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 دهیچک

 شناخته ترکم که است یاسالم ۀدور دانانمنطق نیتربرجسته از یکی یابهر نیرالدیاث
 یهانوشتهمنطق از یکی ،الزاهرة الرسالة حیتصح با سو،کی از رو، شیپ جستار. است شده

 گرسو،ید از و، آوردیدرم انتشار و چاپ شخوانیپ به یفراموش یپستو از را یو ارزشمند
 یمنطق یهاشهیاند از یاگوشه بر د،یجد منطق ۀچیدر از آن لیتحل و یواشکاف و شرح با

 یهاشهیاند یبازشناس مقام در جستار نیا یآوردهادست نیترمهم. افکندیم پرتو یابهر
ینم متّصل یشرط منتجِ را استلزام یتعدّ ۀقاعد یابهر. 0: قرارند نیبد یابهر یمنطق
 ضینق عکس ۀقاعد یابهر. 9 است؛ شناختهیم را یشرط لیدل ۀقاعد یابهر. 2. داند
 عکس ،یحمل یهاگزاره در که است آن بر یابهر .4 .کشدیم چالش به را یشرط

 را یربط استلزام بط،ر دانانمنطق همچون ،یابهر. 5 .ندارد یمنطق اعتبار موافق ضینق
ـفرگه منطق روانیپ و انیرواق همانند ،یو بیرق انیجدل کهیدرحال ،داندیم معتبر
 تهران، دانشگاه یخطّ یهانسخه یۀپا بر الزاهرة الرسالة. را یمادّ استلزام ،یراسل

 .است شده حیتصح ینشیگز ۀویش به ،یمرعش اللّهتیآ ۀکتابخان و مجلس،
 

 ض،ینق عکس ،یشرط لیدل استلزام، یتعدّ ،الزاهرة الرسالة ،یابهر نیرالدیاث :هادواژهیکل
 .یارزش تابع استلزام
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 مسئله طرح. 1
 در که است یاسالم ۀدور دانشمندان نیتربرجسته از یکی یابهر عمر بن مفضّل نیرالدیاث

 رقد به اشمتیق ـ !افسوس صد ـ تاکنون یول برافراشته، قامت بزرگ دانانمنطق صف
کتاب م؛یدار دست در یو از یاندک یانامهستیز یهاداده. است نشده شناخته اشقامت
 0اند؛راستهیناو هنوز یو نوشتارگان یخطّ یهانسخه ترشیب ست؛ین کامل هنوز او یشناس

 یِجزئ سالبِ در یمستو عکس اثبات یکی شودیم ادی منطق در او ینوآوردها از چهنآ و
 شکل منتج یهاضرب به ضرب سه افزودن یگرید و است، خاصّ یِعرف و خاصّ مشروطِ
 پژوهانمنطق یهایبررس آورددست هم نکته دو نیا که است جالب! بس و نیهم چهارم،
 دِیالجوهرالنض چون و است؛ عتقاداإلدیتجر منطق در خواجه ارمغان بلکه ست،ین معاصر

 از است، بوده یدانشگاه ۀدرسنام هاسال نیا در( اإلعتقاددیتجر منطق شرح) یحلّ ۀعلّام
 (. 221 ،051 ،دیالجوهرالنض ،یحلّ:  ـنک) است هافتاد بدان مانچشم قضا،

 یِدانش یوآوردهان و ،یخطّ یهانسخه راستیو ،یشناسکتاب نامه،ستیز ۀنیزم در ،یبار
 الرسالة. نداریبس نروفته یغبارها و نرفته یهاراه هنوز ،منطق و فلسفه در ژهیوبه ،یابهر

 ،یشناسمتن ،یشناسنسخه با فرارو جستار که است یابهر یهانوشتهمنطق از یکی الزاهرة
 یکی یمعرّف بر افزون تا، کوشدیم 2ابیرید و دشخوارخوان اریبس ۀرسال نیا شرح و ،حیتصح

 گرید شناسانشِ و شناخت بر را راه ،یابهر یهاشهیاند از یاگوشه شناسانشِ و هانوشته از
 ! باد دونیا. سازد هموار او یهاشهیاند و هانوشته

                                                                                                                                                                                              

 ،یرزخردو و خرد:  نکـ) است کرده حیتصح را آن یبیحب ینجفقل دکتر که الحکمة ةیهدا بر افزون ن،یا وجود با. 0
 به اندشده انجام یابهر آثار راستیو یبرا ارشد یکارشناس یهانامهانیپا قالب در که ییهاتالش ،(0931: تهران

 :اندیادکردنی ریز قرار
 ییراهنما به ،یابهر نیرالدیثا فکاراأل یمنته( دوم ریتحر) منطق و اتیّاله یهابخش حیتصح هاشم، ،یقربان ـ

 .0933 تهران، دانشگاه اتیّاله ۀدانشکد ،یکوچنان یاسمعلق مشاورت و ،یبیحب ینجفقل
 احد مشاورت و ،یبیحب ینجفقل ییراهنما به ،یابهر نیرالدیاث األفکار دقائق حیتصح دجعفر،محمّ ،یبزرگجامع ـ

 .0933 تهران، دانشگاه اتیّاله ۀدانشکد ،یقراملک فرامرز
 اللّهنیع ییراهنما به ،یابهر نیرالدیاث الحقائق کشف اتیّعیطب و اتیّاله یهابخش حیتصح بهناز، دبخش،محمّ ـ

 .0935 تهران، دانشگاه اتیّاله ۀدانشکد ،یبیحب ینجفقل مشاورت و ،یخادم
 مشاورت و ،ینیخوئ غفور ییراهنما به ،یابهر نیرالدیاث قیالحقا کشف اتیّاله بخش حیتصح محمود، ،یعباس ـ

 .0913 معلّم، تیترب دانشگاه یانسان علوم و اتیّادب ۀانشکدد ،یرباقریم یمرتض و یقراملک فرامرز احد
 آثار ۀمجموع حیتصح سرگرم که است یچند رو شیپ اثر دآورندگانیپد که میرسانیم دانش اصحاب یآگاه به زین

 .  کرد خواهند منتشر یزودبه خدا خواست به و اندراستهیو را هاآن از یریگچشم بخش تاکنون و اندیابهر

 زانیم تا کنند پنجه در پنجه نآ یهامقدّمه از یبرخ با را، آزمون که، میکنیم دشنهایپ خوانندگان به ما. 2
 را متن کور یهاگره توانسته که جاآن تا سوزتوان جهد و جدّ با امّا، شارح، .ابندیدر را آن یِمردافکن و یدشخوار

. ستین استواردل هنوز ـ شد خواهند کرده ادی خود یجا در که ـ نقطه دو یکی در همه، نیا با. است فروگشوده
  .  دیآ نگر در چه را نظرصائب نظرانِصاحب تا
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 یشناسنسخه. 2

 :است شده تصحیح ریز ۀنسخ سه یۀبرپا کنوني، متن
 این .0391 ۀشمار به اسالمي، شوراي مجلس ۀکتابخان خطّي ۀنسخ عکس: مج( 0

 استرآبادي محمّدمیرحسین دستبه .ق..ه 0153 سال در که است دفتري مجموعه
 پایاني هايقسمت. قرمز مرکّب با است، نستعلیق هاصفحه بیشتر خطّ. است شده نوشته

 است تررنگکم مرکّبي و خوب نستعلیقِ ۀشکست خطّ به و بقیّه از ترتازه نسخه ینا
 در ناسخ. است گرفته یجا دفتر این 51 تا 52 صفحات در الزاهرة الرسالة (.21 حائري،)

: از اندعبارت مجموعه این دیگر هايرساله از برخي. است کرده یاد ابهري از اثر ۀدیباچ
 صص) طوسي نیرالدینص خواجه از ،اإلمامة ۀرسال ؛(42ـ01صص) اسینابن از ،أضحویة

نکته قالب در مجموعه این بیشتر(. 021ـ39 صص) ابهري از ،المسائل ۀرسال و ؛(52ـ42
 رُقعي قطع در مجموعه این. اندکوتاه هايرساله صورت به و پاسخ،ـپرسش و ،(فوائد) ها

 جز به) سطري 29 ۀصفح 209 در و قرمز تیماجي جلد با س،5/01×5/03 مستطیل
 (.   همان) است شده تنظیم( 01ـ0 صفحات

 الزاهرة الرسالة. 5300 ۀشمار به تهران، دانشگاه مرکزي ۀکتابخان خطّي ۀنسخ: د( 2
نسخه فهرست در پژوهدانش محمّدتقي. دارد قرار مجموعه این 019ـ053 صفحات در

 نیاورده مجموعه این ناسخ از نامي( 01/043) تهران دانشگاه مرکزي ۀکتابخان خطّي هاي
 و نسخ: خط .ندیآیم یپ در شماردبرمي مجموعه این براي وي که هایيویژگي. است

: جلد فرنگي؛: کاغذ ؛04×3 س 03 ،21×04 گ 290 شنگرف،: نشان و عنوان نستعلیق؛
: از اندرتعبا مجموعه این هايرساله دیگر از برخي .ربعي الیي، ضربي تریاکي تیماجي

 در رساله ؛(51ـ54 صص) طوسي نیرالدینص خواجه اثر ،الواجب علم تحقیق في رسالة
 قلم بر خطا گفت ما پیر» بیت شرح ؛(35ـ15 صص) طوسي نیرالدینص خواجه اثر ،شعاع
 ۀالزاهر رسالة: »گویدمي فهرست این مؤلّف(. 049ـ094 صص) دواني اثر ،«نرفت صنع

 (.  همان« )نفیس بسیار و المقدّمة هايعنوان با است مغالطه 0هشت حلّ ابهري

 مجموعه این ناسخ. 9029 ۀشمار به مرعشي، اللّهآیت ۀکتابخان خطّي ۀنسخ: م (9
. است دانسته نامعلوم را اثر این مؤلّف نیز نسخ فهرست ۀنگارند و نبرده ابهري از نامي
 بن قریش: کاتب. است یافته نگارش مجموعه این 951ـ952 صفحات در نسخه این

 مجموعه این هايویژگي. دهم قرن: کتابت زمان مکّه؛: کتابت مکان حسیني؛ هاشم

                                                                                                                                                                                              

 .تاست نُه هاآن شمار است، سهوالقلم ظاهراً. 0
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 دیگر از. 05×21 مختلف سطور گ، 011 ايقهوه تیماج جلد: است شده گزارش چنین
 از الحکمة هدایة شرح: کرد اشاره زیر موارد به توانمي مجموعه، این در مندرج آثار

 مرآة دواني؛ اثر واجب اثبات طوسي؛ ۀخواج تجریدالعقاید میرك؛ به مشهور بخاري
 (.951 حسیني،) کاشاني درویش از النفس

 قرار اصل اينسخه نداشت، خاصّي امتیاز ادشدهی ینسخه سه از یک هیچ چون
 تأکید مجلس ۀنسخ بر حال این با. شد گرفته بهره گزینشي تصحیح روش از و نگرفت

 . داشتیم بیشتري
 

 یشناسمتن. 3
 یگرید و یمتن یکی: میدار دست در سند دو یابهر به رساله نیا انتساب صحّت باب در

 و هیحاش در یکی: است مجلس ۀنسخ صدر در عبارت دو ما یمتن سند. یشناختمتن
 الرسالة» :است آمده نیچن نسخه نیا یۀحاش در. بسمله ازپس سطر نینخست در یگرید

 و ؛«یاألبهر نیرالدیأث الفاضل یللمول الجدل علم یف مستعملة مقدّمات فساد یف الزاهرة
 نیالد و الملّة ریأث العلّامة الفاضل قال» :است شده برنگاشته نیچن آن سطر نینخست در

بخش در که است رساله یدعاو و هیمادرون ما یشناختمتن سند امّا و («.ره) یاألبهر
 در و شده گزارش یطوس اریالمعلیتعد در که ،األفکارلیتنز از ییهاپاره با یمهمّ یها

 در را یهمخوان نیا. است خوانهم ست،ین یدیترد چیه یابهر به آن انتساب صحّت
 . نمود میخواه باز یروشنبه رساله شرح

: دیگویم شیخو ۀنوشت نیآغاز یسطرها در یابهر ست؟یچ الزاهرة الرسالة موضوع
 آشکار مانیبرا جدل دانش در کاررفتهبه مقدّمات فساد از چهآن رساله نیا در ما»

 الزاهرة الرسالة که رودیم انتظار عبارت نیا یۀبرپا«. میآوریم انیم به را است دهیگرد
 اصالً دیآیم رساله نیا در چهآن که شگفتا یول .باشد ییارسطو جدل مواضع بر ینقد

 فساد به اشاره افتی فرجام: »سدینویم رساله انیپا در یابهر خود. ستین ییارسطو جدل
 وازَنِش سازد استوار را هاآن که هر پس. مستندند بدان هامباحثه ترِشیب که یمقدّمات

 هانیا که دیآیم دست به جانیا از«. گردد آسان یو بر ما زمان در کاررفتهبه یهانکته
 که دیآیبرم هست متن در که یاشارات از و اندبوده یابهر ۀزمان در جدل و مناظره اصول

 . اندداشته رواج یابهر ۀزمان انیاصول و هانیفق انیم در ترشیب اصول نیا
 یابهر نظر مورد انیجدل که است (open problem) باز پرسمان کی هنوز نیا یول

پررنگ یزمان ژهیوبه پرسش نیا. اندشده مشروب یآبشخور چه از و اندبوده یکسان چه
 آن، تبعبه و، انیرواق هیشب اریبس انیجدل نیا یِمنطق یهادگاهید میبدان که شودیم تر
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 میخواه باز یروشنبه خود شرح در را نکته نیا ما. )است دیجد منطق با همخوان اریبس
 ـ و باشد افتهی راه اسالم جهان به یقیطر از یرواق منطق که است ممکن ایآ.( نمود
 خود راه ،یخاک ۀشان از ـ است بوده گرفته سراسر را جادّه ۀپهن ارسطو منطق کهیالدرح

