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  چکیده   

که از آن در منطق جدید به استلزام مادي تعبیر  [1011]با ماتریس  → pترکیب تابع ارزشی 

هاي  آید، معادل ترکیب شود و کذب مقدم یا صدق تالی شرط الزم و کافی صدق آن به شمار می می

P~تابع ارزشی  ∨ Q  و∼ (P ∧ ~Q) باشد در منطق جدید است که داراي همان ماتریس می .

هاي پیچیدة ریاضی  شود و در استدالل ترین مفهوم منطق جدید محسوب می این ترکیب اساسی

  .بخشی داده است نتایج رضایت

دانان قدیم از شروط صدق این ترکیب سئوالی اساسی و بنیادین در  آگاهی یا عدم آگاهی منطق

. تواند سایر مباحث تطبیقی در منطق را تحت تأثیر قرار دهد منطق تطبیقی است که پاسخ آن می

  : توان در رویکردهاي زیر خالصه نمود هاي مختلفی را که تاکنون به این سؤال داده شده است، می پاسخ

با تعریف استلزام مادي   تعریف متصلۀ مقسمی) 2. ن استلزام مادي استعامه هما ۀاتفاقی) 1

آگاهی ) 4 .با شروط صدق استلزام مادي یکی است  شروط صدق متصلۀ مقسمی) 3 .یکی است

شروط صدق استلزام مادي به دلیل وجود قرائن مختلف، له و علیه آن، در متون وي  سینا از ابن

شروط  )6. فاقی اعم با شروط صدق استلزام مادي یکی استصدق ات شروط) 5 .مورد تردید است

دانان قدیم از  یک از انواع شرطی با شروط صدق استلزام مادي یکی نیست و منطق صدق هیچ

  .اند شروط صدق استلزام مادي آگاه نبوده

ش پردازیم و تال در این مقاله به بررسی و تحلیل این رویکردها و نقد دالیل و مستندات آنها می

ها و درنظر گرفتن جمیع جوانب موضوع به وحدت نظر در این  فرض کنیم تا با کنار گذاشتن پیش می

  .اي استوار براي تحقیقات بعدي در قلمرو منطق تطبیقی فراهم آوریم موضوع بنیادین دست یابیم و پایه

واع یک از ان بر اساس این تحقیق شروط صدق استلزام مادي منطق جدید بر شروط صدق هیچ

سینا از شروط  شرطی در منطق قدیم منطبق نیست و دالیل رویکردهایی که به آگاهی ابن

 اي با شروط صدق مشابه اند و یا در جستجوي یافتن قضیه صدق استلزام مادي حکم کرده

هاي قدیم و جدید  در صورت قبول این نظر منطق. از پشتوانۀ کافی برخوردار نیست ،اند برآمده

از  ،مبانی ها در اصول و آیند که با وجود برخی اشتراك مختلف به حساب می دو نظام منطقی

و غیراقلیدسی و نیز فیزیک نیوتن و  هاي اقلیدسی چنانچه هندسه ؛یکدیگر فاصلۀ زیادي دارند

  .اند هندسی یا فیزیکی مستقل فیزیک اینشتین نیز دو نظام
  

عامه، متصلۀ لزومی،  ۀصدق، اتفاقیترکیب شرطی، استلزام مادي، شروط  :هاي کلیدي واژه

متصلۀ مقسمی، اتفاقی اعم.  

                                                          
*

  24/8/89: ، تأیید نهایی6/7/89: تاریخ وصول -
  دانشیار دانشگاه اصفهان - **
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  مقدمه

قلمرو منطق به دلیل انتزاعی بودن مباحث منطقی از یک طرف و لزوم  بحث تطبیقی در

اشراف و تسلّط کافی برآنها  منطق جدید و آشنایی با مباحث منطقی در دو قلمرو منطق قدیم و

دانان قدیم از زبان طبیعی در بیان مطالب  منطق ةاداستف. از طرف دیگر امري دشوار است

ها در جهان کنونی براي بیان روابط منطقی، این  ها بر اساس روابط پدیده منطقی و انتخاب مثال

ها و  فرضبدون شک اگر در مباحث تطبیقی برخی پیش. دشواري را دو چندان نموده است

این مرز و بوم یا از تعلّق خاطرِ او به  میراث علمی هاي قبلی، که از تعلّق خاطر فرد به  انگیزه

هاي  ها و روش به کلی راه بر اعمال معیار ،شود، نیز دخالت داده شود منطق جدید ناشی می

دهد تا با حذف یا اضافاتی  شود و نویسنده به خود اجازه می در امر تطبیق بسته می علمی 

گاشتن متنی دیگر، استفاده از تفسیري اثبات متناسب با سلیقۀ خود، دیدن متنی و نادیده ان

ذهن خویش  ۀها از دریچ نشده و یا استفاده از تفسیري که درصدد اثبات آن هستیم و فهم مثال

متون  هاي خود را بر موضوع تحقیق تحمیل نماید و آنچه را از قبل ترجیح داده از فرض پیش

 تحمیل نماید و به حساب نظرمنطقی قدیم یا جدید به ضرب و زور استخراج یا بر آن 

لذا الزم است عالقمندان مباحث تطبیقی ضمن آشنایی با . دانان قدیم یا جدید بگذارد منطق

متون منطقی قدیم و جدید و تسلط و اشراف بر آنها و اهتمام جدي به دخالت ندادن 

ازین این بنا هاي آغ هاي قبلی به این امر همت گمارند و درگذاشتن خشت ها و انگیزه فرض پیش

تا  ،نهایت دقت خود را به کار بندند و استقامت و استواري آن را قربانی تعلقات خود نکنند

     .بالندگی تحقیقات بعدي فراهم آورند زمینۀ الزم را براي رشد و

   رود دیوار کج تا ثریا می     خشت اول گر نهد معمار کج     

اخیر در کشور ما توجه بیشتري به  ۀدر دو دهویژه از این جهت اهمیت دارد که  این بحث به

هاي کارشناسی ارشد و دکتريِ منطق و اشتغالِ چندین  منطق مبذول شده است و با ایجاد دوره

ویژه  به ،هاي کشور زمینه مناسبی براي رشد و گسترش منطق التصیالن آن در دانشگاه دوره فارغ

گذاري صحیح مباحث  است با پایهبدیهی . فراهم شده است ،هاي تطبیقی در قلمرو بحث

  .توان انتظار داشت اي درخشان می تطبیقی آینده

جدید دو  االت اساسی و پایه در منطق تطبیقی این است که آیا منطق قدیم وؤیکی از س

هاي غیراقلیدسی یا فیزیک  اقلیدسی و هندسه ۀچنانچه هندس ،نظام منطقی مستقل و متمایزند

ها دو نظام هندسی یا فیزیکی مستقل محسوب  وجود برخی اشتراك نیوتن و فیزیک اینشتین با

اند و  یا اینکه منطق قدیم و جدید یک نظام منطقی واحدند که به دو زبان بیان شده ،شوند می

شود؟ بررسی آشنایی یا عدم  ها بین آنها مانع همسویی و یگانگی آنها نمی اي اختالف وجود پاره

دانان قدیم با ترکیب شرطی تابع ارزشی استلزام مادي کمک بزرگی به یافتن  آشنایی منطق

  . کند پاسخ این پرسش می
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  طرح مساله

که از آن در منطق جدید به استلزام مادي  ،[1011]با ماتریس  → pترکیب تابع ارزشی 

معادل  ،آید می شود وکذب مقدم یا صدق تالی شرط الزم وکافی صدق آن به شمار تعبیرمی

P~هاي تابع ارزشی  ترکیب ∨ Q  و∼ (P ∧ ~Q) که داراي همان  ،در منطق جدید است

شود و در  ترین مفهوم منطق جدید محسوب می این ترکیب اساسی. باشد ماتریس می

  . بخشی داده است هاي پیچیدة ریاضی نتایج رضایت استدالل

. دان بزرگ معاصر سی مطالعات انجام شده در باب منطق رواقی، که نخستین بار با منطق

دهد  یچ و بنسون میتس ادامه یافت، نشان میوآغاز و سپس با لوکاسیو 1یرس .پی .اس

دانان  درکتب معتبر منطق. 2اند یعنی استلزام مادي آگاه بوده ،دانان رواقی از این رابطه منطق

ه، اتفاقیا بنا بر نظر رایج از لزومیۀمسلمان، ام ه و اتفاقیه و شروط صدق آن ۀعامها بحث  خاص

ایران با گذشت قریب سه دهه از شکل گرفتن مباحث تطبیقی در منطق هنوز  در. شود می

دانان مسلمان از استلزام  اهالی منطق به وحدت نظر در موضوع آگاهی یا عدم آگاهی منطق

ظور باز کردن باب بررسی آراء مختلف در این موضوع و تحلیل و نقد آنها به من. اند مادي نرسیده

که  ،بحث و تبادل نظر در میان اهالی منطق و رسیدن به وحدت نظر در این موضوع بنیادین

موضوع و هدف اصلی این مقاله  ،خواهد گذاشت تأثیردر سایر مباحث تطبیقی در منطق  قطعاً

   .پردازیم منطق قدیم می ابتدا به بیان شروط صدق انواع متصله در براي این کار. است

در صورتی که مقدم صادق و تالی کاذب باشد  له لزومی، شرطی متصمشهور بر اساس نظر

اما اگرمقدم و تالی هردو صادق یا هر دو کاذب یا مقدم کاذب و تالی صادق باشد  .کاذب است

بنابراین ارزش آن  .بین مقدم و تالی است نه تابع ارزش مقدم و تالی ارزش آن تابع اتصال لزومی

عامه نیز بر اساس نظر آنها در  ۀاتفاقی ۀمتصل. ظر از رابطۀ مقدم با تالی نامعلوم استصرف ن

اما چنانچه  ،دو کاذب باشند کاذب است صورتی که مقدم صادق و تالی کاذب یا مقدم و تالی هر

یعنی صدق آن تابع . دو صادق یا مقدم کاذب و تالی صادق باشد صادق است مقدم و تالی هر

هم چنانچه مقدم و تالی هردو صادق باشد آن را صادق  3خاصه ۀدر مورد اتفاقی. لی استصدق تا

  .دق آن تابع صدق مقدم و تالی استیعنی ص .دانند دانند در غیر این صورت آن را کاذب می می

دانان قدیم از شروط صدق  موضوع آگاهی منطق هاي مختلف در ادامه به بیان رویکرد در

   .پردازیم نقد وتحلیل آنها میاستلزام مادي و 

  اتفاقیه همان استلزام مادي است ۀمتصل: رویکرد اول

تحلیل  ۀدر فصل سوم از بخش اول کتاب فلسف 1348مرحوم منوچهر بزرگمهر در سا ل 

: منطقی در یک بیان اجمالی و بدون ذکر دلیل چنین گفته است
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شده بودند که  هاي قدیم منطقیان مکتب رواقی متوجه البته در زمان 

چنانکه باید از طرف حکماي ارسطو تحلیل و بیان نشده است و » شرطیات«

هم ضمن بیان قیاس شرطی و تقسیم آن به   حتی حکماي مشایی اسالمی

اتفاقیه که  ۀمتصل ۀو قضی) غیرعلیت(تضایف  ۀلزومیه و اتفاقیه به عالق

کنند  یعنی استلزام بالماده تعبیر می material implicationامروزه از آن به 

لیکن این بحث در منطق  .دهند، اشاره کرده بودند و بدان اهمیت خاص می

  .]73-72، 1357بزرگمهر، [ گونه بسط و توسعه نیافته قدیم هیچ

آن را  استلزام مادي است و دانان قدیم از براساس این عبارت بزرگمهر قائل به آگاهی منطق

  . داند اقیه میاتف ۀمعادل متصل

  نقد و بررسی رویکرد اول 

گونه رابطۀ ضروري بین  استلزام مادي این است که هیچ عامه و ۀویژگی مشترك اتفاقی 

یعنی صدق و کذب آنها جز بر اساس صدق و کذب اجزاء  ،مقدم و تالی شرط صدق آنها نیست

 ۀشاید این ویژگی موجب شده است که مرحوم بزرگمهر تصور کند متصل. شود تعیین نمی

در حالی که صدق این دو یکسان  .منطق قدیم با استلزام مادي منطق جدید یکی است ۀاتفاقی

 ،شود اذب باشند قضیه صادق شمرده میمقدم و تالی هر دو ک چون در استلزام مادي اگر ؛نیست

  . اتفاقیه اگر مقدم و تالی کاذب باشد قضیه کاذب خواهد بود ۀمتصل ۀولی در قضی

  با تعریف فیلون از شرطی متصل یکی است  تعریف متصلۀ مقسمی: رویکرد دوم

قضایاي شرطیه و چگونگی «اي با عنوان  مقاله در 1366اي در سال  دکتر محمدعلی اژه

به  ،منطق رواقی مطالعات جدید در پس از ارائه گزارشی از ،در مجلۀ معارف» و کذب آنهاصدق 

دانان مسلمان در مورد ماهیت قضایاي شرطی پرداخته است و پس از  بیان نظر حکماء و منطق

یکی : اند دو نوع قضیۀ شرطیه را مطرح ساخته بیان این مطلب که مؤلفین کتب منطق عموماً

ه و برخی از این مؤلفین پیش از تعریف متصلۀ لزومیه و متصلۀ اتفاقیه و دیگري متصلۀ لزومی

االشراق و  ۀحکماند و برخی مانند سهروردي در  اتفاقیه به تعریف متصله به طور مطلق پرداخته

کاتبی قزوینی در شمسیه بدون ذکر تعریفی براي متصله بحث خود را از اقسام آن شروع 

نخست نظیر تفتازانی، که از قضیه متصله به  ۀاز نقل عباراتی از مؤلفین دستاند و نیز پس  کرده

و ارموي که  4،شود اي که در آن به ثبوت یک نسبت بر تقدیر ثبوت نسبت دیگر حکم می قضیه

: چنین گفته است 5،را به کار برده است  "صدق"تعبیر  "ثبوت نسبت"به جاي تعبیر 
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تقسیماتی است که در میان رواقیان در نظریات فوق  أمنش احتمال قويبه 

تا جایی که صرف تعریف مطرح باب ماهیت قضایاي شرطی رایج بوده است، 

متصله با تعریفی که فیلون از  ۀدانان قدیم ما از قضی تعریف منطق است

خواص این نوع از متصله  .قضیه شرطی متصل به دست داده است یکی است

در منطق  مستقالً ،عامه خواند ۀیا متصل  مقسمی ۀتوان آن را متصل که می

دانان ما به بررسی اقسام  برعکس منطق. قدیم مورد بحث قرار نگرفته است

ها  از نظر آن. اند اتفاقیه پرداخته ۀلزومیه و متصل ۀآن یعنی به بررسی متصل

لزومیه حقیقی  ۀمتصله، قضی ۀهاي منطقی مهمترین نوع قضی در استنتاج

زیرا استعمال آن محدود به  .این نوع متصله محدود است البته کاربرد. است

اي از قبیل  االمر بین مقدم و تالی رابطه مواردي است که در واقع و نفس

  ).174، 1366اژه اي، ( علیت یا تضایف وجود دارد

دانان قدیم ازقضیۀ متصله با تعریف  این عبارت ایشان ابتدا به یکی بودن تعریف منطق در 

