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متکلمان اشعري و علم منطق
تاريخ دريافت44/4/61 :

تاريخ تأييد49/4/32 :

ابراهيم نوئی

منطقدانان علم منطق را معيار درستي انديشه ميدانند .متکلمان مواضع مختلفي
نسبت به اين ادعا اتخاذ کردهاند ،تا آنجا که حتي گاهي رهبران يک جريان و
مذهب فکريِ پرحضوري مانند اشاعره در برابر آن ادعا به رويارويي با يکديگر
نيز برخاستهاند .کاوش آثار اين متکلمان بدان ميانجامد که آنها نسبت به علم
منطق يکسان سخن نگفتهاند .نتيجۀ تحقيق حاضر آن است که متکلمان اشعري در
مواجهه با علم منطق سه دوره را تشکيل دادهاند :قبل از سده پنجم هجري ،مخالفت
فراواني از سوي اين متکلمان نسبت به منطق ابراز ميگرديد .با ظهور نوشتههاي
غزالي ،منطق به فراز ميرسد .بعد از او ،اشاعره سه طيف را تشکيل دادهاند :بسياري
چون فخرالدين رازي ،شمسالدين محمد سمرقندي ،تفتازاني و شريف جرجاني
از باب موافقت وارد شدند ،شماري با شدت از تحريم اشتغال به منطق سخن
گفتهاند و کساني چون تقيالدين سبکي کوشيدند به نحوي بين رويکرد موافقان
و فتاواي تحريمي وفاقي برقرار کنند.

واژگان کلیدي :اشاعره ،منطق ،غزالي ،فخرالدين رازي ،سيوطي ،سُبکي.
* استاديار دانشگاه شهيد بهشتی.
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درآمد

منطقدانان منطق را علمي ابزاري ميدانند که ديگر علوم چارهاي جز استمداد
از آن ندارند .همين نقش ابزاري سبب شده است که فارابي دانش منطق را «خادم
العلوم» و ابنسينا آن را «رئيس العلوم» بدانند( .ابنسینا ،8241،ج )81 :2اگر کسي
چون ابنسينا تنها گروهي موصوف به «المؤيدين من عنداهلل» را بينياز از منطق
ميداند (همو ،)9 :8632 ،نبايد انتظار داشت که ديگران اين سخن را به ديدۀ قبول
بنگرند يا بيتفاوت از کنار آن بگذرند ،چنانکه گاهي انديشمندان يک رشتۀ علمي
(مانند علم کالم) و حتي يک مکتب از يک رشتۀ علمي (مانند اشاعره) ،در قبال
نياز به علم منطق ،صفوف مختلفي را تشکيل دادهاند .به عقيدۀ ابنتيميه (857ق)،
بيشتر مدرسههاي کالمي نخستين از قبيل اشاعره ،معتزليان ،کراميه و شيعيان به
شديدترين وجه ممکن به مقابله با منطق پرداختهاند( .سیوطی ،بیتا 642 :و )666

برخي نيز معتقدند:
هیچیک از علوم اوایل به قدر منطق مورد اعتراض اهل سنت واقع نشد،
چنانکه گفتهاند« :من تمنطق تزندق» ،یعنی هر کس منطق آموزد ،زندیق شود .و
این قول خود مثلی شد( .فاخوری)753 :1763 ،

نوشتار حاضر ميکوشد مواضع مختلفي را که اشعريان ـ بهعنوان يکي از
مهمترين مکاتب کالمي عالم اسالم ـ در قبال دانش منطق اتخاذ کردهاند بررسي
کند.
نوشتههايي چند در باب نگاه انديشمندان مسلمان و حتي برخي از اشخاص
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خاص از متکلمان اشعري به علم منطق نوشته شده است ،1همچنانکه برخي منابع
به دورۀ خاصي از اشاعره و نگاه آنها به علم منطق پرداختهاند .2اما چنانکه فحص
نگارنده نشان ميدهد ،تاکنون اثر جامعي ارائه نشده که به تبيين ادوار مکتب اشعري
و رويکرد اشخاص برجستۀ اين مکتب نسبت به علم منطق پرداخته باشد.
اشاعره يکي از قديميترين و مهمترين گروههاي کالمي اهلسنتاند که
حضورشان بهعنوان يک مکتب کالمي با رويگرداني ابوالحسن اشعري (453ق) از
حوزۀ اعتزال ،و مجادله و مناظرههاي مبتني بر حربۀ عقل و استدالل وي با
مخالفانش آغاز شد .در يک نگاه کلي ،ميتوان اشاعره را براساس نگاه موافق يا
مخالفي که به علم منطق داشتهاند به سه دوره تقسيم کرد :دوران قبل از غزالي،
دوران غزالي و دوران بعد از غزالي.
ما در اين مجال ميکوشيم اين سه دوره را از يکديگر بازشناسيم.
 .1اشعریان متقدم
 .1-1سير مخالفت اشعریان متقدم با منطق

در ميان رديههاي اشعري بر دانشهاي گوناگون ،رديهاي هم بر علم منطق ديده
ميشود( .بدوی )517 :1996 ،البته ،ازآنجاکه اين کتاب در دست ما نيست ،نميتوان
جهت و ميزان مخالفت وي با علم منطق را دقيقاً روشن ساخت ،همچنانکه ميزان
اثرگذاري دانش منطق در روزگار اشعري ،نفياً و اثباتاً ،براي ما چندان آشکار نيست.
 .1مانند کتابهای منطق و معرفت در نظر غزالی و ماجراهای فکر فلسفی (ج )1نوشتۀ غالمحسین ابراهیمی دینانی؛
مقالههای «ناروایی روی آوری به علم منطق از منظر سیوطی» [در فصلنامۀ علمی پژوهشی معارف اسالمی ،ش  ]11و
«سبکی و منطق؛ مفارقت یا مرافقت» [در فصلنامۀ معارف عقلی ،ش  ]9از ابراهیم نوئی.

 .2مانند کتابهای مقدمۀ ابن خلدون؛ مناهج البحث عند مفکری االسالم ،نوشتۀ علی سامی النشار؛ تاریخ فلسفه در
جهان اسالمی ،نوشتۀ عادل فاخوری.
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ولي در يک نگاه کلي ،ميدانيم که اصول کالم اشعري در نقطۀ مقابل فلسفهاي
است که با عنوان فلسفۀ اسالمي شناخته ميشود .همچنين ،به طور فيالجمله،
ميدانيم که پيروان اشعري نيز به منطق و فلسفه چندان روي خوشي نشان نميدادند،
چنانکه قاضي ابنطيب باقالني (304ق) با نوشتن کتاب الدقائق و ابوالمعالي امام
الحرمين جويني (387ق) 1و شماري ديگر دانش منطق را در شمار دانشهاي مردود
ميدانستند( .محمود محمد علی4222 ،م )13 :باقالني در مباحث کالمي خود ميکوشيد
هرگز از اصطالحات منطقي بهره نگيرد ،به طوري که در هيچيک از آثار او عبارتي
که نشانگر فرورفتن وي در فلسفه و منطق باشد نميتوان يافت( .همان) به عقيدۀ
ابنتيميه ،بيشتر اشعريانِ نخستين به شديدترين وجه ممکن به مقابله با منطق روي
آوردهاند.
نهتنها دقيق نگران مسلمان به راه انديشمندان منطقي توجهي نداشتند بلکه
اشعريان ،بهويژه ،پيوسته به عيبجويي از منطق مشغول بودند و به تباهيهاي آن
علم متعرض ميشدند (سیوطی ،بیتا:)642 :
 ...همواره دقیقنگران مسلمان[از جملهاشعریان نخستین] بعد از آنکه علم منطق
به عربی برگردانده شد و شناخته شد ،به عیبجویی و سرزنش آن روی آوردند و
به آن دانش و اهلش در موازین عقلی و شرعیشان هیچ توجهی نمینمودند( .همان:
)777

