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چکیده

غرض از نگارش مقالۀ حاضر ،انجام مطالعهاي تطبیقی میان آرای منطقدانـان مسـممان
در خصوص قضیّۀ حقیقیّه از یکسو و دیدگاه نِمسون گودمَن در باب گزارههای قانونوار
از سوی دیگر میباشد .از اینرو ،ابتدا تحمیل منطقدانان مسممان از مفاد قضیّۀ حقیقیّه
و نیز نظر گودمَن در مورد گـزارههـای قـانونوار را تقریـر مـیکنـیم و سـس بـا اخـذ
رویآوردی تطبیقی به تبیین مواضع خالف و وفاق این دو دیدگاه مـیپـردازیم .از ایـن
رهگذر روشن خواهد شد که ضـمن وجـود برخـی اختالفـا مبنـایی ،وجـوه اشـترا
بسیاری در این دو دیدگاه یافت میشود که تأمّل روشمند در آنها به لحـا معرفتـ
بسیار حائز اهمیت مینماید .کمّیّت و تعمیمپذیري ،تقویت و تأیید شرط هـاي خـالف
واقع ،و برخورداري از قدر تبیین عمم  ،و پیشبین از مشترکا آنها است .از سوي
دیگر ،برخالف قضایاي حقیقیّه که محصول استقرا نیستند ،گزارههاي قـانونوار برآمـده
از استقرا هستند.

کليدواژهها :حقيقيه ،گزارههاي قانونوار ،شرطي خالف واقع ،تبيين علمي ،نِلسون گودمَن.
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و حلّ مسئمۀ معیّنی میپردازد .مطالعۀ تطبیقی ،از یکسو ،محقّق را از حصـر توجّـه بـه
تفاو ها باز میدارد و از سوی دیگر وی را از محدود مانـدن در شـباهتهـا مـیرهانـد.
آنگاه که دو نظریّه در ضمعی از اضالع معرفتـی تمـاد داشـته باشـند ،امکـان مطالعـۀ
تطبیقی در خصوص آنها ایجاد میشود که در اثـر آن او ا محقّـق از حصـرگرایی فراتـر
رفته و ثانیاا امکان وقوف بر ابعاد ناپیدای مسئمۀ مورد تحقیق فراهم میگردد .با تکیه بـر
مطالعۀ تطبیقی میتوان عالوه بر توصیف 0به تبیین 6نیز پرداخت و با عبور از شباهتهـا
و اختالفا ظاهری به مواضع خالف و وفاق واقعی و تبیین آنها نایل آمد( .برای تفصیل
سخن در باب چیستی مطالعۀ تطبیقی نکـ  :فرامرز قراممکی ،اصول و فنـون پـهوهش در
گسترهي دینپهوهی033 ،ـ 022؛ همو ،روششناسی مطالعا دینی633 ،ـ .)905
اخذ چنین رهیافتی این امکـان را بـرای منطـقپهوهـان و محقّقـان حـوزۀ فرهنـ
اسالمی فراهم میآورد تا با یافتنِ ساحتهای جدیدی در مطالعا خود ،ضمن استخراج
نقاط قو ِ تأمّال اندیشمندان مسممان به احیای اندیشـههـای وا ی منطـقدانـان دورۀ
اسالمی بسردازند و از این رهگذر قممرو مطالعا منطق اسالمی را به حوزههای معرفتـی
جدیدی گسترش دهند .قطعاا چنین رویکـردی سـرانجام بـه ایجـاد تحـوّل بنیـادین و
جهش نوینی در منطق اسالمی منجر خواهد شد.
در پهوهش حاضر با اخـذ رویآوردی تطبیقـی بـه بررسـی مقایسـهایِ آرای منطـقدانـان
مسممان در باب تحمیل مفاد قضیّۀ حقیقیّه از یکسو ،و دیدگاه نِمسـون گـودمَن 9در خصـوص
گزارههای قانونوار از سوی دیگر ،پرداخته میشود .مطالعـۀ روشمنـدِ آرای منطـقدانـانِ دورۀ
اسالمی در باب تحمیـل قضـیّۀ حقیقیـه و بررسـی تطبیقـی آن بـا تحمیـل فیمسـوفان عمـم از
گزارههای قانونوار و نیز تبیین مواضع خالف و وفاق این دو دیدگاه ،در فهم و وقـوف بـر ابعـاد
ناپیدای این دو نظریّه بسیار راهگشا و اثربخش است .ضـمن آنکـه از ایـن رهگـذر دقّـتهـای
ظریف و موشکافانۀ منطقدانان دورۀ اسالمی نیز معرّفی خواهد شد.
در نوشتار حاضر ابتدا به بیان مختصـری از آرای منطـقدانـان اسـالمی در خصـوص
تقسیم گزاره به حقیقیّه و خارجیّه پرداخته و سس بـه تقریـر دیـدگاه مختـار از قضـیّۀ
حقیقیه روی میآوریم .در پایان نیز ضمن توضیح گزارههای قانونوار ،به بررسی تطبیقی
این گزارهها با تحمیل مختار از قضیّۀ حقیقیه میپردازیم.
1. description
2. explanation
3. Nelson Goodman
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 .2تقسیم قضیّه به حقیقیّه و خارجیّه
با توجّه به اهمّیّت تقسیمبندي قضیّه به حقیقیّه و خارجیّه نزد اندیشمندان مسـممان ،ایـن
مسئمه به مثابۀ یک نوآوری ژرف در دانش منطق ،به طور مسـتقل در کتـ درسـی مـورد
تحقیق و واکاوی قرار گرفته است .از اینرو ،همواره مورد توجّه منطـقنگـاران ،شـارحان ،و
مدرّسان منطق بوده است .در سالهای اخیر مطالعا نظاممند مسـتقمی در خصـوص ایـن
قضایا به انجام رسیده است که به شرح ذیـل اسـت :احـد فرامـرز قراممکـی در منطـق ()0
(096ـ ،)092محمدحسین ایراندوست در قضایای ثالث ،محمد مرادیافوسـی در معرفـت-
شناسی قضایای حقیقیه و خارجیه ،محمّد کردی در قضایای حقیقیه و خارجیـه و ذهنیـه،
و اسدالمّه فالحی در صور بندی جدیدی از قضایای حقیقیه و خارجیه.
نگاهی گذرا به مواضع منطقدانان در خصـوص قضـایای حقیقیـه و خارجیـه روشـن
میسازد که تأمّل روشمند در ساختار منطقی این دو گزاره و پرسش از جایگاه آنها در
عممشناسی قدما ،به منزلۀ یک مسألۀ منطقی ،حاصل مطالعا منطقنگـاران دو بخشـی
قرن هفتم است .همانگونه که کاتبی قزوینی (206ـ 265ق) تصریح کرده است (کاتبی،
جامعالدقائق ،)502 ،بارقههای تقسیم قضیهي حممیّۀ مسـوّره بـه حقیقیّـه و خارجیّـه را
میتوان در آثار فخر رازی (530ـ212ق) مشاهده کرد (فخررازی ،شرح عیـونالحکمــﺔ،
063/6؛ همو ،منطقالممخّص66 ،ــ .)69کـه البتّـه وی در بیـان ایـن مطمـ از تحمیـل
شیخالرئی (961ـ363ق) از قضیّۀ موجبۀ کمیّـه (ابـنسـینا ،اإلشـارا 021/0 ،؛ همـو،
منطقالشفاء )63/6 ،الهام گرفته است.
