ﻗ ﻀﺎﯾﺎی ﺗ ﺤﻠﯿﻠﯽ )ﻣﻨ ﻄﻖ(

ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﮫﮐﺎر رﻓﺘﮫ در ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮده و ﺑﮫﻣﻌﻨﺎی ﻗﻀﺎﯾﺎی دارای ﻣﺤﻤﻮِل ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﮐﺎﻧﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ
 - ٢راﺑﻄﮫ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
 - ٣وﺟﮫ ﺗﺴﻤﯿﮫ
 - ۴ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻘﺎﻟﮫ
 - ۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۶ﻣﻨﺒﻊ
ﮐﺎﻧﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ

از ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻗﻀﯿﮫ ﮐﮫ در ﻏﺮب ﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺎﻧﺖ اﺳﺖ :وی ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪراج و ﻋﺪم اﻧﺪراج ﻣﺤﻤﻮل در ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮﺿﻮع ،ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ ،و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﻮﻻت ذھﻨﯽ آن را ﺑﮫ دوازده ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ذھﻦ در ھﻨﮕﺎم ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺟﮫ دارد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽای
ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ ارﺳﻄﻮ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟِﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﮑﻢ ﻧﻈﺮ دارد ،و ﺑﮫ ذھﻨﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ و ﻣﻨﺒﻊ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
راﺑﻄﮫ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع

ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ ،راﺑﻄﮫ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل در ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺪرج و ﻣﻨﻄﻮی اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻮﺿﻮع ،و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺿﻤﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ در ﻋﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻣﻔﮭﻮم آن .ﺣﮑﻢ ،در ﺻﻮرت اول "ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ" اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ را "ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ" ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و در ﺣﺎﻟﺖ دوم "ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ" اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ را
"ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ" ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ" :ھﺮ ﺟﺴﻤﯽ دارای اﻣﺘﺪاد اﺳﺖ" ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺣﮑﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ از ﺗﺼﻮر ﺧﻮِد ﺟﺴﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮر اﻣﺘﺪاد را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﺑﮫ آن اﺳﻨﺎد دھﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺴﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﮫ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ در آن وﺟﻮد دارد ،و از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﻮدن آن ،آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﮫ" :ھﺮ ﺟﺴﻤﯽ دارای وزﻧﯽ اﺳﺖ" ،ﻣﻔﮭﻮم "وزن داﺷﺘﻦ" اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎرج از ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺴﻢ و ﻣﺘﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮی اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ.
وﺟﮫ ﺗﺴﻤﯿﮫ

وﺟﮫ ﺗﺴﻤﯿﮫ در ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﻮل ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ آن را ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺰاﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﺒﮭﻢ در آن وﺟﻮد دارد ﺻﺮﯾﺢ
و روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻋﻨﻮان دوم ،وﺟﮫ ﺗﺴﻤﯿﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدھﺪ.
] [١ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪﷲ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ در آﺋﯿﻨﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ص.٣۴٠
] [٢ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﷴ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری ،ص.٩۵-٩٣

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻘﺎﻟﮫ

در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:

• ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﷴ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری.
• ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪﷲ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ در آﺋﯿﻨﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪﷲ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ در آﺋﯿﻨﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ص.٣۴٠
 ↑ .٢ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﷴ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری ،ص.٩۵-٩٣

ﻣﻨﺒﻊ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اطﻼﻋﺎت ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ.١٣٩۶/٣/١۶

