گزارههايشرطيدرمنطقسينويوجديد 1
دکتر رضا محمدزاده

2

استاديار دانشگاه امام صادق

چكيده
عادت به کاربرد اصطالحات جا افتاده در مباحث سنتي يك دانش موجب اين لقيني
مي گردد که در مباحث روز و معاصر آن دانش نين ممنواره اصنطالحات بنه معننايي
يكسان به کار برده ميشود .اي گمان در موارد متعددي موجبات خطا و انحنرا مناي
ذمني را پديد ميآورد .از جمقه دانش مايي که امكان وجود چني مشكقي در آن به جند
وجود دارد دانش منطق است .لوصيف و لحقيل گ ارهماي شرطي در منطق اب سنينا
و پيروان او نشان ميدمد که :اوالً گرچه گ ارهماي غير حمقي ،با عننوان «گن ارهمناي
شرطي» نامگذاري شده اند اما مفهوم معهود و لغوي شرط در لحيق اي نوع گ ارهمنا
ل وم و قطعيت ندارد و ثانيناً منال مشنتر شنرطيت مينان گن ارهمناي الانالي و
انفاالي و ني استيرايي بودن ليسيم گ ارهماي شرطي به الاالي و انفاالي ،حاکي
از اعتياد به امكان اف ايش اقسام اي ليسيم در منطق سينوي ميباشد .با اي دو مبنا،
وسعت دامنه گ ارهماي شرطي در منطق سينوي ميلواند لمام انواع گ ارهماي مرکب
در منطق جديد را پوشش دمد .چني وسنعتي را منيلنوان مبنناي خنوبي بنراي اين
پيشنهاد دانست که :اصطالح«شرطي» در مبحنث قاناياي منطنق سنينوي را معناد
اصطالح «مرکب» در بحث گ ارهماي مرکب در منطق جديد لقيي نماييم.

واژگان کقيدي:
گ اره ،شرطي ،حمقي ،گ اره مرکب ،فاقي ،عطفي ،منطق سينوي ،منطق جديد

1ـ دریافت مقاله88/6/1 :؛ پذیرش نهایی88/6/88 :
8ـ رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق
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مباحث منطق جدید در ایران از سابقه طـالننی بروـالردار نی.ـتع باـد از ر د
این مباحث نیز با تالجه به سابقه سنت منطقی در ایران ممالک اسالمی ،ب.ـیار
از نالی.ــندنان مجرجمــان تــالش دردنــد در تبیــین مطالــم طقــار جدیــد منطــق از
اصطالحات ماادلهایی اسجفاده دنند ده در منطق قدیم مالرد بهرهبـردار قـرار
نرفجه استع این اقدام ،از این جهت مفید بالد ده میتالان.ـت بـه والاننـده طشـنا بـا
مباحث قدیم دمک دند تا با اسجفاده از ظرفیت مانایی اصطالحات مرسالم در منطق
قدیم ،مراد منطقدانان جدید را از اژنانی ده دارا مانا مشابه بالدند ،راحتتـر
درك نماید؛ اما از طرف دیگر این مشکل به جالد طمد ده میان همه اژنان مشـابه
در این د منطق ،رابطه این همانی مفهالمی بـه مانـا دامـل جـالد نداشـتع ایـن
وصالصیت مالجم شد تا درك فهم مفاهیم منطق جدیـد در سـایه تاـابیر منطـق
قدیم ده در مانا با طنها تفا ت داشجند ،درست صالرت نگیردع به همـین جهـت انـر
چه ماادلها منطق قدیم در ترجمه یا تـألیف منطـق جدیـد تالسـو نالی.ـندنان
صاحبان طقار چنان جا افجاده ده دیگر به راحجی نمیتالان دست به تغییـر طنهـا زد،
اما این مشکل را باید به نحال دیگر تـدارك دیـد طن اینکـه بـه والاننـدنان طقـار
فارسی منطق جدید هشدار داد تا به تفا تها مانایی ،دقت نزم را مبذ ل دارنـدع
از جمله مالارد در این رابطه میتالان از اصطالح «شرطی» یا «نزارههـا شـرطی»
یاد درد ده در هر د منطق به دار رفجه ،اما تفا تها جد در مالارد داربرد طنها
جالد داردع هدف از نگارش این مقاله ،تحلیـل شـرد در منطـق دالسـیک تالجـه
دادن به مشابهت ها تمایزهـا میـان منطـق قـدیم منطـق جدیـد در دـاربرد ایـن
اصطالح استع پیش از ر د به اصل بحث ،ذدر چند نکجه نزم است:
1ـ این نکجه از نظر نگارنده مالرد غفلت قرار نگرفجه ده منطق ابنسینا پیـر ان
ا البجه م.بالق به سابقه اسـت در اقـش شـی الـرئیس در طـرح مطالـم منطقـی
والیش تحت تأقیر منطق ارسطالیی نیز ابداعات یافجهها منطقدانـان ر اقـی ـ
مگار (فیلالن ،دئالد ر س ،ور سپس عععع) ترجمه شرح با اسطه طقار طنـان
مثل طقار جالینالس اسکندر افر دی.ی بالده استع این تأقیر مالرد بحث بروـی از
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مااصران نیز قرار نرفجه است1ع اما به مقجضا قالاعـد ماهـالد در ر ش تحقیـق
پژ هش ،برا جلالنیر از طفت م.أله انگار مبانی پیش فرضها نیز رعایـت
اصل پیش فرضانگار مبانی مالحظه حجم محد د برا نگارش مقـانت ،افکـار
اندیشه مجقدمان بر ابنسینا محالر مباحث این مقاله قـرار نگرفجـه اسـتع بـا ایـن
تالضیح ،عدم تالجه به بروی مبانی مالرد نظر منطقدانان ر اقی ـ مگار ده مالرد
تالجه یا تصریح ابنسینا قرار نگرفجه اسـت نمـیتالانـد بـه طن ـه از نفجـار صـریح
ابنسینا برداشت میشالد لطمها

ارد سازدع

انر چه در مباحث سنجی مربالد به فل.ـفه اسـالمی از زمـان ابـنسـینا بـه باـد
تحالنت جد پدید طمده میتالان ادعا نمالد دـه غیـر از حکمـت مشـائی سـینال ،
مکاتم فل.فی مهم دیگر مانند حکمت اشراقی حکمت مجاالیه تأسیس شده ،امـا
چنین ادعایی در مالرد مباحث منطقی امکانپذیر نی.تع بـه عبـارت دیگـر طن ـه در
مجالن منطق سنجی پس از ابن سینا مالرد مطالاه تحقیق عالمانی (چالن مالصـدرا
در رساله الجنقیح) قرار نرفجه به جز مالارد انددی ،شـرح ب.ـو ایـدههـا حکـیم
بالعلی سینا بالده به همین جهت در دایره قلمر منطق سینال قـرار مـینیـردع
بنابراین تمایز جد میان تابیر «منطق سینال » «منطـق قـدیم» در ایـن نالشـجار
جالد نداردع
8ـ محجالا مقاله حاضر را نباید بحثی تطبیقی پیرامالن نزارهها شـرطی تلقـی
نمالدع چرا ده تطبیق به لحاظ ر شی دارا مالكهایی است ده حاصل رعایت طنها،
مجنی مجفا ت والاهد بالدع طن ه در مـجن مـالرد مالحظـه اصـلی قـرار نرفجـه اسـت
تالصیف تحلیل دیدناه ابنسینا پیر ان ا است طن هم با نـیم نگـاهی پیرامـالن
تاریف منطق جدید از نزاره ها مردم شرطیع تفا ت حجم مطالم مطر حه در
این مقاله پیرامالن بحث از منطق سینال با منطق جدید نیـز مقـدم بـالدن تحلیـل
سینال بر مباحث منطق جدید مالید مدعا مذدالر استع
3ـ در مجـن مقاله ابجـدا تحلیل سینـال از نزارههـا شرطی بـه تفصیل مطـرح
1ـ به عنالان مثال نکع بهRescher, 1963, p.49-50 :
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مینردد سپس با اشارها نذرا به تاریف منطقدانان جدید از نزارهها مردـم
شرطی ،تمایز تفا ت تحلیل سینال نجیجهنیر میشالدع

لنوع گ ارهما در منطق سينوي
در منطق قدیم تمامی نزارهها به د نالع حملی شرطی تق.یم مینرددع این ده
جه تمایز این د نر ه از اظهارات وبر چی.ت ،بحثی است ده فهـم طن نیازمنـد
دقت دافی میباشدع
از نظر شی الرئیس هم نزارهها حملی هم نزارهها شرطی از اقالال جـازم
مردم (یا إوبار) به ح.اب می طیند ده در مالرد طنها حکم بـه صـادق بـالدن نیـز
داذب بالدن امکانپذیر استع به اعجقاد ابـنسـینا در هـر قـالل جـازم حجمـا ن.ـبت
ایجابی یا سلبی یک مانا (یا شئ) به مانا (یا شئ دیگـر) ضـر ر اسـتع امـا ایـن
ن.بت ایجابی یا سلبی در اقالال جازم به د صالرت ،امکان تحقق دارنـدع نـالع ا ل،
نزارهها ب.یو یا حملی ه.جند نالع د م نزارهها غیر ب.یوع

