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حملیه موجبه کلیه بدیهی پایه هر تصدیق بدیهی و نظری دیگر در
منطق و معرفتشناسی

تاريخ دريافت6331/3/42:

تاريخ تأييد6331/1/3 :

عسکری سلیمانی امیری *

تصدیقات و قضایای معتبر در علم مصصمار ت رهعمز م

لمی و شمر ی

هستند .پایز و هنمایز ین قضایا ،ماجبز کلیز ست؛ میر هر ساس روش شر قی،
قضایا هز ماجبز کلیز تصایل میروند و نیز هر ساس ثبات عام غیر مقاهمل ت مام
قضایا تی قضایای سالبز ها فظ سلب ،ثباتی ند .ه انطارکز ت ام قضایا ،تمی
قضایای سلبی هز لصاظ ضرورت صدق یجاهی ند .عالوه هر ساس صمل تقصمی
عل  ،ه ز قضایا هاید هز هدیهیاتی خت شاند کز پرسش عل ی قطع شاد .م ینرو
در تقصی ،عل ه ز نظریات هز هدیهیات خت میشاند و ه ز جزئیات ،هرچنمد
هدیهی هاشند هز کلیات خت میشاند ،میمر کم در جزئمی مآنرو کمز جزئمی
ست ههام د رد و پرسش م کد مین روست .م سای دیگر سالبزها ه هایمد همز
ماجبزها هرگردند؛ میر هرچند ک هرخی سالبزها هدیهی هم هاشمند ،همام یمن
پرسش مطرح ست کز م چز رو ماضاع قضیز مقتضی سلب مص ال ست .ین
پرسش آنگاه پاسخ درخار مییاهد کز در هن ک سلبی ،کم یجماهی وجماد
د شممتز هاشممد و ک م سمملبی الممممز عقل می آن هاشممد .هممدینسممان م منطممو و

* دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
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معرفتشناسی ،هنمایز ه ز تصدیقات و قضایا هز تصدیو و قضمیز ماجبمز کلیمز
هاممیگردد.

واژگان کلیدی :منطو ،معرفت شناسی ،ماجبز کلیز ،ضمرورت صمدق ،ثبمات
عام ،روش شر قی ،ماجبز کلیز.
مقدمه

عل در منطو و معرفتشناسی هز تصار و تصدیو تقسی میشاد .مقس تصار و
تصدیو عل یا تصار مطلو ست .قیقت تصار مطلو صارت ذهنی الهشمر
هر قیدی ست و قسام آن ه ان مقس ند کز مقید هز قیادی هستند .عل

م

صالی

یا صارت ذهنی مآنرو کز اکی م قیقت خادش ست ،بو مبنمای پیشمرفتز
صدر ل تألهین در رسالز تصار و تصدیو ،هز تصاری کز عین عدم ک سمت و
تصاری کز عین ک یا مستلزم ک هز معنای دیگمر سمت ،تقسمی ممیشماد
(شیرازی ،در حلی .)133 :3131 ،می د نی عل تصدیقی هز ماجبمز و سمالبز تقسمی
می شاد و مآنجاکز متعلو تصدیو قضیز ست ،بعاً قضیز ه هز ماجبمز و سمالبز
تقسی میشاد .م سای دیگر ،تصدیو و قضیز هز
می شاند .ما نظر هز تقسی ول ،هر یک م

لیز ،متصلز و منفصلز تقسی

لیز ،متصلز و منفصلز همز ماجبمز و

سالبز تقسی می شاند .م سای دیگر ،هر تصدیو و قضیز ی یا همدیهی سمت یما
نظری و قضایای نظری ها رجاع هز هدیهی ،مبرهن ممیشماند .همر سماس تقسمی
تصدیو و قضیز هز ماجبز و سالبز ،هر یک م هدیهی و نظری هز ماجبمز و سمالبز
تقسی می شاند .ال دعای ما ین ست کز صل و پایز در تصدیوهما و قضمایا،
ل کلی یجاهی ست و سایر تصدیوهما و قضمایای نظمری ،چمز

لمی ،چمز

متصلز ،چز منفصلز ،چز ماجبز ،چز سالبز ،چز کلیز و چز نظری هز

لیز ماجبز
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کلیز هام میگردند .مآنجاکز متعلو تصدیو ،قضیز ست ،میتا ن هصث ر ها عنا ن
قضیز د مز د د.
مقصاد ما م قضیز ،تصدیقی ست کز هز آن تعلو میگیرد .لبتز هصث ما ناظر
هز قضایای علام ست .م ین رو قضایای شخصیز م مصل هصث خارج میشماد و
هصث در مصدوده مصصار ت رهعز قر ر د رد کز در علام کارهرد د رند .ما قضمیز
مه لز در قاه جزئیز ست و لذ در ک مصصاره د خل ست و قضایای بیعیمز
کز کام منطقی ماضاعات ر هیان میکنند ،در ک قضایای کلیز نمد .هنماهر ین
دعای ما ین ست

لیز ماجبز کلیز هدیهیز مبنمای سمایر مصصمار ت رهعمز م

لیز و شر یز ،م کلیز و جزئیز ،م سالبز و ماجبز و م هدیهیز و نظریمز سمت.
ین دعا خاد مشت ل هر دو دعا ست :یکی ینکز ماجبز پایز غیرماجبز سمت و
دیگر ینکز کلیز پایز جزئیز ست .دعای ول ر میتا ن م سز ریو ثبات کرد:
روش اشراقی در تحویل حملیه سالبه به حملیه موجبه

راه منطق اشراقی :هر

لیز سالبز ی ،چز هدیهی و چز نظری ،مبتنی همر ماجبمز

ست؛ میر تصدیقی کز عین ک ست و قضیز ی کز مشت ل هر ک ست ،همز
عتبار یجاب ،تصدیو و قضیز نیست ،هلکز هز عتبار سلب ه قضیز سمت؛ میمر
سلب ک عقلی ست کز در ذهن و قع میشاد ،خا ه سلب هز رفع ک تفسیر
شاد و خا ه هز نفی ک  .هناهر ین سلب نتفای مصض نیست ،میمر نفمی کمردن
خاد ع لی یجاهی ست .پس هرچند سلب هز عتبار متعلو ک نتفاء ست ،مما
م آن جهت کز ک هز نتفاء ست ،ثبات ش رده میشاد (سهروردی ،همان.)13 :
اثبات عام غیرمقابل

راه اثبات عام :هر قضیز صادقی ،چز هدیهی و چز منتهی هز آن ،چز

لی و چمز
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منتهی هز آن ،مشت ل هر ثبات عام ست .هناهر ین تی قضمایای سمالبز

