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  لزومی لفظیلزومی حقیقی و
 

  ١٭ اسدهللا فالحیدکتر 
 استادیار دانشگاه زنجان 

 )٢١/١١/١٣٨٨ :يریخ پذیرش نهای تاـ ٨/١١/١٣٨٧ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
لزومـي    را م ممتنـع  شـرطي لزومـي بـا مقـدّ       م ممکـن و     شرطي لزومي با مقـدّ    سینا    ابن
االمـر   م را در واقـع و نفـس   و قسم دو، نامیدهلزومي به حسب الزام و االمر حسب نفس  به

هـاي    رو، نـزاع    از ایـن   ، شگفت بلکه خالف شـهود اسـت و        این حکمْ . کاذب دانسته است  
هـاي    در این مقاله، بـا گـزارش انتقـادي نـزاع          .  و قبول آن درگرفته است     بسیاري در ردّ  

هـات و  یادشده، لزومي حقیقي و لفظي را به زبان منطق جدید و به کمـک منطـق موجّ           
ه فهـم  توان ب  ميایم که به کمک لزومي حقیقي      داده ایم و نشان    تحلیل کرده منطق ربط   
.  پرداخت سنّتیهاي منطق     و به دفاع از آموزه    دانان مسلمان رسید       منطق یبهتري از آرا  

 ۀیعني عکس مـستوي گـزار      (سنّتیمناقشه در منطق     ه موضوع مورد  در این ارتباط، س   
م  رازي مبني بر لزوم سازگاري میان مقـدّ        ینالد  عاي قطب  و مدّ  ،اتشرطي، تالزم شرطیّ  
 .ایم را به کمک لزومي حقیقي شرح داده و از آنها دفاع کرده) و تالي لزومي صادق

 
  منطق ربط، منطق وجهي، منطق تطبیقي، لزومي لفظي،لزومي حقیقي     ها کلیدواژه

 
 لهئطرح مس

حسب  لزومي به ممتنع را مشرطي لزومي با مقدّم ممکن و شرطي لزومي با مقدّسینا  ابن
 االمر کاذب دانسته  دوم را در واقع و نفس نامیده و قسملزومي به حسب الزام و االمر نفس
سینا براي کاستن از  رو، ابن  از این، شگفت بلکه خالف شهود است واین حکمْ. است

 پردازد و گویي مي کند و به پاسخ شگفتي آن، ابتدا، دلیلي بر صدق این قسم ذکر مي
ر واقع و  آن دیک حملي کاذب، به اثبات کذبسپس، با بیان معادل بودن آن با 

لزومي و لزومي حقیقي دها، خواجه نصیر، این دو قسم را بع. کند االمر حکم مي نفس
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 با طرح پنج اعتراض به شرح مطالع در  رازي نیزالدین قطب. کند گذاري مي نام لفظي
در میان معاصران، . ها برآمده است د پاسخ به آن در صد،االمر کذب لزومي لفظي در نفس

اي این  اژه. اي و حاجي حسیني هستند اند اژه تنها کساني که به این تفکیک پرداخته
 .ت به آن تاخته استشدّ ا حاجي حسیني بهتفکیک را تلقي به قبول کرده امّ

 از یان معاصرانایم و در م بازکاویدهدر این زمینه را دانان  در این مقاله، آثار منطق
هایي آورده و برخي  اند نقل قول  و سخني درخور گفتهکساني که به این بحث نظر کرده

در موارد مناسب، آثار گذشتگان و معاصران را به زبان صوري . ایم  نقد نگریستهۀرا با دید
جا آورده و دیگران را در نقد  آمده رسم امانت را به دست ت بهایم تا با دقّ بیان کرده

 براي ما این امکان را ان صوريزب. ایم یاري رسانده باشیم برداشتي که از منابع داشته
 خودمان را بهتر بفهمیم و سنّتیهاي بزرگان منطق  انیم اندیشه تا بتوه استفراهم ساخت

ها و ایرادهاي تحلیل خود غفلت نکرده  تبا این همه، از محدودیّ. به دفاع از آنها برخیزیم
 .ایم رداختهپهاي تحلیل صوري مقاله  به جبران کاستي،اني مقاله، به نحويو در بخش پای

 
 سنّتیدانان  منطق
 سینا  ابن
مقدم ممکن و لزومي با : هاي لزومي را به دو بخش تقسیم کرده است سینا شرطي ابن

لة لزومیة غیرمحا... م لزومیة محالة المقدّ«: گوید او در این زمینه می. لزومي با مقدم ممتنع
 فهو ن کانت الخمسة زوجاًإ : قول القائلنّأو اعلم «. )٢٩٧  القیاس،،الشفاء، سینا ابن (»مالمقدّ
 و لیس ، حین یلزم القائل به هذا القول حقّنّإف.  من جهةاً من جهة و لیس حقّحقّ قول ،عدد
 ).٢٣٩ همان، (»االمر  في نفساًحقّ

صادق نیست   ، در حقیقت،  »دد است  زوج است پس ع    اگر پنج  «ۀ گزار ،سینا  به نظر ابن  
که چرا چنین  این. تواند صادق باشد داند مي م آن را ممکن ميو تنها از نظر کسي که مقدّ

.  مستلزم عدد بودن است    ت زیرا زوجیّ  ،رسد  اي کاذب است بسیار شگفت به نظر مي         هقضیّ
ـ .زودي خـواهیم آورد  سینا بر این سخن را بـه    ابن ۀادلّ ر چنـد نکتـه    آن، ذکـ ا پـیش از  امّ

و هاي متفاوتي را براي این دو قسم به کار بـرده              سینا عبارت   فانه، ابن سّأمت: مناسب است 
 :گیري اصطالحات مناسب براي آنها گشته است مانع از شکل

 .)٢٣٩  القیاس،،لشفاءا (»االمر في نفس... حین یلزم القائل به «
 .)٢٧٥ و ٢٧٤ همان، (»بحسب االمر... لزام بحسب اإل«
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 .)٢٩٧ همان، (»بحسب الوجود... لزام بحسب اإل«
  ).٢٦٦همان، (» ...لزام من یعترف به إبحسب «
 .)٢٩٨ و ٢٦٦ همان، (»نفسه بحسب االمر في... تزام لبحسب اإل«
 .)٢٦٩ همان، (»نفسه بحسب االمر في... قرار الخصم به إبحسب «

» التزام«ا  امّ،یک سخن است شخص به التزام به به معناي اجبار» زامال«ه کنید که توجّ
به آزادانه هر دو را سینا   ابنلی و.به معناي اقرار و اعتراف کردن و یا معترف بودن است

  .کار برده است
و « :داند  برهان خلف ميالزام را مختصّ حسب هسینا شرطي ب رسد که ابن به نظر مي

تي یساق فیها الکالم الي ات الّما هو في القیاسنّإلزام ثال هذه الکلیة المأخوذة بحسب اإلمأ
ا این نظري امّ. )٢٧٥  القیاس،،الشفاء (»ا القیاسات المستقیمة فمستغنیة عن ذلکالمحال و امّ
م و تالي آن، هر دو، شرطي داریم که مقدّ ۀمقدّم یک  زیرا در برهان خلفْ،بدوي است

ه اي ممکن بلک  گزارهم ممتنع است و تالي تنها مقدّتِ پنجا در مثال زوجیّند امّا ممتنع
سینا عباراتي دارد که  که در ادامه خواهیم دید، ابن  افزون بر این، چنان.ضروري است