نـزارههـا

ب.یو را نزارههایی می داند ده هر یک از د مانا منج.ـم ،وـالد حـا

ن.ـبت

تردیبی ایجابی یا سلبی نباشدع در این صالرت انر طن د مانا هیچ یک مشـجمل بـر
تردیم ایجابی یا سلبی قابل صدق یا دذب نباشد ،بایـد نـزاره را ب.ـیو یـا حملـی
دان.تع به این ترتیم از نظر شی  ،نزارهها شرطی از نـالع نـزارههـا دثیـر بـه
ح.اب میطید ده رابطه شرطی میان طنها نالعی حدت ایجاد درده اسـت (ابـنسـینا،

1041هـ الف ،ج  ،1الابـاره ،ص 33-38؛ همـال ،1331 ،ص)84ع قاعـده سـاده بـرا تشـ ی
حملی از شرطی بر اساس مطلم پیش نفجه ،طن است ده بجالان تابیر این همـانی را
در مالرد ن.بت د طرف قضیه به دار برد (همال1041 ،هــ الـف ،ج  ،1الابـاره ،ص33-38؛

همال ،ج  ،8القیاس ،ص)838-831ع هم چنان ده انر نـزاره در قالـم «انـرععع طن نـاه» (اذا
دانععععدانعععع) یا تابیر «یاعععععیاعععع» بیان نردد شرطی ،تلقی میشالد (سـهر ر ،1331 ،

ج ،8ص)80ع این تحلیل مالرد پذیرش غالم منطقدانان م.لمان پس از ابنسـینا قـرار
نرفجه است (طالسی1043 ،هـ ،ج ،1ص ،110-113قطم شیراز  ،1361 ،ج ،8ص)300-303ع باید
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دان.ت ب.اطت پیش نفجه در مالرد نزاره هـا حملـی ،در مقای.ـه بـا نـزارههـا
شرطی است به این مانا تمامی نزارهها حملی ،ب.یو ه.جندع اما با نالع دیگر
از ب.اطت در عبارات شی مالاجه میشالیم ده شامل تمام نزارهها حملی نی.ت،
بلکه تنها باضی از انالاع حملی را در بر مینیردع زیرا از نظر ابنسـینا نـزارههـا
حملی ایجابی سلبی در مقای.ه با یکدیگر از جهجی هـم سـطح نی.ـجندع ا ماجقـد
است ده قضیه حملیه مالجم ،ن.بت به حملیـه سـالم از نـالعی ب.ـاطت بروـالدار
است

از این ر مالجبه با تالجه بـه ایـن ب.ـاطت بـر سـالبه تقـدم دارد (ابـنسـینا،

1041هـ الف ،ج  ،1الاباره ،ص30-33؛ قطم راز 1810 ،هـ ،ص)118ع دلیل این امر از نظر
طن است ده هر امر عدمی با « جالد» تحدید پیدا میدند از ایـن نظـر اب.ـجه بـه
جالد است ،اما جالد از این جهت اب.جه به عدم نی.تع بنابراین میتالان سلم را
عارض بر ایجاب دان.ت ،چرا ده سلم ،عدم ایجاب استع اما ایجاب امر

جـالد

م.جغنی از سلم عدم است (ابنسینا1041 ،هـ الف ،ج  ،1الابـاره ،ص)30ع بنـابراین در
نزاره ها سالم با تادد دثرت عارض مار ض سر دار داریـمع البجـه غیـر از
این نحاله دثرت ،نالع دیگر از دثرت در نزارهها حملی تالسو شی تبیـین شـده
استع

در جایی ماجقد است نزارهها حملیه ده از دیـد ا ن.ـبت بـه قضـایا

شرطی ب.یو اند ،والد به د ق.م منق.م مـیشـالند :مجأحـد مجکثـرع مقصـالد از
حملیه مجأحد طن است ده تنها اجد یک مالضالع یـک محمـالل اسـتع امـا حملیـه
مجکثر طن است ده یا مالضالع یا محمالل طن مجکثر باشد؛ مانند« :الفـرس انن.ـان
حیالان» یا «زید داتم طالیل»ع این قضایا دارا نالعی تردیم ه.جند ده جالد طن
در هر حملیها نزم نی.ت (همال ،ص)16ع به نظر میرسد از دید شی  ،این نالع تکثـر
در نزاره ها حملی با تکثر ده واص نزاره هـا شـرطی اسـت ،دـامالا مجفـا ت
است به همین جهت میتالان نجیجه نرفت ده صرف تکثر در یک نزاره به مانـا
شرطی بالدن طن نی.تع اما در والل بحثها باد ر شن والاهد شد ده از د نالع
تکثر یاد شده در نزارهها حملی (یانی تکثر به لحاظ سلم تکثر به لحـاظ تاـدد
مالضـالع یـا تادد محمـالل) ،د می در اقش بـه همان دثرتی بـاز مینردد ده دلیـه
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نزارهها شرطی بدان تقالم تحقق دارندع
نکجه مهم دیگر ده بایـد بـه طن تالجـه دـرد طن اسـت دـه از نظـر منطـقدانـان
م.لمان انر چه اجزا یک جمله شرطی ،نـزاره بـه ح.ـاب مـیطینـد ،امـا بـا حفـ
ساوجار تردیم شرطی ،نمی تالان هر یک از طن اجزا را به تنهـایی دارا تمامیـت
دان.تع جمله بالدن هر یک از اجزاء هنگامی است ده ساوجار شـرطی را بـا تحلیـل
از میان برداریم (قطم راز 1810 ،هـ ،ص)111ع این اعجقاد در میان منطـقدانـان سـنجی
در اقش ناشی از ایده شی الرئیس میباشد ده ماجقد است تردیمهـا ایجـابی یـا
سلبی را به عنالان اجزاء یک قضیه شـرطی ،نمـیتـالان بالفاـل نـزاره دان.ـتع بـه
عبارت دیگر مقدم یا تالی یک قضیه شرطی در طنِ احد ،والد نـزاره نی.ـت؛ زیـرا
قابلیت صدق یا دذب را ندارد؛ مثالا عبارت« :انـر بـاران ببـارد» یـا «طن نـاه زمـین
ویس میشالد» هیچ یک قابل صدق یا دذب نی.ت ،امـا دـل جملـه شـرطی «انـر
باران ببارد ،طن ناه زمین ویس میشالد» نزاره است ،چرا ده قابل صـدق دـذب
میباشدع جالم طن است ده ا ماجقد است انر زبانی باشد دـه در طن بـرا تمـایز
تالی از مقدم ،ادات جزاء شرد جالد نداشجه باشد ،ممکن اسـت عبـارت تـالی نیـز
عال ه بر دل جمله شرطی قابل صدق یا دذب باشد (ابنسینا1041 ،هـ الف ،ج  ،8القیـاس،

ص)836ع
اما طیا بیان تفا ت میان نزارهها حملی نزارهها شرطی بـه همـین انـدازه
در فهم تش ی

طنها دافی است؟ ظاهراا این بیان ،بـرا فهـم تشـ ی

دارا

دفایت نزم نی.ت؛ زیـرا ،ن .ـت اینکـه مـراد از اسـناد مالـالم نی.ـت؛ د م اینکـه
مقصالد از «مانا» یا «شئ» در بیان نزارهها حملی (اسناد مانا یا شیء به مانا یا
شیء دیگر به ایجاب یا سلم) ر شن نی.ت؛ سالم اینکه با تالجه بـه انـالاعی دـه در
منطق قدیم برا نزاره شرطی ذدر میشالد مقای.ه این انالاع با یکـدیگر ،ر شـن
مینردد ده هر ناه جملها شـرطی باشـد ،نزم نی.ـت در طن بـه مانـا حقیقـی،
مضمالن یک جمله به مضمالن جملها دیگر مشـر د شـده باشـدع بـرا تالضـیح
بیشجر نزم است انالاع نزارهها شرطی در منطق قدیم مالرد تالجه قرار نیردع
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انواع شرطي در منطق سينوي
در منطق سینال نزارهها شرطی در یک دسجهبند ن.بجاا تفصیلی در عـین
حال مبنایی ،به نحال ذیل تق.یم میشالد:
شرطی بر د نالع است :مجصل منفصلع مبنا اتصال شرطی ،مجاباـت تـالی
ن.بت به مقدم است مبنا انفصال شرطی ،تااند ناسازنار طن د در صـدق
(ابنسینا1041 ،هـ الف ،ج  ،8القیاس ،ص )838ع شرطی مجصل ب.جه به اینکـه علـت اتصـال
در طن مالالم باشد یا نه ،بر د نالنه است :اتفاقی (دـه در طن علـت اتصـال مالـالم
نی.ت) لز می (ده در طن علت اتصال مالالم است)ع شـرطی منفصـل نیـز بـر د
نالع است :اتفاقی عناد ع انفصال در نزارهها شرطی عنـاد نیـز بـر سـه نـالع
اســت :حقیقــی ،م ـانش جمــش