 یسو به را نگارنده حدس ۀقوّ شودیم افتی رساله نیا در چهآن است؟ مودهیپیم را
 ابطال ای اثبات دیبا است؛ حدس کی تنها نیا همه، نیا با. راندیم شیپ مثبت پاسخ
 .وانهاد نیسپس یهاوهشپژ به دیبا هم را نیا و. شود
 که یاگمانه همان که رسدیم نظر به رساله، نیا نگارش از یابهر هدف ۀدربار امّا و
 هم مورد نیا در یااندازه تا زندیم األفکارلیتنز فصل نیواپس مورد در یطوس ۀخواج

 صاحب هدف که رسدیم نظر به: »سدینویم اریالمعلیتعد در رینص خواجه. است درست
 در است خود دگاهید یِدرست ساختن روشن گانهده یهامغالطه نیا فیتأل در کتاب نیا

 آن بر هیتک[ دهد نشان] که قیطر نیا از ادشده،ی اصول ۀدربار انیمنطق با اشمخالفت
 ،یابهر هم جانیا در(. 243« )شودیم ینیقی مسائل در ییهاغلط نیچن سازسبب اصول
 تالش ۀهم نمونه، یبرا. کند یکار نیچن خواهدیم ظاهراً ها،بخش از یبرخ در کمدست

 یشرط یاقتران اسیق از یخاصّ نوع دهد نشان که راستاست نیا در دوم ۀمقدّم در یابهر
 زیخمغالطه هاست،جمله منطق در استلزام یتعدّ ۀقاعد یتاهم که ،ینویس منطق در

 در و. کند وشخدم ار اتیّشرط ضینق عکس تا کوشدیم زین سوم ۀمقدّم در. است
 اعتبار عدم ۀدربار خود دگاهید یدرست خواهدیم کهنیا بر افزون زین هشتم ۀمقدّم

 یتعدّ ۀقاعد یزیانگمغالطه که است آن بر هم باز بکشد، رخ به را موافق ضینق عکس
 .    دهد نشان را استلزام

 
 متن حیتصح. 4

 2 ،0الرحیم الرحمن اللّه بسم

 عن الطاهرِ البریّةِ خیرِ علي السالمُ و الصالةُ و. العدلِ مُفیضِ و العقلِ لواهبِ الحمدُ 9
 فسادِ من عندَنا ظَهَرَ ما الرسالةِ هذه یف نوردُ فإنّا 4.عِترتِه و آلِه علي و البشریّةِ، کُدوراتِ
 و تعالي باللّهِ نَستعینُ و .َالزاهرة ةَالرسال نُسمّیها و الجدل، علمِ یف مُستعمَلَةٍ مُقدّماتٍ

                                                                                                                                                                                              

 .نینستع به و: + م ؛میالتتم یف ةاألعان به و: + د ،مج .0

 .یاألبهر نیرالدیأث الفاضل یللمول الجدل علم یف مستعملة مقدمات فساد یف الزاهرة الرسالة +هامش: مج .2

 .(ره) یاألبهر نِیالد و الملّة ریأث العلّامة الفاضل قال : +مج. 9

 . عترته و آله و محمد خلقه خیر علي الصالة و تعالي هللّا حمد بعد أمّا: م. 4
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 .الوکیلُ نِعمَ و 2حَسبُنا هو و علیه، 0نَتَوکّلُ

 األولي المقدّمةُ

 لو: قُلنا إذا حتّي له؛ الزماً نقیضُه الیکونُ ،9آخَرَ ءٍیلش الزماً کانَ إذا ءُیالش: الجدلیّونَ قالَ
 هذا لثُبوتِ الزماً ثَمّ، الحُکمِ عدمُ یکونُ ،4ثَمّ الحُکمِ عدمِ إلي مُنضمّاً هناها الحُکمُ ثَبَتَ

 . له الزماً ثُبوتُه الیکونُ له، الزماً عدمُه کانَ 5إذا و المجموعِ؛

 أنّ المنعِ مُستَندُ و. له الزماً ثُبوتُه الیکونُ له، الزماً کانَ إذا عدمَه أنّ النُسلّمُ: قلنا
 یَستَلزمَ أن جازَ المحالُ و عندَنا؛ مُحالٌ ،1ثَمّ عدمِه إلي مُنضمّاً هاهنا الحُکمِ ثُبوتَ

 . النقیضین اجتماعُ هو و 1المحالَ،

 و فیه؛ مُختلفاً لکونه ممکنٌ، ،3ثَمّ العدمِ إلي مُنضمّاً 3هاهنا الحُکمِ ثُبوتُ: قیل فإن
 کونه هو و ـ یَالخارج اإلمکانَ هاهنا باإلمکانِ أردتُم إن: قلنا. المحالَ الیَستَلزمُ الممکنُ

 اإلمکانَ 01باإلمکانِ أردتُم إن و. محالٌ عندَنا ذلک فإنّ ممنوعٌ؛ فهو ـ نفسِه یف غیرَممتنعٍ
 و. المحالَ الیَستَلزمُ 00المعني بهذا الممکنَ أنّ فالنُسلّمُ ـ فیه عقلِال تردّدُ هو و ـ یَالذهن

 وجودَه أنّ مع ،04المعني بهذا ممکنٌ 09الیتجزّي یالذ الجزءِ وجودَ 02أنّ المنعِ مُستندُ
 .المحالَ یستلزمُ

                                                                                                                                                                                              

 یتوکل: م. 0

 حسبي: م. 2

 آخر -: م. 9

  ثمّ -: م. 4

 فإذا: د. 5

 من: م. 1

 للمحال ملزوما یکون أن جاز المحال و: م. 1

 هنا: مج د،. 3

 ثمّ -: م. 3

 به: م. 01

 التفسیر: م. 00

  أنّ -: مج د،. 02

 الیتجزي -: مج د،. 09

 لیفالتأ: مج د،. 04
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 نیةُالثا المقدّمةُ
 و بینَه 0المشتركِ علّیّةِ مَعَ صورةٍ یف الحُکمُ کانَ إذا حتّي ملزومٌ؛ الملزومِ ملزومَ إنّ: قالوا
 یف الحُکمُ ثَبَتَ لو أنّه معني علي 2المشتركِ لعلّیّةِ ملزوماً أخري صورةٍ یف الحُکمِ بینَ

 الحُکمِ لثُبوتِ ملزوماً 5المشتركِ علّیّةُ لکان ،المشتركِ علّیّةُ لثَبَتَ 4المشتركِ علّیّةِ 9صورةِ
 الحُکمُ ثَبَتَ لو أنّه منه یَلزَمُ. 1مّث الحُکمُ لثَبَتَ المشتركِ علّیّةُ ثَبَتَ ول أنّه معني يعل ثَمّ

 1.ثَمّ الحُکمُ لثَبَتَ المشتركِ، علّیّةِ مَعَ هاهنا

 لثُبوتِ ملزومٌ المشتركِ علّیّةَ أنّ 3المنعِ مُستندُ و. ذلک منه یلزمُ أنّه النُسلّمُ: قُلنا
 هو و ـ الملزومُ و. األمرِ نفسِ یف ثابتةٌ 01بینهما المالزمةُ یأ األمرِ؛ نفسِ یف 3ثَمَ الحُکمِ

 فهذا. المشتركِ علّیّةِ إلي مُنضماً 00هنا الحُکمِ ثُبوتِ تقدیرِ علي ثابتٌ ـ المشتركِ علّیّةُ
 الصادقِ مِالمقدّ إستثناءِ من و األمرِ نفسِ یف صادقةٍ مُتّصلةٍ مِن مُرکّبٌ یٌإستثنائ قیاسٌ
 لو إن منه یَلزَمُ إنّما فالنتیجةُ. المشتركِ علّیّةِ إلي مُنضمّاً 02هنا الحُکمِ ثُبوتِ تقدیرِ علي

 . کذلک لیس و ؛09واحدةٍ حالةٍ یف صادقین اإلستثناءُ و المتّصلةُ کانتِ

 لو إنّه المالزمتینِ من ذکرتم ما تِثُبو من یَلزَمُ أنّه النُسلّمُ: فنقولُ هذا، عَرَفتَ إذا و
 لو إن ذلک یَلزَمُ إنمّا و. ثَمَ الحُکمِ ثُبوتُ یَلزَمُ المشتركِ علّیّةِ مَعَ هاهنا الحُکمُ ثَبَتَ

 فلِمَ. المشتركِ علّیّةِ إلي 05مُنضمّاً هاهنا الحُکمِ ثُبوتِ تقدیرِ علي الثانیةُ المالزمةُ 04بقیت
 .بُرهانٍ من 01لهذا البُدَ حینئذٍ؟ 01باقیةٌ بأنّها لتُمقُ

                                                                                                                                                                                              

 المشترکة العلة: د. 0

 المشترکة لعلة: د. 2

 «صورة في» یجا به« مع: »م. 9

 (.است شده تکرار تهران دانشگاه ۀنسخ در کتابت همین موارد ۀهم در ،این از بعد) شترکةالم: د. 4

 المشترک علیة لکان -: م. 5

 ثمّ الحکمُ لثَبَتَ المشترك علیة ثَبَتَ لو أنّه معني علي -: م. 1

 .ثمّ الحکم لثبوت ملزوما ورةلصا ذلک في الحکم ثبوت یکون أن یلزم: م. 1

 (ناشناخته یمحشّ از) اإلثبات علة ال الثبوت علة المشترک علة أنّ المستند حاصل +: م هامش. 3

 ثم -: د مج،. 3

 هاهنا: مج. 01

 هاهنا: م. 00

 هاهنا: م. 02

 معا: م. 09

 ثبت: م. 04

 منضما -: م. 05

 ثابتة: م. 01

 له: م. 01
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 أنّ و المشتركِ، لعلّیّةِ ملزومٌ المشتركِ علّیّةِ مَعَ هاهنا الحُکمَ 0أنّ ثَبَتَ إذا: قیل فإن
 المشتركِ علّیّةِ مَعَ هاهنا الحُکمُ ثَبَتَ لو 2:فنقول ثَمَ، الحُکمِ لثُبوتِ ملزومٌ المشتركِ علّیّةَ

 األولي المالزمةُ ثَبَتَ لو و األوّلِ؛ الملزومِ مَعَ األولي المالزمةُ لثَبَتَ المالزمتینِ، إلي مُنضمّاً
 مَعَ یالثان الملزومُ ثَبَتَ لو و الثانیةِ؛ المالزمةِ مَعَ یالثان الملزومُ لَثَبَتَ األوّل، الملزومِ مَعَ

 إلي مُنضمّاً المشتركِ علّیّةِ مَعَ هاهنا الحُکمُ ثَبَتَ فلو ؛یالثان الالزمُ لثَبَتَ 9الثانیةِ، المالزمةِ
 مَعَ یالثان الملزومَ أنّ المنعِ مُستندُ و. النُسلّمُ 4:قُلتُ ؛یالثان الالزمُ لَثَبَتَ المالزمتین،

 تقدیرِ علي ثابتٌ المجموعُ هذا و 1 ،5.الواقع یف یالثان الالزمِ لثُبوتِ ملزومٌ الثانیةِ المالزمةِ
 علّیّةِ مَعَ هاهنا کمُالحُ ثَبَتَ لو أنّه النُسلّمُ 3:فنقولُ. 1المشتركِ علّیّةِ مَعَ هاهنا الحُکمِ ثُبوتِ

 المالزمةِ مَعَ یالثان الملزومُ کان لو إن ذلک یَلزَمُ ماإنّ و. یالثان الالزمُ لَثَبَتَ المشتركِ،
 فلِمِ. المشتركِ علّیّةِ مَعَ 3هاهنا الحُکمِ ثُبوتِ تقدیرِ علي یالثان الالزمِ لثُبوتِ ملزوماً الثانیةِ
 ثُبوتِ تقدیرِ علي 09ثبت 02إنّه: یُقالَ أن فالصوابُ. 00دلیلٍ مِن له البُدَ کذلک؟ 01بإنّه قُلتُم

 لثَبَتَ 05 ،04للوجوب علّةً کانَ لو المشتَركَ أنّ المالزمتین إلي مُنضمّاً األوّلِ الملزومِ

                                                                                                                                                                                              

 أنّ -: مج د،. 0

 .است...« ثبت إذا» یعنی دوم، شرط یجزا نیا .2

 الثاني: مج. 9

 .است ،...«لیق فإن» یعنی دوم، شرط یجزا نیا .4

  الواقع في -: م. 5

 مستند و النسلم قلت الواقع یف یالثان الالزم لثبوت ملزوم الثانیة» :دارد« الواقع یف... ثبت لو و. ةیالثان» جاي به د. 1
 «.الثاني الالزم لثبوت ملزوم الثانیة المالزمة مع یالثان الملزوم أنّ المنع

 مشترک: م. 1

 إنّه: + مج د،. 3

 هاهنا -: مج د،. 3

 إنّه: مج د،. 01

 برهان: م. 00

 لو +: د مج،. 02

 صدق: م. 09

 الوجوب: د. 04

 ألفکارایمنته منطق در سندهینو که یمثال به است یاشارت نیا. بالغ مال در زکات وجوب علّت مثالً، ،یعنی .05
 . میآوریم لیتفصبه خود شرح در را آن ما و است زده( 411ص ،یخطّ)
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 المالزمتین؛ إلي مُنضمّاً األوّلِ الملزومِ ثُبوتِ تقدیرِ 2علي علّةٌ المشتركَ لکنَ 0.ثَمَ الوجوبُ
 .ضرورةً التقدیرِ ذلک علي 9ثَمَ الوجوبُ فیلزمُ

 الثالثةُ المقدمةُ

 إذا حتّي الملزوم؛ لعدمِ ملزوماً الالزمِ عدمُ یکونُ آخرَ، ءٍیلش الزماً کانَ إذا ءُیالش: قالوا
 الالزمِ النتفاءِ 5؛«هذا یَثبُتْملَ 4،ذلک یَثبُتْلَم لو»فـ ،«ذلک لَثَبَتَ هذا، ثَبَتَ لو» أنّه صَدَقَ
 .التقدیرِ ذلک علي