ابنخلدون (707ق) نيز معتقد است :تا قبل از ظهور نوشتههاي غزالي ،دانش
منطق همواره مطرود بود و بزرگان اشعري ،از جمله خود اشعري ،قاضي ابوبکر
باقالني و ابواسحاق اسفرائني (317ق) ،با وضع قوانيني خاص براي اثبات عقايد
 . 1البته ،برخی معتقدند جوینی در استدالالت خود به منطق نظر داشته است ،هرچند راه را کامالً برای ورود منطق

به حوزۀ مباحث دینی هموار نکرد( .فاخوری)142 :1631 ،
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ديني ،شيوهاي را که به طريقۀ قدما موسوم است بنيان گذاردند که براساس اعتماد
به آن در استداللهاي خويش از منطق ارسطويي فاصله ميگرفتند( .ابنخلدون،
 ،8611ج)921 :4

شيوۀ اين متکلمان در اثبات عقايد ديني و دفاع از آنها بهکارگيري دليلها و
برهانهاي عقلي ـ مانند اثبات حدوث جهان از راه اثبات عرضها و حادث بودن
آنها ،امتناع خالي بودن اجسام از کيفيت حدوث ،اثبات توحيد به دليل تمانع ،و
اثبات صفت قديم به ياري جوامع چهارگانه از نظر الحاق غايب به حاضر ـ بوده
است .آنان اين امور را از راه فراهم آوردن قواعد و اصولي بيان کردهاند که آن
قواعد و اصول بهمنزلۀ مقدمۀ آنها ميباشند ،مانند اثبات جوهر فرد و زمان و خأل
و نفي طبيعت و ترکيبات عقلي براي ماهيتها و اينکه عرض در دو زمان باقي
نميماند.
ابوالحسن اشعري و قاضي ابوبکر باقالني و ابواسحاق اسفرائني بر پايۀ اعتماد
به اين انديشه که دليلهاي عقايد ديني منعکس است و با بطالن دليل ،مدلول هم
باطل ميشود و نکوهشِ دليل به نکوهش مدلول هم سرايت ميکند ،به مخالفت با
منطق ارسطويي روي آوردند ،زيرا کليۀ مباحث منطق دربارۀ همبستگي و پيوند
عقلي است و بر اثبات کلي طبيعي در خارج مبتني است تا کلي ذهني (که به جنس،
نوع ،فصل ،خاصه و عرض عام تقسيم ميشود) بر کلي طبيعي منطبق گردد 1.اما
اين نظريه مورد قبول متکلمان اشعري قرار نگرفت و اساساً کلي و ذاتي به باور
ايشان عبارتاند از :اعتبارات ذهني ـ که در خارج چيزي وجود ندارد که بتواند بر
 . 1از عبارات ابن خلدون چنین بر می آید که کلی طبیعی برای منطقدانان از آن جهت اهمیت دارد که پس از
انطباق کلی ذهنی (شامل کلیات خمسه) بر کلی طبیعی در خارج ،مجاز به طرح بسیاری از مباحث مهم منطقی نظیر
مباحث تعریف (حدی و رسمی) میشوند.
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آنها منطبق گردد ـ يا به عقيدۀ برخي (قائالن به نظريۀ حالت) ،کلي تنها يک حالت

1

ميباشد( .همان ،ج)8268-8241 :4

ابنخلدون دستاورد اين مخالفت را بطالن کليات خمس و تعريف (حد و رسم)
متفرع بر آنها و نيز مقوالت دهگانه 2ميداند .عالوه بر اين ،عرض ذاتي نيز باطل
ميشود و در پي آن ،قضاياي ضروري ذاتي ـ که به عقيدۀ برخي منطقدانان ،برهانْ
مشروط به آن است ـ و نيز علت عقلي باطل خواهد گشت .پيامد اين ابطالها آن
است که کتاب البرهان و قسمتهاي مهمي از کتاب الجدل (مسائلي مانند وسط و
جامع دو طرف قياسات) هم باطل ميگردد .از تعاريف منطقي هم تنها آنهايي
ميمانند که بر افراد محدودي صدق ميکنند ،چنانکه نه از آن اعم باشند ،که آنها
را داخل در تعريف کنند ،و نه از آن اخص باشند ،که برخي از افراد را خارج
سازند .اين نوع تعريف نيز همان است که نحويان تعابير جامع و مانع و متکلمان
تعابير طرد و عکس را در موردشان بهکارميگيرند .بنابراين ،ارکان منطق ارسطويي
يکباره فروخواهدريخت( .همان ،ج )8262-8249 :4به تعبير ابنخلدون:
اگر ما اصول متکلمان را برحسب قواعد منطقی بخواهیم به ثبوت برسانیم،
بسیاری از مقدمات آنان باطل خواهد شد ... .دلیلهایی که برای اثبات عقاید ایمانی
آوردهاند محکوم به بطالن خواهد گردید و به همین سبب ،متکلمانِ پیشین در تقبیح
 . 1حال ،احوال یا حالتْ مفهومی کالمی است که در نگاه ابوهاشم جبائی نه وجود است و نه عدم ،همچنانکه نه
جوهر است و نه عرض ،بلکه حال به معنای این گونه یا آن گونه بودن جوهر است و واقعی بودن خود را مدیون وجود
واقعی جوهر است .ناممکن بودن تصور امری واقعی که نه موجود است و نه معدوم مهمترین نقد وارد بر قول به این

مفهوم است( .ر.ک .محمود احمد صبحی ،فی علم الکالم ،ج624-613 :1؛ دانشنامۀ جهان اسالم ،مدخل«حال»؛ دایرۀ
المعارف بزرگ اسالمی ،مدخل«احوال»)
 .2زیرا جوهر و اعراض نهگانه در نگاه حکیمان از معقوالت ثانیۀ فلسفیاند ،یعنی اعتبار صرف نیستند و منشأ
انتزاعشان خارجی است ،در حالی که مطابق گزارش ابنخلدون ،به باور متقدمان اشعری ،کلیات صرفاً اعتبار ذهنیاند.
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و ممارست و کسب منطق آن همه مبالغه کردهاند و این فن را به نسبت دلیلی که
به واسطۀ آن باطل شود ،بدعت یا کفر میشمارند(.همان ،ج)949-943 :2

