
  علم منطق
  نهمدرس 

  

  

  احکام قضایا
  

در .  در دروس قبل ، با تعریف قضيه و اقسام قضایا آشنا شدیم               

این درس می کوشيم تا احکام قضایا را در مقایسه با یکدیگر ،                 

  . مورد بحث و بررسی قرار دهيم

هرگاه دو قضيه محصوره که موضوع و محمول و سایر                             

یعنی (ظر کّمّيت    خصوصّياتشان با هم یکی هستند ولی  از ن             

با )    یعنی موجبه بودن و سالبه بودن      (و کيفّيت   )  کّلّيت و جزئّيت  

هم اختالف دارند ، با هم سنجيده شوند ، یکی از چهار حالت                 

  :ذیل را خواهند داشت 

  

 اینکه دو قضّيه یادشده ، هم در کيفّيت و هم در کّمّيت                –  الف

  : با هم اختالف داشته باشند ، مثل اینکه بگویيم 
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  ".هر انسانی تعّجب کننده است"

  ".بعضی از انسان ها تعّجب کننده نيستند"

 می نامند ، و دو قضّيه مذکور را                      "تناقض"این حالت را         

  .می گویند" متناقضين"

حکم متناقضين این است که اگر یکی از آنها درست باشد ،                    

دیگری باطل است ؛ و اگر یکی از آنها باطل باشد ، دیگری                       

  .درست است

بنا بر این ، محال است که هر دو صادق و درست باشند ، و یا                    

هم :  به عبارت دیگر      .  اینکه هر دو آنها کاذب و باطل باشند             

اجتماع متناقضين باطل است ، و هم ارتفاع متناقضين نادرست و   

  .محال است

  

 اینکه دو قضّيه یادشده در کيفّيت با هم اختالف داشته                 –  ب

. با هم یکی باشند ، و هر دو کّلی باشند           باشند ولی در کّمّيت      

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".هر طالیی فلّز است"

  ". هيچ طالیی فلّز نيست"

در این مثال ، هر دو قضيه کّلّيت دارند و در کّمّيت یکی هستند ،                

  .ولی در کيفّيت ، یکی از آنها موجبه است و دیگری سالبه
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" متضاّدین" مذکور را      می نامند و دو قضّيه       "تضاّد"این حالت را     

  .می گویند

حکم متضاّدین این است که اگر یکی از آنها درست باشد ،                     

اّما باطل بودن یکی    ).  مانند مثال فوق  (دیگری قطعا باطل است      

مثل .  از متضاّدین هميشه ، مستلزم درست بودن دیگری نيست         

  : اینکه بگویيم 

  ".هر فرانسوی ، مسلمان است"

  ".نيستهيچ فرانسوی مسلمان "

در این مثال ، نادرست بودن یکی از متضاّدین ، مستلزم درست              

  .بود دیگری نيست

  

 اینکه دو قضّيه یادشده در کيفّيت با هم اختالف داشته                  –ج  

. باشند ولی در کّمّيت با هم یکی باشند ، و هر دو جزئی باشند              

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".بعضی انسان ها تعّجب کننده هستند"

  ".ان ها تعّجب کننده نيستندبعضی انس"

 می نامند ، و دو قضيه مذکور را         "دخول تحت التضادّ  "این حالت را    

  .می گویند" داخلين تحت التضاد"

حکم این حالت این است که اگر یکی از آن ها نادرست باشد ،                

؛ ولی درستی یکی    )  مانند مثال فوق  (دیگری درست خواهد بود     
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مثل .  ی دیگری نمی باشد     از آندو ، هميشه مستلزم نادرست        

  :اینکه بگویيم 

  ".بعضی انسان ها نویسنده هستند"

  ".بعضی انسان ها نویسنده نيستند"

در این مثال ، درست بودن یکی از دو قضّيه ، مستلزم نادرست                

  .بودن دیگری نيست

  

 اینکه دو قضّيه یادشده در کّمّيت با هم اختالف داشته                   –د  

هر دو  :  یعنی  ( یکسان باشند     باشند ، ولی در کيفّيت با هم          

  :مثل اینکه بگویيم ). موجبه ، یا هر دو سالبه باشند

  ".هر طالیی فلّز است"