 و ،یۀ شرطی که شروط صدق آن با شروط صدق استلزام مادي یکی است حکم کردهفیلون ازقض

 استلزام مادي درحالتی که هم مقدم و سپس ضمن اشاره به ویژگی مشترك استلزام فیلونی و

شود در حالی که  این حالت صادق شمرده می استلزام مادي در کاذب باشد و دو هم تالی هر

  : آید، به رد نظر مرحوم بزرگمهر پرداخته است متصلۀ اتفاقیه کاذب به حساب می

گونه رابطۀ ضروري  ویژگی استلزام فیلونی و استلزام مادي این است که هیچ 

بین مقدم و تالی شرط صدق قضیه قرار داده نشده است و صدق و کذب 

این ویژگی . شود س صدق و کذب اجزاء آن تعیین نمیقضیه جز بر اسا

استلزام مادي موجب شده است که بعضی نویسندگان  استلزام فیلونی و

منطق قدیم با استلزام مادي منطق جدید یکی  ۀاتفاقی ۀتصور کنند متصل

شود که این  ذکر شد به خوبی معلوم می با این حال از آنچه قبالً........ است

توان به تغایر شرایط  براي اثبات این مطلب می. یکی نیست دو نوع قضیه

صدق این دو نوع قضیه اشاره کرد و این روش مناسبی است که براي نشان 

گفتیم  چنان که قبالً .توان از آن استفاده کرد اي می دادن تغایر هر دو نظریه

هر  در صورتی که مقدم و تالی آن) و نیز استلزام فیلونی(در استلزام مادي 

 ۀاتفاقی ۀمتصل ۀشود لیکن در قضی دو کاذب باشند قضیه صادق شمرده می

اي،  اژه( .در صورتی که مقدم و تالی کاذب است آن قضیه کاذب خواهد بود

1366 ،178-179.(  

  

 که ازمهمترین قواعد منطق جدید و ،قاعدة وضع مقدم ادامه، به استلزام مادي و ایشان در

آن با متصلۀ  ۀو ضمن مقایس ،هاي ریاضی است اشاره نموده استدالل داراي بیشترین کاربرد در

هاي  منطق قدیم که داراي کاربرد چندانی نیست و متصلۀ لزومیه که اساس قیاس اتفاقیه در

متصلۀ اتفاقیه  گیري قبلی خود مبنی بر یکی نبودن استلزام مادي و نتیجه استثنایی است بر

به آن  استاینکه آیا متصلۀ لزومیه با استلزام مادي یکی  ضمن سئوال از کید نموده است وأت

  : جواب منفی داده است نیز
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لزومیه حکم به ثبوت مقدم بر فرض وجود تالی بر اساس وجود  ۀدر متصل 

کنیم که در صورت صدق  اي است که براساس آن حکم می عالقه و رابطه

جود چنین لزومیه همچنین و ۀدر هر متصل. مقدم تالی نیز صادق است

اي شرط صدق قضیه است لیکن در استلزام مادي وجود چنین  عالقه

گیریم  بنابراین نتیجه می ...اي شرط صدق قضیه قرار داده نشده است عالقه

یکی نیستند و به  اساسی منطق قدیم و جدید مفهوماً ۀکه این دو رابط

اي،  اژه( .لزومیه با استلزام مادي یکی نیست ۀمتصل ۀعبارت دیگر قضی

1366 ،180(  

 گیري به یکی بودن تعریف قضیۀ متصله در بخش پایانی خالصه و نتیجه اي در دکتر اژه

  .منطق قدیم با تعریف استلزام مادي در منطق جدید تصریح کرده است

  نقد و بررسی رویکرد دوم

اي درگزارش مطالعات جدیدي که در باب منطق رواقیان صورت گرفته، نقل  دقّت دکتر اژه

دانان مسلمان، رد نظر مرحوم بزرگمهر به استناد تغایر شروط صدق  منطق نظرات حکما و

قاعدة  کارآمدي استلزام مادي و نیز استلزام مادي منطق جدید و منطق قدیم و ۀمتصلۀ اتفاقی

ناکارآمدي متصلۀ اتفاقیه  شود و مهمترین قواعد آن تلقی می وضع مقدم در منطق جدید که از

  .کسی پوشیده نیست متصلۀ لزومیه بر باالخره رد یکی بودن استلزام مادي و قدیم ومنطق  در

دانان رواقی با کاربرد دو قید  منطق دانان مسلمان از پذیري منطقتأثیرمورد  ایشان حتی در 

دانان مسلمان از  پذیري منطقتأثیر» تا جایی که صرف تعریف مطرح است« و» به احتمال قوي«

با تعریف فیلون از قضیۀ ) یا متصلۀ عام(  رواقی را در مورد یکی بودن متصلۀ مقسمیدانان  منطق

با استلزام   و در نتیجه یکی بودن متصلۀ مقسمی ،شرطی متصل در حد یک فرضیۀ محتمل

پذیرفته است و به این نکته تصریح   را بدون درنظرگرفتن شروط صدق متصلۀ مقسمی ،مادي

در منطق قدیم مورد بحث  مستقالً ،یعنی شروط صدق آن ،تصلهکرده است که خواص این م

  . قرار نگرفته است

استلزام  اما آیا با توجه به این که تعریف فیلون از شرطی متصله و نیز تعریف منطق جدید از

 مستقالً  دانان قدیم از خواص متصلۀ مقسمی است ولی منطق صرفاً تابع ارزشیمادي تعریفی 

یا (نسبتی بر تقدیر ثبوت ) یا تحقق یا صدق(ه صرف تعریفی که ناظر به ثبوت اند، ب بحث نکرده

متصلۀ  نسبتی دیگر است و بین انواع مختلف استلزام مادي، متصلۀ لزومیه و) تحقق یا صدق

توان  مشترك است و بدون در نظر گرفتن یکی بودن یا یکی نبودن شروط صدق آنها، می ۀاتفاقی

دانان قدیم از قضیۀ متصله با تعریف فیلون از استلزام مادي حکم  قبه یکی بودن تعریف منط

  نمود؟
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  با شروط صدق استلزام مادي یکی است  شروط صدق متصله مقسمی: رویکرد سوم

که  "بحثی در منطق تطبیقی"اي با عنوان  در مقاله 1369اله نبوي ابتدا درسال  دکتر لطف

و اتفاقی را متضمن مفهوم   شرطی اعم از لزومی در مجلۀ مدرس به چاپ رسید همۀ قضایاي

  : استلزام مادي دانسته است

و اتفاقی  ترکیبات شرطی اعم از لزومی  ۀمعنا و مفهوم مشترك که باید کلی

آید که ما به شرایط کذب شرایط  به دست می را شامل گردد، هنگامی 

صادق و  کلیۀ قضایاي شرطیه در حالتی که مقدم آنها. شرطیه توجه کنیم

و این همان معنا و مفهوم جزئی .... تالیشان کاذب باشد، قطعاً کاذبند

مشترك بین همۀ انواع قضایاي شرطی است و منظور از استلزام مادي نیز 

  ).71، 1369نبوي، ( ...همین معناي مشترك است

 در کتاب مبانی منطق جدید، که در فصل اول آن قواعد استنتاج را 1377ایشان در سال 

→بیان کرده است و قاعدة   ≡  ~ اي فرعی معرفی نموده است،  را به عنوان قاعده ⋁

دانان مسلمان به این قاعده در بحث تالزم شرطیات سخن  یادداشتی تطبیقی از توجه منطق در

  : گفته است

هاي شمسیه، مطالع و  از جمله کتاب در آثار منطقیون مسلمان و به وضوحقاعدة استلزام 

به این مضمون که براي  ؛مورد توجه قرار گرفته است» تالزم شرطیات«جوهر النضید در بحث 

الخلو کافی است انفصال نقیض مقدم و عین تالی در نظر  مانعۀتحویل قضایاي متصله به منفصلۀ 

 الجمع نیز مشخص شده است ۀمانعدر آثار مزبور نحوة تحویل متصله به منفصلۀ . گرفته شود

)27، 1377نبوي، (

مقاالتی که با عنوان منطق سینوي به روایت  همجموع نیز نبوي در 1381در سال  

 در» سینا قیاس اقترانی شرطی ابن ۀنظری منطق زمان و« ۀمقال منتشرکرد در نیکوالس رشر

 ضمن اشاره به اینکه استلزام مادي از» سینا ابنمنطق  استلزام مادي در«ذیل عنوان 

  : شود چنین اظهار داشته است یم منطق جدید محسوب میترین مفاه اساسی

سینا اثبات  توان در منطق ابن می به دالیل متعدد...... وجود استلزام مادي را

متصلۀ عام، متصلۀ (متصله  ۀتوان نشان داد که معنی و مفهوم شرطی می. کرد

سینا، در واقع معادل همین معناي استلزام مادي در  ، در منطق ابن)مقسمی

  ).101، 1381نبوي، (منطق جدید است 

خران بوعلی، تنها به یک دلیل عمده که مربوط به أایشان در ادامه، با استناد به مطلبی از مت

الدین  آن ضمن نقل عباراتی از خواجه نصیر در مبحث تالزم بین قضایا است اکتفا کرده است و

که در آنها به روابط فیمابین  7االنوار الدین ارموي در مطالع و سراج 6ر منطق التجریدطوسی د

الخلو از طرف دیگر تصریح  مانعۀالجمع و  مانعۀقضایاي متصله از یک طرف و قضایاي منفصلۀ 

   :شده است، گفته است
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 مانعهسینا بین قضایاي متصله از یک طرف و قضایاي منفصلۀ  در منطق ابن

خواجه . گردد برقرار می خلو از طرف دیگر روابط مهمی المانعۀلجمع و ا

  : نویسد نصیرالدین طوسی در منطق التجرید می

الجمع از مانعۀمنفصلۀ : توان نتیجه گرفت دو منفصله می.... از قضیۀ متصله

الخلو از نقیض مقدم و عین تالی و از مانعۀنقیض تالی و عین مقدم، منفصلۀ 

متصله را از ترکیب یکی از اجزا و نقیض  ۀتوان قضی نیز میقضیۀ منفصله 

  .دیگري به دست آورد

  : نویسد باره می سراج الدین ارموي نیز در مطالع االنوار در این

الجمع در صورتی که در کمیت، کیفیت و مانعۀقضایاي متصله و منفصلۀ 

قرار یکی از اجزا وحدت داشته لکن نقیض تالی متصله جزء دوم منفصله 

  .گیرد متالزم و متعاکس یکدیگر خواهند بود

الخلو در صورتی که در کمیت، کیفیت و یکی مانعۀقضایاي متصله و منفصلۀ 

از اجزا وحدت داشته لکن نقیض مقدم متصله جزء دوم متصله قرار گیرد 

  .  متالزم و متعاکس یکدیگر خواهند بود

مسلمان دو معادلۀ زیر  با توجه به عبارات مذکور بر طبق دیدگاه منطقیون

  .بین قضایاي متصله و منفصله برقرار است

  Q) الخلومانعۀ(یا  Pیا چنین نیست که =  Q، آنگاه Pاگر 

  Qچنین نیست که )الجمع مانعۀ( یا Pیا =  Q، آنگاه Pاگر 

الجمع در مانعۀالخلو و  مانعۀ ۀاز طرف دیگر از آنجا که جدول ارزش قضی

و به ترتیب  8راحت مشخص گردیده استمتون منطقیون مسلمان به ص

در منطق جدید است، با تشکیل » تابع صدقی شفر«و » یاي منطقی«معادل 

توان  سادگی می  در منطق جدید به (P | ~Q)یا  (P⋁Q~)جدول ارزش 

  : را نیز بدست آورد یعنی داریم Qآنگاه  pمعناي اگر 

      (~ ⋁             Qآنگاه  Pاگر  ≡ (

(        ]103تا  101، 1381نبوي، [   Q آنگاهPاگر  ≡ ( ~| 

  نقد و ارزیابی رویکرد سوم

بیان ایشان در مجلۀ مدرس ناظر به شروط صدق گزارة شرطی در سطر دوم است که بین 

همۀ انواع شرطی اعم از استلزام مادي، متصلۀ لزومیه، متصلۀ اتفاقیۀ عامه و اتفاقیۀ خاصه 

 که روشن است. ها در این حالت تابع ارزشی و کاذبند شرطیمشترك است و هریک از این 

 اشتراك انواع شرطی در شروط صدق این سطر مستلزم اشتراك آنها در سایر سطرها نیست و

  .این ادعا که هرگاه این حالت صدق کند شرطی از نوع استلزام مادي است قابل پذیرش نیست
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ویکرد که درآنها به رابطۀ متصله با منفصلۀ این ر اما عبارات مورد استناد از منطق قدیم در

براي اثبات آشنایی  الخلو تصریح شده است نیزمانعۀالجمع و نیز به رابطه متصله با منفصلۀ  مانعۀ

نه بوعلی و نه  ،زیرا اوالً .دانان قدیم با ترکیب تابع ارزشی استلزام مادي کافی نیست منطق

اي  اند هرگز به بیان شروط صدق متصله ذکر کرده خران بوعلی در تقسیماتی که براي متصلهأمت

. اند که شروط صدق آن با شروط صدق ترکیب تابع ارزشی استلزام مادي یکی باشد نپرداخته

با منفصلۀ  لزومیهالدین طوسی مربوط به رابطۀ متصلۀ  خواجه نصیر عبارت نقل شده از ،ثانیاً

  : است هعنادیالخلو  مانعۀیا منفصلۀ  عنادیهالجمع مانعۀ

الجمع من عین المقدم و نقیض مانعۀمنفصلتان ..... اللزومیهیلزم المتصلۀ 

الخلو بالضد منهما و المنفصلۀ متصلۀ تتالف من عین احد مانعۀالتالی و 

  ).50-49، 1362طوسی، ( الجزئین و نقیض االخر

. خورد نمیدر عبارت نقل شده توسط دکتر نبوي به چشم  "اللزومیه"در حالی که قید 

شرح متن ارموي در بحث تالزم شرطیات، که تالزم متصله با منفصلۀ  الدین رازي نیز در قطب

شود،  الجمع نیز از جمله مصادیق آن محسوب میمانعۀالخلو و نیز تالزم متصله با منفصلۀ  همانع

، و مراد از منفصالت  به این نکته تصریح کرده است که مراد از متصالت، متصالت لزومی

  : منفصالت عنادي است

رازي،  [والمراد بالمتصالت فی هذاالباب اللزومیات و باالمنفصالت العنادیات

1294 ،218[  

الخلو که به شرح مانعۀالجمع و تالزم متصله با منفصلۀ مانعۀیعنی تالزم متصله با منفصلۀ 

ذیل در متن ارموي مورد استناد قرار گرفته است مربوط به تالزم متصلۀ لزومیه با منفصلۀ 

  : الخلو استمانعۀالجمع و نیز تالزم متصلۀ لزومیه با منفصلۀ عنادي مانعۀعنادي 

الجمع اذا توافقتا فی الکم و الکیف و احد الجزئین و ناقض تالی  مانعۀالمتصله و - 1

  ).235، 1294ارموي، ( له الجزء االخر من المنفصله تالزمتا و تعاکستاالمتص

الخلو اذا توافقتا فی الکم و الکیف و احدالجزئین و ناقض مقدم مانعۀالمتصله و - 2 

  .)237، 1294ارموي، (المتصله الجزء االخر من المنفصله تالزمتا و تعاکستا 

ارموي، اما متن قبلی که در آن به  شود متون فوق مربوط به گونه که مالحظه می همان

الدین رازي  اختصاص بحث تالزم در شرطیات به لزومیات و عنادیات تصریح شده است از قطب

در چاپ (است که در شرح وي بر متن ارموي آمده است و بین آنها قریب هفده تا نوزده صفحه 

