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لضایای حمیمیِ ٍ خارجیِ ًسد خًََجی
دکتر اسداهلل فالحی



استاديار دانشگاه زنجان
(تبضٗد زضٗبكت هوبلِ89/6/15 :

تبضٗد پصٗطـ ًْبٖٗ)89/9/6 :

چکیذُ :اكًل السٗي ذًََجٖ ،ثب توؿ٘ن ّط ٗك اظ ػوس الَيغ ٍ ػوس الحول ثِ ذبضجٖ ٍ حو٘وٖ ،ػوسّبٕ
ذبضجٖ ضا ثِ نَضت ٍنلٖ ٍ ػوسّبٕ حو٘وٖ ضا ثِ ؾِ نَضت ثؿٍ٘ ،ايبكٖ ٍ قطَٖ ث٘بى هٖكٌس .اظ آًجب كِ
هَنَف ٍ نلت ضا زض هٌُن جسٗس ؿبلجب هؼبزل تطك٘ت ػُلٖ هٖزاًٌس ،ثِ ًظط هٖضؾس كِ ػوسّبٕ ذبضجٖ ضا
ثبٗس ثِ نَضت تطك٘ت ػُلٖ تحل٘ل كطز .ػوسّبٕ حو٘وٖ ضا ً٘ع زؾت كن ثِ ؾِ نَضت ثؿٍ٘ ،قطَٖ
تبثغاضظقٖ ٍ قطَٖ ضثُٖ هٖتَاى تحل٘ل كطز .ضٍاثُٖ كِ ذًََجٖ ه٘بى اًَاع هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ث٘بى
كطزُ اؾت زض ث٘كتط هَاضز ثب تحل٘ل ػوسّبٕ حو٘وٖ ثِ نَضت ثؿٍ٘ ٍ زض هَاضزٕ ثب تحل٘ل آىّب ثِ قطَٖ هبزٕ
ٍ زض هَاضزٕ زٗگط ثب تحل٘ل آىّب ثِ قطَٖ ضثُٖ هُبثوت زاضز .اٍ ّوچٌ٘ي ،زض هَاضزٕ ثِ تؼْس ٍجَزٕ زض
هَججِ كلِ٘ اؾتٌبز هٖكٌس ٍ زض هَاضزٕ آى ضا ٍاهًْٖس .اظ اٗي ّوًِ ،ت٘جِ گطكتِاٗن كِ ذًََجٖ زض ّوِ هَاضز ثط
ٗك تحل٘ل ثبثت اؾتَاض ًجَزُ ٍ تحل٘لّبٕ گًَبگَى ضا ثب ّن زضآه٘رتِ اؾت.
ٍاشُّای كلیذی :هًِ٘ حو٘وِ٘ ،هًِ٘ ذبضجِ٘ ،ػُلٖ ،قطَٖ هبزٕ ،قطَٖ ضثُٖ ،تؼْس ٍجَزٕ.

falahiy@yahoo.com
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همذهِ

هٌُن زاًبى هؿلوبى ضا ؿبلجب ثِ زٍ گطٍُ هسهب ٍ هتأذطاى توؿ٘ن هٖكٌٌس كِ كبضاثٖ (زضگصقتٔ  339م).
ٍ اثيؾٌ٘ب (زضگصقتٔ  428م ).چْطُّبٕ زضذكبى گطٍُ ًرؿت ثِ قوبض هٖآٌٗس .قره٘تّبٕ
ثطجؿتِ زض ه٘بى هٌُنزاًبى هتبذط ػجبضتٌس اظ :كرطالسٗي ضاظٕ (زضگصقتٔ  606م ،).اكًل السٗي
ككّٖ (ٗب كبقبًٖ زضگصقتٔ  624م ٍ ).اكًلالسٗي هحوسثي ًبمآٍض ذًََجٖ (زضگصقتٔ  646م.).
ذًََجٖ ّطچٌس اظ ًظط ظهبًٖ ؾَه٘ي قره٘ت هْن زض زٍضٓ هتأذط اؾت ،زض ٍاهغ ،ذالمتطٗي
اٗكبى اؾت ٍ اگط ؾطآؿبظ ثؿ٘بضٕ اظ ًَآٍضّٕبٕ زٍضٓ هتأ ذط هٌُن اؾالهٖ ًجبقس ،ثِ ٗو٘ي،
ؾطآهس ّوِ آىّب اؾت.
زض زٍضٓ هتأذطًَ ،آٍضٕ ّبٕ ثؿ٘بضٕ زض حَظٓ هٌُن نَضت پصٗطكتٗ .كٖ اظ اٗي
ًَآٍضّٕب ،توؿ٘ن نطٗح هًِ٘ ثِ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ اؾت كِ ًرؿت٘ي ثبض ثِ زؾت كرط ضاظٕ
اًجبم گطكت (كرط ضاظٕ  ٍ )141 :1381اٍ نحت ٍ ؾون هَاػسٕ هبًٌس ػكؽ هؿتَٕ ضا ثِ
هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ اضتجبٌ زاز (ّوبى ل .)188
ًَآٍضٕ زٗگط زض اٗي زٍضُ ،تَجِ كرط ضاظٕ ثِ تؼطٗق جسٗسٕ اظ ػكؽ ًو٘ى اؾت
()1

كِ ثِ «ػكؽ ًو٘ى هربلق» ٗب «ػكؽ ًو٘ى هتأذطاى» قْطت ٗبكتِ اؾت (ّوبى ل .)203

ذًََجٖ زٍ تؼطٗق ػكؽ ًو٘ى ضا ًبهٌبؾت ٗبكتِ ،تؼطٗق ؾَهٖ پ٘كٌْبز كطزُ اؾت
(ّوبى ل  .) 148اٍ ثب زضٗبكتي اّو٘ت ثحث هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ٍ تأث٘طگصاضٕ آى ثط
هَاػسٕ هبًٌس ػكؽ هؿتَٕ ٍ ثِ ٍٗػُ ػكؽ ًو٘ى ،ثِ توؿ٘وبت ثؿ٘بضٕ زض اٗي هًبٗب زؾت
ظز ٍ ثط پبٗٔ آى ،ثطإ ّط هًِ٘ ث٘ف اظ  140ػكؽ ًو٘ى ضا ثطضؾٖ كطز (ذًََجٖ -147 :1389
 .)194اٗي گؿتطزگٖ ح٘طتاًگ٘ع ٍ َبهتكطؾب كِ جع ًَاثؾ اظ ػْسٓ آى ثطًوٖآٌٗس ثؼسّب
تَؾٍ اث٘ط السٗي اثْطٕ (زضگصقتٔ  664م ٍ ).قبگطزاى اٍ هبًٌس ًجن السٗي كبتجٖ (زضگصقتٔ
 675م ٍ ).ؾطاج السٗي اضهَٕ (زضگصقتٔ  )682پ٘گ٘طٕ قس؛ اهب ثسكْوّٖبٖٗ كِ ًه٘ط السٗي
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ََؾٖ (زضگصقتٔ  672م ٍ ).قبگطزاى اٍ اظ ثطًبهٔ پػٍّكٖ ذًََجٖ ٍ پ٘طٍاًف زاقتٌس ؾجت
قس كِ چطاؽ ثحث هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ كِ ثِ ذبًٔ هٌُن ضٍا ثَز ثِ هؿجس كلؿلِ هٌتول
قَز ٍ زض آثبض هٌُوٖ ثؼسٕ جع ًبهٖ ذكك اظ هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ٍ ػكؽ ًو٘ى
هَاكن ٍ هربلق ثطجب ًوبًس.
ذالّ م ثَزى ذًََجٖ ٍ ًجَؽ اٍ ثِ هؼٌبٕ پ٘طاؾتگٖ اٍ اظ ّط گًَِ ذُب ٍ ٗب ثِ هؼٌبٕ
كج اًسٗكٖ هربللبى اٍ ً٘ؿت .ثط ػكؽًَ ،اثؾ ،ثِ زل٘ل هطاض گطكتي زض جبزُّبٕ ؾٌگالخ ٍ
ًبّوَاض كِ هجال پ٘وَزُ ًكسُ اؾت ،ؿبلجب زچبض ذُبّبٕ ضٗع ٍ زضقت كطاٍاًٖ هٖقًَس ٍ پ٘طٍاى
ثؼسٕ اٗكبى ّؿتٌس كِ ثِ انالح ٍ تكو٘ل آى ذُبّب هٖپطزاظًس .زضثبضٓ ذًََجٖ ،ثب تأؾق ،اٗي
انالح ٍ تكو٘ل چٌساى ًپبٗ٘س ٍ ؾطظًفّب كِ ذبض هـ٘الى ثط پبٕ هٌُنزاًبى ٍ ك٘لؿَكبى هؿلوبى
كطز اٗكبى ضا اظ پ٘وَزى ضاّٖ كِ اٍ زض ثطاثطقبى ًْبزُ ثَز ٍ آىّب ضا ثِ كؼجٔ هوهَز ضُ هًٖوَز
ٍازاقت.
اهطٍظُ ،ثب پسٗس آهسى هٌُن جسٗس ٍ ضٍٗكطز زٍثبضُإ كِ ثِ آثبض هٌُنزاًبى هؿلوبى ،ثِ
ٍٗػُ اظ ؾَٕ هٌُن زاًبى ؿطثٖ ضًٍن ٗبكتِ اؾتً٘ ،بظ ثِ پطزاذتي ثِ اذتالف هسهب ٍ هتأذطاى ِ
هٌُن اؾالهٖ ٍ زضٗبكتي هوهَز ّط زٍ گطٍُ اظ انُالحبتٖ كِ ثطؾبذتِاًس ٍ ً٘ع ً٘بظ ثِ زاٍضٕ