افضلالدین خونجی (531ـ232ق) و پیروان وی تمایز لحا به حس وجود خارجی
و لحا به حس حقیقت را در قال طبقهبندی قضیۀ مسوّره به حقیقیه و خارجیـه بـه
صور یک مبحث مستقل درآوردند (خونجی ،کشـفاألسـرار32 ،؛ ارمـوی ،بیـانالحـق،
009؛ همو ،مطالعاألنوار .)631 ،اثیرالدین ابهری (563ـ223ق) قسـم سـومی را بـه ایـن
طبقهبندی افزود و آن را ذهنیّه خواند (ابهری ،تنزیلاألفکـار021 ،ــ020؛ همـو ،کشـف
الحقائق655 ،ـ .)652اعتبار ذهنیّه ضمن اینکه به تثمیث طبقـهبنـدی منجـر شـد ،بـه
چالش در این مسأله نیز دامن زد .بعدها سعدالدین تفتازانی (666ـ333ق) با توجّـه بـه
بیان ابهری در باب قضیۀ ذهنیه ،تفسیری از قضایای حقیقیـه ،خارجیـه ،و ذهنیـه ارائـه
نمود که با طبقـه بنـدی خـونجی و پیـروانش تنهـا در لفـر مشـتر اسـت (تفتـازانی،
تهذی المنطق .)53 ،از اینرو ،در طول تاریخ منطق اسالمی دو تقسیمبندی متفـاو بـا
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دو تفسیر مختمف تحت عنوان واحدی ارائـه گردیـده اسـت ،یکـی تقسـیمبنـدی مثنّـی
(حقیقیه و خارجیه) و دیگری تقسیمبندی مثمّث (حقیقیه ،خارجیه ،و ذهنیه).
تفاو این دو تقسیمبندی را میتوان در سه مورد بیان نمود :او ا ،مقسم تقسـیمبنـدی
دوگانــه ،قضــیۀ حممیّـۀ مسـوّره (اعـمّ از موجبــه و ســالبه) مــیباشــد درحــالیکــه مقســم
تقسیمبندی سهگانه قضیۀ حممیّۀ موجبه (اعمّ از شخصیه ،طبیعیه ،و مسوّره) اسـت .ثانیـاا،
مال تقسیم در طبقهبندی دوگانه ،نحوۀ اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضـیۀ مسـوّره
میباشد امّا مال تقسیم در طبقهبندی سهگانـه ظـرف وجـود موضـوع اسـت .ثالثـاا ،سـرّ
تقسیمبندی دوگانه قابمیّت انحالل قضیۀ مسوّره به عقدین میباشد امّـا سـرّ تقسـیمبنـدی
سهگانه نیاز قضیهي موجبه به وجود موضوع در مقام صدق است.
تحمیل تقسیمبندی دوگانه را میتوان در آثار منطقدانان ذیل یافت :کـاتبی قزوینـی
در جامعالدقائق ( )505و در الرسالـﺔالشمسیّـﺔ ( ،)633شم الدین شـهرزوری (233ــ
 )601در رسائل الشجرﺓاإللهیّـﺔ فـی العموم و الحقائق الربانیّـﺔ ( ،)061قط الـدین رازی
(233ـ 626ق) در تحریرالقواعدالمنطقیّـﺔ (33ـ  )36و در شرحالمطـالع (631ــ ،)650
ابنالترکـﺔ (661ـ 391ق) در المناهج فـی المنطق (ص30ـ  )36و احد فرامرز قراممکی
در منطق(096( )0ـ .)092
و نیز تحمیل تقسیمبندی سهگانه را میتوان در آثار منطقدانان ذیل یافت:
جاللالدین دوانی (390ـ 313ق) در حاشـیه بـر تهـذی المنطـق تفتـازانی (013ــ
 ،)003مالصدرای شیرازی (363ـ 0151ق) در التنقیح فـی المنطق (ص ،)60محمدرضا
حسینی اعرج (قرن06ه) در األرجوزﺓ فـی المنطق ( ،)996شیخزادۀ کمنبوی (د0615ق)
در البرهان (ص025ـ ،)061ممّاهادی سبزواری (0606ـ0633ق) در المئالـی المنتظمــﺔ
( )693/0و در شرح غررالفرائد ( ،)3ممّاعبدهللا جیالنی (قرن 09ه) در الرسالـﺔالمحیطـﺔ
بتشکیکا ٍ فـی القواعدالمنطقیّـﺔ (963ـ ،)963فرصت شیرازی در أشکالالمیـزان (،)50
محمدرضا مظفر (0313ـ0323م) در المنطق (091ـ )090و محمود شهابی(ف0312ق)
در رهبرخرد (.)020
آنچه در پهوهش حاضر محور بحث خواهد بـود و در ادامـه بـه تفصـیل در بـاب آن
سخن خواهد رفت ،گزارۀ حقیقیۀ مصطمح در تقسیمبنـدی دوگانـه اسـت .از ایـنرو ،در
ادامۀ نوشتار بدون آنکه به بحث از تقسیمبندی سهگانه بسـردازیم ،بـا عطـف توجّـه بـه
تقسیمبندی ثنایی ،محور بحث خود را قضیۀ حقیقیه بـه معنـای بـه کـار رفتـه در ایـن
تقسیمبندی قرار داده و پ از تحمیل و واشکافی دقیق آن بـه بررسـی تطبیقـی آن بـا
گزارههای قانونوار روی میآوریم.
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 .3قضیۀ حقیقیه
پیش از بیان تعریف گزارۀ حقیقیه و تمایز آن بـا گـزارۀ خارجیـه ،توجّـه بـه یـک نکتـۀ
اساسی بسیار حائز اهمیت است .و آن اینکه قضیۀ حممیّۀ مسـوّره قابـل انحـالل بـه دو
وصف عقدالوضع و عقدالحمل است .مفاد این قضیه حکم به اتصاف موضوع بـه محمـول
نیست (آنگونه که در قضیۀ شخصیه دیده میشود) ،بمکـه در واقـع حکـم بـه اتحـاد دو
وصف است در مصادیق واحد .در قضایای مسوّره باید بین سـه امـر تفکیـک قائـل شـد:
 .0ذا موضوع (مصادیق مفهوم کمی کـه موضـوع حقیقـی هسـتند)  .6وصـف عنـوانی
موضوع (مفهوم کمی دالّ بر مصادیق کـه موضـوع ذکـری اسـت)  .9عقـدالحمل (وصـف
محمولی که به موضوع نسبت داده میشود)( .برای تفصیل سـخن در بـاب عقدالوضـع و
عقدالحمل نکـ  :فرامرز قراممکی ،تحمیل قضایا962 ،ـ.)991
در تمایز قضیۀ حقیقیه و خارجیه ،سخن صرفاا در ایـن نیسـت کـه ذا موضـوع در
خارج متصف به عقدالحمل است یا به حس نف ا مر متصـف بـه آن مـیگـردد ،بمکـه
سخن در این است که تقارن عقدالوضع و عقدالحمل به صـور تـالزم اسـت یـا تقـارن
صرف (اتّفاق) .یعنی آیا تألیف عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه به نحو لزومی است یا به
نحو اتفاقی؟ در گزارهي «هر مثمثی شکل است» دو وصف «مثمثبودن» و «شکلبودن» بـه
نحو لزومی تقارن دارند در حالی که در قضیهي «هر انسانی کوشا است» تقارن دو وصـف
«انسان» و «کوشا» به نحو اتفاقی است .لذا تمایز دو قضیۀ حقیقیه و خارجیه را مـیتـوان
بر اساد چگونگی تقارن و تألیف عقدالوضع و عقـدالحمل ،ایـنگونـه تعریـف کـرد :هـر
قضیهای که در آن وصف عنوانی موضوع و عقدالحمل تقارن لزومی داشته باشند،حقیقیه
است و اگر تقارن آنها به نحو اتفاقی باشد ،خارجیه است.
