حتلیل قضایای منفصلة منطق خواجه نصیرالدین طوسی
احمد فقیه

*

چکیده
بیتردید فهم دقیق شرطیات منفصلۀ منطق قدیم ،تأثیر بسزایی در تحلیل درسـت گزارههـای فلسـفۀ
اسالمی و استنتاجهای منطق سینوی دارد .این مقاله با واکـاوی اجمـالی اقسـام منفصـالت از منظـر
برخی منطقدانان قرن هفتم ،میکوشد نظام فکری حاکم بر قضایای منفصله را استخراج و تبیین کند.
این تحقیق با نشان دادن ناکارآمدی تفسیر شرایط صدق و کذب قضایای منفصلۀ «منطـق کـاتبی»،
به این نکته میرسد که راهبرد «عقل حادیعشر» راهبردی دقیق ،منسجم و تـام اسـت .ازایـنرو،
دربارۀ شرایط قضایای سازندۀ منفصالت ،تفسیری نو از مـتن خواجـه نصـیرالدین طوسـی بیـان
خواهد شد؛ تفسیری که نهتنها با بسیاری از اسـتنتاجهای خواجـه سـازگار اسـت ،بلکـه قابلیـت
نمادینسازی منفصالت را در حوزۀ منطق جدید نیز فراهم میآورد.
در ادامه ،به بررسی پیامدهای یکسانانگاری منفصالت جزئی مانعةالجمع و مانعةالخلو ،برآمـده از
تعریف منفصلۀ جزئی منطقدانان مسلمان اشاره میکنیم .تفسیر «سالبۀ منفصله به سلب انفصال» از
دیگر یافتههای این مقاله است و از آن رو مهم مینماید که لطف هال نبوی در تصحیح فرمول رشر،
تصویر سالبۀ منفصله را انفصال سلب معرفی میکند.
کلیدواژهها :منفصلۀ عنادیه ،منفصلۀ جزئیه ،مانعة الجمع ،مانعـةالخلو ،حقیقیـه ،سـور منفصـله،
سلب انفصال.

ـــــــــــــــــــــــــــ
* استاد حوزه علمیه قم)seyyed.ahmad.faghih@gmail.com( .
(تاریخ دریافت۷۵/۵۹/۵۷ :؛ تاریخ پذیرش)۷۵/۱۱/۱۰ :

مقدمه

قضایای شرطی مورد استفادۀ فلسفۀ اسالمی و دیگر علوم عقلی ،نوعاً گزارههای کلـی
لزومی هستند .مطابق قاعدۀ تالزم بین این دسته از قضایای لزومی و قضایای منفصـلۀ
عنادی ،ارتباط تنگاتنگ و انفکاکناپذیری وجـود دارد .ایـن خـود دلیلـی آشـکار بـر
خوانش دقیق منفصالت است .از آنجا که کتاب اساس االقتبـاس در زمینـۀ شـرطیات،
کتابی است محققانه و عالمانه که عمق بصیرت و نفـوذ اندیشـة طوسـی را در مسـائل
منطقی آشکار میکند و شامل نکات بکر و بدیعی است کـه شایسـته اسـت در سـطح
محافل علمی جهانی عرضه و اظهار شود ،ما نیز در بیان منفصله بیشترین نظرگاه خـود
را به دیدگاه منسجم محقق طوسی معطوف کرده ،از این اثر ارزشمند بهره خواهیم برد.
البته از سوی محققان در زمینۀ تفسیر سور شرطیات منطق طوسی بحثهای تطبیقی
فراوانی صورت گرفته است؛ اما از منظر نگارنده هیچیک وافی به مقصود نبوده است و
در تحلیل بسیاری از استنتاجهای منتج منطق طوسی به بنبست میرسد.
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قسمت اعظم این مقاله به تبیین شرایط اطـراف شـرطیات منفصـلۀ منطـق طوسـی
اختصا ،یافته است .در این مسیر مؤلف ابتدا به ناکارآمدی شـرایط صـدق و کـذب
قضایای منفصلۀ ارائـه شـده از سـوی پیـروان کـاتبی اشـاره ،و سـپس راهکـار عقـل
حادیعشر در برونرفت از بنبست مزبور را بیان میکند.
پیام مهم دیگر این نوشتار تفسیر سالبۀ منفصله به سلب انفصال است .این از آن رو
مهم جلوه کرده است که لطف هال نبوی در تصحیح فرمول رشر ،تصویر سالبۀ منفصـله
را انفصال سلب معرفی میکند.
از تالزم بین سالبۀ عنادیه و نقیض موجبۀ آن ،بـرای نشـان دادن «همسـویی سـلب
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انفصال با نقیض انفصال» و «تولید منفصالت سالبۀ منطق طوسی» نیز بحث میشود .از
دیگر نکات برجستۀ این مقاله ،میتوان به بررسی پیامدهای یکسانانگاری منفصـالت
جزئی مانعةالجمع و مانعةالخلو اشاره کرد؛ یکسان انگـاریای کـه برآمـده از تعریـف
منفصلۀ جزئی منطقدانان مسلمان است.

تعریف منفصله در منطق طوسی

به گزارش طوسی ،از منظر ابهری ،منفصله قضیهای است که در آن به تنافی یا سلب تنـافی
اجزایش در صدق و کذب ،حکم میشود (طوسی ۱۵۵ :۱۵۹۷ ،ایـن تعریـف دربردارنـدۀ
منفصله عنادی ،اتفاقی و مطلقه می باشد (همان) .پیروان ابهری تفکیک منفصـلۀ عنـادی و
اتفاقی را در نحوۀ تنافی ذاتی و ریرذاتیشان میدانند (رازی.)۵۵۷ :۱۵۹۰ ،
محقق طوسی بهررم آگاهی از تعریف فوق ،تصریح میکند که منفصالت موجبـه،
خالی از عناد نیستند(7طوسی )۱۱۱ :۱۵۱۵ ،و در جایی دیگـر مینویسـد« :منفصـالت
سالبه مستلزم هیچ منفصلۀ موجبهاى نیستند؛ چراکه سالبۀ منفصله ،احتماالت دیگری را
شامل است که خالی از اعتبار عنادند»( 2همان .)۱۱۷ :ازاینرو ،مطابق دیـدگاه طوسـی
انفصال ،خالی از عناد نیست.
در تأیید مطلب فوق میتوان گفت که محقق طوسی در مقام تبیین شرطی منفصله،
منفصله را نیز به گونهای توصیف کرده که دربردارندۀ اتفاقی نباشد (همـان۱۷ :ــ.)۵۵
نشود ،تألیف بدون فایده است (همان) .وی نیز از جنبۀ دیگر به خواننده تذکار میدهد
که اگر در برخی موارد میبینیم از لفظی استفاده شده که از آن عناد فهمیـده مـیشـود،
ولی موضع استعمال ،موضعی نیست که عناد داشته باشد ،بایـد آن را از بـاب مجـاز و
توسع لغوی محسوب کرد (همان .)۵۷ :بنابراین در آثار طوسی منفصلۀ موجبه محکوم
به عناد است و نمیتوان آن را بر اتفاق یا معنایی اعم از عناد و اتفاق حمل کرد.