لیمز هما

آنکز سلب لص ل ست ،مشت ل هر یجاب عام ست ،میر مفاد هر قضمیز صمادق
مشت ل هر ثبات عامِّ «چنین ست کز» یا «درست ست کز» میهاشد .هنماهر ین همر
قضیز چز ماجبز ،چز سالبز ،چز

لیز ،چز متصلز و چز منفصملز هاشمد ،یجماب

عام «درست ست کز» ر هیان میکند .هر ی مثال «هر نسان نا و سمت» همز یمن
معناست کز «درست ست کز هر نسان نا و سمت» و نیمز «همی
نیست» هز ین معناست کز «درست ست کز هی

نسان سن

نسمان سمن

نیست» و تی گر

قضیز متصلز یا منفصلز هاشد و هز صارت متصلز و منفصلز ه هاقی ه اننمد ،همام
مشت ل هر یجاب عام

لی ست .هناهر ین «درست ست کز گمر شمکلی مثلمث

هاشد ،د ر ی سز م ویز ست» و نیز «درست ست کز یا ین عدد موج ست یا ین
عدد فرد ست» .یا «درست ست کز چنین نیست گر شکلی مثلمث هاشمد ،د ر ی
چهار م ویز ست» و نیز «درست ست کز چنین نیست کز یا ین عدد موج سمت
یا منقس هز دو مساوی ست».
ضرورت صدق

هر قضیز صادقی مآنرو کمز صمادق سمت ،ضمرورت صمدق د رد و خمال

آن

م کن نیست .هز ه ین دلیل یکی م شر یط مقدمات هرهان ر ضروری د نستز نمد
و در تفسیر آن گفتز ند قضیز هاید ضرورت صدق د شتز و و جب لقبال هاشد ،نمز
آنکز ثبات هر ی ماضاع ضمروری هاشمد (ابن سنینا )390 :3031 ،و مفماد صمدق،
یجاهی ست؛ میر صدق مطاهقت قضیز ها و قع و نفس المر ست .هنماهر ین تمی
قضایای صادق سلبی هاید ها نفس المر مطاهو هاشند؛ میر تا هر ی قضمایای سمالبز
مطاهَقی عقالنی وجاد ند شتز هاشد ،ن یتا ن هر ی صدق قضمایای صمادق سملبی
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هدیهی یا منتهی هز آن تاجیهی ر ئز کمرد .م یمنرو عالممز با بمائی همر سماس
صالت وجاد هز ضطر ر عقلی ،نفس المر ر تاسعز د د .در یمن تاسمعز ،مطماهو
قضایای سالبز صادق ،مر وجادی ش رده میشاد (طباطبائی.)31-30 :3133 ،
حملیه موجبه کلیه بدیهی پایانه همه قضایای دیگر

تا کنان نشان د دی ماجبز پایز سالبز ست .ما هصمث تفصمیلی عبمارت سمت م
ینکز

لیز ماجبز کلیز هدیهی پایز ه ز قضایاست .ین دعا ،هز مار میمر تکثیمر

میشاد.
 )3ه ز قضایای یجاهی و سلبی ،هدیهی و نظری م متصلز و منفصلز هز

لیز

ماجبز کلیز هدیهی مبتنی هستند و ین قضیز پایانز ت ام متصلزها و منفصلزهاست؛
هر ی ثبات ین دعا کافی ست شر یز ر هز
لیز ماجبز کلیز هدیهیز پایانز سایر

لیمز مصصماره همامگرد نی  ،میمر

لیزهای مصصاره ست.

 )2حملیه سالبه نظریه به حملیه موجبه بازمیگردد؛
 )3حملیه جزئیه ،به حملیه کلیه بازمیگردد؛
 )4حملیه سالبه کلیه بدیهی به حملیه موجبه کلیه بدیهی بازمیگردد.
تحویل شرطیه به حملیه

هر متصلز و منفصلز هر ساس منطو شر قی ها تصریح هز لزوم و عناد همز

لیمز

تصایل میرود .هر ی مثال قضیز « گر خارشید هرآید ،روم ماجاد میشاد» هز «هر
آمدن خارشید مستلزم وجاد روم ست» تصایل میرود و نیز قضیز «یا ین عمدد
موج ست یا ین عدد فرد ست» هز «موجیت ین عدد معانمد فردیمت یمن عمدد
ست» تصایل می رود .تصایل شر یز هز

لیز ،ختصاص همز متصملز و منفصملز
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ماجبز ند رد ،میر سالبز م متصلز و منفصلز هز سالبز م

لیز هاممیگردد .همر ی

مثال در سالبز متصلز «چنین نیست کز گر هر شمکلی مثلمث هاشمد ،د ر ی چهمار
م ویز ست» ها تصایل متصلز مسلاب هز

لیز خا هی د شت« :چنین نیست کمز

مثلث هادن هر شکلی مستلزم چهار م ویز د شتن آن هاشد» و یمن قضمیز معمادل
ست ها «مثلث هادن هر شکلی مستلزم چهار م ویز د شتن آن نیست» .یا در سالبز
منفصلز «چنین نیست کز یا ین عددی موج ست یا منقس هز دو مساوی سمت»
لیز خا هی د شت« :چنین نیست کز موجیت ین

ها تصایل منفصلز مسلاب هز

عدد معاند نقسام هز دو مساوی هاشد» و ین قضیز معادل ست ها «موجیت عددی
معاند نقسام هز دو مساوی نیست».
تحویل قیاسهای استثنایی به قیاسهای اقترانی

الممز تصایل شر یزها هز

لیز مستلزم تصایل قیاسهای ستثنایی هز قیاسهمای

قتر نی ست؛ میر قیاس ستثنایی مشت ل هر شمر یز متصملز یما شمر یز منفصملز
ست و گفتی کز شر یز ها هز روش منطو شر قی ها تصمریح همز لمزوم در ممارد
متصلز و ها تصریح هز عناد در منفصلز هز

