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 چکیده

 مسـممان  دانـان منطق یآرا انیمی قیتطب يامطالعه انجام حاضر، ۀمقال نگارش از غرض
 وارقانونی هاگزاره باب در گودمَن نِمسون دگاهید و سویک از هیّقیحق ۀیّقض خصوص در
 هیّقیحق ۀیّقض مفاد از مسممان دانانمنطق لیتحم ابتدا رو،نیا از. باشدیم گریدی سو از
 اخـذ  بـا  سـس   و کنـیم  مـی  ریـ تقر را وارقـانون ی هـا گـزاره  مورد در گودمَن نظر زین و
ـ ا از. میپـرداز یمـ  دگاهید دو نیا وفاق و خالف مواضع نییتب بهی قیتطبی آورد یرو  نی

 اشـترا   وجـوه  ،ییمبنـا  اختالفـا   یرخـ ب وجـود  ضـمن  که شد خواهد روشن رهگذر
 معرفتـ   لحـا   به هاآن در مندروش تأمّل که شودیم یافت دگاهید دو نیا در یاریبس
 خـالف  هـاي شرط  تأیید و تقویت پذیري،تعمیم و یّتکمّ. دینمایم تیاهم حائز اریبس
 سوي از. است هاآن مشترکا  از بین پیش و ،عمم  تبیین قدر  از برخورداري و واقع،
 برآمـده  وارقـانون  هايگزاره نیستند، استقرا محصول که هحقیقیّ قضایاي برخالف ،دیگر
 .هستند استقرا از

 

 .گودمَن نِلسون ،يعلم نييتب واقع، خالفي شرط وار،قانوني هاگزاره ه،يقيحق :هادواژهيکل
 
 لهئطرح مس. 1

هـای   و دیدگاه تر آرافهم عمیقبرای  به عنوان یک روش کارآمد 0تطبیقی ۀامروزه، مطالع
آید. تحقیـق و بررسـی تطبیقـی، ابـزار     های فکری گوناگون به شمار میمختمف در حوزه

تر ه به شناخت عمیقهای دو نظریّها و تفاو مناسبی است که از طریق شناخت شباهت
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ـ  تطبیقی، از یک ۀپردازد. مطالعنی میمعیّ ۀممسئ و حلّ بـه   هسو، محقّق را از حصـر توجّ
رهانـد.  هـا مـی  مانـدن در شـباهت   دارد و از سوی دیگر وی را از محدودها باز میتفاو 
 ۀه در ضمعی از اضالع معرفتـی تمـاد داشـته باشـند، امکـان مطالعـ      گاه که دو نظریّ آن

از حصـرگرایی فراتـر   محقّـق   شود که در اثـر آن او ا ایجاد میها تطبیقی در خصوص آن
گردد. با تکیه بـر  مورد تحقیق فراهم می ۀموف بر ابعاد ناپیدای مسئرفته و ثانیاا امکان وق

هـا  نیز پرداخت و با عبور از شباهت 6به تبیین 0توان عالوه بر توصیفتطبیقی می ۀمطالع
)برای تفصیل  .ها نایل آمدو اختالفا  ظاهری به مواضع خالف و وفاق واقعی و تبیین آن

اصول و فنـون پـهوهش در   : فرامرز قراممکی،  کـتطبیقی ن ۀسخن در باب چیستی مطالع
 (.905ـ 633، شناسی مطالعا  دینیروش؛ همو، 022ـ 033، پهوهیدین يهگستر

فرهنـ    ۀپهوهـان و محقّقـان حـوز   این امکـان را بـرای منطـق    اخذ چنین رهیافتی
های جدیدی در مطالعا  خود، ضمن استخراج آورد تا با یافتنِ ساحتاسالمی فراهم می

 ۀدانـان دور هـای وا ی منطـق  نقاط قو ِ تأمّال  اندیشمندان مسممان به احیای اندیشـه 
های معرفتـی  اسالمی بسردازند و از این رهگذر قممرو مطالعا  منطق اسالمی را به حوزه

کـردی سـرانجام بـه ایجـاد تحـوّل بنیـادین و       جدیدی گسترش دهند. قطعاا چنین روی
 جر خواهد شد.جهش نوینی در منطق اسالمی من
دانـان  منطـق  آرای ایِآوردی تطبیقـی بـه بررسـی مقایسـه    در پهوهش حاضر با اخـذ روی 
در خصـوص   9سو، و دیدگاه نِمسـون گـودمَن  ه از یکحقیقیّ ۀمسممان در باب تحمیل مفاد قضیّ

 ۀدانـانِ دور منطـق  منـدِ آرای ۀ روششود. مطالعـ وار از سوی دیگر، پرداخته میهای قانونگزاره
بـا تحمیـل فیمسـوفان عمـم از      حقیقیـه و بررسـی تطبیقـی آن    ۀسالمی در باب تحمیـل قضـیّ  ا

وار و نیز تبیین مواضع خالف و وفاق این دو دیدگاه، در فهم و وقـوف بـر ابعـاد    های قانون گزاره
ـ    است. ضـمن آن گشا و اثربخش ه بسیار راهناپیدای این دو نظریّ هـای   تکـه از ایـن رهگـذر دقّ

 فی خواهد شد.اسالمی نیز معرّ ۀدانان دورمنطق ۀافانظریف و موشک
 دانـان اسـالمی در خصـوص   منطـق  اضر ابتدا به بیان مختصـری از آرای در نوشتار ح

 ۀه پرداخته و سس  بـه تقریـر دیـدگاه مختـار از قضـیّ     ه و خارجیّتقسیم گزاره به حقیقیّ
وار، به بررسی تطبیقی نهای قانوآوریم. در پایان نیز ضمن توضیح گزارهحقیقیه روی می

 پردازیم.حقیقیه می ۀها با تحمیل مختار از قضیّاین گزاره

                                                                                                                   
1. description 

2. explanation 

3. Nelson Goodman 
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 هه و خارجیّحقیقیّ ه بهتقسیم قضیّ. 2

ه نزد اندیشمندان مسـممان، ایـن   ه و خارجیّه به حقیقیّبندي قضیّت تقسیمیّه به اهمّبا توجّ
در کتـ  درسـی مـورد    مه به مثابۀ یک نوآوری ژرف در دانش منطق، به طور مسـتقل  مسئ

و  ،نگـاران، شـارحان  ه منطـق رو، همواره مورد توجّتحقیق و واکاوی قرار گرفته است. از این
مند مسـتقمی در خصـوص ایـن    های اخیر مطالعا  نظامسان منطق بوده است. در سالمدرّ

 (0) منطـق قضایا به انجام رسیده است که به شرح ذیـل اسـت: احـد فرامـرز قراممکـی در      
-معرفـت افوسـی در  ، محمد مرادیقضایای ثالث(، محمدحسین ایراندوست در 092ـ096)

 ،قضایای حقیقیه و خارجیـه و ذهنیـه  د کردی در ، محمّشناسی قضایای حقیقیه و خارجیه
 .بندی جدیدی از قضایای حقیقیه و خارجیهصور ه فالحی در و اسدالمّ
ه و خارجیـه روشـن   قضـایای حقیقیـ   دانان در خصـوص گذرا به مواضع منطق نگاهی