قضیۀ حقیقیه بر خالف قضیۀ خارجیه ،محصول استقرا و مشاهدۀ صرف نیست بمکـه
محصول تجزیه و تحمیل ذهنی است؛ زیرا استقرا و مشاهدۀ صرف مـا را بـه مجموعـهای
مؤلّف از گزارههای شخصیه میرسانَد که بیانگر مفاد قضیۀ خارجیه اسـت .امـا در قضـیۀ
حقیقیه ما شاهد تقارن لزومی عقدالوضع و عقدالحمل هستیم .تالزم میـان عقدالوضـع و
عقدالحمل تنها زمانی روی میدهد که در گزاره ،محمول از موضوع قابل انفکا نباشـد.
انفکا ناپذیری محمول از موضوع بر مبنای منطق ارسطویی ،به ذاتیبودنِ محمول نسـبت
به موضوع (ذاتی باب برهان) بر میگردد .ذاتیبودنِ محمول برای موضـوع مرهـون یکـی از
سه عامل ذیل است .0 :محمول از حیث ماهوی همان موضوع اسـت .6 ،محمـول جزئـی از
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ماهیت موضوع است (این دو قسم را ذاتی باب ایساغوجی مـینامنـد) .9 .محمـول عرضـی
زم ماهیت موضوع است (عرضـی ذاتـی) .اگـر محمـول ذاتـی موضـوع باشـد ،ا ّو ا ،فـرض
موضوع مستمزم فرض محمول است .ثانیاا ،رفع محمول مستمزم رفـع موضـوع اسـت .ثالثـاا،
محمول در مقام ماهیت موضوع بر آن ممحق میگردد (ابـنسـینا ،اإلشـارا 53/0 ،؛ حمّـی،
الجوهر النضید .)960 ،لذا اگر محمولی در مقام ماهیت و ذا موضوع بر آن عـارض شـود،
تقارن بین موضوع و محمول به نحو لزومی خواهد بود.
در منطق ارسطویی ،سه اصطالح ماهیت ،ذا و حقیقت به صور متـرادف بـه کـار
میرود( 0سبزواری ،غررالفرائد .)02 ،بر ایـن اسـاد ،محمـولی کـه در مقـام ماهیـت بـر
موضوع حمل میشود ،در واقع محمولی است که موضوع بـر حسـ ماهیـت و حقیقـت
واجد آن است .بنابراین معنای گزارۀ «هر الف ب است بر حس حقیقت» این اسـت کـه
«چیزهایی که الف هستند در مقام ماهیت و حقیقت ب هستند و نه به طـور تصـادفی و
اتفاقی» .به همین دلیل چنین قضیهای را حقیقیه مینامنـد یعنـی حکـم بـه حقیقـت و
طبیعت موضوع تعمق دارد.
حکم در قضیۀ حقیقیه عالوه بر افراد موجود ،افراد مفروض را نیز شامل مـیشـود .و
سرّ این مطم در عدم قابمیت انفکا محمول از موضوع در چنین گزارهای نهفته اسـت؛
زیرا با توجه به اینکه در قضیۀ حقیقیه محمول از ذاتیا موضوع و یـا از لـوازم ذا آن
است لذا طبیعت موضوع در هر موطنی که تحقّق یابد ،محمول برای آن به نحـو لزومـی
ثابت است .از اینرو ،حکم در قضیۀ حقیقیه عـالوه بـر افـراد موجـودِ موضـوع ،هـر فـرد
مفروض دیگری را نیز شامل میگردد .و شمول حکم بر افراد مفروض بیانگر عدم قابمیت
انفکا محمول از موضوع است .بنابراین هرگاه محمول عقـالا از موضـوع قابـل انفکـا
نباشد ،حکم شامل افراد مفروض است و قضیه ،حقیقیه است .اما اگر محمول از موضـوع
قابل انفکا باشد ،حکم ،افراد مفروض را شامل نمیشود و قضـیه ،خارجیـه اسـت .لـذا
برای تشخیص اینکه حکم ،عالوه بر افراد خارجی ،افراد مفروض را نیز شامل میشود یـا
خیر ،باید رابطۀ موضوع و محمول بررسی گردد.
به دلیل لزومیبودنِ رابطۀ عقدالوضع و عقدالحمل در قضیۀ حقیقیـه ،حکـم در ایـن
گزاره شامل تمامی مصادیقِ مفهومِ کمیِ موضوع است و فراگیر میباشد بـه گونـهای کـه
هیچ فردی ـ و لو فرد فرضی ـ از آن خارج نیست .این امر ناشی از آن است که محمول
 .0ما قیل فی جواب مالحقیقـﺔ

مهیّـﺔٌ و الذا ُ و الحقیقـﺔ
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در قضیۀ حقیقیه وصفی است که ریشه در حقیقت موضوع دارد و زمـۀ وصـف عنـوانی
موضوع است .به عبار دیگر ،هر وصفی که بر طبیعت موضوع حمل شود ،همۀ مصادیق
آن (اعمّ از افراد محقّقـﺔالوجود و یا مقدّرﺓالوجود) را فرا میگیرد .این سخن در واقع مفاد
یک قاعدۀ مهم معرفتشناخت نزد حکیمان مسممان است که «هـر آنچـه بـر طبیعـت
صدق کند بر فرد نیز صدق میکند».0
بنابراین قضیۀ حقیقیه به معنای واقعی کممه ،کمّی است؛ زیرا ضـمن اشـتمال حکـم در
آن بر افراد محقّق خارجی ،افراد مقدّر را نیز شامل میشود .از ایـنرو ،از نظـر منطـقدانـان
سنّتی تنها گزارهای که در عموم برهانی کاربرد دارد ،قضیۀ حقیقیـه اسـت .از منظـر قـدما،
هدف از اقامۀ برهان ،دستیابی به معرفـت یقینـی اسـت .بـرای حصـول نتیجـهي یقینـی،
مقدما برهان باید حائز شرایط خاصی باشند .این شـرایط عبارتنـد از :اقـدمیّت ،اعرفیّـت،
ضرور  ،کمیّت و ذاتیّـت (طوسـی ،اسـاداإلقتبـاد930 ،ــ .)931تحمیـل دقیـق شـرایط
مقدما برهان بیانگر آن است که در صورتی یک قضیه واجد این شرایط است که محمـول
برآمده از ذا موضوع باشد و از آن قابل انفکا نباشد .و تنها گزارهای که از این مشخصـه
برخوردار است قضیۀ حقیقیه میباشد؛ زیرا نحوۀ اقتران عقدالوضع و عقـدالحمل در آن بـه
نحو لزومی است .لذا قضایای برهانی که عمـوم حقیقـی را تشـکیل مـیدهنـد ،منحصـر بـه
گزارههای حقیقیه هستند .امّا با توجّه به اتفاقیبودنِ نحوۀ تـألیف عقدالوضـع و عقـدالحمل
در قضیۀ خارجیه ،این گزاره در عموم برهانی اعتبار ندارد؛ زیرا اگر یکی از مقـدما برهـان،
خارجیه باشد ،نتیجه نیز خارجیه خواهد بود و گزارۀ خارجیه به دلیل عـدم برخـورداری از
شرایط قضایای برهانی ،به هیچ وجه مفید یقین به معنای باب برهان نیست.