  ".بعضی طالها فلّز هستند"

 می نامند ، و دو قضّيه یادشده را                     "تداخل"این حالت را        

  .می گویند" متداخلين"

حکم حالت تداخل این است که صدق قضّيه ای که کّلی است ،             

مانند مثال  (صدق قضّيه ای که جزئی است می باشد          مستلزم  

، ولی صدق قضّيه ای که جزئی است ، هميشه مستلزم            )  فوق

  :مثل اینکه بگویيم . صدق قضّيه ای که کّلی است نيست
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  ".هر انسانی نویسنده هست"

  ".بعضی انسان ها نویسنده هستند"

  

  تناقض و شرایط آن

  

 حالت تناقض بين دو        از مباحث یاد شده معلوم گردید که در             

قضّيه، اگر یکی از آنها درست باشد ، دیگری باطل است ؛ و اگر               

  .یکی از آنها باطل باشد ، دیگری درست است

بنا بر این ، محال است که هر دو صادق و درست باشند ، و یا                    

هم :  به عبارت دیگر      .  اینکه هر دو آنها کاذب و باطل باشند             

 هم ارتفاع متناقضين نادرست و اجتماع متناقضين باطل است ، و  

  .محال است

همچنين ، یادآور شدیم که برای تحّقق تناقض ، باید دو قضّيه در              

  :موارد  ذیل ، با هم اختالف داشته باشند 

  ).یعنی در موجبه بودن و سالبه بودن. ( اختالف در کيفّيت– الف

 بنا بر این ، اگر هر دو قضيه موجبه ، یا هر دو سالبه باشند ،                      

  :مثل اینکه بگویيم . تناقض محقق نمی شود

  ".هر انسان ، ناطق است"

  ".بعضی انسانها ، ناطق هستند"
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در حالی که قبال در      .  زیرا هر دو قضيه مذکور ، درست هستند          

اگر یکی از آنها درست       :  باره  تعریف و حکم متناقضين گفتيم            

 باشد ، دیگری باطل است ؛ و اگر یکی از آنها باطل باشد ،                      

  .دیگری درست است

  ).در کّلّيت و جزئّيت: یعنی . ( اختالف در کّمّيت-ب

بنا بر این ، اگر هر دو قضيه کّلّيه ، یا هر دو جزئّيه باشند ، تناقض      

  : مثل اینکه بگویيم . به وجود نمی آید

  ".هر حيوانی اسب است"

  ".هيچ حيوانی اسب نيست"

حالی که قبال در    در  .  زیرا هر دو قضيه مذکور ، نادرست هستند         

اگر یکی از آنها درست باشد ،           :  باره  حکم متناقضين گفتيم         

دیگری باطل است ؛ و اگر یکی از آنها باطل باشد ، دیگری                       

بنا بر این ، محال است که هر دو صادق و درست             .  درست است 

  . باشند ، و یا اینکه هر دو کاذب و باطل باشند

  

  :می گيریم که بنا بر آنچه بيان شد ، چنين نتيجه 

  . قضّيه موجبه کّلّيه ، نقيض قضّيه سالبه جزئّيه است

  : مثل اینکه بگویيم 

  ".هر انسانی تعّجب کننده است"

  ".بعضی از انسان ها تعّجب کننده نيستند"
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  :همچنين 

  .قضّيه موجبه جزئيه ، نقيض قضيه سالبه کّلّيه است

  :مثل اینکه بگویيم 

  ". هستندبعضی از دانشجویان ، موّفق"

  ".هيچيک از دانشجویان ، موّفق نيستند"

زیرا در حالت تناقض ، اگر یکی از متناقضين ، موجبه باشد ،                     

و اگر یکی از آندو کلّيه باشد ، دیگری          .  دیگری سالبه خواهد بود   

  .جزئيه خواهد بود

  

  اختالف در جهت

  