ها در مند در ساختار منطقی این دو گزاره و پرسش از جایگاه آنتأمّل روش سازد که می
بخشـی   نگـاران دو منطقی، حاصل مطالعا  منطق ۀیک مسأل ۀشناسی قدما، به منزلعمم

ق( تصریح کرده است )کاتبی، 265ـ 206گونه که کاتبی قزوینی )قرن هفتم است. همان
ـ    ۀحممیّ يههای تقسیم قضی(، بارقه502، قالدقائجامع ـ مسـوّره بـه حقیقیّ ه را ه و خارجیّ
، ةـالحکمـ شرح عیـون د )فخررازی، ق( مشاهده کر212ـ530رازی ) توان در آثار فخرمی
ـ  69ــ 66، الممخّصمنطق؛ همو، 6/063 ی در بیـان ایـن مطمـ  از تحمیـل     ه و(. کـه البتّ

؛ همـو،  0/021، اإلشـارا  سـینا،  میّـه )ابـن  ک ۀموجب ۀق( از قضی363ّـ961الرئی  ) شیخ
 ( الهام گرفته است. 6/63، الشفاءمنطق

ق( و پیروان وی تمایز لحا  به حس  وجود خارجی 232ـ531الدین خونجی )افضل
مسوّره به حقیقیه و خارجیـه بـه    ۀبندی قضیو لحا  به حس  حقیقت را در قال  طبقه

، الحـق بیـان ؛ ارمـوی،  32، األسـرار شـف کصور  یک مبحث مستقل درآوردند )خونجی، 
ق( قسـم سـومی را بـه ایـن     223ـ563(. اثیرالدین ابهری )631، األنوارمطالع؛ همو، 009
 کشـف ؛ همـو،  020ــ 021، األفکـار تنزیله خواند )ابهری، بندی افزود و آن را ذهنیّطبقه
ر شـد، بـه   بنـدی منجـ  که به تثمیث طبقـه اینه ضمن (. اعتبار ذهنی652ّـ655، الحقائق 

ـ 333ـ666چالش در این مسأله نیز دامن زد. بعدها سعدالدین تفتازانی ) ه بـه  ق( با توجّ
و ذهنیـه ارائـه    ،ذهنیه، تفسیری از قضایای حقیقیـه، خارجیـه   ۀبیان ابهری در باب قضی

بنـدی خـونجی و پیـروانش تنهـا در لفـر مشـتر  اسـت )تفتـازانی،         نمود که با طبقـه 
بندی متفـاو  بـا   رو، در طول تاریخ منطق اسالمی دو تقسیماین(. از 53، المنطق تهذی 
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بنـدی مثنّـی   دو تفسیر مختمف تحت عنوان واحدی ارائـه گردیـده اسـت، یکـی تقسـیم     
 و ذهنیه(. ،بندی مثمّث )حقیقیه، خارجیه)حقیقیه و خارجیه( و دیگری تقسیم

بنـدی    ا، مقسم تقسـیم رد بیان نمود: اوتوان در سه موبندی را میتفاو  این دو تقسیم
کــه مقســم  باشــد درحــالیمّ از موجبــه و ســالبه( مــیمســوّره )اعــ ۀحممیّــ ۀدوگانــه، قضــی

و مسوّره( اسـت. ثانیـاا،    ،موجبه )اعمّ از شخصیه، طبیعیه ۀحممیّۀ گانه قضیبندی سه تقسیم
ه مسـوّر  ۀاقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضـی  ۀبندی دوگانه، نحومال  تقسیم در طبقه

. ثالثـاا، سـرّ   ظـرف وجـود موضـوع اسـت     گانـه بندی سهمال  تقسیم در طبقها باشد امّمی
ـ به عقدین می مسوّره ۀت انحالل قضیقابمیّ بندی دوگانهتقسیم بنـدی   ا سـرّ تقسـیم  باشد امّ
 موجبه به وجود موضوع در مقام صدق است. يهنیاز قضی گانهسه

دانان ذیل یافت: کـاتبی قزوینـی   آثار منطقتوان در بندی دوگانه را میتحمیل تقسیم
ــ  233الدین شـهرزوری ) (، شم 633) ةالشمسیّـةالرسالـ( و در 505) الدقائقجامعدر 
الـدین رازی   (، قط 061) ةالعموم و الحقائق الربانیّـ فـی ةاإللهیّـةرسائل الشجر( در 601
(، 650ــ  631) لمطـالع ا شرح( و در 36ـ 33) ةتحریرالقواعدالمنطقیّـق( در 626ـ 233)
و احد فرامرز قراممکی  (36ـ 30)ص المنطق یالمناهج فـق( در 391ـ 661) ةالترکـابن
 (.092ـ 096) (0منطق)در 

 دانان ذیل یافت:توان در آثار منطقگانه را میبندی سهو نیز تحمیل تقسیم
ــ  013) المنطـق تفتـازانی  حاشـیه بـر تهـذی    ق( در 313ـ 390الدین دوانی )جالل
(، محمدرضا 60)ص المنطق یالتنقیح فـدر  ق(0151ـ 363(، مالصدرای شیرازی )003

ق( 0615زادۀ کمنبوی )د(، شیخ996) المنطق یفـ ةاألرجوز( در   ه06حسینی اعرج )قرن
 ةالمنتظمــ ی المئالـق( در 0633ـ0606(، ممّاهادی سبزواری )061ـ025)ص البرهاندر 
 ةالمحیطـةالرسالـ( در   ه09(، ممّاعبدهللا جیالنی )قرن 3) شرح غررالفرائد( و در 0/693)

(، 50) المیـزان أشکال(، فرصت شیرازی در 963ـ963) ةالقواعدالمنطقیّـ یبتشکیکا ٍ فـ
ق( 0312ف( و محمود شهابی)090ـ091) المنطقم( در 0323ـ0313محمدرضا مظفر )

 (.020) رهبرخرددر 
ود و در ادامـه بـه تفصـیل در بـاب آن     بحث خواهد بـ  چه در پهوهش حاضر محورآن

رو، در بنـدی دوگانـه اسـت. از ایـن    مصطمح در تقسیم ۀحقیقی ۀسخن خواهد رفت، گزار
ـ    بندی سهکه به بحث از تقسیمنوشتار بدون آن ۀادام ه بـه  گانه بسـردازیم، بـا عطـف توجّ

ایـن  حقیقیه بـه معنـای بـه کـار رفتـه در       ۀبندی ثنایی، محور بحث خود را قضیتقسیم
بندی قرار داده و پ  از تحمیل و واشکافی دقیق آن بـه بررسـی تطبیقـی آن بـا     تقسیم
 آوریم.وار روی میهای قانونگزاره
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 حقیقیه ۀقضی. 3
ـ   ۀحقیقیه و تمایز آن بـا گـزار   ۀپیش از بیان تعریف گزار  ۀه بـه یـک نکتـ   خارجیـه، توجّ

مسـوّره قابـل انحـالل بـه دو      ۀحممیّ ۀکه قضیاساسی بسیار حائز اهمیت است. و آن این
وصف عقدالوضع و عقدالحمل است. مفاد این قضیه حکم به اتصاف موضوع بـه محمـول   