حسب الزام را   بهاالمر دانسته و لزوميِ حسب نفس  بهممتنع را صادقِ  میان دو امرلزوميِ
 .م آن ممتنع و تالي آن ضروري استهایي ذکر کرده است که مقدّ تنها در مثال

 
 سینا یل ابندال
 نادرستي صـورت اسـتداللي اسـت کـه صـدق            لْ دلیل اوّ  .کند  سینا سه دلیل ارائه مي      ابن

ا دلیل سوم،   امّ.  است  کذب کبراي آن استدالل    دلیل دومْ . دهد  نتیجه مي   لفظي را    لزومي
 .نتیجه را نشانه رفته است  کذب مستقیماً
 :شرطي لزومي لفظي زیر را در نظر بگیرید: دلیل اول

 . زوج است پس عدد استاگر پنج): لفا(
پنج «دهد که  نتیجه مي » هر زوج عدد است«و » پنج زوج است«سینا، هرچند  به نظر ابن
 :، یعني هرچند قیاس زیر منتج است)٢٣٩ ، القیاس،الشفاء(» عدد است

 پنج، زوج است
 هر زوج، عدد است

 پنج، عدد است
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دهـد   این شرطي را نتیجه نمي  یعني ،نیست) الف( مستلزم صدق  این قیاسِ منتج   الًاوّا  امّ
اي است که در منطـق        به مغالطه  اشاره   این نکته . »ج زوج است پس عدد است     اگر پن «که  

 ؛١٣٦ – ١٣٢ ،ریــد(شــود  شــناخته مــي) suppression(» ســازي پنهــان« بــه نــام ربــط
Anderson, Belnap and Dunn, 47 .( ریم و  را نماد شرطي لزومي و ربطي بگی→اگرP 

بگیـریم،  »  عدد استپنج«و » هر زوج عدد است«و » پنج زوج است«ترتیب،   را، بهQ و Tو  
  :توان نشان داد  را به صورت زیر مياین مغالطه

⊢ T ّر مقدّگزاره حق: 

⊢ ( P ∧ T ) → Q قیاس منتج شکل اول:
——————  
⊢ P → Q لزومي لفظي: 

 کبراي دهد که مقدم آن شرطي نتیجه مي ي ت آن شرطي را تنها وق این قیاسثانیاًو 
) باشد» ر زوج عدد استه«مستلزم » پنج زوج است«یعني (نتیجه دهد  استدالل را 

م ذلک علي من سلّ] کل زوج عدد [لیس یجب تسلیم ذلک الحقّ«: چنین نیست که درحالي
وضوح، فهمیده  هاز این عبارت، ب ١).٢٣٩ ، القیاس،الشفاءا، سین ابن (»]الخمسة زوج[الباطل 

گاه   آن،بود  براي کسي که آن باطل را پذیرفته الزم ميشود که اگر پذیرش آن حقّ مي
 وقتي به صورت  یادشدهۀبه عبارت دیگر، مغالط. گشت نتیجه نیز بر او الزم مي پذیرش 

 :زیر اصالح شود دیگر مغالطه نیست
⊢ P → T مالزمه میان باطل و حق:
⊢ ( P ∧ T ) → Q  منتج شکل اولقیاس: 
———————  
⊢ P → Q لزومي لفظي: 

 آن اثبات ۀنتیج  بنابراین، ،ل کاذب است و اوّۀمبرهان جدید، مقدّ در این صورت
  ٢.شود نمي

_____________________________________________________________ 
 . تصحیح شده است،بدل در پاورقي ه به نسخه متن مغلوط است و با توجّۀنسخ. ١
مغالطه نخواهد بود » سازي هانپن« را به معناي استلزام مادي یا استلزام اکید بگیریم، →ه کنید که اگر ادات توجّ. ٢

سینا در این   از نظر ابنP → Tعالوه، کذب  به. تواند دلیلي بر ربطي بودن شرطي لزومي باشد و این خود مي
 صادق بلکه تواند دلیل دیگري بر ربطي بودن شرطي لزومي نزد او باشد، چراکه تالي این شرطيْ مثال، مي

 سینا دو دلیل بر ربطي بودن شرطي نابراین، در عبارت یادشده از ابنب.  شرطي کاذب استا کلّضروري است امّ
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 بلکه نقیض ،دهد نتیجه نمي  را  حقّۀتنها گزار نه) الف(م سینا، مقدّ به نظر ابن: دلیل دوم
 درست P → ~ T بلکه ، درست نیستP → Tتنها  یعني نه ()! (دهد نتیجه مي آن را 
 زوج ه لیس کلّنّأ ن تسلّم ضرورةًأ الخمسة زوج فیلزم نّأاالمر، اذا سلّمت  في نفس« ):است
 :توان خالصه کرد سینا را به صورت زیر مي برهان ابن ).٢٤٠ ، القیاس،الشفاء (»بعدد
 پنج، زوج است .١
 پنج، پنج است .٢
 ِزوج است پنج، پنج .٣
 زوج نیستِ هیچ عددي، پنج .٤
 پنج عدد نیست .٥
 ها عدد نیستند برخي زوج .٦
 چنین نیست که هر زوجي عدد است .٧
 عدد باشد اگر پنج زوج باشد چنین نیست که هر زوجي .٨

 فرض
 بدیهي منطقي

 )٢  و١(في عاطف معرّ
 بدیهي ریاضي

 )٤ و ٣(شکل دوم 
 )٥ و ١(شکل سوم 

 )٦(اصل تناقض 
 )٧-١(دلیل شرطي 

 
 زیرا ،(!)را در خود پنهان کرده است» سازي پنهان «ۀطبدون شک، این برهان مغال

. نتیجه داده است  را ٧ تا ٥ است که سطرهاي ٤ و ٢ فرض با سطرهاي ترکیب عطفيِ
اگر از سطر .  را پنهان ساخته است٤ و ٢ دلیل شرطي، سطرهاي ۀبنابراین، کاربرد قاعد

مستلزم سطر سوم ) طقي منۀبه کمک یک قاعد(دوم برهان باال درگذریم و سطر اول را 
 و ′Pکافي است سطر سوم را با نماد . شود تر مي بندي برهان کمي ساده بدانیم، صورت

در این صورت، پنج سطر . نمایش دهیم ′Tسطر چهارم، یعني بدیهي ریاضي را با نماد 
 :آید نخست برهان باال به صورت زیر درمي

⊢ P → P′  
⊢ ( P′ ∧ T′ ) → ~ Q ومقیاس منتج شکل د:
————————  
⊢ P → ~ Q لزومي لفظي: 

 

                                                                                                                             
کاذب . ٢نامعتبر بودن استداللي که از نظر منطق جدید و منطق لوییس، معتبر است؛ . ١: شود لزومي یافت مي

 .اي که از نظر منطق جدید و منطق لوییس، صادق است بودن گزاره شرطي
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١١٢ 

عا کرد و منطق ربط سینا ادّ برهان، به همان دلیل که ابن آشکار است که این صورت
 : اضافي استۀمنیز قبول دارد، نامعتبر است و صورت درست آن نیازمند یک مقدّ

⊢ P → P′  
⊢ P → T′ مالزمه میان باطل و حق:
⊢ ( P′ ∧ T′ ) → ~ Q نتج شکل دومقیاس م:
———————— 

⊢ P → ~ Q لزومي لفظي:
سینا را  یک گزینه این است که ابن:  چه باید کرد؟ دو راه در برابر ما استجا در این    