تحلیل قضایای منفصله منطق خواجه نصیرالدین طوسی

همهنین از منظر طوسی اگر میان دو قضیه ،ثبوتاً یا نفیاً ،مصـاحبت و معانـدتی اعتبـار

ـــــــــــــــــــــــــــ
 ...« .7اما در مشصالت موجبۀ مطل را که اعشبار لزوم نکنیم منفصالت موجبه الزم نشواند بود چه انفصال بىعناد
نباشد». ...
 .2دلیلی که محق طوسی در عبارت فوق ذکر میکند ،دربردارندۀ این معناست :سالبۀ منفصله (یا همان سلب
انفصال) شامل قضایایی است که خالی از عنادند؛ بنابراین نمیتوان از منفصلۀ سالبه ،منفصلۀ موجبه را که
مشضمن عناد است ،اسشنباط کرد.
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اقسام منفصله و شرایط سازههای آن از منظر طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی در آراز این بحث مهم و ابتکاری ،ابتدا عناد تام و نـاقص را
از یکدیگر تفکیک میکند .عناد تام به گونهای است که مقدم و تالی ،نه مـیتواننـد بـا
همدیگر اجتماع کنند و نه ارتفاع هر دو ممکن اسـت« .منفصـلۀ حقیقـی» و «منفصـلۀ
مانعةالجمع و الخلو» نامهای دیگر آن هستند .عناد ناقص یا ریرحقیقی ،همان است که
در قالب قضایای مرکبی چون «مانعةالجمع تنها» و «مانعةالخلو تنها» رخ مینماید و بـه
ترتیب ،عبارت است از قضیهای که در آن فقط اجتماع مقدم و تالی یا فقط ارتفـاع آن،
ممکن نیست .منشعب شدن عناد به این اقسام ،از آنجا ناشی میشود که هرگاه تقسیمی
بین نفی و اثبات متردد باشد ،هر منفصلهای که از آن اقسام یا از آنهه مساوی آن اقسام
است ،پدید آید ،مانعةالجمع و الخلو خواهد بود ... .اما اگر به جاى یکی از اقسامی کـه
متردد بین نفی و اثبات است ،چیز دیگرى قرار دهیم کـه مسـاوی نباشـد یـا آن چیـز،
خا،تر از آن قسم باشد یا عامتـر ،صـورت اول ،تنهـا قضـیۀ منفصـلۀ مانعـةالجمع و
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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صورت دوم ،تنها قضیۀ منفصلۀ مانعةالخلو خواهد بود (همان .)۵۵ :در یک نامگـذاری
دیگر به منفصلۀ ریرحقیقی ،منفصلۀ مرکب ،و بـه منفصـالتی کـه بـا منفصـلۀ حقیقیـه
منافاتی ندارد ،عنوان بسیطه ،اطالق شده است (همو.)۱۹ :۱۰۵۹ ،
اکنون مدعای مؤلف این است که چون امر محال یا ضـروری (بـه حسـب تصـور
متصوری یا نفساالمر) قابلیت تردید ندارد ،نمیتواند طرف تقسـیمی قـرار گیـرد کـه
متردد بین نفی و اثبات است .بنابراین گزارههایی از قبیل «یا این عدد زوج نیست یا این
عدد به دو متساوی قابلتقسیم است»« ،یا این شخص حیوان است یا این شخص انسان
نیست» و «یا این شخص حیوان نیست یا این شخص انسان است» ،به ترتیب ،منفصلۀ
حقیقی ،مانعةالخلو مرکب و مانعةالجمع مرکـب هسـتند ،امـا نمیتـوان پـذیرفت کـه
گزارههای مشابهی چون «یا پنج زوج نیست یا پنج به دو متساوی قابلتقسـیم اسـت»،
«یا زید حیوان است یا زید انسان نیست» و «یا زید حیوان نیست یا زید انسان اسـت»،
از منظر طوسی منفصلۀ حقیقی ،مانعةالخلو مرکب و مانعةالجمع مرکب باشند؛ زیرا اوالً

تردیدی در اطراف آنها به لحاظ صدق و کذب نیست تا تقسیم سازندۀ انفصال ،یعنـی
تقسیمی که اطرافش متردد باشد ،رخ دهد؛ ثانیاً در منطق طوسی پذیرش قضایای فـوق
به عنوان قضیۀ منفصله با دیگر قواعد منافات دارد؛ برای نمونه اگر بپذیریم قضیۀ «دائماً
یا پنج زوج نیست یا به دو متساوی قابلتقسیم است» منفصلۀ حقیقیه اسـت ،ضـرورتاً
باید حکم کنیم گزارۀ «همیشه اگر پنج زوج است ،به دو متساوی قابلتقسیم است» بـه
نحو ایجاب کلی لزومی صادق است؛ و حال آنکه بـه تصـریح طوسـی چنـین نیسـت
(طوسی 7.)۷۰ :۱۵۱۵ ،بنـابراین از منظـر طوسـی مؤلفـههای منفصـلۀ عنـادی ،یـا در
نفساالمر امکان خا ،است یا به حسب تصور متصوری.
معیار حصول ارزش منفصالت منطق اسالمی

خالصۀ راهی که پیروان ابهری و کاتبی میروند ،چنین است :علت تقسیم منفصله بـه
این اقسام ،در نحوۀ تنافی دو جزء در صدق و کذب است؛ بدین شیوه کـه اگـر تنـافی
فقط در صدق باشد ،مانعةالجمع ،و اگر فقط در کذب باشد ،مانعةالخلو ،و اگر هـم در
حقیقی ه در صورتی صادق است که یکی از اطراف ،صـادق و دیگـری کـاذب باشـد و
چنانهه هر دو صادق یا هر دو کاذب باشـد ،منفصـله ،کـاذب خواهـد بـود .منفصـلۀ
مانعة الجمع ،در صورتی صادق است که هر دو طرف کاذب یا یکی صـادق و دیگـری
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9طوسی در آدرس ذکرشده ،لزوم قضیۀ غیرمسورۀ «اگر پنج زوج است ،به دو متساوى قابلتقسیم است» را به
لحوق ن
ن
حال کاذب ،صادق میداند .وی در آنجا تصریح میکند که اگر یك امر ممتنع بر مقدم
حسب عروض و