لیز قاهل رجاع ند (سنهروردی،3133 ،

ج )30 :3هناهر ین قیاسهای ستثنایی هز قیاس قتر نی قاهل رجاع هستند (سنلیمایی

امیری.)93-99 :3193 ،
تحویل سایر اشکال به شکل اول

مطلمماب در شممکلهممای دوم ،سممام و چهممارم م دو جهممت هممز شممکل ول کممز
هدیهی النتاج ست نیاممند ست.
وجه اول :هرگاه یکی م مقدمات ین سز شکل نظری هاشد ،همز ماجبمز کلیمز
نیام د رد ،میر گر قضیز نظری خاد ماجبز کلیز هاشد ،هیشک هر دو مقدمز هایمد
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ماجبز کلیز هاشند و ماجبز کلیز ر نتیجز دهند و ین مکان ند رد مگمر هما شمکل
ول .گر مقدمز نظری سالبز کلیز هاشد ،هرچند ها شکل دوم میتا ن آن ر ثبمات
کرد ،ولی یکی م دو مقدمز آن هاید ماجبز کلیز هاشد و گر ماجبز کلیز آن نظری
هاشد ،فقط ها شکل ول و ها دو ماجبز کلیز قاهل ثبات ست .گمر مقدممز نظمری
جزئیز هاشد ،هرچند ها شکل سام قاهل ثبات ست ،ما یکی م دو مقدمز آن هایمد
کلی هاشد؛ میر ها دو مقدمز جزئی نتیجز هزدست ن یآید و گر ین مقدممز کلمی
نظری هاشد ،یا ها شکل ول ثبات میشاد و یا ها شکل دوم و نشان د دی کز یکی
م دو مقدمز شکل دوم هاید ماجبز هاشد و گر ین ماجبز نظری هاشمد ،فقمط هما
شکل ول قاهل ثبات ست .شکل چهارم نیز ک جد یی م آنچمز گفتمی نمد رد
(اب سینا.)333 :3030 ،
اشکال :ین ستدالل نشان ن یدهد کز شمکل ول م دو شمکل هرتمر سمت و
شکال دیگر هز آن هاممی گردند؛ میر گر مقدمز ماجبز هاشد ،هرچند ها شکل دوم
مکان تصلیل ند رد ،ما ها شکل سام مکان تصلیل د رد و گر مقدمز کلیمز هاشمد،
هرچند ها شکل سام مکان تصلیل ند رد ها شکل دوم مکان تصلیل د رد .هنماهر ین
ها ین ستدالل ،هرتری شکل ول ر م ن یشاد.
پاسخ :والً ه ین کز شکل ول هدون هی مانعی میتا ند ماجبز ر تصلیل کند
و در شکل دوم مکان تصلیل ماجبز وجاد ند رد ،هرتری شکل ول هر شمکل دوم
ثبات می شاد و نیز ه ین کز شکل ول هدون هی مانعی میتا ند کلیز ر تصلیمل
کند و در شکل سام مکان آن نیست ،دلیل هرتری ین شکل هر شکل سام ست.
ثانیاً :گر مطلاب ماجبز کلیز هاشد ،تصلیل آن ها هی قیاسی جز ها قیاس شکل
ول م کن نیست؛ میر هی شکلی هز جز شکل ول ماجبز کلیز نتیجز ن یدهد.
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ثالثاً :گر مطلاب سالبز کلیز هاشد ،هرچند میتا ن آن ر ها شمکل دوم تصلیمل
کرد ،ما شکل دوم یکی م دو مقدمز آن هاید ماجبز کلیز و مقدمز دیگر آن سمالبز
کلیز هاشد .ال گر مقدمز ماجبز کلیز آن هدیهی نباشد ،جز م ریمو شمکل ول
تصلیل ن ی شاد .و نیز گر سالبز کلیز آن ه هدیهی نباشد ،هام هاید م یک ماجبمز
کلیز و یک سالبز کلیز هزدست آید و گر ماجبز کلیز در یمن فمره هم همدیهی
نباشد ،هام هاید هز شکل ول تصلیل شاد.
ر هعاً :گر مطلاب ماجبز جزئیز یا سالبز جزئیز هاشد ،هرچند ها شکل سام یما
چهارم میتا ن آن ر تصلیل کرد ،ما یکی م دو مقدمز قیاس هاید کلیز هاشد و گر
ین مقدمز هدیهی نباشد و ماجبز کلیز هاشد ،جز ها شکل ول قاهل تصلیل نیسمت.
و گر سالبز کلیز هاشد ،تصلیل آن هرچند ها شکل دوم م کن ست ،ما یکی م دو
مقدمز آن هاید ماجبز کلیز هاشد .ال گر یمن ماجبمز کلیمز نیمز همدیهی نباشمد،
تصلیل آن فقط ها شکل ول م کن خا هد هاد.
وجه دوم :گر فره کنی مقدمات هر یک م سز شکل دوم ،سمام و چهمارم
هدیهی هاشند ،در ین صارت دیگر نیامی هز شکل ول در ثبات مقدمز نیست .ما
در عین ال هر یک م آن سز شکل همز شمکل ول نیاممندنمد؛ میمر شمکل ول
هدیهی النتاج ست و سایر شکال ها روش ،عکس ،فتر ه و خلف هز شکل ول
هرمیگردند و مبرهن میشاند (همان.)333 :
ضرب اول شکل اول مبنای ضروب دیگر آن

ضروب منتجز شکل ول چهار ضرب ست:
 )3م دو ماجبز کلیز (ضرب ول شکل ول)؛
 )2م ماجبز جزئیز صغر و ماجبز کلیز کبر ؛
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 )1م ماجبز کلیز صغر و سالبز کلیز کبر ؛
 )1م ماجبز جزئیز صغر و سالبز کلیز کبر .
ال گایی گر هر یک م سز ضرب دیگر مقدمز نظری د شمتز هاشمند ،همر ی
ثبات آن هاید م شکل ول و هر ی ثبات آن هاید م ماجبز کلیز ستفاده کرد.
ابتنای سالبه نظری بر موجبه بدیهی

هر سالبز نظری ،هز ماجبز و سالبز هدیهی منتهی میشاد؛ میر مکان ند رد ،مبادی
نظریهای سالبز فقط هر هدیهی های سالبز مبتنی هاشند ،هلکز همر ماجبمز و سمالبز
هدیهی ستا رند؛ میر در قیاس های قتر نی م دو مقدمز سالبز مآنرو کز سالبز ند
نتیجز ی اصل ن یشاد؛ میر یکی م شر یط ع امی نتماج قیماسهمای قتر نمی
ماجبز هادن یکی م دو مقدمز ست (طوسنی ،3031 ،ج319 :3؛ حلنی-339 :3199 ،

339؛ سلیمایی امیری ،3193 ،ج .)11-13 :3هناهر ین سالبزهای نظمری در قیماسهمای
قتر نی

لی هر ماجبزها و سالبز های هدیهی ستا رند .پمس در شمکل ول گمر

مقدمز ی سالبز کلیز نظری هاشد ،هاید آن ر ها شکل ول ثبات کرد؛ میر هرچند ها
شکل دوم و چهارم ه میتا ن آن ر ثبمات کمرد ،ولمی نشمان د دیم کمز آن دو
و هستز هز شکل ول هستند .هناهر ین سالبز نظری هر ماجبز هدیهی مبتنی ست.
حملیه موجبه کلیه بن مایه سایر محصورات