دیگر این است که  ۀگزین. کرده است اي بشماریم که خود آن را انکار مي مرتکب مغالطه
خواهد بگوید  ني، ميطور ضم سینا، به ابن. کند ه بلکه جدل مي نه مغالطسینا بگوییم ابن

بخواهد با مغالطه ) داند  کسي که لزومي لفظي را در واقع صادق ميیعنی(که اگر خصم 
 ۀنتیج  دلخواه خود را به ما بقبوالند، ما نیز خواهیم توانست با همان مغالطه ۀنتیج 

 .تر است ه دوم منصفانۀبه نظر ما، انتخاب گزین. دلخواه خود را به او بقبوالنیم
 ، زیرا.ندا  کاذب، در حقیقتشانمهاي لفظي، به دلیل محال بودن مقدّ  لزومي:دلیل سوم
و این، به » ِزوج باشد پس عدد است  پنجاگر چیزي«معادل است با ) الف(ه، براي نمون

 ، حملي اخیر کاذب استۀا گزارامّ. » عدد استِزوجي هر پنج« خود، معادل است با ۀنوب
ما هو خمسة ] کلّ[« : کاذب است،»اند ِزوج  پنجبرخي اعداد«که عکس آن، دلیل این به 

 باطلة؛ و لو کانت هذه الحملیة یضاًأته تي في قوّصلة الّ المتّنّإ فا کان هذا باطالً؛ فلمّزوج فهو عدد
 ).٢٤٠، القیاس،الشفاء، سینا ابن (اً حقّ، بعض العدد خمسة زوجنّإ ، لکان عکسهااًحقّ

 برخي اعداد « کاذبِۀرا مستلزم گزار) الف (ۀ گزارسینا بنینیم، اب که مي چنان
  ١.داند  بنابراین، کاذب مي،و» اند ِزوج پنج

 
 کاربردهاي لزومي حقیقي و لفظي

حسب   به لزومیِحسب الزام و  به به لزومیِ تقسیم لزومي یکي از کاربردهاي)١
ي را سینا لزومي کلّ ابن.  است صدق لزومي کليۀگویي به شبهاتي دربار االمر، پاسخ نفس

 : صادق باشدماالجتماع با مقدّ ممکن  اوضاع و احوالِۀ در همداند که تالي وقتي صادق مي
_____________________________________________________________ 

اگر این گزاره صادق : ه نیز نشان داد فرعیّۀه به قاعدتوان با توجّ را مي» تِزوجي عدد اس هر پنج «ۀکذب گزار. ١
 .که چنین چیزي ممکن نیست ِزوج موجود باشد درحالي باشد باید پنج
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١١٣

 ١اتال في المرّم  وضع للمقدّذا کان التالي یتبع کلّإما تکون کلیة نّإلقضیة الشرطیة الکلیة انّ ا«
و یمکن أم تي تلزم فرض المقدّحوال الّ األحوال تلک؟ فهييّ األأه نّأا و امّ. حوال في األفقط بل

ن إ معه و ن تصدق مع صدقه و التکون محاالًأتي قدیمکن مات الّعني المقدّأ... ن تفرض له أ
 ).٢٧٢ ، القیاس،الشفاء، سینا ابن( في نفسه کان محاالً

 چه سودي دارد؟ ماالجتماع با مقدّ ممکنشود که قید  ال مطرح ميؤاکنون، این س
اي  ي شرطي کلّۀسینا این است که در صورت فقدان این قید، هیچ قضیّ پاسخ ابن

مور الممکنة في لحاق الشروط المحالة باألإمکان إهل : ن یقولأو لقائل  «:تواند صادق باشد نمي
ما کلّ :تي تتلوها؟ کقولناة الّمور الحقّ األات المتصلة یمنع کلیة تلوّجزاء الشرطیّإمات من المقدّ

 و ما کان کذا انساناًکلّ :ک لو قلتنّأي فیه بسبب  فهل ینهدم الکلّ؛ فهو حیواناناًکان کذا انس
ما کانت هذه اثنوة و کان الینقسم کلّ :و کقولناأ ، و الحرکة لم یکن حیواناًعدیم الحسّ

 ).٢٧٣همان،  (»...بمتساویین کان فرداً
حسب  و لزوم بهالزام  حسب خ به این شبهه، به تفکیک لزوم بهسینا، در پاس ابن
لزام و ا بحسب اإلن هذا یکون حقّإ :کر ما قلناهن نتذّأب یج: فنقول «:پردازد االمر مي نفس

ما تنهدم بهذا الکلیة نّإاالمر التنهدم بهذا؛   الکلیة في نفسنّإ و ،االمر نفسا في الیکون حقّ
 ).٢٧٤ همان،  (»لزامبحسب اإل

 و عدیم الحس و الحرکة لم ا کان کذا انساناًمکلّ«شود که مثال  از این بیان، معلوم مي
هرچند (االمر، کاذب است  ، در واقع و نفس آنم، به دلیل ممتنع بودن مقدّ»یکن حیواناً

 ما کان کذا انساناًکلّ «ۀیتِ گزارتواند در کلّ  بنابراین، نمي و،)استحسب الزام صادق  به
 ٢.اي وارد سازد ، خدشه»کان حیواناً

  قیاس اقتراني شرطيلِ شکل اوّ ازلضرب اوّاین تفکیک به  دیگر کاربرد )٢
 م ممتنع و تالي ضرورياي با مقدّ سینا، با استفاده از این شکل، از مقدمه ابن. گردد بازمي

. و قد یلزم علي هذا الشکل شکوك «:رسد  و ناسازگار ميم و تالي متضادّاي با مقدّ نتیجه به 
؛ ثم  فهو عددثنان فرداًما کان اإلکلّ] ١: [ا نقولنّإ ف،ل الینتج هذا الشکنّإ: ن یقولأ لقائل نّإف

ما کلّ] ٣ [:فیلزم من هذا. ؛ و کال المقدمتین صادقتان فهو زوجثنان عدداًما کان اإلکلّ] ٢: [نقول
 ).٢٩٦ ، القیاس،الشفاء(هذا خلف  و . فهو زوجثنان فرداًکان اإل

_____________________________________________________________ 
 .آمده که نادرست است» المراد» «المرّات«در متن به جای . ١ 
که بررسي آن نیازمند  ئه کرده است دیگري اراحلّ در پاسخ به این شبهه راه) ٤٢٣-٤٢١(الدین رازي   قطب.٢ 

 .اي است پژوهش جداگانه
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١١٤ 

 و ا صغربر این اساس،.  لزوم استسینا تفکیک میان دو قسم  پاسخ ابنجا نیز این
 ):اند حسب الزام صادق اگرچه به(ند ا االمر کاذب  استدالل باال در واقع و نفسۀنتیج 

 نّأ من یري  ـ علي ما قلنا ـها تلزمو لکنّ (نفسها في الصغري کاذبة نّأ السبب في هذا نّإ: فنقول«
صادق ف. مةقها علي سبیل صدق المقدّو کذلک هذه النتیجة تَلزمه و یکون صد...) ثنین فرد اإل

 "ان یکون حقّأ" و "ن یلزمهأ"و لیس . " یکون زوجاًما کان فرداًثنین کلّاإل" نّأ لزامعلي سبیل اإل
 ).٢٩٧ ، القیاس،الشفاء (» واحداًاًئشی