تحلیل قضایای منفصله منطق خواجه نصیرالدین طوسی

صدق و هم در کذب باشد ،حقیقیه است (رازی .)۱۷۷ :۱۵۹۰ ،از نظـر آنهـا ،منفصـلۀ

ال در نمونه فوق ،پنج نمیتواند منقسم
عارض و الحق شود ،باعث میشود مقدم ،مستلزم امر الزم خود نشود؛ مث ً
شود .ازاینرو ،در ادامه ،جهت تبیین این مطلب که این دسته از قضایای موجبۀ لزومیه صالحیت سور کلی را
ندارند ،چنین حکم میکند :عموم اوقات و احوالی که ممتنع نباشند ،مقتضی کلیت قضیه هستند .با این
توضی حات روشن شد که آن دسته از احوالی که ممتنع باشند (مانند مثال فوق) ،به صورت لزومیۀ کلی نمیتوانند
صادق تلقی شوند .ازاینرو ،از منظر طوسی گزارۀ «اگر پنج زوج است ،به دو متساوی قابلتقسیم است» به نحو
ایجاب کلی لزومی ،صادق نیست.
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کاذب باشد مانند «یا زید درخت است یا سنگ» و «یـا زیـد انسـان اسـت یـا سـنگ»؛
مانعةالخلو نیز وقتی صادق است که هر دو طرف صادق یا یکی صادق و دیگری کاذب
باشد ،مانند «یا زید درخت نیست یا سنگ نیست» و «یا زید انسـان نیسـت یـا سـنگ
نیست» (رازی۵۱۱ :۱۵۹۰ ،ـ۵۱۱؛ بیتا.)۱۵۵ :
چنین است که کشف میکنیم ،بهررم دقتهای منطقی و قابـل تحسـین کـاتبی در
حملیات (نبوی۰۵ :۱۵۹۱ ،ـ ،)۷۰معیاری که کاتبی و پیروانش در اینجا بـرای حصـول
ارزش منفصالت برمیشمرد ،در گزارههایی با اطراف محتمـل الصـدق و الکـذب ،از
قبیل منفصلۀ عنادی «یا زید نمینویسد یا دستش مـیجنبـد» (طوسـی )۱۱۵ :۱۵۱۵ ،و
منفصالت ریرعنادی «اما أن یجیء زید أو عمر» (فارابی )۰۷۵ :۱۰۵۹ ،و «لقیت إما زیدا
و إمـا عمــرواً» (ابــنسـینا )۱۰۷ :۱۰۵۰ ،بــه بنبســت میرســد و ثمربخشــی همــة آن
کوششهای بعدی را ،به فرض استحکام ،مورد تردیـد قـرار میدهـد .امـا طوسـی در
چگونگی تعلق صدق و کذب به قضایای شرطیۀ منفصله و اجزای آن ،همة تالش خود
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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را در پای توجیه این مدعا به کار میبرد که سخن از «امکان صدق و کذب» ،بـه جـای
«صدق و کذب» ،شایستهتر است:
در منفصله بعضی از اجزا به همه حال کاذب بود .و در منفصلۀ مانعةالجمع ،ممکن بود
که همۀ اجزا کاذب بود ،و در منفصلۀ مانعةالخلو یا مانع هر دو ،ال محاله بعضی اجزا
صادق بود .چه قسمت متردد میان نفی و اثبات از صادق و کاذب خالی نبود و این دو
منفصله بر آن قسمت مشتمل هستند (طوسی.)۹۱ :۱۵۱۵ ،

ما نیز همسو با طوسی برآنیم که در منفصلۀ عنادیه اعـم از حقیقیـه ،مانعـةالجمع و
مانعةالخلو ،بعضی از اجزا صادق و بعضی از اجزا کاذبند؛ زیرا اوالً بـه تصـریح وی در
منفصله ،برخـی از اجـزا همـواره کـاذب اسـت و ازایـنرو ،همـۀ اطـراف نمیتوانـد
ضروریالصدق باشد؛ و ثانیاً وقتی چیزى را به نفی و اثبات مردد مـیکنـیم ،یـا اثبـات
صادق است و نفی کاذب یا بالعکس .به خوبی روشن است که این استنباط با مواصـلۀ
کالم وی ناسازگار نیست؛ زیرا او بر خالف کاتبی و رازی ،در ادامه از امکان کذب همۀ

اجزا در مانعةالجمع سخن گفته است و امکان کذب همۀ اجزا ،به معنـای کـذب همـۀ
اجزا نیست.
بنا بر تحقیقی که داشتیم نهتنها در آثـار طوسـی ،بلکـه در نوشـتههای بـوعلی نیـز
مثالهایی از سنخ نمونههای قطب رازی ،مبنی بر اینکه منفصلۀ عنادیه پذیرای اطـراف
ضروری الصدق و الکذب باشد ،نیامده و گویا عالمه حلی ،شاگرد خواجـه نصـیر ،در
شرع این عبارات کاتبی دچار تردید شده و مطلب را ادامه نداده اسـت (حلـی:۱۰۱۱ ،
 .)۱۹۱بنابراین حق آن است که این بار مؤکدا دیدگاه طوسی را در تبیین منفصلۀ عنادیه
و اقسام آن بپذیریم و بدون هیچ تردیدی حکم کنیم که اطراف منفصلۀ موجبۀ عنادیـه،
یا در نفساالمر امکان خا ،است یا به حسب تصور متصوری .شاهدی دیگر بر ایـن
ادعا آن است که وی گزارههایی با اطراف ضروری الصدق یا ضـروری الکـذب را در
زمرۀ قضایایی قرار میدهد که سلب عناد آن آشکار است:
اما سلب عناد در یکی از سه حال تواند بود :الفـ آنکه قضایا همه صادق باشد ،پس
ال چنین نبود که انسان یا حجر بود
آنکه هر دو کاذب باشد و هم عناد مسلوب بود ،مث ً
یا شجر (طوسی.)۷۵ :۱۵۱۵ ،

به استناد همین عبارت ،میتوان حکم کرد که سازههای سالبۀ منفصله ،بـر خـالف
موجبه ،مشروط به امکان خا ،نفساالمری یا تصوری نیستند.
نکتۀ دیگر اینکه منطق طوسی به دلیل بیفایده دانستن گزارۀ اتفاقی و منفصلۀ مطلقه
(طوسی ،) ۱۵۵ :۱۵۹۷ ،از شرایط صدق و کذب آن ،بحثی به میان نیاورده است .اما بـا
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ال چنین نیست که پنج فرد یا منقسم نبود به دو متساوى؛ بـ
عناد مسلوب بود ،مث ً