یکی م شر یط مقدمات هرهان ،کز هنسینا آن ر در فصل یامده مقالز ولی هیمان
د شتز ست ،ین ست کز ولین هرهان م مقدمات ولیز ی تشکیل شده هاشمد کمز
هیّن هنفسز هاشند (اب سینا333 :3030 ،؛ سلیمایی امیری ،3191 ،ج .)033 :3هناهر ین هر
هرهانی ر در نظر هگیری  ،یا م مصادیو هرهانهای ولیز ست کز مقدمات آن هیّن
هنفسز ند و یا م مصادیو هرهان غیر ولیز هزش ار میرود .هرهانهمای غیر ولیمز همر
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ساس شر مزهار هاید هز یک یا چند و سطز هز هرهانهای ولیمز منتهمی شماند.
م ینرو ،هنسینا میگاید مقصاد م مطالب هرهانی آن ست کز در آن عل تقصی
شاد ،یعنی هز نهایت خاد هرسد و هز معرفتی خت شاد کمز همر ی شمیء هالمذ ت
ست .یعنی ثبات مص ال هر ی ماضاع آن د وسط ند رد .هناهر ین گر مقدمات
نتیجز ه هرهان د شتز هاشند ،آن مقدمات ه هاید مبرهن شاند و هایمد مقمدمات
مقدمات آن ه معلام شاند و ه ینطار مقدماتِ مقدماتِ مقدمات آن تا آخمرین
مر لز هز گانز ی کز پیش م آن مقدمز و هرهانی نیست .هناهر ین عل نظری ها ین
روش تقصی می شاد و هز قصا و دورترین مقدمزهای خاد میرسد و پیشتمر م
آنها مقدمز ی وجاد ند رد .هناهر ین مقدمات ولیز هالذ ت و همدون مد وسمطند.
هز عبارت دیگر ،مص ال مقدمات ولیز هالذ ت ند .یعنمی ذ ت ماضماع هالمذ ت و
هدون هی

د وسطی آن مص الها ر مقتضی ست .هر ی مثال گر ثبمات «همر

ج» ها د وسط «ب» هاشد ،در ین فره مقمدمات آن «همر ب» و «همر ب ج»
خا هد هاد (اب سینا .)333 :3030 ،ال هر فره در مقدمز ول «م» و سطز هاشمد و
در مقدمز دوم «د» و سطز هاشد ،در ین صارت هر ی ثبات « ج» خا هی د شت:
 )3هر م؛
 )2هر م ب؛
 )1هر ب د؛
 )1هر د ج؛
 )1پس هر ج.
ال گر فره ما ین هاشد کز هی یک م چهار مقدمز د وسمط و هرهمانی
ند رد ،در ین صارت میگایی «هر ج» تقصی شده و هز مقدمات ولیز و پایانمز
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رسیده ست و مقدمز دیگری پیشتر م مقدمات چهارگانز مزهار فمره نمد رد و
در ین صارت معرفت هز هر یک م مقدمات چهارگانز هالذ ت ست؛ میر در هر
یک م مقدمات ماضاع آن هالذ ت و هدون و سطز مقتضی مص ال خاد ست.
گفتی گر مطلاب سالبز هاشد در تقصی عل هاید هز مقدمز ی رسید کز سمالبز
هاشد و گر مطلاب جزئیز هاشد هاید هز مقدمز ی رسید کز جزئیز هاشد ،ما م نظر
شیخ لرئیس مقصاد م مطالب هرهانی و تقصی عل در آن همز آنچمز گفتمی خمت
ن یشاد ،هلکز هاید تقصی هز گانز ی هاشد کز ما ر هز ماجبز کلیز هرسماند .یعنمی
تی گر مطلاب جزئیز یا سالبز هاشد ،هاید مقمدمات ولیمز آن همز ماجبمز کلیمز
هرسد .هناهر ین در تقصی عل آنجاکز مطلاب سالبز ست ،ن یتا ن سالبز ر یکمی
م مقدمات ولیز د نست ،هلکز هاید پیش رفت و سالبز ر تبدیل هز ماجبز کمرد .و
نیز گر مطلاب جزئیز ست ،نباید در تقصی عل هز مقدمز جزئیز آن رسید ،هلکمز
هاید پیش رفت و آن ر تبدیل هز ماجبز کلیز کرد :تاضیح آنکز چر تقصمی علم
در مطالب هرهانی ر خا ستار می شای ؟ پاسخ روشن ست؛ ها تقصی عل  ،و قمع
کشف میشاد و ها رسیدن هز و قع جهل هر ر

