» است

یث مفاد یکی قضیه اگر از حدو . توان به قضیه متقابل یا متباین آن پی برداز روي هر قضیه می :تقابل یا رویارویی یا تباین .2
  : آیند می هاي متقابل به چهار صورت درقضیه. اندنه متقابل گراند وباشند، متوافق
اند، ولی از لحاظ کمیت یکسان اند که از لحاظ موضوع و محمول یکساندو قضیه متقابل :هاي متداخل قضیه) الف

  .»اندبرخی از کاهنان سالوس«و » اندهمه کاهنان سالوس« ، مانند)ن دو کلی، و دیگري جزئی استآیکی از (نیستند 
هر (میت یکسان دارند اند و نیز کاند که از لحاظ موضوع و محمول یکساندو قضیه متقابل :هاي تحت تضاد قضیه) ب

ز معلمان برخی ا«و » برخی از معلمان، موهوم پرست هستند«، ولی از حیث کیفیت یکسان نیستند، مانند ) دو جزئی هستند
  .»موهوم پرست نیستند

هر دو (اند و نیز کمیت یکسان دارند اند که از لحاظ موضوع و محمول یکساندو قضیه متقابل :هاي متضاد قضیه )پ
هیچ یک از دانشجویان، «و » همه دانشجویان، روشنفکران هستند«ولی از حیث کیفیت یکسان نیستند، مانند ) کلی هستند

صادق باشد، از » همه دانشجویان، روشنفکر هستند«صدق هر دو طرف تضاد امکان ندارد، یعنی اگر قضیه . »روشنفکر نیستند
اما کذب هر دو طرف . کاذب باشد و برعکس» هیچ یک از دانشجویان روشنفکر نیستند«ي آید که قضیه صدق آن الزم می

کاذب باشد، از کذب آن الزم » وشنفکر هستند همه ي دانشجویان، ر« تضاد ممکن است ، به این معنی که اگر قضیه ي 
. زیرا امکان هاي دیگري هم در میان هستند. صادق باشد» هیچ یک از دانشجویان، روشنفکر نیستند « نمی آید که قضیه ي 

  . در این صورت باید گفت که در برابر هر قضیه بیش از یک قضیه ي متضاد وجود دارد
اند که از لحاظ موضوع و محمول یکسان اند، ولی از حیث کیفیت یکسان  قابلدو قضیه مت : هاي متناقض قضیه )ت

و » همۀ دانشجویان روشنفکر هستند«انند ، م )از آن دو کلی، و دیگري جزئی است یکی(یستند و نیز کمیت یکسان ندارند ن
دانشجویان،  همۀ«قضیه ي امکان ندارد ، یعنی اگر صدق هر دو طرف تناقض . »برخی از دانشجویان، روشنفکر نیستند«

کاذب باشد » برخی از دانشجویان روشنفکر نیستند « صادق باشد، از صدق آن الزم می آید که قضیه ي » روشنفکر هستند 
همه ي دانشجویان، روشنفکر هستند « کذب هر دو طرف تناقض هم امکان ندارد، به این معنی که اگر قضیه ي . و برعکس 

صادق باشد، زیرا امکان دیگري » برخی از دانشجویان، روشنفکر نیستند«آید که قضیه ي الزم می کاذب باشد، از کذب آن» 
به بیان دیگر دو طرف . متناقض وجود دارد برابر هر قضیه فقط یک قضیۀدر این صورت باید گفت که در . در میان نیست

   .گذارندتناقض برخالف دوطرف تضاد، هیچ امکانی براي شق ثالث باقی نمی
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یکی از دو قضیه داراي موضوعی کلی، و قضیه ي دیگر داراي موضوعی  جزئی  با آن که معموال براي تحقق تناقض باید
سازمان «از این رو دو قضیۀ . شودرار میباشد، میان دو قضیه که داراي موضوع جزئی مشترکی باشند، نیز رابطه تناقض برق

  .آیندنقیض یکدیگر به شمار می» حد، سودمند نیستمت  سازمان ملل«و » متحد، سودمند است ملل 
داراي موضوع و محمول مشترك و شامل : براي تحقق هرگونه تناقض باید قضیه هاي دو گانه در هشت مورد، مشترك باشند

یا هایی مشترك مقید باشند و از حیث اضافه یا نسبت و جزء مکان و زمان مشترك باشند، هر دو مطلق یا هر دو و به شرط
  .کل بودن و در مرحله قوه یا فعل قرارداشتن یکسان باشند

مالیم  هاي متداخل نسبتاًاین تغایر در مورد قضیه. هاي متقابل میان دو قضیه تغایري وجود داردهاي قضیهکنیم، در همه گونهچنانکه مالحظه می
   .هاي متناقض بسیار شدید استاست و در مورد قضیه
 . استقراءو  تمثیلو  قیاس:  آیدواسطه به سه وجه درمیسطه که دو وجه دارد، استداللِ با وادر برابر استدالل بی

. هاآن قضیه هاي مشتركبه اعتبار وجه یا وجه) که یکی از آنها ضرورتا کلی است(دیگر  اي جزئی است از دو یا چند قضیۀیهقیاس استخراج قض
-قضیه. »بهروز، اجتماعی است«آید که به وضوح برمی» بهروز، انسان است«و قضیه جزئی » ستندها، اجتماعی ههمه انسان«مثالً از قضیه کلی 

  .اندهاي سه گانه را به ترتیب مقدمه کبرا و مقدمه صغرا و نتیجه یا مطلوب نامیده
مثالً اگر دو قضیه . ها، تمثیل استهاي مشترك آن قضیهاي جزئی از یک یا احیاناً چند قضیه جزئی دیگر به اعتبار وجه یا وجهاستخراج قضیه