زم است میان آنچه به لحا منطقی ،کمی نامیده مـیشـود و امـری کـه در واقـع
کمینما است ،فرق نهاد .قضیۀ «هر انسان حیوان است» به لحا منطقی ،واقعاا کمّی است
و حکم در آن از کمیّت برخوردار است؛ زیرا حکم عالوه بر افراد محقّق ،افراد مقدّر را نیـز
شامل میشود .لذا میتوان بین عقدالوضع و عقدالحمل نوعی استمزام برقرار کـرد ،بـدین
گونه که «هر چیزی که انسان است آنگاه حیـوان اسـت» .از ایـنرو ،چنـین گـزارهای را
حقیقیه مینامیم .اما قضیۀ «هر ایرانی سفیدپوست است» که یک قضیهي خارجیه است،
هرگز به این معنا نیست که «هر چیزی که ایرانی است آنگاه سفیدپوست است» .به هیچ
وجه در چنین گزارهای نمیتوان حکم را برخوردار از کمیّـت دانسـت؛ زیـرا حکـم در آن
 .0کلُ ما صحَ عمی الطبیعـﺔ صحَ عمی الفرد.
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صرفاا افراد محقّق خارجی را شامل میشود و افراد مقدّر را در بر نمیگیرد .از اینرو ،این
قضیه کمّی نه بمکه کمّینما است و حصول آن صرفاا از طریق استقرا میباشـد .بـه همـین
سب قضیۀ خارجیه قابـل انحـالل بـه چنـد گـزارهي اَتمیـک 0اسـت و مـیتـوان آن را
مجموعهای از قضایای شخصیه دانست.
 .4گودمَن و گزارههای قانونوار

نِمسون گودمَن (0312ـ 0333م) از پیشگامانِ فمسفۀ عمم ،در یکـی از آثـار مهـم و تأثیرگـذار
خود تحت عنوان واقعیت ،تخیّل ،و پیشبینی 6به تحمیل و بررسـی معمّـای اسـتقرا 9پرداختـه
است .و در ضمن آن به واکاوی مسائل فمسفی مهمی هـمچـون تسـرّیپـذیری ،3شـرطیهـای
خالف واقع ،5قوانین عممی 2و گزارههای قانونوار 6دست یازیده است.
گودمَن در فصل نخست کتاب خود ،تعاریف متعـدّدی از گـزارههـای قـانونوار ارائـه
میدهد و با جَرح و تعدیل هر کدام ،در نهایت این تعریف را میپذیرد که گزارۀ قانونوار،
گزارهای کمّی است که اگر و تنها اگر قبول آن مبتنی بر تعیین 3نمونۀ مفروضی 3نباشـد
) .(Goodman, 23مراد از تعریف مذکور این نیست که در قانونواری یک گـزاره ،بایـد
گزاره را کامالا مستقل از تعیین نمونههای آن لحا کرد ،بمکه منظور آن است کـه هـیچ
نمونۀ مشخّص و معیّنی وجود ندارد تا گزاره بـر تعیـین آن ابتنـا داشـته باشـد .منظـور
گودمَن از تعیین ،کشف نهایی صدق گزاره نیست بمکـه مقصـود وی آزمـایش و بررسـی
کافی نمونه یا نمونهها است ) .(Goodman, 21بر این اسـاد قضـیۀ ذیـل یـک گـزارۀ
قانونوار است« :هر آب در صد درجۀ سانتیگراد به جوش م آید».
بر این اساد ،گزارهای که قبول آن مستمزم بررسی همۀ نمونهها اسـت را نمـیتـوان
قانونوار نامید .اخذ چنین معیاری در تعریفِ گزارههای قانونوار ،قضایایی همچون گزارۀ
«همۀ دانشجویان این کالد کوشا هستند» را از تعریف خـارج مـیسـازد؛ زیـرا پـذیرش
چنین گزارهای منوط به بررسی تکتک دانشجویان کالد است.
1. atomic sentence
2. Fact, Fiction and Forecast
3. the riddle of induction
4. projectibility
5. counterfactual conditional
6. laws
7. law-like statements
8. determination
9. given instance
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از منظر گودمَن ،قانون 0متفاو از گـزارۀ قـانونوار اسـت .واژۀ «قـانونوار» 6تنهـا بـر
عباراتی اطالق میشود که اعمّ از اینکه صادق باشند یا نباشند ،از سایر شـرایط تعریـف
قانون برخوردار باشند .قانون عبار است از گزارهای که عالوه بر قـانونواربـودن ،صـادق
هــم باشــد ) .(Goodman, 22و گــزارهای کــه یکــی از دو مشخصـۀ مــذکور (صـدق و
قانونواری) را دارا نباشد ،قانون قممداد نمیشود .به عبار دیگر ،مفهوم قانونوار اعـمّ از
معنای قانون است.
گودمَن معتقد است که از ویهگیهای گزارههای قانونوار آن است که میتـوان بـرای
تأیید شرطیهای خالف واقع از آنها بهره جست .شرطی خالف واقع به قضیۀ شرطیهای
اطالق میشود کـه عمـیرغـم کـذب مقـدّم آن ،صـادق اسـت ماننـد قضـیۀ «اگـر درد
م خواندي قبول م شدي» .صور منطقی شرطی خالف واقع بدین نحو است که «اگـر
 pمتحقّق باشد q ،نیز متحقّق است در حالیکه  Pمتحقّق نیست» .وی بر این باور اسـت
که صدق شرطی خالف واقع مبتنی بر قانونوار بودن یا نبودنِ گزارۀ کمّـیای اسـت کـه
شرطی خالف واقع را بـر مبنـای آن تنظـیم مـیکنـیم )(Goodman,19؛ زیـرا گـزارۀ
قانونوار را میتوان به نمونههای بررسینشده و غیرمتحقّق تعمـیم داد .بنـابراین مـال
شناخت گزارههای قانونوار از گزارههای غیرقانونوار ،تقویت یا عدم تقویت شـرطیهـای
خالف واقع است .هر گزارۀ کمّیای که شرطی خالف واقع را تأیید کند ،قانونوار اسـت و
هر گزارۀ کمّیای که شرطی خالف واقع را تأیید نکند ،غیرقانونوار است .به عنوان مثال،
اگر گزارۀ «هر  B ،Aاست» را یک گزارۀ قانونوار بدانیم ،ایـن گـزاره ،قضـیۀ «اگـر A ،X

باشد ،آنگاه  Bاست» که یک قضیۀ شرطیۀ خالف واقع است را تأیید و تقویت میکنـد.