تفکیک منفصالت مزبور از حیث محتمل یا ضروری الصدق و الکذب بـودن اطـراف،
میتوان معیاری نزدیک به آرای طوسی معرفی کرد .توضیح آنکه در مواردی که اطراف
منفصلۀ اتفاقی ،ضروری الصدق یا ضروری الکذب است ،همان تحلیل کاتبی را بـرای
ارزش منفصالت اتفاقی میپذیریم (رازی۵۱۱ :۱۵۹۰ ،ـ۵۱۱؛ بیتا)۱۵۵ :؛ اما در حالتی
که اطرافش محتمل الصدق و الکذب است ،حقیقیۀ اتفاقیه را زمانی صادق میدانیم که
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به ررم امکان اجتماع یا امکان ارتفاع ،اجتماع و ارتفاع اطراف رخ ندهـد؛ مانعـةالجمع
مرکب اتفاقی نیز در صورتی صادق است که بهررم امکان اجتمـاع یـا امتنـاع ارتفـاع،
اجتماع اطراف رخ ندهد ،اما ارتفاعش اتفاق بیفتد .مانعةالخلو نیز عکـس مانعـةالجمع
است .بنابراین منطق طوسـی ،بـر خـالف منطـق کـاتبی و پیـروانش ،در ارائـۀ ارزش
گزارههایی با اطراف محتمل الصدق و الکذب ،به بنبست نمیرسد.
تاکنون روشن شد که منطق طوسی ،بر خالف منطق کاتبی و پیـروانش ،اوالً منفصـلۀ
موجبه را محکوم به عناد کرده است و هرگز آن را بر اتفاق یا معنایی اعم از عناد و اتفاق،
حمل نمیکند؛ و ثانیاً اطراف چنین منفصالتی را ،بر خالف سالبۀ آن ،مشروط بـه امکـان
خا ،نفساالمـری یـا تصـوری میدانـد .رعایـت ایـن نکـات در منفصـالت مسـورۀ
مورداستفاده در علوم ،بسیار حائز اهمیت است .در ادامه نشان داده میشود کـه منفصـلۀ
سالبۀ طرعشده از سوی طوسی ،متضمن معنای سلب انفصال و متالزم با نقیض منفصـلۀ
موجبۀ آن است .پس از تبیین این موضوع ،منفصالت جزئی را بررسی میکنیم.
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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ارزیابی دیدگاه نبوی در تبیین سالبۀ منفصله

از سوی طوسی (طوسی۱۷ :۱۵۱۵ ،ـ ۷۷ ،۷۵ ،۵۵و  )۱۱۱و دیگـر منطقدانـان (حلـی:۱۵۵۱،
۰۵؛ رازی۱۱۹ :۱۵۹۰ ،ـ ۱۱۷و  )۵۵۹سالبۀ منفصله ،تنها به سلب انفصال تفسیر شده است .بـا
وجود این ،لطف هال نبوی به استناد تناظر بین متصله و منفصله ،سالبۀ منفصله را به شـرع زیـر
محکوم به انفصال سلب کرده است:
در منطق شرطیۀ ابنسینا اگر دو قضیۀ متصله و منفصلۀ مانعةالخلو در کمیت و کیفیت
و یکی از طرفین ،وحدت داشته باشند و نقیض مقدم شرطیۀ متصله ،طرف دوم
منفصله قرار گیرد ،این دو قضیه معادل هم تلقی میشوند؛  ...و برای اینکه معادلۀ
مزبور منطق ًا برقرار باشد ،باید منفصلۀ سالبه به صورت

)t (Pt~Qt

[انفصال

السلب] فرمولبندی شود...؛ برای یافتن مثالی صادق در زبان طبیعی که سلب را در
ناحیۀ تالی منفصله نشان دهد ،یکی از بهترین روشها همان است که توسط
منطقدانان مسلمان در قرون پیشین ،مورد شناسایی قرار گرفته است؛ یعنی «تشکیل
منفصلۀ مانعةالخلو از مفهوم عام و نقیض خا»،؛ به عنوان مثال« :همیشه حسن یا

آسیایی است یا ایرانی نیست»  ...که شرطیۀ سالبۀ معادل و متناظر آن ،عبارت است از
)t (~Pt~Qt؛ یعنی «همیشه اگر حسن آسیایی نباشد ،ایرانی نیست» که صدق آن
واضح و روشن است (نبوی.)۱۵۹ :۱۵۹۱ ،

ال ناموجه است؛ زیرا همانطور
دلیل وی در تبیین سالبۀ منفصله به انفصال سلب کام ً
که گفته شد ،بین منطقدانان نسبت بـه تفسـیر سـالبۀ منفصـله اختالفـی نیسـت؛ ثانیـاً
هیچیک از منطقدانان اسالمی قضایایی از سنخ «همیشه حسن یا آسیایی است یا ایرانی
نیست» و «همیشه اگر حسن آسیایی نباشد ،ایرانی نیسـت» را بـه عنـوان سـالبه تلقـی
نکردهاند؛ و ثالثاً استناد به برقراری تالزم بین متصلۀ لزومیه و منفصـلۀ مانعـةالخلو ،بـا
رفلت از این نکته صورت گرفته که این تالزم و تعاکس ،همواره بین دو موجبه اسـت
(طوسی )۱۱۵ :۱۵۱۵ ،و سالبۀ منفصله در قوۀ هیچ منفصله (همـان )۱۱۷ :و متصـلهای
نیست (همان.)۱۱۰ :
بیان دیدگاه طوسی در تالزم بین سالبۀ عنادیه و نقیض موجبۀ آن

سالبۀ عنادیه و نقیض موجبۀ آن ،برقرار کرد:
و أما فی الشرطیات فیعتبر بعد االختالف کیف ًا و کم ًا أن تکون السالبة فی اللزومیة سالبة
اللزوم و فی االتفاقیة سالبة االتفاق و فی العنادیة الحقیقیة السالبة التی یصدق معها
إمکان الجمع و الخلو باإلمکان العام 9علی سبیل منع الخلو دون الجمع .و فی
مانعةالجمع و مانعةالخلو البسیطتین أعنی الشاملتین للحقیقیة إمکانهما العام فقط .و فی
المرکبتین أعنی اللتین ال یشمالنها إما ذلك اإلمکان و إما منع اآلخر علی سبیل منع
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محقق طوسی نقیض منفصله را به گونهای تبیین کرده که میتوان نوعی هـمارزی بـین