قیاس اقتراني شرطي ضرب دوم از شکل اول  در حسب الزام  لزوم بهکاربرد سوم) ٣
  :است

A  هرگاهP ه آنگاQ هرگاه دو فرد باشد عدد است 
B  هرگز اگرQ آنگاه R هرگز اگر دو عدد باشد زوج است 
 —————— ————————— 
C  هرگز اگرP آنگاه R  هرگز اگر دو فرد باشد زوج است 

 
 به اثبات ضرب دوم از  استفاده از شکل سوم و برهان خلف باسینا جا، ابن در این

 Pاگر «گوید اگر داشته باشیم  نتیجه، مي راي اثبات وي ب(!). شکل اول پرداخته است
 و صغر محاالًن کان األإ «:رسیم به نقیض کبري مي)  و شکل سومابه کمک صغر(» R آنگاه

ا لکان السلب لّإ و ،ةلبتّأصغر کبر عن األن الیلزم األأ و الکبري سالبة اللزوم، فیجب وسط جائزاًاأل
 ).٢٩٨ ، القیاس،الشفاء (کاذباً] في الکبري[ي الکلّ

A   هرگاهP آنگاه Q 
~ C  اگرP آنگاه R 

 —————— 
~ B  اگرQ آنگاه R  

اگر این .  نقیض کبراي استدالل نخست است این استداللۀنتیج بینیم،  که مي چنان
  کذبِا این کذبْ امّ. کبراي استدالل نخست کاذب خواهد بود،نتیجه صادق باشد 

 ،کاذباً] في الکبري[ي ا لکان السلب الکلّلّإو « :سب الزام استح حسب واقع نیست بلکه به به
سینا این  مقصود ابن .)جا همان (»لتزامنفسه بل بحسب اإل مر فيعني کاذب بحسب األألست 

 ناگزیر و ناچار از پذیرش ، استدالل نخست را بپذیردۀنتیج است که اگر کسي نقیض 
نتیجه  این در صورتي است که نقیض ). مُلزَم به پذیرش آن است(کذب کبراي آن است 
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١١٥

االمر را بپذیریم و به خود  مات در واقع و نفسا اگر بخواهیم صدق مقدّامّ، را بپذیریم
و لو اعتبر « :االمر پذیرفتني نیست  در واقع و نفسانتیجه برسیم، خواهیم دید که صغر 

وهذا شيء . اًو حقّأوجود وسط جائز الذ کان األإ ،نفسه لکانت الصغري کاذبة مر فيبحسب األ
 ١.است) یا ضروري(م آن ممتنع و تالي آن ممکن یا صادق زیرا مقدّ .)جا همان (»علمته
 

 خواجه نصیر
ود که گاه بُ «:نامیده است» لزومي لفظي«و » لزومي حقیقي« این دو قسم را خواجه نصیر
ود، االمر واجب بُ  نه آنک في نفس،ه، حقیقي نبود بل به حسب وضع لفظ باشدلزوم در قضیّ
نه به این ] ت پنجعددیّ[=  لزوم تالي ، چه.» زوج است پس عدد استاگر پنج«: چنانک گویند

 ، چه.ود و به معني کاذبه در لفظ صادق بُ و این قضیّ،االمر است في نفس] زوجیت پنج[= ت علّ
آثار خواجه در  ).٨١طوسي،  (»پس لزومي یا حقیقي بود یا لفظي. مشتمل بر وضع محالي است

 . مطلب مرتبطي نیافتیماز این نصیر بیش

_____________________________________________________________ 
االمر کاذب   کبري در واقع و نفس کهگوید سینا، از یک سو، مي ابن. خورد نوعي تهافت به چشم مي جا در این. ١ 

االمر   صغري در واقع و نفسکهگوید   از سوي دیگر، مي،شود و نتیجه کاذب مي نیست بلکه با التزام به نقیض 
براي آشکار شدن تهافت، این دو گفته را به زبان صوري بازنویسي . شود اذب است و با التزام صادق ميک

 : ل اوّۀا گفتامّ. کنیم می
Bاالمر کاذب نیست بلکه با التزام به   در واقع و نفس~ Cکاذب است .  

~ Bاالمر صادق نیست بلکه با التزام به   در واقع و نفس~ Cصادق است .  
  C → ~ B ~ و B ~ ~ :یعني
 : دومۀو گفت

P → Q االمر کاذب است و با التزام به صدق  در واقع و نفسPصادق است . 
 P → ( P → Q ) و ( P → Q ) ~ :یعني

ل،  اوّۀ، در گفت»حسب التزام به«عبارت : شود ها به خوبي آشکار مي اکنون، تفاوت میان دو گفته و تهافت میان آن
 شرطي با التزام به صدق صدق کلّ« دوم به معناي ۀا در گفت امّ،است» م التزام به صدق مقدّصدق تالي با«به معناي 

سینا در تفکیک دو معناي لزوم اراده کرده بود معناي دوم  ند و آنچه ابنا  متفاوتاین دو معنا کامالً. است» ممقدّ
 ا کلّاالمر صادق است امّ  واقع و نفستالي در» اگر پنج زوج است عدد است« زیرا در مثال .ل نه معناي اوّ،بود

 اول را باید به صورت زیر ۀشاید به نظر برسد که براي رفع تهافت، گفت. االمر صادق نیست شرطي در واقع و نفس
 :بازنویسي کنیم

~ ( ~ C → ~ B )  و~ C → ( ~ C → ~ B ) 
بنابراین، ناگزیریم . کنند ین دو فرمول بیان ميل، همان باشد که ا اوّۀسینا از گفت رسد که مقصود ابن ا به نظر نميامّ
 .)!(را در این دو گفته به دو معناي متفاوت بگیریم» حسب الزام به«
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١١٦ 

  رازيالدین قطب
کاذب بودن لزومي لفظي در «به پنج اعتراض  )٤٠٣( شرح مطالع در  رازيالدین قطب
-٤٠٤(سینا دفاع کرده است  ا به همگي پاسخ داده و از ابن امّ،مطرح کرده» االمر نفس
. رسد  نظر نميهاي او مقبول به ا پاسخ امّند،ا فهم  قابل کامالًالدین اعتراضات قطب). ٤٠٥

 :کنیم  را بیان مياوابتدا اعتراضات 
 این ایراد همان است که ما نیز ذکر کردیم و آن )دلیل اول و دوم با همبه ( :١ عتراضا

 چرا در دلیل ،داند  را کاذب ميP → Tسینا در بخش دوم از دلیل اول  که اگر ابن این
 داند؟ چه تفاوتي میان این دو مالزمه وجود دارد؟ مي را کاذب ن′P → T دوم
 ۀمتوانند کذب مقدّ  حداکثر ميل دو دلیل اوّ)دلیل اول و دوم با همبه ( :٢ عتراضا

. شود نتیجه نمي  دلیل بر کذب مها کذب مقدّ را اثبات کنند امّ،P → T یعني ،محذوف
 .را اثبات کنند P → Qتوانند کذب   نميپس دو دلیل نخست

را  P → Tرا بپذیرید ما نیز  ′P → T اگر شما )به دلیل اول و دوم با هم( :٣ عتراضا
ها دیدیم، حداکثر چیزي که از   برهانۀشد که در صورت اصالح  چنان،پذیریم و مي

است و این هم  P → ~ Qو  P → Qآید پذیرش  پذیرش این دو گزاره به دست مي
یا یک  (Q ~ و Qتواند دو امر متناقض مانند   ميP زیرا یک امر محال مانند ،ایرادي ندارد