ممیشماد .م یمنرو المم سمت

نظریها هز هدیهیها خت شاند .گر نظریها هز هدیهیها خت نشاند ،و قع کشف
نشده ست و در رسیدن هز و قع ،ههام خا هی د شت .مما منتهمی شمدن مطالمب
هرهانی هز هدیهیات هز ین معناست کز پمیشتمر م آن هرهمانی متصمار نیسمت و
مقدمات آن هدیهی ند.
ما ظاهر هیان منطود نان ین ست کز در هر هرهان هاید مقدمات ولیز آن هدون
هرهان و هدیهی هاشند .ولی مطالب هرهانی یکی م مصصار ت رهعمز سمت .گمر
مطلاب هرهانی ماجبز کلیز هاشد ،هاید مقدمات ولیز آن ه گی ماجبز کلیز هاشند.
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گفتی گر مطلاب هرهانی ماجبز جزئیز هاشد ،بعاً یکی م مقدمات ولیز آن هاید
ماجبز جزئیز هدیهی هاشد ،ما خا هی گفت کز ها رسیدن هز ماجبز جزئیز هدیهی،
تی ها فره هد هت عل تقصی ن یشاد و هز پایانز خاد منتهی ن یشماد ،میمر
وقتی عل هز پایانز خاد می رسد کز هی پرسش عل ی هماقی ن انمد .مما گمر همز
ماجبز جزئیز هدیهی هرسی  ،هنام پرسش هاقی ست .هناهر ین هایمد تصلیمل د ممز
یاهد تا هز ماجبز کلیز هرسی .
اشکال :گر ماجبز جزئیز مطلاب هرهانی هاشد و م ریو شکل سام مبمرهن
شده هاشد ،میتا ند هر دو مقدمز آن کلی هاشد و هز مقدمز جزئمی منتهمی نشماد.
هناهر ین المم نیست مطلاب هرهانی م ماجبز جزئیز ،مشمت ل همر مقدممز جزئمی
هاشد.
پاسخ :پیش م ین گذشت کز شکل سام ها شکل ول مبرهن میشاد .هناهر ین
ها تکیز هز شکل سام هدون هامگرد ندن آن هز شکل ول ،تقصی در علم صمارت
ن ی پذیرد .هناهر ین شکل سام در ینجا صالت ند رد .هصمث در سمتدالل صمیل
ست کز ه انا شکل ول سمت و شمکل ول در صمارتی ماجبمز جزئیمز نتیجمز
میدهد کز یکی م مقدمات آن جزئی هاشمد .پرسمش در جزئمی معقمال سمت و
هناهر ین عل تقصی نشده ست.
و گر مطلاب هرهانی سالبز کلیز هاشد ،هاید یکی م مقمدمات آن سمالبز کلیمز
هاشد و گر مطلاب هرهانی سالبز جزئیز هاشد ،هام یکی م مقدمات آن هاید سمالبز
جزئیز هاشد .ما هرگاه مطلاب هرهانی ماجبز جزئیز یا سالبز کلیز یا سالبز جزئیمز
هاشد ،تا یکی م مقدمز ولیز آنکز هز ترتیب ماجبز جزئیمز ،سمالبز کلیمز و سمالبز
جزئیز ست ،هز ماجبز کلیز هامنگردد ،تقصی عل در مطلاب هرهمانی م آنهما ر
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ن یدهد .هز هیان دیگر ،م نظر هنسینا تنهما همدیهی هالمذ ت ماجبمز کلیمز سمت.
ماجبز جزئیز ،سالبز کلیز و سالبز جزئیز ،هرچند همدیهی هاشمند ،همدیهی هالمذ ت
نیستند ،هلکز ها هدیهی هالذ ت یعنی ماجبز کلیز هدیهی میشاند .هنماهر ین ماجبمز
جزئیز ،سالبز کلیز و سالبز جزئیز ،پایانز نیستند .م نظر هنسینا پایانز هادن عل آن
ست کز دو خصاصیت د شتز هاشد :ول ماجبمز هاشمد و دوم کلیمز هاشمد .پمس
جزئیز مآنرو کز جزئی ست و سمالبز م آنرو کمز سمالبز سمت ،پایانمز نیسمت.
م ینرو سایر مصصار ت رهعز هاید هز پایانز یعنی ماجبز کلیز منتهی شاند.
حملیه کلیه ،پایانه جزئیه از راه افتراض

م نظر شیخ لرئیس (اب سینا )333 :3030 ،عل هز جزئیمز ،علم مستقصما یما پایانمز
نیست کز نتا ن م آن پیش تر رفت؛ میر در صارتی عل هز آن مستقصما سمت و
ن یتا ن م آن پیشروی کرد کز و قعاً هی گانز ههامی ند شتز هاشد .مما علم همز
«هعض ج ب» مجهال سمت؛ میمر ممیتما نی هررسمی «کمد مین هعمض م ج؟».
می د نی پرسش م مر معلام رو نیست .ما در ینجا پرسش م «کد مین» رو ست.
هناهر ین در ینجا ههامی هست کز ها پرسش در صدد ههاممد یی م آن هستی  .گر
عل در ینجا هز آخر رسیده هاد ،دیگر مجهالی وجاد ند شمت تما م آن هررسمی .
هنسینا در د مز میگاید گر «هعض ج» ر مشخص کنید و هر ی مثال در پاسخ م
کد مین هگایید «آن هعضی کز «د» سمت»؛ در یمن صمارت همز کلیمت هامگشمت
کرده ی و هز «کل د ب» رسیده ی  .هناهر ین ماجبز کلیز پایانز ماجبز جزئیز سمت
و ماجبز جزئیز هالضروره هاید هز آن منتهی شاد.
حملیه موجبه کلیه پایانه سالبه کلیه

م نظر هنسینا (اب سینا )333 :3030 ،سالبز ،چز کلیمز هاشمد و چمز جزئیمز ،پایانمز
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نیست؛ میر نشان خا هی د د کز م ین دو ه میتا ن پیشتر رفت ،و هز ماجبمز
کلیز رسید؛ میر تاضیح د دی کز جزئیز م یث جزئی هادن ههمام د رد و پایانمز
نیست .هناهر ین ماجبز جزئیز و سالبز جزئیز م جهت جزئیز هادن در یمن کم
شریک هستند کز هی یک م ین دو پایانز نیستند .پمس سمالبز جزئیمز م جهمت
جزئی هادن پایانز نیست ،ه ان ارکز سالبز جزئیز م جهت سالبز هادن ه پایانز
نیست ،میر سالبز کلیز ه پایانز نیست .ما ینکمز سمالبز م آن جهمت کمز سمالبز
ست ،پایانز نیست ،م ین جهت ست کز م شیء چیزی ر میشناسی کمز همر ی
آن ثاهت نیست و ین شناخت نز ذ تی ست و نز پایانز؛ میر میتا ن و هاید م آن
ه جلاتر رفت؛ شناخت ذ تی آن ست کز هگایی شیء همز سمب ذ تمش چمز
قتضائی د رد و ین قتضاء ر هاید هشناسی و ین شناخت ،شناخت ذ تمی ه مان
شیئی ست کز و قعاً متقضی آن ست .ما شناخت سلبی درو قع فرع همر شمناخت
یجاهی ست .م ین رو سالبز م آن یث کز سالبز سمت ،پایانمز نیسمت ،هرچنمد
معرفت هز آن هدیهی هاشد.
سلب فرع بر ایجاب

چر سالبز مآن رو کز سالبز ست ،خاد پایانز نباشد و چر آن ر هایمد همز ماجبمز
هامگرد ند؟ م نظر عقلی شناخت سلبی کمز مفماد آن سملب مص مال م ماضماع
ست ،صالت ند رد ،هاید پیشتر م شناخت سلبی ،شناختی یجاهی ر د ده هاشد،
هرچند شناخت سلبی هدیهی هاشد .هر ی مثال هرچند ما هز ار هدیهی ممید نمی
کز «هی

نسان صاهل نیست» .ما ین ک سلبی هدیهی متفرع هر کم یجماهی

هدیهی ست .هناهر ین نباید ک سملبی پایانمز هاشمد .تاضمیح آنکمز مما م کجما
شناخت مییاهی «هی