دکتر سامي النشار (1270م) بعد از ارائۀ شواهدي مبني بر وجود روش خاصي
براي مناظره ميان متکلمان متقدم اشعري ـ که مغاير با منطق ارسطويي بوده ـ نتيجه
ميگيرد که متکلمان اسالمي از همۀ فرقهها براي خود اسلوبي خاص در راستاي
مناظرههاي خويش پيشرو داشتند و انگيزۀ آنان در طرد منطق ارسطويي مستند واقع
شدن اين دانش براي متافيزيکي است که نزد آنان مقبول نيفتاده است( .سامی النشار،
8999م)99 :
 .2-1وجوه مخالفت دورۀ نخست اشعریان با علم منطق

در يک نگاه کلي ،بايد گفت :اين متکلمان مباحث منطق را در دو عنوان حد
(تعريف) و استدالل (حجت) مورد انتقاد قرار ميدادند.
 .1-2-1نقدهای وارد بر مبحث حد:

نقد اول .گاهي بدون آنکه از شيء و ماهيتش پرسشي به ميان آيد ،حد آن ذکر
مي گردد ،در حالي که از منظر منطقدانان حد بايد بيانگر ماهيت يا ذات شيء باشد
و در پاسخ پرسش از چيستي شيء ذکر گردد.
پاسخ .روشن است که منطقدانان پاسخ قرار گرفتن حد در برابر پرسش از
ماهيت شيء را بهعنوان مقوّم و جزئي از ماهيت معرِّف ذکر نکردهاند ،چه مسلّم
است که حتي اگر شخصي از ماهيت شيئي هم مورد پرسش قرار نگرفته باشد،
ميتواند به تعريف آن روي بياورد .عالوه بر اينکه بُعدي ندارد که همواره نوعي
پرسش ـ هرچند به نحو پرسش مقدّر ـ را در مقام تعريف تصور کرد.
نقد دوم .به سبب دشواري نيل به ذات شيء يا ناشدني بودن آن ،هرگز نميتوان
حد شيء را بيانگر ذاتيات شيء دانست ،در حالي است که منطقدانان همواره اين
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ادعا را مطرح ميکنند .متکلمان برآنند که حد شيء تنها آن را از غير خود متمايز
ميکند .فلذا ،نيازي به بيان اجزاء ذاتي آن شيء نيست( .سامی النشار8999 ،م )99 :به
تعبير ابنتيميه:
محققان دقیقنگر میدانند که فایدۀ حدْ تمییز محدود از غیر آن است و [اما]
فایدۀ تعاریف دیگر (رسمها) ـ آنگونه که منطق[دانان] یونان و مقلدان مسلمان و
غیرمسلمان ارسطو میپندارند ـ عدم ارائۀ تصویر محدود و عدم تعریف حقیقت
آن نیست .جمهور از اهل نظر و متکلمان مسلمان عقیدهای مغایر با این ادعا دارند.
 ...نزد بیشتر دقیقنگران ،از همۀ طوایف اشعری و  ،...تعریف غیرحدی نیز مفید
تمییز محدود از غیر محدود است .بلکه اکثر آنان تنها در صورتی تعریف را جایز
میشمارند که مفید تمییز معرَّف از غیر آن بشود( .سیوطی ،بیتا)236 :

اين قبيل انتقادات بدان ميانجامد که قدماي متکلمان از فرورفتن در حدود و
تعاريف به شيوۀ مرسوم منطقدانان ناخرسند باشند( .همان)421 :

پاسخ .اوالً ،منطقدانان مراتبي را براي آنچه مطلوب از تعريف است ذکر
کردهاند؛ برترين مرتبه مفيدِ شناخت کاملي از ذاتيات شيء و تمييز تامّ آن از ديگر
اشياء است و مراتب ديگري از تعريف هم تصورشدني است که کمترينِ آنها تمييز
يک شيء از ديگر اشياء است .ثانياً ،منطقداناني چون ابنسينا تصريح کردهاند که
ارائۀ تعريف حدي از اشياء دشوار است( .ابنسینا8996 ،م )886 :بنابراين ،منطقدانان
خود ملتفت بودهاند که در مقام ارائۀ تعريف ،ممکن است بيشتر تعاريف از سنخ
تعاريف رسمي [و نه حدّي] باشند ،اما با تبيين تعريف حدّي ،کوشيدهاند نشان
دهند که تعريف رسمي باالترين مرتبۀ تعريف نيست و ميتوان آستانۀ انتظار از
تعريف را فراتر از اين مقدار دانست.
نقد سوم .راههاي متعددي مانند استقرا ،قسمت ،برهان ،ترکيب و ضدّ ،براي

سال نهم ،تابستان  ،6931شماره مسلسل 93

514

دستيابي به حد يک شيء ارائه شده است( .ر.ک .ابنرشد8992 ،م ،ج216-211 :1؛

حلی [عالمه]622-661 :8611 ،؛ قطبالدین رازی8242 ،ق686 :؛ شهابی )868 :8669 ،اما
متکلمان اشعريِ متقدم ،از جمله امامالحرمين جويني ،با ترکيب تعريف از جنس و
فصل مخالفاند .ابوالحسن اشعري هم جمع ميان دو معنا در حد واحد را ممتنع
ميدانسته است .ترکيبِ ممنوعِ اشعري مستلزم اين معنا نيست که بايد در حد يک
شيء عبارت واحدي ذکر گردد ،بلکه ترکيب ماهوي که اجزاء آن را جنس و فصل
تشکيل ميدهد و قوام آن بر نظريۀ عليت فصل براي جنس است ،ترکيبي نيست
که بتواند راه اکتساب حد شيء باشد( .سامی النشار8999 ،م )821 :بنابراين ،اشعريان،
همچنانکه طرقي از قبيل استقرا ،برهان و ضد را طريق اکتساب حد نميدانند ،در
مقابلِ قول مشهور منطقدانان ـ که از سويي ،از حد هم تمايز شيء از غير را توقع
دارند و هم تبيين حقيقت آن را و ،از سوي دوم ،به رابطۀ عليت ميان جنس و فصل
قايلاند و ،از سوي سوم ،راه اکتساب حدّ را ترکيب ميدانند ـ اتخاذ موضع کردهاند
و معتقدند :هم بايد انتظار خود از حد را به صرف تمايز از اغيار تنزل داد و هم در
اکتساب حد ،از ترکيب مفاهيمي که به نحوي با هم رابطۀ عليت دارند خودداري
کرد ،چراکه علّيت به معناي حِکميِ آن ،در نگاه اشعريان ،مفهومي ناپذيرفتني است.
پاسخ .پيش از مناقشه در نقد فوق بايد يادآور شد که يکي از اختالفهاي
ابوحامد غزالي با اشعريانِ قبل از خود در همين موضع است ،زيرا به تصريح وي،
راه اکتساب حد همان ترکيب مقبول ارسطو و مشائيان است( .غزالی-416 :8996 ،

 )412فخرالدين رازي هم معتقد است :گرچه برهان راه اکتساب حدود اسمي نيست
ولي حدود حقيقي صرفاً از طريق برهان کسب ميشوند( .فخرالدین رازی:8618 ،
)888