مـانش ولــال (طالســی ،1363 ،ص 84-31؛ قطــم راز ،1380 ،

ص )346 -811ع
مالدی ده شی الرئیس برا اتصال یا انفصال نزارهها شرطی مطـرح نمـالده،
در رسیدن به نجیجه مالرد نظر در ایـن مقالـه ب.ـیار مهـم اسـتع در مـالرد مـالك
اتصال در شرطی ،اقالال م جلفی جالد دارد ده شی بروی از طنها را مطرح نقـد
درده استع ا در نهایت ماجقد است ده در شرطی مجصل ،نالعی اتبـاع میـان تـالی
ن.بت به مقدم جالد دارد این اتباع از سه حال وارج نی.ت :یا بر مبنـا رابطـه
علّی مالاللی صالرت می نیرد یا بر اساس رابطه تضایف میان طنها ،یا بر اسـاس
امر غیر از این د ع نزاره ها شرطی مجصل ده با مبنا علیت یا تضـایف شـکل
مینیرد ،حا

نالعی ضر رت

جالب اند مالجبات تالزم ضر ر میان اجـزا

شرطی مجصل را پدید میط رندع
اما در شرطی ها مجصلی ده والی از علیت یا تضایفاند مقـدم تـالی ،دارا
رابطها اتفاقی غیرضر ر ه.جند عنالان شرطی اتصالی به نحال عام بر طنهـا
صدق میدند (ابنسینا1041 ،هـ الف ،ج  ،8القیاس ،ص)830ع مراد از این عمالمیـت ،شـمالل
اتصال شرطی حجی در مالارد غیر علی غیر مجضایف استع در این میان «اتفاقی»
به نحال دیگر نیز تف.یر تحلیل شـده اسـتع شـی در جـایی ایـن نکجـه را ذدـر
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میدند ده انر ذهن به صدق (یا جالد) تالی پـی ببـرد در قـالف بـر صـدق طن،
صدق مقدم را مبنا قرار نداده باشد ،در ایـن حالـت (یانـی بـا فـرض صـدق تـالی)
نزاره شرطی ،مجصل اتفاقی به مانا

عام (مطلق) است (ابـنسـینا1041 ،هــ الـف ،ج ،8

القیاس ،ص)833ع در اینجا مقصالد از عمالم ،شمالل اتصال اتفـاقی حجـی در مـالارد
است ده علم به صدق یا دذب مقدم شرطی جالد نداردع از این جا است دـه بروـی
ماجقدند تاریف شرطیه اتفاقیه از نظر شی  ،مجصلها اسـت دـه تـالی طن در نفـس
انمر ،صادق باشد ،اعم از طنکه مقدمش صـادق یـا دـاذب باشـد ایـن تاریـف را
ن.بت به تاریفی ده اتفاقیه را فاقد لز م ضـر رت دان.ـجه ،اعـم تلقـی دـردهانـد
(حلی1018 ،هـ ،ص)833ع ایشان بر این اساس ماجقدند ده شرطیه اتصالی اتفاقی دارا
یک مانا عام یک مانا واص است
ق.م« :حا

همین نکجه مالجم شده تا مجصله به د

تالزم ضر رت» «فاقـد تـالزم

ضـر رت» تق.ـیم نـردد (همـال،

ص)341 836ع ذدر این نکجه ضر ر است ده قضایا شـرطی دـه رابطـه مقـدم
تالی طنها تالزم ناشی از علیت یا تضایف است ،از نظر شی

اقاـاا شـرطی مجصـل

ه.جند ،اما اطالق شرطی مجصل بر سـایر مـالارد ،اطـالق حقیقـی نی.ـت (ابـنسـینا،

1041هـ الف ،ج ،8القیاس ،ص)830ع
در مالرد نزارهها شرطی مجصل حقیقی ،تالجـه بـه ایـن نکجـه نزم اسـت دـه در
پیالسجگی یا مجابات اجزا ،ممکن است د پدیده مالرد اشاره به لحاظ زمانی یا علی
مقارن هم باشند ممکن است نامجقارن بالده یکی بر دیگر مقدم دیگر مؤور
باشد ،لی هنگام بیان ،طن ه در مقـام بیـان ز دتـر ذدـر مـیشـالد ،مقـدم والانـده
میشالد دیگر تالیع با تالجه به رابطه مالزمت میان اجزا این نالع نـزاره نیـز
این ده در این رابطـه نمـی تـالان همـالاره جـا ملـز م نزم را تغییـر داد 1اجـزا
نزارهها مجصل دارا تقدم تأور طبای ه.جند از ایـن جهـت بـا نـزارههـا
شرطی منفصل مجفا تاند (قطم راز 1810 ،هــ ،ص118؛ همـال ،1380 ،ص)344ع در پایـان
بحث از شرطیها مجصل ،باید واطر نشان ساوت ده بر مبنا مطالم پیش نفجه
1ـ این د به تابیر منطقدانان رابطه ت.ا

ندارند نزم ،اعم از ملز م استع
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صدق نزاره ها شرطی م.جلزم رابطه لز می میان مقدم تالی نی.تع بلکـه انـر
میان مقدم تالی رابطه مالزمت ناشی از علیت یا تضـایف جـالد نداشـجه باشـد،
فرض صدق تالأم مقدم تالی میتالاند مبنا صدق دل نزاره شرطی مشـجمل بـر
طنها باشدع به این ترتیم در مالرد نزارهها شرطی مجصل ده مقدم تالی طنها فی
حد نف.ه محالاند1ع با ایـن مبنـا مـی تـالان حکـم بـه صـحت صـدق طنهـا نمـالد،
مانند «انر ان.ان حیالان نباشد ناطق هم ن الاهـد بـالد» (ابـن سـینا1041 ،هــ الـف ،ج ،8

ص)838-833ع در این نزاره مبنا صدق جمله شرطی ،این ادعا است دـه بـا فـرض
صدق مقدم ،صدق تالأم تالی را باید پـذیرفت ،بـیطنکـه میـان صـدق طنهـا تالزمـی
جالد داشجه باشدع تابیر شی در مالرد فرض صدق تـالأم مقـدم تـالی در مثـال
پیش نفجه مرافقت مقدم تالی در صدق است (همـال)ع بـر ایـن اسـاس دـاربرد ادات
«انر» در چنین نزارههایی ،به مانا ارتباد میان د نزاره اسـت دـه صـدق تـالأم
طنها مفر ض استع این شبیه همان داربرد ادات « » است ده بـر مبنـا مباحـث
منطق جدید هنگامی ده د نزاره را به یکدیگر پیالند میدهد ،مـدعی صـدق هـر د
نزاره با یکدیگر استع مالافقت مقدم تالی در صـدق نـزارههـا شـرطی مجصـل
اتفاقی نیز نزاره ها شرطی ده مقدم تـالی طنهـا هـر د محـالانـد ،بـه همـان
مانایی باز مینردد ده اصطالح  Conjunctionدر مباحث جدید منطق دال بـر طن
است تالسو منطقدانان بـه «عطـف» ترجمـه شـده اسـت (مصـاحم ،1366 ،ص)63ع
جالم طن است ده بروی از مااصران جمالت شرطی اتصالی در منطق سـینال را
با اصطالح « »Conjunctive Conditionalترجمه نمالدهاند ()Rescher,1963, p.48ع
نزارهها شرطی منفصل :نزارههایی ه.جند ده در طنها ـ ب.جه به اینکه مالجـم
یا سالم باشند ـ ن.بجی ناسازنار ادعا مینردد ،به نالنها ده از پذیرش مفاد ایـن
نالع نزاره ها ،پیالند میان اطراف ن.ـبت مـالرد ادعـا ،منجفـی ناسـازنار بـه نظـر
میرسدع از نظر منطقدانان ،تقدم تأور در بیان اجزا این نالع نـزارههـا صـرفاا
بیانی است (نه جالد است نه مارفجی) تنها به اعجبار نالینده ب.ـجگی دارد
1ـ با تالجه به اینکه بین محانت ذاتی تالزمی جالد نداردع
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تابش هیچ نالنه تقدم تأور اقای نفسانمر نی.ـت بـه همـین دلیـل در هـر
شرایطی میتالان بد ن م د ش شدن صدق نزاره ،جـا مقـدم تـالی را عـالض
نمالد (قطم راز 1810 ،هـ ،ص)118ع نزارها مانند« :این ش