لدین رازي در این ا شاید این فاصله موجب غفلت از شرح قطب. فاصله افتاده است) سنگی

  : الدین رازي به این مطلب تصریح کرده است در شرح شمسیه نیز قطب .خصوص شده باشد
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المراد بالمتصله فی هذاالباب اعنی باب تالزم الشرطیات اللزومیه و بالمنفصله 

العنادیه فمتی صدق اللزوم الکلی بین امرین لصدق منع الجمع بین عین 

 منع الخلو بین نقیض الملزوم و عین الالزم و هذانالملزوم و نقیض الالزم و 

  .)139، 1304رازي، (االنفصاالن متعاکسان علی اللزوم 

الجمع عنادي  مانعۀیعنی متون مورد استناد ایشان مربوط به تالزم متصلۀ لزومیه با منفصلۀ 

تواند به  الخلو عنادي است و دلیل ایشان به کلی خارج از موضوع است و نمی مانعۀو منفصلۀ 

دانان قدیم با شروط صدق ترکیب شرطی استلزام مادي  عنوان شاهدي بر ادعاي آشنایی منطق

و  به وضوحسینا  توان وجود استلزام مادي را در منطق ابن آیا با این توضیحات باز می. تلقی شود

  اثبات کرد؟  به دالیل متعدد با استناد

صدق استلزام مادي به دلیل وجود قرائن شروط  سینا از آگاهی ابن: رویکرد چهارم

  .متون وي مورد تردید است مختلف در

مگاري و  -منطق رواقی«خود با عنوان  ۀنام پایان در 1378جمعه درسال   دکترمهدي امامی

مگاري بر -گذاري منطق رواقیتأثیر ة، که در فصل آخر آن به دایر»سینا آن در منطق ابن تأثیر

مگاري  -دانان رواقی هاي مختلف منطق دیدگاه تأثیرات پرداخته است، شرطی ۀسینا در زمین ابن

به خصوص منطق شفاء را پذیرفته و به تبیین آن  سینا ابندر موضوع قضیۀ شرطیه بر منطق 

االطالق، فما یدعی فیه انّه  المتّصل اما علی فلیکن«ایشان با استناد به عبارت . پرداخته است

یلزم فیه صدق التّالی عن المقدم واالول  التّحقیق فما قدم و اما علییصدق التّالی منه مع الم

، 1404سینا،  ابن( »منهما اعم من الثانی، اذ ینقسم الی ما معیته بلزوم والی ما معیته باتّفاق

  : چنین گفته است )237

توانیم ارائه دهیم این است که  طرح مناسبی که بر اساس عبارت فوق می

چرا که  .شرطیه را بیان کرده است ۀدر اینجا، سه تعبیر از قضیسینا  ابن

االطالق را به دو قسم لزومیه و اتفاقیه تقسیم کرده و لذا  سینا متصل علی ابن

متصله وجود دارد، اما با  ۀشرطی ۀبه حسب ظاهر از دیدگاه او دو نوع قضی

که سینا که طرح خواهد شد باید بگوییم  هاي دیگر ابن توجه به بحث

االطالق به حسب تعبیر و ارزشیابی حساب  سینا براي متصل علی ابن

گویی این که  ؛با لزومیه و اتفاقیه متفاوت است اي باز نموده که کامالً جداگانه

وجود دارد که داراي معیار صدق و کذب خاص   براي متصل یک تعبیر عامی

  .)209، 1378جمعه،  امامی( و بنابراین داراي جدول ارزش خاص است
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این قرائن  ۀاز جمل. کند یید میأوي در ادامه به قرائنی اشاره نموده که این تفسیر را ت

است  "االطالق المتصل علی"و  "ما معیته باتفاق"، "ما معیته بلزوم" ۀاستخراج عناوین سه گان

وجود دارد و معیار و مالك صدق آن  سینا ابندرعبارت نقل شده از  "مامعیته بلزوم"که 

اساس آن صرف  بر همان عبارت آمده است و در "مایلزم فیه صدق التالی عن المقدم"درعبارت 

توافق و معیت صدق تالی با مقدم، براي صدق شرطیه متصله مذکور کافی نیست، بلکه باید 

بین مقدم و  لزومیاین صورت صدق متصله تابع اتصال  صدق تالی از مقدم ناشی شود که در

 "نامعین"براي  " ? "و ماتریس آن، اگرازعالمت . تالی است نه تابع صدق یا کذب مقدم و تالی

هاي  در مواضع متعددي با عبارت سینا ابن، "ما معیته باتفاق"بر  اما. است [??0?]استفاده کنیم 

علی معنی "عبیر توان به عبارت ذیل که در آن ت مختلف داللت کرده است که از جمله می

  : آمده است اشاره نمود "الموافقه

ان کان کل حمار ناطقاً فکل انسان ناطق صدق فی : فلننظر هل قول القائل

یجب ان یکون صدقاً علی معنی الموافقۀ، فانه اذا : معنی الموافقۀ؟ فنقول

فرضنا کل حمار ناطق او ال شیئ من الحمیر ناطقاً، فالصدق فی نفسه هو آن 

فاذا اعتبرت کون التالی صدقاً فی نفسه ال الزما عن المقدم، . ن ناطقکل انسا

، 1404، سینا ابن( فقولنا کلما کان الحمار ناطقاً فان کل انسان ناطق، حق

270(.  

معنی "تعبیر  سینا ابناول اینکه . جمعه از این عبارت سه نکته را به دست آورده است امامی

شود که  قرار داده است و از این روشن می "المقدم عن ی الزماًکون التال"را در برابر  "هالموافق

دوم اینکه صدق تالی تنها شرط صدق  .است "مامعیته باتفاق"همان  "همعنی الموافق"مراد او از 

و سوم اینکه متصلۀ . متصلۀ اتفاقیه است و الزم نیست این صدق با صدق مقدم همراه باشد

  .]211، 1378جمعه،  امامی[ است [1010]اتفاقیه داراي ماتریس 

در دو موضع از  "المتصل علی االطالق"وي در ادامه به این مطلب پرداخته است که از 

  : منطق شفاء تعبیر شده است

شناخت نوع اتّباع در قضیۀ  سینا ابندر فصل اول از مقالۀ پنجم کتاب قیاس که در آن ) الف

هاي مختلف بین مقدم و تالی را بر اساس روابط علّی  متصله را الزم شمرده و پس از اینکه عالقه

و معلولی و تضایف بیان نموده به نوعی از اتّباع پرداخته که تالی فقط از جهت صدق تابع مقدم 

ی و و هیچ یک از عالئق علّ) شداي که اگر مقدم صادق باشد تالی نیز صادق با به گونه( است 

  : معلولی یا تضایف در آن نیست

فحري بنا االن ان ننظر اوالً فی االتباع الذي فی االتصال فنقول ان االتباع قد 

و قد یکون االتباع علی سبیل خارجۀ عن هذه السبیل، فیکون المقدم  ...یکون

عالقۀ من العالقات  اذا کان صادقاً فان التالی ایضاً صادق غیر ان تکون هناك

  .)234و 233، 1404، سینا ابن(
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با صراحت صدق تالی را تنها شرط صدق اتفاقی  سینا ابنبا استناد به اینکه  سپسایشان 

و درمتصل دانسته  متصله مقدم را شرط صدقصدق ی نمود ولی در اینجا صدق تالی به تبع تلقّ

که این تعبیر غیر  گرفتهنتیجه ، را "تالیصدق "نه  و را "صدق التالی مع المقدم"علی االطالق 

.]213، 1378ه، جمع امامی[ از تعبیري است که از اتفاقیه ارائه شده است

 بیان اصناف قضیۀ متصله و پس از سینا ابنپنجم کتاب قیاس،  ۀفصل سوم ازمقال در) ب

یه متفاوت اتفاق متصله به دست داده که با جدول ارزش لزومیه و منفصله، جدول ارزشی را از

  :باشد می [1011]داراي ماتریس  است و

و یجوز ان یکون مقدمه  و تالیه کاذباً المتصل ال یجوز ان یکون مقدمه صادقاً

 ل، کقولنا ان کان االنسان حجراًبل قیعلی النحو الذي ق و تالیه صادقاً کاذباً

و قد یکونان کالهما کاذبین، کقولنا ان کان االنسان حجرا  کان جسماً

  .)261و 260، 1404، سینا ابن(فاالنسان جماد 

  : گوید جمعه پس از اشاره به این شروط می دکتر امامی

شرطیه  ۀواضح است که این تعبیر از اتصال همان تعبیر فیلونی از قضی کامالً

دو مفهوم سلب و  ۀرا به وسیلمتصله  ۀابتدا شرطی سینا ابنچرا که  .است

را نمادي کنیم و المتصل را با  سینا ابنکند و اگر ما بیان  عطف تعریف می

→   : نمایش دهیم خواهیم داشت  

دهد، در واقع حکم به جواز  وقتی حکم به نفی جواز صدق مقدم و کذب تالی می سینا ابن

هد که همان جدول ارزش فیلونی د دهد و جدول ارزشی از متصله ارائه می سه حالت دیگر می

  .)215و214، 1378ه، جمع امامی( است

  : و سپس طرح خود را در یک جمع بندي چنین به پایان برده است

یک مقسم ثنائی بر قضیه شرطیه اعمال نمود اما سه تعبیر با سه  سینا ابن

ارزشیابی مختلف ارائه کرد که مستلزم سه جدول ارزش بود و در واقع او 

براي مفهوم شرط به عنوان مقسم جایی جداگانه از اقسام باز نمود و از آن 

ی عن صدق التال: این سه تعبیر عبارت بودند از. تعبیري جداگانه ارائه داد

 اگر چنین باشدالمقدم، صدق التالی مع المقدم و صدق التالی فی نفسه، 

توان براي مفهوم صوري شرط به همان تعبیر فیلونی، در منطق  آنگاه می

  .)215، 1378ه، جمع امامی(.، جایگاه منطقی قائل شدسینا ابن

او ابتدا . داده استخاتمه  سینا ابنهایی در کالم  ایشان مطالب این فصل را با بیان اضطراب

 ۀرسید اختصاص به متصل تعابیري که به نظر می سینا ابنبه عباراتی استناد نموده که در آنها 

، "مطابقت در وجود"یا تعابیر  "یصدق التالی منه مع المقدم"یعنی تعبیر (االطالق دارند  علی

د اتفاقیه به را در مور) "نیز صادق است  اگر اولی صادق است دومی"، "موافقت درصدق"

 ۀرسید به اتفاقیه اختصاص دارد درمورد متصل می کاربرده است و یا تعبیري را که به نظر

  : کنیم در ذیل به دو نمونه از این عبارات اشاره می. االطالق به کار برده است علی
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، فالحمار ناهق و نعنی به کلما کان االنسان ناطقاً: هل یصح ان نقول-1

و الموافقه فی الصدق ال اللزوم؟ کما کان یصح ان نقول  المطابقه فی الوجود

فالحمار ناهق؟ فنقول اما هذا،  ان کان االنسان ناطقاً: بهذاالمعنی من االتصال

حق فهیهنا یکفی  ، فذلک التالی ایضاًفهو حق فان معناه ان کان االول حقاً

  .)265، 1404، سینا ابن( فی التالی ان یکون حقاً

.]279، 1404، سینا ابن [...موافقۀالذي فیه  االطالق هو تصل علیالم الشرطی ان- 2

  : گوید لذا ایشان در ادامه می

قطع نظر از اتفاقیه یا   در این صورت دیگر چیزي به نام شرطی مقسمی

هست، جایگاه منطقی  لزومیه بودن آن نداریم و اگر چنین باشد که ظاهراً

ال یجوز ان یکون مقدمه "که عبارت بود از  "المتصل"از  سینا ابنتعبیر سوم 

یا آنچه که به   مقسمی ۀدر منطق او کجاست؟ شرطی "و تالیه کاذباً صادقاً

 گیرد چه تعبیري دارد؟ و عنوان متصله مقسم اتفاقیه و لزومیه قرار می

  .)218، 1378ه، جمع امامی( شرایط صدق آن کدام است؟

  شرطی مقسمی 9خواجه نصیرالدین طوسی در شرح منطق اشاراتو سپس با استناد به سخن 

جمعه،  امامی(اي دانسته که اتفاقیه بودن یا لزومیه بودن آن نامعلوم است  را همان قضیۀ شرطیه

داراي شروط صدقی  و از این کالم خواجه نتیجه گرفته است که شرطی مقسمی  )218، 1378

نیست زیرا امري مبهم است و تا متعین به تعین  نامعلوم است که به لحاظ منطقی قابل بحث

  : گوید ایشان در پایان می. گیرد هاي منطقی قرار نمی یا اتفاق نشود در مدار بحث لزومی 

دانسته و  ، تعبیر فیلونی شرط را نادرست و غیر قابل قبول میسینا ابنیا 

را با قضیه یا اینکه از آن تلقی مبهم و یا نادرستی داشته است و لذا آن 

اتفاقیه خلط نموده است و به عبارت دیگر آن را در قالب قضیۀ اتفاقیه 

  .)218، 1378جمعه،  امامی( فهمیده است می

  :هاي این دو فرض پرداخته است ها و مبعد و سپس به بیان مقرّب

دانسته  قبول می متصله را غیرقابل ۀتعبیر فیلونی شرطی سینا ابناینکه 

اول اینکه او تعبیر فیلونی از متصله را همراه با جدول : عمده دارداست دو مبعد 

ارزش ارائه نمود و لحن او هم در متن ذکر شده لحن قبول و پذیرش است و 

... هیچ موضعی مبنی بر انتقاد یا انکار و ابطال نسبت به آن اتخاذ نکرده است

تالزمات یا دوم اینکه معادالتی را در بین قضایاي شرطیه و تحت عنوان م

ها  طرح این معادالت در قالب مثال قضایاي محرفه مطرح نموده است و عمدتاً

النهار راهنا  لما کان«از جمله در منطق اشارات قضیه . صورت پذیرفته است

ال یکون النهار موجودا او یکون «را با قضیه » الشمس طالعه کانت) ثابتا(=

، 1، اشارات، جسینا ابن( تتراز دانسته اس قوه و هم هم» الشمس طالعه

و البته معادله مذکور در منطق شفا به صورت نمادي بین دو قضیه  )140و139

، سینا ابن( .شده است ارائه» الیکون ا ب او یکون ج د«و » ان کان ا ب فج د«

. و این معادله همان مفهوم استلزام مادي در منطق جدید است )251شفا، 

االطالق و متصله  از متصلۀ علی سینا ابنتعابیر ..... اما مقرب آن این است که

.)220و 219، 1378جمعه،  امامی(االتفاق با یکدیگر قابل تطبیق است  علی
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  نقد و ارزیابی رویکرد چهارم

. کند جمعه راه را بر بررسی و نقد مطالب ایشان هموار می امامی  مالحظات همه جانبۀ دکتر

هم در  سینا ابن، اظهار داشت سینا ابنهایی در کالم  همانطور که ایشان خود، در بیان اضطراب

االطالق از تعابیري که در مورد اتفاقیه به کاربرده استفاده نموده است و هم در  تعبیر از متصلۀ علی

. االطالق به کار برده استفاده نموده است اتفاقیه از تعابیري که در مورد متصلۀ علیتعبیر ازمتصلۀ 