ه٘بى اٗكبى آقكبضتط قسُ اؾت .زض اٗي ه٘بى ،زض ؾبل جبضٕ ،كتبة كشف االسشاس ػي غَاهض
االفكاس خًََجي سا خالذ الشٍيْة ،پػٍّكگطٕ اظ زاًكگبُ ّبضٍاضز ،تهح٘ح ٍ تحو٘ن كطزُ ٍ
هوسهِإ هجؿٌَ ثط آى ًگبقتِ ٍ زض اٗطاى هٌتكط ؾبذتِ اؾت .اًتكبض اٗي اثط هٖتَاًس ثِ هؼطكٖ
ّط چِ ث٘كتط هٌُن زاًبى ثعضگ ككَضهبى ثٌ٘جبهس ٍ هوبلٔ حبيط ً٘ع گبهٖ اؾت زض اٗي ضاؾتب.
ثؿ٘بض ثجب اؾت كِ زٗگط اًسٗكِّبٕ ًَِٕ ذًََجٖ ً٘ع پػٍّ٘سُ قَز تب اهكبى ؾٌجف آضإ
هٌُنزاًبى هؿلوبى ثب ٗك زٗگط كطاّن آٗس.
زض اٗي هوبلِ ،ثحث كل٘سٕ هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ضا ،كِ زض احكبم هًبٗب ٍ ه٘بؼّبٕ
هٌُن هسٗن كبضثطزّبٕ ضٗكِإ زاضز ،ثِ كوك هٌُن هحوَلّبٕ جسٗس ٍ ً٘ع هٌُن ضثٍ هَضز
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ثبظكبٍٕ هطاض هٖزّ٘ن .زض آؿبظ ،ثِ هؼطكٖ اهؿبم  36گبًٔ اٗي هًبٗب ًعز ذًََجٖ ٍ ث٘بى ضٍاثُٖ
كِ اٍ ه٘بى اٗي هًبٗب ثطهطاض ؾبذتِ اؾت هٖپطزاظٗن؛ ؾپؽ ،ثِ كوك تحل٘لّبٖٗ كِ اظ هًبٗبٕ
حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ثِ ظثبى هٌُن هحوَلّب زض ازث٘بت هٌُوٖ هؼبنط ٍجَز زاضز ،آىّب ضا
نَضتثٌسٕ كطزُ ٍ ضٍاثُٖ ضا كِ ذًََجٖ ازػب كطزُ ثَز هَضز اضظٗبثٖ هطاض هٖزّ٘ن .ثب ًكبى
زازى ػسم هُبثوت زػبٍٕ ذًََجٖ ثب ضٍاثٍ ثِ زؾت آهسُ زض هٌُن هحوَلّب ،نَضتثٌسٕ
جسٗسٕ اضائِ كطزُ ٍ ضٍاثٍ ٗبز قسُ ضا زض هٌُن هحوَلّب ٍ هٌُن ضثٍ اظ ًَ ثِ زؾت
هٖآٍضٗن ٍ ثِ ه٘عاى هُبثوت آى ثب ثطًبهٔ ذًََجٖ اقبضُ هٖكٌ٘ن.
لضایای حمیمیِ ٍ خارجیِ ًسد خًََجی

خًََجي ،دس كتاب كشف االسشاس ػي غَاهض االفكاس ،توؿ٘ن هًِ٘ ثِ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ضا كِ ثِ
ػوس الَيغ هطثٌَ هٖقَز ثِ ػوس الحول ؾطاٗت هٖزّس ٍ هًِ٘ ضا ثِ چْبض زؾتِ توؿ٘ن
هٖكٌس:
 .1خاسجية الطشفيي،
 .2خاسجية الوَضَع ٍ حقيقية الوحوَل،
 .3حقيقية الوَضَع ٍ خاسجية الوحوَل،
 .4حقيقية الطشفيي
ذًَجٖ اٗي چْبض زؾتِ ضا ثِ نَضت ظٗط ًبمگصاضٕ هٖكٌس (ذًََجٖ :)149 :1389
 .1ذبضج٘ٔ هُلوِ،
 .2خاسجية الوَضَع،
 .3حقيقية الوَضَع،
 .4حو٘و٘ٔ هُلوِ.
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اٗي چْبض زؾتِ ضا زض جسٍل ظٗط هطتت كطزُاٗن:
محمول

خارجي

موضوع

حقيقي

خاسجي

ذبضج٘ٔ هُلوِ

حقيقي

خاسجية الوَضَع حو٘و٘ٔ هُلوِ

حقيقية الوَضَع

جسٍل ( )1اهؿبم هًِ٘ ثِ اػتجبض كو٘ت ههبزٗن

ذًَجّٖ ،وچٌ٘ي ،تلك٘ك هَججِ  -ؾبلجِ ضا كِ ثِ ػوس الحول هطثٌَ هٖقَز ثِ ػوس
الَيغ ؾطاٗت هٖزّس ٍ آى ضا ثب تلك٘ك هحهلِ  -هؼسٍلِ ثِ ّن هٖآه٘عز ٍ ثِ  9هؿن ظٗط
هٖضؾس (ّوبى):
محمول
موضوع

ايجابي

ايجابي

سلبي

محصل

معدول

محصل

ايجابي محصل هحظلة الطشفيي

هؼذٍلة الوحوَل سالثة الوحوَل

ايجابي معدول هؼذٍلة الوَضَع هؼذٍلة الطشفيي
سلبي محصل

سالثة الوَضَع

هؼذٍلة الوحوَل
سالثة الوَضَع

هؼذٍلة الوَضَع
سالثة الوحوَل
سالثة الطشفيي

جسٍل ( )2اهؿبم هًِ٘ ثِ اػتجبض ك٘ل٘ت َطك٘ي
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ذًََجٖ 4 ،هؿن ًرؿت ضا زض  9هؿن اذ٘ط يطة هٖكٌس ٍ ثِ  36هؿن ظٗط هٖضؾس
(تطت٘ت قوبضُّب هُبثن تطت٘جٖ اؾت كِ ذًََجٖ ثطإ ث٘بى گعاضُّب ثطگعٗسُ اؾت):
كميت

خارجیة هطلمِ

خارجية الموضوع

حقيقية الموضوع

حمیمیة هطلمِ

محصلة الطزفيه

1

2

3

4

معدولة الموضوع

5

6

7

8

سالبة الموضوع

9

11

11

12

معدولة المحمول

13

14

15

16

سالبة المحمول

17

18

19

21

معدولة الطزفيه

21

22

23

24

سالبة الطزفيه

25

26

27

28

معدولة الموضوع و سالبة المحمول

29

31

31

32

سالبة الموضوع و معدولة المحمول

33

34

35

36

كيفيت

جسٍل ( )3اهؿبم هًِ٘ ثِ اػتجبض كو٘ت ٍ ك٘ل٘ت

اگط اٗي  36هؿن ضا زض هحهَضُّبٕ  4گبًِ يطة كٌ٘ن ثِ  144هؿن هٖضؾ٘ن كِ  36ػسز
اظ آىّب هطثٌَ ثِ هَججِ كلِ٘ اؾت ٍ هب زض اٗي هوبلِ تٌْب ثِ نَضتثٌسٕ ٍ ث٘بى ضٍاثٍ اٗي 36
هؿن هٖپطزاظٗن:
السام هَجبِ كلیِ ًسد خًََجی

ذًََجٖ  25هؿن اظ اهؿبم  36گبًٔ هَججِ كلِ٘ ضا ثب ظثبى نَضٕ ٍ ثب حطٍف «ج» ٍ «ة» ثِ جبٕ
هَيَع ٍ هحوَل ث٘بى هٖكٌس .اظ آًجب كِ ثطضؾٖ ضٍاثٍ ه٘بى اٗي اهؿبم ً٘بظهٌس آگبّٖ اظ
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نَضتثٌسٕ ذًََجٖ اظ آىّب زاضز ،ػ٘ي ػجبضات ذًََجٖ ضا ثِ نَضت هطتت قسُ زض ظٗط
هٖآٍضٗن ٍ  9هؿن ث٘بى ًكسُ ضا ثط پبٗٔ  25هؿن زٗگط ثبظؾبظٕ هٖكٌ٘ن:
هحظلة الطشفيي
 1ذبضج٘ٔ هُلوِ

كل ج هَجَد في الخاسج فَْ ب في الخاسج

 2خاسجية الوَضَع كل ج هَجَد في الخاسج فَْ هلضٍم للثاء
 3حقيقية الوَضَع

كل ها َّ هلضٍم للجين فَْ ب في الخاسج

 4حو٘و٘ٔ هُلوِ

كل ها َّ هلضٍم للجين فَْ هلضٍم للثاء

هؼذٍلة الوَضَع
 5ذبضج٘ٔ هُلوِ

كل الج هَجَد في الخاسج فَْ ب في الخاسج

 6خاسجية الوَضَع كل الج هَجَد في الخاسج فَْ هلضٍم للثاء
 7حقيقية الوَضَع

كل ها َّ هلضٍم لسلة الجين فَْ ب في الخاسج

 8حو٘و٘ٔ هُلوِ

كل ها َّ هلضٍم لسلة الجين فَْ هلضٍم للثاء

سالثة الوَضَع
 9ذبضج٘ٔ هُلوِ

كل ها ليس ج في الخاسج فَْ ب في الخاسج

 11خاسجية الوَضَع كل ها ليس ج في الخاسج فَْ هلضٍم للثاء
 11حقيقية الوَضَع

كل ها ليس تولضٍم للجين فَْ ب في الخاسج

 12حو٘و٘ٔ هُلوِ

كل ها ليس تولضٍم للجين فَْ هلضٍم للثاء

هؼذٍلة الوحوَل
 13ذبضج٘ٔ هُلوِ

كل ج هَجَد في الخاسج فَْ الب في الخاسج

 14خاسجية الوَضَع كل ج هَجَد في الخاسج فَْ هلضٍم لسلة الثاء
 15حقيقية الوَضَع

كل ها َّ هلضٍم للجين فَْ ليس ب في الخاسج

 16حو٘و٘ٔ هُلوِ

كل ها َّ هلضٍم للجين فَْ هلضٍم لسلة الثاء
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سالثة الوحوَل
 17ذبضج٘ٔ هُلوِ

كل ج هَجَد في الخاسج فَْ ليس ب في الخاسج

 18خاسجية الوَضَع كل ج هَجَد في الخاسج فليس تولضٍم للثاء
 19حقيقية الوَضَع

كل ها َّ هلضٍم للجين فَْ ليس ب في الخاسج

 21حو٘و٘ٔ هُلوِ

كل ها َّ هلضٍم للجين فَْ ليس تولضٍم للثاء

هؼذٍلة الطشفيي
 21ذبضج٘ٔ هُلوِ

كل الج هَجَد في الخاسج فَْ الب في الخاسج

 22خاسجية الوَضَع كل الج هَجَد في الخاسج فَْ هلضٍم لسلة الثاء
 23حقيقية الوَضَع

كل ها َّ هلضٍم لسلة الجين فَْ الب في الخاسج

 24حو٘و٘ٔ هُلوِ

كل ها َّ هلضٍم لسلة الجين فَْ هلضٍم لسلة الثاء

سالثة الطشفيي
 25ذبضج٘ٔ هُلوِ

كل ها ليس ج [في الخاسج] فَْ ليس ب [في الخاسج]

 26خاسجية الوَضَع [كل ها ليس ج في الخاسج فَْ هلضٍم لسلة الثاء]
 27حقيقية الوَضَع

[كل ها ليس تولضٍم للجين فَْ ليس ب في الخاسج]