دست به تمثیل » یزید به معاویه مسلمان، عادل است«نتیجه بگیریم که » علی بن ابی طالب، عادل است«و » سلمان پارسی، عادل است«جزئی 
  .ایمکرده» عدالت«به اشتراك در » مسلمانی«در این مثال از اشتراك در . ایمزده

انگلیس بر «: زنیممثالی می. هاي جزئی استقراء استهاي مشترك قضیههاي جزئی فراوان به اعتبار  وجه یا وجهقضیهاي کلی از استخراج قضیه
ایاالت متحده «و » آلمان بر اثر تکامل اقتصادي صنعتی شد«و » فرانسه بر اثر تکامل اقتصادي، صنعتی شد«و » اثر تکامل اقتصادي، صنعتی شد

امل اقتصادي، صنعتی ایتالیا بر اثر تک«و » اتحاد جماهیر شوروي بر اثر تکامل اقتصادي، صنعتی شد«و » صادي، صنعتی شدامریکا بر اثر تکامل اقت
بلژیک بر اثر تکامل اقتصادي، «و » چک و اسلواکی بر اثر تکامل اقتصادي، صنعتی شد«و » بر اثر تکامل اقتصادي، صنعتی شدژاپن «و » شد

ها بر اثر تکامل همه جامعه«و بنابراین باید پذیرفت که » ....«و » ...استرالیا «و » ثر تکامل اقتصادي، صنعتی شدلهستان بر ا«و » صنعتی شد
  .»شونداقتصادي، صنعتی می

الزاما در  ، زیرا نتیجه آن چون و چرا استاستدالل قیاسی، قطعی یا بی. از دیدگاه منطق ایستا، استداللی که در خور اعتبار است، همانا قیاس است
چنین قطعیتی از استدالل . ها اجتماعی باشند، بهروز که یک انسان، مسلما اجتماعی خواهد بودمثالً اگر همه انسان. مقدمه کبراي آن مندرج است

هاي نوع ن هرچه تجربهگمابی. هاي انسانی در هیچ موردي تام یا مطلق نیستندشود و تجربهآید، زیرا نتیجه آن از تجربه صادر میاستقرایی بر نمی
- ها بر اثر تکامل اقتصادي، صنعتی میهمه جامعه«تر باشند، حکم تر و ژرفانسان مثالً در مورد رابطه تکامل اقتصادي و صنعتی شدن فراوان

  .ي انسانی  نخواهند گنجیدهاهاي گذشته و موجود آینده در حوزه تجربهاي همه جامعهبا این همه در هیچ دوره. اعتبار بیشتري خواهد یافت» شوند
بهروز، «مثال در قیاس . هایی ثابت بکار روندبخش باشد، باید هر یک از تصورهاي مورد استفاده آن، در معنیبراي آن که استنتاج صوري نتیجه

در » اجتماعی«صغرا و تصور اگر تصور انسان در دو مقدمه کبرا و » همه انسانها اجتماعی هستند«و » بهروز انسان است«زیرا » اجتماعی است
   .اي نخواهد انجامیدمقدمه کبرا و نتیجه یکسان نباشند، قیاس به نتیجه

- هاي علم منطق ایستا، درست اندیشی مستلزم این است که ازتصورهاي نامتقابل بر تصدیق دست یابیم و از روي تصدیقبر روي هم موافق مقوله
. هاي جدید رسیمهاي معلوم، به استدالل با واسطه پردازیم و به تصدیقکنیم و نیز به میانجی تصدیق هاي آنها را استنتاجها و متقابلها، عکس

این . توان هرگونه اندیشه را تابع سه اصل دانستشوند، میچون دو تصور متقابل مخصوصا دو تصور متناقض در مورد یگانه با یک دیگر جمع نمی
   : اندها در حوزه تصور چنیناصل

   .است» انسان«همانا تصور » انسان«مثالً تصور . هر تصور خود آن تصور است:  هویت یا همانی اصل .1
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 . نیست و برعکس» ناانسان« تصور » انسان« مثالً تصور. هیچ تصور نقیض خود آن نیست: اصل عدم تناقض یا ناهمستیزي .2
و تصور » انسان«مثالً میان تصور . نیست میان هر تصور و نقیض آن، تصوري: اصل امتناع حد وسط یا میانجی زدایی .3

  .تصوري قرارندارد» ناانسان«

آید که هیچ گاه دو محمول متناقض را به یک موضوع نسبت ندهیم، یعنی در مورد نمودي واحد، دو حکم متناقض صادر از این سه اصل الزم می
  . نکنیم

  :  هاي سه گانه در حوزه تصدیق چنین استبیان اصل
-مثالً در برابر این حکم که انسان، ابزار ساز است، فقط می. حکمی که برقرار است، همان حکم است که برقرار است : اصل هویت .1

  .توانیم حکم کنیم که انسان ابزار ساز است
است، مثالً در برابر این حکم که انسان که ابزار ساز . شودحکمی که برقرار است با حکم متناقض خود جمع نمی : اصل عدم تناقض .2

 . ها، ابزار ساز نیستند و برعکستوانیم حکم کنیم که برخی از انساننمی
. شوددر برابر دو حکم متناقض، حکمی ثالث که هم این و هم آن باشد یا نه این و نه آن باشد، برقرار نمی : اصل امتناع حد واسط .3

  .ساز نیست یا نه ابزار ساز است و نه ابزار ساز نیستتوانیم حکم کنیم که انسان هم ابزار ساز است و هم ابزار مثال ما نمی
چون در عرصه علم منطق ایستا مخصوصاٌ منطق ایستاي ارسطویی، تصور یا صورت هر نمود یکسره از محتواي آن جدا نیست و در موردهاي بسیار 