تواند جانب این فرض را تقویت کند که بوعلی این دو را در یک معنی یعنی همان  این مطلب می

بدیهی است . اتفاقیه به کار برده است، نه این که دلیلی بر وجود اضطراب در کالم وي تلقی شود

از شروط صدق استلزام مادي اقامه شده است  سینا ابندالیلی که به نفع فرضیۀ آگاهی  اگر به

پاسخ دهیم و نیز قرائن دیگري پیدا کنیم که بر عدم آگاهی او از شروط صدق استلزام مادي 

  .از شروط صدق استلزام مادي حکم نماییم سینا ابنتوانیم به عدم آگاهی  داللت می کنند، می

دو دلیل عمده به نفع فرضیۀ آگاهی بوعلی از استلزام مادي در مقام بیان شروط  جمعه امامی 

یکی عبارت . و نیز بیان روابط بین قضایاي متصله و منفصله اقامه کرده است صدق متصلۀ مقسمی 

است که به صورت ناقص مورد  در مقام بیان شروط صدق متصلۀ مقسمی  سینا ابنذکر شده از 

هاي  بعالوه، مثال. است و قطعۀ نقل شده حاوي شروط صدق سطر اول نیست استناد قرارگرفته

) ان کان االنسان حجراً فاالنسان جماد(و چهارم آن ) االنسان حجراً کان جسماً ان کان(سطر سوم 

ازنوع لزومیه است و چنانچه همراه با ادامۀ آن مورد توجه قرار گیرد نادرستی این فرضیه که 

را به صورتی منطبق با شروط صدق استلزام فیلونی یا   متصلۀ مقسمی شروط صدق سینا ابن

: چنین است سینا ابنعبارت کامل . شود استلزام مادي بیان کرده روشن می
  

المتصل ال یجوز ان یکون مقدمه صادقاً و تالیه کاذباً و یجوز ان یکون مقدمه 

ان کان االنسان حجراً کان کاذباً و تالیه صادقاً علی النحو الذي قیل قبل، کقولنا 

. جسماً و قد یکونان کالهما کاذبین، کقولنا ان کان االنسان حجراً فاالنسان جماد

و قد یکون . و ال یجوز ان یکون متصل موجب کاذب صادق االجزاء کما مثلنا

الکذب  متعینۀصادقاً حقاً و اجزائه ال صادقه متعینۀ الصدق بنفسها و ال کاذبه 

.]261و 260، 1404، سینا ابن[بنفسها کقولک ان کان عبداهللا یکتب فیحرك یده 

که در آن در ادامۀ قطعه مورد استناد در این رویکرد ابتدا شروط صدق سطر اول اتفاقیه آمده و 

 به شروط صدق لزومیه پرداخته است » فیحرك یده... وقد یکون صادقاً حقاً و«سپس با عبارت

بر این مطلب دارد که لزومیه گاهی ممکن است صادق باشد در حالی که صدق یا  که داللت

روشن است مجموع این عبارت بیانگر شروطی نیست . کذب هیچ یک از اجزاء آن محرز نیست

منطبق  [1011]که با شروط صدق ترکیب تابع ارزشی استلزام مادي منطق جدید با ماتریس 

هیچ دلیلی فقط بخشی از آن توسط ایشان  ارت، که بیارزیابی صحیح مجموع این عب. نیست

اتفاقیه (هاي شرطی متصله  مورد استناد قرار گرفته، این است که بوعلی پس از بیان انواع گزاره

و شروط صدق آنها و نیز بیان نوع ارتباط آنها در یک بیان کلی به بازگویی شروط ) و لزومیه

به نحو مختلفی که در آن حاالت، متصله  و احصاء حاالت) اتفاقیه و لزومیه با هم(صدق متصله 

 .به عمل آورد صادق است پرداخته است، بدون آنکه بین اتفاقیه و لزومیه تفکیکی  اتفاقی یا لزومی
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تواند به عنوان شروط صدق متصلۀ اتفاقیه لحاظ شود نه  شروط ذکر شده در کل عبارت نه میلذا 

تواند به عنوان شروط  نظر گرفته شود و نه میدر  تواند به عنوان شروط صدق متصله لزومی  می

شد مقسم آن دو و شروط صدق آن با شروط صدق  لحاظ شود که گمان می صدق متصله عامی 

المتصل ال " سینا ابنبنابراین نباید براساس جملۀ آغازین . استلزام مادي منطق جدید یکی است

عبارت، که تنها مربوط به شروط صدق  در صدر این "یجوز ان یکون مقدمه صادقاً و تالیه کاذباً

یک از دو قسم اتفاقی و  یکی از سطرهاي جدول ارزش متصله است و بر اساس آن متصله در هیچ

دراین حالت صادق نیست، به تفسیر شروط صدق متصله در کلیۀ سطرها بپردازیم و از  لزومی 

نحو کلی و بدون تفکیک  عبارت بوعلی که در آن شروط صدق متصله در سطرهاي دیگر به ۀادام

شروط صدق تمامی  سینا ابنتشریح شده است غفلت نماییم و ادعا کنیم که   بین اتفاقی و لزومی

P)~سطرهاي شرطیۀ متصله را با عبارت یعنی   ∙ ~Q) بیان نموده است.   

حکم به جواز  ۀنباید حکم به نفی جواز صدق مقدم و کذب تالی را به منزل ،به عبارت دیگر

المتصل ال یجوز ان یکون مقدمه " ۀجمل چرا که اوالً. صدق متصله در سه سطر دیگر تلقی کنیم

وجه مشترك انواع مختلف متصلۀ لزومیه، اتفاقیه و نیز استلزام مادي است  "و تالیه کاذباً صادقاً

این  دلیلی بر کرد نباید ادامۀ آن شروط صدق دیگري را ذکر نمی و تصریح به آن حتی اگر در

اي غیر از دو قسم  ادعا تلقی شود که بوعلی آن را اختصاصاً براي بیان شروط صدق متصله

 عبارت یاد شده به شروط صدق متصله در ۀبوعلی در ادام ثانیاً. اتفاقیه و لزومیه آورده است

ملۀ تصورکنیم ج سایر سطرها تصریح نموده است و نباید با استنادي ناقص به عبارت مذکور

دو  ۀو بیانگر تعریف متصله به وسیل سینا ابنآغازین این عبارت یگانه شرط صدق متصله در نظر 

  .مفهوم سلب و عطف است که مستلزم صدق متصله در سه سطر دیگر است

التحقیق و بیان اعم بودن  االطالق و علی به متصله علی ۀتقسیم متصل بعالوه بوعلی پس از 

ان لم «التحقیق در مثال  االطالق از متصله علی علی ۀاعم بودن متصلبه شبهۀ   ،اولی از دومی

قابل توضیح است و امکان   که صدق آن فقط به نحو لزومی» لم یکن حساساً یکن االنسان حیواناً

توجیه آن بر اساس شروط صدق متصلۀ اتفاقی به دلیل کذب مقدم و تالی آن وجود ندارد 

التحقیق را به حالتی  االطالق از علی شبهه اعمیت متصله علیمقام پاسخ به این  پرداخته و در

این تخصیص بدان . خاص اختصاص داده است که در آن حالت مقدم و تالی هر دو کاذب نباشد

معنی است که بوعلی با آگاهی از حاالت مختلف ترکیبی از صدق و کذب مقدم و تالی، اعمیت 

را در حالت خاص استثناء کرده و به حالتی اختصاص التحقیق  علی ۀاالطالق از متصل متصله علی

تواند همان استلزام  االطالق نمی داده است که تالی صادق باشد و در این صورت متصله علی

چون استلزام مادي حتی در صورتی که مقدم و تالی کاذب باشد نیز صادق  .مادي تلقی شود

ان کان «، »لم یکن حساساً االنسان حیواناً ان لم یکن«هاي  گزاره سینا ابناست و باالخره اینکه 

  را نیز فقط به نحو لزومی» فال نصف لها ان کانت العشرة فرداً«و » فالغراب ناطق االنسان ناعقاً

ادعا شده با   هرگز توجیهی بر صدق آنها بر اساس شروط صدق متصلۀ مقسمیِ و صادق دانسته

  .ارائه نکرده است [1011]ماتریس 

ایشان بر آگاهی بوعلی از شروط صدق استلزام مادي مربوط به رابطۀ متصله با  اما دلیل دوم

  .رویکرد سوم آوردیم الجمع است که نقد آن را در نقد و بررسیمانعۀالخلو و مانعۀمنفصله 
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  .شروط صدق اتفاقی اعم با شروط صدق استلزام مادي یکی است: رویکرد پنجم

کتاب منطق ربط قضایاي شرطی مطلق، شرطی مقدمۀ  در1385سال  فلّاحی در دکتر

ادات استلزام  دانان قدیم نسبت داده و براي شرطی مطلق از و شرطی اتفاقی را به منطق  لزومی

آن چنین  و شرطی اتفاقی دانسته است که از  مادي استفاده کرده و آن را مقسم شرطی لزومی

  . ستلزام مادي استشود که شرطی مطلق همان ترکیب تابع ارزشی ا استنباط می

ایشان در ادامه پس از نقل مطلبی از نگارنده که از آن به ظاهر همین ادعا از متنی از 

دانان قدیم قائل به برابري شرطی اتفاقی با  شود، با استناد به اینکه منطق برداشت می سینا ابن

 هستند به  و نقیض ترکیب شرطی لزومی) استلزام مادي(ترکیب عطفی شرطی مطلق 

بندي شرطی اتفاقی پرداخته و از ترکیب شرطی اتفاقی تعبیري ارائه داده است که بنابر  صورت

فالحی به دو نکته . اند قرار داده  دانان قدیم اتفاقی را به شرط عدم لزوم قسیم لزومی آن منطق

اتفاقی در دانان قدیم شرطی  بنا بر نظر بسیاري از منطق ،اشاره کرده است یکی اینکه دیگر نیز

 نموده، صرفاً منحصر  ها کارایی ندارد از این رو آنها شرطی مطلق را به شرطی لزومی استدالل

دوم . اند اند و ذکري از احکام شرطی مطلق به میان نیاورده را بیان کرده  قواعد شرطی لزومی

گزارة  صادق است ولی Q→(P�~P)ایشان با استناد به اینکه در شرطی اتفاقی گزارة  ،اینکه

(P�~P)→(P�~P) جانشین آن است، تنها به این دلیل که میان هر گزاره و نقیض  ۀکه نمون

دانان قدیم مبنی بر عدم کاربرد  برقرار است، صادق نیست نظر منطق  آن تنها شرطی لزومی

ها را صائب تلقی نموده اما جاري نبودن قاعدة جانشینی در  شرطی اتفاقی در استدالل

 .)9-15، 1385فالحی، ( اقی را مهمترین ایراد شرطی اتفاقی بر شمرده استهاي اتف شرطی

که همان جدول ارزش  ،[1011]ایشان سپس جدول ارزش شرطی مطلق را بر اساس ماتریس 

را با استناد به نقش بنیادین ربط بین   و نیز جدول ارزش شرطی لزومی ،استلزام مادي است

  ).18- 21، 1385فالحی، ( ترسیم کرده است  ومیمقدم و تالی در تعیین ارزش شرطی لز

» شرطی اتفاقی در منطق جدید«اي با عنوان  مقاله نیز در 1388فالحی در زمستان سال 

ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز منتشر شد ضمن  ةهاي فلسفی دانشکد نشریۀ پژوهش که در

شرطی که به معناي صدق  نوع دیگري از از  در کنار شرطی لزومی سینا ابناشاره به تعریفی که 

اشاره به اینکه خونجی بدون توجه به  اند و نیز متاخّران آن را اتفاقی عام نامیده تالی است و

اند به کار  معناي دیگري که پس از او آن را اتفاقی خاص نامیده اتفاقی را در سینا ابنتعریف 

بدون شرط "و  "بشرط عدم لزوم"به دو نوع خران أمت نظر این دو را بنا بر ، هریک ازاست برده

وي در ادامه . نام برده است "البشرط"و  "بشرط ال"تقسیم نموده و از آنها با تعابیر  "عدم لزوم

که بنابر (و دو قسمِ شرطی مطلق   از شرطی لزومی خواجه نصیر و سینا ابناین پایه که تعریف  بر

اتفاقی  یعنی اتفاقی عام و ،)م مادي استمقدمۀ کتاب ربط همان شرطی استلزا نظر وي در

 سه قسم لزومی، اتفاقی عام و در خاص این گمان را به وجود آورده است که شرطی منحصر

 و قسم دیگري ندارد، ادعا نموده است که این فرض مبناي استدالل برخی از ،اتفاقی خاص است

   10.بیراهه کشانده استبه  آنها را معاصران بر تابع ارزشی نبودن مطلق شرطی شده و
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از فارابی، این  یهای فالحی سپس براي اثبات تابع ارزشی بودن شرطی مطلق با ذکر مثال

  : سینا و مظفر بحث خود را ادامه داده است

 هرگاه خورشید طلوع کرد هوا ابري بود ؛)78، 1367فارابی، ( رود اگر زید بیاید عمرو می

؛ )362، 1964سینا،  ابن( بیند روي کند عمرو را می هرگاه زید پیاده ؛]259، 1964، سینا ابن[

و با تبیین  .)179، 1968مظفر، ( هرگاه محمد وارد کالس شد استاد درس را شروع کرده بود

مثال چهارم بر اساس فهم عرفی به استخراج معنایی معادل استلزام مادي رسیده و آن را اتفاقی 

  : اعم نامیده است

... ونه در مثال چهارم ورود محمد و عدم شروع استاد نفی شده استبراي نم

هرگز نشد که محمد وارد "شود این است که  آنچه از این مثال فهمیده می

رو این مثال معادل  از این. "کالس شود و استاد درس را شروع نکرده باشد

  : معانی هم ارز زیر است

عدم اجتماع مقدم و نقیض تالی

"و کذب تالی صدق مقدم"نفی 

.کذب مقدم یا صدق تالی

نامیم،  می "اتفاقی اعم  "ما این معنا را که همان استلزام تابع ارزشی است 

را داشته  "صدق تالی"زیرا این مفهوم عام تر از اتفاقی عام است، چون وقتی 

و از آنجا که این اتفاقی اعم . را نیز داریم "کذب مقدم یا صدق تالی"باشیم 

توان با یا بدون لزوم در نظر گرفت بنابراین دوگونه اتفاقی اعم خواهیم  را می

  .)106-107، 1388فالحی، (البشرط و بشرط ال : داشت

ال و البشرط تقسیم نموده وبا استفاده از ادات  به دو نوع بشرط ادامه اتفاقی اعم را نیز وي در

دراین  .قدیم پرداخته استمنطق  امکان به تحلیل صوري انواع شرطی در موجه ضرورت و

فرض نموده وبراساس آن ابتدا  A→Bتحلیل، فالحی شرطی اتفاقی اعم را معادل استلزام مادي 

یعنی  ،آن دو قسم دیگر آن را به عنوان یکی از اقسام آن وسپس با استفاده از  شرطی لزومی

بندي  زیر صورت را تعریف و به شرح ،ال و شرطی اتفاقی اعم البشرط شرطی اتفاقی اعم بشرط

   11:نموده است

   ●A→B )□.1(                                متصلۀ لزومیه                                                                    

 (A→B)□ ~ � (A→B) .2                                                                متصلۀ اتفاقی اعم بشرط ال