 28حو٘و٘ٔ هُلوِ

[كل ها ليس تولضٍم للجين فَْ هلضٍم لسلة الثاء]

هؼذٍلة الوَضَع ٍ سالثة الوحوَل
 29ذبضج٘ٔ هُلوِ

[كل الج هَجَد في الخاسج فَْ ليس ب في الخاسج]

 31خاسجية الوَضَع [كل الج هَجَد في الخاسج فَْ ليس تولضٍم للثاء]
 31حقيقية الوَضَع

[كل ها َّ هلضٍم لسلة الجين فَْ ليس ب في الخاسج]

 32حو٘و٘ٔ هُلوِ

[كل ها َّ هلضٍم لسلة الجين فَْ ليس تولضٍم للثاء]
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سالثة الوَضَع ٍ هؼذٍلة الوحوَل
 33ذبضج٘ٔ هُلوِ

[كل ها ليس ج في الخاسج فَْ الب في الخاسج]

 34خاسجية الوَضَع [كل ها ليس ج في الخاسج فَْ هلضٍم لسلة الثاء]
 35حقيقية الوَضَع

[كل ها ليس تولضٍم للجين فَْ الب في الخاسج]

 36حو٘و٘ٔ هُلوِ

[كل ها ليس تولضٍم للجين فَْ هلضٍم لسلة الثاء]

رٍابظ هیاى السام هَجبِ كلیِ

زض زٗسگبُ ذًََجٖ ،ه٘بى ّط زٍ هًِ٘ٗ ،كٖ اظ چْبض ًؿجت ظٗط ثطهطاض اؾت:
 .1تالظم .2 ،ػوَم ٍ ذهَل .3 ،تجبٗي ٍ  .4تًبز (ّوبى ل .)157
اٗي ًؿجتّبٕ چْبضگبًِ ضا هٖتَاى ثب ًؿجتّبٕ چْبضگبًِ ه٘بى زٍ هلَْم هوبٗؿِ كطز:
 .1تؿبٍٕ .2 ،ػوَم ٍ ذهَل هُلن .3 ،ػوَم ٍ ذهَل هي ٍجِ ٍ  .4تجبٗي (ّوبى ل
.)25
زض جسٍل ظٗط ،اٗي ًؿجتّب ضا ثِ ّوطاُ ًوبزّبٗكبى ًكبى زازُاٗن:
⇔ تالظم

تؿبٍٕ

=

⇒ ػوَم ٍ ذهَل

ػوَم ٍ ذهَل هُلن

<



تجبٗي

⊥

تًبز

ػوَم ٍ ذهَل هي ٍجِ 
تجبٗي
||

جسٍل (ً )4ؿجت ه٘بى هًبٗب ٍ ًؿجت ه٘بى هلبّ٘ن

قگلتآٍض اٗي اؾت كِ «تجبٗي» ه٘بى هًبٗب زض انُالح ذًََجٖ ًِ ثب «تجبٗي» زض هلبّ٘ن،
ثلكِ ثب «ػوَم ٍ ذهَل هي ٍجِ» ،هتٌبظط اؾت .هُت السٗي ضاظٕ ،ثؼسّب ،ثطإ پطّ٘ع اظ
ًبّن ذَاًٖ ه٘بى انُالحبتّ ،وبى انُالحبت ضاٗج زض ًؿجت ه٘بى هلبّ٘ن ضا ثطإ هًبٗب ً٘ع ثِ
كبض هٖثطز (ضاظٕ .)245-244 :1384 ٍ 133-132 :728
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گعاضُّبٕ  36گبًٔ ذًََجٖ ضا هٖتَاى ثِ چْبض گطٍُ هحهل الُطك٘ي ( ،)4-1هحهل
الوحوَل ( ،)12-5هحهل الوَيَع (ً ٍ )20-13بهحهل ( )36-21توؿ٘ن كطز .زض ؾِ گطٍُ
اٍل كِ قبهل  20گعاضٓ ًرؿت اؾت ،هَيَع ٗب هحوَل (ٗب ّط زٍ) هحهل ّؿتٌس اهب زض گطٍُ
چْبضم كِ قبهل  16گعاضٓ پبٗبًٖ اؾت ،هَيَع ٍ هحوَل ّط زٍ ًبهحهلاًس .ذًََجٖ ضٍاثٍ
ه٘بى ؾِ گطٍُ ًرؿت (هحهلّب) ضا ثِ نَضت تله٘لٖ ًكبى هٖزّس (ّوبى ل ٍ )57-50لٖ
ثِ ث٘بى ضٍاثٍ گعاضُّبٕ گطٍُ چْبضم ًوٖپطزاظز .ضٍاثُٖ كِ ذًََجٖ ثطإ گعاضُّبٕ ؾِ گطٍُ
اٍل ث٘بى هٖكٌس ثِ هطاض ظٗط اؾت:

موجبه كليه
ذبضج٘ٔ هُلوِ

هحظلة

هؼذٍلة

سالثة

هؼذٍلة

سالثة

الطشفيي

الوَضَع

الوَضَع

الوحوَل

الوحوَل

1



⇕
خاسجية الوَضَع

2

⇕


⇑
حقيقية الوَضَع

3

حو٘و٘ٔ هُلوِ

6

⇓
⇒



7



⇓


8

11

⇕




⇑

⇓
4

5

⇒

9



11



14

⇕
⇔

⇑


15



16

18
⇑

⇐



⇓
12

13

⇔

17

19
⇑



21

جسٍل (ً )5ؿجت ه٘بى هًبٗب ًعز ذًََجٖ

زض اٗي جسٍل ،كلفّبٕ زٍؾَِٗ ث٘بًگط ّناضظٕ ٗب تالظم ٗب تؿبٍٕ ه٘بى گعاضُّب ّؿتٌس ٍ
كلفّبٕ ٗكؾَِٗ ثط ػوَم ٍ ذهَل (هُلن) ٗب اؾتلعام ٗكؾَِٗ زاللت هٖكٌٌس ٍ ًوبز ()
ث٘بًگط ًجَز ّط گًَِ ضاثُِ اؾتلعاهٖ ه٘بى آىّب اؾت .ذًََجٖ ثِ تًبز ؾتَى اٍل ثب ؾتَى آذط
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(ٗؼٌٖ گطٍُ اٍل ثب گطٍُ ؾَم) ً٘ع اقبضُ هٖكٌس (ذًََجٖ  ٍ )155 :1389هب ،ثطإ پطّ٘ع اظ
اظزحبم ثٖهَضز ،اظ اكعٍزى ًوبزّبٕ تًبز ثِ جسٍل ثبال ذَززاضٕ كطزُاٗن.
صَرتبٌذی هفاّین حمیمی ٍ خارجی در هٌطك جذیذ
الف :هفاّین خارجی

ذًََجٖ ه٘س «ذبضجٖ ثَزى» زض هلبّ٘ن ذبضجٖ ضا ثِ زٍ نَضت ث٘بى كطزُ اؾتً :رؿت ،زض
هبلت جولٔ كؼلِ٘« :نسم ػلِ٘ اإلًؿبى كٖ الربضج» ٍ زٍم ،ثِ نَضت هَنَف ٍ نلت« :اًؿبى
هَجَز كٖ الربضج» .ػجبضت ذَز ٍٕ كِ هب ثِ جبٕ «ج» ٍ «ة»« ،اًؿبى» ٍ «حَ٘اى» ضا هطاض
زازُاٗن چٌ٘ي اؾت:
كلّ ها طذق ػليِ اإلًساى في الخاسج طذق ػليِ الحيَاى [في الخاسج] ص 84
كل إًساى ٍهَجَد ٍفي الخاسج فَْ حيَاى ٌ [هَجَد ٌ] في الخاسج ص 149

تحل٘ل اٗي زٍ هًِ٘ زض هٌُن جسٗس هتلبٍت اؾت :جولة فؼلية «نسم ػلِ٘ اإلًؿبى كٖ
الربضج» ضا هٖتَاى ثب ٗك هحوَل ؾِهَيؼٖ هبًٌس « »Tثِ نَضت « »TkAxتطجوِ كطز كِ
حطف « »kثِ هؼٌبٕ ذبضج اظ شّي اؾت .اظ آًجب كِ هَنَف ٍ نلت ضا زض هٌُن جسٗس ؿبلجب ثِ
تطك٘ت ػُلٖ تطجوِ هٖكٌٌس ػجبضت ٍنلٖ «اًؿبى هَجَز كٖ الربضج» ضا هٖتَاى ثِ نَضت
« »Ax  E!xتطجوِ كطز كِ حطف «! »Eضا ثِ هؼٌبٕ ٍجَز ذبضجٖ گطكتِاٗن.
هحوَل طذق

ػطف تا هحوَل ٍجَد

TkAx

) ( E!x  Ax

جسٍل ( )6زٍ تحل٘ل ثطإ هلبّ٘ن ذبضجٖ
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ب :هفاّین حمیمی

ذًََجٖ ه٘س «حو٘وٖ ثَزى» زض هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ضا ثِ ؾِ نَضت ث٘بى كطزُ اؾتً :رؿت ،ثِ
نَضت قطَٖ« :لَ ٍُجِسَ كبى إًؿبًبً» ،زٍم ،ثِ نَضت ايبكٖ« :هلعٍم اإلًؿبى» ٍ ؾَم ،زض هبلت
گعاضُ حولٖ ثؿٍ٘« :لِ حيثية اإلًؿبًية» ٗؼٌٖ «ٍنق اًؿبً٘ت ضا زاضز» .ػجبضات ذًََجٖ ثب
جبٗگعٌٖٗ «اًؿبى» ٍ «حَ٘اى» ثِ جبٕ «ج» ٍ «ة» چٌ٘ي اؾت:
«كل ها لَ ٍُجِذَ كاى إًساًا فإرا ٍُجِذَ كاى حيَاًا» ص 84
«كل هلضٍم اإلًساى ِ فَْ هلضٍم الحيَاى ِ» ص 148
«كل ها لِ حيثية اإلًساًية فَْ تحيث لِ حيثية الحيَاًية» ص 148