نسانی صاهل نیست»؟ ین شناخت م ینجا ناشی میشاد
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کز در رتبز ساهو هر ین ک سلبی ممید نمی نسمان مقتضمی نا قیمت سمت و
قتضای نا قیت یک ک یجاهی ست .و چان نسمان مقتضمی نا قیمت سمت،
مقتضی نقیض آن یعنی النا قیت نیست و النا قیت نبادن معنای عامی ست کمز
م قتضای نا قیت نسان همر خا سمتز سمت .مآنجاکمز صماهلیت هم مصمد ق
النا قیت ست ،هز ر تی می گایی کز « نسمان صماهل نیسمت» هنماهر ین نسمان
هالذ ت مقتضی الصاهلیت نیست ،هلکز هز و سطز قتضای نا قیت ،النا قیت م و
سلب می شاد و ها سلب النا قیمت ،صماهلیت م و سملب ممیشماد .پمس نفمی
صاهلیت هر ی نسان هالذ ت نیست ،هلکز دو رتبز متأخر ست .پمس معرفمت همز
شیء آن ست کز ما ر هز پایانز هرساند و تقصی در عل ر دهد و تقصی در عل
آنگاه ر می دهد کز هز ماجبز کلیز هرسی ؛ میر ها رسیدن هز سالبز ،هنام پرسمش
هاقی ست کز چر مص ال م ماضاع سلب میشاد؟ هناهر ین در صارتی معرفت
ما هز پایانز میرسد کز پرسش در آنجا رو نباشد .ما معرفت سلبی مد و صمر
ند رد و می تا ن پرسید م چز روی مص ال م ماضاع سلب میشاد .هر ی ن انز
گر شیء سفید نباشد ،و ما هگایی سفید نیست ،سفید نبادن قاهل تطبیمو همر همر
چیزی هز جز سفیدی میتا ند هاشد .تاضیح آنکز هر ساس صمل متنماع تنماقض
ین شیء یا سفید ست یا سفید نیست .گر ین شیء سفید هاشد ،ک معینمی ر
هر ی شیء ثبات کرده ی و ما گر گفتی کز ین شیء سفید نیست ،مر معینمی ر
هر ی شیء ثبات نکرده ی  ،هلکز سفید نبمادن یمک معنمای عمامی سمت کمز همر
هی نهایت چیز قاهل تطبیو ست .هناهر ین سالبز مآنرو کمز سملب مصمض سمت،
مفادش سلب مصض مص ال م ماضاع سمت و سملب مصمض ن میتا نمد همز
قتضای ذ ت ماضاع هاشد .هناهر ین ین پرسش هاقی ست کز م چزرو مص ال م
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ماضاع سلب می شاد .پس ها سلب مصض عل تقصی نشده و هز پایانمز نرسمیده
ست ،مگر آنکز در ض ن سلب هز معنایی شاره شاد کمز سملب مصمض نباشمد،
هلکز سلب در قاه ماجبز معدولۀالمحمول هاشد.
ۀالمحمول نسبت به سالبه محصله
اصالت معدول 

نشان د دی کز سالبز مصصلز م آن جهت سالبز ست معنای عامی د رد و ماضاع
خاص مقتضی سلب معنای عام نیست .هناهر ین ماضاع خاص هاید مقتضی سلب
خاصی هاشد و ین هز ین معنا ست کمز در هرخمی مما رد سملب ،ذ ت ماضماع
مقتضی سلب خاصی میهاشد .هزعبارت دیگر یک وقت م نسان صاهلیت ر نفی
میکنی  .نسان هز ار مستقی نافی صماهلیت نیسمت ،هرچنمد نفمی صماهلیت م
نسان هدیهی ست ،هلکز نسان مقتضی نا قیت ست و ها نا قیت النا قیت سلب
می شاد و ها میانجی آن صاهلیت سلب می شاد .روشن ست چنین سملبی پایانمز
نیست .ما می تا ن سلب دیگری ر در نظر گرفت کز ماضماع مسمتقی نمافی آن
ست .تاضیح آنکز هرگاه بیعت ماضاع همز بیعمت نماعی یما جنسمی ش همز
گانز ی ست کز مقتضی مص الی ست ،ما ماضاع خاص آن مص ال ر ند شمتز
هاشد ،در ین صارت مص ال م ماضاع سلب میشاد و یمن سملب همزر سمتی
مستند هز ه ان ماضاع ست .هر ی ن انز عقرب هز قتضمای جمنس یما نی ش
هاید هینا هاشد .ما هز دلیل خصاصیت ناع عقرب هادن مقتضی هینایی نیست .یمن
هینا نبادن مستند هز ذ ت عقرب ست کز هز عتبار یا نیتش قتضاء هینایی د شت.
هناهر ین «عقرب هینا نیست» در قاه معدولۀالمحمول «عقرب ناهینا ست» ممیهاشمد؛
میر عقرب هز قتضای ذ تی ین ناع خاص م یا ن ،فصل عقرب هادن ر و جد
ست ،و ین فصل مقتضی ناهینایی ست .شیخ لرئیس میگاید همز نظمر ممیرسمد
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هرهانهایی کز سالبز نتیجز میدهند ،درو قع م ناع سالبز مصض نیسمتند ،هلکمز م
ناع سالبز ی می هاشند کز در ض ن سلب معنایی ست کز ین معنا سلب مصمض
نیست و در قاه ماجبز معدولۀالمحمول ست .شیخ لرئیس هر ی ن انمز ممیگایمد
هرهان معل ول هر ینکز «فلک ضد ند رد» م قبیمل سملب صمر

نیسمت ،هلکمز

سلبی ست کز در قاه معدولۀالمحمول ست .هناهر ین گر مطلاب سالبز هاشمد ،در
تقصی عل هرچند هز سالبز منتهی می شاد ،ما آن سالبز هاید در قاه ماجبمز کلیمز
هاشد (اب سینا ،3030 ،ص .)333
اشکال :والً تنها ها تصایل سالبز هسیطز هز ماجبز معدولۀالمحمول مشکل مل
ن یشاد؛ میر ه ین کز ماضاع سالبز ماجاد هاشد ،میتا ن کیف قضیز ر عاه
کرد و سلب ر در مص ال درج کرد و چنین معدولزهایی ه ان سمالبز نمد و گمر
رسیدن هز سالبز هسیطز تقصی در عل نیست و معرفمت همز آن هالمذ ت نیسمت و
پایانز ن یهاشد ،معدولۀالمحمول آن نیز ه ین ار ست یعنی نز هالذ ت ست و نز
هز پایانز منتهی میشاد .هز عبارت دیگر ،وقتی مص ال هر ی ماضاع ثاهت نباد ،هر
ساس صل متناع تناقض ،نقیض آن مص ال هز صمارت یجماب عمدولی همر آن
ثاهت ست .هناهر ین یجاب عدولی هر ساس صل متناع تناقض هر ماضاع