●   

  ● A→B .3                                              متصلۀ اتفاقی اعم البشرط                                            

هاي یاد شده در واقع همان اتفاقی  که بدین معنی است که اتفاقی اعم مستخرج از مثال 

و به شرط عدم لزوم ) لزومیه تصلۀم(اعم البشرط است که داراي دو قسم به شرط لزوم 

اعم بشرط ال قسیم لزومیه است و  ،به عبارت دیگر در نظر ایشان اتفاقی. است) اتفاقیۀبشرط ال(

  .اعم البشرط مقسم آن دو است ۀاتفاقی
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 اعم بشرط ال را، براین اساس که اتفاق آن است که اتفاق افتاده و ۀفالحی در ادامه اتفاقی

 ۀعام ۀنوع اتفاقی ایشان سپس دو. شایستۀ عنوان اتفاق دانسته استضرورت نداشته است، 

  : بندي نموده خاص بشرط ال را نیز صورت ۀاتفاقی بشرط ال و

 ~ � B .4                                   اتفاقی عام بشرط ال                                                

□(A→B)*

 (A→B)□ ~ � (A � B) .5                            اتفاقی خاص بشرط ال                                          

*

اقسام شرطی  یعنی از .آشکار است این دو در تعریف مطلق اتفاق جاي ندارند :و افزوده است

شود  این مطلب بدین معنی است که بر خالف نظر رایج که تصور می. شوند مطلق محسوب نمی

خاصه هر یک  ۀخران این دو و اتفاقیأعامه و در نظر مت ۀمتصلۀ لزومیه و اتفاقی سینا ابندر نظر 

بلکه تنها دو قسم  ؛چنین نیست ،شوند قسیم یکدیگر و از اقسام شرطی مطلق محسوب می

  .اند اعم بشرط ال قسیم یکدیگر و از اقسام شرطی مطلق ۀلزومیه و متصلۀ اتفاقی ۀتصلم

به دو نوع  (A→B)□ سینا شرطی لزومی ابن نظر فالحی در ادامه، ضمن اشاره به اینکه در

شود که خواجه نصیر آنها را به ترتیب  با مقدم ممتنع تقسیم می  لزومی با مقدم ممکن و  لزومی

  : پرداخته  بندي انواع لزومی به صورت ،لفظی نامیده است  لزومی وحقیقی  لزومی

  A◊ � (A→B)□ .6                               حقیقی                                                      متصلۀ لزومی 

 � (A→B)□ .7                          لفظی                                                           متصلۀ لزومی 

~◊A

با  ،نافی ضرورت بین مقدم و تالی است A→Bسپس با عنایت به اینکه اتفاقی اعم البشرط 

دست   بندي انواع اتفاقی متناظر با انواع لزومی ها به صورت حذف ادات موجه از صورت لزومی

  : است یافته

 � (A→B) .8                                                                   اتفاقی حقیقی البشرط                    

A
 � (A→B) .9                          اتفاقی لفظی البشرط                                                             

~A   

تحویل نموده و به  A~و  A�Bسازي دو فرمول اخیر، آنها را به ترتیب به  و پس از ساده 

حقیقی البشرط همان اتفاقی خاص است و اتفاقی  ۀاتفاقی اینکه این مطلب اشاره کرده است که

لفظی البشرط و نیز اتفاقی لفظی بشرط ال که با افزودن نفی لزوم به اتفاقی لفظی البشرط به 

  : آید، و صورت آن به شرح ذیل است دست می

 � A~ � (A→B) .10                              اتفاقی لفظی بشرط ال                                 

~□(A→B)  

ابتکارات ایشان  قابل تحویل است از A�~□(A→B)~ سازي به فرمول و پس از ساده

  12.است
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بایست ادات  وي در ادامه ضمن اشاره به این نکته که براي ساختن انواع اتفاقی البشرط نمی

کردیم به تصحیح انواع اتفاقی البشرط به شرح ذیل پرداخته و تنها نوع دوم  امکان را حذف می

  : آن را قابل ساده کردن دانسته است

A◊ � (A→B) .11                                                                   اتفاقی حقیقی البشرط                

 � (A→B) .12                                                                اتفاقی لفظی البشرط                   

~◊A 

  . ساده نمود A~□توان به  را بنا برنظر ایشان می  که دومی

و باالخره اینکه فالحی براي یافتن صورت شرطی مقسم لزومیه و اتفاقیه متوسل به ادات 

به  "شرطی اتفاقی  شرطی لزومی"به   بر اساس تعریف شرطی مقسمی الخلو شده و مانعۀال انفص

یک به اعتبار نوع خاصی از اتفاقی ساخته  به شرح ذیل که هر  شناسایی انواع شرطی مقسمی

  : شود پرداخته است می

 � A~ .13       منع خلو بین اتفاقیه لفظی البشرط و متصلۀ لزومی= البشرط لفظی   شرطی مقسمی

□(A→B)
   B � □(A→B) .14                   منع خلو بین اتفاقیه عامه البشرط و متصلۀ لزومی= البشرط عام  شرطی مقسمی

 � (A�B) .15*                خاصه البشرط و متصلۀ لزومی ۀمنع خلو بین اتفاقی= البشرط خاص  شرطی مقسمی

□(A→B)  

 � (A→B) .16●                   اعم البشرط و متصلۀ لزومی ۀخلو بین اتفاقیمنع = البشرط اعم  شرطی مقسمی

□(A→B)
  لفظی بشرط ال و متصلۀ لزومی ۀمنع خلو بین اتفاقی= بشرط ال لفظی  شرطی مقسمی

  17. [~A � ~□(A→B)] � □(A→B)

 � [B� ~□(A→B) ] .18*   عامه بشرط الو متصلۀ لزومی ۀمنع خلو بین اتفاقی= بشرط ال عام  شرطی مقسمی

□(A→B)
  خاصه بشرط الو متصلۀ لزومی ۀمنع خلو بین اتفاقی= بشرط ال خاص  شرطی مقسمی

   19. [(A�B) � ~□(A→B)] � □(A→B )  

  اعم بشرط ال و متصلۀ لزومی ۀمنع خلو بین اتفاقی= بشرط ال اعم  شرطی مقسمی

    ●20. [(A→B)� ~□(A→B)] � □(A→B)  

هاي  مقسمی �Q(P�~Q) با منفصلۀ P�Qارز بودن منفصلۀ  استناد به همبا  و در آخر

وي همچنین با استناد به هم ارز بودن . هاي البشرط تحویل نموده است بشرط ال را به مقسمی

P�□P  باP البشرط اعم با اتفاقی البشرط اعم حکم نموده است و در   ارزي مقسمی به هم

  : فته استزیر دست یا  نهایت به انواع مقسمی

   .A � □(A→B) 21                                                                          لفظی                     مقسمی

� B .22*                                                                              عام                    مقسمی □(A→B)

  

� (A�B) .23                                                                     خاص                   مقسمی □(A→B) 

     ●                                               (A→B) .24                              اعم  مقسمی
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و   اعم حاصل از منع خلو بین لزومی  تنها مقسمیپایان فالحی براي اثبات این نکته که  در

براي این . ارز با اتفاقی اعم البشرط است سراغ جداول ارزش رفته است اتفاقی اعم معادل و هم

کار وي ابتدا جدول دو ارزشی هشت سطري متصلۀ لزومیه را، که در آن براي ربط و اتصال 

فالحی، . رك[ شده و ابتکار خودش استمقدم با تالی نیز از دو ارزش صفر و یک استفاده 

  : ، بیان نموده است]32، 1388و فالحی،  20، 1385

  عدم لزوم     

~□(A→B)  

  شرطی لزومی

□(A→B)  
  مقدم  تالی  ربط

01111
10011
*  *  1  0  1  

10001
01110
10010
0  1  1  0  0  
10000

بشرط ال جدول ارزش انواع  هاي البشرط و فرمول اتفاقی این جدول و و سپس با استفاده از

  : اتفاقی را محاسبه نموده است
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  اتفاقی بشرط ال                   اتفاقی البشرط                

  مقدم  تالی  ربط  خاص  عام  لفظی  اعم  خاص  عام  لفظی  اعم

10  1  1  0  0  0  0  1  1  1  
1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  
*  *  *  *  *  *  *  *  1  0  1  
00000000101
1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  
1  1  1  0  1  1  1  0  0  1  0  
11000000100
11001100000

  

این جدول را که در آن هر دو سطر متوالی به طور  ةفالحی در ادامه صورت ساده شد

ها  براي این کار در صورت ناهمسان بودن ارزش: (فشرده در یک سطر خالصه شده آورده است

استفاده شده و جدول ارزش  0و  *به جاي  0و از  0و  1به جاي  ?در آن دو سطر از عالمت 

)فشردة زیر به دست آمده است

  

   لزومی        اتفاقی بشرط ال  اتفاقی البشرط      

  مقدم  تالی    خاص  عام  لفظی  اعم  خاص  عام  لفظی  اعم
1  0  1  1  ?  0  ?  ?  ?  1  1  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
1110???0?10
1100??00?00

  

اساس منع خلو بین اتفاقی  را بر  مقسمی ۀو در آخر جدول ارزش هشت سطري متصل

  : محاسبه کرده است  ال و لزومی و نیز بین اتفاقی بشرط  البشرط و لزومی

  

  اتفاقی بشرط ال  لزومی                 اتفاقی البشرط  لزومی          

  مقدم  تالی  ربط  خاص  عام  لفظی  اعم  خاص  عام  لفظی  اعم

1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  
1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  
*  *  *  *  *  *  *  1  0  *  1  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  
1  1  1  0  1  1  1  0  1  0  0  
1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  
1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  

و انواع اتفاقی در هر دو حالت  و سپس با توجه به یکی بودن نتیجۀ منع خلو بین لزومی     

  :البشرط و بشرط ال صورت فشردة آن را در چهار سطر آورده است
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      مقسمی   مقسمی   مقسمی   قسمی

  مقدم  تالی  خاص  عام  لفظی  اعم

1  1  ?  1  1  1  
000001
1  1  1  ?  1  0  
?11?00

         

با جدول   که جدول ارزش شرطی اعم مقسمی است و باالخره ایشان به این نتیجه رسیده

هاي  ارز اتفاقی ها هم مقسمیارزش اتفاقی اعم البشرط یکی است در حالی که جدول ارزش سایر 

باید با اتفاقی البشرط   اساس نظر وي مقسمی به بیان دیگر بر. البشرط متناظر خود نیستند

  . افتاده است) اعم  شرطی مقسمی( یک مورد خود یکی باشد که این اتفاق تنها در متناظر

دو از اقسام و هر   اعم بشرط ال قسیم لزومی ۀحاصل سخن اینکه به نظر ایشان اتفاقی 

عامه  ۀاعم و تابع ارزشی است و اتفاقی  شرطی مطلق است که در معنی شرطی مقسمی

اقسام شرطی مطلق است که در معنی شرطی  از سینا ابني أبنا به ر و لزومیه نیز) البشرط(

عامه و  ۀخران مقسم متصلۀ لزومیه، اتفاقیأي متأعام و غیرتابع ارزشی است و بنابر ر  مقسمی

است که به   بنابراین حکم به غیرتابع ارزشی بودن شرطی مطلق توهمی. خاصه است ۀیاتفاق

هایی  چند مثال هر به عبارت دیگر. دلیل عدم کشف اتفاقی اعم در منطق قدیم پدید آمده است

 دانان قدیم تعریفی از اند اما منطق هایی از اتفاقی اعم و مظفر نقل شد مثال سینا ابنکه از فارابی، 

ارائه نکرده و از شروط صدق آن که همان شروط صدق استلزام مادي تابع ارزشی است بحث آن 

بپذیریم   ال را به عنوان قسیم لزومی اما اگر اتفاقی اعم بشرط ؛اند اند و بالتبع آگاه نیز نبوده نکرده

 به دست آوریم خواهیم دید که  ال و لزومیمنع خلو اتفاقی اعم بشرط و شرطی مطلق را از

  . شروط صدق آن همان شروط صدق استلزام مادي تابع ارزشی است

اساس  بحث از جداول ارزش به شروط صدق اتفاقیه بر خالل ذکر است فالحی در شایان

آن جدول ارزش آن با جدول ارزش استلزام مادي یکی است  دیدگاه مرحوم بزرگمهر که بنابر

 ییدي برأبا کاربرد اتفاقی اعم البشرط را تمورد اتفاقی اشاره نموده و تناسب دیدگاه وي در

یعنی شروط صدق  [1000] و [1010]هاي  وي همچنین ماتریس. دیدگاه خود تلقی کرده است

انواع اتفاقی را به ترتیب به اتفاقی عام البشرط و اتفاقی خاص البشرط  از سینا و خواجه نصیر ابن

هاي  و ضمن اشاره به این مطلب که آنچه تاکنون مطرح بوده مربوط به اتفاقیه 13اختصاص داده

 پس از ،ال نپرداخته است هاي بشرط کسی تاکنون به جداول ارزش انواع اتفاقیه البشرط بوده و

است   نقل دیدگاه آقاي سلیمانی امیري مبنی بر اینکه مطلق شرطی مقسم اتفاقی و لزومی

االطالق  و نیز نقل دیدگاه نگارنده مبنی بر اینکه متصلۀ علی )43 ،1375سلیمانی امیري، (

، 32حسینی،  حاج( عامه است و نباید گمان شود مقسم اتفاقیه و لزومیه است ۀهمان اتفاقی

  : به نقد آنها پرداخته است ،بیان دالیل آن دو و )1381
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سلیمانی امیري بر این باور است که مطلق شرطی مقسم اتفاقی و 

حسینی این  دلیل حاج... حسینی مخالف این باور است لکن حاج... است لزومی

االطالق همان اتفاقی عام است و بنابراین  علی ۀمتصل سینا ابناست که از نظر 

حسینی براي  از این رو حاج ...و اتفاقی قلمداد شود  تواند مقسم لزومی نمی

اما سلیمانی امیري تالشی نکرده است   ارائۀ جدول ارزش شرطی مقسمی

  14ارائه کرده است  جدول زیر را براي شرطی مقسمی

  

و   شرطی اعم از لزومی

  اتفاقی

  )شرطی مقسمی(

  اتفاقی عام
  اتفاقی عامی

  )عامه ۀاتفاقی(

  اتفاقی خاصی 

  )خاصه ۀاتفاقی(
  مقدم  تالی   لزومی

?1  1  1  ?  1  1  
0  0  0  0  0  0  1  
?  1  1  0  ?  1  1  
?  ?  ?  0  ?  0  1  

با جدول ] جدول ارزش متصلۀ مقسمی[این جدول ارزش این است کهایراد 

مطمئنا در این جدول ارزش اشتباهی رخ .یکی است ارزش شرطی لزومی

براي کشف منشأ این اشتباه ناگزیریم دلیل سلیمانی امیري براي ...داده است

اقی دلیل سلیمانی امیري این است که اتف....... ارائه این جدول را جویا شویم

که مقدم و تالی هر دو کاذب (یا عام است یا خاص و هر دو در سطر چهارم 

از سوي دیگر اگر مقدم و تالی کاذب باشند و میان آنها . اند کاذب) هستند

بنابراین در سطر چهارم . هم کاذب است اي نباشد شرطی لزومی  ربط و عالقه

ق شرطی گاهی هر سه قسم شرطی متصل کاذب هستند و در نتیجه مطل

این در حالی است که شرطی تابع ارزشی . متصل در این حالت کاذب است

تواند تابع ارزش  پس مطلق شرطی نمی. همواره در سطر چهارم صادق است

  .)123تا  120، 1388فالحی، ( باشد

اتفاقی عام بدون هیچ دلیلی  و  این جدول بین اتفاقی عامی در اوالً ،بر اساس نظر فالحی