تحل٘ل نَضت قطَٖ زض هٌُن جسٗس ثؿ٘بض آؾبى اؾتٍ .»E!x → Ax« :اغٓ «هلعٍم» ثِ
هؼٌبٕ «هؿتلعم» اؾت ٍ ثٌبثطاٗيّ ،وبى هؼٌبٕ قطَٖ ضا ثِ شّي هتجبزض هٖؾبظز .الجتِ ،ثِ زل٘ل
ّنذبًَازُ ثَزى «هلعٍم» ثب «لعٍم»  ،اٗي احتوبل ٍجَز زاضز كِ هوهَز اظ آى ،قطَٖ لعٍهٖ
ثبقس ٍ ًِ نطكب قطَٖ اتلبهٖ ٗب هُلن اتهبل .تلبٍت ؾِ هؿن قطَٖ (لعٍهٖ ،اتلبهٖ ٍ هُلن) ٍ
نَضتثٌسٕقبى زض هٌُن جسٗس ضا ثِ تله٘ل زض ؾِ هوبلِ زٗگط آٍضزُاٗن (كالحٖ 1388ج22 :
ٍ  1388 ،23ز .)122-121 :ّ1388 ٍ 118-112 :اظ آًجب كِ ٍاغُ «هلعٍم» ٍ «قطَٖ» اثْبم زاضز،
زض اٗي هوبلِ ،قطَٖ ضا ّن ثِ هؼٌبٕ هبزٕ ٍ تبثغاضظقٖ هٖگ٘طٗن ٍ ّن ثِ نَضت ضثُٖ.
اهب تحل٘ل ػجبضت «لِ حيثية اإلًساًية» ٗب «زاضإ نلت اًؿبً٘ت اؾت» چگًَِ ثبٗس ثبقس؟
اٗي ػجبضت ضا ثِ زٍ قَُ٘ هٖتَاى نَضتثٌسٕ كطز :اگط هلبّ٘ن ذبضجٖ ضا ثب هحوَل
ؾِهَيؼٖ نسم ٍ ثِ هؼٌبٕ «نسم ػلِ٘ االًؿبى كٖ الربضج» تحل٘ل كٌ٘ن هؼٌبٕ ػجبضت
«لِ حيثية اإلًساًية» چٌ٘ي ذَاّس قس« :نسم ػلِ٘ االًؿبى كٖ الربضج ٍ كٖ الصّي» .ثٌبثطاٗي ،آى
ضا ثبٗس ثِ نَضت « »TkAx  TzAxتطجوِ كطز كِ حطف « ٍ »zحطف « ،»kثِ تطت٘ت ،ثِ هؼٌبٕ
«زض شّي» ٍ «ذبضج اظ شّي» اؾت .ضاُ زٗگط اٗي اؾت كِ ػجبضت «لِ حيثية اإلًساًية» ضا ثِ
نَضت ؾبزُ ٍ ًبهو٘س تحل٘ل كٌ٘ن« :اًؿبى اؾت» ٗؼٌٖ « .»Axزضؾتٖ اٗي تحل٘ل ضا چٌ٘ي
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هٖتَاى تَجِ٘ كطز كِ هلبّ٘ن ذبضجٖ هو٘س ثِ «ٍجَز زض ذبضج» ّؿتٌس اهب هلبّ٘ن حو٘وٖ چٌ٘ي
ه٘سٕ ضا ًساضًس .زض اٗي تحل٘ل ،هلبّ٘ن حو٘وٖ ضا ثِ جبٕ اٌٗكِ ثِ نَضت «هكطٌٍ» تحل٘ل
كٌ٘ن ،ثِ نَضت «ًبهو٘س» تحل٘ل هٖكٌ٘ن.
ثب اٗي تَي٘حبت ،ؾِ نَضتثٌسٕ ثطإ هَيَع ٍ هحوَل هًبٗبٕ حو٘وِ٘ زاضٗن :ػُلٖ،
قطَٖ (هبزٕ ٗب ضثُٖ) ٍ حولٖ ؾبزُ.
ثؿٍ٘

هحوَل نسم هكطٌٍ ثِ ٍجَز
TkAx  TzAx

) ( E!x → Ax

Ax

هؼَُف

هكطٌٍ

ًبهو٘س ٍ ًبهكطٌٍ

جسٍل ( )7ؾِ تحل٘ل ثطإ هلبّ٘ن حو٘وٖ

زض ازاهِ ،اثتسا تحل٘ل ثؿٍ٘ ٍ ؾبزُ ضا ثطإ هلبّ٘ن حو٘وٖ ٍ تحل٘ل ػُلٖ ٍ هو٘س ضا ثطإ
هلبّ٘ن ذبضجٖ هَضز ثطضؾٖ هطاض هٖزّ٘ن:
صَرتبٌذیّایی از لضایای خًََجی در هٌطك جذیذ

نَضتثٌسٕ ًرؿت ،تحل٘ل هلبّ٘ن حو٘وٖ ثِ نَضت ثؿٍ٘
ًگبضًس ُ زض هوبالت پ٘ك٘ي ذَز اًَاع حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ضا ثطإ هحظلة الطشفييّب (ٗؼٌٖ هًبٗبٕ
قوبضُ  )4-1نَضت ثٌسٕ كطزُ ٍ ثِ كرط ضاظٕ ٍ ذًََجٖ ًؿجت زازُ اؾت (كالحٖ ،71 :1388
1388ة .)40 :1389 ٍ 107 ٍ 101 :نَضتثٌسٕ هَججِ كلِّ٘« ،ط الق ة اؾت» ،ثط پبٗٔ اٗي
تحل٘لّب ػجبضت اؾت اظ:
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محصلة الطزفيه
ذبضج٘ٔ هُلوِ

] )1 x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx

خاسجية الوَضَع

] 2 x [ ( E!x  Ax ) → Bx

حقيقية الوَضَع

] )3 x [ Ax → (E!x  Bx

حو٘و٘ٔ هُلوِ

) 4 x ( Ax → Bx

چٌبى كِ هٖثٌ٘٘ن ،هَيَع ٍ هحوَلّبٕ ذبضجٖ ضا ثِ نَضت ػُلٖ ٍ هَيَع ٍ
هحوَلّبٕ حو٘وٖ ضا ثِ نَضت ؾبزُ ٍ ثؿٍ٘ تحل٘ل كطزُاٗنً .گبضًسُّ ،وچٌ٘ي ،اًَاع هًبٗب
ضا ثط حؿت هؼذٍلة الوحوَل ٍ سالثة الوحوَل (ٗؼٌٖ هًبٗبٕ قوبضُ  )20-13نَضتثٌسٕ كطزُ
اؾت (كالحٖ 1388ة:)110-109 :
معدولة المحمول
ذبضج٘ٔ هُلوِ

] )13 x [( E!x  Ax ) → (E!x  ~ Bx

خاسجية الوَضَع

] 14 x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx

حقيقية الوَضَع

] )15 x [ Ax → (E!x  ~ Bx
) 16 x ( Ax → ~ Bx

حو٘و٘ٔ هُلوِ

سالبة المحمول
ذبضج٘ٔ هُلوِ

] )17 x [( E!x  Ax ) → ~ (E!x  Bx

خاسجية الوَضَع

] 18 x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx

حقيقية الوَضَع

] )19 x [ Ax → ~ (E!x  Bx

حو٘و٘ٔ هُلوِ

) 21 x ( Ax → ~ Bx

ثط پبٗٔ اٗي نَضتثٌسٕ ،هٖتَاى نَضتثٌسٕ ؾبٗط كطهَلّب ضا ً٘ع ثِ زؾت آٍضز.
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ایرادّای صَرتبٌذی ًخست

نَضتثٌسٕ ًرؿت اظ چٌس جْت اٗطاز زاضز:
ایراد ًخست اٗي اؾت كِ نَضتثٌسٕ ٗبز قسُ ؾجت هٖقَز تب حو٘و٘ٔ هُلوِ زض زٍ
هَضز ظٗط هؿتلعم ذبضجِّ٘ب گطزز:
محصلة الطزفيه
حو٘و٘ٔ هُلوِ:
ذبضج٘ٔ هُلوِ:
خاسجية الوَضَع:

) 4 x ( Ax → Bx


] )1 x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx

] 2 x [ ( E!x  Ax ) → Bx

معدولة المحمول
حو٘و٘ٔ هُلوِ:

) 8 x ( Ax → ~Bx



] )5 x [( E!x  Ax ) → (E!x  ~Bx
ذبضج٘ٔ هُلوِ:
] 6 x [ ( E!x  Ax ) → ~Bx
خاسجية الوَضَع:
اٗي زض حبلٖ اؾت كِ ذًََجٖ اٗي اؾتلعامّب ضا اًكبض كطزُ اؾت:
ٍ ليس تيٌِ [ ٍ ]4تيي الوفَْهيي االٍليي [ ]2 ٍ 1ػوَم ٍ خظَص (خًََجي .)151 :1389
ٍ حكن ّزُ األستؼة [الوؼذٍلة] [ ]8-5في ًسثة تؼضْا إلي تؼض حكن األستؼة األٍلي [الوحظلة]
[ّ( ]4-1واى ص )152

ایراد دٍم اٗي اؾت كِ ثِ ًظط ذًََجٖ ،هًِ٘ ذبضج٘ٔ هُلوِ اگط ؾبلجِالوَيَع ثبقس
(ٗؼٌٖ گعاضُ ّ )9و٘كِكبشة اؾت ٍ ًو٘ى آى (كِ ؾبلجِ جعئِ٘ ذَاّس ثَز) ّو٘كِنبزم ٍ
تَتَلَغٕ اؾت:
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ٍ أستؼة ّي أقسام سالثة الوَضَع كقَلٌا «كل ها ليس ج ب»:
أحذّا :خاسجية هطلقة كقَلٌا «كلّ ها ليس ج في الخاسج ب في الخاسج» ّ ٍ ...زُ القضية
كارتة أتذا ألىّ الووتٌغ ٍ سائش الوؼذٍهات ليس ج في الخاسج هغ أًِّ يوتٌغ أى يكَى ب في
الخاسج .فيظذق ًقيضْا أتذا ٍ َّ قَلٌا «ليس كل ها ليس ج في الخاسج ب في الخاسج»
(خًََجي .)152 :1389

اٗي زض حبلٖ اؾت كِ زض هٌُن جسٗس ًِ ،نَضتثٌسٕ اٗي گعاضُ ّو٘كِكبشة اؾت ًِ
نَضتثٌسٕ ًو٘ىاـ ّو٘كِنبزم:
] )x [ ~ ( E!x  Ax ) → (E!x  Bx