به هر حال ،عالوه بر بيمناقشه نبودن مدعاي اشاعره در انکار عليت ،بايد گفت:
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ديدگاه آنان در باب نادرستي اکتساب حد از طريق ترکيب نبايد حمل بر مخالفت
با اصل علم منطق تلقي شود ،چراکه به هر حال ،اشاعره خود راه و هدفي را براي
اکتساب حد ارائه کردهاند .ازاينرو ،شايد بتوان اين رويارويي را همانند طرح
ديدگاههاي مختلف از سوي خودِ منطقدانان در طريق اکتساب حد تلقي کرد.
 .2-2-1نقد متکلمان اشعری متقدم با مباحث حجت:

نقد .اشعريان متقدم در روند اثبات و دفاع از عقايد ديني چندان به اسلوب
قياس ،استقرا و تمثيل بهعنوان اقسام استداللِ رايج در ميان منطقدانان نظر
ندوختهاند.آنان قياس اصولي يا همان قياس غايب بر شاهد را مطرح ميکردند و
در نظر آنان ،اين قياس چيزي غير از تمثيل منطقي است ،چراکه به اعتراف خود
منطقدانان ،تمثيلْ صرفاً مفيد ظنّ است ولي اشعريان قياسِ مورد نظر خود را مفيد
يقين ميدانستند .البته ،اشعريان از طرق ديگري (مانند سبر و تقسيم ،و بطالن دليل
به سبب بطالن مدلول) نيز در اهداف کالمي خود بهره ميگرفتند و آنها را ،همچنين،
غير از طرق استدالل منطقدانان ميدانستند( .سامی النشار8999 ،م)821 :

پاسخ .برخالف اشعريان ،منطقدانان هرگونه استداللي را در قالب يکي از
استقرا ،تمثيل و قياس جاي ميدهند ،چراکه به هر حال ،در يک استدالل ،يا از
جزئي به جزئي منتقل ميشويم (تمثيل منطقي) ،يا از جزئي به کلي (استقرا) ،يا از
کلي به جزئي (قياس) و يا از کلي به کلي (قياس) .طرق مورد نظر اشعريان هم از
اين چهار قسم نميتوانند بيگانه باشند و منطقدانان هم وظيفۀ هريک از اين انواع
استدالل را مشخص کردهاند و هم طريق استمداد از آنها را .عالوه بر اين ،منطقدانان
با مطرح کردن صناعتهاي برهان ،خطابه و جدل نشان دادهاند که با مخاطبان
مختلف بايد به اندازۀ ظرفيت ادراکي آنها سخن گفت( .ر.ک .ابنسینا8241 ،ق ،ج:1
[ 3خطابه])
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 .2دورۀ غزالی
 .1-2تبيين دیدگاه غزالی نسبتبه علم منطق

با ظهور ابوحامد غزالي(202 -320ق) ابّهّت مخالفت با منطق ارسطويي به طور
رسمي شکسته شد و به نحوي ميان منطق و ساير علوم حکمي تفاوت نهاده شد.
غزالي با وجود آنکه اصول کالم اشعري را پذيرفته و به دفاع از آن پرداخته است
ولي روشي را بهکاربرده که با روش اشعريان پيش از او متفاوت بود( .فاخوری،

 )124 :8631غزالي نخستين کسي است که منطق ارسطو را براي دفاع از دين بهکار
برد( .همان )113 :او اگرچه با تأليف تهافت الفالسفه کمر همت خويش را براي
رويارويي با حکيمان محکم بسته بود ،نسبت به علم منطق اعتماد فراواني از خود
نشان داد و طريقۀ جديدي را ميان متکلمان رايج ساخت که به طريقۀ متاخرين
شناخته ميشود (ابنخلدون ،8611 ،ج ،)921 :4به طوري که فايدۀ فراگرفتن علم
منطق را رهايي انسان از حاکميت هواي نفس و حس ،و نيل به حاکميت عقل ،و
وصول به درجات سعادت ابدي ميدانست( .غزالی8938 ،م )63 :غزالي دانش منطق
را مقدمه براي همۀ علوم [عقلي و فقهي] ميدانست و اعالم ميکرد :هر کس احاطه
به مباحث منطق نداشته باشد هيچ اعتمادي به علوم وي نيست( .همو8644 ،ق ،ج:8

 )82همين امر موجب آن شد که اصطالحات اهل منطق را در فقه داخل کند و
مثالهاي فقهي را در منطق بگنجاند( .فاخوری )111 :8631 ،غزالي در ترتيب و
شرايط انديشيدن ،تفاوتي ميان مباحث فقهي و عقلي نميديد و معتقد بود که اگر
تفاوتي را هم بتوان بين اين دو برجسته کرد ،صرفاً در حد اختالف منابع و مقدمات
استدالل آن دو است .او از بهکاربردن اصطالحات ديگر علوم در منطق تحاشي
نداشت ،چنانکه گاهي به جاي تصور و تصديق «معرفت» و «علم» را استعمال
ميکرد و به جاي قضاياي کليۀ مجرده از تعابير «وجوه» يا «احوال» ـ که تعابيري
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کالمياند ـ و يا «احکام» ـ که تعبيري فقهي است ـ استفاده ميکرد ،همچنانکه از
تعبير «حد وسط» ـ که در يک تلقي اصطالحي اصولي است ـ به جاي «علت
ارسطويي» استفاده ميکرد( .همان)111 :

غزالي در القسطاس المستقيم [نوشته در 328ق] قياسهاي برهاني را داراي سه
نمط ميدانست .1 :نمط تعادل (قياس اقتراني) که داراي سه شکل است ،که دو
شکل نخست آن را به ابراهيم خليل
خداوند به پيامبر اکرم

منسوب کرد و شکل سوم را آموختۀ

بر شمرد .5 .نمط تالزم ،خداوند خود بهکاربرده است

 .4نمط تعاند ،که آن نيز بر زبان پيامبر

جاري شده است .و غزالي اقسام

غيربرهاني قياس [و به نحوي سفسطه] را موازين شيطاني خوانده است( .غزالی،
8998م)68 :

غزالي معتقد است :منطق هيچ تعرضي ،نفياً و اثباتاً ،با مذاهب ندارد و رويگردانيِ
اهل دين از دانش منطق مبتني بر هيچ دليلي اطمينانآور يا يقيني نيست( .غزالی،

8996م )811 :او حتي علت مخالفت خود با حکيمان را هم پايدار نماندن آنها به
قوانين علم منطق ميداند و معتقد است :حکيمان نتوانستند دربارۀ الهيات به مسائل
منطقي وفادار بمانند و به همين سبب ،از راه راست منحرف گشتند( .همو8992 ،م:

 )22مفهوم اين سخن آن است که اگر فيلسوفان در مسائل الهي ميتوانستند به
قوانين منطق پايبند بمانند ،او از باب مخالفت با آنان وارد نميشد.
با وجود اين ،غزالي معموالً بر تأليفاتش در علم منطق عنواني منطقي نمينهاد
و آنها را با عناويني چون محک النظر ،معيار العلم و القسطاس المستقيم موسوم
ميساخت .ابنطلموس در مقدمۀ کتاب المدخل لصناعة المنطق نوشته است:
اینها کتبی است که ابوحامد در منطق تألیف کرده ،اما او هم نام کتابها را
تغییر داده و هم اصطالحات آنها را ،و به جای آنها اصطالحات معمول در نزد
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فقهای زمان را به کار برده است .و همۀ این کارها از آن سبب است تا از بالیی
که بر سر دیگر علما آمد خود را رهایی بخشد ،یعنی آنهایی که سخنان غریب و
نامألوف گفتند و بسی رنج اهانت دیدند .اما خداوند او را به لطف خود بنواخت ،و
با این لطایفالحیل ،که او را داده بود ،از شرّ خصمان مصون ماند( .فاخوری:1763 ،
)753
 .2-2بررسی دیدگاه غزالی نسبتبه علم منطق

عليرغم همۀ تعابير تحسينبرانگيز فوق و رويکرد خوشبينانۀ غزالي نسبتبه
علم منطق ،ميتوان انديشمنداني از اهل سنت را نشان داد که تفسير ديگري از نگاه
غزالي به علم منطق ارائه کردهاند ،چنانکه ابنتيميه از رويگرداني غزالي در اواخر
عمر خود از علم منطق سخن ميگويد و اظهار ميکند که غزالي سرانجام در
نکوهش منطقدانان به قدري کوشيد که روش آنان را دربردارندۀ جهالت و کفري
دانست که با روش متکلمان سازگار نميآيد .مرگ غزالي ـ به روايت ابنتيميه ـ با
اشتغالش به صحيح بخاري و صحيح مسلم مقارن بوده است و دانش منطقي که
زماني بي حد و حصر در موردش سخن ميگفت او را به مقصودش نرسانيد و
شک و سرگرداني او را زايل نساخت( .ابنتیمیه8242 ،ق428 :؛ سیوطی ،بیتا )696 :به
عقيدۀ برخي نيز نکوهشهاي غزالي از منطق به حدي فراوان شد که نهايتاً ،وي
منطق را دچار فروپاشي کرد( .سبکی ،بیتا ،ج)816 :8

برخي پژوهشگران معتقدند :غزالي تا هنگاميکه به ذوق نپرداخته بود و
ميخواست به بارگاه خالفت نزديکتر باشد و از انديشۀ دستگاههاي فرمان روايي
بغداد و خراسان دفاع کند ،به پيروي از استادان خود ناگزير بود که فلسفه را تباه
نشان دهد و ناچار هم نبايست به منطق ميپرداخت ولي چون به دستور همان
دستگاهها ناگزير بود که با باطنيان به تقابل برخيزد و اصل پيروي از امام معصوم را
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نپذيرد ،بهناچار به استدالل دست مييازيد و پيروي از عقل را واجب ميشمرد و
در برابر باطنيان ،حتي گاه بهسان يک فيلسوف عمل ميکرد و ،ازاينرو ،منطق را
نميتوانست به کنار نهد .پس ،گاهي مينوشت که اين علم زياني ندارد و همان
است که متکلمان دقيقنگر در علم کالم با عبارتهاي ديگر آوردهاند و گاهي هم
عبارتها و اصطالحات منطق را بر ميگرداند تا يکباره به رنگ فيلسوفان درنيايد.
(دانشپژوه)81-81 :8632 ،

به هر روي ،آثار برجاي مانده از غزالي هرگز مجال تلقي نکوهش دانش منطق
در کالم وي را فراهم نميسازد .او تنها در دو مورد بهکارگيرندگان منطق را نسبت
به دو خطر مهم هشدار داده است :خطر نخست متوجه منطقدانان است که به
هنگام استدالل آوردن در مقاصد ديني و به هنگام ارائۀ مقدمات منطقيِ استدالل
دچار تزلزل ميشوند و خود را از ثمرۀ گواراي آن ،يعني يقين ،محروم ميسازند،
و خطر ديگر آن است که مشتاقان علم منطق ،چون اين دانش را بنياني براي مباحث
الهياتي ميدانند ،کفريات برخي فيلسوفان در مباحث عقيدتي را همچون خود دانش
منطق نيکو ميشمارند( .غزالی8996 ،م)61 :
 .3دورۀ بعد از غزالی

بعد از ابوحامد غزالي ،دستکم ،سه عقيده ميان انديشمندان اشعريمسلک دربارۀ
دانش منطق جريان يافت.
 .1-3گروههای موافق

اشخاصي مانند فخرالدين رازي (202ق) ،شمسالدين محمدبناشرف
سمرقندي (متوفاي قرن هفتم) ،سعدالدين تفتازاني (825ق) و سيدشريف جرجاني
(712ق) نمايندگان اين گروهاند .فخرالدين رازي هم رسالۀ منطق الملخص را
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نوشته است و هم به شرح و تلخيص کتب منطقي و حکمي مهمي از ابنسينا [با
عنوان شرح االشارات ،شرح عيون الحکمة ،شرح النجات و لباب االشارات] پرداخته

است .سمرقندي ،عالوه بر شرح خود بر اشارات ابنسينا موسوم به بشارات
االشارات ،کتابهاي ديگري در علم منطق از قبيل القسطاس المستقيم و شرح خود
بر آن و نيز آداب البحث و المناظرۀ دارد .گويا کاتبي قزويني در تدوين آثار منطقي
خود از وي پيروي نموده است و قطبالدين رازي در شرح المطالع نيز از سمرقندي
بسيار اثر پذيرفته است( .دانشپژوه )82 :8661 ،تفتازاني ،عالوه بر نگارش شرحي بر

رساله الشمسیة کاتبي قزويني و تأليف کتاب معروف موجز خود به نام تهذيب
المنطق ،در ابتداي شرح المقاصد خويش به تفصيل از مباحث منطقي سخن گفت.
جرجاني نيز ،عالوه بر تأليف الکبري في المنطق ،مباحث منطقي مهمي را در شرح
خود بر المواقف عضدالدين ايجي آورده است.
فخرالدين رازي انسانها را به چهار گروه تقسيم ميکند و مراتب نياز آنان به
منطق را متفاوت ميداند .به عقيدۀ وي دو گروه استفادۀ بيشتري از منطق ميبرند:
أ .کساني که از هيچيک از معارف کسبي بهرهاي ندارند ولي قابليت برخورداري از
اين معارف را دارند .ب .کساني که برخي معارف کسبي را واجدند ولي چون
فطرتشان با چيره شدن اوهام و خياالت آلوده شده است ،پاره اي از معارف را درک
نميکنند( .فخرالدین رازی1415 ،ق ،ج )46 :1فخرالدين معتقد است که گروه سوم
کسانياند که فطرت الهيشان کامل است و اوهام بر آن چيره نگشته است .آنها از
همۀ معارف کسبي برخوردارند و ديگران بايد آنان را پيشوايان خود بدانند .گروه
چهارم هم کسانياند که منطق به حال آنان سودمند نيست؛ اينان نه تنها از هيچکدام
از معارف کسبي بهرهاي ندارند ،بلکه حتي قابليت اين برخورداري را هم از دست
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دادهاند( .همان ،ج)46 :1
بررسی عملکرد