شود(، بمکـه در واقـع حکـم بـه اتحـاد دو      شخصیه دیده می ۀگونه که در قضینیست )آن
وصف است در مصادیق واحد. در قضایای مسوّره باید بین سـه امـر تفکیـک قائـل شـد:      

وصـف عنـوانی    .6مصادیق مفهوم کمی کـه موضـوع حقیقـی هسـتند(     ذا  موضوع ) .0
عقـدالحمل )وصـف    .9موضوع )مفهوم کمی دالّ بر مصادیق کـه موضـوع ذکـری اسـت(     

شود(. )برای تفصیل سـخن در بـاب عقدالوضـع و    محمولی که به موضوع نسبت داده می
 (.991ـ962، تحمیل قضایا: فرامرز قراممکی،  عقدالحمل نکـ
حقیقیه و خارجیه، سخن صرفاا در ایـن نیسـت کـه ذا  موضـوع در      ۀقضیدر تمایز 
گـردد، بمکـه   مر متصـف بـه آن مـی   ا عقدالحمل است یا به حس  نف  خارج متصف به

سخن در این است که تقارن عقدالوضع و عقدالحمل به صـور  تـالزم اسـت یـا تقـارن      
یه به نحو لزومی است یا به فاق(. یعنی آیا تألیف عقدالوضع و عقدالحمل در قضصرف )اتّ

بـه  « بودنشکل»و « بودنمثمث»دو وصف « هر مثمثی شکل است» يهنحو اتفاقی؟ در گزار
تقارن دو وصـف  « هر انسانی کوشا است» يهنحو لزومی تقارن دارند در حالی که در قضی

تـوان  حقیقیه و خارجیه را مـی  ۀبه نحو اتفاقی است. لذا تمایز دو قضی« کوشا»و « انسان»
د: هـر  گونـه تعریـف کـر   وضع و عقـدالحمل، ایـن  بر اساد چگونگی تقارن و تألیف عقدال

ای که در آن وصف عنوانی موضوع و عقدالحمل تقارن لزومی داشته باشند،حقیقیه قضیه
 .ها به نحو اتفاقی باشد، خارجیه استاست و اگر تقارن آن

صرف نیست بمکـه   ۀمشاهدو  ۀ خارجیه، محصول استقراحقیقیه بر خالف قضی ۀقضی
ای صرف مـا را بـه مجموعـه    ۀمحصول تجزیه و تحمیل ذهنی است؛ زیرا استقرا و مشاهد

 ۀخارجیه اسـت. امـا در قضـی    ۀرسانَد که بیانگر مفاد قضیهای شخصیه میمؤلّف از گزاره
حقیقیه ما شاهد تقارن لزومی عقدالوضع و عقدالحمل هستیم. تالزم میـان عقدالوضـع و   

انفکا  نباشـد.  محمول از موضوع قابل  ،دهد که در گزارهمل تنها زمانی روی میعقدالح
بودنِ محمول نسـبت   بر مبنای منطق ارسطویی، به ذاتی ناپذیری محمول از موضوعانفکا 

بودنِ محمول برای موضـوع مرهـون یکـی از    گردد. ذاتیبه موضوع )ذاتی باب برهان( بر می
محمـول جزئـی از    .6 ،ز حیث ماهوی همان موضوع اسـت محمول ا .0سه عامل ذیل است: 
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محمـول عرضـی    .9نامنـد(.   دو قسم را ذاتی باب ایساغوجی مـی  ماهیت موضوع است )این
 زم ماهیت موضوع است )عرضـی ذاتـی(. اگـر محمـول ذاتـی موضـوع باشـد، اوّ ا، فـرض         

سـت. ثالثـاا،   موضوع مستمزم فرض محمول است. ثانیاا، رفع محمول مستمزم رفـع موضـوع ا  
؛ حمّـی،  0/53، اإلشـارا  سـینا،  گردد )ابـن محمول در مقام ماهیت موضوع بر آن ممحق می

(. لذا اگر محمولی در مقام ماهیت و ذا  موضوع بر آن عـارض شـود،   960، النضید الجوهر
   تقارن بین موضوع و محمول به نحو لزومی خواهد بود.
حقیقت به صور  متـرادف بـه کـار     در منطق ارسطویی، سه اصطالح ماهیت، ذا  و

بـر  اسـاد، محمـولی کـه در مقـام ماهیـت       (. بر ایـن 02، غررالفرائد)سبزواری،  0رودمی
شود، در واقع محمولی است که موضوع بـر حسـ  ماهیـت و حقیقـت     حمل می موضوع

اسـت کـه    این «هر الف ب است بر حس  حقیقت» ۀواجد آن است. بنابراین معنای گزار
الف هستند در مقام ماهیت و حقیقت ب هستند و نه به طـور تصـادفی و   چیزهایی که »

نامنـد یعنـی حکـم بـه حقیقـت و      ای را حقیقیه میبه همین دلیل چنین قضیه«. اتفاقی
 طبیعت موضوع تعمق دارد.

شـود. و  حقیقیه عالوه بر افراد موجود، افراد مفروض را نیز شامل مـی  ۀحکم در قضی
ای نهفته اسـت؛  میت انفکا  محمول از موضوع در چنین گزارهسرّ این مطم  در عدم قاب

حقیقیه محمول از ذاتیا  موضوع و یـا از لـوازم ذا  آن    ۀکه در قضیزیرا با توجه به این
است لذا طبیعت موضوع در هر موطنی که تحقّق یابد، محمول برای آن به نحـو لزومـی   

ر افـراد موجـودِ موضـوع، هـر فـرد      وه بـ حقیقیه عـال  ۀرو، حکم در قضیثابت است. از این
گردد. و شمول حکم بر افراد مفروض بیانگر عدم قابمیت مفروض دیگری را نیز شامل می

انفکا  محمول از موضوع است. بنابراین هرگاه محمول عقـالا از موضـوع قابـل انفکـا      
، حقیقیه است. اما اگر محمول از موضـوع  حکم شامل افراد مفروض است و قضیه نباشد،

، خارجیـه اسـت. لـذا    یهشود و قضـ قابل انفکا  باشد، حکم، افراد مفروض را شامل نمی
شود یـا  که حکم، عالوه بر افراد خارجی، افراد مفروض را نیز شامل میبرای تشخیص این
 موضوع و محمول بررسی گردد. ۀخیر، باید رابط

، حکـم در ایـن   حقیقیـه  ۀ عقدالوضع و عقدالحمل در قضیۀبودنِ رابطبه دلیل لزومی
ای کـه  باشد بـه گونـه  گزاره شامل تمامی مصادیقِ مفهومِ کمیِ موضوع است و فراگیر می

ـ از آن خارج نیست. این امر ناشی از آن است که محمول  لو فرد فرضی و  هیچ فردی ـ 
                                                                                                                   

 ةو الذا ُ و الحقیقـةٌ مهیّـ ة. ما قیل فی جواب مالحقیقـ0



 33 وار به تقریر نمسون گودمن های قانون دانان مسممان و گزاره بررسی قضایای حقیقیه منطق 
An Investigation of ‘Verity-Propositions’ (qaḍāyā ḥaqīqīyyah) of ... 