یک از جداول  هیچ سلیمانی امیري با  جدول ارزش شرطی مقسمی ،ثانیاً. نهاده شده استتمایز 

دهندة نادرستی جدول  مطابق نیست که نشان  هاي مقسمی ارزش محاسبه شده در انواع شرطی

  .ارزش نامبرده است
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  نقد و بررسی رویکرد پنجم

و استفاده از   اتفاقی و لزومیدانان قدیم به عنوان مقسم  انتساب شرطی مطلق به منطق - 1

با   بندي آن، معادل گرفتن اتفاقی قسیم لزومی ادات تابع ارزشی استلزام مادي براي صورت

و ) یعنی استلزام مادي(اتفاقی به شرط عدم لزوم، که حاصل ترکیب عطفی شرطی مطلق 

براي نمایش  استفاده از ادات ضرورت و استلزام مادي است، و نیز  نقیض ترکیب شرطی لزومی

اي از دعاوي است که در مقدمۀ کتاب منطق ربط بدون ارائۀ دلیل مطرح  مجموعه  شرطی لزومی

گاه آاستلزام مادي  دانان قدیم از کند که منطق این مطلب را به ذهن متبادر می شده است و

روط صدق دانان قدیم ش به ویژه آنکه ایشان در ادامه بدون اشاره به اینکه آیا منطق ،اند بوده

که  [1011]اند یا نه، شروط صدق شرطی مطلق را بر اساس ماتریس شرطی مطلق را بیان کرده

دانان قدیم با  انتساب این آراء به منطق. همان جدول ارزش استلزام مادي است بیان کرده است

ط ها و شرو مورد انواع شرطی دانان قدیم در هاي صریح منطق بدون توجه به دیدگاه این کلیت و

اي اختالفات میان اهالی  به دلیل پاره مل وأحداقل محل ت ،نگوییم خالف است اگر ،صدق آنها

در آن به کلیات مورد اتفاق  آیا مقدمۀ یک کتاب که معموالً. منطق در مظان تردید جدي است

شود جاي این مطالب مورد  اهالی آن علم و حداکثر ترسیم محورها و فصول کتاب پرداخته می

  است؟ اختالف

آن چنین  نگارنده پرداخته که از خالل بیان خود به نقل عبارتی از فالحی همچنین در -2

متن شفا  شود که نگارنده نیز مطالبی مشابه تقسیمات وي از اقسام شرطی را از برداشت می

همان بخش  ۀادام است که در  درحالی که عبارت نقل شده مطلب خامی ،استنباط نموده است

  .به شکل دیگري توضیح داده شده است توسط نگارنده مورد ارزیابی قرارگرفته و

 ها در استدالل مقدمۀ کتاب مذکور، حکم به کارایی نداشتن شرطی اتفاقی در چرا در -3

معنی استلزام مادي تلقی شده است؟ آیا  منطق قدیم دلیل عدم بحث از احکام شرطی مطلق در

معنی استلزام مادي در منطق قدیم دلیلی کافی براین  شرطی مطلق در عدم بحث از احکام

  مطلب نیست که این معنی از شرطی مطلق هیچ جایگاهی در منطق قدیم نداشته است؟

 اساس شروط صدق اتفاقی در بر "Qآنگاه  P�~Pاگر"حکم به صدق شرطی اتفاقی  -4

 P�~Pاگر  "صورت، شرطی و نه کذب مقدم آن است و در این  Q منطق قدیم تابع صدق

  .شود جانشین آن محسوب نمی ۀکه در آن تالی کاذب است نمون "P�~Pآنگاه 
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المنطقیات فارابی،  هایی از منطق جدید نیز وي پس از بیان مثال مقالۀ اتفاقی در در -5

و المنطق مظفر با استناد به فهم عرفی از آنها به استخراج معنایی معادل استلزام  سینا ابن شفاء

ها  بررسی این مثال. آن را اتفاقی اعم نامیده است مادي با شروط صدق مشابه دست یافته و

منابع یاد شده مطلب دیگري است که هیچ ارتباطی با  آنها در دهد که موضوع بحث از نشان می

دادن  ردیف قرار هم این مطلب و نیز از از اگر. مقالۀ یاد شده از آنها گرفته ندارد اي که در نتیجه

و استخراج معنی یاد شده را  15شفاء بوعلی صرف نظر کنیم المنطق مظفر با المنطقیات فارابی و

ال باقی است که چرا ؤهاي یادشده وافی به مقصود تلقی کنیم، همچنان جاي این س از مثال

دانان قدیم  توجهی منطق نا را اتفاقی اعم نام نهاده است؟ شاید به این دلیل که بیفالحی این مع

منطق  عدم بحث از آن را با استناد به عقیدة آنها مبنی بر کارایی نداشتن اتفاقیات در به آن و

تلقی کردن این معنا که پایه و اساس  آاینکه اتفاقی نامیدن و ناکار قدیم توجیه نماید، غافل از

ها نیز نتایج  حوزه سایر در شود و در ریاضیات کاربرد وسیعی دارد و طق جدید تلقی میمن

  هاي متعدد دیگري از انواع لزومی مثال ها بلکه از بخشی داده است و نه تنها از این مثال رضایت

  .کند تر می دانان قدیم را سنگین اتفاقی نیز قابل استخراج است غفلت منطق و

بشرط (بندي قید بشرط ال  ال بشرط و صورت اعم به دو نوع بشرط ال وتقسیم اتفاقی  - 6

اساس صورت منطقی متصلۀ لزومیۀ و با صورتی مشابه صورت منطقی استلزام  بر) عدم لزوم

 هاي متصلۀ لزومیه در چرا که مثال. اکید منطق جدید نیز بدون ارائه دلیل انجام شده است

تصلۀ لزومیه در منطق قدیم قلمروي وسیع را پوشش دهد که م منطق قدیم به وضوح نشان می

استلزام اکید لوئیس است و شامل انواع لزوم منطقی، لزوم معنایی، لزوم  دهد که فراتر از می

هاي  شناسایی احکام انواع لزوم آیا قبل از. شود می... علی، لزوم طبیعی و لزوم خالف واقع و

بندي متصلۀ لزومیه بر اساس استلزام اکید و  معنایی آنها، صورت یادشده و تحلیل صوري و

اعم بشرط ال بر اساس آن موجه است؟ بعالوه آیا بیان این نکته که  ۀبندي اتفاقی سپس صورت

اعم بشرط ال شایسته عنوان اتفاق است چون اتفاقی آن است که اتفاق افتاده باشد ولی  ۀاتفاقی

انجامد؟  ی نیست و به مغالطه نمیحاصل خلط مباحث منطقی و فلسف ،ضرورت نداشته باشد

خاصه بشرط ال را نیز به  ۀاتفاقی عامه بشرط ال و ۀنوع اتفاقی جالب اینکه بر اساس این مغالطه دو

اما چرا همین سخن . گیرند به حاشیه رانده است این دلیل که در تعریف مطلق اتفاق جاي نمی

ط که در آنها از نفی ضرورت خبري نیست خاصه البشر ۀعامه البشرط و اتفاقی ۀرا در مورد اتفاقی

  نگفته است؟ 
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فالحی پس از به حاشیه راندن برخی از انواع اتفاقیات، متصلۀ اتفاقیۀ قسیم لزومیه را به  -7

بندي  پس از صورت الدین رازي معادل اتفاقیۀ اعم بشرط ال تلقی نموده و استناد مطلبی از قطب

مادي و نقیض استلزام اکید که در نظر وي این استلزام  آن بر اساس ترکیبی عطفی از

اعم بشرط ال  ۀبندي حامل معنی اصلی اتفاق است، مقسم متصلۀ لزومیه و متصلۀ اتفاقی صورت

با ) که همان اتفاقی اعم البشرط است(اعم   منطق قدیم را شرطی مطلق یا شرطی مقسمی در

براي اثبات تابع ارزشی  است و شروط صدقی معادل با شروط صدق استلزام مادي معرفی نموده

دانسته که   بودن آن تالش نموده است و حکم به غیرتابع ارزشی بودن شرطی مطلق را توهمی

اما آیا این مطالب با ادبیات و . منطق قدیم پدید آمده است به دلیل عدم کشف اتفاقی اعم در

و  سینا ابنمطالب صریح  دانان قدیم تناسب و سازگاري دارد؟ آیا نادیده انگاشتن بیان منطق

 ۀمل و نظر به اتفاقیأالدین رازي، که تنها در حد ت برخی مفسران وي و تکیه به سخن قطب

تواند پایه و اساس اظهارنظر در مورد این بخش مهم از منطق واقع  ، میاست بشرط ال پرداخته

  شود؟ 

متصلۀ  االطالق و علی، چنانچه در نقد رویکرد چهارم بیان شد، براي متصلۀ سینا ابن) 7-1

کند که وي این دو را به یک  اتفاقیه از تعابیر مشترکی استفاده کرده که این فرض را تقویت می

عبارات مورد استناد فالحی نیز این  در. به کاربرده است ،)عامه(یعنی در معنی اتفاقیه  ،معنی

، شرطی "منطق جدید اتفاقی در"زیرا وي از یک طرف درمقالۀ  .شود مطلب به وضوح دیده می

، 1388فالحی(.یعنی اتفاقی عامه به کار برده است  معنی صدق تالی را به عنوان قسیم لزومی در

شرطی مطلق را، که در نظر  "در منطق جدید شرطی لزومی"مقالۀ  و از طرف دیگر در ]106

  : استنسبت داده  سینا ابنبه  "صدق تالی"وي مقسم اتفاقیه اعم و لزومیه است، درمعنی 

از سوي دیگر  ...گرفته و از یک سو شرطی مطلق را اعم از لزومی سینا ابن

، شرطی 1388فالحی، ( شرطی مطلق را به صدق تالی تعریف کرده است

   .)11در منطق جدید،   لزومی

االطالق و متصلۀ اتفاقیه داراي شروط صدق واحدي  بپذیریم که متصلۀ علی بنابراین اگر 

فلیکن « عبارت در ،مشترکی را به آنها نسبت داده است به همین اعتبار تعابیر سینا ابنهستند و 

اما علی التّحقیق فما  االطالق، فما یدعی فیه انّه یصدق التّالی منه مع المقدم و المتّصل اما علی

بلزوم والی ، اذ ینقسم الی ما معیته واالول منهما اعم من الثانییلزم فیه صدق التّالی عن المقدم 

 به معنی اعمیت اتفاقیه از  دومی اعمیت اولی از، )237، 1404، سینا ابن( »ما معیته باتّفاق

صادق   قسیم خود یعنی لزومیه خواهد بود و بدین معنی است که هرگاه متصله به نحو لزومی

   :بوعلی خود این اعمیت را چنین توضیح داده است .باشد به نحو اتفاقی نیز صادق است

انّ الالزم صدقه مع صدق الشیئ اخص من الذي یصدق مع الشیئ، فاذ هذا 

و لیس له اذا الزم ان یصدق مع صدق الشیئ فانه یصدق المحاله مع الشیئ 

فانه یکون  مع الشیئ بغیر لزوم مع الشیئ یجب ان یصیر صادقاً صار صادقاً

  ).238، 1404، سینا ابن( وقد الیکون اخري ةتارکذلک 
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) الذي یصدق مع الشئی(اخص از اتفاقیه ) الالزم صدقه مع صدق الشیئ(  لزومی« یعنی

صادق است و  اتفاقی نیز صادق باشد همانا المحاله به نحو  لزومی پس چون شرطی به نحو .است

چنین نیست که هرگاه متصله به نحو اتّفاقی صادق باشد واجب باشد که آن متصله به نحو 

 که آنچه به نحو اتفاقی صادق است غیرلزومی(پس گاهی چنین است . صادق باشد  غیرلزومی

» ان لم یکن االنسان حیواناً لم یکن حساساً«در مثال  ،از این رو .»و گاهی چنین نیست) است 

التحقیق و بیان اعم بودن اولی از  االطالق و علی پس از تقسیم متصل به علی سینا ابننیز که 

پذیرفت اما صدق آن را به ) لزومی(صدق آن را به نحو علی التحقیق به آن اشاره نمود و   دومی

الذي "عبارت  اگر .تالی آن ممکن ندانست به دلیل کذب مقدم و) اتفاقی( االطالق نحو علی

نماییم باید به نفی اعمیت مقسم  تعبیر) مقسمی(را به معنی شرطی مطلق  "یصدق مع الشیئ

نامعقول  سینا ابنانتساب آن به  حکم کنیم که قطعاً یناس ابن نظر از قسم در مثال مذکور در

هم قول او را  سینا ابنچنانچه فالحی با انتساب این فرض به  ؛نامفهوم در پی دارد  لوازمی است و

خوانده است و هم تبیین و ترجمۀ  خواجه نصیر از آن را ناسازگار نامفهوم دانسته هم تفسیر

  : روشن و صریح عبارات او را مبهم خوانده است

 ...]12، 1388فالحی، ( براي نگارنده مفهوم نیست سینا ابناز این رو پاسخ 

حسینی به  بیان حاج... دچار همین ناسازگاري شده است... خواجه نصیر نیز

چیزي جز ترجمۀ لفظ به ... حسینی حاج. اندازة بیان بوعلی مبهم است  همان

  .)12-13، 1388فالحی، ( .نیفزوده است سینا ابنلفظ عبارات 

 معنی اتفاقیه از االطالق در علی ۀرا به معنی اعمیت متصل  اعمیت اولی از دومی اما اگر

معنی لزومیه تلقی کنیم این اعمیت به معنی اعمیت یک قسم از قسیم  التحقیق در علی ۀمتصل

ضامن تغایر اقسام  و اختصاص آن به حالتی که مقدم و تالی هر دو کاذب نباشد اوالً خود است

اقسام خود از نوع  از یکدیگر است، ثانیا ناقض اعمیت منطقی نیست چون تنها اعمیت مقسم از

  .اعمیت منطقی است

ط ال تعریف متصلۀ اتفاقیه با اتفاقیه بشر دانان قدیم در منطق تعابیر هرچند برخی از) 7-2

الشیئ یجب ان یصیر  لیس له اذا صار صادقا مع"اما با تصریح بوعلی به  16نیز قابل فهم است

اذا صار صادقا "شود که عبارت  روشن می .)238، 1404، سینا ابن( مع الشیئ بغیر لزوم صادقاً

نه (تنها با اتفاقیه البشرط تناسب دارد مگر اینکه آن را به معنی شرطی مطلق  "مع الشیئ

را در تبیین چگونگی اعمیت منطقی آن، که از  سینا ابنتعبیر نموده و ) عامه ۀمتصلۀ اتفاقی

ا مقدم و تالی کاذب به خطاي هاي متصلۀ لزومیه ب مثال ترین مباحث منطقی است، در ساده

  . فاحش متهم نماییم
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اند تنها با اتفاقیۀ  شاگردان وي براي اتفاقیه ذکر کرده و سینا ابنشروط صدقی که ) 7-3

 یک طرف در شرح شمسیه، از الدین رازي در اما قطب ،خرانأمیان مت در. البشرط تطابق دارد