9

] )x [ ~ ( E!x  Ax )  ~ (E!x  Bx

9′

ایراد سَم اٗي اؾت كِ نَضتثٌسٕ هلبّ٘ن حو٘وٖ ثِ نَضت ثؿٍِ٘ «ً »Axوٖتَاًس
هلبّ٘ن «هؼسٍل» ضا اظ هلبّ٘ن «ؾلجٖ» هتوبٗع ؾبظز ظٗطا ثط اؾبؼ اٗي تحل٘ل ،زٍ ػجبضت «ًبالق
اؾت» ٍ «الق ً٘ؿت» ثِ نَضت ٗكؿبى تحل٘ل هٖقًَس «»~Ax؛ ثطإ ًوًَِ ،تحل٘ل حو٘وِّ٘ب
ٌّگبم هؼسٍل ٗب ؾلجٖ ثَزىِ هَيَع چٌ٘ي اؾت:
هؼذٍلة الهَيَع
حقيقية الوَضَع
حو٘و٘ٔ هُلوِ

سالثة الوَضَع

] )x [~ Ax → (E!x  Bx

7

] )x [~ Ax → (E!x  Bx

11

) x (~ Ax → Bx

8

) x (~ Ax → Bx

12

زض حبلٖ كِ ذًََجٖ تهطٗح كطزُ اؾت كِ ًؿجت هؼسٍلِّب ٍ ؾبلجِّب تجبٗي ٗب اؾتلعام اؾت ًِ
ّناضظٕ (هگط زض ذبضجِّ٘بٕ هحظلة الوَضَع):
ٍ تثايي [ً ]11ظيشتْا هي هؼذٍلة الوَضَع [ ]7لتغايش الوَضَػيي (خًََجي .)153 :1389
ٍ تثايي [ً ]12ظيشتْا هي هؼذٍلة الوَضَع [ ]8لوا ػشفت (خًََجي .)154 :1389
ٍ الحقيقية الوَضَع هي سالثة الوحوَل [ ]19فإًّْا أػنّ هي ًظيشتْا هي هؼذٍلة الوحوَل []15
ٍ الحقيقية الوطلقة [هي سالثة الوحوَل] [ ]21فأًْا تثايي الحقيقية الوطلقة الوؼذٍلة الوحوَل []16
ألًِّ لن يلضم هي كَى هلضٍهات الجين هلضٍهةً لسلة الثاء ػذمُ كًَْا هلضٍهةً للثاء ٍ ال تالؼكس
(خًََجي .)154 :1389
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ایراد چْارم اٗي اؾت كِ زض نَضتثٌسٕ ًرؿت ثطإ سالثة الوحوَلّب ،زٍ گعاضُ ظٗط
ّناضظ هٖقًَس:
خاسجية الوَضَع ] 18 x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx
حقيقية الوَضَع

] )19 x [ Ax → ~ (E!x  Bx

زض حبلٖ كِ ذًََجٖ زض اٗي هَضز ازػب كطزُ اؾت كِ «حكن ّزُ األستؼة [السالثة الوحوَل] في
ًسثة تؼضْا إلي تؼض  َّ ...حكن الوحظّالت» (ذًََجٖ  .)155 :1389ثٌبثطاٗيّ ،وبى ََض كِ
زض هحهلِّبً ،وٖتَاى خاسجية الوَضَع ضا هؿتلعم حقيقية الوَضَع زاًؿت ،زض سالثة
الوحوَلّب ّن چٌ٘ي اؾتلعاهٖ ٍجَز ًساضز ٍ گعاضُ  18هؿتلعم گعاضُ ً 19رَاّس ثَز.ح
تعْذ ٍجَدی

ًرؿت٘ي اٗطاز ثِ نَضتثٌسٕ ًرؿت ًبقٖ اظ ػسم تؼْس ٍجَزٕ زض نَضتثٌسّٕبٕ هب اؾت.
اٗي هُلت ضا هٖ تَاى زض زل٘لٖ كِ ذًََجٖ ثط ًبزضؾتٖ اؾتلعام ه٘بى حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ث٘بى كطزُ
اؾت آقكبضا ٗبكت .زل٘ل ذًََجٖ ثِ ظثبى ذَزـ چٌ٘ي اؾت:
ٍ ليس تيٌِ [ ٍ ]4تيي الوفَْهيي االٍليي [ ]2 ٍ 1ػوَم ٍ خظَص ألًِ ستّوا طذق [ ٍ ]4لن
يظذق شيء هي الوفَْهيي األٍليي [ ]2 ٍ 1لؼذم الوَضَع في الخاسج (خًََجي .)151 :1389

ثط پبِٗ اٗي هتي ،هًِّ٘بٕ ذبضجِ٘  2 ٍ 1زاللت ثط ٍجَز هَيَع زض ذبضج زاضًس اهب هًِ٘
حو٘وِ٘  4چٌ٘ي زاللتٖ ًساضز .اٗي زض حبلٖ اؾت كِ نَضتثٌسّٕبٕ ّ٘چ ٗك اظ اٗي ؾِ گعاضُ
زاللت ثط ٍجَز هَيَع زض ذبضج ًساضًس:
ذبضج٘ٔ هُلوِ
خاسجية الوَضَع
حو٘و٘ٔ هُلوِ

] )x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx

1

] x [ ( E!x  Ax ) → Bx

2

) x ( Ax → Bx

4

اظ ّ٘چ ٗك اظ اٗي كطهَلّب ًوٖتَاى ًت٘جِ گطكت كِ ثطذٖ اظ اكطاز هَيَع زض ذبضج
هَجَزًس؛ ٗؼٌٖ كطهَل )  x ( E!x  Axاظ ّ٘چ ٗك اظ كطهَلّبٕ ثبال ًت٘جِ ًوٖقَز.
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ثِ ًظط هٖضؾس كِ ذًََجٖ ٍهتٖ ه٘بى هؼذٍلة الوحوَل ٍ سالثة الوحوَل زض حو٘وِّ٘بٕ
هُلوِ [ٗؼٌٖ گعاضُّبٕ  ]20 ٍ 16تجبٗي ثطهطاض هٖؾبظز زل٘ل آى ضا ثِ ٍجَز هَيَع زض ذبضج
ًؿجت هٖزّس:
ٍ الحقيقية الوطلقة [ ]21فإًّْا تثايي الحقيقية الوطلقة الوؼذٍلة الوحوَل [ ]16ألًِّ لن يلضم هي

كَى هلضٍهات الجين هلضٍهةً لسلة الثاء ػذمُ كًَْا هلضٍهةً للثاء ٍ ،ال تالؼكس حيث لم يكه في
القضية اعتبار يوجب وجود الذات ٍ .تْزا تفاسق القسويي الثاقييي []18 ٍ 17هي ّزا القسن في

تالصهْوا للقسويي الثاقييي [ ]14 ٍ 13هي رلك القسن ،حيث كان فيهما اعتبار أوجب وجود
الذات (خًََجي .)155-154 :1389

هٖثٌ٘٘ن كِ زل٘ل تجبٗي ه٘بى  20 ٍ 16اظ زٗسگبُ ذًََجٖ اٗي اؾت كِ زض اٗي زٍ گعاضُّ٘ ،چ
زل٘لٖ ثط ٍجَز هَيَع زض ذبضج ًساضٗن:
حو٘و٘ٔ هُلوِ

) x ( Ax → ~ Bx

16

حو٘و٘ٔ هُلوِ

) x ( Ax → ~ Bx

20

اهب گعاضُّبٕ  18 ٍ 17 ،14 ،13ثط ٍجَز هَيَع زض ذبضج زاللت زاضًس (ٍ اظ اٗي ضٍ،
ّناضظًس) .اٗي زض حبلٖ اؾت كِ نَضتثٌسّٕبٕ ّ٘چ ٗك اظ اٗي گعاضُّب زاللت ثط ٍجَز
هَيَع زض ذبضج ًساضًس؛ ٗؼٌٖ كطهَل )  x ( E!x  Axاظ ّ٘چ ٗك اظ كطهَلّبٕ ظٗط ًت٘جِ
ًوٖقَز:
ذبضج٘ٔ هُلوِ

] )x [( E!x  Ax ) → (E!x  ~ Bx

13

ذبضج٘ٔ هُلوِ

] )x [( E!x  Ax ) → ~ (E!x  Bx

17

خاسجية الوَضَع

] x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx

14

خاسجية الوَضَع

] x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx

18
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ثٌبثطاٗي ،ثبٗس ثِ گًَِ إ ٍجَز هَيَع ضا ثِ اٗي هًبٗب اكعٍز تب هًبٗبٕ ذبضجِ٘ ثط ٍجَز
ذبضجٖ هَيَع زاللت كٌٌس اهب چٌ٘ي زاللتٖ زض هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ثطهطاض ًجبقس.
صَرتبٌذی دٍم :تحلیل با تعْذ ٍجَدی

ًگبضًسُ زض هوبالت پ٘ك٘ي ذَز نَضتثٌسٕ زٗگطٕ ثطإ هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ اضائِ كطزُ
ٍ ثِ اث٘ط السٗي اثْطٕ ًؿجت زازُ اؾت .زض اٗي نَضتثٌسٍٕ ،جَز هَيَع ضا ثب ؾَض جعئٖ ثِ
هَججِ كلِ٘ اكعٍزُاٗن (كالحٖ 1388 ٍ 71 :1388ة .)103 :تَجِ كٌ٘س كِ ٍجَز هَيَع زض
هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ هتلبٍت اؾتٍ :جَز هَيَع ،زض هًبٗبٕ ذبضجٍِ٘ ،جَز ذبضجٖ
اؾت اهب زض هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ،اػن اظ ٍجَز ذبضجٖ ٍ شٌّٖ اؾت .زض آى هوبالت ،زٍ تحل٘ل ظٗط
ضا ثطإ هَججِ كلِ٘ «ّط الق ة اؾت» پ٘كٌْبز كطزُ ثَزٗن:
ذبضج٘ٔ هُلوِ

] )x ( E!x  Ax )  x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx

1

حو٘و٘ٔ هُلوِ

) x Ax  x ( Ax → Bx

4

زض اٗي تحل٘ل ،هًِ٘ ذبضجِ٘ زاللت ثط ٍجَز ذبضجٖ هَيَع هٖكٌس اهب هًِ٘ حو٘وِ٘ تٌْب ثط
ٍجَز هَيَع كِ اػن اظ ذبضجٖ ٍ شٌّٖ اؾت زاللت زاضز .زض اٗي نَضت ،اظ هً٘ٔ حو٘وِ٘
ًوٖ تَاى هً٘ٔ ذبضجِ٘ ضا ًت٘جِ گطكت ظٗطا هوكي اؾت هًِ٘ حو٘وِ٘ نبزم ثبقس اهب هَيَع
آى زض ػبلن ذبضج هَجَز ًجبقس .اٗي زه٘وب ّوبى چ٘عٕ اؾت كِ ذًََجٖ ث٘بى كطزُ اؾت ٍ
هٖتَاًس تبٗ٘سٕ ثط تحل٘ل جسٗس هب ثبقس.
اكعٍزى تؼْس ٍجَزٕ ثِ نَضتثٌسٕ پ٘ك٘ي ،نَضتثٌسٕ جسٗسٕ ثِ زؾت هٖزّس كِ
هب آى ضا «نَضتثٌسٕ زٍم» هًٖبه٘ن .ثب اٗي نَضتثٌسٕ ،اٗطاز ًرؿت ثِ آؾبًٖ پبؾد زازُ
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هٖ قَز ظٗطا ثطإ ًوًَِ ،اؾتسالل اظ حو٘وِ٘ ثِ ذبضجِ٘ زٗگط هؼتجط ً٘ؿت چطا كِ زٍ
نَضتثطّبى ظٗط ًبهؼتجط اؾت:
هحظلة الطشفيي
) x Ax  x ( Ax → Bx