 

وصـف عنـوانی    ۀحقیقیه وصفی است که ریشه در حقیقت موضوع دارد و  زمـ  ۀدر قضی
مصادیق  ۀر  دیگر، هر وصفی که بر طبیعت موضوع حمل شود، همموضوع است. به عبا
گیرد. این سخن در واقع مفاد الوجود( را فرا میةالوجود و یا مقدّرةآن )اعمّ از افراد محقّقـ

چـه بـر طبیعـت    هـر آن »نزد حکیمان مسممان است که  خت شنامهم معرفت ۀیک قاعد
 .0«کندصدق کند بر فرد نیز صدق می

ی است؛ زیرا ضـمن اشـتمال حکـم در    حقیقیه به معنای واقعی کممه، کمّ ۀقضی بنابراین
دانـان   رو، از نظـر منطـق  شود. از ایـن می آن بر افراد محقّق خارجی، افراد مقدّر را نیز شامل

حقیقیـه اسـت. از منظـر قـدما،      ۀای که در عموم برهانی کاربرد دارد، قضیتنها گزارهسنّتی 
یقینـی،   يهیابی به معرفـت یقینـی اسـت. بـرای حصـول نتیجـ      ستبرهان، د ۀهدف از اقام

مقدما  برهان باید حائز شرایط خاصی باشند. این شـرایط عبارتنـد از: اقـدمیّت، اعرفیّـت،     
(. تحمیـل دقیـق شـرایط    931ــ 930، اإلقتبـاد اسـاد ضرور ، کمیّت و ذاتیّـت )طوسـی،   

این شرایط است که محمـول   مقدما  برهان بیانگر آن است که در صورتی یک قضیه واجد
ای که از این مشخصـه  برآمده از ذا  موضوع باشد و از آن قابل انفکا  نباشد. و تنها گزاره

اقتران عقدالوضع و عقـدالحمل در آن بـه    ۀباشد؛ زیرا نحوحقیقیه می ۀبرخوردار است قضی
صـر بـه   دهنـد، منح نحو لزومی است. لذا قضایای برهانی که عمـوم حقیقـی را تشـکیل مـی    

تـألیف عقدالوضـع و عقـدالحمل     ۀبودنِ نحوه به اتفاقیا با توجّهای حقیقیه هستند. امّگزاره
زیرا اگر یکی از مقـدما  برهـان،   خارجیه، این گزاره در عموم برهانی اعتبار ندارد؛  ۀدر قضی

خارجیه به دلیل عـدم برخـورداری از    ۀخارجیه باشد، نتیجه نیز خارجیه خواهد بود و گزار
 شرایط قضایای برهانی، به هیچ وجه مفید یقین به معنای باب برهان نیست.

شـود و امـری کـه در واقـع     چه به لحا  منطقی، کمی نامیده مـی میان آن  زم است
ی است به لحا  منطقی، واقعاا کمّ« هر انسان حیوان است»ۀ نما است، فرق نهاد. قضیکمی

ا حکم عالوه بر افراد محقّق، افراد مقدّر را نیـز  و حکم در آن از کمیّت برخوردار است؛ زیر
بـدین   ،دعقدالحمل نوعی استمزام برقرار کـر توان بین عقدالوضع و شود. لذا میشامل می
ای را رو، چنـین گـزاره  از ایـن «. گاه حیـوان اسـت  هر چیزی که انسان است آن»گونه که 

خارجیه است،  يهیک قضی که« هر ایرانی سفیدپوست است» ۀنامیم. اما قضیحقیقیه می
به هیچ «. گاه سفیدپوست استهر چیزی که ایرانی است آن»هرگز به این معنا نیست که 

توان حکم را برخوردار از کمیّـت دانسـت؛ زیـرا حکـم در آن     ای نمیوجه در چنین گزاره
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رو، این گیرد. از اینشود و افراد مقدّر را در بر نمیصرفاا افراد محقّق خارجی را شامل می
باشـد. بـه همـین    می و حصول آن صرفاا از طریق استقرا نما استیی نه بمکه کمّقضیه کمّ
تـوان آن را  اسـت و مـی   0تمیـک اَ يهخارجیه قابـل انحـالل بـه چنـد گـزار      ۀسب  قضی
 ای از قضایای شخصیه دانست.مجموعه

 

 وارهای قانونگودمَن و گزاره. 4

مهـم و تأثیرگـذار    عمم، در یکـی از آثـار   ۀگامانِ فمسفیشم( از پ0333ـ 0312نِمسون گودمَن )
پرداختـه   9به تحمیل و بررسـی معمّـای اسـتقرا    6بینیو پیش ،تخیّلواقعیت، خود تحت عنوان 

هـای  ، شـرطی 3پـذیری  چـون تسـرّی  ی مسائل فمسفی مهمی هـم است. و در ضمن آن به واکاو
 ست یازیده است.د 6وارهای قانونو گزاره 2، قوانین عممی5خالف واقع

وار ارائـه  هـای قـانون  از گـزاره دی گودمَن در فصل نخست کتاب خود، تعاریف متعـدّ 
وار،  قانون ۀپذیرد که گزاررح و تعدیل هر کدام، در نهایت این تعریف را میدهد و با جَ می
 نباشـد  3مفروضی ۀنمون 3اگر و تنها اگر قبول آن مبتنی بر تعیین که ی استای کمّگزاره

(Goodman, 23)واری یک گـزاره، بایـد    ریف مذکور این نیست که در قانون. مراد از تع
های آن لحا  کرد، بمکه منظور آن است کـه هـیچ   گزاره را کامالا مستقل از تعیین نمونه

داشـته باشـد. منظـور     دارد تا گزاره بـر تعیـین آن ابتنـا   نی وجود نص و معیّمشخّ ۀنمون
صدق گزاره نیست بمکـه مقصـود وی آزمـایش و بررسـی     گودمَن از تعیین، کشف نهایی 

 بر این اسـاد قضـیۀ ذیـل یـک گـزارۀ      .(Goodman, 21)ها است کافی نمونه یا نمونه
 «.آیدسانتیگراد به جوش م  هر آب  در صد درجۀ: »وار استقانون

تـوان  ها اسـت را نمـی  نمونه ۀای که قبول آن مستمزم بررسی همبر این اساد، گزاره
 ۀچون گزاروار، قضایایی همهای قانونوار نامید. اخذ چنین معیاری در تعریفِ گزارهقانون
سـازد؛ زیـرا پـذیرش    را از تعریف خـارج مـی  « دانشجویان این کالد کوشا هستند ۀهم»

 تک دانشجویان کالد است.ای منوط به بررسی تکچنین گزاره
                                                                                                                   
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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تنهـا بـر    6«وارقـانون » ۀاسـت. واژ وار قـانون  ۀمتفاو  از گـزار  0از منظر گودمَن، قانون
که صادق باشند یا نباشند، از سایر شـرایط تعریـف    شود که اعمّ از ایناتی اطالق میعبار