 ذلک علي الملزومِ انتفاءُ یَلزمُ التقدیرِ، ذلک علي 1مُنتفیاً کانَ إذا الالزمَ أنّ النُسلّمُ: قُلنا
 المالزمةَ أنّ حاصلُه و. قدیرِالت ذلک علي المالزمةُ 1تِیَقِبَ لو إن ذلک یَلزمُ إنّما و. التقدیرِ

 انتفاءِ حالِ غیرَ اللزومِ حالُ فصارَ التقدیر، ذلک علي مُنتفٍ الالزمُ و األمرِ، نفسِ یف 3ثابتةٌ
 . الالزمِ 3انتفاءِ حالِ یف الملزومِ انتفاءُ منه فالیَلزمُ الالزمِ؛

 ذلک یَثبُتْلَم 00فلو ،«ذلک لَثَبَتَ هذا، ثَبَتَ لو إنّه» قولنا صَدَقَ إذا: یُقالَ أن 01الصحیحُ و
 .التقدیرِ ذلک علي الالزمِ انتفاءِ مَعَ المالزمةِ لصِدقِ هذا، 02ثَبَتَ لَما المالزمةِ إلي مُنضمّاً

 

 الرابعةُ المقدمةُ
 الحُکمُ ثَبَتَ لو: قالوا 09حتي علیه؛ مقیساً یکونَ أن جازَ تقدیرٍ علي الثابتُ الحُکمُ: قالوا

 . 04علیه بالقیاسِ کذا موضعِ یف لثَبَتَ کذا، تقدیرِ علي هاهنا

                                                                                                                                                                                              

 .نابالغ مال در زکاتوجوب  مثالً، ،یعنی .0

 علي -: د. 2

 ثمّ -: م. 9

 ذلک یثبت لم فلو -: م. 4

 هذا ثبت لما: م. 5

 منفیا: م. 1

 ثبت: م. 1

 ثانیة: م. 3

 انتفاء -: م. 3

 فالصحیح: م. 01

 لو و: م. 00

 یثبت: م.  02

 لو: + م.  09

 علیة: د. 04
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 علي ثُبوتُه بل علیه، یُقاس حتّي الشارعِ 0فعلُ کذا تقدیرِ علي ثُبوتَه أنّ النُسلّمُ :لناقُ
 .به 2الشرعِ ورودُ له الزماً کونِه من الیَلزَمُ و له، الزمٌ أنّه اهمعن التقدیرِ ذلک

 

 الخامسةُ المقدمةُ

 . 9للدَوَرانِ قضیّةً ،یالفالن التقدیرِ علي لثبوتِه موجبٌ الواقعِ یف ءِیالش ثُبوتَ إنّ: قالوا

 و ممنوعٌ؛ فهو الواقعِ، یف ثُبوتِه مَعَ 1دائرٌ 5التقادیر کُلِ يعل ثُبوتَه أنّ 4به مأردتُ إن: قُلنا
 لبعضِ 3همُجامعتَ أنّ 1به مأردتُ إن و. التقدیرِ ذلک علي ثابتاً کانَ لو إن کذلک یکونُ إنّما

 ثابتاً یکونَ أن هذا من یَلزَمُ لماذا لکن و نُسلّم؛ األمرِ، نفسِ یف هثُبوتِ مَعَ 3دائرٌ التقادیرِ
 .دلیلٍ مِن له البُدَ التقدیرِ؟ ذلک علي

 

 السادسةُ المقدمةُ

 أن و فالبُدَ هاهنا، الحُکمُ ثَبَتَ لو حتي لعدمِه؛ أو 01ءِیالش لوجودِ ملزومٌ الشـيءَ إنّ: قالوا
 . العدمُه و وجودُه ال 02ذلک مِن الیَلزَمَ أن لجواز ممنوعٌ، فهو. عَدَمُه أو آخَرَ حُکمٍ ثُبوتُ 00یَلزمَه

 ملزوماً الیکونَ أو 09الحُکم ذلک لثُبوتِ ملزوماً یکونَ أن إمّا الحُکمِ ثُبوتَ إنّ: قُلنا لو نَعَمْ،
 .لعدمِه ملزوماً یکونَ أن لثُبوتِه ملزوماً 04الیکونَ أن من الیَلزمُ لکن صحیحاً؛ لکانَ لثُبوتِه،

 

                                                                                                                                                                                              

 فعلي: مج د،. 0

 الشروع: د. 2

 للدورات: م. 9

 به -: مج د،. 4

 التقدیر علي: م. 5

 ردا: د مج،. 1

 به -: مج د،. 1

 مجامعة: د. 3

 ردا: د مج،. 3

 آخر شيء لوجود: م. 01

 لزمی أن نم فالبد: د مج،. 00

 منه: م. 02

 الحکم -: مج د،. 09

 یکون: م. 04
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 السابعةُ المقدمةُ

 لَثَبَتَ هذا ثَبَتَ لو: یُقالُ کما الملزوم؛ وجودِ فرضِ عن الزمٍ غیرُ واقعٍ بدلیلٍ المالزمةِ إثباتُ
 . األمر نفسِ یف ذلک ثُبوتِ علي 0لِالدا الدلیلِ لقیامِ ذلک،

. بینَهما المالزمةِ علي یَدُلُ األمرِ نفسِ یف ذلک ثُبوتِ علي الدالَ الدلیلَ أنّ النُسلّمُ: قُلنا
. ذلک وجودُ هذا جودِو فرضِ من یَلزَمُ أنّه علي دالّاً کانَ لو إن 2المالزمة علي یَدُلُ إنّما و

 کذلک؟ إنّه قُلتُم فلِمَ

 9الدالُ الدلیلُ لثَبَتَ ذلک، ثُبوتِ علي الدالِ الدلیلِ إلي مُنضمّاً هذا ثَبَتَ لو: قیل فإن
 إلي مُنضمّا هذا ثُبوتِ من فیَلزمُ لثُبوته؛ ملزومٌ ذلک علي الدلیلُ و ذلک؛ 4ثُبوتِ علي

 أنّه ظاهرٌ و. لثُبوتِه ملزومٌ ذلک ثُبوتِ علي الدلیلَ أنّ النُسلّمُ: قُلنا ؛ذلک ثُبوتُ 5الدلیل
 ملزوماً الدلیلُ فالیکونُ ثُبوتِه، عدمِ 1مَعَ واقعٌ ذلک ثُبوتِ علي الدلیلَ ألنّ کذلک؛ لیس

 یکونَ بأن مُجامعاً یَکُنلم إذا أمّا. ذلک ثُبوتِ لعدمِ مُجامعاً الدلیلُ کانَ إذا هذا. لثُبوتِه
 هذا ثُبوتَ أنّ النُسلّمُ: فنَقولُ االنتفاءِ، و الثُبوتِ مُحتملَ ءُیالش ذلک یکونَ 1و واقعاً الدلیلُ
 یلزمُ ء،یالش ذلک لثُبوتِ ملزوماً الدلیلُ یکونُ و للدلیل، ملزوماً کانَ إذا الدلیلِ إلي مُنضمّاً

 3کذلک یکونُ إنّما و. 3ءیالش ذلک لثُبوتِ ملزوماً الدلیلِ إلي مُنضمّاً هذا ثُبوتُ یکونَ أن
 .دلیلٍ مِن له البدَ کذلک؟ 02نّهبأ قُلتُم 00فلِمَ. ملزوماً الملزومِ 01ملزومُ کان لو إن

                                                                                                                                                                                              

 الدالِ -: م. 0

 ذلک: د مج،. 2

 الدال -: م. 9

 ثبوت -: م. 4

 الدلیل إلي منضما -: د مج،. 5

 مع -: م. 1

 أو: د. 1

 الشيء -: م. 3

 ذلک: م. 3

 ملزوما: م. 01

 لم: م. 00

 أنّه: مج د،. 02
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 الثامنةُ المقدمةُ

 هذا علي هذا 2ثَبَتَ 0إذا و. هذا لَثَبَتَ الواقعةِ، األمورِ جملةِ إلي مُنضمّاً هذا ثَبَتَ لو: قالوا
 یف بثابتٍ لیس ما و ،التقدیرِ هذا علي ثابتٌ هذا ألنّ األمرِ؛ نفسِ یف ثُبوتُه 9یَلزمُ التقدیرِ،

 هذا علي الواقعةِ األمورِ جملةِ تحقّقِ ضرورةَ التقدیر، هذا علي 4بثابتٍ سلی فهو األمرِ نفسِ
 .األمرِ نفسِ یف ثبوتُه فیَلزمُ التقدیر،

 ما غایةُ. األمر نفسِ یف هذا وتُثُب المقدّمتینِ هاتینِ ثُبوتِ من یَلزمُ أنّه النُسلّمُ: قُلنا 
. التقدیرِ هذا علي بثابتٍ لیس فهو األمرِ نفسِ یف بثابتٍ لیس ما کلُ: یُقالَ أن الباب یف

 علي ثابتٌ هو ما فبَعضُ إالّ و ؛األمرِ نفسِ یف ثابتٌ فهو التقدیرِ هذا علي ثابتٌ هو ما فکلُ
 لیس فهو األمرِ نفسِ یف بثابتٍ لیس ما کلُ و. األمرِ نفسِ یف بثابتٍ لیس فهو التقدیرِ هذا

 هذا علي بثابتٍ لیس فهو التقدیرِ هذا علي ثابتٌ هو ما فبعضُ. التقدیرِ هذا علي بثابتٍ
 . خلف هذا. التقدیرِ

 یَستلزمَ أن جازَ المحالُ و محالٌ، عندَنا التقدیرَ هذا ألنّ هذا و. خلفٌ أنّه النُسلّمُ: قُلنا
 کذلک؟ لیس إنّه قُلتُم فلِمَ. ثُبوتِه عدمُ و هذا ثُبوتُ هو و ،5المحالَ

 

  التاسعةُ المقدمةُ

 ألنّ. فاسدةٌ له ةِالمُنتِج المقدّماتِ تمامِ 1عندَ المُدّعي ثُبوتِ عدمِ علي الدلیلِ إقامةُ
 . انَفیُه فالیُمکنُ بالضرورة؛ النتیجةُ عنها لَزِمَ صَدَقَتْ، إذا المقدماتِ

                                                                                                                                                                                              

 فإذن: د مج،. 0

 ثبت ـ: مج د،. 2

 یلزم ـ: م. 9

  .است آمده دوم ۀمقدّم در« بثابت» یجا به گرید مواضع در عبارت نیا زین و. ثابت: د. 4

 یضالنق: م. 5

 بعد: م. 1
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 ثَبَتَ، لو ألنّها ثابتةٍ؛ غیرُ إنّها: 0نَقولُ و الدلیلِ مُقدّماتِ من مُقدّمةً نعیّنُ نحنُ: قیلَ فإن
 لداللةِ ثابتٍ، غیرُ المدّعي و الدلیل؛ لتمامِ المدّعي ثُبوتُ یَلزمُ ثابتةٌ، المقدّماتِ بقیّةُ و

 أو العلمِ یف مُسلّمةً أو بدیهیّةً یکونَ أن إمّا یَنَتَعَ یالّت المُقدّمةُ: قُلنا عدمِه؛ علي الدلیلِ
 2 اتّفقا فالخصمانِ مُسلمةً، کانت إن و. المعارضةَ فالیَقبَلُ ،بدیهیّةً کانت فإن. بالدلیلِ ثابتةً
 إن و. باطالً فیکونُ الخصمُ، سَلّمَه ما لنقیضِ دعويً یکونُ فیها فالمعارضةُ صدقِها، علي

 لزومُ کان المقدّماتُ، صحّت فإذا. أخري لمقدماتٍ نتیجةً یکونُ بالدلیلِ، ثابتةً کانت
 .عدمِها علي الدلیلِ إقامةُ فالیُمکنُ اً،ضروریّ عنها النتیجةِ

*          *          * 

 أحکَمَها فَمَن. المباحثاتِ أکثرُ إلیها یُستَنَدُ یالّت المقدّماتِ فسادِ إلي اإلشارةُ تمّتِ
 علي الصالةُ و العالمین ربِ للّهِ الحمدُ و. زمانِنا یف المُستعمَلَةِ النُکتِ إبطالُ علیه سَهُلَ
 .   9أجمعین آلِه و محمّدٍ خلقِه خیرِ

 متن لیتحل و شرح. 5
 نخست ۀمقدّم شرح. 1. 5

 Q~ گرید ،Q مانند باشد داشته یالزم گزاره نیا و P مانند میباش داشته یاگزاره اگر
 چارچوب در توانیم را مدّعا نیا. دیآیم شیپ تناقض وگرنه باشد، P الزمِ تواندینم

 :کرد اثبات دیآیم آن رِیز در هک یبرهان با و بازگو، (i) برهانِصورت
 

(i) P, P → Q ├ ~ (P → ~Q) 

1          (1) P                        A 

2          (2) P → Q               A 

3          (3) ~~(P → ~Q)         A 

3          (4) P → ~Q             3, DN 

1, 2      (5) Q                       1, 2, MP 

1, 3      (6) ~Q                     1, 4, MP 

1, 2, 3  (7) Q & ~Q              5, 6, &I 

1, 2      (8) ~~~( P → ~Q)    3, 7, RAA 

                                                                                                                                                                                              

 یقول: م. 0

 الخصمانِ اتّفقَ و: د مج،. 2

 تعالي هاللّ عونب تمت+ : م. 9
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1, 2      (9) ~( P → ~Q)        8, DN 

پردازند ین مطلب به نقض آن میز طرح ااکند پسیاد میاز آنان  یکه ابهر یورزانجدل
ن یگاه عدم حکم الزمِ ابه انضمام عدم آن حکم ثابت شود، آن یند که اگر حکمیگویو م