یا ایرانی است یا غیـر

ایرانی» حادی از اقبات نالعی ناسازنار میان مفاد د جمله «ایـن شـ
است» «این ش

ایرانـی

ایرانی نی.ت» میباشدع شی الرئیس این نالع نزارهها را دال

بر عناد ناسازنار میداند ،اما ماجقد است هر نزارها را ده دال بر عناد میـان
اجزاء والیش باشد ،نمیتالان منفصله نامید؛ چرا ده نـزارههـا حملـی یـا شـرطی
مجصل هم میتالانند دال بر عناد باشند (ابنسینا1041 ،هـ الف ،ج  ،8القیاس ،ص)808ع
نزارهها شرطی مجصل اتفاقی نزارههایی ه.جند ده اتصال شرد ادعا شـده
در طن دارا ضر رت صدق نی.تع
نزارهها شـرطی منفصل اتفاقی نیز نرچه بـر والف مجصلهها دال بـر ن.بت
پیالسجگی نبالده ،دنلت بر عناد ناسازنار مقدم تالی دارند ،لی از این نظـر
ده فاقد ضر رتاند ،شبیه مجصله اتفاقیه ه.جندع
همان نالنه ده قبالا بیان نردید منطقدانان به تبـش ابـنسـینا دـه شـرطی مجصـل
حقیقی را شرطی میداند ده تالی به نحال لز می تابش تالی باشـد (همـال ،ص)831-830ع
نزاره ها شرطی اتفاقی را (چه مجصل باشند چه منفصل) به مانـا حقیقـی دلمـه
شرطی نمیدانند داربرد عنـالان «شـرطی» در مـالرد طنهـا را دـاربرد مجـاز
می دانند به همین دلیل در مباحث منطقی ،باد از اشاره به طنها ،تأدید میدنند دـه
این نر ه از جمالت از حالزه اعجبار تالجه منطقـی وـارجانـد تنهـا نـزارههـا
شرطی لز می عناد مالرد تالجه میباشندع البجه اینکه چرا این نالع نـزارههـا از
حیطه تالجه منطقی وارج شده است ،در حالصله این نالشـجار نی.ـت ،لـی اجمـانا
واطر نشـان مـیسـازد دـه قضـایا اتفـاقی در میـان نـزارههـا شـرطی ماننـد
نزارهها وارجی در میان جمالت حملی نیز چـالن نـزارههـا مهمـل در میـان
جمیش نزارهها به ح.اب طمده استع همان نالنه ده نزارههـا وـارجی ،از اهمیـت
چندانی بروالردار نی.جند نیز همان طالر ده در میان نزارههـا ،تنهـا نـزارههـا
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م.الر مالرد مقباللیت منطقی قرار مینیـرد سـایر نـزاره هـا در حیطـه اسـجدنل
اهمیت چندانی ندارد ،در میان نزارهها شرطی نیز نزارهها اتفاقی به دلیل عـدم
بروالردار از ضر رت صدق ،از نرد نه تالجه منطقدانان سینال وارج شـده
هم طراز نزارهها غیر اتفاقی قلمداد نمیشالدع از دیدناه ایشان ،نزارهها لز می
( عناد ) در صدق او

از نزارهها

اتفـاقی بـه شـمار مـیطینـد (طالسـی،1363 ،

ص)88ع

منطقدانان م.لمان نزاره ها شرطی منفصل عناد را دارا انالاعی مـیداننـد
ده عبارتند از :حقیقیه ،ماناهالجمش ماناهال لالع این تنالع ناشی از تنالع انفصـال
ناسازنار در هر یک از اق.ام یاد شـده اسـتع انفصـال نـزارههـا حقیقـی ،بـه
نحال است ده مقدم تالی طن هم در صدق تنافی عناد دارند (ممکن نی.ـت هـر
د با هم صادق باشند) هم در دذب (ممکن نی.ت هـر د بـا هـم دـاذب باشـند)ع
انفصال در نزارهها ماناهالجمش به نالنـها اسـت دـه مقـدم تـالی طن تنهـا در
صدق تنافی دارند انفصال در نزاره ها ماناه ال لال نیـز بـه نالنـها اسـت دـه
مقدم تالی طنها تنها در دذب تنافی دارندع این نکجه مهم است ده سه ق.م یاد شده
از اق.ام نزارهها منفصل ،عناد به ح.اب میطیند نه اتفـاقی بـه همـین دلیـل
است ده پیدا دردن مثال برا بروی از این اق.ام مانند ماناهال لال ،منطـقدانـان را
دچار مشکل جد نمالد ،از این ر طنان باد از تالش فـرا ان از مثـالهـا عجیـم
اسجفاده دردند؛ مانند این جمله ده« :زید یا در طب است یـا غـرق نمـیشـالد» (قطـم

راز 348 ،1380 ،ـ)343ع

مال شرطيت منفال
بر اساس طن ه نفجه شد ،جه شرطی بالدن نـزاره هـا منفصـل مـالرد سـؤال
استع در مثال «این ش

یا ایرانی است یا غیر ایرانی» به هیچ عنالان نمیتالان به

رابطه شرد مشر طی میان ایرانی دان.جن ش

غیر ایرانی دان.جن ا قائل

بالدع پس با چه مالدی این نالع نزارهها را «شرطی» والاندهاند؟
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بروی منطقدانان برا حل مشکل ،اطالق «شرطیه» بر این نر ه از نـزارههـا را
اطالقی مجاز دان.جهاندع ظاهراا جه مجاز ،عبارت است از مشابهت میان مجصـل
منفصل از حیث تردیبی بالدن اجزا طنهاع این نر ه از منطقدانان اظهـار مـیدننـد
ده بر مبنا این اطالق مجاز  ،هر حکمی را ده در طن جزم جـالد نداشـجه باشـد
نیز میتالان شرطی نامید (راز  ،1381 ،ص)186ع با این بیان ب.یار از نزارههـا دـه
هیچ نالنه شرطیجی میان اجزا طن جالد نـدارد ،شای.ـجه اطـالق عنـالان «شـرطی»
مینردندع بروی دیگر از منطقدانان برا رفش این مشکل چنین پاسـ دادهانـد دـه
شرطی دان.جن نزاره ها منفصل به دلیل طن نی.ت ده صریحاا میان جمالتـی دـه
در مضمالن این نالع نزارهها به دار رفجه ،رابطه شرطی مشر طی قائـل باشـیم،
بلکه شرطی بالدن این نالع نزارهها ،ناشی از طن است ده میتالان طنها را به جمالت
شرطی تف.یر تأ یل نمالد ،همان نالنه ده میتالان مجاز بالدن اطالق «حمـل» بـر
نزارهها سالم را در مشابهت میان طنها با نزارهها مالجم در ایـن دان.ـت دـه
هر د به طالر م.جقیم به مفرد یا طن ه در حکـم مفـرد اسـت ،درسـت اسـت (قطـم

راز 1810 ،هـ ،ص)113ع در مثال مالرد نظر ،میتالان نفت پذیرش این جملـه ،م.ـجلزم
پذیرش جمالتی چالن« :انر این شـ
ش

ایرانـی باشـد ،ایرانـی نی.ـت»« ،انـر ایـن

غیر ایرانی باشد ،ایرانی نی.ت»« ،انر این ش

است»« ،انر این ش

ایرانی نباشد ،غیرایرانـی

ایرانی نباشد ،غیر ایرانی است» میباشدع تمامی این چهـار

نزاره از لالازم صدق نزاره منفصل مالرد مثال ه.جندع اشکال مهمی ده در تالجیـه
شرطی بالدن نزاره ها منفصل به نحال فالق جالد دارد ،طن است ده بر مبنا این
تالجیه نزم است نر هی از نزاره ها حملی را نیز شرطی دان.ـت ،چـرا دـه ایـن
نزارهها نیز قابل تأ یل تف.یر به جمالت شرطیاندع تالضیح طنکه در بحث تق.یم
نزارهها حملی به حقیقی ،وارجی ذهنی ،یکی از تفا تهایی ده میان نزارهها
حملـی وــارجی حملـی حقیقــی مـالرد اشــاره قـرار نرفجــه اسـت ،قابلیــت تبــدیل
نزارهها حملی حقیقی به جمالت شرطی لز می است ده ابن سینا والد به قابلیـت
این تبدیل تصریح درده است (ابنسـینا1041 ،هــ الـف ،ج  ،8القیـاس ،ص)816ع بـه عنـالان
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مثال نزاره حملی حقیقی «ان.ان ناطق اسـت» را مـیتـالان بـه ایـن جملـه شـرطی
صادق تأ یل نمالد ده« :هر ماهیجی انر ان.ان باشد ،ناطق است»ع امـا منطـقدانـان
م.لمان ـ با جالد طنکه امکان تبدیل نزاره «ان.ان ناطق است» به جمله پیش نفجـه
جالد دارد ـ به شرطی بالدن طن قائل نی.جند (قطم راز 1810 ،هـ ،ص)131ع
پاس این اشکال به این نحال ده نالع رابطه در جمالت حملی ،اسناد است ،لـی
در جمالت انفصالی ،غیر اسناد