هاي سه ذیرفت که نمودهاي عینی نیز مشمول اصلتوان پشود و روشنگري آن مستلزم رجوع به واقعیت عینی است، میبا توجه به محتوا طرح می
  :  اندگانه

 )الف، الف است(هر نمود عینی مانند انعکاس ذهنی و نیز صورت لفظی خود، در هر حال همان است که هست  .1
  ).الف، ناالف نیست(هر نمود عینی مانند انعکاس ذهنی و و نیز صورت لفظی خود، در هر حال متضمن نقیض خود نیست  .2
یا الف است یا ناالف  X(نمود عینی مانند انعکاس ذهنی و نیز صورت لفظی خود، در هر حال فقط متضمن یکی از دو نقیض است هر  .3

 . )است

به بیان دیگر هر نمود در هر حال در برابر دو . چنین است که هست و نقیض آنچه هست، نیست -چه عینی، ذهنی، چه لفظی -بنابراین هر نمود 
تواند به هر دو تواند در یکی از آن دو طبقه یا قالب بگنجد و مطابق اصل عدم تناقض، نمیولی مطابق اصل هویت، فقط می. قراردادطبقه یا قالب 

  . طبقه یا قالب تعلق بگیرد و مطابق اصل امتناع حد وسط، بین این دو طبقه یا قالب، طبقه یا قالبی نیست
مثالً براي شناخت انسان باید این گونه استدالل . شودهاي متناقض شناخته میاي از زوجدر پرتو سلسلهبه اقتضاي این دوگرایی، هر نمود ناشناخته 

هر جوهر جسمانی یا . رودو انسان جوهري جسمانی به شمار می -هر واقعیت نسبتاً پایدار یا به اصطالح جوهر، یا جسمانی است یا ناجسمانی : کرد
و انسان جوهر  -دار یا حساس است یا ناحساسهر جوهر جسمانی جان. رودجوهر جسمانی جاندار به شمار می و انسان -جاندار است یا بیجان

دار حساس عاقل به دار حساس یا عاقل است یا ناعاقل وانسان جوهر جسمانی جانهر جوهر جسمانی جان. روددار حساس به شمار میجسمانی جان
  .روددار حساس عاقل میرا به شمار میو انسان جوهر جسمانی جان -حساس عاقل یا میراست یا نامیرا  دارهر جوهر جسمانی جان. رودشمار می

هاي ایستا استقرار دارند و حتی حرکت یا زمان که همانا ذات پایگاه علم منطق ایستا، همه نمودهاي لفظی و ذهنی و عینی در قالببه این شیوه از 
  .شودهایی بسیط و جامد و ثابت طرح میها یا لحظهیستا و مرکب از نقطههاي اپویایی است، به صورت مقوله

  علمِ منطقِ پویا 
در عصرهاي باستان و میانه . هاي متمدن کهن پدید آمد و به موازات علم منطق ایستا سیر کردعلم منطق پویا به وجهی بسیار محدود در جامعه

هایی از آن را دریافتند  و درعصر جدید هاي گوناگون گوشهافالطونی و برخی از عارفان جامعههراکلیتوس و زنون الیایی و افالطون و حکیمان نو
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آن را مورد توجه قراردادند و سپس هگل و  هاياي از وجهرو و کانت و فیخته و شلینگ پارهنیکوالیوس و برونو و دکارت و اسپینوزا و روسو و دیده
  .هاي آن را نهادنداز پایهدار پس مخصوصاً برخی اندیشمندان نام

وري دانیم، محتواي هر اندیشه، واقعیتی عینی است که در فعالیتهاي انسانی مخصوصا سخنموضوع این علم، محتواي اندیشه است، و چنان که می
انگارد، علم شمارد و ثابت میگر میها را مستقل از نمودهاي عینی و منفصل از یکدیاز این رو در برابر علم منطق ایستا که اندیشه. یابدانعکاس می

  .دهدهایی از نمودهاي عینی و در جنب نمودهاي عینی مورد مطالعه قرارمیها را به عنوان انعکاسمنطق پویا اندیشه
ام عام واقعیت که اند و به بیان دیگر، از نظهاي درونی و بیرونیاز لحاظ علم منطق پویا، نمودهاي ذهنی؛ مانند نمودهاي عینی، دستخوش دگرگونی

چه  -هر نمودي که حرکت آشکار دارد، در حین حرکت . حرکت، شدن است و شدن، بودن و نبودن است. کنندهمانا نظام حرکت است، متابعت می
ده دارد، در یابد و نیز هر نمودي که حرکت پوشیهم در جایی مستقر است و هم از آن جا به جایی دیگر انتقال می -حرکت کوتاه و چه حرکت دراز

در این صورت باید . از یک سو همان که هست،  هست و از سوي دیگر همان که هست، نیست - چه حرکت کوتاه و چه حرکت دراز -حین حرکت 
  .ها یا نیروهاي متناقض است و تناقض یا همستیزي ذات حرکت استگفت که هر نمود در جریان حرکت متضمن وجه

دهد، علم منطق پویا که در پرتو حرکت عمومی تناقض نمودهاي ذهنی را نمایش میهاي نسبتاً ساکن و بیهمچنان که علم منطق ایستا صورت
تناقض مطلوب علم منطق پویا تناقض صوري یا . هاي نظام اندیشیدن استپردازد، مبین تناقضواقعیت عینی، به حرکت خاص واقعیت ذهنی می

این دو . اي تبیین این تناقض، باید بپذیریم که در اندرون هر نمود دو گونه نیروي ناهمساز درکارندبر. بیرونی نیست، تناقض ذاتی یا درونی است
شود و بر اثر آن ستیزند و اگر به مانعی برنخورند، سرانجام یکی از آن دو نگهدار نمود است، در دیگري مستهلک میدرعین همبودي، با یکدیگر می

