
شیوه اي كه براي بازشناسي قضایاي منفصله از یكدیگر در 
اینجا ارائه مي گردد روشي است كه با به كارگیري و استفاده 
از آن احتمال خلط قضایاي منفصله به صفر مي رسد و اگر 
هم اشتباهي در این روش رخ دهد و یا اختالف نظري پیش 
آید، یا به این دلیل است كه شخص اطالعات الزم، عالوه بر 
اطالعاِت منطقِي ضروري را ندارد و یا اینكه معناهایي كه از 
الفاظ برداشت مي نمایند متفاوت است. باید یادآور شد كه در 
این شیوه سعي شده است دانش آموز به راحتي بتواند این شیوه 
را به كار برده و از آن، جهت تشخیص قضایا بهره ببرد؛ لذا 
در بعضي از مراحل این روش به جاي اصطالحات منطقي از 

اصطالحات ساده و عامیانه استفاده شده است.

انواع قضایاي منفصله
1. حقیقیه: ال یجتمعان و ال یرتفعان )جمع نمي شوند و رفع 

نمي شوند(؛
2. مانعئ الجمع: ال یجتمعان و یرتفعان )جمع نمي شوند و 

رفع مي شوند(؛
3. مانعئ الرفع: یجتمعان و ال یرتفعان )جمع مي شوند و رفع 

نمي شوند(.

- در مرحلة اول از دانش آموز مي خواهیم منفصلة حقیقیه 
را با عالمت اختصاري )جمع غلط و رفع غلط(، مانعئ الجمع  
)جمع غلط و رفع درست( را و مانعئ الرفع )جمع درست و رفع 

غلط( را بشناسد.
- در مرحلة دوم از او مي خواهیم كه قضیة منفصله را به 
دو جمله تبدیل كند. جمله اول به این صورت تحریر شود كه 
حرف »یا« را از قضیه منفصله حذف كرده و عین مقدم و تالي 
را با حرف »و« به هم عطف نماید و اسم این جمله را »جمع« 
بگذارد و جملة دوم به این صورت تحریر شود كه »یا« را از 

قضیة منفصله حذف كرده و فعل مقدم را اگر مثبت است، 
منفي نماید؛ و اگر منفي است مثبت نماید و فعل تالي را نیز 
اگر مثبت است، منفي نماید و اگر منفي است مثبت نماید؛ 
سپس به وسیلة حرف »و« به هم عطف نماید و اسم این جمله 

را »رفع« بگذارد.
- در مرحلة سوم از او مي خواهیم كه درستي یا نادرستي 
دو جملة به دست آمده را بررسي نموده و نتیجة بررسي را با 
اطالعاتي كه در مرحلة اول به او ارائه شد، تطبیق داده و نوع 

قضیه را ذكر نماید.
به طور مثال قضیة »یا بهروز در خواب است یا بهروز خواب 

نمي بیند.« را به دو جمله تبدیل كند:
خواب  بهروز  و  است  خواب  در  بهروز   :1 شمارة  جملة 

نمي بیند. »جمع«
خواب  بهروز  و  نیست  خواب  در  بهروز  شمارة 2:  جملة 

مي بیند. »رفع«

تشخيص
قضایاي منفصله

و نحوه ساخت آن ها
مسلم غالمحسیني
سرگروه فلسفه و منطق استان مركزي

شیوه اي كه براي بازشناسي قضایاي منفصله از یكدیگر در 
اینجا ارائه مي گردد روشي است كه با به كارگیري و استفاده 
از آن احتمال خلط قضایاي منفصله به صفر مي رسد و اگر 
هم اشتباهي در این روش رخ دهد و یا اختالف نظري پیش 
آید، یا به این دلیل است كه شخص اطالعات الزم، عالوه بر 
اطالعاِت منطقِي ضروري را ندارد و یا اینكه معناهایي كه از 
الفاظ برداشت مي نمایند متفاوت است. باید یادآور شد كه در 
اطالعاِت منطقِي ضروري را ندارد و یا اینكه معناهایي كه از 
الفاظ برداشت مي نمایند متفاوت است. باید یادآور شد كه در 
اطالعاِت منطقِي ضروري را ندارد و یا اینكه معناهایي كه از 

این شیوه سعي شده است دانش آموز به راحتي بتواند این شیوه 
را به كار برده و از آن، جهت تشخیص قضایا بهره ببرد؛ لذا 
در بعضي از مراحل این روش به جاي اصطالحات منطقي از 

. حقیقیه: ال یجتمعان و ال یرتفعان )جمع نمي شوند و رفع 
قضیة منفصله حذف كرده و فعل مقدم را اگر مثبت است، 

قضایاي منفصله
و نحوه ساخت آن ها
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منطق
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بدون نیاز به اطالعات منطقي پي مي برد كه جملة  شمارة 
1 درست و جملة شمارة 2 غلط است؛ لذا مي گوید قضیه 
منفصله اي كه جمعش درست و رفعش غلط باشد مانعئ الرفع 

است.
مثال دیگر: یا قایق در آب است یا غرق نمي شود.

جملة شمارة 1: قایق در آب است و غرق نمي شود. »جمع«
جملة شمارة 2: قایق در آب نیست و غرق مي شود. »رفع«

جملة شمارة 1 درست و جملة شمارة 2 غلط است؛ لذا قضیه 
منفصله فوق، مانعئ الرفع است.