الخلو دون الجمع أیض ًا (همو21 :7188 ،ن.)26

این عبارت ،گویای آن است که نقیض موجبۀ کلی عنادیۀ حقیقیه ،سالبۀ جزئی اسـت کـه
امکان جمع ،امکان خلو و یا امکان جمع و خلو با هم هست ،اما خالی از این دو امکان نیست.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9ذکر این نکته الزم است که عدم استحاله و امکان عام مزبور میتواند به حسب تصور متصوری نیز باشد.
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نقیض مانعةالجمع یا مانعةالخلو بسیط کلی در حالت ایجابی ،به ترتیب سالبۀ جزئی
است که در آن ،فقط امکان جمع یا امکان خلو باشد .نقیض موجبـۀ کلـی مانعـةالجمع
مرکب ،سالبهای است جزئی که امکان اجتماع دو جزء در صدق ،امتناع اجتماع آنها در
کذب ،و یا هم امکان اجتماع دو جزء در صدق و هـم امتنـاع اجتمـاع آنهـا در کـذب
هست؛ اما خالی از این موارد نیست .نقیض موجبۀ کلی مانعةالخلو مرکب ،نیـز سـالبۀ
جزئی است که امکان اجتماع دو جزء در صدق ،امتناع اجتماع آنها در کذب ،و یا هـم
امکان اجتماع دو جزء در صدق و هم امتناع اجتماع آنها در کذب هست؛ اما خـالی از
این موارد نیست.
طوسی در تعدیل المعیار دربارۀ سلب عناد نیز همـین تفسـیر را بیـان کـرده اسـت
(طوسی .) ۱۵۷ :۱۵۹۷ ،با این وصف ،چون منفصلۀ سالبه ،همان سلب انفصال و سلب
انفصال نیز متالزم با نقیض ایجاب آن (با اختالف در کم) است ،پـس منفصـلۀ سـالبه،
نقیض منفصلۀ موجبۀ آن است.
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031

بررسی منفصالت جزئی عنادی در حالت ایجابی

تا جایی که صرف تعریف مطرع است ،چنین به نظر میرسد که محقق طوسی ،منفصلۀ
جزئی مانعةالجمع را منفصلهای میداند که در برخی احـوال ،امکـان جمـع دو طـرف
نباشد .ریرممکن بودن خلو اطراف در منفصلۀ مانعةالخلو جزئی نیز ناظر بـه برخـی از
احوال شده است (همو ۹۱ :۱۵۱۵ ،و  .)۷۵با این وصف ،قضیۀ «گـاهی ایـن شـیء یـا
حیوان است یا انسان» هم مانعةالجمع جزئی است و هـم مانعـةالخلو جزئـی؛ زیـرا در
حالتی که شیء مزبور واجد صفت نطق نباشد ،جمع حیوان و انسان ،محال است؛ و در
حالت اتصاف به صفت نطق ،محال است که الحیوان و الانسان اجتماع کنند .این نکته
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در تمام منفصالت جزئی مانعةالخلو و مانعةالجمع جریان دارد .بنابراین وفـق تعریـف
منفصلۀ جزئی طرعشده از سوی طوسی هـر مانعـةالجمع جزئـی ،مانعـةالخلو جزئـی
خواهد بود و برعکس.
تحلیل فوق ،در مواردی با قواعد بیانشدۀ منطقدانان سازگار نیست .اولین موضـع

در بیان انتاج قیاس مرکب از مانعةالجمع و مانعةالخلو ظهور میکند:
قیاس مرکب از مانعةالجمع و مانعةالخلو ،مانعةالجمعی است از عین جزء مقدمۀ
مانعةالجمع و نقیض جزء مقدمۀ دیگر؛ و نیز مانعةالخلوی است از نقیض جزء مقدمۀ
مانعةالجمع و عین جزء مقدمۀ دیگر .اگر دو مقدمه کلی باشند ،نتیجه کلی است؛ و در
ریر این صورت ،جزئی (همو.)۰۵ :۱۰۵۹ ،

مطابق دستور فوق ،قیاس متشکل از مانعةالجمع جزئی «گاهی یا الف ب است یا ج
د است» و مانعةالخلو کلی «دائماً یا ج د است یا ه ز است» ،نتیجـۀ مانعـةالجمع جزئـی
«گاهی یا الف ب است یا ه ز نیست» را در بر دارد .نیک روشن است که نهتنها محقـق
طوسی قضیۀ اخیر را مانعـةالخلو جزئـی معرفـی نکـرده ،بلکـه در صـدد بیـان نتیجـۀ
مانعةالخلو جزئی دیگری بوده است .بنابراین صرفنظر از درستی یـا نادرسـتی معیـار
فوق میتوان حکم کرد که در نظر طوسی اینگونه نیست که هـر مانعـةالجمع جزئـی،
مانعةالخلو جزئی است و برعکس .وی همین تفکیک را در اساس االقتباس نیز متـذکر
اگر قیاس ،مرکب از دو صنف متفاوت باشد ،بعد از اسقاط جزء مکرر ،جزء باقی از یك
مقدمه ،خا،تر از جزء باقی از مقدمۀ دیگر خواهد بود .بنابراین از عین خا ،و نقیض
عام منفصلۀ مانعةالجمع ،و از نقیض خا ،و عین عام منفصلۀ مانعةالخلو تشکیل
میشود...؛ و تشکیل قیاس از یك کلی و یك جزئی ،ممکن است (همو.)۱۱۵ :۱۵۱۵ ،

معیارهای فوق در جایی که یکی از دو مقدمه ،جزئی باشد ،دقیق نیست؛ زیرا مطابق
دستور تجرید المنطق ،نتیجۀ قیاس مرکب از دو مقدمۀ «گاهی این شیء ناطق است یـا
حیوان» [مانعةالجمع جزئی] و «دائماً این شیء حیوان است یـا الانسـان» [مانعـةالخلو
مرکب] عبارت است از« :گاهی این شیء ناطق است یا انسـان» .ایـن نتیجـه بـه دلیـل
تساوی مقدم و تالی ،شرایط مانعةالجمع جزئی و مانعةالخلو جزئی را دارا نیست .معیار
اساس االقتباس را نیز به دلیل تباین کلی بین ناطق (جزء بـاقی مقدمـۀ اول) و الانسـان
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شده است:
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(جزء باقی مقدمۀ دوم) ،نمیتوان در چنین قیاسهایی اعمال کرد.
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موضع دیگر در قیاس مرکب از دو موجبۀ مانعةالجمع با تبدیل مقدمات قیـاس بـه
متصلۀ لزومیه حاصل میشود .توضیح آنکه به نقل از عالمه حلی ،متـأخران بـا تبـدیل
مقدمات قیا س مزبور به متصله ،لزومیۀ جزئی را که مرکب از نقیض دو طـرف اسـت،
نتیجــه میگیرنــد (حلــی .)۱۷۹ :۱۵۵۱،وی پــس از پیگیــری روش آنهــا ،متصــلۀ
بهدستآمده را به منفصلۀ مانعةالخلو جزئی متشکل از عین یکی از دو طرف متصـله و
نقیض طرف دیگر یا منفصلۀ مانعةالجمع جزئی که ترکیب آن عکس مانعةالخلو مزبور
است ،برمیگرداند (همـان) .بنـابراین حلـی نیـز بـین منفصـلۀ مانعـةالجمع جزئـی و
مانعةالخلو جزئی ،تفکیک کرده است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9میتوان معیار محقق طوسی را بدین شرع تصحیح و تکمیل کرد:
الف) در حالتی که تمایزی بین منفصالت جزئی عنادی قائل نباشیم ،معیار فوق به این صورت قابل ارائه است :در
قیاس مرکب از دو صنف متفاوت با مقدمههای کلی ،بعد از اسقاط جزء مکرر ،جزء باقی از یك مقدمه ،خا،تر
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از جزء باقی از مقدمۀ دیگر خواهد بود .بنابراین از عین خا ،و نقیض عام مانعةالجمع کلی ،و از نقیض خا ،و
عین عام ،مانعةالخلو کلی تشکیل میشود؛ نتیجۀ این قیاس ،از حیث مرکب یا بسیط بودن ،تابع اخس مقدمتین
است (منفصلۀ بسیط ،اخس از سایر قضایا در نظر گرفته میشود) .قیاس مرکب از منفصلۀ حقیقیه و مانعةالجمع
(یا مانعةالخلو) و دارای یک مقدمۀ جزئی ،نتیجۀ جزئیهای میدهد که یا مانعةالجمع است و یا مانعةالخلو ،و از
نقیض یکی از دو جزء باقیمانده و عین جزء دیگر تشکیل میشود .اما در سایر قیاسهای مرکب از دو صنف،
بعد از اسقاط جزء مکرر ،اگر جزء باقی از یك مقدمه ،خا،تر از جزء باقی از مقدمۀ دیگر باشد ،از عین خا ،و
نقیض عام منفصلۀ مانعةالجمع جزئی ،و از نقیض خا ،و عین عام منفصله مانعةالخلو جزئی تشکیل میشود؛ و
در ریراین صورت ،منتج نیست.
ب) در حالتی که بین منفصالت جزئیۀ عنادیۀ تفاوت و تمایز قائل باشیم ،ضمن اختصا ،معیار اساس االقتباس به
کلیات ،بدین شرع به تصحیح و تکمیل آن میپردازیم:
در قیاس مرکب از دو صنف متفاوت (اصناف منفصله عبارتند از :حقیقیه ،مانعةالجمع و مانعةالخلو) با مقدمههای کلی،
بعد از اسقاط جزء مکرر ،جزء باقی از یك مقدمه ،خا،تر از جزء باقی از مقدمۀ دیگر خواهد بود .بنابراین از