سینا پذیرفته است که محال   خود ابنکهاچر ،نتیجه دهد را ) Q ∧ ~ Qامر محال مانند 
ن یسلّم أ فیجب ذا سلّم المحالإ ... ن یلزم محال محاالًأس أال ب« :تواند مستلزم محال باشد مي

  .)٢٤٠ ، القیاس،الشفاء (»ن کان یلزمهإمعه محال 
هر  « و» زوج باشد پس عدد استاگر پنج«ارزي میان   هم)به دلیل سوم( :٤ عتراضا

 شرطي و حملي ۀارزي میان گزار  زیرا هم.پذیرفتني نیست» ِزوجي، عدد است پنج
 ،م نیاز نیست ندارد و صدق مقدّ جریان فرعیهۀ قاعد چراکه در شرطي.پذیرفتني نیست

 در که درحالی دارد و وجود موضوع نیاز است ریانجه  فرعیّۀ قاعد حمليۀا در گزارامّ
 . موضوع وجود ندارد»ِزوج عدد است هر پنج « حمليِۀگزار

 میان دو محال  لزوميِ،سینا درست باشد  اگر دلیل سوم ابن)به دلیل سوم( :٥ ضراعتا
هایي  سینا مثال دانیم که چنین نیست و خود ابن ا مي امّ.نیز همواره کاذب خواهد بود

ن یلزمه في الظاهر أذا وضع محال علي إ« :ي لزومي صادق از دو محال ذکر کرده استبرا
فالیصدق مع ] التالي[ا هذا مّأو  ... ،اساًیکن حسّ  لمنسان حیواناًیکن اإل ن لمإ :مثل قولنا، محال

 ). ٢٣٨همان،  (»ا لزوملّإبوجه ] المقدم[= ل وّاأل
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 .شده در این متن نیز کاذب خواهد بوداد مثال ی،سینا درست باشد اگر دلیل سوم ابن
توان معادل  را مي» اگر انسان غیرحیوان باشد پس غیرحساس است « شرطيِۀزیرا گزار

رفت و به دلیل کذب این در نظر گ»  غیرحساس استهر انسانِ غیرحیوان « حمليِۀگزار
 .ت شرطي را نیز کاذب دانسۀ آن گزار) منتفي استاش  موضوعروی که از آن(حملي 

 سودمند را یادآوري ۀم، ابتدا دو مقدّعتراض رازي براي پاسخ به این پنج االدین قطب
 :کند مي
 . تضاد و ناسازگاري وجود داشته باشدم و تالي نباید میان مقدّ صادق در لزوميِ:١ ۀممقدّ
 از استلزام میان هر دو محال نیست به معناي جو جواز استلزام میان دو محال:٢ ۀممقدّ
 .دن باش ربط و عالقه دارایبه معناي جواز استلزام میان هر دو محالي است کهبلکه 

 :گانه هاي قطب به ایرادهاي پنج و اما پاسخ
ل و دوم ارائه  تقریر جدیدي از دلیل اوّ اصوالً قطب در این پاسخ:١ عتراضپاسخ به ا

 به این للیل اوّدر این تقریر جدید، د. برد کند و گویا تقریر پیشین را زیر سوال مي مي
االمر در  را در واقع و نفس»  باشد عدد است زوجاگر پنج «ۀشود که گزار نکته تحویل مي

 هیچ عددي «زیرا .ل، این گزاره کاذب استحسب الزام؟ در صورت اوّ گیرید یا به نظر مي
 میان بنابراین، .» عدد نیست بالضرورهِزوجي هیچ پنج« پس ،»ِزوج نیست بالضروره پنج
 اگر پنج « شرطيِۀ گزاررو، از این  و، و ناسازگاري هست تضادّتِ پنج و عدد بودن آنیّزوج

حسب  در صورت دوم، که شرطي باال را به. لزومي صادق نیست» زوج باشد عدد است
اید، شکي نیست که چنین  تِ پنج را پذیرفته در نظر گرفتهالزام و اجبارِ کسي که زوجیّ

به ) ب از شرطي و حملي استکه مرکّ(تراني شرطي زیر توان با قیاس اق کسي را مي
 :تِ پنج معترف کردعددیّ

⊢ P → P ⊢ Fa → Fa اغرص اگر پنج زوج است پنج زوج است: 
⊢ T ⊢ ∀x ( Fx → G x )  :اکبر هر زوج عدد است
———— ——————— ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
⊢ P → Q ⊢ Fa → Ga نتیجه  اگر پنج زوج است پنج عدد است: 

االمر باید صادق  اش، ضروري است و در واقع و نفس همن استدالل، هر دو مقدّا ایامّ
، الدین به نظر قطب. االمر صادق باشد اش نیز باید در واقع و نفس نتیجه  پس .باشد
 دلیل رفت  گمان مي مطالبي را ارائه کرده است که قبالًمسینا در پاسخ به این توهّ ابن
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ست و سینا ا ي بیگانه از مطالب ابنکلّ یر از دلیل دوم بهکه آن تقر  درحالي،دوم او است
 .شمار آورد ر بهم اخیعنوان دلیل دوم، بلکه پاسخي به توهّ هاي او را باید، نه به گفته

صغراي این : کند صورت عجیبي تقریر مي سینا را به  رازي پاسخ ابنالدین قطب
 ظاهراً! (و ناسازگاري وجود دارد م و تالي آن تضادّ زیرا میان مقدّ،استدالل کاذب است

 یعني ، آنۀنتیج  با ، استP → Pصورت   که به، صغراي این استدالل راقطب رازي
P → Q،ل در پاسخ به ایراد اوّقطب)  خلط را نادیده بگیریم،اگر این!  خلط کرده است 

اذب  را ک′P → Tکه از تقریر جدید آشکار است، هرگز  سینا، چنان شود که ابن عي ميمدّ
الصادق في "یمنع  لم« :مه استفاده نکرده استعنوان مقدّ کذب آن بهشمار نیاورده و از  به

 .)٤٠٥ ،رازي(ي التقدیر  عل"االمر نفس
 نه براي  را،P → T محذوف، یعني کذب ۀمسینا کذب مقدّ  ابن:٢ ضاعترپاسخ به ا

 لزومي لفظي  براي بیان تفاوت میان لزومي حقیقي و بلکه صرفاP → Qًاثبات کذب 
 برخالف نظر قطب، به نظر ،خواند و سینا با این تقریر جدید نمي عبارات ابن! (آورده است

 ). آورده استP → Q را براي ابطال استدالل بر P → Tرسد که او کذب  مي
ان کرد، دو محال تنها وقتي  دومي که قطب بیۀمه به مقدّ با توجّ:٣ عتراضپاسخ به ا
 و نقیض Q و P اما میان ،د بود که میان آنها ربط و عالقه باشددیگر خواهنمستلزم یک

، به دلیل Q و Pعاي قطب، میان برخالف مدّ. (اي وجود ندارد آن، هیچ ربط و عالقه
برهاني که او در تقریر جدید ارائه کرده است، ربط و عالقه وجود دارد و قطب پاسخ قابل 

 !).ه نکرده است برهان خود ارائاي بر ضدّ کننده فهم و قانع
 ،کاذب باشد»  ممکن است عدد باشدِزوجي هر پنج «ۀ اگر گزار:٤ عتراضپاسخ به ا