گاه ، آنQ & ~Qم مانند یداشته باش یعطف یبیتر، اگر ترکان روشنیمجموع است. به ب
~Q ۀیّتوان در قالب قضیمن مدّعا را یاست. ا یب عطفین ترکیالزمِ ا (ii)  بازگو، و با
 اثبات کرد. یسادگد بهیآیر آن میکه در ز یبرهان

(ii) ├ (Q & ~Q) → ~Q 

1  (1) Q & ~Q                 A 

1  (2) ~Q                         1, &E 

    (3) (Q & ~Q) → ~Q   1, 2, CP 

 د:یر توجّه کنیبرهان زحال به صورت
 

(iii) Q & ~Q, (Q & ~Q) → ~Q ├ ~[(Q & ~Q) → Q] 
 

به انضمام عدم آن حکم ثابت شود و عدم حکم  ید که اگر حکمیگویبرهان من صورتیا
 (iii)جا که د. از آنیآین مجموع الزم نمیگاه خود حکم از اد، آنین مجموع الزم آیاز ا

د درست یهم با (iii) درست است، پس یبرهانهم صورت (i)است و  (i)نِ یجانشنمونه
 توان اثبات کرد:یم یسادگآن را به ۀجیضِ نتیرا نقیست، زین یلباشد، و

 

 (iv) ├ ~~[(Q & ~Q) → Q] 

1  (1) Q & ~Q                       A 

1  (2) Q                                 1, &E 

    (3) (Q & ~Q) → Q           1, 2, CP 

    (4) ~~ [(Q & ~Q) → Q]   3, DN 
 

یض آن هم صادق است، تناقض الزم میجا که نقصادق باشد، از آن (iii) ۀجیاگر نتن، یبنابرا
 را نقض کنند.  (i)برهان ن راه صورتیاند از اخواسته یورزان مورد نظر ابهرا جدلید. گویآ

 یم. ولیریپذیرا نم (iii) برهاند که ما صورتیگوین نقض میدر پاسخ به ا یابهر
رفتن آن مستلزم ین صورت، نپذیاست؟ در ا (i) نِیجانشنمونه (iii) ن است کهیمگر نه ا

خواهند. یادشده میورزان است که جدل یزین درست همان چیاست؛ و ا (i)رفتنِ ینپذ
د که ثبوت حکم یگویم یم شده است؟ نه! ویدر برابر آنان سپر انداخته و تسل یا ابهریآ

است  (iii)برهانِ صورت یهاز مقدّمها یکیکه ، Q & ~Q یعنیبه انضمام عدم حکم، 
جه در یگر سخن، کذب نتیمحال است؛ و رواست که محال مستلزم محال باشد. به د

 یآن است، نه برخاسته از نادرست یهااز مقدّمه یکیبرخاسته از کذب  (iii) برهانصورت
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ن رو یهمکاذب دارد و از  یادرست و معتبر است که مقدّمه یبرهانصورت (iii) خود آن.
 شود. ینم (i)ن سبب نقض یکاذب به دست داده است و ا یاجهینت

 یثبوت الحکم هنا منضمّاً إل»ورزان از ز توجّه نمود که آن جدلین نکته نید به ایامّا با
یسخن م جادر آنبه انضمام عدم حکم  جانیدر ااز ثبوت حکم  یعنی، «عدم الحکمِ ثَمَ

«( جاآن»و « جانیا« )»ثَمّ»و « هنا» یدهایم به نحو مطلق. قند، نه از ثبوت و عدم حکیگو
ان یباش( از م یاند )گو هرچه خواهرا که شرط تناقض یاگانههشت یهااز وحدت یکی
یکنند و آن دو را از بند تناقض میجاد میاختالف ا یو سلب یجابیبرند و در حکم ایم

ر مقدّمات ممکن خواهد بود، نه محال؛ مأخوذ د یِب عطفین صورت، آن ترکیرهانند. در ا
که د که مستلزم محال باشد، همچنانیو صادق خواهد بود، نه کاذب. و ممکن را نشا

 د که مستلزم کاذب باشد.یصادق را نشا
است،  یا ممکن خارجی« ممکن»د که منظور از یگوین اِشکال میدر پاسخ به ا یابهر

چه عقل نسبت به آن آن یعنی، یکن ذهنا ممیرممتنع است، یچه در واقع غآن یعنی
است که  یو و آفاقیاُبژکت یامر یا به معنایجا نیدر ا« امکان»گر، یان دید دارد. به بیترد

اگانه بلکه نه به وجود مستقلّ و جد یمان مسلمان در خارج وجود دارد ولیحک ۀبه گفت
، و یو، انفسیر سوبژکتام یا به معنایو  ؛یدوم فلسفمعقول درجهبه وجود منشأ انتزاع: 

دوم  ی. اگر معنااحتمال: د عقل است و برخاسته از جهلیگر ترداست که نشان یذهن
د که مستلزم محال ینشا ین ممکنیم که چنیریپذید، ما نمیگویم یمراد باشد، ابهر

ن حال، مستلزم ین معنا ممکن است و، در عیر )اتم( به ایناپذهیرا وجود جزء تجزیباشد؛ ز
فهو ممنوعٌ، فإنّ ذلک عندنا »د: یگویم ینخست مراد باشد، ابهر یو امّا اگر معنا 0.محال
 العدمِ إلي مُنضماً هاهنا الحُکمِ ثُبوتُ» ۀتواند گزارین جمله میر در ایمرجع ضم«. محال

 دور اریبس نخست احتمال. باشد« المحالَ الیَستَلزمُ 2الممکنُ» تواندیم و باشد« ممکنٌ ثَمّ
 محال مستلزم یممکن چیه» ۀگزار که معناست نیا به دوم احتمال و رسدیم نظر به
 جهت آن از هاممکن از یبرخ: »است صادق آن ضینق رایز است، محال خودش« ستین

 «.اندبالذات محال مستلزم رندیبالغ محال که
ن است یق ایاست. پاسخ دق یجدل یز خود پاسخین یرسد که پاسخ ابهریبه نظر م

حکم و عدم حکم  یب عطفیم که اگر منظور شما از ترکییورزان بگوکه به آن جدل
کاذب به بار  یاجهینت (i)نِ یجانشباشد، آنگاه نمونه ،Q & ~R امتناقض، مانندن یبیترک

                                                                                                                                                                                              

:  ـنکـ  نـد یآیم الزم هاآن از مسلمان، لسوفانیف یرا به که، ییهامحال و ریناپذهیتجز جزء ینف یهابرهان ۀدربار. 0
 .31ـ9/14 ،یجیاله

 .است استغراق ۀنشان« الممکن» در« ال» که رسدیم نظر به. 2
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 Q دییایماند. بیحاصل میاز همان آغاز ب (i)نقض  یرو، تالش شما برانیآورد و، از اینم

& ~R یرا به جا Q & ~Q برهان در صورت(iii) د صورتیآیچه به دست مم. آنیبنشان
 ر است:یبرهان ز

(v) Q & ~R, (Q & ~R) → ~R ├ ~[(Q & ~R) → R] 
 

 را نقض کرده است. (i)د که یست تا ادّعا کنیا محال نیبرهان کاذب ن صورتیا ۀجینت یول
 

  دوم ۀمقدّم شرح. 2. 5
 فرد ییدارا» مورد در مثالً مختلف، حالت دو در را ،«زکات وجوب» مانند ،یواحد حکم
  یژگیو یدارا دو نیا که دیکن فرض زین. دیکن صوّرت ،«نابالغ فرد ییدارا» و« بالغ

 

 . هستند مشترک، مصلحت همچون ،یمشترک
 
 
 
   
 
 
 
 
 

. است نخست حالت در حکم ثبوت علّت مشترکْ یژگیو آن که دیریبگ نظر در اکنون
 ثبوت( ملزومِ ،یابهر انیب به ا،ی) مستلزمِ نخست حالت در حکم ثبوت صورت، نیا در
 دایپ تحقّق نخست حالت در حکم اگر که معنا نیبد است؛ مشترک یژگیو آن تِیّعلّ

 با) زین رکمشت یژگیو پس است، مشترک یژگیو همان حکم نیا علّت که جاآن از کند،
 وجود هم) علّت تحقّق از کاشف معلول تحقّق چراکه است، افتهی تحقّق( تیّعلّ وصف
 که گاهبدان هم نخست، حالت در حکم تحقّق ن،یبنابرا. است( علّت تیّعلّ هم و علّت
 مشترک یژگیو آن تِیّعلّ تحقّق مستلزم است، مشترک یژگیو همان حکم نیا علّت
 نیا علّت که است آن مستلزم بالغ فرد ییدارا یبرا زکات وجوبِ حکمِ تحقّقِ مثالً،. است

 با را« استلزام» مفهوم اگر. باشد افتهی تحقّق زین مشترک، مصلحت همان یعنی حکم،
 :داد شینما ریز ۀویش به را مطلب نیا توانیم میده نشان کانیپ نمادِ

مشترک یژگیو  

0 حالت در حکم 2 حالت در حکم   

مشترک مصلحت  

 در زکات وجوب
بالغ فرد ییدارا  

 در زکات وجوب
نابالغ فرد ییدارا  
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 (0 ۀمالزم)
 

 کهیهنگام یعنی باشد، افتهی تحقّق مشترک یژگیو تیّعلّ کهیهنگام گر،ید یسو از
 جمله از آن، یهامعلول ۀهم گاهآن باشد، افتهی تحقّق اشتیّعلّ وصف هم و خودش هم

. چدیسربپ خود علّت از تواندینم معلول چراکه ابند؛ی تحقّق دیبا زین دوم، حالت در حکم
 در حکم تحقّق( ملزومِ ،یابهر ۀگفت به ا،ی) مستلزمِ مشترک یِژگیو تِیّعلّ تحقّق پس،

 :داد نشان توانیم ریز ۀویش به را مطلب نیا. است دوم حالت
 
 
 
 

 
 (2 ۀمالزم)

 الف اگر یعنی است؛ زیچ آن مستلزمِ زیچ کی مستلزمِ مستلزمِ که مییافزایم اکنون
 در که است همان نیا و. است ج ستلزمِم الف گاهآن باشد، ج مستلزمِ ب و ب، مستلزمِ

 0 یهامالزمه افزودن با. است شده ریتعب« ملزومٌ الملزومِ ملزومُ» به آن از دوم ۀمقدّم آغاز
 :ردیگیم شکل ریز ۀگون به یاسیق ،یکلّ یکبرا نیا به 2 و
 

 [الف]
 تیّلّع تحقّق مستلزم مشترک، یژگیو تیّعلّ همراه به نخست، حالت در حکم تحقّق( 0)
 0 ۀمالزم                                                                      است؛ مشترک یژگیو
 2 ۀمالزم         است؛ دوم حالت در حکم تحقّق مستلزم مشترک یژگیو تیّعلّ تحقّق( 2)

+  0 حالت در حکم تحقق
مشترک یژگیو تیّعلّ  

0 

 یِژگیو تِیّعلّ تحقّقِ
 مشترک

 یبرا زکات وجوب تحقّق
 تیّعلّ+  بالغ فرد ییدارا

 مشترک مصلحت

 مصلحتِ تِیّعلّ تحقّق
 مشترک

 

2 حالت در حکم تحقق مشترک یِژگیو تِیّعلّ تحقّقِ   

 مصلحتِ تِیّعلّ تحقّق
 مشترک

 

 یبرا زکات جوبو تحقّق
نابالغ فرد ییدارا  
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 مستلزمِ مستلزمِ مشترک، یژگیو تیّعلّ همراهبه نخست، حالت در حکم تحقّق( 9)
 2 و 0 ۀجینت                                                   0است؛ دوم حالت در حکم قّقتح
  است؛ دوم حالت در حکم تحقّق مستلزمِ دوم حالت در حکم تحقّق مستلزمِ مستلزمِ( 4)

 مهمقدّ                                                                                                   
 حکم تحقّق مستلزمِ مشترک، یژگیو تیّعلّ همراهبه نخست، حالت در حکم تحقّق( 5)

 4 و 9 ۀجینت                                                                    است؛ دوم حالت در
 

 :کرد یبندصورت وهیش نیهم به توانیم هم را ادشدهی مثال
 

 [ب]
 مستلزمِ مشترک، مصلحت تیّعلّ همراهبه بالغ، فرد ییدارا یراب زکات وجوبِ تحقّق( 0)

 0 ۀمالزم                                                    است؛ مشترک مصلحت تیّعلّ تحقّق
 نابالغ فرد ییدارا یبرا زکات وجوب تحقّق مستلزمِ مشترک مصلحت تیّعلّ تحقّق( 2)

 2 ۀمالزم                                                                                         است؛
 مستلزمِ مشترک، مصلحت تیّعلّ همراه به بالغ، فرد ییدارا یبرا زکات وجوبِ تحقّق( 9)

 2 و 0 ۀجینت                       است؛ نابالغ فرد ییدارا یبرا زکات وجوب تحقّق مستلزمِ
 وجوب تحقّق مستلزمِ نابالغ، فرد ییدارا یبرا زکات وجوب تحقّق مستلزمِ مستلزمِ( 4)

 مقدّمه                                                          است؛ نابالغ فرد ییدارا یبرا زکات
 مستلزمِ مشترک، مصلحت تیّعلّ همراهبه بالغ، فرد ییدارا یبرا زکات وجوبِ تحقّق( 5)

 4 و 9 ۀجینت                                 است؛ نابالغ فرد ییدارا یبرا زکات وجوب تحقّق
 

 یو. پردازدیم آن شیگشا به ،یجدل( او یرا به) استداللِ نیا گزارش ازپس ،یابهر
 بر باال، یبندصورت برخالف که، دهدیم دست به گرید یبندصورت دو مقام نیا در
 اسیق یگرید و است ییاستثنا اسیق یکی بلکه ست،ین استوار یحمل یاناقتر اسیق

 :است نیچن نخست یبندصورت. یشرط یاقتران
 

 [ج]
                                        ابد؛ییم تحقّق دوم حالت در حکم گاهآن ابد،ی تحقّق مشترک یژگیو تیّعلّ اگر( 0)