امتياز اين گروه نسبت به ديگر اشاعره آن است که توانستهاند تا حدودي از
افراط و تفريط در موافقت يا مخالفت با علم منطق ايمن بمانند .هم به سودمندي
علم منطق رأي دادهاند و با مخالفت بالجمله با اين علم همراه نشدهاند و هم هرگز
در مدح علم منطق به نحوي مبالغهآميز سخن نگفتهاند .اينان ،با مطرح کردن مباحث
علم منطق در ابتداي آثار کالمي اشعري خود ،لزوم پيروي استداللهاي کالمي خود
از مباحث منطقي را نشان دادهاند.
 .2-3گروه مخالفان

اشخاصي که افزون بر ناروا شمردن اشتغال به منطق ،همگان را از مطالعۀ آن
بازميداشتند .در اين مجال ،به گزارش نگاه برخي از اينان و نقد آن نگاه پرداخته
خواهد شد.
 .1-2-3دیدگاه شهرزوری :ابنالصالح شهرزوري (243ق) با پرسشهاي زير
مواجه شده است:
ـ آيا توجه به منطق و آموزش و يادگيري آن نزد ياران پيامبر و مجتهدان
نيکوکردار سلف جايز بوده است؟
ـ آيا اگر در برخي شهرها کساني به آموزش فلسفه و منطق پرآوازه شده باشند،
بر حاکم آن شهرها واجب است که آنها را از جايگاه خود برکنار کرده ،مردم را از
شر آنان رهايي بخشند؟
ـ آيا مجازيم از اصطالحات منطقي در استنباط احکام شرعي استفاده کنيم؟
ـ آيا در استنباط احکام شرعي به استفاده از چنين اصطالحاتي نياز است؟
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حاکمان شرعي در قبال کساني که به آموزش و ترويج علم منطق ميپردازند ،چه
وظايفي دارند؟
ابنالصالح در پاسخ برآن شده است که منطق مدخل فلسفه است و مدخل شرّ
شرّ خواهد بود .پس ،آموزش و فراگيري آن امري نيست که شريعت آن را مباح
دانسته باشد .ياران پيامبر و مجتهدان و گذشتگان سلف نيز آموزش منطق را جايز
ندانستهاند .حاکم شرعاً موطف به کنار زدن شرّ فالسفه و منطقدانان از ميان
مسلمانان است؛ حاکم هم بايد اينان را از مدارس علمي خارج سازد و هم از اشتغال
آنان به اين فن جلوگيري نمايد .همچنين ،بايد کساني را که به ترويج عقايد
فيلسوفان مشغولاند ،از دم تيغ بگذراند ،آثارشان را از بين برد ،آموزگاران فلسفه
را از مدارس اخراج کند و کرسيهاي تدريس را در اختيار دانشمنداني از بزرگان
دين قرار دهد که به امر آموزش دين اقدام کنند( .ابنالصالح ،بیتا)61-62 :

به عقيدۀ ابنالصالح کاربرد اصطالحات منطقي در اثبات احکام شرعي يکي از
منکرات روزگار جديد است و احکام شرعي هيچ وابستگي و نيازي به علم منطق
ندارند .انديشههاي منطقي دربارۀ حد و برهان سخناني پراکنده بيشتر نيستند و
خداوند متعال انسانهاي داراي ذهن سالم و بهويژه دانشمندان علوم شرعي را از
آن بينياز ساخته است .آنان در درياي حقيقت ،از آنهنگام که منطق و فلسفه و
فالسفهاي وجود نداشت ،فرورفته بودند .در نگاه ابنالصالح ،حتي اميد کسب اندک
سودي براي پرداختن به دانش منطق و فلسفه ،نوعي فريب و مکر شيطان است.
(همان)61-62 :

ابنالصالح دربارۀ گفتار معروف غزالي« :هر کس به منطق احاطه نداشته باشد
اعتمادي به دانشش نيست» ،زبان به طعن گشوده و ميگويد :از شيخ يوسف
دمشقي ،مدرس معروف نظاميۀ بغداد ،شنيدم« :ابوبکر و عمر و بسياري ديگر از
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صحابه به مقام يقين رسيدند ،در حالي که هيچيک از آنان به تحصيل منطق
نپرداختند»( .همان)61-62 :

عالوه بر ابنالصالح ،ديگراني هم بودند که با پرسش روايي يا ناروايي اشتغال
به علم منطق روبرو شدند و پاسخهايي همتراز با پاسخ ابنالصالح ارائه کردهاند.
تقيالدين سبکي با تعبير «غيرُ واحدٍ مِمَّنْ بعدَهُ» ،به نحوي ،فراواني همراهان
ابنالصالح را مورد اشاره قرار ميدهد( .سبکی8921 ،م)418 :

پاسخ .ابنحزم اندلسي در پاسخ به اين قبيل شبهات نوشته است :تنها علم منطق
نبوده است که سلف صالح دربارۀ آن سخن نگفتهاند ،بلکه هيچيک از آنان در زمينۀ
علم نحو هم سخني نگفتهاند ولي بعدها مسلمانان ،با درنگ در تأثير اختالف
حرکات در پايان کلمهها و تفاوت اعراب آنها در اختالف معاني ،کتابهايي در
علم نحو نوشتند و از وقوع خطا در فهم معانيِ سخن خداوند جلوگيري کردند.
(ر.ک .ابنحزم ،التقریب لحد المنطق )92 :ابنرشد هم ،در پاسخ به شبهۀ بدعت و
مستحدث بودن اشتغال به علم منطق ،يادآور شده است که نظر در انواع قياسات
فقهي نيز از اموري است که در صدر اسالم وجود نداشته است(.ابنرشد)64 :8611 ،

 .2-2-3ابومنصور عطاردی :وي ميگويد« :سزاوار است که از اشتغال به منطق
خودداري گردد ،زيرا فرورونده در آن اطمينان ندارد از دستاوردهاي ناروايي چون
کفر در امان ميماند( ».سیوطی ،بیتا)291 :

پاسخ .برخالف مدعاي ابومنصور ،اشتغال به منطق ،به خودي خود ،هرگز
مستلزم کفر نيست ،و با اعتماد به نوشتههاي منطقي ميتوان گفت :منطق ابزاري
براي تصحيح انديشه و استدالل است و مسلمان هم ميتواند ،با استفاده از اين
علم ،استداللهايي بر آموزههاي ديني اقامه کند که از صورت و مادۀ صحيحي
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برخوردار باشند و هم ميتواند ،با استفاده از اين علم ،خطا و مغالطۀ شکاکان و
ملحدان در استداللهاي نادرست خود بر مدعياتشان را آشکار سازد.
 .3-2-3هروی :عليبنسلطان محمد قاري هروي (1013ق) نيز منطق را از
دانشهاي ناروا و دهليز کفر خوانده است( .زبیدی8229 ،ق ،ج)411 :8