  .آیدتر پدید میتر یا کاملپیچیده رود و نموديهویت نمود از میان می
 -اعم از تخالف و تقابل - هاي تغایر صوري اساسا بر تناقض صوري و سایر گونه -در معنی همستیزي دوگونه نیروي همبود  -تناقض در این معنی

و هیچ نمودي ) مانند شمول تناقض صوري(ذاتی شمول تام دارد  تناقض: هاي تغایر ماننده استهایی به گونهبا این وصف از جهت. کندتطبیق نمی
و با یکدیگر جمع ) مانند دو طرف تضایف و دو طرف تضاد(هر دو طرف تناقض ذاتی تحقق عینی دارند . نیست که در یکی از دو طرف آن قرارنگیرد

و یکی از دو طرف زاده یا دنباله ) هاي تقابلطرف هر یک از گونهمانند دو (کنند و در همان حال دیگر را دفع می) مانند دو طرف تخالف(شوند می
  )مانند عدم نسبت به ملکه(دیگر است 

زیرا اوالً هم تناقض ذاتی و هم تناقض صوري اطالق عام دارند و بدین سبب هیچ . تر استبا این همه تناقض ذاتی به مفهوم تناقض صوري ماننده
ثانیاً دو طرف تناقض . تواند از حوزة یک حکم و نقیض آن خارج باشدباشد، چنان که هیچ تصوري نمینمودي نیست که دستخوش تناقض ذاتی ن

هاي هذاتی به شدت با یکدیگر ناسازگارند، چنان که ناسازگاري میان دو تصور متناقض هم بسیار شدید است، شدیدتر از ناسازگاري دو تصور در گون
کند، چنان که استقرار آید و آن را در خود مستهلک مییکی از دو طرف تناقض ذاتی بر طرف دیگر غالب می ثالثاً در مورد هر نمود،. دیگر تقابل

آي در فلسفه هگل در معنی تناقض ذاتی آمده است رابعاً واژه. یکی از دو تصور متناقض در قضیه، مایه دفع یا رفع نقیض آن است
Widerspruch  ترجمۀ اصطالح التینیContadictio  ِاست که از عصر Bothious    )تا کنون در مفهوم ارسطویی ) سده ششم مسیحی

  . تناقض صوري به کار رفته است
هایی چند دست یافته هاي دیگر مخصوصا علم فیزیکی، نظام تناقض آفرین حرکت را کاویده و بر اصلهاي علمعلم منطق پویا به برکت کشف

  : گرفت  ها چنین نتیجهتوان از آن اصلمی. است
از این رو رواست که هر نمود . ذاتا پویاست -چه نمود عینی و چه انعکاس ذهنی آن و چه قالب زبانی آن -هر چه هست یعنی هر نمود  .1

 . را پویش بخوانیم
  .پس در عین وحدت، دستخوش کثرت است. ها یا نیروهاي همسان مرکب استهر نمود یا پویش از وجه .2
آنچه بنیادي است،  –یروهاي خود، در هر لحظه هم در حرکت است و هم از ثبات نسبی برخوردار است هر نمود بر اثر ناهمسانی ن .3

 .گوییم که یا نسبت به حرکتی دیگر کم شدت باشد یا نسبت به حرکتی دیگر در حال تعادل باشدحرکت است و ثبات به حرکتی می
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با این وصف اگر تأثیر یک . دها به یکدیگر نیز در حرکت آنها موثر استگیرد، برخورد نموبا آن که حرکت هر نمود از ذات آن نشات می .4
 .شودنمود در نمود دیگر با مقتضیات ذاتی نمود تأثیرپذیر موافق نباشد، جریان حرکت ذاتی نمود تأثیرپذیر دچار اختالل می

هویت نمود . ادل یا اتحادي موقت برقرار استدر آغاز ظهور یک نمود، میان نیروهاي متجاوز تغییرآور و نیروهاي مقاوم ثبات بخش تع .5
 .زاده این تعادل یا اتحاد است

کند از هویت خود دور هر نمود در همان حال که هویت خود را حفظ می. هویت هر نمود به سبب تغییر آن نمود، همواره در تحول است .6
 .شودشود و به آنچه نافی هویت آن است، نزدیک میمی

کوشند ، تقابلی است میان تناقض یا همستیزي، تقابل نیروهایی است که در نفی یکدیگر می. اقض استپس هر نمود دستخوش تن .7
  )نیروهاي تغییر آور(و آنچه باید باشد ) نیروهاي ثبات بخش(آنچه هست 

از این رو نباید . انددر هر لحظه در ذات هر نمود، نیروهاي تغییرآور با نیروهاي ثبات بخش در ستیزه. تناقض ذات مستمر هر نمود است .8
 .اي موقت یا استثنایی پنداشت یا یکی از دو طرف تناقض را موجود یا بالفعل و طرف دیگر را معدوم یا بالقوه شمردتناقض را حادثه

یش پذیرند و نیروهاي تغییرآور افزانیروهاي ثبات بخش کاهش می: کنند در جریان تناقض، نیروهاي دوگانه از لحاظ کمی تغییر می .9
 .گیردها شدت میگراید و تناقض آنها به ضعف میپس رفته رفته تعادل یا اتحاد آن. یابندمی

آیند و نیروهاي ثبات بخش را هاي بیرونی مانع نشوند، سرانجام نیروهاي تغییرآور نمود بر نیروهاي ثبات بخش آن غالب میاگر عامل .10
شود و ، نمود گرفتار تغییر کیفی یا به اصطالح حکیمان اسالمی ، انقالب میبا نفی نیروهاي ثبات بخش. کننددر خود مستهلک می