را نيز به   "  اختالف در جهت  "در کتاب های مفّصل علم منطق ،           

به این معنا که دو      .  یکی از شروط اختالفی بيان کرده اند       عنوان  

مثل دائمه بودن ،     "  (جهت"قضّيه در حالت تناقض ، باید از نظر            

، یکی نباشند ، بلکه      )  ضرورّیه بودن ، ممکنه بودن ، و امثال آن          

این شرط ، مخصوص       اّما   .  باید با هم اختالف داشته باشند          

باشند ، و نسبت به همه قضایا ،           "  موّجهه"قضایایی است که     

  . عمومّيت ندارد

 7 



، در درس    "  قضّيه موّجهه "در قضایا ، و تعریف        "  جهت"معنای  (

  ).پيشين ، بيان گردید

  

  شروط اّتحادی تناقض

  

عالوه بر شروطی که بيان شد ، برای تحقق تناقض حقيقی ،                 

که معروف به شروط اّتحادی قضایا در حالت        باید شروط ذیل نيز ،      

  :تناقض هستند ، تحّقق یابند 

  . وحدت موضوع در هر دو قضّيه : شرط اول

بنا بر این ، در صورتی که موضوع در یک قضيه با موضوع در قضّيه               

مثل اینکه  .  دیگر با هم مختلف باشند ، تناقض تحقق نمی یابد            

  : بگویيم 

  ".هر طالیی فلّز است"

  ".ی از مایعات ، فلّز نيستندبعض"

زیرا موضوع دو قضّيه با هم         .  در این مثال ، تناقض وجود ندارد          

، و موضع دیگری       "  طال"موضوع یکی از آنها          .  اختالف دارند  

  . است" مایعات"

  .وحدت محمول در هر دو قضّيه : شرط دوم
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بنا بر این ، در صورتی که محمول در یک قضيه با محمول در                       

. ا هم مختلف باشند ، تناقض ، متحّقق نمی گردد            قضيه دیگر ب  

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".هر طالیی فلّز است"

  ".بعضی طالها ، خالص نيستند"

  .وحدت زمان : شرط سوم

بنا بر این ، اگر زمان در یک قضيه با زمان در قضيه دیگر مختلف                   

  : مثل اینکه بگویيم . باشند ، تناقض نخواهد بود

  

  ".روز ، روشن استهر شهری در وقت "

  ".بعضی از شهرها در وقت شب ، روشن نيستند"

  .وحدت مکان : شرط چهارم

بنا بر این ، اگر مکان دو قضيه با هم مختلف باشند ، تناقض بين                 

  :مثل اینکه بگویيم . آنها نخواهد بود

  ".هر سرزمينی در منطقه قطبی ، سرد است"

  ".نيستندبعضی از سرزمين ها در نيمکره شمالی ، سرد "

  .وحدت شرط : شرط پنجم

بنا بر این ، اگر شرط دو قضّيه با هم مختلف باشند ، تناقض به                   

  :مثل اینکه بگویيم . وقوع نمی پيوندد
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  ".هر ميوه ای ، اگر سالم هستيد ، مفيد است"

  ".بعضی ميوه ها ، اگر بيمار هستيد ، مفيد نيست"

  .وحدت اضافه : ششمشرط 

ه و نسبت در یک قضيه با اضافه در قضيه              بنا بر این ، اگر اضاف       

مثل اینکه  .  دیگر مختلف باشد ، تناقض به وقوع نمی پيوندد               

  :بگویيم

  ".هر علم خدا ثابت است"

  ".بعضی از علمهای انسان ، ثابت نيست"

) یعنی نسبت داده  (در این مثال، علم در قضّيه اول به خدا اضافه           

  .شده است ، ولی در قضيه دوم به انسان

  .وحدت جزء و کّل : ط هفتمشر

بنا بر این ، اگر در یک قضيه ، کّل موضوع ، و در قضّيه دیگری ،                     

مّد نظر باشد ، تناقض         )  جزء آن  :  یعنی   (بخشی از موضوع       

  :مثل اینکه بگویيم . نخواهد بود

 ميليون کيلومتر مربع      500مساحت کره زمين کال ، بيش از              "

  ".است

 ميليون  200ن ، کمتر از      مساحت کره زمين در بخش خشکی آ       "

  ".کيلومتر مربع است
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، قابلّيت و    "  قّوه"مقصود از    .  (وحدت قّوه و فعل      :  شرط هشتم 