بـودن، صـادق   وارای که عالوه بر قـانون گزاره قانون برخوردار باشند. قانون عبار  است از
ق و دمــذکور )صــ ۀای کــه یکــی از دو مشخصــگــزارهو . (Goodman, 22) هــم باشــد
وار اعـمّ از  شود. به عبار  دیگر، مفهوم قانونواری( را دارا نباشد، قانون قممداد نمی قانون

 است. معنای قانون
تـوان بـرای   وار آن است که میهای قانونهای گزارهاز ویهگیکه گودمَن معتقد است 

ای هشرطی ۀها بهره جست. شرطی خالف واقع به قضیهای خالف واقع از آنتأیید شرطی
اگـر درد  » ماننـد قضـیۀ   م آن، صـادق اسـت  رغـم کـذب مقـدّ   شود کـه عمـی  اطالق می

اگـر  ». صور  منطقی شرطی خالف واقع بدین نحو است که «شديخواندي قبول م  م 
p  ،متحقّق باشدq که  حالی نیز متحقّق است درP وی بر این باور اسـت  «. متحقّق نیست

ـ  ۀبودن یا نبودنِ گزاروار نکه صدق شرطی خالف واقع مبتنی بر قانو ای اسـت کـه   یکمّ
ۀ ؛ زیـرا گـزار  (Goodman,19)کنـیم  شرطی خالف واقع را بـر مبنـای آن تنظـیم مـی    

نشده و غیرمتحقّق تعمـیم داد. بنـابراین مـال     های بررسیتوان به نمونهوار را می قانون
هـای  عدم تقویت شـرطی وار، تقویت یا های غیرقانونوار از گزارههای قانونشناخت گزاره

وار اسـت و  ای که شرطی خالف واقع را تأیید کند، قانونیکمّ ۀخالف واقع است. هر گزار
وار است. به عنوان مثال، ای که شرطی خالف واقع را تأیید نکند، غیرقانونیکمّ ۀهر گزار
 X ،A اگـر » ۀوار بدانیم، ایـن گـزاره، قضـی   قانون ۀرا یک گزار« است A ،Bهر » ۀاگر گزار
کنـد.  را تأیید و تقویت می خالف واقع است که یک قضیۀ شرطیۀ «است Bگاه باشد، آن
وار های قانونهای خالف واقع با تحمیل دقیق گزارهتحمیمی دقیق از شرطی ۀرو، ارائاز این

هـای  های خالف واقـع بـا گـزاره   پیوند خورده است. )برای تفصیل در باب ارتباط شرطی
 (.000ـ 010، از ارسطو تا گودل: موحد،  وار نکـقانون
 

 وفاق و خالفتبیین مواضع . 5
هـا و  تطبیقی، تبیین مواضع خـالف و وفـاق اسـت. توصـیف شـباهت      ۀکمال یک مطالع

ت. مـوارد شـباهت و تفـاو  ظـاهری     ها اسکاوش در چرایی آنای براي ها مقدمهتفاو 
                                                                                                                   
1 . law 

2 . law-like 
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یش، سنجش و گزینش قرار گیرند. ایـن  ند که باید مورد پا ا ها یا مواد خامچون داده هم
نـامیم. بـه عنـوان یـک اصـل      ی مـی پا یش را عبور از موارد ظاهری بـه مواضـع حقیقـ   

ـ وفاق و خالف را به دست  و نه د یل ای باید عوامل ـ شناختی، در بررسی مقایسه روش
ل بـه  های ظـاهری و وصـو  آورد. د یل خالف و وفاق، برای عبور از موارد تشابه و تفاو 

آیند. اما پ  از طی ایـن مرحمـه، بایـد در پرتـو     مواضع خالف و وفاق حقیقی به کار می
: ـ بـاره نکـ  د. )برای تفصیل سـخن در ایـن   یل کرقانون کمی، مواضع خالف و وفاق را تعم

اصول و فنون پهوهش در ؛ همو، 903ـ913، شناسی مطالعا  دینیروشفرامرز قراممکی، 
 (.022ـ059، پهوهیدین يهگستر

های دیدگاه ها و تفاو این نوشتار در قال  چند نکته ضمن توصیف شباهت ۀدر ادام
وار، های قانونحقیقیه و نظر گودمَن در باب گزاره ۀدانان مسممان در خصوص قضیمنطق

 پردازیم.به تبیین مواضع وفاق و خالف این دو نظریه می
حقیقیه، حکـم در   ۀو عقدالحمل در قضیبودنِ اقترانِ عقدالوضع با توجه به لزومی. 0

رو،  شود. از ایـن قدّر را نیز شامل میاین گزاره فراگیر بوده و عالوه بر افراد محقّق، افراد م
ـ حقیقیه را می ۀقضی  وار نیـز هـای قـانون  ی نامیـد. گـزاره  توان به معنای واقعی کممه، کمّ

 نـی محـدود بـه مصـادیق معیّ    هاشوند و کمیّت این گزارهی بیان میهمواره به صور  کمّ
 گیرد.راد مقدّر را نیز در بر مینیست بمکه عالوه بر افراد محدود و مشخص، اف

حـال   6و زمـان  اسـت  یاست که برخوردار از سور کمّ 0یوار، تعمیمی کمّعبار  قانون
وار هـای قـانون  گزاره 3ۀآن است. حوز ۀهای برجست، از مشخصه9نسمخ از زمانمُ دستوریِ
حقیقیه نامحدود است و به زمان خاص، مکان مشـخص، شـرایط محـدود،     ۀقضی همانند

 مـرو اطـالق قضـایای حقیقیـه و    رو، قمشیء یا شخص معینی اختصـاص ندارنـد. از ایـن   
ـ   وار را میهای قانون گزاره ی توان از افراد متحقّق در گذشته و حال به افـراد آینـده و حتّ

 افراد مقدّر و فرضی بسط و گسترش داد.
برخـوردار   پذیریوار از ویهگی تعمیمهای قانونحقیقیه و هم گزاره ۀر واقع هم قضید

نشده و از افـراد محقّـق   شده به موارد بررسیهستند. در این قضایا، حکم از موارد بررسی
هاي مستعمل دانان مسممان بر انحصار گزارهتأکید منطقبه افراد مقدّر قابل تعمیم است. 

امـروزه   پذیري است.ه قضایاي حقیقیه نیز ناش  از همین ویهگ  تعمیمدر عموم برهان  ب

                                                                                                                   
1 . universal generation  

2 . tense 

3 . time 

4 . domain 
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وار، بـر  پذیری عبارا  قانونبه سب  تعمیم 0چون گودمَن و آر. اد. والترزنیز کسانی هم
وار قابـل بیـان هسـتند    هـای قـانون  گـزاره  ۀاین باورند که قوانین عممـی تنهـا بـه وسـیم    

(Goodman, 22 ،36؛ والترز.) 
ای است که اگر و تنها اگر قبول آن مبتنـی  وار، گزارهقانون يهر گودمَن گزاراز نظ. 6

توان به نوعی بر قضایای حقیقیه مفروض خاصی نباشد. این تعریف را می ۀبر تعیین نمون
وار بـر تعیـین   هـای قـانون  حقیقیه نیز همانند گزاره ۀنیز منطبق ساخت؛ زیرا قبول قضی