مثال دیگر: یا او اسرار مردم را مي داند یا اسرار مردم را فاش 
نمي كند.

جملة شمارة 1: او اسرار مردم را مي داند و اسرار مردم را 
فاش نمي كند. »جمع«

جملة شمارة 2: او اسرار مردم را نمي داند و اسرار مردم را 
فاش مي كند. »رفع«

جملة شماره 1 درست و جملة شماره 2 غلط است؛ لذا جمع 
درست و رفع غلط، پس پي مي برد قضیه فوق مانعئ الرفع است.

شیوه،  این  از  استفاده  علي رغم  اوقات  گاهي  اول:  تذكر 
به خاطر برداشت معاني مختلف از الفاظ، اختالف نظر پیش 

مي آید. اختالف نظر ذكر شده را با مثال ذیل شرح مي دهیم.
 مثال: یا او معتقد به خداست یا خدا را ستایش نمي كند.

را ستایش  و خدا  به خداست  معتقد  او  جملة شمارة 1: 
نمي كند. »جمع«

جملة شمارة 2: او معتقد به خدا نیست و خدا را ستایش 
مي كند. »رفع«

روشن است كه جملة دوم غلط است، لذا رفع غلط مي باشد. 
اما جمله اول را عده اي به خاطر برداشت معنایي كه از لفظ 
معتقد و ستایش دارند آن را غلط مي دانند و بر این مبنا قضیه 
منفصله فوق را حقیقیه به شمار مي آورند، اما عده اي به خاطر 
برداشت معنایي دیگر جملة اول را درست مي دانند؛ لذا قضیه 

منفصله فوق را بر این اساس مانعئ الرفع به شمار مي آورند.
تذكر دوم: حرف »یا« باید در اول قضیه منفصله نوشته 
شود، زیرا اگر »یا« در اول قضیه نباشد آن قضیه دیگر شرطیه 

نیست، بلكه حملیه مرددئ المحمول است. مثل قضیه ذیل:
عدد یا زوج است یا فرد. عدد موضوع است و اطراف تردید، 
زوج و فرد با هم محمول هستند كه محمول بین زوج و فرد 

مردد است.

نحوة ساخت انواع قضایاي منفصله

یا  یا عدد زوج است  با نقیضش؛ مثل  از شيء  حقیقیه:   .1
عدد  غیر زوج است. انفصال در منفصله حقیقیه، متناظر با 
»تناقض« است؛ توضیح اینكه همان طور كه دو قضیه اي كه 
رابطه تناقض دارند هر دو صادق یا هر دو كاذب نیستند؛ در 
قضیه منفصله حقیقیه نیز هر دو نسبت صادق نیست )جمع 

غلط( و هر دو نسبت كاذب نیست )رفع غلط(.

است  اخص  و  اعم  نسبتشان  كه  تصور  دو  مانعئ الجمع:   .2
این شخص  یا  مثل:  درآوردیم  اعم  تصور  بر سر  را  »غیر« 

ایراني است یا این شخص غیرآسیایي است.
انفصال در مانعئ الجمع، متناظر با »تضاد« است؛ توضیح اینكه 
دو قضیه اي كه رابطه تضاد دارند هر دو نمي توانند صادق 
باشند، اما هر دو مي توانند كاذب باشند؛ در مانعئ الجمع نیز 
هر دو نسبت نمي توانند صادق باشند )جمع غلط( اما هر دو 

نسبت مي توانند كاذب باشند )رفع درست(.

3. مانعئ الرفع: دو تصور كه نسبتشان اعم و اخص است غیر را 
بر سر تصور اخص درآوریم مثل آسیایي و غیرایراني؛ یا این 
شخص آسیایي است یا این شخص غیرایراني است. انفصال 
در مانعئ الرفع متناظر با »تداخل تحت تضاد« است؛ توضیح 
اینكه دو قضیه اي كه رابطة تداخل تحت تضاد دارند هر دو 
مي توانند صادق باشند، اما هر دو نمي توانند كاذب باشند؛ 
در مانعئ الرفع نیز هر دو نسبت نمي توانند كاذب باشند )رفع 
غلط( اما هر دو نسبت مي توانند صادق باشند )جمع درست(.

نكته
مانعئ الجمع را نقض كنیم، مانعئ الرفع به دست مي آید.

مثل: یا او آسیایي است یا او آفریقایي است. )مانعئ الجمع(
یا او غیرآسیایي است یا او غیرآفریقایي است. )مانعئ الرفع(

مانعئ الرفع را نقض كنیم، مانعئ الجمع به دست مي آید.
مثل: یا هواپیما در آسمان است یا هواپیما سقوط نمي كند. 

)مانعئ الرفع(
مي كند.  سقوط  هواپیما  یا  نیست  آسمان  در  هواپیما  یا 

)مانعئ الجمع(

برخي از تصوراتي كه با هم نسبت تباین دارند مي توان با آن ها مانعئ الجمع ساخت؛ مثل: درخت و سنگ، و برخي 
از تصوراتي كه با هم نسبت تباین دارند مي توان با آن ها حقیقیه ساخت؛ مثل: زوج و فرد.
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