حو٘و٘ٔ هُلوِ

4


ذبضج٘ٔ هُلوِ

] )x ( E!x  Ax )  x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx

1

] x ( E!x  Ax )  x [ ( E!x  Ax ) → Bx

2

خاسجية الوَضَع

ایرادّای صَرتبٌذی دٍم

نَضتثٌسٕ زٍم ّطچٌس اٗطاز ًرؿت ضا ثِ ذَثٖ پبؾد هٖزّس اهب ًوٖتَاًس اٗطازّبٕ زٍم تب
چْبضم ضا پبؾد ثگَٗس ٍ ثِ ّو٘ي زل٘لً ،وٖتَاى اٗي نَضتثٌسٕ ضا نَضتثٌسٕ كبهال هٌبؾجٖ
زض ًظط آٍضز .حتٖ هٖتَاى گلت كِ نَضتثٌسٕ زٍم اظ ٗك جْت زٗگط ًبهٌبؾتتط ّن
ّؿت چطا كِ ٗك اٗطاز جسٗس پ٘ف هٖآٍضز .ثطإ ث٘بى اٗي اٗطاز ،ثِ ؾري ذًََجٖ زضثبضُ
«سالثة الوَضَع»ّب ًظط ث٘لكٌ٘ن:
الشاتغ :الحقيقية الوطلقة [ ]12أي «كل ها ليس تولضٍم للجين هلضٍم للثاء»ّ ٍ .زُ أػنّ هي ...
الثاًية [الخاسجية الوَضَع] [ ]11لكَى هَضَػْا أخضّ ٍ اتّحاد الحكن ٍ الوحوَل (خًََجي
.)154-153 :1389

چٌبى كِ هٖثٌ٘٘ن ذًََجٖ ثِ ضاثُِ ػوَم ٍ ذهَل ه٘بى گعاضُّبٕ  12 ٍ 10تهطٗح
كطزُ اؾت ٍ هب ً٘ع اٗي ضاثُِ ضا زض جسٍل (ً )5وبٗف زازُاٗن .زض نَضتثٌسٕ زٍم ،اٗي ضاثُِ
اظ ه٘بى هٖضٍز ثِ زل٘ل اٌٗكِ نَضتثطّبى ظٗط ًبهؼتجط اؾت:
سالثة الوَضَع
خاسجية الوَضَع
حو٘و٘ٔ هُلوِ

] x ~ ( E!x  Ax )  x [~ ( E!x  Ax ) → Bx

)  x ~ Ax  x (~ Ax → Bx

10
12
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هٖثٌ٘٘ن كِ نَضتثٌسٕ زٍمٗ ،ك اٗطاز نَضتثٌسٕ ًرؿت ضا انالح كطز ٍ ٗك اٗطاز
جسٗس پسٗس آٍضز .اٗي ثساى هؼٌب اؾت كِ اٗي زٍ نَضتثٌسٕ ،اظ ًظط ه٘عاى ػسم هُبثوت ثب
هًبٗبٕ ذًََجٖ ،تلبٍت چٌساًٖ ًساضًس.
صَرتبٌذی سَم :تحلیل هشرٍط برای هفاّین حمیمی

زٗسٗن كِ زٍ نَضت ثٌسٕ گصقتِ ًتَاًؿتٌس تحل٘ل زضؾتٖ اظ هًبٗبٕ ذًََجٖ ٍ ضٍاثٍ ه٘بى
آىّب اضائِ كٌٌس .زض آى زٍ نَضتثٌسٕ ،هلبّ٘ن ذبضجٖ ٍ حو٘وٖ ضا ،ثِ تطت٘ت ،ثِ نَضت
هو٘س ٍ ًبهو٘س (ًؿجت ثِ ٍجَز ذبضجٖ) آٍضزُ ثَزٗن:
ذبضجٖ

حو٘وٖ

اٗجبثٖ هحهل

) ( E!x  Ax

اٗجبثٖ هؼسٍل

) ( E!x  ~ Ax

~ Ax

ؾلجٖ هحهل

) ~ ( E!x  Ax

~ Ax

هو٘س

ًبهو٘س

Ax

جسٍل ( )8تحل٘ل هلبّ٘ن هؼسٍل ٍ ؾلجٖ

اظ آًجب كِ اٗي تحل٘ل ،هًبٗبٕ ذبضجِ٘ ضا هو٘س ثِ ٍجَز ذبضجٖ هٖكٌس ٍ هًبٗبٕ
حو٘وِ٘ ضا ثِ چٌ٘ي ٍجَزٕ هو٘س ًوٖؾبظزً ،ت٘جِ هٖقَز كِ هًبٗبٕ ذبضجِ٘ تٌْب زضثبضُ
هَجَزات ذبضجٖ ؾري هٖ گٌَٗس ٍ هًبٗبٕ حو٘وِ٘ هحسٍز ثِ اٗي هَجَزات ً٘ؿتٌس ٍ ثِ
ٗكؿبى زضثبضُ هَجَزات ذبضجٖ ٍ شٌّٖ (ٍ ثِ ث٘بى زٗگط ،زضثبضُ هَجَزات ذبضجٖ ٍ
هؼسٍهبت ذبضجٖ) حكن هٖكٌٌس .اٗي ًكتِ هْنتطٗي اهت٘بظ نَضتثٌسٕ گصقتِ اؾت.
اهب اٗطازٕ كِ ثِ اٗي نَضتثٌسٕ ٍاضز اؾت آى اؾت كِ ثط پبِٗ آى ،تلبٍت ػسٍل ٍ
ؾلت زض هًبٗبٕ حو٘وِ٘ اظ ه٘بى هٖضٍز ٍ ّط زٍ ثِ نَضت « »~ Axكطهَلثٌسٕ هٖقًَس .اگط ثِ
ػجبضات ذًََجٖ ًظط كٌ٘ن «ٍ تَثايَيَ أيضاً ًظيشتَْا هي هؼذٍلة الوَضَع لِتَغايُشِ الوَضَػيي»
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(ذًََجٖ  153 :1389ؼ  ،11ل  154ؼ  )12 ٍ 1هٖثٌ٘٘ن كِ اٍ ه٘بى «هلعٍم لؿلت ة» ٍ
«ل٘ؽ هلعٍم لت» تلبٍت هٖگصاضز ٍ اظ ّو٘ي ضٍ ،ه٘بى  ،11 ٍ 7ه٘بى  ٍ 12 ٍ 8ه٘بى  20 ٍ 16ثِ
تجبٗي حكن هٖكٌس (ّوبى) .ػسم تلك٘ك ػسٍل ٍ ؾلت زض هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ضا هٖتَاى هْنتطٗي
اٗطاز تحل٘ل ثبال ثِ قوبض آٍضز .اظ اٌٗجب ،هٖ تَاى ًت٘جِ گطكت كِ هلَْم حو٘وٖ ضا ثبٗس ثِ
نَضت «قطَٖ» ث٘بى كطز ٍ ػسٍل ٍ ؾلت زض هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ضا ثب هطاض زازى ؾلت زض تبلٖ ٗب
پ٘ف اظ قطَٖ ًكبى زاز:
حو٘وٖ

ذبضجٖ
اٗجبثٖ هحهل

) ( E!x  Ax

) ( E!x → Ax

اٗجبثٖ هؼسٍل

) ( E!x  ~ Ax

) ( E!x → ~ Ax

ؾلجٖ هحهل

) ~ ( E!x  Ax

) ~ ( E!x → Ax

هو٘س

هكطٌٍ

جسٍل ( )9تحل٘ل هلبّ٘ن هؼسٍل ٍ ؾلجٖ ثب هحوَل ٍجَز

اٗي تحل٘لٖ اؾت كِ ًگبضًسُ زض هوبلِ زٗگطٕ َطح كطزُ اهب آى ضا ًبهٌبؾت ٗبكتِ ثَز
(كالحٖ 1388ة)102 ٍ 98 :؛ اهب اكٌَى هٖثٌ٘٘ن كِ ثطإ تلك٘ك ػسٍل اظ ؾلت ،گطٗعٕ اظ
آى ً٘ؿت .ثٌبثطاٗي ،ثبٗس ه٘عاى هَكو٘ت اٗي تحل٘ل زض ضكغ اٗطازّبٕ زٍ نَضتثٌسٕ گصقتِ ضا
ثطضؾٖ كٌ٘ن .تحل٘ل هكطٌٍ ضا هٖتَاً٘ن ثب قطَٖ هبزٕ ٗب ثب قطَٖ ضثُٖ ٍ زض ّط زٍ نَضت،
ٗك ثبض ثسٍى تؼْس ٍجَزٕ ٍ ٗك ثبض ثب تؼْس ٍجَزٕ ثطضؾٖ كٌ٘ن.
ثب تبثغاضظقٖ زض ًظط گطكتي قطَّٖبٕ ثِ كبض ضكتِ زض تحل٘ل هكطٌٍ ،نَضتثٌسٕ
گعاضُّبٕ  36گبًِ ثِ  8زؾتٔ ّناضظٕ ظٗط توؿ٘ن هٖقَز:

()2

511
قضايای حقیقیه و خارجیه نسد خونَجی
3
9ٍ7
20 ٍ 15

x [ E!x  ( Ax → Bx ) ]
x [ E!x  (~ Ax → Bx ) ]
x [ E!x  ( Ax → ~ Bx ) ]

33 ٍ 32 ٍ 26 ٍ 23

x [ E!x  ( ~ Ax → ~ Bx ) ]

)3  (ثسٍى4-1
)9 ٍ 7  (ثسٍى12-5

x [ E!x → ( Ax → Bx ) ]

)15  (ثسٍى19-13
)33 ٍ 32 ٍ 26 ٍ 23  (ثسٍى36-21

x [ E!x → (~ Ax → Bx ) ]
x [ E!x → ( Ax → ~ Bx ) ]
x [ E!x → ( ~ Ax → ~ Bx ) ]