مشخص و معینی مبتنی نیست. اما منظور گودمَن از تعریف فوق ایـن نیسـت کـه     ۀنمون
ها باشد، بمکه مقصود وی این است که قبول یک گزاره کامالا باید مستقل از تعیین نمونه

خاص و معینی وجود ندارد که پذیرش گزاره بر تعیین آن مبتنی باشد. و این  ۀهیچ نمون
 مبـانی  اسـاد حقیقیـه سـازگار نیسـت. بـر      ۀقضـی  دانـان مسـممان از  با تحمیـل منطـق  

ـ  ۀدانان مسممان در تحمیل مفاد قضی منطق خـاص و معینـی    ۀحقیقیه، نه تنها هیچ نمون
حقیقیه بر تعیـین آن مبتنـی باشـد، بمکـه اساسـاا قبـول و        ۀوجود ندارد تا پذیرش گزار

افـراد و   هـا و بررسـی و آزمـایش   حقیقیه کامالا مسـتقل از تعیـین نمونـه    ۀپذیرش قضی
ای شود البته به گونـه  قیه، حکم بر طبیعت موضوع ثابت میحقی ۀمصادیق است. در قضی

پذیر است. و این سرایت به نحو تَبَعی و طفیمی که حکم به تمام افراد طبیعت نیز سرایت
کند و سـس  قهـراا   است بدین معنا که نخست خود طبیعت در تمام افرادش سرایت می

؛ حـائری،  0/626، األسـفار فـراد جـاری خواهـد شـد )مالصـدرا،      حکم طبیعـت نیـز در ا  
حقیقیه  زم نیسـت افـراد و مصـادیق     ۀرو، در قضی(. از این312، های عقل نظری کاوش

شـود و  ثابت مـی  آنمورد بررسی قرار گیرند بمکه با تصوّر طبیعت موضوع، محمول برای 
 6.کندنیز سرایت میای است که به افراد و مصادیق موضوع این ثبو  به گونه

ۀ انـد کـه قضـی   به همین سب  است که برخی از اندیشمندان مسممان تصریح نمـوده 
و مشاهده و بررسی موارد و مصادیق نیست بمکه محصول تجزیه  حقیقیه محصول استقرا

 ۀو تحمیل ذهنی است. محصول مشـاهده و آزمـایش افـراد و مصـادیق خـاص، یـا قضـی       
، ـخارجیه است ۀکه همان گزارـؤلّف از قضایای شخصیه  ای ممجموعهشخصیه است و یا 

 ۀو مطالعـ  هخارجیه محصول مراجعه به جهان خارج از طریق مشاهد ۀباشد؛ زیرا قضیمی

                                                                                                                   
1 . R. S. Walters  

گزیند، ای که وی نام طبیعیه را برای آن بر میي حقیقیه دقیقاا با تحمیل عالمةحمّی از گزاره. این تحمیل از قضیه6
، الجوهرالنضـید : حمّی،  منطبق است. برای تفصیل بیشتر در باب قضایای طبیعیه و عامّه از منظر عالمۀحمّی نکـ

 (.25، التدقیق مراصد؛ همو، 53ـ53، ةاألسرارالخفیّـ؛ همو، 656ـ633، ةالقواعدالجمیّـهمو،  ؛36ـ32
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، شرح مبسوط منظومـه ؛ مطهری، 0/093، (0منطق)پسینی افراد است )فرامرز قراممکی، 
 (.3/313، مجموعه آثاردر: 
ای که قبول آن ار، اگر چه گودمَن معتقد است گزارهوهای قانونا در خصوص گزارهامّ

ـ  وار به شمار نمـی تام( است، قانون رسی تمامی افراد و موارد )استقرایمستمزم بر ا آیـد امّ
شـوند کـه   که چه شرایط و عواممی موج  مـی مالکی جهت تشخیص اینۀ وی برای ارائ

هـای  شـد، بـه دنبـالِ تئـوری    وار باافراد و مصادیق آن قانون ۀیک گزاره بدون بررسی هم
هـای  میـان گـزاره  مـال  تمـایز    ۀگودمَن در مقام ارائ رود.می 9و تسرّی 6،تأیید 0،استقرا
پردازد. وی بر این باور است کـه  می وار به طرح و حلّ معمای استقرانوار و غیرقانوقانون

دقیقـاا  « ر چیسـت؟ واوار از غیرقانونهای قانونمعیار تمایز گزاره»پاسخ به این پرسش که 
هایی از موارد معموم به مـوارد نـامعموم   چه محمول»معادل است با پاسخ به این سؤال که 

 .(Goodman, 26))معمای استقراء( « هستند؟ 3پذیرتسرّی
نامم در واقـع  می 5«معمّای جدید استقرا»چه من آن را آن که داردگودمَن تصریح می

وار را از هـای قـانون  چـه چیـزی فرضـیه   »ست کـه  همان جستجو از پاسخ به این سؤال ا
ت خـود  . البته در نهای(Goodman, 80- 81)« سازد؟وار متمایز میهای غیرقانونفرضیه

واری کنون نتوانسته است به معیـار مشخصـی بـرای قـانون    کند که تا گودمَن تصریح می
شـناخت  الا بیـان شـد کـه مـال      . اگر چـه قـب  (Goodman, 27)یک گزاره دست یابد 

هـای خـالف   وار، تقویت یا عدم تقویت شـرطی های غیرقانونوار از گزارههای قانون گزاره
رسـش اسـت کـه    باشد در واقـع ایـن پ  واقع است اما معضمی که گودمَن با آن درگیر می

یـا بـه عبـار  دیگـر،     « های خالف واقع را تقویت کند؟تواند شرطیکدام گزارۀ کمی می»
. وی بـرای پاسـخ بـه ایـن     «قویت شرطی خـالف واقـع چیسـت؟   مال  تقویت یا عدم ت»

به بحث از استقراء، تأیید و تسرّی  6و وقایع عمّی 2پرسش ضمن تفکیک میان قوانین عمّی
 .(Goodman, 19)پردازد می
های خالف واقـع را تقویـت و تأییـد    وار، شرطیهای قانونبه اعتقاد گودمَن، گزاره. 9
 ۀبودن یا نبودنِ گزاروارخالف واقع منوط است به قانونرطی رو، صدق شکنند. از اینمی
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تـوان از آن بهـره جسـت. بـرای واکـاوی و      ای که برای استنتاج تـالی از مقـدم مـی   یکمّ
ردگیری این مطم  در باب قضایای حقیقیه باید بـه ایـن نکتـه بـذل توجـه داشـت کـه        

انـد. البتـه ایـن    ل نمـوده دانان مسممان مفاد قضیۀ حقیقیه را به نحو شرطی تحمیـ منطق
اگر چه آنـان در مقـام   ه است. حقیقیه، حممیّه نبوده و شرطیّ ۀبدین معنا نیست که قضی
اند امـا اخـذ شـرط در    ای شرط را اخذ کردهحقیقیه به گونه ۀتفسیر و توضیح مفاد قضی

 دانان مسممان در مقام بودنِ آن قضیه نیست. منطققام تفسیر یک گزاره دالّ بر شرطیم
هر الف ب اسـت بـه حسـ     »دارند که مراد از حقیقیه چنین بیان می ۀتحمیل مفاد قضی

ای است که چون هر چیزی که اگر یافت شود و الف باشد به گونه»این است که « حقیقت
؛ همــو 009، الحــقبیــان؛ ارمــوی، 32، األســرارکشــف )خــونجی،« یافــت شــود ب اســت

؛ کـاتبی،  652ــ 655، الحقـائق کشف؛ همو، 021، کاراألفتنزیل؛ ابهری، 631، األنوار مطالع
 را قضیۀتوان آن  انگاشت بمکه م این تحمیل را نباید شرط (.6/633، ةالشمسیّـةالرسالـ

در عـین حـال بـین     ومشروطه نامید. قضیة مشروطه در واقع یک قضـیة حممیـه اسـت    
بـدین معنـا کـه     شرط  برقـرار شـده اسـت؛    آن نوع  رابطۀ آن با عقدالحملِ عقدالوضعِ

 عقدالحمل بر عقدالوضع تعمیق یافته است. 