التالی علی تقدیر  صدق"اتبی قزوینی از آن به بیان تعریف ک خاصه و پس از ۀمقام تعریف اتفاقی

خاصه بر اساس  ۀو ارزیابی اتفاقی "بل لمجرد صدقهما"با افزودن قید  "صدق المقدم ال لعالقۀ

  : این قید، اتفاقیۀ خاصه را در دو صورت کاذب شمرده است

ادق هم مقدم ص صدق مقدم، صادق نباشد و دوم وقتی هم تالی و تقدیر یکی وقتی تالی بر 

  : باشد ولی بین آنها عالقه باشد

و اما االتفاقیه فهی التی یکون ذلکاي صدق التالی علی تقدیر صدق المقدم 

و لو قال هی الّتی حکم فیها بصدق التّالی ال ..... لذلک لعالقۀ موجبۀفیها ال 

فان الحکم فیها  االتفاقیۀالکاذبۀبل لمجرد صدقهما کان اولی لیتناول  لعالقۀ

ربما لم یطابق للواقع بان الیصدق التالی علی تقدیر صدق المقدم او  لعالقۀال 

  .)103، 1304الدین رازي،  قطب( العالقۀیصدق و یوجد بینهما 

مقام بیان شروط صدق  طرف دیگر در از و ؛خاصه بشرط ال قابل تطبیق است ۀکه با اتفاقی

عامه را بنابر نظر مشهور  خاصه و ۀعامه ابتدا شروط شروط صدق اتفاقی ۀاتفاقی و ۀخاص ۀاتفاقی

  : به تفصیل بیان کرده است

فکذبها عن صادقین محال النها اذا ] خاصه[ ۀو اما اذا کانت اتفاقی

 الطرفان و وافق احدهما االخر باالضروره کقولنا ان کان االنسان ناطقاً صدق

تکذب عن االقسام الثالثه الباقیه  فالحمار ناهق فهی تصدق عن صادقین و

فکذبها ظاهر  و المقدم صادقاً الن طرفیها ان کانا کاذبین او کان التالی کاذباً

 و التالی صادقاً و ان کان المقدم کاذباً الن الکاذب الیوافق الصدق شیئاً

اي فی [فکذالک العتبار صدق الطرفین و اما اذا اکتفینا بمجرد صدق التالی 

یکون صدقها عن صادقین و عن مقدم کاذب و تال صادق و  ]ۀالعام االتفاقیۀ

  .)107، 1304قطب الدین رازي، ( کذبها عن القسمین

  

البشرط قابل تطبیق است و سپس نظر خاص  عامۀ اتفاقیۀ البشرط و که با اتفاقیه خاصۀ 

  : خود را بیان کرده است

الیکتفی فیها صدق الطرفین اوصدق التالی بل  االتفاقیۀوهیهنا بحث وهو ان 

البد مع ذلک من عدم العالقه فیجوز کذبها عن الصادقین اذا کان بینهما 

  .)108-1304،107الدین رازي،  قطب[ بینهما المالزمۀتقتضی  عالقۀ

میر سید شریف جرجانی نیز در حاشیه همین . عامه بشرط ال منطبق است ۀکه با اتفاقی

یید کرده و حکم به امتناع کذب متصله با مقدم و تالی صادق و أالدین را ت قطب مطلب، دیدگاه

به مجرد  اي دانسته که در آن صرفاً یا با مقدم کاذب و تالی صادق را شرط صدق متصلۀ مطلقه

  : حکم شده باشد یا اثباتاً اتصال حکم شده باشد بدون اینکه در آن به شرط عالقه نفیاً
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اعنی التی اکتفی فیها بمجرد الحکم  ۀالمتصلۀ المطلقاقول هذا حق، نعم 

باالتصال من غیر ان یتعرض للعالقه نفیاً او اثباتاً یمتنع کذبها عن صادقین و 

  .)107، 1304جرجانی، (عن مقدم کاذب و تال صادق 

عامه، که بر اساس آن  ۀالدین رازي در شرح مطالع نیز پس از بیان شروط صدق اتفاقی قطب

 سطري که مقدم و تالی هر حالتی که تالی کاذب باشد صادق نیست و تنها در اتفاقیۀ عامه در

بیان  آن مقدم کاذب و تالی صادق است صادق است، و پس از یا سطري که در اند و دو صادق

که مقدم صورتی صادق است  خاصه فقط در اساس آن اتفاقیۀ خاصه، که بر شروط صدق اتفاقیۀ

هر دو پرداخته است و به این نکته تصریح  صادق باشند، به بیان حاالت کاذب از دو تالی هر و

فقط به  نشود و اتفاقیه اعتبار است که عدم عالقه در صورتی برقرار نموده که این شروط در

عالقه  عدم خاصه اکتفا شود اما اگر اتفاقیۀ تالی در صدق مقدم و عامه و اتفاقیۀ صدق تالی در

  : مانند لزومیه وجود دارد سایرحاالت نیز شود امکان کذب آن در اعتبار

یمتنع ترکیبها من کاذبین و من مقدم صادق و تالٍ کاذب  ۀفاالتفاقیۀ العام

و یعلم من ......... بل ترکیبها اما من صادقین او من مقدمٍ کاذب و تالٍ صادق

یمتنع ترکیبها من  ۀلعامۀ الکاذبا ]االتفاقیه[فان  ۀالکاذب ذلک اقسام ترکیب

صادقین و من مقدم کاذب و تالٍ صادق و اال لم یکن کاذبه اذ یکفی فی 

من کاذبین و من مقدم صادق  ۀمرکبن تکون سسصدقها صدق التالی فتعین ا

بل  ۀفی االتفاقی ۀالعالقو هذا انما یستقیم لو لم یعتبر عدم ....... و تالٍ کاذب

اکتفی بصدق التالی او بصدق الطرفین اما اذا اعتبر، امکن ترکیب کاذبتها من 

   ).204 - 205، 1294رازي، ( ۀاللزومیسایر االقسام کما فی 

الدین رازي مطرح و پس از وي  به این ترتیب روشن شد که متصلۀ اتفاقیۀ بشرط ال با قطب

دانان قدیم فاقد پشتوانۀ کافی  اسناد آن به متقدمین و جملۀ منطق بنابراین اوالً. رایج شده است

دارد   اي که مقدم با تالی رابطۀ لزومی متصله آنجا که مصاحبت مقدم با تالی هم در از ثانیاً. است

لزومیه انفکاك  با این تفاوت که در(اي که این رابطه اتفاقی است  متصله هم در وجود دارد و

 اتفاقیه ممکن است و لیل رابطۀ علیت یا تضایف بین آنها ممکن نیست ولی درمقدم به د تالی از

به این مطلب  دانان متقدم نیز و منطق) شود صدق تالی به ارتباط آنها حکم می تنها به اعتبار

صورتی که متصلۀ اتفاقیه  دو تنها در هر بنابراین حکم به وجود مصاحبت در 17.اند تصریح کرده

متصلۀ اتفاقیه، اتفاقیۀ بشرط ال باشد  از منظور ولی اگر .باشد موجه استمورد بحث البشرط 

دو قابل توجیه  هر حکم به وجود مصاحبت در نوع تباین کلی است و رابطۀ آن با لزومیه از

به آگاهی  اي در معنی استلزام مادي به کار بریم و هیچ قرینه اینکه مصاحبت را بی نیست مگر

منطق قدیم هیچ  نتایج منطقی این حکم در از حکم کنیم حتی اگر دانان قدیم از آن منطق

فهم اتفاقیه  الدین در اتفاقیۀ بشرط ال حاصل سهو قطب نگارنده متصلۀ به نظر ثالثاً. خبري نباشد

  .به همین شکل رایج شده است اتفاقیه، که پس از او نیز است نه ابداع نوعی خاص از
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هاي ارائه شده توسط فالحی بر پایۀ بشرط ال بودن  بندي آیا با وجود اینکه صورت -8

الدین رازي است، و نیز بر پایۀ مقسم بودن اتفاقی اعم براي  مل و نظر قطبأاتفاقیه، که حاصل ت

ي خاص فالحی است، و تعریف و أدو قسم لزومیه و اتفاقیه اعم بشرط ال صورت گرفته، که ر

 از  ساس ترکیب عطفی اتفاقی اعم و نفی رابطۀ لزومیبندي اتفاقیه اعم بشرط ال نیز برا صورت

 بندي شده، و آن بر اساس استلزام اکید لوئیس صورت  آن صورت گرفته است، که رابطۀ لزومی

بندي مقسم لزومیه  هاي انجام شده براي صورت یک از پشتوانۀ کافی برخوردار نیست، تالش هیچ

تواند دلیلی براي یافتن شروط صدق  ها میمحاسبۀ شروط صدق آن اعم بشرط ال و ۀو اتفاقی

 هاي مقسمی شرطی مطلق و تابع ارزشی بودن آن تلقی شود؟ آیا با وجود انواع دیگري از متصله

که داراي شروط صدق مشابهی با   با شروط صدق متفاوت، یافتن نوع خاصی از متصلۀ مقسمی 

به دست آمده که با ) ن رازيالدی قطب( ي خاصیأاساس ر شروط صدق استلزام مادي است و بر

توان با قاطعیت به تابع ارزشی بودن شرطی  می ،نظر متقدمین درمنطق قدیم منطبق نیست

مطلق حکم نمود؟ آیا چنین تالشی از پیش وجود چنین شرطی مطلقی را مفروض نگرفته است 

 بر و و نیزسینا و شاگردان ا مبناي ابن بر و به ضرب و زور به اثبات آن نپرداخته است؟ اگر

عامه  ۀعامه را معادل اتفاقی ۀمبناي قرائن سمانتیکی مربوط به شروط صدق اتفاقیه، اتفاقی

هم  عام به عنوان مقسم لزومیه و اتفاقیه حکم کنیم آیا باز  البشرط بدانیم و به متصلۀ مقسمی

معادل بودن شروط صدق آن با شروط  عام و  توانیم به تابع ارزشی بودن متصلۀ مقسمی می

  صدق استلزام مادي حکم نماییم؟ 

پس از محاسبۀ   فالحی براي به دست آوردن شروط صدق متصلۀ مقسمی، به عبارت دیگر

منع خلو هریک از انواع اتفاقیه با متصلۀ لزومیه، شروط صدق  شروط صدق ترکیب انفصالیِ

را معادل با شروط صدق استلزام   ط ال و لزومیمنع خلو بین اتفاقی اعم بشر ترکیب انفصالیِ

با قاطعیت به مقسم بودن این ترکیب به عنوان شرطی مطلق و با شروط صدقی  مادي یافته و

اي که آن را با استلزام اکید تعریف کرده و  معادل با شروط صدق استلزام مادي براي لزومیه

نموده حکم نموده است غافل از اینکه این اعم بشرط ال تفسیر  ۀاي که آن را به اتفاقی اتفاقیه

سازگار با آنها به شکلی مستدل  مراحل باید مرحله به مرحله با استناد به متون منطقی قدیم و

اساس منع خلو بین متصلۀ  را بر  براین اساس اگر شروط صدق متصلۀ مقسمی. انجام شود

محاسبه کنیم به ماتریس  [1010] عامه البشرط با ماتریس ۀو اتفاقی [??0?]لزومیه با ماتریس 

در  سینا ابنرسیم که همچنان در یک سطر غیرتابع ارزشی است و با توضیحی که  می [?101]

تالی هر دو  مورد شروط صدق متصلۀ لزومیه و اختصاص این اعمیت به حاالتی که مقدم و

سیم لزومیه از عامه ق ۀمیت اتفاقیهسازگار است و به خوبی منطقی نبودن ا ،کاذب نباشد داد

و اگر قرار است شروط صدق شرطی مطلق مقسم براي انواع اتفاقیه و . دهد لزومیه را نشان می

  .لزومیه را به دست آوریم باید منع خلو بین انواع چهارگانۀ اتفاقیات و لزومیه را به دست آوریم
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کاربرد متصلۀ با این همه نگارنده بر این عقیده است که با وجود توضیحاتی که در مورد 

دادیم و با علم به اینکه  سینا ابناالطالق و متصلۀ اتفاقیه به جاي یکدیگر در متون  علی

اند تالش براي یافتن شروط صدق  دانان قدیم از شروط صدق شرطی مطلق بحث نکرده منطق

ب جال. اي مترتب دانان قدیم نه موجه است و نه بر آن فایده شرطی مطلق و انتساب آن به منطق

نوشت آخر به این شکل به پایان برده  خود را پس از اتمام مقاله و در پی ۀاینکه فالحی مقال

  : اسـت

اما  ،اند هایی از اتفاقی اعم رسیده و مظفر به مثال سینا ابنهر چند فارابی،  

تعریفی از آن به دست نداده و شروط صدق آن را به صورت تفصیلی بیان 

دهد که آنها به مفهوم و تعریف اتفاقی اعم که همانا  این نشان می. اند نکرده

  .اند استلزام مادي است دست نیافته

 دانان قدیم استفاده از قواعد مربوط به تالزم متصالت و منفصالت را به لزومیات و منطق -9

این . اند عنادیات و استفاده از قواعد وضع مقدم و رفع تالی را به لزومیات محدود نموده

 ها را در آیا فالحی این محدودیت. شود مورد اتفاقیات می ها مانع اعمال این قواعد در محدودیت

ه هاي حاوي صورت انواع اتفاقی که از آنها براي توجی ها و یا اثبات استدالل سازي فرمول ساده

هاي پایانی مقاله و  نوشت ها استفاده کرده است رعایت کرده است؟ بررسی پی بندي برخی صورت

. ها را اعمال نکرده است دهد که ایشان این محدودیت هاي اثبات شده نشان می صورت برهان

این رویکرد، حکم به تابع ارزشی  هاي ارائه شده در بندي بدیهی است با مخدوش شدن صورت

و معادل بودن آن با ترکیب تابع ارزشی استلزام مادي نیز   مطلق یا متصلۀ مقسمی بودن شرطی

   .گیرد قرار مینقد  در معرض

گیري  بندي و نتیجه جمع

ترین مفهوم منطق جدید محسوب  اساسی [1011]با ماتریس  → pترکیب تابع ارزشی 

االت اساسی و ؤآن یکی ازسدانان قدیم از شروط صدق  شود که آگاهی یا عدم آگاهی منطق می

منطق را  مباحث تطبیقی در تواند بسیاري از منطق تطبیقی است و پاسخ آن می بنیادین در

.الشعاع قرار دهد تحت
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تحلیل صوري اقسام متصله و ارتباط نحوي آنها با اقسام منفصله، تحلیل صوري رابطۀ 

حملی، تحلیل صوري قضایاي  مقدمات با نتیجه در انواع قیاس، تحلیل صوري قضایاي محصوره

در منطق قدیم تنها ....... موجه، تحلیل صوري برهان خلف، تحلیل صوري برهان افتراض و

هاي مختلفی اتخاذ شده است که  در پاسخ به این سئوال پاسخ. بخشی از این مسائل است

دانان  منطقیکی رهیافتی که قائل به آگاهی . بندي نمود توان آنها را در دو رهیافت طبقه می

عامه را همان استلزام  ۀدر این رهیافت برخی اتفاقی. قدیم از شروط صدق استلزام مادي است

دانان قدیم از  و دوم رهیافتی که قائل به آگاهی منطق. را  دانند و برخی متصلۀ مقسمی مادي می

ف استلزام در این رهیافت برخی تنها تعریف متصله را با تعری. شروط صدق استلزام مادي نیست