ل

میشاد ،نز آنکز ماضاع مقتضی آن هاده ست .هز هیان دیگر هر ساس صل متناع
تناقض ،یا ماجبز صادق ست یا نقیض ماجبز .هناهر ین هر ی مثال در مارد کمال
ین ک درست ست« :یا کال سفید ست یا چنین نیست کز کال سفید ست».
ین صل می گاید یا کال متقضی سفیدی ست یا چنین نیست کز کال متقضمی
سفیدی ست .هناهر ین گر کال سفید نباد ،سلب سمفیدی م کمال همز قتضمای
ذ تی کال نیست؛ سلب سفیدی معنای عامی ست و هر هر عنا نی صادق سمت.
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ال گر در صل متناع تناقض مزهار هز جای سالبز ،ماجبز معدولۀالمحمول قمر ر
دهی و هگایی « :یا کال سفید ست یا کال ناسمفید سمت» ،چیمز جدیمدی ر
ند ده ست .هناهر ین آن سالبز ها آنکز درست ست ،نز هالذ ت سمت و نمز پایانمز.
ه چنین ین ماجبز معدولۀالمحمول ه ها آنکز درست ست ،نز هالذ ت ست و نز
پایانز؛ میر رسیدن هز ین معدولز چیزی جز ه ان سالبز هما ع مال قاعمده نقمض
مص ال نباده ست.
ثانیاً :سالبز ع م ماجبز معدولۀالمحمول ست؛ میر سالبز هز نتفمای ماضماع
صادق ست .م ینرو سالبز ر ن یتا نی هز ماجبز معدولۀالمحمول تصایمل همری ،
میر ها تصایل قضیز ماجبز خا هد هاد و ماجبز مقتضی وجماد ماضماع سمت،
در الی کز سالبز ع ست و مقتضی وجاد ماضاع نیسمت .هنماهر ین ن میتما ن
سالبز ر در قاه ماجبز معدولۀالمحمول تلقی کرد .م ینرو در منطو سالمی «نقض
مص ال» م سالبز ،یکی م قا عد ستنتاج ش رده ن یشاد.
پاسخ :والً هرچند قاعده نقض مص ال م سالبز هزعنا ن یکی م قا عد منطمو
ستنتاج شناختز ن ی شاد ،میر سالبز ع م ماجبز معدولۀالمحمول ست ،م ینرو
ن یتا ن م سالبز هز ماجبز معدولۀالمحمول رسمید ،مما قاعمده نقمض مص مال م
ماجبز یکی م قا عد ستنتاج ست .م ینرو م ماجبز معدولۀالمحمول میتا ن همز
سالبز رسید .مسای دیگر ،گر در سالبز وجاد ماضاع ر م شاد ،میتا ن م آن
هز نقض مص ال ،ماجبز معدولۀالمحم ول ر سمتنتاج کمرد .هنماهر ین ر ه سمتنتاج
ماجبز معدولۀالمحمول م سالبز هز کلی هستز نیست.
ثانیاً :قر ر نیست سالبز هز ماجبز معدولۀالمحمول هامگردد ،هلکمز همر عکمس در
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ین تصلیل گفتز میشاد درو قع چنین سالبز ی ماجبز معدولۀالمحمول هاده سمت
و هز صمارت سمالبز هیمان شمده سمت .همز عبمارت دیگمر ،هتمد مما همز ماجبمز
معدولۀالمحمول می رسی و آن ر هر ساس نقض مص ال هز سالبز مصصلز تصایل
میهری و گز رش میکنی .
ثالثاً :دعای شیخ لرئیس ین ست کز هرخی سالبزهما کمز در آنهما مص مالی م
ماضاع سلب میشاد ،سالبزهای ساده نیستند تا ک هر ی ماضاع ذ تی نباشد و
پایانز هزش ار نیاید ،هلکز ک هتد هزصارت یجماهی و قتضمای ذ تمی ماضماع
می هاشد و هعد ها ع ال نقض مص ال هز سالبز تبدیل شده ست .ه ان مار کمز
در عقرب هیان کردی  ،عقرب مآنرو کز ناعی یا ن ست ،هز قتضای یا نیمت
هاید هینا میهاد ،ما میهینی کمز خصماص بیعمت عقمرب ناهیناسمت و ناهینمایی
قتضای ذ تی ین ناع خاص م یا ن ست .م ینرو معرفت ما هز ناهینایی عقرب
هزعنا ن عدم ملکز ست و ین عدم ملکز هز صارت ماجبمز معدول ۀالمحم ول در
ذهن ما شکل میگیرد کز «عقرب ناهینا سمت» و یمن معدولمز ر ممیتما نی همز
صارت سالبز «عقرب هینا نیست» گز رش کنی  .هناهر ین چنمین سمالبز ی در قماه
معدولۀالمحمول ست و م آن هز دست آمده ست .ن انز هارم سالبز در قاه معدولز
در فلسفز ،ماهیت من یث هی ست .ماهیت نز قتضای وجاد د رد و نز قتضای
عدم؛ میر ماهیت من یث هی هر سب بیعت خاد ،نسبت هز وجماد و عمدم
ال قتضاء ست.
ر هعاً :شیخ لرئیس م سالبز ی هصث میکند کز در قاه ماجبز معدول ۀالمحم ول
ست .و در ینجا دعا ن یکند کز سالبز ر هز ماجبز تبدیل ممیکنمی و نیمز دعما
ند رد کز هتد معرفت هز معدولۀالمحمول پید میکنی و هعد آن ر نقمض مص مال
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کرده و هز سالبز تبدیل میکنی  ،هلکز و مدعی ست هرخی ماضاعهمای ماجماد
هزگانز ی هستند کز هز قتضای ذ تیشان هرخی مص الها م آنها سلب ممیشماند.
هناهر ین گایا شیخ لرئیس مدعی ست کز سالبزها دو دستز ند:
 )3سالبز های ساده کز ک در آنها ذ تی ماضاع نیست ،هلکز هر ساس صمل
متناع تناقض و هرخی قا عد منطقی ستخر ج میشاند.
 )2سالبزهای غیر ساده ها آنکز سالبز ند ،گایا در آنها جهت یجاهی وجاد د رد
و لصاظ می شاد ،میر ک در آنها ها آنکز سلبی ست ،هز قتضای ذ ت ماضماع
ست .شاید هتا ن در هیان ین نماع سمالبزهما هتمد هایمد ماضماع ر مآنرو کمز
ویژگی ی د رد ،هزگانز ی مبه آن ویژگی ر یجاب کرد و هعد مص مال ر م آن
سلب ن اد .هر ی مثال مفادِ «فلک ضد ند رد» ،صرفاً سلب ضمد م فلمک نیسمت،
هلکز درو قع ینگانز ست« :فلک آن ست کمز ضمد نمد رد» .شمیخ لمرئیس سم
خاصی هر ین سلب ننهاده ست ،ما سلب م ناع ول ر سلب ساده مینامد .پس
هز قرینز مقاهلز هاید ین سلب ر سلب پیچیده یا سلب مرکمب کمز در آن یجماهی
شر ب شده ست ،نام نهاد.