از اینرو ،ارائۀ تحمیمی دقیق از شرطیهای خالف واقع با تحمیل دقیق گزارههای قانونوار
پیوند خورده است( .برای تفصیل در باب ارتباط شرطیهای خالف واقـع بـا گـزارههـای
قانونوار نکـ  :موحد ،از ارسطو تا گودل010 ،ـ .)000
 .5تبیین مواضع وفاق و خالف
کمال یک مطالعۀ تطبیقی ،تبیین مواضع خـالف و وفـاق اسـت .توصـیف شـباهتهـا و
تفاو ها مقدمهای براي کاوش در چرایی آنها است .مـوارد شـباهت و تفـاو ظـاهری
1 . law
2 . law-like
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همچون دادهها یا مواد خاماند که باید مورد پا یش ،سنجش و گزینش قرار گیرند .ایـن
پا یش را عبور از موارد ظاهری بـه مواضـع حقیقـی مـینـامیم .بـه عنـوان یـک اصـل
روششناختی ،در بررسی مقایسهای باید عوامل ـ و نه د یل ـ وفاق و خالف را به دست
آورد .د یل خالف و وفاق ،برای عبور از موارد تشابه و تفاو های ظـاهری و وصـول بـه
مواضع خالف و وفاق حقیقی به کار میآیند .اما پ از طی ایـن مرحمـه ،بایـد در پرتـو
قانون کمی ،مواضع خالف و وفاق را تعمیل کرد( .برای تفصیل سـخن در ایـن بـاره نکــ :
فرامرز قراممکی ،روششناسی مطالعا دینی913 ،ـ903؛ همو ،اصول و فنون پهوهش در
گسترهي دینپهوهی059 ،ـ.)022
در ادامۀ این نوشتار در قال چند نکته ضمن توصیف شباهتها و تفاو های دیدگاه
منطقدانان مسممان در خصوص قضیۀ حقیقیه و نظر گودمَن در باب گزارههای قانونوار،
به تبیین مواضع وفاق و خالف این دو نظریه میپردازیم.
 .0با توجه به لزومیبودنِ اقترانِ عقدالوضع و عقدالحمل در قضیۀ حقیقیه ،حکـم در
این گزاره فراگیر بوده و عالوه بر افراد محقّق ،افراد مقدّر را نیز شامل میشود .از ایـنرو،
قضیۀ حقیقیه را میتوان به معنای واقعی کممه ،کمّـی نامیـد .گـزارههـای قـانونوار نیـز
همواره به صور کمّی بیان میشوند و کمیّت این گزارهها محـدود بـه مصـادیق معیّنـی
نیست بمکه عالوه بر افراد محدود و مشخص ،افراد مقدّر را نیز در بر میگیرد.
عبار قانونوار ،تعمیمی کمّی 0است که برخوردار از سور کمّی اسـت و زمـان 6حـال
دستوریِ مُنسمخ از زمان ،9از مشخصههای برجستۀ آن است .حوزۀ 3گزارههـای قـانونوار
همانند قضیۀ حقیقیه نامحدود است و به زمان خاص ،مکان مشـخص ،شـرایط محـدود،
شیء یا شخص معینی اختصـاص ندارنـد .از ایـنرو ،قممـرو اطـالق قضـایای حقیقیـه و
گزارههای قانونوار را میتوان از افراد متحقّق در گذشته و حال به افـراد آینـده و حتّـی
افراد مقدّر و فرضی بسط و گسترش داد.
در واقع هم قضیۀ حقیقیه و هم گزارههای قانونوار از ویهگی تعمیمپذیری برخـوردار
هستند .در این قضایا ،حکم از موارد بررسیشده به موارد بررسینشده و از افـراد محقّـق
به افراد مقدّر قابل تعمیم است .تأکید منطقدانان مسممان بر انحصار گزارههاي مستعمل
در عموم برهان به قضایاي حقیقیه نیز ناش از همین ویهگ تعمیمپذیري است .امـروزه
1 . universal generation
2 . tense
3 . time
4 . domain
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نیز کسانی همچون گودمَن و آر .اد .والترز 0به سب تعمیمپذیری عبارا قانونوار ،بـر
این باورند که قوانین عممـی تنهـا بـه وسـیمۀ گـزارههـای قـانونوار قابـل بیـان هسـتند
(Goodman, 22؛ والترز.)36 ،
 .6از نظر گودمَن گزارهي قانونوار ،گزارهای است که اگر و تنها اگر قبول آن مبتنـی
بر تعیین نمونۀ مفروض خاصی نباشد .این تعریف را میتوان به نوعی بر قضایای حقیقیه
نیز منطبق ساخت؛ زیرا قبول قضیۀ حقیقیه نیز همانند گزارههـای قـانونوار بـر تعیـین
نمونۀ مشخص و معینی مبتنی نیست .اما منظور گودمَن از تعریف فوق ایـن نیسـت کـه
قبول یک گزاره کامالا باید مستقل از تعیین نمونهها باشد ،بمکه مقصود وی این است که
هیچ نمونۀ خاص و معینی وجود ندارد که پذیرش گزاره بر تعیین آن مبتنی باشد .و این
با تحمیـل منطـقدانـان مسـممان از قضـیۀ حقیقیـه سـازگار نیسـت .بـر اسـاد مبـانی
منطقدانان مسممان در تحمیل مفاد قضیۀ حقیقیه ،نه تنها هیچ نمونـۀ خـاص و معینـی
وجود ندارد تا پذیرش گزارۀ حقیقیه بر تعیـین آن مبتنـی باشـد ،بمکـه اساسـاا قبـول و
پذیرش قضیۀ حقیقیه کامالا مسـتقل از تعیـین نمونـههـا و بررسـی و آزمـایش افـراد و
مصادیق است .در قضیۀ حقیقیه ،حکم بر طبیعت موضوع ثابت میشود البته به گونـهای
که حکم به تمام افراد طبیعت نیز سرایتپذیر است .و این سرایت به نحو تَبَعی و طفیمی
است بدین معنا که نخست خود طبیعت در تمام افرادش سرایت میکند و سـس قهـراا
حکم طبیعـت نیـز در افـراد جـاری خواهـد شـد (مالصـدرا ،األسـفار626/0 ،؛ حـائری،
کاوشهای عقل نظری .)312 ،از اینرو ،در قضیۀ حقیقیه زم نیسـت افـراد و مصـادیق
مورد بررسی قرار گیرند بمکه با تصوّر طبیعت موضوع ،محمول برای آن ثابت مـیشـود و
6
این ثبو به گونهای است که به افراد و مصادیق موضوع نیز سرایت میکند.