 مقدّمه                                                                                                   
                                                                                                                                                                                              

 تکـرار  یتمـام بـه  هـا مقدّمه در وسط حدّ کهیدرحال شده، جهینت( 2) و( 0) از( 9) چگونه که شود گفته است ممکن. 0
 کـه،  اسـت  نیا هاپاسخ از یکی. گنجدینم اندک نیا در و خواهدیم فراخ یمجال پرسش نیا به پاسخ. است دهینگرد

ـ  است متکرّر حذف کهبل ست،ین کم و شیب چیه یب وسط حدّ تکرّر انتاج شرط ،ییارسطو دگاهید برخالف  چیهـ  یب
 کیـ نزد اسـت  یگزارش دادندستبه ما مقصود چراکه م،یفشرینم یپا چندان پاسخ نیا بر جانیا در ما. کم و شیب

 .  اندیته هدشوار نیا از که دهدیم دست به یگرید یهایبندصورت یابهر خود ندهیآ یسطرها در. متن به
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 مقدّمه                                             است؛ افتهی تحقّق مشترک یژگیو تیّعلّ( 2)
 (مقدّم وضع) یاتّصال ییتثنااس اسیق ،2 ،0          است؛ افتهی تحقّق دوم حالت در حکم( 9)
 

 :بود خواهد نیچن زین ادشدهی مثال یبندصورت ه،یپا نیا بر
 

 [د]
 نابالغ فرد ییدارا یبرا زکات وجوب گاهآن ابد،ی تحقّق مشترک مصلحت تیّعلّ اگر( 0)

 مقدّمه                                                                                  ابد؛ییم تحقّق
 مقدّمه                                           است؛ افتهی تحقّق مشترک مصلحت تیّعلّ( 2)
         ابد؛ییم تحقّق نابالغ فرد ییدارا یبرا زکات وجوب( 9)

 ( مقدّم وضع) یاتّصال ییاستثنا اسیق ،2 ،0                                                       
 

: ستین کسانی آن یهامقدّمه صدق ۀنحو چون است، میعق اسیق نیا که دیگویم یابهر
 یرونیب فرض بر اتّکا بدون و( االمرنفس در ،یابهر ریتعب به ا،ی) خودیخودبه( 0) ۀمقدّم

 یرونیب فرض کی بر هیتک با بلکه خودیخودبه نه( 2) ۀمقدّم کهیدرحال است، صادق
به نخست، حالت در حکم تحقّق» فرض از است عبارت یرونیب فرض آن و است؛ صادق
 وجوب تحقّق» فرض از است عبارت ادشدهی مثال در و« )مشترک یژگیو تیّعلّ همراه
 نیا یابهر سخن ایگو«(. مشترک مصلحت تیّعلّ همراهبه بالغ، فرد ییدارا یبرا زکات
 یرونیب فرض لحاظ با که معلوم کجا از یول است، صادق خودیخودبه( 0) که است

 صادق( 2) ۀمقدّم گاهآن م،یریبگ نظر در را یرونیب فرض اگر بماند؟ صادق همچنان
 باشد؟ یباق خود صدق بر هم( 0) ۀمقدّم فرض نیا در که معلوم کجا از یول بود، خواهد

 .کنندیم دییتأ را برداشت نیا نییپا بند در یابهر سخنان
 ذهن در را یگرید یبندصورت ییگو که آوردیم یرو یانیب هب نیا ازپس یابهر

 یشرط یاقتران اسیق یالگو به بند نیا در را باال استدالل او که رسدیم نظر به. دارد
 :کندیم یبندصورت

 [ه]
آن باشد، آن علّت مشترک یژگیو و باشد داشته تحقّق نخست حالت در حکم اگر( 0)

  مقدّمه                                                 دارد؛ قّقتح مشترک یژگیو تیّعلّ گاه
 تحقّق زین دوم حالت در حکم گاهآن باشد، داشته تحقّق مشترک یژگیو تیّعلّ اگر( 2)

 مقدّمه                                                                                             دارد؛
آن باشد، آن علّت مشترک یژگیو و باشد داشته تحقّق نخست حالت در حکم اگر( 9)

  یشرط یاقتران اسیق ،2 ،0                       دارد؛ تحقّق زین دوم حالت در حکم گاه
 (دو هر در تامّ جزء وسط حدّ متّصل، ۀمقدّم دو از مرکّب)                                      
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 :شد تواند یبندصورت نیچن زین ادشدهی مثال سان،نیبد
 

 [و] 
 وجوب نیا علّت مشترک مصلحت و باشد واجب بالغ فرد ییدارا یبرا زکات اگر( 0)

 مقدّمه                                        دارد؛ تحقّق مشترک مصلحت تیّعلّ گاهآن باشد،
 نابالغ فرد ییدارا یبرا زکات گاهآن باشد، داشته تحقّق مشترک مصلحت تیّعلّ اگر( 2)

 مقدّمه                                                                                    است؛ واجب
 وجوب نیا علّت مشترک مصلحت و باشد واجب بالغ فرد ییدارا یبرا زکات اگر( 9)

  یشرط یاقتران اسیق ،2 ،0         است؛ واجب نابالغ فرد ییدارا یبرا زکات گاهآن باشد،
 (دو هر در تامّ جزء وسط حدّ متّصل، ۀمقدّم دو از مرکّب)                                      

 

یم کجا از یول بود، خواهد صادق آن یتال( 0) ۀمقدّم مقدّمِ صدق فرض در که دیگویم یابهر
 استدالل! برهان ازمندین است ییمدّعا نیا ماند؟یم صادق هم( 2) ۀمقدّم فرض نیا در که دیدان

 :کرد نینماد ریز برهانصورت قالب در توانیم را باال
 

(vi) (P & Q) → R, R → S ├ (P & Q) → S 
 

صورت نیجانشنمونه برهانصورت نیا که سازدیم آشکار (vi) برهانصورت در دقّت
 یتعدّ ۀقاعد. شودیم دهینام 0استلزام یتعدّ ۀقاعد هاجمله منطق در که است یبرهان

 یزیچ ملزومِ ملزومِ که کندیم انیب است شینماقابل ریز برهانصورت در که استلزام
 . است زیچ آن خود ملزومِ

(vii) P → Q, Q → R ├ P → R 

 نا،یسناب منطق در یشرط یاقتران اسیق از خاصّ یاگونه با است متناظر قاعده نیا
 تامّ جزء هاآن یدو هر در وسط حدّ که متّصل ۀمقدّم دو با یشرط یاقتران اسیق یعنی

 اسیق» را اوّل شکل گرید ضرب سه و ضرب نیا نایسابن. بسازند را اوّل شکل و باشد
 به جا،نیا در امّا یابهر. االنتاجیهیبد ـ( 231 اس،یالق: المنطق: الشفاء) داندیم« کامل

 را هااسیق نیا د،یجد و میقد دانانمنطق اجماع برخالف شد، گفته باال در که یلیدل
 اندینمایبازم ترروشن را خود دگاهید األفکار لیتنز در یو. داندینم متّصل یشرط منتِجِ

: ـنک) دهندینم دست به متّصل ۀجینت اند،بخشجهینت اگرچه ها،اسیق نیا که دیگویم و
 یمنفصل هاآن ۀجینت بلکه( 204ـ209 ،«األفکار لیتنز نقد یف اریالمع لیتعد» ،یطوس
  یعنی ؛(201 همان،) کبرا یتال نیع و صغرا مقدّم ضینق از مرکّب است ریناپذخُلوّ

                                                                                                                                                                                              

1. transitivity of implication 
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~P ˅ R.0 (201ـ204 همان،:  ـنک) است کرده نقد و نقل لیتفصبه را یابهر دگاهید یطوس، 
 .کند رجوع آن به خود دیبا ایجو ۀخوانند و گنجدینم مختصر نیا در آن گزارش یول

 ما که شود گفته است ممکن: دیگویم و پردازدیم مقدّر دخل دفع به سپس، ،یابهر
 داشتن با که است نیا آن و. میدار برهان دارد صلمتّ ۀجینت باال استدالل کهنیا بر

 تیّعل همراهبه نخست، حالت در حکم تحقّق» فرض از میتوانیم 2 و 0 یهامالزمه
 بر هیتک با ،یعنی نیا و. میریبگ جهینت را« دوم حالت در حکم تحقّق» ،«مشترک یژگیو

 حالت در حکم اگر» که گرفت جهینت را متّصل ۀگزار نیا توانیم ،2 و 0 یهامالزمه
 زین دوم حالت در حکم گاهآن باشد، آن علّت مشترک یژگیو و باشد محقّق نخست
 :دیکن توجّه ریز یبندصورت به«. است محقّق

 

 [ز]
 گاهآن باشد، آن علّت مشترک یژگیو و باشد محقّق نخست حالت در حکم اگر( 0)

 ( 0 ۀمالزم) مقدّمه                                           است؛ محقّق مشترک یژگیو تیّعلّ
                      است؛ محقّق زین دوم حالت در حکم گاهآن باشد، محقّق مشترک یژگیو تیّعلّ اگر( 2)

 (2 ۀزممال) مقدّمه                                                                                     
 فرض                   است؛ آن علّت مشترک یژگیو و است محقّق نخست حالت در حکم( 9)
 (مقدّم وضع) یاتّصال ییاستثنا اسیق ،9 ،0             است؛ محقّق مشترک یژگیو تیّعلّ( 4)
 (ممقدّ وضع) یاتّصال ییاستثنا اسیق ،4 ،2            است؛ محقّق زین دوم حالت در حکم( 5)
 حکم گاهآن باشد، آن علّت مشترک یژگیو و باشد محقّق نخست حالت در حکم اگر( 1)

 یشرط لیدل ،5 ،9                                               است؛ محقّق زین دوم حالت در
 

  :کرد انیب توانیم بهتر هاجمله منطق زبان به را باال برهان

 
 

(viii) (P & Q) → R, R → S ├ (P & Q) → S 
1          (1) (P & Q) → R           A 

2          (2) R → S                  A 

3          (3) P & Q                   A 

1, 3      (4) R                          1, 3, MPP 

1, 2, 3  (5) S                          2, 4, MPP 

1, 2      (6) (P & Q) → S        3, 5, CP 
 

                                                                                                                                                                                              

 Pه از ین زدس را به نحو دوسـو یتوان ایاستلزام م ۀبا کاربست قاعد دیو هم در منطق جد یسنّتدر منطق . هم 0

→ R استنتاج کرد. 
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یاستلزام م یتعدّ ۀاثبات قاعد یها براکه در منطق جمله است ین درست همان برهانیا
از  یدرک یتوان دانست که ابهریجا منی(. و از ا01، یبرخوردارآورند )قس: موحّد و 

 داشته است. 0یل شرطیدل ۀقاعد
د ین نکته را تمهیل خود نخست ایان دلیب یرد و برایپذیامّا برهان باال را نم یابهر

(، مستلزم ثبوت 4( و )2) یسطرها یعنیدوم،  ۀهمراه مالزم کند که ملزوم دوم بهیم
فرضِ  یۀ(، برپا4( و )2ب )یترک یعنین مجموع، ی(، هستند؛ و ا5سطر ) یعنیالزم دوم، 

(، تحقّق 9سطر ) یعنی، «مشترک یژگیت ویّهمراه علّثبوت حکم در حالت نخست، به»
توان ی( نباشد، نم9که اگر فرض ) یرونیا از ایگو ید که چرا، ولیگوینم یدارد. ابهر

 ز ناممکن خواهد بود. ی( ن4( و )2ب )ین صورت ترکیجه گرفت و در ای( را نت4)
اگر حکم در حالت نخست »م که یریپذید ما نمیگویمطلب باال، م یۀ، برپایابهر

 محقّق زین دوم حالت در حکمگاه مشترک علّت آن باشد، آن یژگیو و محقّق باشد
 یزمان ،یلزوم یشرط کی مثابتبه گزاره، نیا رایز. میریپذینم را( 1) سطر یعنی ،«است
 که معلوم کجا از یول باشند،( 5) مستلزمِ( 9) صدق فرضِ در( 4) و( 2) که است برقرار

 آن در استلزام نیا. نباشند( 5) مستلزم گرید فرض آن در( 4) و( 2) دیشا باشد؟ نیچن
 . لیدل ازمندین است ییمدّعا فرض
 سطر یعنی اوّل، ملزوم ثبوت فرض با مییبگو که است نیا درست: دیافزایم سپس، ،یو

علّت  مشترک یژگیو اگر که است صادق ،(2) و( 0) یسطرها یعنی مالزمه، دو انضمامبه ،(9)
گاه حکم در فرد بالغ ـ باشد، آن ییمثالً وجوب زکات در داراثبوت حکم در حالت نخست ـ 

ن، از یبه زبان نماد ز ثابت خواهد بود.یفرد نابالغ ـ ن ییحالت دوم ـ مثالً وجوب زکات در دارا
 ر است:یز یاز سطرها یکیدرست برهان باال  ۀجینت ینظر ابهر

 

1, 2, 3  (6') R → S 

1, 2      (6") (P & Q) → (R → S) 
 

( و 0انضمام )( به9صدق ) یعنیادشده، یفرض  یۀبرپا (R) یشرط ۀن گزاریگر، مقدّم اید یاز سو
 ن فرض صادق خواهد بود.یز تنها در همیآن ن یرو، تالنی(، صادق است و، از هم2)

 

  سوم ۀمقدّم شرح. 3. 5

 ،P انندم ،یگرید ۀگزار الزمِ ،Q مانند ،یاگزاره اگر که است نیا گرانیب سوم ۀمقدّم

                                                                                                                                                                                              

1. conditional proof 
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 همان نیا. بود خواهد ،P~ یعنی ملزوم، عدمِ مستلزم ،Q~ یعنی الزم، عدم گاهآن باشد،
 توانیم نییپا برهانِصورت در را آن که است یشرط یهاگزاره در ضینق عکس ۀقاعد