011

عین خا ،و نقیض عام ،مانعةالجمع کلی ،و از نقیض خا ،و عین عام ،مانعةالخلو کلی تشکیل میشود؛ نتیجۀ
این قیاس از حیث مرکب یا بسیط بودن ،تابع اخس مقدمتین است (بسیطین را اخس از سایر قضایا در نظر
میگیریم) .اما نتیجۀ سایر قیاسهای مرکب از دو صنف متفاوت ،متصلۀ لزومی جزئی است .لزومی جزئی که
متشکل از نقیض یا عین دو جزء باقیمانده می باشد که در زیر به تفکیک بیان شده است.

همهنین فرض پذیرش گزارۀ ریرحقیقی «گاهی این شیء حیوان است یا انسان» به
عنوان مانعةالجمع جزئی ،و اعمال قواعد تالزم ،گزارۀ لزومی «گاهی چنین است که اگر
انسان است ،حیوان نیست» را ایجاب میکند؛ 9و حال آنکه متصلۀ مزبور ،لزومی نیست.
ازاینرو ،نمیتوان منفصلۀ مزبور را مانعةالجمع جزئی نیز تلقی کرد.
بنابراین عالوه بر پذیرش تمایز در اجزای منفصالت جزئـی ریرحقیقـی ،میتـوان
اظهار داشت که این دسته از قضایا به دلیل عدم رفتاری مشابه منفصالت ،در حقیقـت،
منفصلۀ اصطالحی نیستند .اکنون شایسته اسـت معیـار طوسـی را در معرفـی منفصـلۀ
جزئی ،منحصر به جزئی حقیقی دانسـته 3،بـرای تشـخیص سـایر منفصـالت جزئـی،
معیاری درخور ارائه کنیم؛ چراکه اگر بر تعریف بیانشـده در صـدر بحـث ،پافشـاری
کنیم ،عالوه بر عدم تفکیک بین منفصالت جزئی ریرحقیقی ،ناچـاریم از قاعـدۀ مهـم
تالزم بین منفصالت و متصالت در جزئی نیز دست برداریم و بدین ترتیـب ،از روش
تبدیل مقدمات منفصله به متصله در انتاج قیاسهای اقترانی شرطی ،صرفنظر کنیم.
منفصلهای است که در آن عالوه بر امکان خا ،اطراف (در نفساالمر یا به حسب تصـور
متصوری) ،امکان جمع مقدم (یعنـی اولـین مؤلفـۀ منفصـله) و نقـیض تـالی (مؤلفـۀ دوم
منفصله) در برخی احوال ،ممکن باشد .منفصالت جزئی که در آن عالوه بر امکـان خـا،
مزبور ،امکان جمع تالی و نقیض مقدم در برخی احوال فراهم اسـت ،منفصـلۀ مانعـةالجمع
جزئی است .منفصلۀ جزئیۀ حقیقیه نیز منفصلهای است که شامل این دو منفصله باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

تحلیل قضایای منفصله منطق خواجه نصیرالدین طوسی

دقت در موارد فوق ما را به این معیار رهنمون میسازد که منفصلۀ جزئـی مانعـةالخلو،

 .9محقق طوسی ،منفصلۀ مانعةالجمع جزئی«گاه بود که زید مباشر قلم بود و گاه بود که مباشر شمشیر بود» را به متصلۀ
لزومیۀ «گاه بود که اگر زید مباشر شمشیر بود ،مباشر قلم نبود» برگردانده است (همان.)۱۱۷ :
 .3در منفصله جزئی حقیقی ،محال بودن جمع و رفع اطراف ،ناظر به برخی از احوال شده است؛ بنابراین

نمونههایی

چون «گاهی این شیء حیوان است یا انسان» و «گاهی این شیء الحیوان است یا الانسان» منفصلۀ جزئیۀ حقیقیه
نیستند؛ زیرا نمیتوان حالتی یافت که جمع «حیوان» و «انسان» در اولی ،و رفع «الحیوان» و «الانسان» در دومی
محال باشد.
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نکتۀ شایستۀ ذکر آنکه در آثار طوسی به صراحت سخنی از منفصالت جزئی مرکب
به میان نیامده است؛ اما از آنجا کـه منفصـالت جزئـی مانعـةالجمع و مانعـةالخلو ،بـا
منفصلۀ حقیقیه منافاتی ندارد ،ما آنها را در زمرۀ منفصالت بسیط میگنجانیم.
قواعد تالزم بین منفصالت و متصالت در جزئی