 زؾتٔ ّناضظٕ ظٗط توؿ٘ن12 ِ كطهَل ٗبز قسُ ث36 اگط تؼْس ٍجَزٕ ضا ً٘ع ث٘لعاٗ٘ن
) 3(

:هٖقَز

3
9ٍ7
20 ٍ 15
33 ٍ 32 ٍ 26 ٍ 23
2 ،1
12 ،11 ،6 ،5
18-17 ،14-13
36-35 ،30-27 ،22-21
4

x ( E!x  Ax )  x [ E!x  ( Ax → Bx ) ]
x ( E!x  ~ Ax )  x [ E!x  (~ Ax → Bx ) ]
x ( E!x  Ax )  x [ E!x  ( Ax → ~ Bx ) ]
x ( E!x  ~ Ax )  x [ E!x  ( ~ Ax → ~ Bx ) ]
x ( E!x  Ax )  x [ E!x → ( Ax → Bx ) ]
x ( E!x  ~ Ax )  x [ E!x → (~ Ax → Bx ) ]
x ( E!x  Ax )  x [ E!x → ( Ax → ~ Bx ) ]
x ( E!x  ~ Ax )  x [ E!x → ( ~ Ax → ~ Bx ) ]
x ( E!x → Ax )  x [ E!x → ( Ax → Bx ) ]

10 ،8

x ( E!x → ~ Ax )  x [ E!x → (~ Ax → Bx ) ]

19 ،16

x ( E!x → Ax )  x [ E!x → ( Ax → ~ Bx ) ]

34 ،31 ،25-24

x ( E!x → ~ Ax )  x [ E!x → ( ~ Ax → ~ Bx ) ]

 گبًِ ث٘بى36 ٕثؿ٘بضٕ اظ اٗي ّناضظّٕب هربلق ضٍاثُٖ اؾت كِ ذًَجٖ ه٘بى هًبٗب
ٕ نَضتثٌس، اكعٍى ثط اٗي.) ثِ زؾت آٍضز5(  اٗي ضا هٖتَاى ثب ٗك ًگبُ ثِ جسٍل.كطزُ اؾت
هلبّ٘ن حو٘وٖ ثب قطَٖ تبثغ اضظقٖ ّ٘چ ٗك اظ اٗطازّبٕ چْبضگبًِ ثِ نَضتثٌسٕ ًرؿت ضا
 اٗي زٍ ًكتِ ًكبى هٖزّس كِ اگط قطَّٖبٕ ثِ كبض ضكتِ زض هًبٗبٕ ذًَجٖ ضا.پبؾد ًوٖزّس
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قطَّٖبٕ تبثغاضظقٖ ثگ٘طٗن اظ هوهَز ذًََجٖ ثؿ٘بض زٍض ذَاّ٘ن اكتبز .ثٌبثطاٗي ،ثبٗس گعٌٗٔ
قطَّٖبٕ ضثُٖ ضا زض ًظط ثگ٘طٗن .اهب قطَّٖبٕ ضثُٖ ٍيؼ٘ت ضا حتٖ ًبگَاضتط هٖؾبظز
ظٗطا زض اٗي نَضتّ ،طچٌس اٗطازّبٕ اٍل ،ؾَم ٍ چْبضم پبؾد زازُ هٖقَز اهب اٗطازّبٕ جسٗس
ثؿ٘بضٕ ً٘ع ؾط ثط هٖآٍضًس كِ ثِ ّ٘چ ٍجِ ًوٖتَاى آىّب ضا تبة آٍضز .زض ازاهِ ،اثتسا ثِ قطح
چگًَگٖ ثطَطف قسى اٗطازّبٕ اٍل ،ؾَم ٍ چْبضم هٖپطزاظٗن ٍ ؾپؽ اٗطازّبٕ جسٗس ضا
ثطضؾٖ هٖكٌ٘ن.
اٗطاز ًرؿت اٗي ثَز كِ هًبٗبٕ حو٘وِ٘ هؿتلعم هًبٗبٕ ذبضجِ٘ قسُ ثَزًس (ٗؼٌٖ
گعاضُّبٕ  ،8 ٍ 4ثِ تطت٘ت ،گعاضُّبٕ  5 ٍ 1ضا ًت٘جِ هٖزازًس) .ثب قطَٖ ٍ ضثُٖ زض ًظط
گطكتي هلبّ٘ن حو٘وٖ اٗي زٍ اؾتلعام اظ ث٘ي هٖضٍز .ثِ ػجبضت زٗگط ،نَضتثطّبىّبٕ ظٗط زض
هٌُن ضثٍ ًبهؼتجط ّؿتٌس:
حو٘و٘ٔ هُلوِ

] )x [ ( E!x → Ax ) → (E!x → Bx

4


ذبضج٘ٔ هُلوِ
خاسجية الوَضَع

] )x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx

1

] )x [ ( E!x  Ax ) → (E!x → Bx

2

زل٘ل اٗي ػسم اػتجبض اٗي اؾت كِ ثب كطو هوسم گعاضُّبٕ  2 ٍ 1كِ ػُلٖ اؾتً ،وٖتَاى
ثِ هوسم گعاضُ  4كِ قطَٖ ضثُٖ اؾت ضؾ٘س ظٗطا نسم َطك٘ي قطَٖ ضثُٖ هؿتلعم نسم آى
ً٘ؿت (ثطذالف قطَٖ تبثغ اضظقٖ كِ نسم آى اظ نسم َطك٘ي آى ثِزؾت هٖآهس).
اٗطاز ؾَم اٗي ثَز كِ ّناضظّٕبٕ ه٘بى گعاضُّبٕ  ،11 ٍ 7ه٘بى گعاضُّبٕ ٍ 12 ٍ 8
ه٘بى گعاضُّبٕ  20 ٍ 16ثِ زل٘ل هؼبزل گطكتي هلبّ٘ن هؼسٍل ٍ ؾلجٖ پسٗس آهسُ ثَز .ثب ضثُٖ
گطكتي قطَٖ ،اٗي هلبّ٘ن زٗگط ثب ّن هؼبزل ًرَاٌّس ثَز .ثِ ػجبضت زٗگط ،زٍ كطهَل ظٗط زٗگط
ّناضظ ً٘ؿتٌس:
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اٗجبثٖ هؼسٍل:
ؾلجٖ هحهل:

هب َّ هلعٍم لؿلت الج٘ن ) ( E!x → ~ Ax

هب ل٘ؽ ثولعٍم للج٘ن

) ~ ( E!x → Ax

ثط اٗي اؾبؼ ،زٍ گعاضُ  ،11 ٍ 7ثطإ ًوًَِ ،زٗگط ّناضظ ًرَاٌّس ثَز:
حقيقية الوَضَع ] )7 x [ ( E!x → ~ Ax ) → (E!x  Bx
حقيقية الوَضَع

] )11 x [~ ( E!x → Ax ) → (E!x  Bx

اٗطاز چْبضم اٗي ثَز كِ گعاضُّبٕ ّ 19 ٍ 18ناضظ قسُ ثَزًس اهب ثب قطَٖ ٍ ضثُٖ
گطكتي هلبّ٘ن حو٘وٖ ،اٗي ّناضظٕ اظ ث٘ي هٖضٍز:
خاسجية الوَضَع
حقيقية الوَضَع

] )x [ ( E!x  Ax ) → ~ (E!x → Bx

19

→ ) x ( ( E!x → Ax

20

] )~ (E!x  Bx

زل٘ل اثجبتًبپصٗطٕ ّناضظٕ ه٘بى اٗي زٍ گعاضُ ضا هٖتَاى ثب ػكؽ ًو٘ى كطزى گعاضُ
 20آؾبىتط زضٗبكت:
خاسجية الوَضَع ] )19 x [ ( E!x  Ax ) → ~ (E!x → Bx
حقيقية الوَضَع

] )20′ x ( ( E!x  Bx ) → ~ (E!x → Ax

ًبّناضظ ثَزى زٍ گعاضُ اذ٘ط ثِ زل٘ل ًبزضؾت ثَزى هبػسُ نسٍض زض هٌُن ضثٍ اؾت.
ّطچٌس آًچِ گصقت هٖتَاًس تبٗ٘سٕ ثبقس ثط اٌٗكِ ذًََجٖ زض هَاضز ٗبز قسُ ،قطَٖ
ضثُٖ ضا زض شّي زاقتِ اؾت؛ اهب ضثُٖ گطكتي قطَّٖب ؾجت هٖقَز ثؿ٘بضٕ اظ ضٍاثٍ
اؾتلعاهٖ هَضز ازػبٕ ذًََجٖ زض جسٍل ( )5ثِ تجبٗي ٍ ػسم اؾتلعام ثسل گطزز ٍ تلبٍتّب ثؿ٘بض
كطاتط اظ حس اًتظبض ثطٍز .ثطإ ًوًَِّ ،ناضظٕ ه٘بى زٍ گعاضُ ظٗط ضا ًوٖتَاى زض هٌُن ضثٍ
اثجبت كطز:
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ذبضج٘ٔ هُلوِ

] )1 x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx


خاسجية الوَضَع

] )2 x [ ( E!x  Ax ) → (E!x → Bx

ظٗطا چٌبى كِ گلت٘ن ه٘بى تطك٘ت ػُلٖ ٍ تطك٘ت قطَٖ ضثُٖ تالظم ٍ ّناضظٕ ثطهطاض ً٘ؿت.
اهب ذًََجٖ ه٘بى گعاضُّبٕ  2 ٍ 1ثِ ّناضظٕ هؼتوس اؾت ٍ هٖگَٗس:
ٍ هؼلَم أى ّ أحذَّوا [ ]2 ٍ 1غيشُ اآلخش لكٌّْوا يتالصهاى  ٍ ...تالؼكس ألًِّ إرا كاى كل ج
هَجَدٍ في الخاسج ب [في الخاسج] [ ]1طذق أى كل ٍاحذ هٌْا تحيث لَ دخل في الَجَد كاى
ب [( ]2خًََجي  151 :1389س .)6