م و زیرا بنا به فرض، میان مقدّ (.کاذب خواهد بود»  عدد است، زوج باشداگر پنجْ «ۀگزار
: رسیم که نتیجه مي  اکنون با عکس نقیض، به این ). و ناسازگاري هست تضادّتالي آن
 ممکن است ِزوجي هر پنج «ۀ گزار،صادق باشد»  عدد است، زوج باشداگر پنجْ «ۀاگر گزار

 هیچ پاسخي قطب! (ارزي برقرار است نیم که همبی پس مي. صادق خواهد بود» عدد باشد
 )! ارائه نکرده است و لزوم وجود موضوع در حملي موجب فرعیهۀبه بحث قاعد
 شرطي با ۀ میان یک گزارال خاصّسینا در یک مث که ابن  این:٥ ضاعترپاسخ به ا

شود که این را   دلیل نميارزي برقرار کرده  حملي تالزم و همۀم محال و یک گزارمقدّ
به .  حملي استۀارز یک گزار م محال هم شرطي با مقدّۀم هر گزاریتعمیم بدهیم و بگوی

جا  در این(! ندا  لزومي صادقم و تالي محالهاي شرطي با مقدّ که بسیاري از گزارهویژه 
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 !)ارزي میان لزومي و حملي یادشده در ایراد ارائه نکرده است ه هم قطب پاسخي بنیز
 اصلي در ایرادها را پاسخ ۀند و نکتا هاي قطب جدلي  پاسخۀشود، هم که دیده مي چنان
 .گویند نمي

 
 معاصران

سیني اي و حاجي ح اند اژه ه تنها کساني که به این تفکیک پرداختدر میان معاصران
، »اگر پنج زوج است پس عدد است «اي با استناد به این تقسیم و مثالِ اژه .هستند

 م این مثال زیرا مقدّ،برد ال ميؤي و استلزام اکید لوییس را زیر ساینهماني میان لزوم
از نظر خواجه این « : باید صادق باشدم ممتنع از نظر لوییس، شرطي با مقدّ،ممتنع است و

ود و به معني این قضیه در لفظ صادق بُ". ...  حقیقي نیستۀ لزومیّۀصلمتّمثالي براي یک 
 ،بنابراین... این مثال، بر عکس، از نظر لوئیس موردي است از یک استلزام اکید صادق . "کاذب

ه یکي  لزومیّۀصل متّۀ استلزام اکید است با قضیّۀ رابطۀکنند اي که بیان هگیریم که قضیّ نتیجه مي 
 .)١٨١ (»نیست

 استدالل او بر این ، درست استاي گرفته اي که اژه نتیجه ند رسد که هرچ به نظر مي
دهد این است که استلزام اکید با   زیرا آنچه این استدالل نشان مي.نتیجه درست نیست 

 مطلقِ نتیجه گرفت که استلرام اکید با توان  اما از این نمي، یکي نیستیلزومي حقیق
 ).است» لزومي حقیقي« از اعمّ» لزومي«ه کنید که توجّ. (ستتفاوت ا نیز ملزومي

  آنۀ و بر پایسینا بر این تفکیک را شرح داده ن دلیل ابحاجي حسیني در این زمینه
 »...بررسی و تحلیل«؛ ٦٠-٥٧، ...ساختار صوری( او تدارك دیده است حمالتي را بر ضدّ

 ره زیر سینا، گزا به نظر حاجي حسیني، از دیدگاه ابن). ٣٥
  پس عدد است، زوج استاگر پنج): الف(

 محذوف، مستلزم تالي ۀهمراه یک گزار م آن، به شرطي مضمر است و مقدّۀیک گزار
 :  صادق زیر استۀ یکي از دو گزارر محذوف و مقدّۀاین گزار. است

T : ؛هر زوجي عدد است 
T′ : زوج نیست پنجِهیچ عددي . 

 : نشان دهیمQو  P را با )فال(م و تالي اگر مانند قبل، مقدّ
P : پنج زوج است 
Q : پنج عدد است 
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ر  مقدّۀ را گزارTرو، اگر   از این،نتیجه دهد و  را Qتواند  ، ميP  باT ۀآشکار است که گزار
) الف (ۀر در نظر بگیریم، گزار مقدّۀرا گزار ′Tا اگر امّ. صادق خواهد بود) الف(بگیریم، 

 نباید عدد ′Tزوج خواهد بود و بنا به   زوج باشد پنجِ پنجْ زیرا وقتي.کاذب خواهد گردید
 )!! » عدد نیستهیچ پنج زوجي «′Tزیرا بنا به (باشد 
 )شکل دوم( :ومدقیاس     )لشکل اوّ( :لاوّ قیاس

P  پنج زوج است    P  ِزوج است  پنج، پنج 
T هر زوج عدد است    T′ ِزوج است هیچ عددي پنج 
Q  پنج عدد است    ~ Q  پنج عدد نیست 

 دیگر) الف(م  در نظر بگیریم، مقدّ′T ۀر را گزاردّ مقۀبینیم که اگر گزار بنابراین، مي
بنابراین، با این . مستلزم تالي آن نخواهد بود بلکه مستلزم نقیض آن تالي خواهد بود

 .کاذب خواهد شد) الف (ۀتقدیر، گزار
  بودن یا حقّ به حقّ،′Tر  مقدّۀ یا گزارTر  مقدّۀ به اعتبار گزارسینا به این ترتیب، ابن

» م من یعترف بهلزاإلزوم بحسب « است و لزوم تالي را  مذکور حکم نمودهۀصلنبودن متّ
؛ همو، ٥٨ ،...ساختار صوری ،حاجي حسیني(نامیده است » مر نفسهلزوم بحسب اإل«یا 

 ). ٣٦، »...بررسی و تحلیل«
سینا آغاز نموده است که تنها یکي را  به ابنپس از این، حاج حسیني حمالت خود را 

 و وابسته کردن صدق... ر هاي مقدّ خلط مباحث نحوي با معنائي و اعتبار گزاره «:کنیم نقل مي
پنج زوج " ۀگویا گزار... ر که عدولي صریح از صورت منطقي است هاي مقدّ ه به آن گزارهلزومیّ
زیرا اگر آن را .  منطقي ندارد]؟ [١ال امري است که فقط خالف واقع است و استیح"است

بایست بنابر قواعد منطقي محض، آن را به نحو   مي،عنوان محال منطقي مالحظه نموده بود به
 قواعد و روابط ۀدر منطق جدید با مالحظ] چنانکه[= چنانچه . اي بداند لزومي مستلزم هر گزاره

بررسی و « ؛٦٠ ،...ساختار صوری (»انندد اي مي  محال را مستلزم هر گزارهۀ منطقي، گزارصرفاً
؛ دالیل ما به این  نه این حمالت،به نظر ما، نه آن تفسیر درست است). ٤٧، »...تحلیل

  :شرح است
 حاجي حسینيبر نقد دو 
 از دو قیاس حاج حسیني سینا  نقل کردیم، ابنطور که قبالً  همان:نادرستي تفسیر. ١
 آن هم ؛ تنها قیاس نخست را ذکر کرده است،)Pو  ′T و دیگري میان P و  Tیکي میان (

_____________________________________________________________ 
 .»حول« از »محال« و »استحاله«ساخته شده است و کلمات » وحل« از حروف اصلي »استیحال« ۀکلم. ١
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اگر پنج زوج است پس  «ۀتوان صدق گزار  نمياین که بگوید از اعتبار این قیاسبراي 
سینا به  بنعاي حاجي حسیني است که ا عکس ادّ درستاین. نتیجه گرفت را » عدد است