شرطی است ،با تالجـه بـه مـبهم بـالدن رابطـه

اسناد در جمالت حملی نیز دشالار دـه در بیـان رابطـه ن.ـبت در جمـالت
شرطی پیش طمد ،پاس مطلالبی جلاله نمیدندع بـه همـین جهـت نزم اسـت هـم در
مــالرد «اســناد» در جمــالت حملــی هــم در مــالرد جــه دقیــقتــر تفــا ت میــان
شرطیها اتصالی شرطی هـا انفصـالی در منطـق قـدیم تحلیـل نزم صـالرت
نیرد تا تمایز میان حملی شرطی از یک طرف نیز تمایز میان شرطی مجصـل
شرطی منفصل از طرف دیگر ضالح یابدع منطقدانان سینال بحث از نزارههـا را
در د ب ش از مباحـث منطـق قـدیم مطـرح سـاوجه انـدع ب ـش ا ل مبحـث الفـاظ
میباشد ب ش د م مبحث اسجدنل (همال ،ص 114 03-06بـه باـد)ع در بحـث الفـاظ،
بیشجر ،ساوجمان لغال

زبانی نزارهها مالرد تالجه قرار نرفجه تالش مـیشـالد

با بیان مش صات لفظی نزارهها ،تفا ت طنها با سایر الفاظ ر شـن نـرددع امـا در
ب ش د م ،از طن جهت ده اسجدنل ساوجار است ،نیازمنـد بـه مبـانی مقـدمات
است ده با رعایت شرایو انجاج میتالان از طنها به نجیجه رسید ،در بحث اسجنجاج،
تا شناوت نزم ن.بت به این ساوجار به همراه مبانی

مقدمات طن صالرت نگیرد،

نمی تالان از ضالابو شرایو انجاج طن (هم به لحاظ ساوجار هم به لحاظ محجالا)
طناهی یافت ،از نزارهها هم به لحاظ صالر

هم به لحاظ مـاد بحـث مـیشـالد

(حلی1018 ،هـ ،ص846؛ قطم راز  ،1380 ،ص118-113؛ قطم شـیراز  ،1361 ،ج ،8ص)313ع در
مبحث الفاظ ،تفا ت میان نزاره ها سایر الفاظ با چند مش صه بیان شـده اسـتع
مهمترین مش صه نزارهها ،ده با طن میتالان هم تفا ت طنها را با الفاظ مفرد درك
نمالد هم تفا ت طنها را با سایر الفاظ مردم ،عبارت است از اجـد بـالدن نـالعی
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ن.بت ده به «ن.بت تام وبر » مالسالم استع ن.بت تام وبر از جاله مشـابهت
نزاره ها حملی شرطی است دـه در باضـی از منـابش از طن تابیـر بـه «تـألیف
قضیه از محکالم علیه محکالم به» شده است (طالسی ،1363 ،ص )68ع هنگامی ده این
ن.بت تحقق یابد ،د

یژنی پدید میطید دـه یکـی مربـالد بـه لفـ اسـت (قابلیـت

اتصاف لف به صدق دذب) دیگر مربالد به داربر طن (جالاز سکالت)ع به همـین
دلیل است ده هنگام تاریف نزاره ،باد از بیان لفـ بـالدن طن ،بـه هـر د
مذدالر اشاره میشـالدع از ایـن د
فالقالذدر تش ی

یژنـی

یژنـی ،ا لـی نقـش مهـمتـر در حـل مشـکل

حملیه از شرطیه ایفا میدند؛ چرا دـه تفـا ت جملـه وبـر

شرطی را باید در نالع همین ن.بت ج.ججال دردع برا ر شنتر شدن مطلم بـه د
نکجه باید تالجه نمالدع نکجه ن .ت طنکه از دیدناه منطقدانان م.لمان ،ن.بت ،امر
است ده همالاره بین د چیز برقرار مینردد ده بـه طنهـا «اطـراف» ن.ـبت اطـالق
میشالدع به این ترتیم هیچ ناه نمیتالان ن.بجی را مجحقق دان.ت دـه یـا هـیچ یـک
از اطراف طن محقق نی.ت یا تنها یک طرف ن.ـبت ،مجحقـق داشـجه باشـدع نکجـه
د م طنکه جمالت وبر هنگامی حملی ه.جند ده اطراف ن.ـبت تـام وبـر در طن
نزاره یا مفرد باشد یا چیـز دـه در حکـم مفـرد ـ یـا بـه تابیـر بـالقاله مفـرد ـ
است (قطم راز  ،1380 ،ص)883-888ع انر از چی.جی چیز ده در حکم مفـرد اسـت،
سؤال شالد ،پاس هر طن ،امر است ده میتالان طن را حذف نمالده جـا طن را
با مفرد پر نمالد (ابنسینا1041 ،هـ الف ،ج  ،1الاباره ،ص)33-38ع اما انر اطراف ن.بت تام
وبر  ،امالر باشد ده والد دارا ن.بت تام وبر ه.جند ،چنین نزارها شرطی
استع بر این اساس ،حملی بالدن نزاره منالد به طن است ده اطـراف طن بالفاـل یـا
مفرد باشد یا امر ده در حکم مفرد استع اما نباید نفت حملیه طن است ده اطراف
طن امکان انحالل به مفرد یا امر را ده در حکم مفرد است ،داشجه باشـد؛ زیـرا بـا
چنین تابیر باید نزاره ها شرطی را نیز حملی دان.ت (قطـم راز  ،1380 ،ص)883ع
به این ترتیم در نزاره شرطی (بر والف نزارهها حملی) حداقل سـه ن.ـبت تـام
جالد دارد ده د تا از طنها در دامنه سالمی قرار دارندع در نجیجه ،نـزارها ماننـد
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«ح.ین ایرانی است» جملها حملی است؛ زیرا ن.بت تام وبر در طن بـا دـاربرد
اژه «است» میان د طرف« :ح.ین» «ایرانی» برقرار شده دـه هـر د از اق.ـام
مفرد به ح.اب میطیندع البجه منطقدانان برا تشـ ی

افـراد تردیـم الفـاظ از

مایار اسجفاده دردهاند ده ظاهراا این مایار میراقی است ده از زمـان ارسـطال بـه
یادنار مانده

انر چه بروی تالش دردهاند تا طن را مالرد نقد قـرار دهنـد (طالسـی،

1043هـ ،ج ،1ص )38-31ع لی نهایجاا مالرد پذیرش غالم منطقدانان قرار نرفجـه اسـت
مفرد بالدن د طرف قضیه حملیه بـا همـان مـالك ،قابـل تایـین اسـتع هم نـین
نزاره «ح.ین ،فرزند علی است» نیز جمله ا حملی است دـه یـک طـرف طن یانـی
«ح.ین» ،لفظی است مفرد طرف دیگر« :فرزند علی» انر چه مردم است لی بـه
دلیل عدم تمامیت ،مانند مفردات به ح.اب میطیدع پیش از این نفجه شد ده تمامیـت
لف در نر جالاز سکالت است ،اما عباراتی چالن« :انـر بـاران ببـارد ،در هـالا ابـر
است»« ،هر عدد یا ز ج است یا فرد» جمله حملی به ح.اب نمیطیند؛ چرا ده ن.بت
تام وبر در ا لی میان د جمله تام« :باران میبارد» «در هالا ابر است» برقـرار
شده در د می میان د جمله تام« :عدد ز ج است» «عدد فرد است»ع بـا تالجـه
به طن ه نفجه شد ،ر شن است ده مالك شرطی بالدن یـک نـزاره بـه هـیچ عنـالان
داربرد الفاظی ده در ادبیات به عنالان اسم یا ادات شرد والانـده مـیشـالد (ماننـد
انر ،هر ناهعععع) نی.ت؛ زیرا در این صالرت تنها باید نزاره هـا مجصـل را شـرطی
دان.تع س ن شی الرئیس در ایـن مـالرد ب.ـیار ر شـنگر اسـتع ا ماجقـد اسـت
چیز ده حقیقجاا در ادبیات (عربی) شرد یا شرطی است ،همان مجصله میباشد ده
در طن اقااا جمله شرد جزاء شرد جالد داردع اما اطالق شرطی بر تردیمها
انفصالی بنابر اصطالح منطقدانان صالرت نرفجه نالیی اطالق عنالان شـرطی بـر
این نالع تردیمها ناشی از طن است دـه در هـر شـرطی ،چیـز بـه نـزاره حقیقـی
اضافه میشالد ده مالجم نالعی تحریف در طن نزاره را فراهم میط رد ،به نحـال
ده طن نزاره والد ،جزء یک دل به ح.اب میطید به همین جهت دیگـر بـه تنهـایی
قابل صدق دذب نی.ت (ابنسینا1041 ،هـ ب ،ص)61ع از س ن شی به والبی ر شـن
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مینردد ده مالك این ت.میه ،امر غیر از مفهالم لغال «شرد» است این مـالك
به هیچ عنالان منحصر در نزارهها منفصل نی.ت ،بلکه از وصالصـیات مشـجرك
میان نزاره مجصل منفصل استع در این جا است ده میتالان بـه د سـؤال مهـم
پاس داد :سؤال ن .ت اینکه وصالصیت مشجرك میان شرطیه مجصل منفصـل
چی.ت؟ پرسش د م طنکه بـا چـه مالدـی بـر همـان وصالصـیت مشـجرك اطـالق
«شرطی» شده است؟ به نظر میرسد پاس سالال ا ل عبارت اسـت از ن.ـبت تـام
وبر است ده در ایـن نـزارههـا جـالد داردع ایـن ن.ـبت تـام بـا ن.ـبت تـام در
نزاره ها حملی مجفا ت استع حاصل دالم شی این بـالد دـه هـم در نـزارههـا
مجصل هم منفصل ،نالیی با اضـافه شـدن امـر بـه یـک نـزاره طن را چنـان از
تمامیت وبر اش انداوجه ایم ده برا دسجیابی مجدد طن به تمامیت وبر به ناچار
باید نزاره وبر دیگر