حقیقیه و بیان سب  اخذ شرط در معنـای آن، بـر    ۀبودنِ قضیدر ردّ شرطی طوسی خواجۀ
دانان، به ایـن دلیـل   حقیقیه به نحو شرطی از سوی منطق ۀاین باور است که تحمیل مفاد قضی

حقیقیـه عـالوه بـر افـراد      ۀحکم در گزارشده و ه افراد مفروض در موضوع قضیه داخل است ک
 (.026، المعیارتعدیلمحقّق، افراد مفروض را نیز در بر بگیرد )خواجۀطوسی، 

ارزانگـاری  حقیقیـه و هـم   ۀانگـاری قضـی  توجه به تمایز و تفاو  اساسی میان شرطی
چون مرحوم محقّق است. کسانی همبسیار حائز اهمیت شرطیه  يهحقیقیه با گزار ۀقضی
، فوائداألصـول شـرطیه اسـت )نـائینی،     يهحقیقیه یک گـزار  ۀ)ره( معتقدند قضی ئینینا
حقیقیـه، شـرطیه    ۀمنطقیون بر این باورند که قضـی  ۀقاطب ،(. اما در مقابل031ـ0/063

از اقسـام   کـه ـقضایای غیربتیّه   رو، صدرالمتألّهینارز شرطیه است. از ایننیست بمکه هم
دانـد  هـا را مسـاوق بـا شـرطیه مـی     رطیه ندانسـته بمکـه آن  را ش ـحقیقیه هستند ۀقضی

حقیقیه را شرطیه دانسـت   ۀتوان قضیکه نمی. عمت این(915ـ0/913، األسفار)مالصدرا، 
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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وار، شـرطی خـالف واقـع را    های قانونچون گزارهحقیقیه نیز هم ۀاساد قضیاین بر 
حقیقیه عالوه بر افـراد محقّـق، افـراد مفـروض را نیـز       ۀکند؛ زیرا قضیتقویت و تأیید می

شود. اشتمال حکم در این قضیه بر افراد مفروض و مقدّر این امکـان را فـراهم   شامل می
تـرین ویهگـی   حقیقیه مبتنی شود. مهم ۀخالف واقع بر قضی آورده است تا صدق شرطی

شـده بـه افـراد مقـدّر و     پذیری آن از افراد محقّق و موارد شـناخته حقیقیه، تعمیم ۀقضی
 ۀواری یـک گـزار  واری یا عـدم قـانون  طور که قانونرو، همانموارد ناشناخته است. از این

بـودن یـا نبـودنِ یـک     ود، حقیقیهشی از صدق و کذب شرطی خالف واقع فهمیده میکمّ
شـود،  ی نیز از صدق و کذب شرطی خالف واقعی که بر اسـاد آن سـاخته مـی   کمّ ۀگزار

خارجیـه در   ۀافـراد قضـی   ۀخارجیه چنین خاصیتی ندارد. هم ۀگردد. اما قضیروشن می
انـد لـذا هـیچ جـای کشـف بـرای مـوارد        خارج متحقّق بوده و مورد مشاهده قرار گرفته

ی خالف واقـع را  ماند تا بتوان با تکیه بر آن شرطشده و افراد مفروض باقی نمینمشاهده
 د.تأیید و تقویت کر

وار این است که های قانونحقیقیه و گزاره ۀهای مشتر  قضییکی دیگر از ویهگی. 3
جا تبیین عمّی وقایع خاص اسـت.  سازند. مراد از تبیین در اینرا میسّر می 0هر دو تبیین

ـ    در واق ی )فرامـرز  ع تبیین عبار  است از بیان عمت یک پدیدار در پرتـو یـک قـانون کمّ
در باب تبیین، دو امر مطـرح اسـت   یعن  (. 035، شناسی مطالعا  دینیروشقراممکی، 

 پردازد.ت مینی که به تبیین آن واقعیّن و دیگری قانون معیّیکی واقعیت معیّ
اسـت بـه    6اری برخـوردار اسـت، فـرارَوی   ت بسـی یّدر باب تبیین از اهمّچه اساساا آن

بینـی یعنـی اسـتنباط مـوارد     گـرا بـه پـیش   ای که بتوان بـا اخـذ رهیـافتی تبیـین     گونه
رو یافته پرداخـت. از همـین  شده و تحقّقنیافته از واقعیا  مشاهدهنشده و تحقّق مشاهده

ا توجـه بـه   (. بـ 22اند )کـیم،  بینی را یکی دانستهاست که ساختار منطقی تبیین و پیش
ی است، هیچ تبیینی مستغنی از یک قانون کمّ 9ویهگی اصمی تبیین که همان فراروندگی

نشـده و  شده و متحقّق به افـراد مشـاهده  نیست. در تبیین عممی فراروی از افراد مشاهده
ای که تبیین بر آن یکمّ ۀی. گزارکمّ ۀشود مگر به واسطۀ یک گزارنیافته میسّر نمیتحقّق
وار باشد؛ زیـرا هـم   های قانونگزاره یاشود حتماا باید از سنخ قضایای حقیقیه یمبتنی م

شده و افراد متحقّـق،  وار عالوه بر مصادیق مشاهدههای قانونقضایای حقیقیه و هم گزاره
                                                                                                                   
1 . explanation 

2 . projection 

3 . projectibility 
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گیرنـد. ایـن مشخصـه در قضـایای     نشده و افراد مقدّر را نیز در بر مـی  مصادیق مشاهده
را ممکـن   ـکه ساختاری یکسان با تبیین داردـبینی   پیش ،وارونهای قانحقیقیه و گزاره

توان با تکیه بـر قضـایای خارجیـه بـه تبیـین      که به هیچ وجه نمی ساخته است. درحالی
گیرند و بر  شده را فرا میاد محقّق و مشاهدهعممی پرداخت؛ زیرا قضایای خارجیه تنها افر
 ندگی هستند.خالف قضایای حقیقیه عاری از ویهگی فرارو

هـم قضـایای حقیقیـه و هـم     وار بر خالف قضـایاي خارجیـه و عبـارا  غیرقـانون    . 5
ضرور  در صدق دارند. ضرور  صدق که از آن قابمیت برخورداري از وار های قانون گزاره