بدون تردید آنهه طوسی دربارۀ تالزم بین منفصالت و متصالت بیان کرده ،در قضایای
کلی صادق است 9.در زیر قواعد مزبور را دربارۀ گزارههای جزئی ،مطـابق بـا ترتیـب
موجود در اساس االقتباس (طوسی۱۱۵ :۱۵۱۵ ،ـ ،)۱۱۱پیشنهاد میکنیم.
اگر در متصلۀ موجبۀ جزئی لزومی ،تالی مساوى مقدم باشد ،منفصلۀ جزئی حقیقی
ایجابی که از نقیض یك جزء و عین جزء دیگر باشـد ،الزم مسـاوى آن خواهـد بـود؛
چنان که میگوییم« :گاهی اگر آفتاب طالع است ،روز موجود است»؛ در این صـورت،
دو قضیۀ منفصلۀ حقیقیۀ زیر الزم این گزاره است۱ :ـ «گاهی چنین است که یا آفتـاب
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طالع است یا روز موجود نیست»؛ ۱ـ «گاهی چنین است که یا آفتاب طـالع نیسـت یـا
روز موجود است».
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9قواعد تالزم بین منفصله و متصلۀ منطق طوسی را در حالت ایجاب کلی مرور میکنیم :اگر شرطیۀ متصله ،لزومی
تام باشد ،یعنی تالی مساوى مقدم و لزوم از دو طرف باشد ،منفصلۀ حقیقی ایجابی که از نقیض یك جزء و عین
جزء دیگر باشد ،الزم مساوى آن خواهد بود .برعکس ،منفصلۀ موجبۀ حقیقی در صورتی الزم مساوى متصلۀ تام
لزومی را واجد است که مقدمش عین یك جزء منفصله و تالی نقیض دیگر جزء آن یا برعکس باشد .اما اگر لزوم
متصله ،تام نباشد ،الزم آن به صورت منفصلۀ ریرحقیقی است و این قضیه یا فقط مانعةالجمع است که
تشکیلشده از خود مقدم و نقیض تالی است؛ یا فقط مانعةالخلوی که از نقیض مقدم و خود تالی تشکیل شده
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است .همهنین اگر منفصله حقیقی نباشد ،متصلهاى که الزم آن است ،لزومش تام نخواهد بود .اگر منفصله به
صورت مانعةالجمع باشد ،مقدم متصله ،عین یك جزء و تالی آن ،نقیض جزء دیگر است؛ و اگر منفصله به
صورت مانعةالخلو باشد ،مقدم متصله ،نقیض یك جزء و تالی آن ،عین جزء دیگر است .تمامی این لوازم منعکس
میشوند (طوسی۱۱۵ :۱۵۱۵ ،ـ.)۱۱۱

الزم منفصلۀ موجبۀ جزئی حقیقی ،متصلۀ لزومیۀ جزئی است که مقدمش عین یـك
جزء منفصله و تالی ،نقیض دیگر جزء آن اسـت و بـرعکس؛ بـرای مثـال ،الزم قضـیۀ
«گاهی این شیء الانسان است یا ابیض» گزارههای لزومی زیر است۱ :ـ «گاهی اگر این
شیء الانسان است ،ابیض نیست»؛ ۱ـ «گاهی اگـر ایـن شـیء ابـیض اسـت ،الانسـان
نیست»؛ ۵ـ «گاهی اگر این شیء الانسان نیست ،ابیض است»؛ ۰ـ «گاهی اگر این شیء
ابیض نیست ،الانسان است».
اگر متصلۀ لزومیۀ جزئی به گونهای است که تالی مساوی مقدم نباشـد ،الزم آن بـه
صورت قضیۀ منفصلۀ مانعةالخلو جزئی است که تشکیلشده از عـین یکـی از اجـزا و
نقیض دیگر جزء؛ یا مانعةالجمع جزئی است مرکب از نقیض یکی از اجزا و عین دیگر
جزء .بنابراین الزم متصلۀ لزومی «گاهی اگر این شـیء حیـوان اسـت ،انسـان اسـت»
عبارت است از دو منفصلۀ مانعةالخلو «گاهی این شـیء حیـوان اسـت یـا الانسـان» و
«گاهی چنین است که این شیء الحیوان است یا انسان» و «گاهی چنین است کـه ایـن
شیء الانسان است یا حیوان».7
همهنین اگر منفصلۀ جزئی به صورت مانعةالجمع باشـد ،الزم آن ،متصـلۀ لزومیـۀ
جزئی است که مقدم آن ،عین تالی منفصله و تالی آن نقیض دیگر جـزء اسـت؛ ماننـد
«گاهی این شیء انسان است یا حیوان» کـه الزم آن متصـلۀ لزومـی «گـاهی اگـر ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9در حالت خا ،اگر متصلۀ لزومیۀ جزئی به گونهای باشد که تالی عامتر از مقدم است ،الزم آن به صورت قضیۀ
منفصلۀ ریرحقیقی مانعةالخلو جزئی یا مانعةالجمع جزئی ظهور میکند؛ برای مثال ،الزم متصلۀ لزومی «گاهی اگر
این شیء حیوان است ،الانسان است» عبارت است از :چهار منفصلۀ ریرحقیقی «گاهی این شیء حیوان است یا
انسان»« ،گاهی این شیء الانسان است یا الحیوان»« ،گاهی این شیء انسان است یا حیوان» ،و «گاهی این شیء
الحیوان است یا الانسان»؛ دو قضیۀ نخست ،مانعةالخلو جزئی و بقیه ،مانعةالجمع جزئیاند.

تحلیل قضایای منفصله منطق خواجه نصیرالدین طوسی

«گاهی چنین است که این شیء انسان است یا الحیوان» و نیز دو منفصلۀ مانعـةالجمع
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شخص حیوان است ،انسان نیست» است.

7

اگر منفصله به صورت مانعةالخلو باشد ،الزم آن متصلۀ لزومیۀ جزئی است با مقدمن
«نقیض تالی منفصله» و ن
تالی «عین دیگر جزء»؛ مانند «گاهی این شخص یا حیوان است
یا انسان» ،که الزم آن به صورت این متصلۀ لزومی است« :گاهی اگر این شخص انسان
نیست ،حیوان است».
نتایج برآمده از پژوهش

در این مقاله تالش شد که دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مورد قضایای منفصله
و شرایط سازههای آن واکاوی شود .بـا شـواهد و قرائنـی کـه بیانشـد ،بـدین نتیجـه
رهنمون شدیم که دیدگاه عقل حادیعشر نسبت به دیدگاه کاتبی و پیروانش در ارائه و
تحلیل قضایای شرطیۀ منفصله از انسجام بیشتری برخوردار است .در یک جمعبنـدی
نهایی میتوان برخی نکات مهم اشارهشده در متن را به این صورت بیان کرد:
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سالبۀ منفصله و نقیض موجبۀ آن ،از حیث حکم ،رفتاری مشابه دارنـد؛ بنـابراین از
تحلیل منفصالت سالبه بینیاز هستیم و تنها کافی است به منفصالت موجبه و شـرایط
اطراف آن پرداخته شود .همهنین نشان دادیم که در منطق طوسـی ،عنـاد ،شـرط الزم
منفصلۀ موجبه است؛ بنابراین در آثار طوسی نمیتوان منفصله را بر اتفاق یا معنایی اعم
از عناد و اتفاق حمل کرد.
منفصالت موجبه طی یک تقسیم ثنایی ،یا حقیقی است یا ریرحقیقـی؛ منفصـالت
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9توجه به این نکته حائز اهمیت است که در اینجا نمیتوان گفت الزم منفصلۀ مانعةالجمع جزئی ،متصلۀ لزومی است