 در جي حسیني نیزقیاس دوم حا! دانسته است آن گزاره را صادق دلیل اعتبار این قیاس
که آنچه  است درحالي P → ~ Qاین قیاس در صدد اثبات . سینا نیامده است عبارات ابن

 از P → Q به کمک آن، ابطال استنتاج ، وP → ~ Tسینا در صدد آن بوده اثبات  ابن
 !ل حاجي حسیني استقیاس اوّ
سینا  ابني اگر بپذیریم که  برخالف گمان حاجي حسیني، حتّ:نادرستي حمالت. ٢

 متناقض را ۀتواند دو گزار  مي)»پنج زوج است«مانند ( محال ۀبر این باور باشد که گزار
نتیجه  توان و نباید   از این نمي،)»پنج عدد نیست«و »  عدد استپنج«مانند (نتیجه دهد  

 محال ۀ که گزاراستیز مانند منطق جدید و منطق لوییس بر این باور گرفت که او ن
سینا پذیرفتني  ا به ابنبنابراین، اسناد خلط صورت و معن. دهد نتیجه مي ها را   گزارهۀهم

 خالف صرفاً» پنج زوج است «ۀسینا هرگز گمان نکرده است که گزار عالوه، ابن به. نیست
 . واقع و کاذب است و محال و ممتنع نیست
 لزومي حقیقي و لفظي در منطق جدید

هات هات کالسیک و منطق موجّر هر دو منطق موجّتوان د فاقي را ميشرطي لزومي و اتّ
 ي یا ربطي،با افزودن ضرورت و عدم ضرورت به استلزام مادّ. ربط به نمایش گذاشت
ي یا ربطي به  را براي استلزام مادّ→اگر . یمآور  مي را به دستشرطي لزومي و اتفاقي

رت زیر تحلیل  اتفاقي به صو شرطی و، لزومي شرطی شرطي مطلق،گاه ، آنکار ببریم
 :شود مي

( A → B ) ّصل قسميمت 
(A → B ) ∧  ( A → B ) ّصل لزوميمت 
( A → B ) ∧ ~  ( A → B ) ّفاقيصل اتّمت 

 :توان نوشت ارز زیر نیز مي تر و هم البته، شرطي لزومي را به صورت ساده
 ( A → B ) متصل لزومي 

 
شرطي لزومي در منطق «(ه کرده است  دیگري ارائۀها را نگارنده در مقال این تحلیل

 به »مِمقدّ امتناع«و » مامکانِ مقدّ«توانیم با افزودن قیدهاي  اکنون، مي). ٢٣، »جدید
 :لزومي حقیقي و لزومي لفظي برسیم
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 ( A → B ) ∧  A لزومي حقیقي 

 ( A → B ) ∧ ~  A لزومي لفظي 
 

 سنّتیلزومي حقیقي و دفاع از منطق 
 رازي را براي الدین سینا و قطب هاي ابن  گفتهتوان از یک سو تحلیل، ميشتن این با دا

نطق قدیم دفاع نمود و از سوي  از مخوبي شرح کرد و از سوي دیگر لزومي حقیقي به
صل هاي متّ  براي شرطيناسی براي نمونه، ابن.  نیاز به لزومي حقیقي را نشان دادسوم

، الشفاء(ل از شکل سوم راي اثبات ضرب اوّ بمثالً(کار برده است  عکس مستوي را به
 :به عبارت صوري.  عکس مستوي ندارد شرطيۀ گزاردانیم که ا مي امّ.))٣٠٢القیاس،

A → B ⊬ B → A 
ه کرد که اثبات  باید توجّسنّتی شرطي در منطق ۀ گزاردر توجیه عکس مستوي

ي اثبات عکس ا برا امّ، دشواري چنداني نداردي و موجب جزئي کلّ سالبعکس مستوي
 ي شرطي را عجالتاً کلّسالب . باید از لزومي حقیقي سود جستي کلّمستوي موجب

 :توان با ضرورت شرطي با تالي سالب نشان داد مي
 ( A → ~ B )   هرگز اگرA گاه  آنB  

 شبیه عکس نقیض سنّتیي در منطق کلّ ر این صورت، عکس مستوي براي سالبد
 :شود شرطي در منطق جدید مي

 ( A → ~ B )   هرگز اگرA آنگاه B  
—————— ————— 

 ( B → ~ A )   هرگز اگرBگاه   آنA  
 : نشان داديتوان با نقیض سالب کلّ موجب جزئي شرطي را نیز مي

~  ( A → ~ B )   گاهي اگرAگاه   آنB  
ق در منط(یا امکان تلفیق ) در منطق لوییس(که معادل است با امکان ترکیب عطفي 

 ):ربط
 ( A ∧ B )   گاهي اگرA آنگاه B  
 ( A ◦ B )   گاهي اگرA  آنگاهB  

جایي  ه، همان جابسنّتیر این صورت، عکس مستوي براي موجب جزئي در منطق د
 :عاطف یا تلفیق در منطق جدید و منطق ربط خواهد بود
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 ( A ◦ B )   ( A ∧ B )   گاهي اگرA آنگاه B  
————— ————— —————— 

 ( B ◦ A )   ( B ∧ A )   گاهي اگرB آنگاه A  
 :توان با ضرورت شرطي نشان داد  ميي شرطي را نیز عجالتاًموجب کلّ

 ( A → B )   هرگاهA آنگاه B  
 :شود  در زبان منطق جدید نامعتبر ميي کلّر این صورت، عکس مستوي براي موجبد

 ( A → B )   هرگاهA آنگاه B  
———— —————— 

 ( B ∧ A )   گاهي اگرB آنگاه A  
 ( B ◦ A )   گاهي اگرB آنگاه A  

سینا و  جا که از نظر ابن از آن. شود باز مي» لزومي حقیقي«جا، گره مسئله به دست  در این
 بیشتري نسبت به لزومي لفظي و  اصالتحسب واقع ش لزومي حقیقي و بها پیروان

توان  ، مي)دریافتتوان  نام این دو نوع لزومي به سادگي مياین را از  (،حسب الزام دارد به
 ،در این صورت.  را باید به صورت لزومي حقیقي تحلیل کردي کلّحدس زد که موجب
 :آید  به صورت زیر درميي کلّعکس مستوي موجب

 ( A → B ) ∧ A  هرگاهA آنگاه B  
——————— —————— 

 ( B ∧ A )   گاهي اگرB آنگاه A  
 ( B ◦ A )   گاهي اگرB آنگاه A  

 
طور که  همان. آساني قابل اثبات است هات و منطق ربط به قواعد منطق موجّۀبرپایکه 

کند که قید   همان کار را ميهاي لزومي حقیقي د امکان در شرطيشود، قی دیده مي
 هاي حملي ید وجود موضوع در گزارهکه ق مچنانه: هاي حملي د موضوع در گزارهوجو
هاي شکل سوم و چهارم   و برخي از ضرب،ح قواعدي مانند عکس مستوي، تداخلمصحّ

ح همین قواعد مصحّتواند  مي هاي لزومي حقیقي  در شرطي همماست، قید امکان مقدّ
ها را  شبیه همین تحلیل. م تولید کنددي نسبت به صدق مقدّکه تعهّ  بدون این،باشد