سالبۀالمحول 
سالبز مرکبز هز معنایی کز در هاال آوردی  ،شاید ه ان س للۀۀالمحم ول  هاشمد کمز
هرخی منطود نان آن ر ماجبز سللۀۀالمحمول نام نهماده نمد و کم آن ر غیمر م
ماجبز معدولز ل ص ال د نستز ند؛ میر م نظر ینان ماجبز سللۀۀالمحم ول کم
سالبز ر د رد و وجاد ماضماع همر ی آن ضمروری نیسمت (ابهنری.)333 :3133 ،
در الیکز م نظر هن سینا ین دستز م سالبزها هز دلیمل وجماد ماضماع مقتضمی
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سلب می هاشند .هناهر ین م نظر هن سینا ،هرهان رسطا در ثبات ضد ند شتن فلک
م مقدماتی ستفاده میکند کز کبر ی آن ماجبز سللۀۀالمحمول سمت و نتیجمز آن
سللۀۀالمحمول خا هد هاد.

ه ماجبز
اشکال :گر سالبز ی کز در ینجا مطرح ست ،و قعاً سالبز سمت ،نمز آنکمز م
ول ماجبز معدولۀالمحمول هاده و تبدیل هز سالبز شده هاشد ،در ین صارت وجز
ول در نیام سایر شکال هز شمکل ول مقبمال نیسمت ،میمر شمکل دوم و شمکل
چهارم نیز سالبز کلیز نتیجز میدهند و می تا ن ها آنها ه هز مبادی ی رسید کز م
ناع ین سالبز هاشند.
سللۀۀالمحمول ر هم

پاسخ :والً :هر فره ها شکل دوم و چهارم هتا ن ماجبز
هزدست آورد ،هام وجز ول در نیام سایر شکال هز شکل ول درست سمت؛ میمر
ین وجز ه هز جزئی هادن مطلاب نظر د شت و ه هز سلبی هادن آن .هنماهر ین
ها تاجز هز جزئی هادن هرخی مطلابها و تصایل آن هز کلیز ،مصتاج هز شکل ول
ست.
ثانیاً :هاید مشخص شاد کز آیا شکال کننده ،نتیجز شکل دوم و چهارم ر و قعاً
ماجبز کلیز سللۀۀالمحمول مید ند ،درصارتیکز مقدمات آن کلی هاشند ،یما آن ر
سالبز مصصلز می نگارد؟ گر نتیجز ر ماجبز سللۀۀالمحمول در نظمر هگیمرد ،یمن
شکال هر و و رد ست کز شکل دوم سالبز نتیجز ممیدهمد ،نمز ماجبمز و شمکل
چهارم ماجبز جزئیز نتیجز می دهد ،نز ماجبز کلیز .گمر نتیجمز ر سمالبز در نظمر
هگیرد ،مقدمز آن ر ن یتا ند ماجبز سللۀۀالمحمول در نظر هگیرد ،میر نتیجز تاهع
خس مقدمتین در یجاب و سلب ست ،یعنی گر نتیجمز سمالبز مصصملز سمت،
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سللۀۀالمحمول.

یکی م دو مقدمز آن هاید سالبز مصصلز هاشد ،نز ماجبز
اشکال :ه انطارکز هن سینا در شر یط شکل ول هیان د شت کز صغر ماجبمز
یا در ک آن هاشد (اب سینا ،)303 :3031 ،میتا ن گفمت خمتال

دو مقدممز در

شکل دوم نیز ه ینطار ست و یکی م دو مقدمز یجاب مصصل و مقدممز دیگمر
سلب مصصل یا در ک آن هاشد .در شکل چهارم نیز در صمارتی نتیجمز سمالبز
کلیز خا هد هاد کز یکی م دو مقدمز کلی آن سالبز مصلز یما در کم آن هاشمد.
هناهر ین در ین دو شکل میتا ن ماجبز سللۀۀالمحمول ر در ک سالبز مصصملز
د نست.
پاسخ :گر ماجبز سللۀۀالمحمول در کم سمالبز مصصملز هاشمد ،دو نقیصمز
غیرذ تی هادن و پایانز نبادن ر خا هد د شت و ین نقض غره ست؛ میر پای
ماجبز سللۀۀالمحمول ر هز میان می کشی تا م شر خاصیت غیرذ تی هادن و پایانز
نبممادن سممالبز مصصمملز در شممکل دوم و چهممارم رهممایی یمماهی و گممر ماجبممز
سللۀۀالمحمول ک سالبز ر د شتز هاشد ،هز غره خاد ن یرسی  .هنماهر ین هایمد
ماجبز سللۀۀالمحمول ر در قاه ماجبز سللۀۀالمحمول در نظر هگیری کز گر چنین
مری مطلاب و قع شد ،تنها ها شکل ول هزدست میآید ،میر تنها هما شمکل ول،
ماجبممز کلیممز خمما هی د شممت ،خمما ه ماجبممز مصصمملز هاشممد ،خمما ه ماجبممز
سللۀۀالمحمول.

معدولۀالمحمول و خا ه ماجبز
نتیجهگیری

پر و ضح ست کز تصدیو عل می نظمری مبتنمی همر تصمدیقات همدیهی سمت و
هدینسان تقصی در عل ر خا هد د د .تقصی در عل مقتضی ست کمز شمر ی
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لی ست کمز در آن همز لمزوم و

عناد تصریح نشده ست .هناهر ین تقصی در علام مقتضی ست کز شمر یهما همز
لی هرگردند ،ه انطارکز جزئیات م مصصمار ت هایمد همز کلیمزهمای

لمی

هامگردند تا تقصی شاند ،میر ک جزئی مآنرو کز جزئی ست ،مبه سمت و
مشخص نیست کد م ماضاعات و قعاً ماضماع کم هسمتند .م یمنرو پمریش
می شاند تا تقصی شاند .ه چنین ک در سالبز مآنرو کز سالبز ست ،هما یمن
پرسش روهز رو ست کز ماضاع سالبز چر مقتضی سلب یمن مص مال سمت و
هر ی پاسخ هز آن ر هی نیست جز ینکز سالبز هر ماجبز ی تکیز کند .هنماهر ین هما
صر

نظر م قضایای شخصیز کز در علام کارهرد ند رند ،پایز ه ز تصدیقات در

منطو و معرفت شناسی ماجبز کلیز ست .هزعالوه هر ساس روش شمر قی و نیمز
ثبات عام و ه چنین هر ساس ضرورت صدق ،پایز ه ز تصدیقات ماجبز ست.
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