 .یابدهویت خود را بازمی
کنند، در همان حال که آن نیروها را نفی و در نیروهاي تغییرآور به سبب آن که نیروهاي ثبات بخش را نفی و در خود مستهلک می .11

شوند و بر اثر آن واحدي جدید از نیروها با هویتی جدید یعنی به و دگرگون مییگرند کنند، خود مورد نفی قرارمیخود مستهلک می
 .آیدصورت نمودي جدید پدید می

-تر یا کاملاز این رو پیچیده. هایی از نمود کهنه دارد نمود نو چون زاده نمود کهنه است، از سویی نمودي نو است و از سوي دیگر بهره .12
 .رودتر از نمود کهنه به شمار می

کند و با رفع دهند، به نوبه خود تحول پیدا میهایی که در جریان حرکت ذاتی آن روي مینمود نو به شیوه نمود کهنه ، بر اثر تناقض .13
 .آیدتر است، درمیتر یا کاملها، به صورت نمودي که از آن پیچیدهآن تناقض

ها یا نیروهاي درونی هر نمود تعادل نسبی وجه: گذردی هر نمود از چند مرحله میها یا نیروهایی درونبر روي هم در غیاب عامل بیرونی مزاحم، وجه
هاي متناقض نمود، غلبه وجه تغییر آور بر وجه ثبات بخش، مستهلک شدن وجه ثبات بخش در وجه تعادل نسبی وجه: گذرداز چند مرحله می

   .تر مودي کاملتغییرآور و دگرگونی وجه تغییرآور، رفع تناقض و تبدیل نمود به ن
هاي هر یک از نیروها یا وجه. برقرار است - از خردترین ذره تا بزرگترین کهکشان -هاي واقعیت زدایی در همه حوزهزایی و تناقضجریان تناقض

نوبه خود شود، خود به منزله یک کل است و به عنوان یک کل به یک نمود در همان حال که نسبت به آن نمود، صرفا یک جزء محسوب می
دهد، در بیرون آن نیز رخ تناقض همچنان که در اندرون هر نمود روي می. هاي متناقض و در کار تناقض زایی و تناقض زدایی استمتضمن وجه

رابطه تناقض هاي آن نیز تر که البته میان پارههایی بزرگها یا کلزیرا به سبب همبستگی نمودها، در وراي هر نمود، واحدها یا حوزه. نمایدمی
  .پذیرندبرقرار است تحقق می

تخم یک گیاه چون در محیط یا بوم مناسب قرارگیرد، به : زنیمسه مثال می. هیچ نمود طبیعی یا اجتماعی یا ذهنی نیست که از تناقض برکنار ماند 
بازد و به شود و سرانجام هویت خود را میحکم حرکت ذاتی خود، در همان زمان که تخم است، از آنچه هست، دور و به آنچه نیست، نزدیک می

جامعه سوداگر که هم بر اصل رقابت فردي استوار است و هم براي تولید اقتصادي به . آیدتر از تخم است، درمیتر یا کاملصورت گیاه که پیچیده
ردي یا اقتصاد فردگراي رانده و به سوي نظامی کوشد، ناخواسته از نظام رقابت فهمکاري جمعی نیازمند است، در حینی که در حفظ هویت خود می

هاي در جریان ادارك انسانی، تاثیر حسی که به عنوان انعکاسی ویژگی. شودگردد، کشانیده میتر که بر محور همکاري جمعی میتر یا کاملپیچیده
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تضمن کلیت است و نسبت به تاثر حسی شمول و هاي نوعی همان نمود، به ادراك که مفردي یک نمود، الزاماً جزئی است، به اقتضاي ویژگی
  .یابدعمقی بیشتر دارد، تبدیل می

هاي زیرا همه قالب. نماید، از تناقض ایمن نیستتر میبا آن که نسبت به محتواي اندیشه و واقعیت عینی، ثابت -یعنی گفتار -حتی صورت اندیشه 
هاي عینی و دهد، به موازات دگرگونیشناسی به دست میهایی که زبانظ معنی، بنابر قانونزبانی، چه از لحاظ تلفظ، چه از لحاظ کتابت و چه از لحا

  .کنندذهنی، تغییر می
توانیم بگوییم که هر واقعیتی جاودانه در کار شدن است، و شدن همان بودن و همان نبودن هاي ظریف علم منطق پویا چشم پوشیم، میاگر از نکته

دهد و از هویتی هاي خود از هر جهت در تغییر است و سرانجام هویت خود را از دست میبریم، همواره با همه پارهسر می اتاقی که در آن به. است
از این رو . هاي پیشین آن استاي ناگهانی رخ نماید، دنباله و زاده دگرگونیدگرگونی نهایی اتاق حتی اگر به عنوان حادثه. شود دیگر برخوردار می

به دیگر سخن، الف ، الف است ولی ناالف . ت که اتاق با آن که زمانی اتاق نخواهد بود، در زمان کنونی هم اتاق هست و هم اتاق نیستباید پذیرف
شود و بی گمان استهالك الف در ناالف افزاید و در شرایط مساعد، الف در ناالف مستهلک میکاهد و بر ناالف مینیز هست و هر لحظه از الف می

  .م گذار الف از حد وسط یا وضعی میانجی الف و ناالف نیز هستمستلز
گنجاند، علم منطق پویا همه هایی ایستا میهاي صوري خود، همه نمودها حتی نمودهاي عینی را در قالبدر برابر علم منطق ایستا که موافق مقوله
-بنابراین اگراز پایگاه علم منطق پویا به علم منطق ایستا بنگریم، قالب .دهداي پویا مورد مطالعه قرارمینمودها حتی نمودهاي صوري را در زمینه