به همین سب است که برخی از اندیشمندان مسممان تصریح نمـودهانـد کـه قضـیۀ
حقیقیه محصول استقرا و مشاهده و بررسی موارد و مصادیق نیست بمکه محصول تجزیه
و تحمیل ذهنی است .محصول مشـاهده و آزمـایش افـراد و مصـادیق خـاص ،یـا قضـیۀ
شخصیه است و یا مجموعهای مؤلّف از قضایای شخصیه ـکه همان گزارۀ خارجیه استـ،
میباشد؛ زیرا قضیۀ خارجیه محصول مراجعه به جهان خارج از طریق مشاهده و مطالعـۀ
1 . R. S. Walters

 .6این تحمیل از قضیهي حقیقیه دقیقاا با تحمیل عالمﺔحمّی از گزارهای که وی نام طبیعیه را برای آن بر میگزیند،
منطبق است .برای تفصیل بیشتر در باب قضایای طبیعیه و عامّه از منظر عالمۀحمّی نکـ  :حمّی ،الجوهرالنضـید،
32ـ36؛ همو ،القواعدالجمیّـﺔ633 ،ـ656؛ همو ،األسرارالخفیّـﺔ53 ،ـ53؛ همو ،مراصد التدقیق.)25 ،
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پسینی افراد است (فرامرز قراممکی ،منطق(093/0 ،)0؛ مطهری ،شرح مبسوط منظومـه،
در :مجموعه آثار.)313/3 ،
امّا در خصوص گزارههای قانونوار ،اگر چه گودمَن معتقد است گزارهای که قبول آن
مستمزم بررسی تمامی افراد و موارد (استقرای تام) است ،قانونوار به شمار نمـیآیـد امّـا
وی برای ارائۀ مالکی جهت تشخیص اینکه چه شرایط و عواممی موج مـیشـوند کـه
یک گزاره بدون بررسی همۀ افراد و مصادیق آن قانونوار باشـد ،بـه دنبـالِ تئـوریهـای
استقرا 0،تأیید 6،و تسرّی 9میرود .گودمَن در مقام ارائۀ مـال تمـایز میـان گـزارههـای
قانونوار و غیرقانونوار به طرح و حلّ معمای استقرا میپردازد .وی بر این باور است کـه
پاسخ به این پرسش که «معیار تمایز گزارههای قانونوار از غیرقانونوار چیسـت؟» دقیقـاا
معادل است با پاسخ به این سؤال که «چه محمولهایی از موارد معموم به مـوارد نـامعموم
تسرّیپذیر 3هستند؟» (معمای استقراء) ).(Goodman, 26
گودمَن تصریح میدارد که آنچه من آن را «معمّای جدید استقرا» 5مینامم در واقـع
همان جستجو از پاسخ به این سؤال است کـه «چـه چیـزی فرضـیههـای قـانونوار را از
فرضیههای غیرقانونوار متمایز میسازد؟» ) .(Goodman, 80- 81البته در نهایت خـود
گودمَن تصریح میکند که تا کنون نتوانسته است به معیـار مشخصـی بـرای قـانونواری
یک گزاره دست یابد ) .(Goodman, 27اگر چـه قـبالا بیـان شـد کـه مـال شـناخت
گزارههای قانونوار از گزارههای غیرقانونوار ،تقویت یا عدم تقویت شـرطیهـای خـالف
واقع است اما معضمی که گودمَن با آن درگیر میباشد در واقـع ایـن پرسـش اسـت کـه
«کدام گزارۀ کمی میتواند شرطیهای خالف واقع را تقویت کند؟» یـا بـه عبـار دیگـر،
«مال تقویت یا عدم تقویت شرطی خـالف واقـع چیسـت؟» .وی بـرای پاسـخ بـه ایـن
پرسش ضمن تفکیک میان قوانین عمّی 2و وقایع عمّی 6به بحث از استقراء ،تأیید و تسرّی
میپردازد ).(Goodman, 19
 .9به اعتقاد گودمَن ،گزارههای قانونوار ،شرطیهای خالف واقـع را تقویـت و تأییـد
میکنند .از اینرو ،صدق شرطی خالف واقع منوط است به قانونواربودن یا نبودنِ گزارۀ
1 . induction
2 . confirmation
3 . projection
4 . projectable
5 . the new riddle of induction
6 . causal laws
7 . causal facts

بررسی قضایای حقیقیه منطقدانان مسممان و گزارههای قانونوار به تقریر نمسون گودمن
An Investigation of ‘Verity-Propositions’ (qaḍāyā ḥaqīqīyyah) of ...

55

کمّیای که برای استنتاج تـالی از مقـدم مـیتـوان از آن بهـره جسـت .بـرای واکـاوی و
ردگیری این مطم در باب قضایای حقیقیه باید بـه ایـن نکتـه بـذل توجـه داشـت کـه
منطقدانان مسممان مفاد قضیۀ حقیقیه را به نحو شرطی تحمیـل نمـودهانـد .البتـه ایـن
بدین معنا نیست که قضیۀ حقیقیه ،حممیّه نبوده و شرطیّه است .اگر چه آنـان در مقـام
تفسیر و توضیح مفاد قضیۀ حقیقیه به گونهای شرط را اخذ کردهاند امـا اخـذ شـرط در
مقام تفسیر یک گزاره دالّ بر شرطیبودنِ آن قضیه نیست .منطقدانان مسممان در مقام
تحمیل مفاد قضیۀ حقیقیه چنین بیان میدارند که مراد از «هر الف ب اسـت بـه حسـ
حقیقت» این است که «هر چیزی که اگر یافت شود و الف باشد به گونهای است که چون
یافــت شــود ب اســت» (خــونجی ،کشــفاألســرار32 ،؛ ارمــوی ،بیــانالحــق009 ،؛ همــو
مطالعاألنوار631 ،؛ ابهری ،تنزیلاألفکار021 ،؛ همو ،کشفالحقـائق655 ،ــ652؛ کـاتبی،
الرسالـﺔالشمسیّـﺔ .)633/6 ،این تحمیل را نباید شرط انگاشت بمکه م توان آنرا قضیۀ
مشروطه نامید .قضیﺔ مشروطه در واقع یک قضـیﺔ حممیـه اسـت و در عـین حـال بـین
عقدالوضعِ آن با عقدالحملِ آن نوع رابطۀ شرط برقـرار شـده اسـت؛ بـدین معنـا کـه
عقدالحمل بر عقدالوضع تعمیق یافته است.
خواجۀ طوسی در ردّ شرطیبودنِ قضیۀ حقیقیه و بیان سب اخذ شرط در معنـای آن ،بـر
این باور است که تحمیل مفاد قضیۀ حقیقیه به نحو شرطی از سوی منطقدانان ،به ایـن دلیـل
است که افراد مفروض در موضوع قضیه داخل شده و حکم در گزارۀ حقیقیـه عـالوه بـر افـراد
محقّق ،افراد مفروض را نیز در بر بگیرد (خواجۀطوسی ،تعدیلالمعیار.)026 ،
توجه به تمایز و تفاو اساسی میان شرطیانگـاری قضـیۀ حقیقیـه و هـمارزانگـاری
قضیۀ حقیقیه با گزارهي شرطیه بسیار حائز اهمیت است .کسانی همچون مرحوم محقّق
نائینی (ره) معتقدند قضیۀ حقیقیه یک گـزارهي شـرطیه اسـت (نـائینی ،فوائداألصـول،
063/0ـ .)031اما در مقابل ،قاطبۀ منطقیون بر این باورند که قضـیۀ حقیقیـه ،شـرطیه
نیست بمکه همارز شرطیه است .از اینرو ،صدرالمتألّهین قضایای غیربتیّه ـکـه از اقسـام
قضیۀ حقیقیه هستندـ را شرطیه ندانسـته بمکـه آنهـا را مسـاوق بـا شـرطیه مـیدانـد
(مالصدرا ،األسفار913/0 ،ـ .)915عمت اینکه نمیتوان قضیۀ حقیقیه را شرطیه دانسـت
این است که در مفاد آن مفهوم شرط (اتصال یا انفصال بین دو نسبت) لحا نشده است
بمکه صرفاا محمول بر وصف عنوانی موضوع تعمیق یافته است.