 .کرد اثبات توانیم دیآیم آن ریز در که یبرهان با و دید
(ix) P → Q ├ ~Q → ~P 

1       (1) P → Q                A 

2       (2) ~Q                      A 

1, 2   (3) ~P                       1, 2, MTT 

1       (4) ~Q → ~P            2, 3, CP 
 

 یاشارت زین«( فرض آن در الزم یانتفا سبب به« )»التقدیرِ ذلک علي الالزمِ النتفاءِ» عبارت
 یانتفا که جاآن از است، یمنتف الزم که میکن فرض گرا یعنی برهان؛ نیهم به است
  0.بود خواهد یمنتف هم ملزوم است، ملزوم یانتفا مستلزم الزم

 و میقد دانانمنطق اجماع برخالف ،یابهر که است آن مقدّمه نیا در جالب ۀنکت
:  ـنک) است معتبر ییارسطو منطق در هم که کشدیم چالش به را یبرهانصورت د،یجد

53 ،اُرگانون
b
 است نیا یابهر سخن(. 90 موحّد،:  ـنک) دیجد منطق در هم و ،(12-16

 ۀرابط فرض، نیا یۀپا بر که، دانست توانیم کجا از شودیم فرض الزم یانتفا یوقت که
. نباشد برقرار گرید هم یلزوم ۀرابط خودِ فرض نیا در دیشا پابرجاست؟ همچنان یلزوم

 یفرض صدق یتال یانتفا کهیدرحال دارد یاالمرنفس صدق یلزوم ۀرابط سخن، گرید به
( 0) سطر که شودیم آشکار راه نیا از زین باال برهان در وتتفا نیا. )دارد یریتقد و

 نیا صدقِ یچگونگ ن،یبنابرا.( است یکمک فرض( 2) سطر کهیحال در است یاصل فرض
 قلمرو در که دیگویم( 0) سطر. ستین یکم فرقِ نیا و کند؛یم فرق هم با گزاره دو

 که معلوم کجا از یول است، P الزمِ Q یریتقد و فرض هر از یپوشچشم با و تیّواقع
 گرید( 2) سطر صدق فرض در( 0) سطر دیشا نزند؟ هم بر را یلزوم ۀرابط نیا( 2) فرض
 نیا استنتاج رایز گرفت، جهینت را( 9) سطر توانینم گرید صورت، نیا در. نباشد صادق
 ار( 4) سطر کرد، استنتاج نتوان را( 9) سطر اگر و. است استوار( 0) سطر صدق بر سطر

 .گرفت جهینت توانینم هم
 ریپذبخش دو بر چهار گاهآن باشد، زوج چهار اگر( »الف) که است روشن. میبزن یمثال

( پ) که میکن فرض دییایب اکنون«. است ریپذبخش دو بر یزوج هر( »ب) که چرا ؛«است
 صادق همچنان را الف توانیم ایآ صورت، نیا در«. ستین ریپذبخش دو بر چهار»

                                                                                                                                                                                              

 فرض در ملزوم یانتفا سبب به یعنی ،«ریالتقد ذلک یعل الملزوم النتفاء: »شود گفته که است نیا تردرست. 0
 .است شده دگرگون کاتبان دست به و بوده نیچن اصل در هم یابهر عبارت دیشا .الزم یانتفا
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 نباشد، ریپذبخش دو بر ـ است زوج که ـ چهار اگر رایز! نه که رسدیم نظر به ت؟دانس
 با و است ب ۀفروشکنند و ناقض ت«. ستندین ریپذبخش دو بر هازوج یبرخ( »ت) گاهآن

 ختنیفرور با. است الف گاههیتک و شالوده ب که چرا زد،یریفروم هم الف ب، فروشکستن
 جهینت آن از را مقدّم رفع یتال رفع یۀبرپا و کرد بیترک آن اب را پ توانینم گرید الف

 آن انیم ،یشرط لیدل کاربست با توان،ینم گرید دیاین دست به مقدّم رفع یوقت. گرفت
 . ساخت برقرار یشرط یارابطه یتال رفع و

 مالزمه یبقا به مشروط را ضینق عکس ۀقاعد یدرست یابهر که است هیپا نیهم بر
 P → Q اگر که کندیم یبازساز نیچن را آن و داندیم یشرط ۀمقدم دنمان صادق و

آن است، صادق هنوز P → Q که گاهبدان هم باشد صادق Q~ اگر گاهآن باشد، صادق
 . بود خواهد صادق P~ گاه

 
  چهارم ۀمقدّم شرح. 4. 5

 بر است حکم لیتمث و. »است لیتمث استدالل ۀگانسه اقسام از یکی م،یدانیم کهچنان
« خوانند یفقه اسیق آنرا و مشابهت، بسبب باشند کرده هشیشب بر آنک مانند یزیچ
 است یزیچ: اصل. 0: است استوار هیپا چهار بر لیتمث(. 999 ،اإلقتباسأساس ،یطوس)

 اصل به که است یزیچ: فرع. 2 ؛هیعل سیمق ـ شودیم اسیق بدان یگرید زیچ که
: حکم. 4 است؛ فرع و اصل انیم شباهت وجه: جامع. 9 ؛سیمق ـ شودیم اسیق

 نیا بر. شودیم داده تیسرا هم فرع به مشابهت، راه از و، دارد اصل که است یمحمول
 الحاق اسیق: »کنندیم فیتعر نیچن ـ شیخو مصطلح یۀبرپا ـ را اسیق هانیفق اساس،

 (. جاهمان« )دو هر جامعِ یوجه جهت از یحکم در یاصل به بُود یفرع
 پس شارع، بنص باشد معلوم اصل در حکم» که است نیا یفقه اسیق در مهمّ ۀنکت

گونه چهارم ۀمقدّم در یابهر یول(. جاهمان« )مشابهت جهت از کنند الحاق او به فرع در
 بلکه ست،ین شارع فعل گزاره خودِ آن در ایگو که کندیم گزارش را یفقه اسیق از یا

یم که اندآن بر دیگویم سخن آنان از یابهر که یانیجدل. است شارع فعل آن ملزوم
 الحاق فرع به لیتمث راه از را آن حکم و داد قرار اسیق یمبنا را یاگزاره نیچن توان
 ملزوم همان است شارع فعل چهآن که دیگویم و ردیپذینم را نظر نیا امّا، ،یابهر. کرد

 .    ردیبگ بر در هم را زمال نیا شرع نظر که ندارد یضرورت چیه و. الزم نه است،
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  پنجم ۀمقدّم شرح. 5. 5
 نیا. دینمایم ستهیبا« دَوَران» ۀواژ حیتوض میبپرداز مقدّمه نیا شرح به کهآن ازشیپ

 و ،چرخنده یمعنا به« دائر» زین. است چرخش یمعنا به است، روشن کهچنان واژه،
 کهن یهاابیآس در. اندآن ۀوادخان هم ۀواژ دو محور، ای چرخشگاه یمعنا به« مدار»

 نیا مرکز در  و دیچرخیم ثابت سنگ کی یرو بر که داشت وجود یچرخان گِردِ سنگِ
یم آن گرد بر چرخان سنگ که داشت قرار یالهیم[ شکلرهیدا]=  مانندپَرهون سنگِ دو

یم سنگ بودیم لهیم آن اگر. بود مدار لهیم آن و دائر چرخان سنگِ نیا. دیچرخ
 . دیچرخ توانستینم و شدیم در به یجا از وگرنه بچرخد توانست

یم یوصف مدار بر دائر را یحکم هرگاه زین گذشته انیاصول از یاپاره سان، نیهم به
 افتند،ییم معدوم اشعدم با و موجود یوصف وجود با را یحکم که معنا نیا به دند،ید
 لیدال یۀبرپا که، دندیدیم آنان نمونه، یبرا. است حکم نیا علّت وصف آن که گفتندیم

 که کردندیم حکم رو، نیهم از و نه؛ وگرنه است حرام باشد آوریمست خَمر اگر ،یشرع
 فقه اصول اصطالح در دَوَران ن،یبنابرا. است خمر حرمت علّت یآوریمست شارع نظر از

 همان ای) لیتمث رد ژهیوبه روش نیا. تیّمعلول و تیّعلّ ۀرابط اثبات یبرا است یروش
 در حکم ثبوت. 0: است استوار مقدّمه سه بر یلیتمث هر رایز داشت؛ کاربرد( یفقه اسیق

 جامع ثبوت. 9 حکم، به نسبت( شبه وجه) جامع یِعنوان وصف تیّعلّ. 2 ،(به مشبّه) اصل
 است دوران 2 ۀمقدّم اثبات یهاراه از یکی هانیفق و انیاصول نزد(. مشبّه) فرع در
 (.015 ،المنطق بیتهذ یعل ةیالحاش ملّاعبداللّه، ،یزدی)

 معنا نیبد آور؛نیقی نه دانند،یم نیآفرگمان تنها را دوران امّا، ان،یمنطق و انیفلسف
یم دیپد را گمان نیا تنها عدم، و وجود در گرید یزیچ مدار بر یزیچ بودن ریدا که

 تواند رایز. بخشدینم ینیقی چیه نهیمز نیا در یول است، ریدا آن علّتِ مدار آن که آورد
. نباشد آن معلول یول ،باشد گرید یزیچ مدار بر ریدا عدم و وجود در یزیچ که بود

به است، تامّه علّت جزء نیواپس مدار بر ریدا شیخو عدم و وجود در یمعلول هر کهچنان
 معلولِ همه، نیا با و، ستین زین نیا نباشد آن اگر و هست زین نیا باشد آن اگر یاگونه

 ،یحلّ) رواست هم شرط ۀدربار سخن نیهم. است تامّه علّت معلول بلکه ستین جزء آن
 (. 911ـ911 ،یشهرزور ؛931،الجلیة القواعد

: دیگویم و زندیم ینینمک مثال دَوران روش نقض یبرا المحصّل در یراز فخر
یم مسجد در یکی که کنند تیحکا کهچنان را؛ فیضع گمان مگر رساندینم دوران»

 رونیب و خاستیبرم انسان آن گفت،یم اذان و آمدیم درون به مؤذّن هرگاه و نشست
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 تو میگویم اذان هرگاه نمیبیم که است شده چه مرا: گفت او به مؤذّن پس. شدیم
 تو کنمیم شدن رونیب آهنگ من که هرگاه بل ست،ین نیچن: گفت ؟یشویم رونیب

 ،یطوس:  ـنک« )است فیضع تیّعلّ بر دوران داللت که دهدیم نشان نیا. ییگویم اذان
 دوران که است نیا مثال نیا در یراز فخر سخن یۀمابن(. 951ـ955 ،المحصّل صیتلخ
 . تیّعلّ از است اعمّ مصاحبت و کند،ینم داللت تیّمع و مصاحبت ازشیب یزیچ بر

 دَوَران، یاقتضا به که، اندآن بر یرابه نظر مورد ورزانجدل. شرح به میبازگرد اکنون
 نیّمع فرض کی در شئ آن ثبوت ۀکنندجابیا علّتِ االمرنفس و واقع در شئ ثبوت
 ثبوت مدار بر است ریدا نیّمع فرض کی در شئ ثبوت که جاآن از سخن، گرید به. است
 . است نیّمع فرض در شئ آن ثبوت علّت واقع در شئ ثبوت پس واقع، در شئ

 زیچ دو جانیا در دَوَران از شما منظور که دیگویم ورزانجدل نیا برابر در یابهر
 واقع در شئ آن ثبوت مدار بر ریدا هافرض ۀهم در شئ ثبوت. 0: بود نتواند ترشیب

 فرض. است واقع در شئ آن ثبوت مدار بر ریدا هافرض از یبرخ در شئ ثبوت. 2 است؛
 آن با یول شود فرض ثابت یاحوال و طیشرا در ئش که است ممکن رایز است، نادرست 0

. سازدینم روشن ازشیب را خود سخن یابهر. باشد نداشته یواقع ثبوت احوال و طیشرا
ابن که معلّق، انسان برهان با فلسفه اهل. میزنیم یمثال یو سخن داشتروشن یبرا
 در را یانسان رهانب نیا در یو. هستند آشنا نهد،یم شیپ نفس وجود اثبات یبرا نایس

 ادراک گونهچیه یول دارد هم یاریهوش دارد، جسم که کندیم فرض یاحوال و طیشرا
 ثبوت یانسان نیچن که است روشن(. 2/232 ،هاتیالتنب و اإلشارات:  ـنک) ندارد یحسّ
 مدار بر ریدا فرض نیا در انسان ثبوت ن،یبنابرا. دارد یفرض ثبوت تنها بلکه ندارد، یواقع
 شیب 2 از یول م؛یریپذیم که، دیگویم یابهر را، 2 فرض امّا و. ستین واقع در او تثبو
 نیا. هاستفرض از یبرخ در شئ ثبوت علّت واقع در شئ ثبوت که دیآینم الزم نیا از
 فرض کی در شئ ثبوت علّت واقع در شئ ثبوت که دیکنیم ادّعا شما که است یحال در
 . لیدلیب تاس ییمدّعا نیا. است نیّمع

نشان دوران  اصالً که است یشرط به همه نیا که کندینم اشاره نکته نیا به یابهر
 .ستین نیچن که میدانست یول باشد، تیّعلّ گر

 

  ششم ۀمقدّم شرح. 6. 5
 است گرید یاگزاره صدقِ مستلزم ای یاگزاره هر که مدّعاست نیا گرانیب ششم ۀمقدّم

 در که یبرهان با و بازگو، توانیم نییپا ۀیّقض قالب در را عامدّ نیا. آن کذب مستلزم ای
 .کرد اثبات توانیم دیآیم آن ریز
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(x)├ (P → Q) ˅ (P → ~Q) 
1     (1) Q ˅ ~Q                                                     A 
2     (2) Q                                                              A 
2     (3) P → Q                                                      2, SjI