چون تصورها وابسته واژه ها : کنیمدر این باره به چند اشاره بسنده می. یابیماند، نمیهاي صوري اندیشه را آن چنان که در علم منطق صوري آمده
هاي ذهنی یا اما هر واژه به مناسبت تداعی. اندتصور را واقعیتی بسیط و مستقل دانستهها را جدا از یکدیگر بکاربرد ، هر توان واژههستند و می

ما هیچگاه . از این رو تصور هر نمود با تصورهاي نمودهاي دیگر همراه است. گرداندهاي شرطی، ما را از یک تصور به تصور دیگر منتقل میبستگی
مثالً به محض آن که کوهی را تصور کنیم، به نمودهاي دیگري ماننده . آن با نمودهاي دیگر دریابیمهاي توانیم هیچ نمودي را برکنار از رابطهنمی

شنویم، کوه را به عنوان نمودي خاص که در جایی معین مستقر است و را می» کوه«همچنین به محض آن که واژة . شویمدره و افق نیز منتقل می
کوه وجود دارد،کوه در زمینه افق : هایی درباره کوه استبه راستی تصور کوه همواره متضمن تصدیق. آوریمسر به آسمان برداشته است، درنظر می

بنابراین هر تصور، تصدیقی تلویحی است و مانند تصدیق، مرکب است و به .... شود، کوه در خاك قرارگرفته است، کوه بلند است، کوه دیده می
  .شیوه هر نمود ذهنی، ذاتی متناقض دارد

. ستدالل صوري چه در جریان تاریخ فرهنگ انسانی و چه در جریان رشد شخصیت فرد انسان به طور مستقیم یا نامستقیم بر تجربه استوار استا
از این رو، نه تنها تمثیل و استقراء . تجربه مبناي ابتدایی و مالك نهایی استدالل صوري است و استدالل صوري، نتیجه و نیز مکمل تجربه است

  .معنی استهاي تجربی، بیهوده و بیه قیاس هم در وراي یافتهبلک
  . هاي استدالل براي انسان اهمیت دارند و نباید مانند پیشینیان صرفاً بر قیاس تکیه زدهمه گونه

مول و ثبات نسبی ما در جریان استدالل قیاسی به اتکاي ش. قیاس یعنی استفاده از حکمی کلی در موردهاي جزئی و استداللی پر اعتبار است
بزرگتر  3از  4گیریم که چون مثالً از مالحظه توالی عددها، با اطمینان نتیجه می. رسیمچون و چرا میهاي صوري، به نتیجه ضروري یا بیویژگی

با قاطعیت » جتماعی هستندهمه انسانها، ا«و » بهروز، انسان است«بزرگتر است یا بر اثر قبول دو قضیۀ  2از  4بزرگتر است الزاما  2از  3است و 
اما استدالل قیاسی با وجود ضرورت صورت خود، ما . هاي دیگر استدالل راه نداردچنین قطعیت د رگونه. »بهروز اجتماعی است«کنیم که حکم می

. مه کبراي قیاس موجود استرساند، زیرا نتیجه قیاس پیش از آن که با استدالل قیاسی ظاهر شود، به وجهی فشرده در مقدرا به شناخت جدید نمی
  .مثالَ براي کسی که اجتماعی بودن همه انسانها را پذیرفته باشد، اجتماعی بودن بهروز که یکی از انسانها است، خبري تازه نیست

هایی جزئی مبهره است، زیرا حکهاي جزئی فراوان براي تدارك حکمی کلی بر خالف قیاس، از  ضرورت صوري بیاستقراء یعنی استفاده از حکم
منطق . گیرندهاي یک نمود را دربرنمیآیند و البته هم انند تجربه، هیچگاه همه مصداقانجامند، از تجربه به دست میکه به حکم کلی استقرایی می

- انسانها در طی تجربه. ولی استقراء کم اعتبار نیست. اندگی آن از ضرورت صوري قیاس، کم اعتبار شمردهبهرهشناسان کهن استقراء را به سبب بی
تواند محض هاي کمابیش یکسان یابند، به اقتضاي پویش زندگی که نمیهاي یک نمود، ویژگیهاي مشترك خود چون کراراً در برخی از مصداق
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الف برنخورند، انگارند و تا زمانی که به موردي مخهاي میهاي دیگر آن نمود را هم شامل همان ویژگیهاي نظري متوقف شود، مصداقوسواس
هاي مشترك شمارند و باید هم درست شمارند، زیرا این حکم با آن که ضرورت صوري ندارد، به اعتبار تجربهحکم استقرایی خود را درست می

به  از این گذشته، استدالل استقرایی قیاسی، متضمن تازگی نیز هست،. ضرورت تجربی -مکرري که موید آن است، متضمن نوعی از ضرورت است
بنابراین، از یاد نباید برد که دستمایه . گردانداین معنی که در پرتو شناخت جزئی ما را به شناخت کلی که دستمایه استدالل قیاسی است، واصل می

  .استقراء از مقوله قیاس نیست و نباید آن را با مالك اعتبار قیاس یعنی ضرورت صوري سنجید و کم اعتبار دانست
دهد، بی ده از یک یا چند حکم جزئی در مورد یک نمود جزئی، با آن که نه ضرورت صوري دارد و نه به ما شناختی جدید میتمثیل یعنی استفا

اي از اي براي شناخت پارهاستقرا وسیله. همچنان که مقایسه استقراء با قیاس نارواست، سنجش تمثیل با استقرا نیز نادرست است. اعتبار نیست
ما به میانجی تمثیل . یابی در عرصه شناختاي است براي راهاما تمثیل صرفاً وسیله. انجامداي تازه و کمابیش ضروري میتیجهواقعیت است و به ن