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بر این اساد قضیۀ حقیقیه نیز همچون گزارههای قانونوار ،شـرطی خـالف واقـع را
تقویت و تأیید میکند؛ زیرا قضیۀ حقیقیه عالوه بر افـراد محقّـق ،افـراد مفـروض را نیـز
شامل میشود .اشتمال حکم در این قضیه بر افراد مفروض و مقدّر این امکـان را فـراهم
آورده است تا صدق شرطی خالف واقع بر قضیۀ حقیقیه مبتنی شود .مهمتـرین ویهگـی
قضیۀ حقیقیه ،تعمیمپذیری آن از افراد محقّق و موارد شـناختهشـده بـه افـراد مقـدّر و
موارد ناشناخته است .از اینرو ،همانطور که قانونواری یا عـدم قـانونواری یـک گـزارۀ
کمّی از صدق و کذب شرطی خالف واقع فهمیده میشود ،حقیقیهبـودن یـا نبـودنِ یـک
گزارۀ کمّی نیز از صدق و کذب شرطی خالف واقعی که بر اسـاد آن سـاخته مـیشـود،
روشن میگردد .اما قضیۀ خارجیه چنین خاصیتی ندارد .همۀ افـراد قضـیۀ خارجیـه در
خارج متحقّق بوده و مورد مشاهده قرار گرفته انـد لـذا هـیچ جـای کشـف بـرای مـوارد
مشاهدهنشده و افراد مفروض باقی نمیماند تا بتوان با تکیه بر آن شرطی خالف واقـع را
تأیید و تقویت کرد.
 .3یکی دیگر از ویهگیهای مشتر قضیۀ حقیقیه و گزارههای قانونوار این است که
هر دو تبیین 0را میسّر میسازند .مراد از تبیین در اینجا تبیین عمّی وقایع خاص اسـت.
در واقع تبیین عبار است از بیان عمت یک پدیدار در پرتـو یـک قـانون کمّـی (فرامـرز
قراممکی ،روششناسی مطالعا دینی .)035 ،یعن در باب تبیین ،دو امر مطـرح اسـت
یکی واقعیت معیّن و دیگری قانون معیّنی که به تبیین آن واقعیّت میپردازد.
6
اساساا آنچه در باب تبیین از اهمّیّت بسـیاری برخـوردار اسـت ،فـرارَوی اسـت بـه
گونهای که بتوان بـا اخـذ رهیـافتی تبیـینگـرا بـه پـیشبینـی یعنـی اسـتنباط مـوارد
مشاهدهنشده و تحقّقنیافته از واقعیا مشاهدهشده و تحقّقیافته پرداخـت .از همـینرو
است که ساختار منطقی تبیین و پیشبینی را یکی دانستهاند (کـیم .)22 ،بـا توجـه بـه
ویهگی اصمی تبیین که همان فراروندگی 9است ،هیچ تبیینی مستغنی از یک قانون کمّی
نیست .در تبیین عممی فراروی از افراد مشاهدهشده و متحقّق به افـراد مشـاهدهنشـده و
تحقّقنیافته میسّر نمیشود مگر به واسطۀ یک گزارۀ کمّی .گزارۀ کمّیای که تبیین بر آن
مبتنی میشود حتماا باید از سنخ قضایای حقیقیه یا گزارههای قانونوار باشد؛ زیـرا هـم
قضایای حقیقیه و هم گزارههای قانونوار عالوه بر مصادیق مشاهدهشده و افراد متحقّـق،
1 . explanation
2 . projection
3 . projectibility
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مصادیق مشاهده نشده و افراد مقدّر را نیز در بر مـیگیرنـد .ایـن مشخصـه در قضـایای
حقیقیه و گزارههای قانونوار ،پیشبینی ـکه ساختاری یکسان با تبیین داردـ را ممکـن
ساخته است .درحالیکه به هیچ وجه نمیتوان با تکیه بـر قضـایای خارجیـه بـه تبیـین
عممی پرداخت؛ زیرا قضایای خارجیه تنها افراد محقّق و مشاهدهشده را فرا میگیرند و بر
خالف قضایای حقیقیه عاری از ویهگی فراروندگی هستند.
 .5بر خالف قضـایاي خارجیـه و عبـارا غیرقـانونوار هـم قضـایای حقیقیـه و هـم
گزارههای قانونوار قابمیت برخورداري از ضرور در صدق دارند .ضرور صدق که از آن
به ضرور باب برهان تعبیر میشود (طباطبـایی ،البرهـان )023 ،عبـار اسـت اعتقـاد
جزمی مطابق با واقع که ممکنالزوال نباشد (طوسی ،شـرحاإلشـارا  .)633/0 ،بـر ایـن
اساد گزارهای که ضرورتاا مطابق واقع باشد ،از ضـرور صـدق برخـوردار اسـت .و ایـن
ضرور که از آن به ضرور حکم تعبیر میشود ،با ضرور باب جها که بـه ضـرور
نسبت مشهور است ،متفاو میباشد .ضرور صدق مربوط به حکم است و اساساا صدق
قضیه همواره تابع حکم است( .برای تفصیل سخن در باب تفکیک میان ضـرور صـدق
(ضرور حکم) و ضرور نسبت (ضرور باب جها ) نکـ  :ابنسینا ،اإلشارا .)036/0 ،
با توجه به تعریفی که گودمَن از گزارههای قانونوار ارائه داده است و نیز لزومیبودنِ
نحوۀ تألیف عقدالوضع و عقدالحمل در قضایای حقیقیه ،یکـی از ویهگـیهـای مشـتر
قضیۀ حقیقیه و گزارۀ قانونوار ،قابمیت برخورداري از ضرور ِ صدق است .در این قضـایا
حکم م تواند ضرورتاا صادق و منطبق با واقع باشد .همـین امـر موجـ تمـایز قضـایای
حقیقیه از قضایای خارجیه و گزارههای قانونوار از گزارههای غیرقانونوار گردیده اسـت.
قضیۀ خارجیه و گزارههای غیرقانونوار ،مضمونی بیش از بیان تقارنهای خارجی ندارنـد
و نمیتوانند مصادیق مقدّر و نامحقّق را بررسی عقالنی کنند لذا عاری از ضرور صـدق
هستند .و نمیتوان صدق را به عنوان محمول درجه دوم به نحو ضروری بر آنهـا حمـل
کرد .به همین سب است که قضایای خارجیه در عموم برهانی کاربردی ندارنـد؛ زیـرا از
منظر قدما قضایای برهانی حتماا باید از ضرور صدق برخوردار باشند .تنها گزارهای کـه
واجد شرایط قضایای برهانی از جممه ضرور صدق است ،قضیۀ حقیقیه است لـذا تنهـا
گزارهای که در عموم برهانی کاربرد دارد قضیۀ حقیقیه است.