1 
       (4) Q → (P → Q)                                           2, 3, CP 
5     (5) ~Q                                                           A 
5     (6) P → ~Q                                                    5, SjI (subs.)2 
       (7) ~Q → (P → ~Q)                                       5, 6, CP 
       (8) [Q → (P → Q)] & [~Q → (P → ~Q)]        4, 7, &I 
       (9) (P → Q) ˅ (P → ~Q)                                1, 8, CD 

 

 یبانیپشت یان مورد نظر ابهریدگاه جدلیها از دجا دانسته آمد که منطق جملهنین، تا ایبنابرا
نه  Pز است که ید جایگویداند و میبرهان را درست نمن صورتیا ین، ابهریکند. با وجود ایم

هام منع خلوّ دارد ی، ایبه نظر ابهر ،(x) ۀیّگر سخن، قضی. به دQ~اشد و نه مستلزمِ ب Qمستلزمِ 
 ر صادق باشد:یرا ممکن است که شقّ سومِ زیست، زیمانعةالخلوّ ن یراستو به

(xi) ~(P → Q) & ~(P → ~Q)  
 :مییبگو که است نیا درست (x) ۀیّقض یجا به که دیگویم ه،یپا نیا بر ،یابهر

(xii) ├ (P → Q) ˅ ~(P → Q) 

 ،یول. است Q مستلزم P که ستین نیچن: است نیا گرانیب یفصل بیترک نیا دوم ۀساز
 .باشد Q~ مستلزم P که دیآینم الزم نیا از د،یگویم یابهر

 یسازوکارها با (xi) زدس میبدان که شودیم ترجالب یهنگام انیجدل با یابهر نزاع
 که، دهدیم نشان نیا. است صادق آن ضینق رو،نیا از و، مدانجایم تناقض به هاجمله منطق

 کهنیا یبرا. ندارد سوم شقّ و است مانعةالخلوّ یراستبه (x) ۀیّقض ،یابهر ۀگفت برخالف
 :میکن ثابت را ریز برهانصورت دو دیبا نخست م،یده نشان را (xi) زدس یِانجامتناقض

 

 (xiii)  ~(P → Q) ├ P & ~Q 
1      (1) ~(P → Q)                       A 
2      (2) ~(P & ~Q)                      A 
2      (3) ~P ˅ ~~Q                       2, De M 
2      (4) P → ~~Q                       3, Impl 
2      (5) P → Q                           4, DN 
1, 2  (6) (P → Q) & ~(P → Q     1, 5, &I 
1      (7) ~~(P & ~Q)                   2, 6, RAA 
1      (8) P & ~Q                          7, DN 

                                                                                                                                                                                              

0 .SI نوشتِ کوتهSequent Introduction برهان( است و منظور از صورت ی)معرّفSj برهان صورتj   است کـه در
 هفتم اثبات شده است.  ۀمقدّم

2 .subs. نوشتِ کوتهsubstitution-instant برهـان  ن صـورت یجانشـ ن سـطر نمونـه  ین( است. در ایجانش)نمونهj 
 شده است.   یمعرّف
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 (xiv) ~(P → ~Q) ├ P & Q 
1      (1) ~(P → ~Q)                         A 
2      (2) ~(P & Q)                            A 
2      (3) ~P ˅ ~Q                             2, De M 
2      (4) P → ~Q                              3, Impl 
1, 2  (5) (P → ~Q) & ~(P → ~Q)    1, 4, &I 
1      (6) ~~(P & Q)                          2, 5, RAA 
1      (7) P & Q                                 6, DN 

  :رساند اثبات به هیّقض کی عنوانبه را (xi) ضینق توانیم یسادگبه کنونا

 
(xv) ├ ~[~(P → Q) & ~(P → ~Q)]   
1      (1) ~(P → Q) & ~(P → ~Q)           A 
1      (2) ~(P → Q)                                  1 &E 
1      (3) ~(P → ~Q)                                1 &E 
1      (4) P & ~Q                                      2 SjI 
1      (5) P & Q                                        3 SkI   
1      (6) ~Q                                             4 &E 
1      (7) Q                                               5 &E 
1      (8) Q & ~Q                                     6, 7 &I 
        (9) ~[~(P → Q) & ~(P → ~Q)]      1, 8 RAA 

 

 ترنیسنگ یابهر ۀکفّ از انیجدل ۀکفّ که رسدیم نظر به م،یگفت تاکنون چهآن یۀپا بر
 اگر و اند،سنگهم دو هر دگاهید دو نیا که سازدیم رآشکا ترقیدق سنجش یول است،
 خواهد روشن هفتم ۀمقدّم شرح در کهچنان. ترازوهاست تفاوت خاطرِ به هست یتعارض

 منطق روانیپ و انیرواق همچون ـ هستند که یکسان هر ـ یابهر نظر مورد انیجدل شد،
 همچون یابهر کهیرحالد نگرند،یم منطق به یمادّ استلزام منظر از یراسلـفرگه

 اختالف نیهم. کندیم نظر منطق به یربط استلزام منظر از ربط دانانمنطق و انینویس
 متفاوت، یمنظرها آن یۀبرپا مختلف، ینظرها نیا و. است شده نظر اختالف سبب منظر

 . انددرست دو هر
 0الصدقممکن را آن یابهر که است (xi) زدس ،انیجدل و یابهر نزاع یکانون ۀنقط

  از (xi) چراکه شمارند،یم 2ناسازگار رو،نیا از و، محال را آن انیجدل کهیدرحال داندیم
 را (xi) اگر حال. باشد داشته سوم شقّ که است محال (x) و است (x) سومِ شقّ آنان نظر
 و( صفحه نیهم در 0 جدول) باشد یارزش تابع یکی که میبگذار متفاوت جدول دو در
 و ناسازگار یاوّل یۀبرپا که دید میخواه ،(بعد ۀصحف در 2 جدول) یارزشرتابعیغ یگرید

                                                                                                                                                                                              

1. contingent 
2. inconsistent  
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 انیجدل و یابهر اختالف که دهدیم نشان نیا و. بود خواهد الصدقممکن یدوم یۀبرپا
  .دیگویم یدرست سخن خود یمبنا بر هاآن از کی هر و است ییمبنا

 

 (0 جدول)
 

 هفتم ۀمقدّم شرح. 7. 5
 بل ست،ین ملزوم وجود فرض به یازین مالزمه اثبات یبرا که دیگویم هفتم ۀمقدّم

 اگر کهچنان باشد؛ معلوم( اهتبد به ای) لیدل با الزم وجود که است بس اندازه نیهم
 کی یِتال را آن توانیم درنگیب ،یزیچ یِاالمرنفس ثبوت بر دالِ شود اقامه یلیدل

 یاگزاره صدق اگر سخن، گرید به! باش یخواه هرچه گو مقدّم، داد؛ قرار یشرط ۀگزار
 نیا. است صادق P → Q کاذب، خواه باشد صادق P خواه گاه،آن باشد، معلوم Q مانند
  :هاستجمله منطق یهابرهانصورت از یکی ـ! جالب چه ـ مدّعا

 
(xvi) Q ├ P → Q 
1       (1) Q              A 
2       (2) P               A 
1, 2  (3) P & Q       1, 2, &.I 
1, 2  (4) Q               3, &.E 
1      (5) P → Q      2, 4, CP 

 

 که یلیدل: دیگویم او. زندیوام یجدل یامقدّمه عنوانبه را آن یهراب کهنیا ترجالب و
 گرید یزیچ و زیچ آن انیم ۀمالزم بر ییتنهابه کند داللت یزیچ یاالمرنفس ثبوت بر

 آمده الزم گرید زیچ آن از زیچ آن که دهد نشان دیبا آن بر افزون کهبل کند،ینم داللت
 صدق دیبا تنها نه P → Q مانند یشرط ۀگزار کی دقص اثبات یبرا گر،ید انیب به. است

Q لزومِ دیبا بلکه Q از P کرد ثابت هم را.  

 
 

~(P→Q)& 

~(P→~Q) 

~(P→~Q) ~(P→Q) P→~Q P→Q ~Q Q P 
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P Q P  
 مرتبط

است به   Q 

P  
 است مرتبط
 به

 ~Q 
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 (2 جدول)
 

! دو هر با: است ساده اریبس پاسخ ؟یابهر ای انیجدل: ستیک با حق انهیم نیا در
 که یاستلزام یول است، 0(یمادّ) یارزشتابع ندیگویم سخن آن از انیجدل که یاستلزام

 نیا تفاوت از ترشیب یآگاه یبرا. )است 2(ییمعنا) یمنطق نهاده انگشت آن بر یابهر
 (.19ـ 13 ن،یکه ـ دمنیت ؛20ـ3 ،یفلّاح ؛001 موحّد،:  ـنک دو،

: دیآیم دست به یاسالم ۀدور منطقِ نگارانخیتار یبرا مهمّ اریبس ۀنکت کی جانیا از
 گرید به. داندیم یجار منطق در را یبطر استلزام( الزاهرة الرسالة در کمدست) یابهر

 یبرا) است 9یربط منطق یاگونه ـ سند نیا یۀبرپا کمدست ـ یابهر منطق سخن،
 (. دیر:  ـنک ،یربط منطق با ییآشنا

 اگر که است نیا مدّعا. پردازدیم یگرید یمدّعا سنجش و گزارش به سپس، ،یابهر
P ثبوت رب دالّ لیدل انضمام به Q ثبوت بر دالّ لیدل گاهآن باشد، ثابت Q و است؛ ثابت 

 انضمام به P اگر ن،یبنابرا. است ثابت هم Q گاهآن باشد، ثابت Q ثبوت بر دالّ لیدل اگر
 « Q ثبوت بر دالّ لیدل» دییایب. است ثابت هم Q گاهآن باشد، ثابت Q ثبوت بر دالّ لیدل

 

 :میکن یبندصورت نیچن را باال یمدّعا میانتویم صورت نیا در م،یبنام R را
 

                                                                                                                                                                                              
1. (material or) truth-functional implication 
2. entailment, logical implication 
3. relevant logic 
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(xvii) (P & R) → R, R → Q ├  (P & R) → Q 

 

 که ردیپذینم یعنی رد؛یپذینم را برهانصورت نیا دوم ۀمقدّم نخست، گام در ،یابهر
 داند؛یم واضح و روشن را مطلب نیا و باشد، Q وجود مستلزم Q وجودِ بر لیدل وجودِ

 است ممکن که معنا نیا به شود، جمع Q عدمِ با تواندیم Q وجود بر لیدل وجود رایز
 یشناسمعرفت زبان به را نکته نیا. ندارد وجود Q که گاهبدان هم باشد لیدل Q وجود بر
 یباور که است ممکن رایز ست،ین 2صدق مستلزم 0هیتوج که کرد انیب نیچن توانیم

 چرخدیم نیزم گرد بر دیخورش کهنیا به باور نمونه، یبرا. نباشد ادقص یول باشد موجّه
 .است بوده کاذب یول موجّه یباور گذشتگان یبرا

 یهامقدّمه از یکی کذب که استدالل ۀمادّ به ناظر بود ینقد آمد گفته باال در چهآن
 دکوشیم و دگرنیمدر استدالل صورت به یابهر ،یبعد گام در. ساختیم آشکار را آن
 که ادشدهی ۀنکت از: دیگویم او. ندارد یمنطق اعتبار زین آن صورت که دهد نشان تا

 که است استوار فرض نیا بر مدّعا نیا رایز ست؛ین یرفتنیپذ شما یمدّعا هم باز م،یبگذر
 است لیدل ازمندین فرض نیا یدرست و است، زیچ آن خود ملزوم یزیچ ملزومِ ملزومِ

 (. دوم ۀمقدّم یانیپا بخش: قس)
 

 هشتم ۀمقدّم شرح. 8. 5
 :دیگویم هشتم ۀمقدّم

 [ح]
 فرض نیا یۀبرپا خودش باشد، ثابت محقّق و یواقع امور مجموع انضمامبه یزیچ اگر( 0)

 مقدّمه                                                                                      است؛ ثابت
 مقدّمه                     است؛ ثابت هم االمرنفس در باشد، ثابت فرض نیا یۀبرپا اگر( 2)
 ثابت هم االمرنفس در باشد، ثابت محقّق و یواقع امور مجموع انضمامبه یزیچ اگر( 9)

 یشرط یاقتران اسیق ،2 ،0                                                                   است؛
 

 االمرنفس در هرچه و است، ثابت فرض نیا یۀبرپا شئ نیا که است نیا( 2) ۀمقدّم لیدل
 نیا که ،یواقع امور ۀهم فرض نیا یۀبرپا چراکه) ستین ثابت فرض نیا یۀبرپا نباشد ثابت
 االمرنفس در شئ نیا پس ،(دارند یاالمرنفس ثبوت است، ملحق و منضم هاآن به هم شئ
 :رسدیم فرجام به موافق ضینق عکس با لیدل نیا که است روشن. است ثابت
 

                                                                                                                                                                                              
1. justification 
2. truth 
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 [ط]
  مقدّمه                                                  است؛ ثابت فرض نیا یۀبرپا شئ نیا( 0)
 مقدّمه                    ست؛ین ثابت فرض نیا یۀبرپا نباشد ثابت االمرنفس در هرچه( 2)
 ضینق عکس ،2            است؛ ثابت االمرنفس در باشد ثابت فرض نیا یۀبرپا هرچه( 9)
 اوّل شکل اسیق ،9 ،0                                   است؛ ثابت االمرنفس در شئ نیا( 4)
    است؛ ثابت االمرنفس در شئ نیا باشد، ثابت فرض نیا یۀبرپا شئ نیا اگر( 5)

 یشرط لیدل ،4 ،0                                                                                    
 

 خود ها،آن تبعبه و، یابهر نظر مورد انیجدل کهنیا بر است یگرید نشان( 5) سطر
 .اندداشته( شرط یمعرّف ای) یشرط لیدل ۀقاعد از یدرک یابهر