ها ها یا احتمالی از احتمالکنیم، یعنی به امکانی از امکانزنیم، فرضی میپردازیم، بلکه فقط در آن باره حدسی میبه توصیف یا تبیین واقعیت نمی
  .کنیمه میتوج

ولی چون نمودها متغیر و در یک دیگر مؤثرند، هیچ . شودبندي ممکن نمیانجامد، و شناخت نمودها بدون طبقهبندي نمودها میاستدالل به طبقه
  .ها را ثابت و کامل شمرد بنديدر این صورت نباید هیچ یک از طبقه. اي از نمودها مطلق و ابدي نیستطبقه

هایی پویا به آید که با مقولهشه مانند خاستگاه عینی خود در حرکت است، علمی از عهده کشف قانونهاي درست اندیشی برمیبه سبب آن که اندی
با این وصف، علم منطق ایستا نه نادرست و نه بیهوده . اندیشه بنگرد، و روشن است که این علم، علم منطق ایستا نیست، بلکه علم منطق پویا است

علم منطق پویا بر . ذشت، هر نمود واقعیت در عین حرکت، وجهی سکونی دارد، و شناخت هر دو وجه براي انسان ضروري استچنان که گ. است
جوید و علم منطق اساس پویایی عمومی هستی، قانونهاي درست اندیشی را با تکیه بر محتواي اندیشه که همانا واقعیت پویاي عینی است، می

-است، می) قضیه(ی هستی، قانونهاي درست اندیشی را با تکیه بر صورت اندیشه که همانا واقعیت نسبتاً ایستاي لفظی ایستا بر اساس ایستایی نسب
اما همچنان که ماند یا لختی وجهی از حرکت است و ثبات وجهی از تغییر است، علم منطق ایستا که نمودها را برکنار از حرکت آنها توصیف . جوید

رود و رفته هاي دیگر، به موازات آنها پیش میهاي علم منطق پویاست، علمی که به یاري علمها یا وجهی از وجهي از مرحلهاکند، صرفاً مرحلهمی
   .بردهاي دشوار یاب واقعیت راه میرفته به نظام تناقض

  :  ها چنین اندبرخی از این رهنمون. دهدهایی به دست میمنطق پویا براي شناخت نمودها، رهنمون
براي شناخت دقیق هر نمود، باید افزون بر وضع حال آن نمود، گذشته آن را . همه نمودها پویا هستند و گذشته و اکنون و آینده دارند .1

چه امکانهایی دارد؟ در : هایی این گونه پاسخ گوییم این منظور مستلزم آن است که به پرسش. بینی کنیمبشناسیم و آینده آن را پیش
 اند؟ اند؟ شرایط کنونی و آتی آن چگونهکند؟ سرعت سیر آن چقدر است؟ شرایط پیشین آن چگونه بودهچه جهتی سیر می

باید وضع گذشته هر نمود را نه تنها از اثرها یا یادگارهاي گذشته، بلکه از وضع . وضع گذشته هر نمود در وضع کنونی آن منعکس است .2
 .کندبه وضع گذشته آن رهبري میتناقض هاي کنونی نمود، ما را . حال آن دریابیم

تناقضهاي کنونی . باید وضع آینده نمود را در وضع کنونی آن استباط کنیم. وضع آینده هر نمود اجماالً در وضع کنونی آن مستقر است .3
 . دهندنمود، دورنماي وضع  آینده آن را به ما نشان می

براي شناخت وضع حال هر نمود، باید چند . ه وضع آینده آن استپس وضع حال هر نمود هم زاده وضع گذشته آن است و هم زایند .4
 : نکته را مراعات کنیم 

باید نیروهاي متناقض آن را بشناسیم، شدت هر یک از نیروها و شدت . هر نمود پیوسته دستخوش تناقض است )الف
  .داریمهاي گذشته و کنونی نمود را معلوم تناقضهاي آنها را حساب کنیم و چگونگی تناقض

باید نه تنها تغییرهاي کمی موجود نمود را . شودهر نمود در سیر خود بر اثر تغییرهاي کمی، دچار تحولی کیفی می) ب
  .بسنجیم، بلکه تحول کیفی بعدي آن را هم در نظر آوریم
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به بیان . داردبرمیهر نمود در جریان تغییرهاي درونی خود، از زمینه بیرونی خویش یعنی از نمودهاي دیگر هم تاثیر  )پ
پس باید هر نمود را در زمینه نمودي که آن را دربرگرفته است، بنهیم و با . تر استاي از یک نمود وسیعدیگر هر نمود پاره

گمان نباید از یاد ببریم که زمینه بیرونی یک نمود تا آن پایه که با ولی بی. هاي بیرونی آن مورد مطالعه قراردهیمهمه رابطه
  .گذاردرونی نمود هماهنگ باشد، در آن تاثیر مثبت یا سازنده میسیر د

هنگامی که از چگونگی وضع موجود یک نمود، به . هایی داردهر نمود مطابق شرایط مکانی و شرایط زمانی خود، ویژگی )ت
زمانی را هم به  هاي ناشی از شرایط مکانی و شرایطکنیم، باید  تفاوتچگونگی وضع گذشته یا وضع آینده آن حکم می

   .حساب آوریم

دهد که فرهنگ ایستاي عصر میانه اروپا چگونه حکیمان بزرگ را به تاریخ تمدن نشان می. غفلت از پویایی عمومی هستی باعث کج اندیشی است
  . صورت گرایی و جامد اندیشی کشانید

  : آوریم هایی به دست میفته اندیشی، رهنموناگر در پرتو علم منطق پویا به علم منطق ایستا بنگریم، براي پرهیز از آش
با آن که به اقتضاي پویایی اندیشه، هیچ تصور یا تصدیقی را نباید ثابت انگاریم، باید به هنگام طرح قضیه، هیچ تصور یا تصدیقی را با  .1