 دیگري آورده است ۀه در مقالدي قضایاي حقیقیّبن ات براي صورتنگارنده در بحث حملیّ
 ).٥٥-٥٤ و ٥٢ ،»...بندي صورت«(
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نامند، ما  مي ١»د وجوديتعهّ«هاي حملي را   در گزارهطور که قید وجود موضوع همان
هاي لزومي  شرطي. نامیم  مي٢»د امکانيتعهّ«هاي حقیقي را   در لزوميمامکان مقدّقید 

هاي  مندي با این وجود، توان .د وجودي ندارند تعهّ،رندد امکاني داحقیقي، هرچند تعهّ
 !د وجودي نیستد امکاني کمتر از تعهّتعهّ

، مبحث تالزم سنّتیلزومي حقیقي در دفاع از منطق  از کاربرد  دیگرۀیک نمون
 را در  نقض محمولۀاي شبیه قاعد  قاعدهسینا در این مبحث ابن. ات استشرطیّ
بر اساس این . نام نهاد» نقض تالي «ۀتوان آن را قاعد ميکه کند  في ميها معرّ شرطي

تالي آن را نقیض کنیم، شرطي  شرطي را تغییر دهیم و ۀت یک قضیّقاعده، اگر کیفیّ
ر الکیفیة و یُحفظ ة بحالها و تغیّتُحفظ کمیة القضیّ« :ارز آن شرطي است  معادل و همحاصلْ
یکي از مصادیق این  ).٣٦٦ ، القیاس،الشفاء، یناس ابن (»م کما هو و یُتبع بنقیض التاليالمقدّ

 :بندي کرد توان به شکل زیر صورت قاعده را مي
 ( A → B )  هرگاهA آنگاه B  

——————— —————— 
~  ( A → ~ B )   هرگز اگرA آنگاه ~ B 

 نیز به سنّتیدانان  بر است و برخي از منطقهات جدید نامعتاین قاعده در منطق موجّ
 یستلزم نقیضَ م التالي، لمذا استلزام المقدّإ:] تقریر البرهان[ «:اند ي دادهأتبار آن رعدم اع
[= التالزم و االنعکاس غیرالزم :] عتراض علي البرهاناإل... [ للنقیضین ا لکان مستلزماًلّإ و ،التالي

 ).٤٣١، رازي (»]البرهان [یتمّم واحد للنقیضین فاللجواز استلزام مقدّ] غیرصحیح
تواند مستلزم دو  شود، منشأ نزاع در این است که یک گزاره آیا مي که دیده مي نانچ

اگر  «صدقنتیجه دهد، آشکار است که از  نقیض باشد؟ اگر یک گزاره نتواند دو نقیض را 
Aگاه   آنB« اگر «نتیجه گرفت که  توان  ميAگاه   آن~ B « ،کاذب است و نقیض آن

 بتواند Aا اگر یک گزاره مانند امّ.  صادق است،»B ~گاه  آنAچنین نیست که اگر «یعني 
B و ~ B ا آیا واقعاًامّ . آشکار است که این استدالل درست نخواهد بود،نتیجه دهد  را 

هم  A ∧ ~ Aبلي، گزاره : تواند مستلزم دو نقیض باشد؟ پاسخ آسان است یک گزاره مي
ین گزاره، متناقض و ممتنع است شاید بگویید که ا!  استA ~ و هم مستلزم Aمستلزم 

ر چنین بگویید، آشکار است که شما اگ. هاي ممکن و سازگار است  گزارهۀو سخن دربار
_____________________________________________________________ 
1. Existential Commitment 
2. Possiblistic Commitment 
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 نه لزومي ،االمر را در ذهن دارید حسب واقع و نفس لزومي حقیقي و به سینا نیز مانند ابن
ب الزام صادق حس تنها به» Aگاه  آن A ∧ ~ Aاگر  «ۀ گزار،بلي. حسب الزام را لفظي و به

 .م آن ممتنع استاالمر، زیرا مقدّ حسب واقع و نفس  نه به،است
بندي   صورتکه در باال( نقض تالي ۀکه اگر شرطي لزومي را در قاعد شگفت این

حسب واقع بگیریم، استدالل معتبري به دست  لزومي حقیقي و به) ر آن را دیدیممعتبنا
 :آوریم مي

 ( A → B ) ∧ A  هرگاهAاه  آنگB  
——————— —————— 
~  ( A → ~ B )   هرگز اگرA آنگاه ~ B 

 نه ،کرده هاي لزومي، لزومي حقیقي را اراده مي  از شرطيسینا دهد که ابن این نشان مي
 پاسخ اند  کردهناسی ران به ابنخّأ متی راتوان ایرادات  مي، به این صورت.مطلق لزومي را
 .ساز شد  چاره موجود در لزومي حقیقيد امکانيِ تعهّیزجا ن این. نمودداد و از او دفاع 

 
 :وریدآ رازي را به یاد الدین  نخست قطبۀم مقدّ: دیگرۀیک نمون

 و ناسازگاري وجود  تضادّم و تالي نباید میان مقدّ در لزومي صادق:١ ۀممقدّ
 .داشته باشد

مه  این مقدّ: درست استمه تنها با تحلیل لزومي حقیقيدهیم که این مقدّ نشان مي
 B و Aناسازگاري . م و تالي آن ناسازگار نیستند مقدّ، صادق باشدگوید که اگر لزوميْ مي

 :توان به صورت زیر نشان داد را مي
 ( A → ~ B )  Aّضد  Bاست  

 یا که مقصود او از لزومي، مطلق لزومي حسب این نخست قطب را برۀمبنابراین، مقدّ
 :بندي کرد توان صورت  زیر ميلشکلزومي حقیقي باشد، به دو 

 لزومي    لزومي حقیقي
 ( A → B ) ∧  A     ( A → B ) 

————————    ——————— 
~  ( A → ~ B )    ~  ( A → ~ B ) 

 زیرا .برهان لزومي حقیقي معتبر است  تنها صورتبرهان ر است که از این دو صورتآشکا
 : نوشتتوان تر زیر مي آن دو را به صورت ساده
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 لزومي    لزومي حقیقي
 ( A → B ) ∧  A     ( A → B ) 

————————    ——————— 
 ( A ∧ B )     ( A ∧ B ) 
 ( A ◦ B )     ( A ◦ B ) 

در . ق لزومي نه مطل،لزومي حقیقي است» لزومي«بینیم که مراد از   ميجا نیز در این
دي وجودي پیشفرض گرفته  تعهّ غالباًها طور که در حملي حقیقت، در منطق قدیم همان

 .د امکاني مفروض استها نیز، در بیشتر موارد، تعهّ شود، در شرطي مي
 
 نتیجه
 واقـع،    مقـام  هـاي لزومـي لفظـي در        ره گـزا  ر کـذب  سینا ب   هاي ابن   که دیدیم، دلیل   چنان
ي لفظـي   کاذب دانستن لزومـ که بر اینعالوه، سه دلیل ذکر کردیم     به. کننده نیستند  قانع
شـده در   با این همه، تحلیل صوري ارائـه . د بلکه مبتني بر مغالطه است    تنها وجهي ندار   نه

 نظري یـا    ۀت ویژ یّ فاقد اهمّ   از دیدگاه منطقي   اگرچه( و حقیقي،    مقاله براي لزومي لفظي   
گشایی    گره بااليدلیل قدرت تحلیلي و توان        از دیدگاه منطق تطبیقي به     )کاربردي است، 

ـ  داراي اهمّ   مـسلمان  پیـشین دانـان     هـاي بلنـد منطـق        اندیشه  دقیق کافیواشدر   آن ت یّ
 ١.اي است العاده فوق
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