 عکس تنها که است آن بر و داندینم درست را موافق ضیقن عکس امّا یابهر ،یبار
 رو، نیهم از(. 031 ،«اریالمع لیتعد» ،یطوس: ـنک) دارد یمنطق اعتبار مخالف ضینق
 برهان راه از را( 9) سطر و کندیم تیتقو را آن بپردازد استدالل نیا نقد به کهآن ازشیپ

 :رساندیم اثبات به خلف
 [ی]

 ضِینق) ؛ستندین ثابت االمرنفس در اندثابت فرض نیا یۀبرپا که ییزهایچ از یبرخ( 0)
  فرض                                                                                                 (9
 مقدّمه                    ؛ستین ثابت فرض نیا یۀبرپا نباشد ثابت االمرنفس در هرچه( 2)
 ؛ستندین ثابت فرض نیا یۀبرپا اندثابت فرض نیا یۀبرپا که ییزهایچ از یبرخ( 9)
  اوّل شکل اسیق ،2 ،0                                                                      (تناقض)
 (فرض ضینق) ؛است ثابت االمرنفس در باشد ثابت فرض نیا یۀبرپا هرچه( 4)

  خلف برهان ،9 ،0                                                                                     
 رایز است، خلف نیا که میریپذینم: »دیگویم استدالل نیا نقد در سپس، ،یابهر

 نیا ثبوت یعنی محال، مستلزم که است زیجا محال و است محال ما نزد فرض نیا
 شارح یبرا یابهر سخن«. ستین نیچن که دیگفت چرا پس. باشد آن، ثبوت عدم و[ شئ]

سخن که باشد[ ی] در( 0) سطر« فرض نیا» از یو منظور اگر. است مبهم و گنگ اریبس
یم واقع در کندیم اقامه را برهان نیا که یکس رایز است، آوربرهان یمدّعا نیع اش

 اگر و دهد؛ نشان است محال مستلزم هک راه نیا از را فرض نیهم بودن محال خواهد
 اًیثان و داندیم محال را آن چرا ستین معلوم اوّالً که باشد[ ح] در( 0) مقدّم منظورش
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 یسادگبه یابهر ن،یا از گذشته. دیآیم الزم آن از تناقض نیا چگونه که ستین روشن
 .دهدینم تدس به متّصل یِشرط[ ح] که دیبگو خود ۀژیو دگاهید یۀبرپا توانستیم
 
 نهم ۀمقدّم شرح. 9. 5
 بیرق استدالل ۀجینت که یاسیق است، معارضت اسیق جدل در پرکاربرد یهاروش از یکی
 اشمادّه که یاسیق با معارضت که دیبگو خواهدیم نهم ۀمقدّم در یابهر. کندیم ابطال را

 صدق یاسیق نیچن رایز. یرمنطقیغ و عبث است یکار است حیصح اشصورت و صادق
 یبرا تالش پس .است الکذبممتنع باشد الصدقیضرور چهآن و است، یضرور اشجهینت

 نیا که است یهیبد و است، ممتنع کی اثبات یبرا تالش واقع در جهینت نیا کذب اثبات
 عدم بر لیدل ۀاقام: »کندیم انیب نیچن را مطلب نیا یابهر. ماند خواهد سترون تالش
 صادق اگر مقدّمات رایز است، فاسد آن مُنتِجِ مقدّماتِ بودن مّتا صورت در مدّعا ثبوت
 یابهر البتّه«. است ناممکن آن ینف نیبنابرا و دیآیم الزم ضرورتبه هاآن از جهینت باشند

یم نظر به یول د،یگوینم یسخن استدالل صورت صحّت از( مقدّمات) موادّ صدق کنار در
 تنها صادق مقدّمات رایز دارد، اشاره زین یصور صحّت هب« مُنتِجِ مقدّمات» ریتعب که رسد

 .  بود خواهند بخشجهینت شوند بیترک یدرستبه کهیهنگام
 عدم بر توانیم که ندیگویم و رندیپذینم را سخن نیا امّا، ،یابهر نظر مورد انیجدل

 لِیدل ۀسازند یهامقدّمه  سراغ به سپس و کرد، اقامه لیدل هم مدلّل یمدّعا کی ثبوت
 صادق اگر رایز ست،ین صادق مقدّمه نیا که گفت و کرد نییتع را یکی و رفت مدّعا آن
 ثابت هم مدّعا ستیبایم گاهآن اند،صادق گرید ی(ها)مقدّمه که گاهبدان هم بود،یم

 .ستین کهیحال در باشد،
نییتع ۀقدّمم آن رایز برد،ینم ییجا به راه هم ترفند نیا که دیگویم پاسخ در یابهر

 در. است شده ثابت لیدل با ای است، مسلّم ای است، یهیبد ای: ستین رونیب حال سه از شده
 روشن یابهر. ستین ریپذمعارضت یهیبد چراکه کرد، معارضه آن با توانینم نخست حالت

 که باشد نیا اشلیدل رسدیم نظر به یول ست،ین ریپذمعارضت یهیبد چرا که سازدینم
 ضینق صدق امتناع ینیقی ۀگزار شرط و اند،اتیّنیقی شمار در( اتیّاوّل کمدست ای) اتیّهیبد
 اثبات یبرا تالش یهیبد با معارضه ن،یبنابرا(. 0/09 ،اإلشارات شرح ،یطوس:  ـنک) است آن
 به کار نیا رایز کرد، معارضه آن با توانینم هم دوم حالت در امّا و. عبث :است ممتنع یامر

 در و. تناقض: است شده واقع میتسل مورد که گاهبدان هم است مقدّمه آن میتسل دمع یمعنا
 شانبیترک و باشند صادق اگر که است یگرید مقدّمات ۀجینت خود مقدّمه آن سوم حالت

 نکته نیا ادکردی جانیا در. ناممکن اشینف بر لیدل ۀاقام و بود خواهد یضرور باشد حیصح
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 نیبنابرا و اند،صادق ریناپذمعارضت اسیق مقدّمات ،یابهر سخن یۀرپاب که، دینمایم ستهیبا
 نیبد و تامّ، صورتْ و مادّه در اندشده ثابت ییهااسیق با حتماً( سوم حالت) باشند ینظر اگر

 .است ممتنع شانکذب و یضرور شانصدق سبب
 

 جهینت. 6
 یکی ۀچهر از را یفراموش غبار ،الزاهرة الرسالة حیتصح با کهنیا بر افزون یکنون جستار

 با است، داده قرار معاصر پژوهانمنطق دسترس در را آن و زدوده یابهر یمنطق آثار از
 روشن را یابهر یمنطق فکر یایزوا از یبرخ د،یجد منطق منظر از آن لیتحل و شرح

 یهاشهیاند یبازشناس مقام در رو شیپ پژوهش یآوردهادست نیترمهم .است ساخته
 :قرارند نیبد یابهر یقمنط

 یتعدّ ۀقاعد د،یجد و میقد دانانمنطق اجماع برخالف ،الزاهرة الرسالة در یابهر. 0
 که را یبرهان نیهم درست یو. داندینم متّصل یشرط منتجِ را( یشرط اسیق) استلزام
 . کشدیم نقد به و آوردیم انیم به نهندیم شیپ قاعده نیا اثبات یبرا امروزه
 . است شناختهیم را( شرط یمعرّف) یشرط لیدل ۀقاعد یرابه. 2
 ضینق عکس ۀقاعد د،یجد و میقد دانانمنطق اجماع برخالف رساله، نیا در یابهر. 9
 یشرط ۀمقدم صدق یبقا به مشروط را قاعده نیا یدرست او. کشدیم چالش به را یشرط

 صادق Q~ اگر گاهآن اشد،ب صادق P → Q اگر که کندیم یبازساز نیچن را آن و داندیم
 . بود خواهد صادق P~ گاهآن است، صادق هنوز P → Q که گاهبدان هم باشد
 یهاگزاره در که است آن بر دانان،منطق گرید برخالف رساله، نیا در یابهر. 4
 . ندارد یمنطق اعتبار موافق ضینق عکس یحمل

 و یربط استلزام منظر از ط،رب دانانمنطق همچون رساله، نیا در کمدست ،یابهر. 5
 و انیرواق همانند ،یو بیرق انیجدل کهیدرحال کند،یم نظر منطق به یارزشرتابعیغ
 1.نگرندیم منطق به یارزشتابع و یمادّ استلزام ۀچیدر از ،یراسل ـ فرگه منطق روانیپ

 

 منابع فهرست
 .9029 ۀشمار ،ینجف مرعشي اللّه آیت ۀکتابخان خطّي، ۀنسخ ،الزاهرة الرسالة اثیرالدین، ابهري،. 0

 .5300 ۀشمار تهران، دانشگاه ۀکتابخان خطّي، ۀنسخ ،الزاهرة الرسالة ، ــــــــــ. 2

                                                                                                                                                                                              

نسخه حیتصح و مقابله، ،یپردازنسخه ،یشناسنسخه ،یابینسخه که دانندیم ستهیبا را نکته نیا ادکردی انیپا در سندگانینو. 0
 دیّس یآقا جناب ،یگرام دوست از دیبا زین. است بوده اوّل ۀسندینو کار متن لیتحل و ،شرح ،یشناسمتن دوم؛ ۀسندینو کار ها

دست به را( ره) یمرعش اللّهتیآ ۀکتابخان ۀنسخ که تهران، دانشگاه در یاسالم ۀفلسف یدکتر یدانشجو اعظم، یموسو یمصطف
 .     میبگزار سپاس دیرسان مان



 019 لیتحل و ح،یتصح ،یشناسمتن ،یشناسنسخه: یابهر نیرالدیاث ۀنوشت «الزاهرة الرسالة» 
Athīr ʾal-Dīn Abharī’s “al-Risālat ʾal-Zāhirah”: An Edition, Commentary and … 

 

 .0391 ۀشمار ،یاسالم شوراي مجلس ۀکتابخان خطّي، ۀنسخ ،الزاهرة الرسالة ، ــــــــــ. 9

 ،یاسالم شوراي مجلس ۀکتابخان ،یخطّ ۀنسخ ،دوم ریتحر: منطق: األفکاریمنته ، ــــــــــ. 4
 .2152 ۀشمار ۀمجموع

 دیسع قیبتحق مدکور، میابراه الدکتور له قدّم و راجعه اس،یالق ـ4: المنطق: الشفاء نا،یسابن. 5
 . 0423 قم، ،یالقرب یذو منشورات د،یزا

شرح و یالطوس نیرالدیلنص الشرح مع مجلّدات، ثالث ،هاتیالتنب و اإلشارات ، ــــــــــ. 1
 .0939 قم، نشرالبالغة، ،یالراز نیالدلقطب الشرح

 انتشارات ۀمؤسس ،یسلطان بیاد نیالدرشمسیم ۀترجم ،(اُرگانون) ارسطو منطق ارسطو،. 1
 .0913 تهران، نگاه،

 ،یاکبر رضا ۀترجم ،هاجمله منطق: نینماد منطق به نو یدرآمد ن،یکه هاوارد و پل، دمن،یت. 3
 .0939 تهران، ،(ع) صادق امام دانشگاه انتشارات

 یشورا مجلس ۀکتابخان ،5ج ،ملّي شوراي مجلس ۀکتابخان فهرست عبدالحسین، حائري،. 3
 . 0945 تهران، ،یملّ

 سید نظر زیر ،مرعشي اللّهآیت ۀکتابخان خطّي هاينسخه فهرست احمد، سیّد حسیني،. 01
 . 0910 قم، مرعشي، اللّهآیت ۀکتابخان ،3 ج مرعشي، محمود

 و مقدّمه ،الشمسیة الرسالة شرح في الجلیة القواعد وسف،ی بن حسن نیالدجمال ،یحلّ. 00
 .0402 قم، ،یاإلسالم النشر مؤسسة حسون، یفارس خیش از قیتحق

 دارفر،یب محسن قیتعل و قیتحق ،دیالتجر منطق شرح یف دیالنض الجوهر ، ــــــــــ. 02
 .0930 قم، دار،یب انتشارات

 ،01ج ،تهران دانشگاه مرکزي ۀکتابخان خطّي هاينسخه فهرست محمّدتقي، پژوه،دانش. 09
 .  0951 تهران، دانشگاه انتشارات

 ۀمؤسس ،(یلیتحل ۀمقدّم همراه به) یفلّاح اسداللّه ۀترجم ،ربط منطق ۀفلسف ون،یاست د،یر. 04
 .0935 قم، د،یمف دانشگاه انتشارات

 و حیتصح و مقدّمه ،الربانیة الحقایق علوم یف اإللهیة الشجرة رسائل ن،یالدشمس ،یشهرزور. 05
 .0939 تهران، ران،یا ۀفلسف و حکمت ۀمؤسس ،یبیحب ینجفقل از قیتحق

 .0415 روت،یب األضواء، دار ،المحصّل صیتلخ ن،یرالدینص ،یطوس. 01

 .1 ← هاتیالتنب و اإلشارات شرح ، ــــــــــ. 01

 ۀمجموع) الفاظ مباحث و منطق: در ،«األفکار لیتنز نقد یف اریالمع لیتعد» ، ــــــــــ. 03
 گاهدانش انتشارات زوتسو،یا کویهیتوش و محقّق یمهد اهتمام به ،(یقیتحق مقاالت و متون

 .0911 تهران، تهران،

 .(مقدّمه) 04 ← یفلّاح. 03
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 میتقد زاده،یعل اسد اکبر قیتحق ،یجلد 5 ،الکالم دیتجر شرح یف اإللهام شوارق ،یجیاله. 21
 .0425 ،(ع) الصادق اإلمام مؤسسة قم، ،یسبحان جعفر اشراف و

 .0939 تهران، ،یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت ،دیجد منطق به یدرآمد اء،یض موحّد،. 20

 دانشگاه انتشارات ۀمؤسس ،دیجد منطق یهامهارت ،یبرخوردار نبیز و اء،یض موحّد،. 22
 .0933 تهران، تهران،

 .0402 قم، ،یاإلسالم النشر مؤسسة ، المنطق بیتهذ یعل ةیالحاش ملّاعبداللّه، ،یزدی. 29
 