پاسخ .روشن است که اين قبيل انتقادها ناظر به ذات دانش منطق نيست و به
تعبير ابنرشد ،نبايد پنداشت که اينگونه عوارض (زندقه و کفر) ،در اين صورت،
اختصاصي به علم منطق دارند .حتي دانش فقه نيز ميتواند بالعرض موجب گمراهي
عدهاي شود( .ابنرشد)69 :8611 ،

 .4-2-3سیوطی :جاللالدين سيوطي اشعري(211ق) هم سالها قبل از قاري
هروي به مخالفت با منطق پرداخته است و بر اين پايه که پارهاي از مباحث منطق
قول به هيوال و کفر است که به فلسفه و زندقه ميانجاند ،روي آوردن به منطق را
ناروا دانسته است( .سیوطی8619 ،ق ،ج)696 :8

سيوطي رسالهاي با عنوان القول المشرق في تحريم االشتغال بالمنطق نوشت و
در آن ،علم منطق را فنّي خبيث و مذموم دانست .او در پاسخ به اين پرسش که «آيا
فراگرفتن علم منطق بر هر مسلماني واجب عيني است؟» يادآور شد که علومي
مانند تفسير ،حديث و فقه که برترينِ علوم ميباشند ،واجب عيني نبوده ،صرفا
واجب کفايياند .پس ،چگونه ميتوان منطق را بر اين علوم ترجيح داد؟ او چنين
قابلي را از سه حال خارج ندانسته است :کافر ،بدعتگذار يا بيبهره از خِرَد( .همان)

سيوطي داليل زير را در تحريم اشتغال به منطق ذکر کرده است:
دلیل اول .اجماع مذاهب اربعه اهل سنت بر اين تحريم :وي در اين راستا نام
 57تن از فقيهان اهل سنت از مذاهب مختلف را ذکر ميکند( .همان)
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پاسخ .روشن است که استقراي سيوطي استقراي ناقص است و نبايد اين مقدار
از استقرا را نوعي اجماع محصّل و مفيد علم دانست .افزون بر اين ،احتمال مدرکي
بودن اجماعِ مورد ادعاي سيوطي بههيچوجه بعيد نيست .در اين صورت معلوم
است که با بطالن داليل مخالفانِ منطق اجماع مزبور غيرمعتبر خواهد شد.
دلیل دوم .علم منطق همچون علم کالم نوعي بدعت است و اشتغال به آن نيز
حرام خواهد بود .سيوطي پندار اختالف حکم ميان اين دو دانش را نوعي مکابره
ميداند .او ،در اين راستا ،به سخني از امام شافعي تمسک ميجويد که برابر آن،
هرگاه شارع اسالم دربارۀ امري سکوت را اختيار کرده و دستور به اشتغال به آن
نداده باشد ،تأمل در باب آن نارواخواهد بود .علم کالم و منطق نيز ،هر دو ،همين
وضعيت را دارند( .همو ،بیتا)62 :

پاسخ .سخن ابوالحسن اشعري در حمايت از علم کالم ميتواند در اينجا هم
مفيد باشد .وي گفته است :پيامبر اسالم

تنها در باب مسائلي سخن گفتهاند که

در زمان ايشان مطرح بوده و مورد ابتالي همگان بوده است و اگر چنين مباحثي
در زمان حيات ايشان مطرح بود ،ايشان دربارۀ آن نيز سخن ميفرمود .افزون بر
اين ،پيامبر

دربارۀ مباحث فقهي از قبيل نذورات ،عتق و وصايا هم سخني

نفرموده است .بنابراين ،شمار قابل توجهي از فقيهان و ائمۀ سلف ،از جمله شافعي
و ابوحنيفه و مالک ،نيز بايد بدعتگذار تلقي شوند( .اشعری8622 ،ق)2 :

دلیل سوم .حرمت اشتغال به دانش منطق مقتضاي عمومات نصوصِ دالِّ بر
تحريمِ روي آوردن به هر امري است که به فساد ميانجامد يا خوف وقوع در فتنه
در آن وجود دارد( .همان)42 :

پاسخ .اوالً ،اين عمومات توجيهپذيرند و هيچ لزومي بين اشتغال به علم منطق
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و فرورفتن در فساد و فتنه وجود ندارد .ثانياً ،حتي اگر ـ بر فرض که ـ بتوان متدينان
را براساس چنين سخني از ورود به مباحث منطق منع کرد ،در مقابله با ديگراني
که خود را به سالح منطق مجهز ساختهاند چه ميتوان کرد؟ مگر جز با ياري منطق
ميتوان به رويارويي آنان رفت؟
 .3-3گروه وفاقگرایان

کساني مانند عبدالوهاببنعلي سبکي (881ق) به نحوي راه ميانه را بين دو
گروه اشعري موافق و مخالفت منطق پيمودند .اينان گاهي اصل اوليه را بر جواز
اشتغال به علم منطق نهادند و شرايط و مقدماتي را براي اين اشتغال مطرح کردند،
و برههاي هم اصل اوليه را بر تحريم اشتغال به اين علم نهادند و موارد خاصي را
از اين تحريم استثنا کردند .رويکرد نخست را سبکي در پاسخ به اين پرسش که
«فتواي شما در باب اشتغال به علم منطق چيست؟» ارائه ميکند .او ،در اين پاسخ،
خود را همعقيده با پدرش ميداند و مينويسد:
سزاواراست که قبل از رویآوردن به آن (منطق) به قرآن ،سنت و فقه اشتغال
یابد ،به گونهای که تعظیم شریعت و اندیشمندان آن در ذهن او رسوخ کند .بعد از
آن و پس از علم به درستی ذهن خود ،به گونهای که شبههای در آن رسوخ نکند،
و نیز بعد از همنشینی با استادی راهنما و نیکوباور ،برای او جایز است که به منطق
روی نماید و از آن بهره گیرد .منطق از نیکوترین دانشها و سودرسانترین آنها
در هر مبحثی است .سخن پایانیِ من ،دربارۀ منطق ،آن است که منطق همانند
شمشیری است که [از سویی] مجاهددر راه خدا از آن استفاده میکند و از سوی
دیگر ،رهزنان با آن ره بر مردم میبندند( .سبکی ،بیتا)292 :

اما سبکي در رويکرد ديگري از حرمت اشتغال به علم منطق سخن ميگويد و
با ذکر شرايطي ،تنها اشتغالِ دارندگانِ آن شرايط را با انگيزۀ ردّ منطقدانان و
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بهرهگيري از منطق به هدف اثبات آموزههاي شرعي روا ميشمارد .به طور کلي،
ميتوان گفت :در نگاه وي ،اشتغال کسي به علم منطق حرام است که يکي از
وضعيتهاي ذيل را داشته باشد:
أ .قواعد شريعت در قلب او رسوخ نکرده باشد؛
ب .درونش از شکوه پيامبر اسالم