(ده همان تـالی اسـت) بـه طن افـز د (ابـنسـینا1041 ،هــ ب،

ص)61ع
در این جا باید به سؤال د م پاس دادع انر ایـن ادعـا صـحیح باشـد ،چـرا نـام
«شرطی» برا این نالنه جمالت انج اب شده است؟ پاس این سؤال را به د نالنه
میتالان ارائه نمالد :یک جه تالسو ابنسینا ذدر شده طن این است ده بر مبنـا
پاس به سؤال ا ل ،در این نالع نزارهها شرد تمامیت وبر  ،اضافه شـدن نـزاره
دیگر به نزاره ن .ت است؛ جه دیگر از نظـر نگارنـده عبـارت اسـت از ت.ـمیه
شئ به نام یکی از شناوجهشدهترین مصادیق طنع به عنالان مثـال در میـان نـلهـا،
بنفشه نامی است برا نر هی از نلها ده همیشه بنفش نی.جند ،اما یکی از مـالارد
شناوجهشـده ایـن نـل دارا رنـف بـنفش اسـتع بـه دلیـل همـین وصالصـیت در
شناوجهشدهترین مصداق این نل ،نام همه انالاع این نل را بنفشه نهادهاندع هـر یـک
از د

جه فالق پذیرفجه شالد ،نجیجه یک چیـز اسـت طن اینکـه یکـی از مصـادیق

شناوجهشده در میان نزارهها غیر حملی یانی نزارههایی ده اطـراف ن.ـبت تـام
وبر در طن ،والد ،جمله

اجد ن.بت تام وبر ه.جند ،نزارههـایی ه.ـجند دـه

در طنها از اد ات شرد مانند« :انر»« ،هر ناه» ،عععع اسجفاده میشالد ،بنـابراین بـرا
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نامگذار طنها از تابیر «شرطی» اسجفاده شده است ،اما این بدان مانـا نی.ـت دـه
تمام جمالت شرطی اجد چنین اد اتی باشندع
بر اساس مالدی دـه بـرا تشـ ی

جمـالت شـرطی از حملـی اظهـار نردیـد،

ر شن مینـردد دـه چـرا صـرف امکـان تأ یـل ارجـاع جمالتـی ماننـد شـرطی
انفصالی به شرطی اتصالی ،مالك شرطیت طنها نی.تع پیش از این نفجه شد ده انر
این امکان ،مالك شرطیت باشد ،باید نزارهها حملی حقیقی را نیز ده امکان تأ یل
ارجاع به جمالت شرطی اتصالی را دارند ،شرطی والاند؛ حال طنکه چنین نی.ـتع
مالك شرطیت جمالت انفصالی طن است ده ن.بت تام وبر در طنهـا بـین اطرافـی
برقرار نشجه است ده والد اجد ن.بت تام وبر اند در دامنه ن.بت تـام وبـر
بزرگتر مجحقق نشجهاندع
نزم به ذدـر اسـت دـه ایـن ن.ـبتهـا تـام وبـر دـه از دامنـه دالچـکتـر
بروالردارند ،والد میتالانند شرطی نیز باشندع
به این ترتیم در میان جمالت شرطی ،هم با نزارههـایی بروـالرد مـیدنـیم دـه
ب.یو اند (یانی اطراف مالجـالد در طنهـا حملـیانـد) هـم بـا نـزارههـایی مالاجـه
میشالیم ده مردماند (یانی اطراف مالجالد در طنها شرطیاند ،اعم از اینکه اتصالی
باشند یا انفصالی) همین تردیم میتالانـد از پی یـدنی بیشـجر نیـز بروـالردار
باشدع منطقدانان م.لمان از انالاع این پی یدنی ،در مبحثی تحت عنالان «فی تردیم
الشرطیات» بحث دردهاند (راز  ،1381 ،ص  810به باد)ع
از طن ه نفجه شد مالالم می شالد داربرد مفهالم لغـال «شـرد» در شـکلنیـر
جمالت شرطی ضر رتی نداردع شاید به همین جهت است دـه بروـی منطـقدانـان
هنگام تق.یم قضایا ،نفجه اند ده قضیه یا حملیه است ده در این صالرت ارتبـاد د
طرف قضیه ارتباد هالهال استع این نالع نزارهها با حـذف اد ات ربـو ،تحلیـل بـه
مفرد میشالندع انر قضیه حملیه نباشد یا شرطیه استع نزارهها شرطی با حـذف
اد ات ربو ،تحلیل به مردم میشالند (قطم شـیراز  ،1361 ،ص 300؛ شـهرز ر ،1383 ،

ج ،1ص)143ع این عبارت نشان می دهد هر عبـارتی انـر در طن ن.ـبت تـامی غیـر از
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ن.بت تام از نالع حملی جالد داشجه باشد ،شرطی تلقی مینرددع برا تحقق جمله
شرطی صرف تحقق ن.بت تام بین اطرافی ده اجد ن.بت تام ه.جند ،دافی استع

لنوع گ ارهما در منطق جديد
نزاره ها در منطق جدید به د دسـجه دلـی ب.ـیو

1

مردـم 8تق.ـیم مـیشـالد

)(Tidman, 1999, P.16ع این تق.یم ،تنها ماطالف به منطق جملههـا نی.ـت ،لـی بـه
دلیل عدم نیاز به طرح جدانانه این بحث در منطق محماللها ،در ادامه ،این بحـث را
با تکیه بر منطق جملهها ده مبنا منطق محماللها نیز به ح.اب میطید ،پـینیـر
میدنیمع نزارهها ب.یو ،نزارههایی ه.جند ده نمیتـالان طنهـا را بـه نـزارههـا
دیگر فر داست لی نزاره ها مردم چنین نی.تع به عنالان مثال :نزاره «امـر ز
جماه است» ،نزارها ب.یو است ،لی نـزاره «ح.ـن ح.ـین دارمنـد ه.ـجند»
نزارههایی مردماند ،زیرا میتالان طنهـا را بـه د جملـه «ح.ـن دارمنـد اسـت»
«ح.ین دارمند است» تبدیل نمالدع نزم به ذدر است ده مالك پیش نفجه در مردـم
بالدن ،مقید به قید مهمی است ده عدم تالجه به طن ،میتالاند منجر به ولـو جمـالت
ب.یو مردم شالدع طن قید این است :برا طنکه جزیـی از یـک عبـارت ،جملـه بـه
ح.اب طید ،د شرد باید تدارك شالدع ن .ت طنکه طن جزء بـه وـالد وـالد یـک
جمله باشد؛ د م طنکه انر به جا طن جزء ،جملها دیگـر قـرار نیـرد ،دـل عبـارت
مانادار باشدع به این ترتیم عبارت« :مرد ده به لینکلن تیرانداز دـرد ،هنرپیشـه
بالد» جمله مردم نی.ت؛ زیرا انر چه شرد ن .ت در طن جالد دارد («مـرد بـه
لینکلن تیرانداز درد» «مرد تیرانداز بالد» هر یک به والد وـالد یـک جملـهانـد)
لی شرد د م در طن نی.ت؛ زیرا عبارتی مثل «مرد ده به لینکلن تیرانداز درد،
امر ز هالا طفجابی است» مانادار نی.تع در صالرتی ده جمله «انر ح.ن تالش دند،
مالفق می شالد» مردم است؛ چرا ده جمله «انر ح.ن تالش دند ،فر شـنده وـالبی