که مقدم آن ،عین یکی از اجزاء و تالی آن ،نقیض دیگر جزء است؛ چراکه متصلۀ جزئی در حالت ایجابی ،دارای
عکس نقیض نیست (همان .)۱۹۰ :برای مثال نمیتوان گفت الزم منفصلۀ مانعةالجمع جزئی «گاهی این شیء
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الحیوان است یا الانسان» ،عبارت است از متصلۀ لزومیۀ جزئی «گاهی اگر این شیء الحیوان است ،انسان است».
این خود دلیلی آشکار بر پذیرش تمایز در اجزای منفصالت جزئی است .طوسی نیز در جای خود ،الزم منفصلۀ
مانعةالجمع جزئی «گاه بود که زید مباشر قلم بود و گاه بود که مباشر شمشیر بود» را متصلۀ لزومیۀ «گاه بود که
اگر زید مباشر شمشیر بود ،مباشر قلم نبود» معرفی کرده است (همان.)۱۱۷ :

ریرحقیقی نیز یا مانعةالخلو مرکب است یا ریر مانعةالخلو مرکب (که نام مانعـةالجمع
مرکب بر آن نهادهاند) .مانعةالخلو مرکب در حالت ایجاب کلی ،منفصلهای است که در
آن ،به امتناع اجتماع طرفین در کذب و امکان اجتماع آن دو در صدق حکم شده است.
مانعة الخلو بسیط متنـاظرش ،مشـروط بـه امکـان اجتمـاع آن دو در صـدق نیسـت؛ و
ازاینرو ،با حقیقیه ،قابل جمع است .مؤلفههای تمامی این منفصالت در حالت ایجابی،
مقید به امکان خا ،نفساالمری یا تصوری هستند؛ امـا سـالبههای آن ،فـارغ از ایـن
شرط هستند.
در منطق طوسی ترتیب مؤلفهها در منفصالت جزئی ریرحقیقی ،از اهمیت خاصی
برخوردار است؛ بنابراین مطابق آنهه در متن گذشت ،قـرارداد مـیکنیم کـه منظـور از
مقدم در چنین منفصالتی ،مؤلفۀ اول و تالی ،مؤلفه دوم باشد .همهنـین مطـابق معیـار
بیانشده ،موجبۀ جزئی مانعةالخلو منفصلهای است که در آن عالوه بـر امکـان خـا،
اطراف ،جمع مقدم و نقیض تالی در برخی احوال ممکن باشد .منفصالت جزئی که در
فراهم است ،موجبۀ مانعةالجمع جزئی است .موجبۀ جزئی حقیقی نیز منفصلهای است
که شامل این دو منفصله باشد.
در آثار طوسی بهصراحت سخنی از منفصالت جزئیۀ بسیطه به میان نیامـده اسـت؛
اما از آنجا که منفصالت جزئی مانعةالجمع و مانعةالخلو ،با منفصلۀ حقیقیـۀ متنـاظرش
منافاتی ندارد ،ما آنها را در زمرۀ منفصالت بسیطه گنجاندیم .با ایـن وصـف ،در آثـار
طوسی هر جا سخن از مانعةالجمع جزئی یا مانعةالخلو جزئی باشـد ،منظـور منفصـلۀ
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آن عالوه بر امکان خا ،مزبور ،امکان عام جمع تالی و نقیض مقدم در برخی احـوال

بسیطۀ جزئی است.
به تصریح طوسی سالبۀ منفصله در قوۀ هیچ منفصله و متصلهای نیسـت .ازایـنرو،
آنهه طوسی دربارۀ تالزم منفصالت و متصالت بیان کرده ،منحصر به قضایای موجبـه
است .از طرفی یادآور شدیم که اعمال قواعد مزبور در گزارههای جزئـی ،بـا عملکـرد
وی سازگار نیست؛ بنابراین نگارنده بر آن شد تا معیاری بـرای تـالزم بـین شـرطیات
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منفصله و متصله در جزئـی ،اقتبـاس کنـد .در ایـن میـان ،الزم منفصـلۀ مانعـةالخلو و
مانعة الجمع جزئی به متصلۀ لزومیه از کاربرد بیشتری برخوردار بود که بار دیگر آنها را
ذکر میکنیم :اگر منفصله به صورت مانعةالخلو باشـد ،الزم آن متصـلۀ لزومیـۀ جزئـی
است با مقدمن «نقیض تالی منفصله» و ن
تالی «عین دیگر جزء»؛ و اگر منفصلۀ جزئـی بـه
صورت مانعةالجمع باشد ،الزم آن متصلۀ لزومیۀ جزئی است که مقدم آن« ،عـین تـالی
منفصله» و تالی آن «نقیض دیگر جزء» است.
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منابع
 .۱ابنسینا ،حسین ( ،)۱۰۵۰الشفاء (المنطق ـ القیاس) ،مکتبة آیة هال المرعشی ،قم.
 .۱حلی ،جمالالدین ( ،)۱۵۵۱الجوهر النضید ،چاپ پنجم ،انتشارات بیدار ،قم.
 .2نننننننننننننننن ( ،)7172القواعد الجلیة فی شر الرسالة الشمسیة ،مؤسسة النشـر
االسالمی ،قم.
 .۰رازی ،قطبالدین ( ،)۱۵۹۰تحریر القواعد المنطقیة فی شر الرسالة الشمسیة ،چـاپ
دوم ،انتشارات بیدار ،قم.
 .۷ــــــــــــــــ (بیتا) ،شر مطال االنوار فی المنطق ،انتشارات کتبی نجفی ،قم.
 .۱طوسی ،نصیرالدین ( ،)۱۵۱۵أساس االقتباس ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه تهـران،
تهران.
 .7ـــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۷تعدیل المعیار ،چـاپ اول ،انتشـارات دانشـگاه تهـران،
تهران.

قم.
 .۱۵نبوی ،لطف هال ( ،)۱۵۹۱منطق سینوی به روایت نیکوالس رشر ،انتشـارات علمـی و
فرهنگی ،تهران.
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 .8ـــــــــــــــــ ( ،)۱۰۵۹تجرید المنطق ،چاپ اول ،انتشارات اعلمی ،بیروت.
 .۷فارابی ،ابونصر ( ،)۱۰۵۹المنطقیات للفارابی ،ج ،۱چاپ اول ،مکتبة آیة هال المرعشـی،
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