ت اعتقـاد  ( عبـار  اسـ  023، البرهـان ی، اطبـای شود )طببه ضرور  باب برهان تعبیر می
(. بـر ایـن   0/633، اإلشـارا  شـرح الزوال نباشد )طوسی، ممکنجزمی مطابق با واقع که 

ق برخـوردار اسـت. و ایـن    ای که ضرورتاا مطابق واقع باشد، از ضـرور  صـد  اساد گزاره
شود، با ضرور  باب جها  که بـه ضـرور    ضرور  که از آن به ضرور  حکم تعبیر می

است و اساساا صدق باشد. ضرور  صدق مربوط به حکم نسبت مشهور است، متفاو  می
قضیه همواره تابع حکم است. )برای تفصیل سخن در باب تفکیک میان ضـرور  صـدق   

 .(0/036، اإلشارا سینا، : ابن )ضرور  حکم( و ضرور  نسبت )ضرور  باب جها ( نکـ
بودنِ وار ارائه داده است و نیز لزومیهای قانونبا توجه به تعریفی که گودمَن از گزاره

هـای مشـتر    ف عقدالوضع و عقدالحمل در قضایای حقیقیه، یکـی از ویهگـی  تألی ۀنحو
صدق است. در این قضـایا   ضرور ِقابمیت برخورداري از وار، قانون ۀحقیقیه و گزار ۀقضی
. همـین امـر موجـ  تمـایز قضـایای      باشدضرورتاا صادق و منطبق با واقع تواند م حکم 

وار گردیده اسـت.  های غیرقانونوار از گزارهنونهای قاحقیقیه از قضایای خارجیه و گزاره
های خارجی ندارنـد   وار، مضمونی بیش از بیان تقارننهای غیرقانوخارجیه و گزاره ۀقضی
توانند مصادیق مقدّر و نامحقّق را بررسی عقالنی کنند لذا عاری از ضرور  صـدق  و نمی

هـا حمـل   نحو ضروری بر آن وم بهتوان صدق را به عنوان محمول درجه دهستند. و نمی
از  ؛ زیـرا د. به همین سب  است که قضایای خارجیه در عموم برهانی کاربردی ندارنـد کر

ای کـه  منظر قدما قضایای برهانی حتماا باید از ضرور  صدق برخوردار باشند. تنها گزاره
تنهـا  حقیقیه است لـذا   ۀواجد شرایط قضایای برهانی از جممه ضرور  صدق است، قضی

 حقیقیه است. ۀای که در عموم برهانی کاربرد دارد قضیزارهگ
ی اسـت، تمـایز   گونه که تمایز میان قضایای حقیقیه و خارجیه، تمایزی مادّهمان. 2

 ۀی است و نه صوری. مـال  تمـایز قضـی   وار نیز مادّوار و غیرقانونهای قانونمیان گزاره
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و عقدالحمل اسـت و ایـن مـال  را     اقتران عقدالوضع ۀخارجیه در نحو ۀحقیقیه از قضی
حقیقیه و خارجیـه   ۀتوان به عنوان یک مال  صوری به کار بست. اساساا تمایز قضینمی

های استنتاجی صوری کاربردی تمایز معنایی است و نه صوری و به همین دلیل در نظام
مفـروض   ي های که قبول آن مبتنی بر تعیین نمونـ گزاره»وار به قانون ۀندارد. تعریف گزار
وار و هـای قـانون  ، نیز گویای آن است کـه از منظـر گـودمَن تمـایز گـزاره     «خاصی نباشد
های استنتاجی منطق به کـار  توان به عنوان مال  صوری در نظاموار را نیز نمیغیرقانون
وار و رو هم تقسیم قضیه به حقیقیـه و خارجیـه و هـم تقسـیم آن بـه قـانون      برد. از این
توان بـرای  تقسیماتی فرامنطقی هستند و نه منطقی؛ زیرا هیچ کدام را نمی وار،غیرقانون

 استنتاج مورد استفاده قرار داد. قواعد صوریِ
 

 نتیجه. 6

حقیقیه و نظر نِمسون گـودمَن   ۀدانان مسممان در باب قضیبررسی تطبیقی دیدگاه منطق
پذیری که تعمیمتوجه به آن. با 0وار نتایج ذیل را در بردارد: های قانوندر خصوص گزاره

وار هـای قـانون  های قضایای حقیقیـه و گـزاره  از ویهگی ،از مصادیق محقّق به افراد مقدّر
و شـرایط   ،ی بـوده و بـه زمـان، مکـان    است، لذا این دو قضیه به معنای واقعی کممه، کمّ

، قراه محصول استحقیقیّ ۀدانان مسممان، قضی. از منظر منطق6خاصی اختصاص ندارند. 
تحمیل ذهنی است. اما گودمَن در مقـام   و بررسی مصادیق نیست بمکه محصول ،مشاهده
های استقرا رفته و بـه   وار به دنبال تئوریو غیرقانون وارهای قانونمال  تمایز گزاره ۀارائ

خارجیه هم قضـایای حقیقیـه و هـم     ۀخالف قضی. بر9حلّ معضل استقرا پرداخته است. 
هـای  . از ویهگی3کنند. های خالف واقع را تقویت و تأیید میوار، شرطیهای قانونگزاره

ن اسـت کـه هـر دو تبیـین عممـی و      وار ایـ هـای قـانون  حقیقیه و گـزاره  ۀمشتر  قضی
وار، ضرور  در صـدق  های قانون . قضایای حقیقیه و گزاره5کنند. بینی را میسّر می پیش

خارجیه کـه   ۀقابل کاربرد هستند. برخالف قضی رو این قضایا در عموم برهانیدارند از این
میـان قضـایای    . هـم تمـایز  2چون ضرور  صدق ندارند، در عموم برهانی کاربرد نـدارد.  

وار، تمایز معنایی است وار و غیرقانونهای قانونحقیقیه و خارجیه و هم تمایز میان گزاره
از صـوری کـاربردی ندارنـد؛    ای استنتاجی ه بندی در نظام. لذا این دو تقسیمو نه صوری

ه قبـول  چـ . اگر6 بندی، تقسیماتی فرامنطقی هستند و نـه منطقـی.  رو، این دو طبقهاین
نـی مبتنـی   ص و معیّمشـخّ  وار بر تعیین نمونۀهای قانونهه نیز همانند گزارحقیقیّ قضیۀ
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مستقل واري این نیست که قبول یک گزاره کامالا باید  ا منظور گودمَن از قانوننیست. امّ
نـی وجـود   خاص و معیّ مقصود وی این است که هیچ نمونۀ ها باشد، بمکهاز تعیین نمونه

انان دبر اساد مبانی منطقکه  درحال ندارد که پذیرش گزاره بر تعیین آن مبتنی باشد. 
نی وجود ندارد تا و معیّ خاصّ مسممان در تحمیل مفاد قضیۀ حقیقیه، نه تنها هیچ نمونۀ

 بمکـه اساسـاا قبـول و پـذیرش قضـیّۀ      ه بر تعیین آن مبتنی باشـد، قیقیّح پذیرش گزارۀ
 است.ها کامالا مستقل از تعیین نمونه حقیقیه
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