1-Simple, Single, Atomic
2-Compound
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است» (ده در طن به جا جـزء د م عبـارت ا ل ،جملـها دیگـر قـرار داده شـده)
مانادار است ()Copi, 1982, p.279ع با تالجه به این مالك ،در منطق جدیـد سـه نـالع
تردیم در نزاره ها مردم ذدر شـده اسـت :تردیـم شـرطی ،1تردیـم فصـلی

8

تردیم عطفی) Lemmon, 1972, p.3 & 19( 3ع جه اشجراك تمام این اق.ام سه نانـه
طن است ده همگی نزاره تردیم وبر ه.جند به همین دلیل قابلیت اتصاف بـه
صدق دذب را دارندع اما جه تمایز این نزارهها را بایـد در شـرایو صـدق طنهـا
ج.ججال دردع تردیمها شرطی از نالع وبر  0در صالرتی داذباند ده مقدم طنهـا
صادق تالی طنها داذب باشد (یا به عبارتی در صالرتی صادقاند ده یا مقدم طنها
داذب باشد یا تالی طنها صادق)ع انر  q pرا نمادهایی بـرا نشـان دادن مقـدم
تالی اوجیار نمـاییم ،در تاـابیر عرفـی زبـانی ،جمالتـی دارا ایـن یژنـی تلقـی
می شالند ده با ساوجار «انر  pطن ناه ( »qیا  ) p  qاظهار شـالندع تردیـمهـا
فصلی نیز تردیمهایی ه.جند ده صدق طنها منالد به طن است ده اجزا مؤلفهها
طن هر د داذب نباشندع تابیر رایج عرفی در مالرد این تردیمها جمالتی اسـت دـه
با ساوجار « pیا( »qیا  ) p  qاظهار شالندع تردیم عطفـی نیـز تردیبـی اسـت دـه
صدق طن منالد به طن است ده مؤلفهها تشکیلدهنده طن ،هـر د بـا هـم صـادق
باشندع جمالتی با ساوجار «( »q pیا  ) p  qتابیر رایج این نالع تردیم به شـمار
می طیدع نزم به ذدر است ده برا تحقق انالاع جمالت مردم فالقالذدر نزم نی.ـت
اجزا مؤلفهها این تردیمها لز ماا د تا باشدع به همین دلیل تردیم این جمـالت
میتالاند ب.جه به تاداد مؤلفهها طنها از پی یدنی بیشجر بروالردار باشدع
از مجمالعه مباحثی ده در طقار جدید منطقـی راجـش بـه ایـن نـزارههـا مردـم
مطرح است نیز تالجه به مباحث منطق مالجهات ده در طن س ن از تردیـمهـایی

1-the conditionals
2-the disjunctions
3- the conjunctions
 -0یا  indicativeنه از نالع Subjunctiveع ( جه شرطی یا شرطی والف اقش) برا طناهی از تفـا ت ایـن
د نک ع بهEdington, 2001, p. 385 :
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به میان میطید ده نذشجه از طنکه عطفی ،شرطی یا فصلیانـد ،دارا قیـد ضـر رت
یا امکان نیز میباشند ،می تالان نجیجه نرفت از دیدناه منطق جدید ،ن .ت جمـالت
شرطی از تنالعی ده در منطق قدیم جالد دارد ،بروالردار نی.جند انـر ب ـالاهیم
میان طنها به ماادلیابی دست بزنیم ،جمالت شرطی در منطق جدید ماـادل نـزاره
شرطی مجصل در منطق قدیم است ده هم شامل نزارهها اتفاقی مـیشـالد هـم
لز می میشالدع منطقدانان جدید از شـرطیت مالزمـت بـه ایـن مانـا بـا عنـالان
اسجلزام ماد  1یاد دردهاند ()Copi,1982, p.290-293؛ د م تردیمها فصلی نیز در
منطق جدید والد ق.می جدا از نزارههـا مردـم بـه ح.ـاب مـیطیـد انـر چـه
مثالهایی ده برا طن ذدر میشالد ،از جمله مالارد است ده در منطق قدیم نزاره
شرطی منفصل والانده می شالد ،لی از د جهت با طن مجفا تانـد :جهـت ن .ـت
طنکه تردیم ها فصلی در منطق جدید از اق.ام شرطی به ح.اب نمـیطیـدع جهـت
د م طنکه مثالها تردیم فصلی در منطق ،ادثـراا از مـالارد اسـت دـه در منطـق
قدیم ،شرطی منفصل ماناهال لال به ح.اب میطیدع البجه منطقدانان جدید به غیر از
این مالارد ده از طن تابیر به  inclusiveدردهانـد ،بـه نـالعی دیگـر از تردیـمهـا
فصلی به نام  exclusiveنیز قائلاند ده شبیه منفصله حقیقیه در منطق قدیم است،
اما این ق.م هیچ ناه بر ز ظهالر ر اج ق.م ن .ت را پیدا نکرده است ده ایـن
والد ناشی از دلیلی است ده باید در جا وـالد بحـث شـالد8ع نزم بـه ذدـر اسـت
عالمت تردیم فصلی در دجم منطقی یانی «  » بـر جـه اشـجراك ایـن د دنلـت
میدند این درست مشابه ضایجی است ده برا نماد شرطی(  یا  ) در باب
انالاع اسجلزام ر

داده است ()Ibid, p.292ع باد از بیان تنالع پـیش نفجـه در مـالرد

نزارهها هم در منطق قدیم هم در منطق جدید ،چند نکجه مهـم بـه وـالبی ر شـن
میشالد:
نکجـه ن .ت :اطالق عنا یـن مشابه مانند :شرطی ،حملـی ،انفصالی یا فصلی به

1-Material implication
8ـ در رابطه با تفا ت این د نالنه تردیم فصلی نکعبهQuine, 1982, p.11-13 :
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هیچ عنالان به مانا یکی بالدن مانا مراد از این عنا ین در منطق قـدیم جدیـد
نی.تع
نکجه د م :میان داربردها عنا ین پیش نفجـه میـان منطـق قـدیم جدیـد البجـه
تباین نی.ت

جاله اشجراك جالد داردع

نکجه سالم :انر در تق.یمبند ذدر شده تالسو منطقدانان قدیم ب الاهیم اق.ـام
نزارهها مردم را در منطق جدید ج.ججال دنیم ،تردیمها فصلی منطق جدید از
جمله نزاره ها شرطی منفصل منطق قدیم به ح.اب میطیند ،اعم از اینکـه اتفـاقی
باشند یا عناد  ،تردیم ها شـرطی منطـق جدیـد از جملـه نـزارههـا شـرطی
مجصل منطق قدیم به ح.اب میطیند ،اعم از اینکه اتفاقی باشند یا لز میع
نکجه چهارم :انر ب الاهیم اق.ام نزارهها شرطی منطـق در تق.ـیمبنـد ذدـر
شده تالسو منطقدانان قدیم را ج.ججال دنـیم ،جمـالت شـرطی مجصـل لز مـی از
زمــره تردیــمهــا شــرطی بــا جهــت ضــر رت جمــالت مجصــل اتفــاقی جملــه
تردیم ها شرطی بد ن جهت (یا با جهت امکان) اسـتع جمـالت شـرطی منفصـل
اتفاقی از جمله تردیم ها فصلی بد ن جهت ( یا با جهت امکان) اسـت جمـالت
شرطی منفصل عناد از جمله تردیمها فصلی با جهت ضر رت استع
سؤال مهمی دـه در ایـن مرحله به جد مطرح است ،تکلیف مقای.ه دسجـهبند
منطق جدید قدیم پیرامالن تردیمها عطفی استع ظاهراا در ایـن مقای.ـه ،منطـق
جدید در حیطه نزارهها مردم چیز بیش از منطق قدیم را اجـد اسـت شـاید
به همین جهت بجالان ادعا نمالد ده این تق.یم ن.بت به دسجهبنـد صـالرت نرفجـه
در منطق قدیم از جامایت بیشجر بروالردار استع
اما به نظر می رسد چنـین چیـز صـحیح نی.ـت؛ زیـرا ا ناــ بررسـی مباحـث
منطقدانان سینال نشان میدهد ده ایشان به این نالع نزارهها تالجـه داشـجهانـد
طنها را از مد نظر د ر نداشجهاندع به عنـالان مثـال ایشـان بـه تردیـم نـزارههـا در
صــالرت تاــدد مانــا محمــالل (در مــالارد ماننــد« :ان.ــان ،ج.ــم ح.ــاس
اجد تحرك است» نه در مالارد مانند« :وانه ،سقف ،دیالار ،سـجالن اسـت») قائـل
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بالدهاند (قطم راز 1810 ،هــ ،ص161 -160؛ ابـنسـینا1041،هــ الـف ،ج  ،8الابـاره ،ص)16؛ از
سال دیگر تق.یم د تایی دائر بین نفی اقبات در تبیین تق.یم نزارهها بـه حملـی
شرطی تالسو منطقدانان سینال (شهرز ر  ،1383 ،ص  )148حادی از طن است ده
هیچ نزارها از دائره شمالل ایـن تق.ـیم وـارج نی.ـت نیـز اسـجقرایی دان.ـجن
تق.یم شـرطیه بـه مجصـله منفصـله (یـزد 1011 ،هــ ،ص  )16نشـان مـیدهـد دـه
مصادیق ذدر شده برا این د ق.م در تق.یم امکان افزایش دارند؛ قالثااــ انـر بـه
مالدی ده پیش از این در مالرد نحـاله تشـ ی