 .2همانگونه که تمایز میان قضایای حقیقیه و خارجیه ،تمایزی مادّی اسـت ،تمـایز
میان گزارههای قانونوار و غیرقانونوار نیز مادّی است و نه صوری .مـال تمـایز قضـیۀ
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حقیقیه از قضیۀ خارجیه در نحوۀ اقتران عقدالوضع و عقدالحمل اسـت و ایـن مـال را
نمیتوان به عنوان یک مال صوری به کار بست .اساساا تمایز قضیۀ حقیقیه و خارجیـه
تمایز معنایی است و نه صوری و به همین دلیل در نظامهای استنتاجی صوری کاربردی
ندارد .تعریف گزارۀ قانونوار به «گزارهای که قبول آن مبتنی بر تعیین نمونـهي مفـروض
خاصی نباشد» ،نیز گویای آن است کـه از منظـر گـودمَن تمـایز گـزارههـای قـانونوار و
غیرقانونوار را نیز نمیتوان به عنوان مال صوری در نظامهای استنتاجی منطق به کـار
برد .از اینرو هم تقسیم قضیه به حقیقیـه و خارجیـه و هـم تقسـیم آن بـه قـانونوار و
غیرقانونوار ،تقسیماتی فرامنطقی هستند و نه منطقی؛ زیرا هیچ کدام را نمیتوان بـرای
قواعد صوریِ استنتاج مورد استفاده قرار داد.
 .6نتیجه
بررسی تطبیقی دیدگاه منطقدانان مسممان در باب قضیۀ حقیقیه و نظر نِمسون گـودمَن
در خصوص گزارههای قانونوار نتایج ذیل را در بردارد .0 :با توجه به آنکه تعمیمپذیری
از مصادیق محقّق به افراد مقدّر ،از ویهگیهای قضایای حقیقیـه و گـزارههـای قـانونوار
است ،لذا این دو قضیه به معنای واقعی کممه ،کمّی بـوده و بـه زمـان ،مکـان ،و شـرایط
خاصی اختصاص ندارند .6 .از منظر منطقدانان مسممان ،قضیۀ حقیقیّه محصول استقرا،
مشاهده ،و بررسی مصادیق نیست بمکه محصول تحمیل ذهنی است .اما گودمَن در مقـام
ارائۀ مال تمایز گزارههای قانونوار و غیرقانونوار به دنبال تئوریهای استقرا رفته و بـه
حلّ معضل استقرا پرداخته است .9 .برخالف قضیۀ خارجیه هم قضـایای حقیقیـه و هـم
گزارههای قانونوار ،شرطیهای خالف واقع را تقویت و تأیید میکنند .3 .از ویهگیهـای
مشتر قضیۀ حقیقیه و گـزارههـای قـانونوار ایـن اسـت کـه هـر دو تبیـین عممـی و
پیشبینی را میسّر میکنند .5 .قضایای حقیقیه و گزارههای قانونوار ،ضرور در صـدق
دارند از اینرو این قضایا در عموم برهانی قابل کاربرد هستند .برخالف قضیۀ خارجیه کـه
چون ضرور صدق ندارند ،در عموم برهانی کاربرد نـدارد .2 .هـم تمـایز میـان قضـایای
حقیقیه و خارجیه و هم تمایز میان گزارههای قانونوار و غیرقانونوار ،تمایز معنایی است
و نه صوری .لذا این دو تقسیمبندی در نظامهای استنتاجی صـوری کـاربردی ندارنـد؛ از
اینرو ،این دو طبقهبندی ،تقسیماتی فرامنطقی هستند و نـه منطقـی .6 .اگرچـه قبـول
قضیۀ حقیقیّه نیز همانند گزارههای قانونوار بر تعیین نمونۀ مشـخّص و معیّنـی مبتنـی
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نیست .امّا منظور گودمَن از قانونواري این نیست که قبول یک گزاره کامالا باید مستقل
از تعیین نمونهها باشد ،بمکه مقصود وی این است که هیچ نمونۀ خاص و معیّنـی وجـود
ندارد که پذیرش گزاره بر تعیین آن مبتنی باشد .درحال که بر اساد مبانی منطقدانان
مسممان در تحمیل مفاد قضیۀ حقیقیه ،نه تنها هیچ نمونۀ خاصّ و معیّنی وجود ندارد تا
پذیرش گزارۀ حقیقیّه بر تعیین آن مبتنی باشـد ،بمکـه اساسـاا قبـول و پـذیرش قضـیّۀ
حقیقیه کامالا مستقل از تعیین نمونهها است.
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 .93فرصت حسین شیرازي ،محمد نصر ،اشکالالمیزان ،مطبع ناصري ،بمبئـﻰ0966 ،ق.
 .93فالحی ،اسدهللا ،صور بندی جدیدی از قضایای حقیقیه و خارجیه ،آینۀمعرفت0936 ،00 ،ش.
.31کاتب قزوین  ،نجمالدین دبیران ،جامعالدقائق ف کشف الحقائق ،تصـویر نسـخهي خطـ ،
مجموعهي میکروفیمم دانشگاه تهران ،شمارهي 0935ش ،بیتا.
 .30ــــــــ  ،الرسالـﺔ الشمسیّـﺔ ،ضمیمﺔ شروح الشمسیّـﺔ ،مجموعـﺔ حواشٍ وشـروح ،شرکــﺔ
شم الشروق ،بیرو  ،بیتا(ب).
 .36کردی ،محمد ،قضایای حقیقیه و خارجیه و ذهنیه ،ناشر :مؤلف ،قم0930 ،ش.
 .39کیم ،جگون ،تبیین عممی ،در :عممشناسی فمسفی ،ترجمهي عبـدالکریم سـروش ،مؤسسـۀ
مطالعا و تحقیقا فرهنگی (پهوهشگاه) ،تهران0966 ،ش.
 .33مرادي افوس  ،محمد ،معرفتشناس قضایاي حقیقیه و خارجیه ،مؤسسۀ فرهنگ دانـش و
اندیشه معاصر ،تهران0931 ،ش.
 .35مطهری ،مرتضی ،شرح مبسوط منظومه ،مجموعهي آثار ،ج ،3تهران ،انتشارا صدرا0966 ،ش.
 .32مظفر ،محمد رضا ،المنطق ،انتشارا اسماعیمیان ،قم0939 ،ش.
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 .36موحد ،ضیاء ،از ارسطو تا گودل ،انتشارا هرم  ،تهران0936 ،ش.
 .33نائین  ،محمدحسین ،فوائداألصول ،تألیف محمدعمی کاظمی ،مؤسسـﺔالنشراإلسالمی ،قم 0363ق.
 .33والترز ،ر .د .قوانین عممی و عبارا قانونوار ،در :عممشناسی فمسـفی ،ترجمـۀ عبـدالکریم
سروش ،مؤسسهي مطالعا و تحقیقا فرهنگی (پهوهشگاه) ،تهران0966 ،ش.
 .51یزدي ،مال عبدهللا بن شهابالدین الحسین ،الحاشیـﺔ عم تهذی المنطق ،مؤسســﺔ النشـر
اإلسالم التابعـﺔ لجامعـﺔ المدرّسین ،قم0306 ،ق.
51. Goodman, Nelson, Fact, Fiction and Forecast, Harvard, Fourth Edition, 1983.