، بالفعل بودن و تحّقق      "  فعل"اما منظور از     .  امکان تحّقق است  

  ).حقيقی آن در حال حاضر است

بنا بر این ، اگر دو قضيه در قّوه و فعل با هم مختلف باشند ،                       

  :مثل اینکه بگویيم .  نمی آیدتناقض به وجود

یعنی قابلّيت داشمند    ".  (هر انسان ، بالقّوه دانشمند است         "

  ).شدن را دارد

  ".بعضی از انسان ها ، بالفعل دانشمند نيستند"

این هشت شرط ، به عنوان شروط اّتحادی اساسی برای تحقق           

تناقض بيان شده ، و در دو بيت شعر فارسی ، بدین صورت به                  

  : است نظم آمده

  در تناقض هشت وحدت شرط دادن

  مكان  و  محمول  و   موضوع وحدت

  و آّل ، جزء   و اضافه شرط وحدت 

 زمان ، در آخر   است فعل  و  قوه

  

اما دانشمندان علم منطق ، یک شرط دیگر را نيز اضافه کرده اند             

  :و ما آن را به عنوان شرط نهم ، از نظر گرامی شما می گذرانيم

  .وحدت حمل:  شرط نهم

  :حمل و بار کردن محمول بر موضوع در قضّيه ، بر دو قسم است 
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  .حمل ذاتی اّولی  -

 .حمل شایع صناعی -

  

  تعریف حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی

  

حمل ذاتی اّولی آن است که موضوع و محمول در قضّيه ،                       

. مفهوما اّتحاد داشته باشند ؛ ولی اعتبارا اختالف داشته باشند          

در این مثال ،    ".  انسان ، حيوان ناطق است    :  "نکه بگویيم   مثل ای 

مفهوم انسان و مفهوم حيوان ناطق ، مّتحد هستند ؛ اّما انسان             

و حيوان ناطق از نظر اعتبار اجمال و تفصيل ، با هم اختالف                     

  .انسان ، مجمل است ، و حيوان ناطق ، مفّصل. دارند

 قضيه ،    حمل شایع صناعی آن است که موضوع و محمول در              

مثل .  مفهوما اختالف دارند ، ولی وجودا و مصداقا اّتحاد دارند               

در این مثال ، مفهوم       ".  انسان ، حيوان است     :  "اینکه بگویيم    

انسان و مفهوم حيوان ، متغایرند ؛ ولی در وجود و مصداق                      

هم "  حيوان"منطبق باشد ،    "  انسان"خارجی ، در هر موردی که       

  .صدق می کند

اگر نوع حمل در یک قضّيه با نوع حمل در قضيه دیگر             بنا بر این ،     

با هم مختلف باشند و یکی از آنها از نوع حمل ذاتی اّولی و                      

دیگری از نوع شایع صناعی باشد ، تناقض در این مورد به وجود               

  :مثل اینکه بگویيم . نمی آید
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  ". جزئی ، مفهومی است که بر بيش از یکی صدق نمی کند"

  ". ست که بر بيش از یکی صدق می کندجزئی ، مفهومی ا"

 

زیرا در جمله اول ، حمل از نوع ذاتی اّولی است ، که مفهوم                    

موضوع و مفهوم محمول ،  به صورت یکسان  در نظر  گرفته                       

یعنی یکی از آنها    .  شده اند، و اختالف آندو فقط در اعتبار است          

ا این  بنا بر این ، جمله مذکور ، ب        .  مجمل ، و دیگری مفّصل است     

  .، درست است) یعنی حمل ذاتی اّولی(نوع حمل 

اّما در جمله دوم ، حمل از نوع شایع صناعی در نظر گرفته                       

که موضوع است به عنوان یک          "  جزئی"در این حال ،        .  شده

مفهوم کّلی ، مّد نظر قرار گرفته ، که قابل صدق بر افراد زیادی                

ز یکی هست   است ؛ و چنين مفهوم کّلی ، قابل صدق بر بيش ا           

بنا بر این ، جمله دوم هم با این          .  و نمی تواند واقعا جزئی باشد     

 .، درست است) یعنی حمل شایع صناعی(نوع حمل 

  .بنا بر این ، تناقضی بين دو جمله یاد شده وجود ندارد

  

*****  
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