 . م و نقیض آن را بپذیریمتصور یا تصدیقی دیگر اشتباه نکنیم، و هر تصور یا تصدیقی را که نتیجه بخش نباشد، مردود شماری
. هاي نمودها ثابت نیستندهیچ یک از طبقه. بندي را قطعی یا نهایی محسوب نداریمباید هیچ تعریفی را جامع و مانع ندانیم و هیچ طبقه .2

 .آیداي ثالث پدید میپوشانند و میان آنها طبقههر دو طبقه مجاور بخشی از یکدیگر را می
 . هاي اندك، استقراء را به صورت تمثیل درآوریمیم، ولی هرگز نباید بر اثر اکتفا به مصداقباید بر استقراء تکیه زن .3
اما باید بکوشیم که در هر مورد مقدمه . اي براي تبدیل شناخت اجمالی به شناخت تفضیلی به کار ببریمباید قیاس را به عنوان وسیله .4

 . اند و ضرورت تجربی دارند، استوار شوداز استقراء وسیع بدست آمده هایی که بطور مستقیم یا نامستقیمکبراي قیاس بر حکم
هاي متقابل نمودها مخصوصا رابطۀ علیت که بندي است فراتر رویم و به کشف رابطهباید از توصیف نمودها که زاده تعریف یا طبقه .5

 . شرط تبیین آنهاست، نایل آییم

اند، به گونه قیاس که فقط معدودي از آنها نتیجه بخش 256هاي حملی گوناگون، از ترکیب قضیهاي پهناور دارد و مثالً علم منطق ایستا دامنه
اگر از سر نادانی یا آسان گیري یا لجبازي یا به قصد مردم فریبی، . بنابراین تسلط بر نظام علم منطق صوري کاري آسان نیست. دهددست می

هاي سست و آشفته دار باشیم، جز اندیشهمراعات نکنیم، هر که باشیم و حتی اگر اندیشمندي نام دانسته یا ندانسته قانون هاي علم منطق صوري را
تواند از کژاندیشی و هاي تحمیلی و اعتقادهاي جزمی و ریاکاري، کمتر کسی میدار به سبب برقراري سنتهاي زمیندر جامعه. به بار نخواهیم  آورد

هایی مانند هاي زمین دار اسالمی حتی حسین بن سینا به هنگام طرح قضیهداده است که حکیمان جامعه سهروردي نشان. منطق ستیزي ایمن ماند
اند، و کانت آشکار گردانیده است که در آن زمینه، قضیه اثبات نفس و قضیه اثبات خدا به جاي استدالل صحیح یا برهان، به جدل یا مغالطه گراییده

  .دار مسیحی نیز بسیار سست بنیادندزمین هايهاي فیلسوفان جامعهاستدالل
ناپذیر، محور هر منطق ایستا به عنوان وجهی از منطق پویا، ابزار استدالل است، و منطق پویا به عنوان نمودار کشاکش درنگ ناپذیر هستی نیستی

  . گونه آفرینش علمی، فلسفی یا هنري است
  این جهان ما جهان بودهاست

  پودهاستبودها آن را چو تار و 
  هر چه هست و بود، خواهد بود نیز؛
  هر چه خواهد بود، هست و بود نیز

  لیک پوینده است ذات بودها
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  خود نیارمد به سان رودها
  شود» آن«گویی، آخر » این«هرچه را 

  کی بپاید هرچه این و آن شود؟
  در دل هر بود، نابودان نگر
  در دل نابودها، بودان نگر

  ست، بودبود، نابود است و نابود ا
  بودها زایند از نابود بود

  کرانپویش بود و نبود بی
  هست گرداننده چرخ زمان؛

  آنچه دیگر نیست لیکن بوده است،
  بود دیروزي است، بود رفته است 

  زان چه نابود است و خواهد گشت بود
  نوگل فرداي ما خواهد گشود
  مرز دیروز است و فردا روز ما

  زاده از نابودها، امروز ما،
  اي است،ه اکنون غنچه بالندهآنچ

  اي است،تخم نامانده، گل نازاده
  پس به هرچه بنگري، آن یک، دواست

  هم پیام کهنه هم پیک نو است
  درنگ،کهنه و نو در ستیز بی

  ذات هر چیز است یک میدان جنگ
  نو فرو کوبد رقیب کهنه را 

  زو بپاالید حریم خانه را
  زین کشاکش، خویش هم دیگر شود،

  .نو بوده است، خود نوتر شودآنچه 
  بودنی در جنبش جاوید خود،

  فرازد خود به خودافزاید، میمی
  آید برون،گل ز تخم و غنچه می

  .لیک دارد چیزکی زان دو فزون
  گل، گل است و غنچه و تخم است نیز،
  تخم و غنچه نیست چون گل عطر بیز

  تر است،زین سبب آینده پرمایه
  .است از کنون و از گذشته برتر

  رفت دیروز من و امروز من
  رود، زان پس بیاید روز من؛می
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  روز من فرداست، فردا روشن است؛
  شام تیره، روز را آبستن است
  روشنی زاید ز بطن تیرگی ،

  زاده بر زاینده یابد چیرگی
  گر بخواهی ور نخواهی، شب رود،

  .صبح تاریخ بشر ناگه دمد
  .ما همه در راه صبح روشنیم

  رویمتاریخ آن سو میدر دل 
  -سیر ما سازندة تاریخ ماست

   ؟ سیر تاریخی کجا از ما جداست
  پس اگر با شوق و آگاهی رویم،

   .راه تاریخی خود، کوته کنیم
  آفتاب زندگی تابنده باد،

  ! چشم ما بر طلعت آینده باد
  

  
  

  
  

  

  

  