و آيين او آکنده نشده باشد؛

ج .همۀ قرآن و مقدار فراواني از احاديث پيامبر

را به روش محدثان به

خاطر نسپرده باشد؛
د .آنچنان با فقه و فروع آن آشنا نشده باشد که فقيهي نامور شده و نزد هممذهبان
خود به اهل فتوا مشهور شده باشد.
به عقيدۀ سبکي ،تنها کسي که از موانع فوق تهي شده باشد و دو شرط زير را
دارا باشد ميتواند به اين دانش روي بياورد:
أ .به درجهاي از اطمينان رسيده باشد که بداند گفتههاي باطل منطقدانان و
شبهات گمراهان منطقي و هواهاي ملحدان هيچ تزلزلي در او ايجاد نميکند.
ب .هرگز گفتههاي منطقدانان را با کالم عالمان اسالمي نياميزد و همواره اين
سخنان باطل را به صورت مجزا نقد کند ،زيرا از آميخته شدن کالم اينان با سخنان
انديشمندان مسلمان ضررهاي عظيمي به کتابهاي کالمي مسلمانان وارد شده
است ،تا آنجا که مشبهه و ديگران مورد سرزنش قرار گرفتند( .سبکی8921 ،م)19 :

سبکي ،از سويي ،به داليل و فتاواي قائالن به حرمت مطلق اشتغال به علم منطق
پاسخ ميدهد (سبکی ،بیتا )418 :و ،از سوي ديگر ،به توجيه سخنان آکنده از مدح
کساني چون غزالي و فخرالدين رازي در تمجيد از علم منطق ميپردازد و بدين
وسيله به نحوي از شبهۀ ناسازگاري فتواي خود ـ که اصل اوليه را تحريم اشتغال
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با علم منطق ميدانست ـ با عملکرد اين دو متکلم نامدار جلوگيري مينمايد .به
گفتۀ سبکي:
اینان (غزالی و فخرالدین رازی) پیشوایان بزرگوارند؛ هیچکدام از آنها به این
علوم نپرداخت جز اینکه در دین پیشوا و رهبر گردید ،تا آنجا که نام آنها در
شناخت علم کالم به روش اهل سنت و صحابه وتابعین همچون نمونه و الگو شد.
پس ،از شنیدن هر سخن و توجیهی غیر از این بپرهیز که در آن صورت آشکارا
گمراه خواهی شد .این دو پیشوایانی بزرگوارند که به یاری مؤمنان و سرافرازی
دین از راه دفع باطلگوییهای اشخاصی چون فارابی ،ابنسینا و خواجه طوسی
مکلف بودند .هر کس به جایگاه آن دو برسد هیچ سرزنشی را در باب نگریستن
به کتابهای فلسفی [و منطقی] سزاوار نبوده ،مأجور نیز خواهد بود( .سبکی،
1949م)39 :

سبکي غزالي را با تعابير اغراقآميزِ «شدید الذکاء ،سدید النظر ،عجیب الفطرۀ،
مفرط االدراک ،قویّ الحافظة ،بعید الغور ،غواصاً علی المعانی الدقیقة ،جبلُ علمٍ مناظراً
و محاجّاً» (همو1422 ،ق ،ج )194 :6و با عبارت «اليعرف أحد ممن جاء بعد الغزالي
إلي قدر الغزالي ،و المقدار علم الغزالي إال بمقدار علمه ،أما بمقدار علم الغزالي فال،
إذ لم يجيء بعده مثله» (همان ،ج )232 :6ميستايد ،و گاه مخالف او را از دو حال
حسد و کفر خارج نميداند (همان ،ج .)231 :6وي دربارۀ فخرالدين رازي نيز مبالغه
ميکند:
او دریایی است که دریاها از جواهرات نزد او تهیاند ،زینتی است که آسمان
هرگز درخشندگی و زیبایی آن را ندارد ،بوستانی از دانش است که باغها در برابر
او نمیتوانند شکوفههای خود را نشان دهند .به توانایی بسیار او ،ارکان ملت اسالم
سامان یافت و مرزهای آیین محمدی

با درخشش اندیشههای او روشن گشت.
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(همان ،ج)239 :9

سرانجام ،سبکي از غزالي و فخرالدين رازي بهعنوان دو مجدِّد سدههاي پنج و
شش هجري ياد ميکند و هرگونه مخالفت باآنها را امري ناروا ميشمرد( .همان،
ج)428-899 :8

پاسخ .به هر حال ،سبکي متکلم اشعري و فقيهي شافعيمذهب است و طبيعي
است که اشتغال به قرآن ،حديث ،فقه و کالم را نخستين وظيفۀ يک مسلمان بداند.
او با اين مشکل مواجه شده است که بزرگاني چون غزالي و فخرالدين رازي ،در
حالي که بايد عمر خود را به اين امور مشغول ميداشتند ،به دانشي به نام منطق
روي آوردهاند ،که نه تنها به ظاهر ارتباطي با اين امور ندارد بلکه از سوي بسياري
از بزرگان اهل سنت نيز اشتغال به آن ناروا شمرده شده است .تالش سبکي ،بيش
از اينکه بتواند ناظر به سودمندي اشتغال به علم منطق باشد ،اقدامي براي مبرّا
ساختن فخرالدين رازي و غزالي از انتقادهايي است که از سوي مخالفان اشعريِ
علم منطق مطرح است .فلذا ،کمتر سخني از سبکي را ميتوان نشان داد که حکايت
از توجه وي به خود علم منطق باشد ،حتي عبارت وي که «دانش منطق را همانند
شمشيري ميدانست که ممکن است مؤمنان از آن در راه جهاد في سبيل اهلل استفاده
کنند يا سارقان با آن ره بر مردم ببندند» ،بيش از آنکه ناظر به اشتغال به علم منطق
باشد ،ميتواند بهنوعي نشان از آن داشته باشد که استفاده از منطق بهمنظور پاسخ
به مدعيات کساني است که از منطق بهره ميگيرند و به ترويج اعتقاداتي
رويميآورند که مخالف اعتقادات اسالمي است ،همچنانکه در نگاه سبکي ،کساني
چون غزالي و فخرالدين رازي با التفات به همين نکته به علم منطق رويآوردهاند.
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نتیجهگیري

مکتب اشعري ،در يک نگاه کلي ،در باب موافقت يا مخالفت با علم منطق ،سه
دورۀ زماني را به خود ديده است .تا قبل از قرن پنجم هجري ،اشعريان هرگز با
روي خوشي به دانش منطق توجه نميکردند و مشرب کالميشان بر اصولي مبتني
بود که با اصول منطق ارسطويي سازگاري نمييافت .اما در سدۀ پنجم هجري،
غزالي از اين رويکرد رويبرگرداند و در تمجيد دانش منطق بسيار سخن گفت ،تا
آنجاکه سعادت بشري را متفرع بر آشنايي با علم منطق دانست و بهصراحت اعالم
کرد که هيچ اعتمادي به درستي فکر و سخنِ ناآشنايان با منطق نيست .اما بعد از
غزالي ،اشعريان سه گروه شدند :شماري چون فخرالدين رازي به تمجيد از منطق
روي آوردند ،عدۀ بسياري بهشدتِ هر چه بيشتر به تقابل و نفي منطق ارسطويي
فتوا دادند و کساني چون تقيالدين سبکي هم به نحوي کوشيدند نوعي وفاق ميان
عملکرد اشعريان موافق با منطق و فتاواي تحريمي ديگر اشعريان برقرار کنند.
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