اند ولی به  یکی بودن شروط صدق آن دو شواهدي اقامه کرده برخی بر .دانند مادي یکی می

برخی ادعاي یکی  .اند صدور حکم قطعی امتناع ورزیده ها درکالم بوعلی از دلیل برخی اضطراب

 اند و باالخره مستند به دالیل متعدد تلقی نموده بودن شروط صدق این دو را امري واضح و

استخراج لوازمِ آن فهم عرفی  چند مثال از متون منطقی قدیم و فهم عرفی آنها و ۀبرخی با ارائ

 ۀاما نتیج. اند به یکی بودن شروط صدق اتفاقی اعم با شروط صدق استلزام مادي حکم نموده

  : بررسی و نقد این رویکردها به قرار ذیل است

 ۀشاید ویژگی مشترك اتفاقی. نکرده استرویکرد اول هیچ دلیلی بر ادعاي خود ذکر ) الف

 شود و اساس صدق و کذب اجزاء تعیین نمی بر کذب آنها جز استلزام مادي که صدق و عامه و

اما . گونه رابطۀ ضروري بین مقدم و تالی شرط صدق آنها نیست دلیل این رویکرد باشد هیچ

شود ولی در  صادق شمرده می دو کاذب باشد قضیه مقدم و تالی هر استلزام مادي اگر چون در

توان به تغایر شروط  مقدم و تالی کاذب باشد قضیه کاذب است می اتفاقیه اگر ۀقضیه متصل

  .برد صدق این دو پی

آنها تعریفی عام از متصله شده  منطق قدیم استناد کرده که در رویکرد دوم به متونی از) ب

در منطق قدیم مورد بحث  مستقالً) آنشروط صدق (طرفی خواص این متصله  اما چون از. است

استلزام  تعریف منطق جدید از نیز شرطی متصله و طرف دیگر تعریف فیلون از از قرار نگرفته و

ارائه   منطق قدیم تعریفی تابع ارزشی از متصلۀ مقسمی تابع ارزشی است، و مادي تعریفی صرفاً

 قی قدیم مبنی بر ثبوت نسبتی برکتب منط متصله در تعریف نقل شده از ،نکرده، به عالوه

اتفاقیه مشترك  لزومیه و ۀتقدیر ثبوت نسبتی دیگر، بین انواع مختلف استلزام مادي، متصل

استلزام مادي  متصله با تعریف منطق جدید از لذا حکم به یگانگی تعریف منطق قدیم از ،است

  .یکانگی شروط صدق آنها موجه نیست پیش از احراز

کرد سوم ناظر به بحث تالزم متصالت با منفصالت در منطق قدیم است دلیل عمدة روی) ج

دانان قدیم به اختصاص تالزم به لزومیات و عنادیات به کلی خارج  که با توجه به تصریح منطق

دانان قدیم با شروط صدق  تواند به عنوان شاهدي بر ادعاي آشنایی منطق از موضوع است و نمی

  تلقی شودترکیب شرطی استلزام مادي 
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صدق التالی مع المقدم، صدق ( ها از متصله سینا ابن ۀگان هارم تعابیر سهچدر رویکرد ) د

از یک طرف و به دست دادن جدول ارزشی از متصله ) التالی فی نفسه و صدق التالی عن المقدم

منطق قدیم که با جدول ارزش اتفاقیه و لزومیه متفاوت است و با شروط صدق شرطی  در

استلزام مادي یکی است و نیز یافتن معادالتی در مورد رابطۀ متصالت و منفصالت در  و فیلونی

هاي فصلی و نقیض عطفی آن در  است با رابطۀ استلزام مادي با معادل منطق قدیم که متناظر

اما . دانان قدیم از شروط صدق استلزام مادي تلقی شده است منطق جدید، دلیل آگاهی منطق

االطالق از تعابیري که در مورد اتفاقیه به کار برده  علی ۀمتصل از تعبیر م دره سینا ابنچون 

علی االطالق  ۀاتفاقیه از تعابیري که در مورد متصل ۀمتصل از استفاده نموده است و هم درتعبیر

صدق التالی "دو تعبیر سینا ابنتوان نتیجه گرفت که  به کار برده است استفاده نموده است می

.عامه به کار برده است ۀو معادل آنها را براي اتفاقی "صدق التالی فی نفسه"و  "مع المقدم

در شفاء بوعلی نیز با استنادي ناقص به متن شفاء   ادعاي بیان شروط صدق متصلۀ مقسمی

. شود صورت گرفته است که اگر آن متن به طور کامل مورد عنایت قرارگیرد این دلیل نقض می

نیز که مربوط به رابطۀ متصالت با منفصالت است به وضوح درمتون  دلیل دوم این رویکرد

  .منطقی قدیم به رابطۀ لزومیات با عنادیات محدود شده است

دانان قدیم از شروط صدق استلزام  رویکرد پنجم ضمن قبول اینکه منطق باالخره در و) ه

از پیش تحمیل شده بر العبور و دشوار براي رسیدن به هدفی  اند راهی صعب مادي آگاه نبوده

بسیاري از  شرطی تابع ارزشی استلزام مادي که در منطق قدیم پیموده شده تا منطق قدیم از

براي   بخشی داشته است حداقل به عنوان مقسمی هاي منطقی و ریاضی نتایج رضایت استدالل

با رسیدن به اتفاقیه اعم بشرط ال و لزومیه محروم نشود و شاید راه تطبیق منطق قدیم و جدید 

  . معیارهاي واحد هموار گردد

کید بر اینکه أگانه بیان شد ضمن ت هاي پنج اما نگارنده براساس آنچه در نقد رویکرد) و

منطق قدیم با شروط صدق استلزام مادي منطق  شروط صدق هیچ یک از انواع شرطی در

صدق استلزام مادي خر به کلی از شروط أدانان مت و منطق سینا ابنمنطبق نیست و  جدید

فشارد که منطق قدیم و جدید دو نظام منطقی  همچنان بر این موضع پاي میاند  خبر بوده بی

کند و  هاي ساختگی با استلزام مادي پرهیز می اند لذا از تطبیق انواع اتفاقیه و مقسم مستقل

لی مستدل و در مرحله به مرحله با استناد به متون منطقی قدیم به شک مباحث تطبیقی را اوالً

ها علیرغم اعتقاد به اختالف در  ها و اشتراك با جستجوي بیشتر تفاوت سازگار، و ثانیاً  نظامی

  .کند از این رویکرد با عنوان رویکرد ششم یاد می و .کند مبانی تعقیب می

تنها بر تفاوت  کاهد و وجه از منزلت منطق قدیم نمی به هیچ هبدیهی است این نتیج 

مبانی از  اصول و ها، در طق قدیم و جدید داللت دارد که با وجود برخی اشتراكبنیادین من

هاي اقلیدسی و غیراقلیدسی، و نیز فیزیک نیوتن و  یکدیگر فاصله دارند چنانچه هندسه

  . اند اصول و مبانی از یکدیگر فاصله گرفته ها، در اینشتین با وجود برخی اشتراك
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  ها پی نوشت

1-Pierce, Collected Papers ,Harvard University Press, vol 2, P 199 & P 279-
280 

2- Benson Mates , Stoic Logic , University of California Press, 1971, P 2 
آنها، اي، قضایاي شرطیه و چگونگی صدق و کذب  و نیز مراجعه کنید به دکتر محمدعلی اژه

  .1366، 1 ةشمار دورة چهارم، معارف، ۀمجل

خران به أبعداً توسط مت خاصه نیاورده است و ۀنامی از اتفاقی سینا ابنالزم به ذکر است  -3

.عنوان یکی از اقسام شرطی مطرح شده است

، 1293تفتازانی، ( علی تقدیر اخري او بنفیها نسبۀان حکم فیها بثبوت  الشرطیۀ متصلۀ -4

85-86.(  

این عبارت را دکتر . ان حکم فیها باستصحاب احدهما لالخر فی الصدق الشرطیۀ متصلۀ -٥

آنچه . اند ولی من آن را در متن مطالع االنوار نیافتم اي در متن مقالۀ خود از ارموي نقل کرده اژه

علی تقدیر ثبوت  قضیۀحکم فیها بثبوت  الشرطیۀ متصلۀ: در متن مذکور بود چنین است

  .که مشابه متن تفتازانی است)1294،200ارموي،( ...اخري

  :چنین است 102عبارت نقل شده توسط ایشان در پاورقی اول صفحه  -6

 ش1363،  انتشارات بیدار ،50-49التجرید،  النضیدفی شرح منطق الدین، الجوهر الحلی، جمال

الخلو بالضد منهما  مانعۀالتالی و  المقدم و نقیض الجمع من عینمانعۀمنفصلتان ..... المتصلۀ یلزم«

.»و تتالف من عین احد الجزئین و نقیض االخر

  :چنین است 102عبارت نقل شده توسط ایشان در پاورقی دوم صفحه -7

فی شرح  االسرار الدین، لوامع الرازي، قطب االنوار، علی هامش الدین، مطالع االرموي، سراج

  .ق1303، مطبعۀ البنساوي،240قاهره، االنوار ،  مطالع

الجمع اذا توافقتا فی الکم و الکیف و احد الجزئین و ناقض تالی المتصله الجزء المتصلۀ و مانعۀ «

  » االخر من المنفصله تالزمتا و تعاکستا

  :به قرار زیر است 102و عبارت نقل شده توسط ایشان در پاورقی سوم صفحۀ 

الکم و الکیف و احدالجزئین و ناقض مقدم  الخلو اذا توافقتا فی نعۀالمتصلۀ و ما«  ،242ص همان،

» المتصله الجزء االخر من المنفصله تالزمتا و تعاکستا

الخلو  مانعۀالجمع تصدق عن کاذبین و عن صادق و کاذب و تکذب عن صادقین و مانعه ...... « -8

 الدین، رازي، قطب( ».تصدق عن صادقین و عن صادق و کاذب و تکذب عن کاذبین

).1363قم،  منشورات الرضی، ،114الشمسیه،  لرسالها تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح
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واالیجاب المتصل هو الحکم بوجود لزوم التالی للمقدم او صحبته ایاه و ان لم یکن اللزوم  -9

طوسی، (کذلک  الصحبۀوالسلب فیها هوالحکم بالوجود هذا اللزوم او .... معلوما والاالتفاق 

).117نصیرالدین، شرح اشارات، 

قضایاي «اي با عنوان  به دیدگاه آقاي عسکري سلیمانی اشاره دارد که در مقاله که ظاهراً -10

در مجلۀ معرفت به چاپ رسیده است به تابع  75که در سال » شرطی در منطق قدیم و جدید

اما سازگار نبودن جدول ارزش  ارزشی بودن متصلۀ اتفاقیۀ عامه و اتفاقیۀ خاصه در منطق قدیم

آنها با جدول ارزش شرطی در منطق جدید به دلیل کاذب بودن اتفاقی در سطر چهارم، که 

 ۀمقسمی یا متصل ۀمتصل(مقدم و تالی هر دو کاذبند، و نیز به تابع ارزشی نبودن مطلق شرطی 

شرطی  به این دلیل که مقسم شرطی لزومی است و در شرطی لزومی صدق و کذب) عامه

شود و امکان کذب شرطی حتی در صورتی که  هایش تعیین نمی براساس صدق یا کذب مولفه

.صادق یا هر دو کاذب باشند نیز وجود دارد حکم نموده است مقدم و تالی هر دو

شود عالمات نفی و ضرورت نه نسبت به تالی  ها، چنانچه مالحظه می بندي دراین صورت -11

آنها این ادات  ایشان سپس به حاالت دیگري که در. اعمال شده استبلکه نسبت به کل شرطی 

این حاالت مفهوم حاصل  اند اشاره نموده و با توجه به اینکه در جایگاه دیگري قرار گرفته در

ها را براي تحلیل صورت  بندي مغایر با مفهوم اتفاقی اعم بشرط ال و البشرط است آن صورت

  .صحیح تلقی نکرده استاتفاقی اعم بشرط ال و البشرط 

از این رو وي در ادامه خرسندي خود را از اینکه تحلیل ایشان به دو نوع جدید از اتفاقی  -12

 کید برأضمن ت نامیده است و "اتفاقی خالف واقع"این دو قسم را  انجامیده است پنهان نکرده و

این مقاله  اند و در هاي خالف واقع در منطق قدیم مورد توجه واقع نشده این نکته که شرطی

هاي خالف  هاي خالف واقع با لزومی شوند به بررسی تفاوت اتفاقی براي اولین بار معرفی می

 اند، بندي شده بار در فلسفۀ علم مطرح و به شرح ذیل صورت واقع، که بنابر نظر ایشان اولین

  :پرداخته است

 B � □(A→B)~                       لزومی خالف واقع                                        

(A→B)□ � (A�~B~)               لزومی خالف واقع                                       

کند که متناظر با لزومی خالف واقع  اتفاقی خالف واقع اشاره می فالحی سپس به نوع دیگري از

ا کذب مقدم و تالی با هم تصریح توان به کذب تالی ی آن به جاي کذب مقدم می است و در

  . نمود

  B~ � (A→B)                  اتفاقی البشرط خالف واقع نوع دوم                           

A � ~B~ � (A→B)اتفاقی البشرط خالف واقع نوع دوم                                     

دانسته است و با افزودن نفی لزوم به اتفاقی البشرط خالف واقع  A�~B~و این دو را معادل با 

  :نوع دوم به اتفاقی بشرط ال خالف واقع نوع دوم رسیده است

  A �~B �~□(A→B)~اتفاقی بشرط ال خالف واقع نوع دوم                                  
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اینکه هریک از دو جزء  سپس با عنایت به نظر خواجه نصیر در اساس االقتباس مبنی بر -13

 13توانند داراي یکی از سه ارزش صادق، کاذب یا محتمل باشند متصله در اتفاقی خاص می

االقتباس استخراج نموده و بر  اساس را براي اتفاقی خاص البشرط از سه ارزشیجدول ارزش 

   اتفاقی عام البشرط پیشنهاد داده است ی سه ارزشی براياساس آن جدول ارزش

م به ذکر است فالحی دو جدول ارزش به آقاي فالحی نسبت داده است که دومی الز -14

  ایم در اینجا آن را آورده تر است و ما کامل

عمدة تحلیل ایشان بر آن استوار است از کتاب المنطق مرحوم  مثال چهارم که بار -15

خواجه نصیرالدین طوسی سینا و  کنار کتب فارابی ، ابن تواند در مظفرانتخاب شده که قطعاً نمی

  .آید به عنوان مبنایی براي جستجوي مبانی منطق قدیم به شمار... و 

و قد یکون .... یقتضی لذاته ان یتبعه التالی .... انّ االتباع قد یکون علی انّ وضع المقدم  -1 .16

ضا عن هذه السبیل ، فیکون المقدم اذا کان صادقا فان التالی ای خارجۀاالتباع علی سبیل 

 یلتفت الیها و تراعی البتۀصادق، من غیر ان تکون هناك عالقۀ من العالقات 

  .]234،1404سینا، ابن[

شیئ  زیادةلزمه الثانی او صحبه من غیر ..... االول منهما  اذا فرض..... و االیجاب المتصل  -2  

  .]1403،116سینا،  ابن[ آخر

 الصحبۀو یشملهما ...... و قد یکون باتفاق ....... االتصال قد یکون بلزوم : متن خواجه -17

                      .]1403،117طوسی،[المطلقه 
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