نـزارههـا شـرطی از حملـی در

منطق قدیم تحلیل نردید ،تالجه شالد ،ر شن مینـردد بـا طن مـالك (یانـی جـالد
ن.بت تام وبر میان مؤلفه هایی ده والد اجـد ن.ـبت تـام وبـر ه.ـجند) بایـد
تردیمها عطفی در منطق جدید را از جمله مالارد تردیـمهـا شـرطی در منطـق
قدیم به ح.اب ط ردع در مالرد این ادعا یک اشکال مهم قابل طرح است طن اینکـه
در تردیمها عطفی هیچ س نی از شرطیت به میان نمیطید ،پس چگالنه مـیتـالان
طنها را شرطی والاند؟ اما پاس ایـن اشـکال را بایـد در جـه ت.ـمیه نـزارههـا
شــرطی در منطــق قــدیم دــه پــیش از ایــن تالضــیح داده شــد (ت.ــمیه بــه اســم
مار فترین مصادیق) نیز اشجمال طن بر شرطیها انفصالی ج.ججال نمالدع

يافتهماي پژومش
از نظر شی  ،نزارهها شرطی بروالف نزارهها حملی ،از نالع نزارهها دثیر به
ح.اب میطید ده رابطه شرطی میان طنها نالعی حدت ایجاد درده استع بر این بـا ر
است ده اتصال یا اتباع میان تالی ن.بت به مقدم در نزارهها شرطی مجصل همـالاره
به نحال لز م یا ضر رت (بر اساس رابطـه علـی مالـاللی یـا رابطـه تضـایف) ر
نمی دهد تحقق نزاره ها اتصالی اتفاقی مؤید بر این حقیقت استع البجه

اطالق

شرطی بر نزارهها اتفاقی را حقیقی نمیداندع ا صدق نزارهها اتفاقی مجصل را بـا
فرض صدق اجزا طن نیز ممکن می داند (نه فالیت صدق طنها) این همان وصالصیجی
است ده در مالرد تردیم ها عطفی در منطق جدید تناسم داردع در این میان تالجه به
مالك شرطیت در نزارهها شرطی منفصل نیز اهمیت یژها داردع بر اساس تحلیـل
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صالرت نرفجه در مجن ،مالك شرطیت این نالع نزارهها را نمیتالان به تأ یل تحالیـل
طنها به جمالت حا

شرد مربالد دان.ت ،زیرا بر این اساس باید حملیهها حقیقـی

را نیز شرطی تلقی نمالدع رمز شرطیت طنها به همان وصالصـیت نـزارههـا مجصـل
یانی «تردیم از نزارهها» بـاز مـینـردد

جـه ت.ـمیه ایـن چنـین نـزارههـایی بـه

«شرطی» عبارت است از ت.میه مق.م به نام شناوجهشدهترین اق.امع
بر اساس تالصیف صالرت نرفجه در مالرد دیدناه منطق جدید نیز مـیتـالان نفـت،
ا نا ــ جمــالت شــرطی در ایــن منطــق از تنــالعی دــه در منطــق ســینال

جــالد دارد

بروالردار نی.جند انر ب الاهیم میان طنها به ماادلیابی دست بزنیم ،جمالت شـرطی
در منطــق جدیــد ماــادل نــزاره شــرطی مجصــل در منطــق ســینال اســت دــه شــامل
نزارهها اتفاقی هم لز می میشالد؛ قانیااـ تردیمها فصلی عطفـی نیـز در منطـق
جدید ده والد اق.امی مجفـا ت از نـزارههـا مردـم بـه ح.ـاب مـیطینـد ،بـه دلیـل
بروالردار از مبنا مالك شرطیت سینال  ،ملحق به شرطیاتاندع تق.یم د تایی دائر
بین نفی اقبات در تبیین تق.یم نـزاره هـا بـه حملـی شـرطی تالسـو منطـقدانـان
سینال

نیز اسجقرایی بالدن تق.یم شرطیه به مجصله منفصله عال ه بر طنکه نشان

میدهد ،ده هیچ نزارها از شمالل نزارهها شرطی حملی وـارج نی.ـت حـادی از
طن است ده مصادیق ذدر شده برا د ق.ـم مجصـله منفصـله در اق.ـام شـرطیه،
امکان افزایش دارندع این افزایش انر چه در منطق قدیم تحقق نیافجه لـی تردیـمهـا
مارفی شده در منطق جدید با عنالان «تردیمهـا عطفـی» مثـال وـالبی بـرا طن بـه
شمار میطیدع
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 ابنسینا ،ح.ین بن عبداهلل ،منطق الشنفا  ،بـه دالشـش ابـراهیم مـددالر ،قـم،
مکجبه طیه اهلل المرعشی النجفی1041 ،هـ الف
 همال ،منطق المشرقيي  ،قم ،مکجبه طیه اهلل المرعشی النجفی1041 ،هـ ب
 همـال ،النجاه م الغرق في بحنر الانالالت ،بـه دالشـش مرتضـی مطهـر ،
تهران ،انجشارات دانشگاه تهران1331 ،
 حلی ،یالسف بن مطهر ،اليواعند الجقينه فني شنرح الرسناله الشمسنيه ،بـه
دالشش فارسی ح.الن ،قم ،مؤس.ه النشر انسالمی1018 ،هـ
 سهر رد  ،یحیی بن حبش ،مجموعه مصنفات ،بـه دالشـش هـانر دـربن
دیگران ،تهران ،مؤس.ه مطالاات تحقیقات فرهنگی1331 ،

 شهرز ر  ،شمس الدین محمد ،رسائل الشجره االلهيه فني عقنوم الحينائق
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 شیراز  ،قطم الدین محمد بن م.ـاالد ،دره التنا  ،بـه دالشـش سـید محمـد
مشکاله ،تهران ،انجشارات حکمت1361 ،

 طالسی ،نصیرالدین محمد بن محمد ،اسنا

االقتبنا  ،بـه دالشـش مـدرس

رضال  ،تهران ،انجشارات دانشگاه تهران1363 ،
 همال ،شرح االشارات و التنبيهات ،بیجا ،دفجر نشر دجاب1043 ،هـ
 فارابی ،ابالنصر ،المنطييات ،به دالشش محمد تقی دانش پژ ه ،قم ،مکجبه طیـه
اهلل المرعشی النجفی1048 ،هـ
 راز  ،ف رالدین ،منطق المقخص ،به دالشـش احـد فرامـرز قراملکـی ،تهـران،
انجشارات دانشگاه امام صادق(ع)1381 ،

 قطم راز  ،محمالد بن محمد ،لحرير اليواعد المنطيينه فني شنرح الرسناله
الشمسيه ،به دالشش مح.ن بیدارفر ،قم ،انجشارات بیدار1380 ،

98  شماره/ 8811  بهار و تابستان/  سال سيزدهم/ ) دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور 55

هـ1810 ، سنگی، قم، شرح المطالع في المنطق، همال
1366 ، انجشارات حکمت، تهران، مدخل منطق صورت،ین. غالمح، مصاحم
ـه. مؤس، قـم، الحاشيه عقي لهذيب المنطق لقتفتنازاني، ماللی عبداهلل،  یزد
هـ1011 ،النشر انسالمی
 Copi, I.M, Introduction to Logic, New York, Macmillan Pub
Co, 1982
 Edington, D, "Conditionals", in: The Blackwell Guide to
Philosophical Logic, Oxford, Blackwell, 2001
 Lemmon, E.J, Beginning Logic, London, Nelson University
press, 1972
 Rescher, N, Avecina on the Logic of Conditional Propositons,
Notre Dame Journal of Formal Logic, Vol.5, No.1, 1963
 Quine, W.V, Methods of Logic, Cambridge, Harward Univ.
Press, 1982
 Tidman, P, Logic and Philosophy A Modern Introduction,
USA, Wadsworth Publishing Company, 1999