زض اٌٗجب ،ذًََجٖ ازػب هٖكٌس كِ اظ نسم  E!x  Bxهٖتَاى ثِ نسم E!x → Bx

ضؾ٘س ٍ اٗي زضؾت ً٘ؿت هگط اٌٗكِ قطَٖ ضا تبثغاضظقٖ ثگ٘طٗن (ٗب انَال ،هحوَل حو٘وٖ ضا
ثؿٍ٘ ٍ ؿ٘طقطَٖ ٍ ثِ نَضت  Bxثِ تٌْبٖٗ زض ًظط ثگ٘طٗن).
قجِ٘ اٗي اٗطاز ثِ ثؿ٘بضٕ اظ ضٍاثٍ زٗگط ً٘ع ٍاضز هٖقَز ٍ اٗي ًكبى هٖزّس كِ اگط
تحل٘ل قطَٖ تبثغ اضظقٖ زض هؼتجط قوطزى ضٍاثٍ ّناضظٕ ه٘بى گعاضُّب ضاُ اكطاٌ ضا زض پ٘ف
گطكتِ ٍ ثؿ٘بضٕ اظ تجبٗيّبٕ هَضز ازػبٕ ذًََجٖ ضا ثِ ّناضظٕ ٍ تالظم اضتوب هٖزّس ،تحل٘ل
قطَٖ ضثُٖ ،زض هوبثل ،ضاُ تلطٍٗ ضا زض پ٘ف گطكتِ ثؿ٘بضٕ اظ تالظمّب ٍ اؾتلعامّبٕ ذًََجٖ
ضا ثِ تجبٗي تٌعل هٖزّس.
زض كل ،تلؿ٘ط هلبّ٘ن حو٘وٖ ثِ قطَٖ هب ضا ثِ اكطاٌ ٗب تلطٍٗ ث٘ف اظ حس هٖككبًس .اظ
اٌٗجبً ،ت٘جِ هٖقَز كِ نَضت ثٌسٕ َطك٘ي هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ثب ازات قطَٖ (ذَاُ هبزٕ ذَاُ
ضثُٖ) هٌبؾت ثب تحل٘ل ّبٕ ذًََجٖ اظ اٗي هًبٗب ً٘ؿت .اكعٍزى تؼْس ٍجَزٕ ثِ اٗي تلؿ٘طّب
ً٘ع كوكٖ ثِ ضكغ اٗطازّب ًوٖكٌس ٍ زض هَاضزٕ ،اٗطازّبٕ ث٘كتطٕ ضا زاهي هٖظًس .اٌْٗب ًكبًگط

535
قضايای حقیقیه و خارجیه نسد خونَجی

آى اؾت كِ ثبٗس زض جؿتجَٕ تحل٘ل زٗگطٕ ثطإ هلبّ٘ن ذبضجٖ ٍ حو٘وٖ ثَز .تٌْب تحل٘لٖ
كِ ثبهٖ هبًسُ اؾت اؾتلبزُ اظ هحوَل نسم اؾت.
صَرتبٌذی چْارم :بِ كار گرفتي هحوَل صذق

پٌبٌّسُ قسى ثِ هحوَل نسم ً٘ع چٌساى كبضگكب ً٘ؿت .ثطإ ًوًَِ ،چٌبى كِ گلت٘ن ،ذًََجٖ
ه٘بى گعاضُّبٕ  2 ٍ 1ثِ تالظم ٍ ّناضظٕ حكن هٖكٌس اهب تحل٘ل اٗي زٍ گعاضُ ثِ كوك
هحوَل نسم اٗي ّناضظٕ ضا اظ ث٘ي هٖثطز ٍ هب ضا ثب نَضتثطّبى ًبهؼتجط ظٗط تٌْب هٖگصاضز:
ذبضج٘ٔ هُلوِ
) TkAx → TkBx

خاسجية الوَضَع ] )2 x [ TkAx → (TkBx  TzBx
( x

1

ّوچٌ٘ي ،اؾتلعام اظ گعاضُ  3ثِ گعاضُ ً٘ 2ع ثِ زل٘ل ًبهؼتجط ثَزى نَضتثطّبى ظٗط اظ
زؾت هٖضٍز:
) 3 x [ (TkAx  TzAx) → TkBx
حقيقية الوَضَع

خاسجية الوَضَع ] )2 x [ TkAx → (TkBx  TzBx

چٌبى كِ اؾتلعام اظ گعاضُ  3ثِ گعاضُ ً٘ 4ع ثِ زل٘ل ًبهؼتجط ثَزى نَضتثطّبى ظٗط اظ زؾت
هٖضٍز:
) 3 x [ (TkAx  TzAx) → TkBx
حقيقية الوَضَع

] )4 x [ (TkAx  TzAx) → (TkBx  TzBx
حو٘و٘ٔ هُلوِ

اگط هحوَل نسم ضا زض تحل٘ل هلبّ٘ن ذبضجٖ ٍ حو٘وٖ ثِ كبض ثگ٘طٗن تحل٘ل اٗجبة
هحهل ،اٗجبة هؼسٍل ٍ ؾلت ثِ نَضت ظٗط ذَاّس ثَز:
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هلبّ٘ن ذبضجٖ

هلبّ٘ن حو٘وٖ

اٗجبثٖ هحهل

TkAx

TkAx  TzAx

اٗجبثٖ هؼسٍل

Tk~Ax

Tk ~Ax  Tz ~Ax

~ TkAx

)~ (TkAx  TzAx

ؾلجٖ

جسٍل ( )10تحل٘ل هلبّ٘ن هؼسٍل ٍ ؾلجٖ ثب هحوَل نسم

اگط «نسم ًبالق زض ذبضج» ضا هؼبزل ثب «ػسم نسم الق زض ذبضج» ثگ٘طٗن (ٗؼٌٖ زٍ
كطهَل « ٍ »~ TkAx« ٍ »Tk~Axهبًٌس آىّب ضا ّناضظ ثگ٘طٗن) ثطذٖ اظ ضٍاثٍ ذًََجٖ ه٘بى
گعاضُّب ثطهطاض هٖهبًس ٍ ثطذٖ زٗگط اظ ه٘بى هٖضٍزّ .ناضظٕ گعاضُّبٕ  17 ٍ 13اظ هَاضزٕ
اؾت كِ ّوچٌبى ثطهطاض اؾت:
هؼذٍلة الوحوَل

) TkAx → Tk ~Bx

( x

13



ذبضج٘ٔ هُلوِ
سالثة الوحوَل

) TkAx → ~ TkBx

( x

17

اهب گعاضُّبٕ  9 ٍ 5كِ ثِ ثبٍض ذًََجٖ اؾتلعام ٗك ؾَِٗ زاضًس ثِ ّناضظٕ اضتوب هٖٗبثٌس:
هؼذٍلة الوَضَع

) Tk ~Ax → TkBx

( x

5



ذبضج٘ٔ هُلوِ
سالثة الوَضَع

) ~ TkAx → TkBx

( x

9

اگط زٍ كطهَل « »~ TkAx« ٍ »Tk~Axضا ّناضظ ًگ٘طٗن ّناضظٕ ه٘بى گعاضُّبٕ 17 ٍ 13
ًبثَز هٖقَزّ .وِ اٌْٗب ًكبى هٖزّس كِ تحل٘ل گعاضُّبٕ  36گبًٔ ذًََجٖ ثب هحوَل نسم ً٘ع
زقَاضّٕبٕ ذَز ضا زاضز ٍ ًوٖتَاى آى ضا تحل٘ل هٌبؾجٖ ثطإ آى گعاضُّب ثِ قوبض آٍضز.
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ًتیجِگیری

اظ آًچِ گصقت ،ثِ زؾت هٖآٗس كِ تحل٘ل گعاضُّبٕ ذًََجٖ ً٘بظهٌس پبؾد ثِ چٌس ؾَال هْن
اؾتً :رؿت اٌٗكِ آٗب تؼْس ٍجَزٕ ضا ثبٗس زض تحل٘لّب ٍاضز ؾبذت ٗب ًجبٗس؟ زٍم اٌٗكِ
هَيَع ٍ هحوَل هًبٗبٕ حو٘وِ٘ آٗب ثبٗس ثؿٍ٘ ثبقٌس ٗب قطَٖ؟ ؾَم اٌٗكِ اگط قطَٖ ّؿتٌس
آٗب ثبٗس تبثغاضظقٖ ٍ هبزٕ ثبقٌس ٗب ضثُٖ ٍ لعٍهٖ؟ چْبضم اٌٗكِ آٗب هحوَل نسم ضا ثبٗس ٍاضز
تحل٘ل ؾبذت ٗب ًجبٗس؟ پٌجن اٌٗكِ چِ تحل٘لٖ هٖتَاى اضائِ كطز كِ ثطذٖ اظ گعاضُّبٕ
ذًََجٖ ّو٘كِكبشة گطزًس؟ (ثطإ ًوًَِ ،گعاضُ  9كِ حو٘و٘ٔ هُلوِ ٍ سالثة الوَضَع اؾت).
ًكبى زازٗن كِ ّط پبؾد ثِ چْبض ؾَال ًرؿت ،زقَاضّٕبٕ ذبل ذَز ضا زاضز ٍ ّ٘چ
كسام ًوٖ تَاًس ّوِ ضٍاثُٖ ضا كِ ذًََجٖ ه٘بى گعاضُ ّب ازػب كطزُ اؾت ثِ نَضت كبهل اثجبت
كٌسّ .وچٌ٘ي ،زٗسٗن كِ پبؾد ثِ ؾَال پٌجن ً٘ع كطاتط اظ ّوِ نَضتثٌسّٕبٖٗ ثَز كِ زض هوبلِ
اضائِ قس.
زقَاضّٕبٕ ٗبز قسُ اٗي احتوبل ضا توَٗت هٖكٌس كِ ذًََجٖ هجبحث گًَبگَى ضا ثب
ّن ذلٍ كطزُ اؾت ٍ ثطإ ًوًَِ ،زض ٗك جب ،ثطإ هَججِ كلِ٘ ،تؼْس ٍجَزٕ زض ًظط گطكتِ ٍ
زض جبٕ زٗگط ،تؼْس ٍجَزٕ ضا اظ آى ؾلت كطزُ اؾت .زض ٗك هَضز ،هلبّ٘ن حو٘وٖ ضا ثؿٍ٘
زض ًظط گطكتِ اؾت ٍ زض هَضزٕ زٗگط ،قطَٖ هبزٕ ٍ ٗب حتٖ قطَٖ ضثُٖ ٍ زض ثطذٖ هَاضز،
ً٘ع ،هحوَل نسم ضا زض ًظط زاقتِ اؾت.
الجتِ ،اٗطاز ذلٍ هجحث زض نَضتٖ ثط ذًََجٖ ٍاضز اؾت كِ تٌْب نَضتثٌسٕ هؼوَل
ثطإ هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضج٘ٔ اٍ ٗكٖ اظ چْبض نَضتثٌسٕ ٗبز قسُ زض اٗي هوبلِ ثبقس .اهب
هٖزاً٘ن كِ تحل٘لّبٕ زٗگطٕ ً٘ع اظ هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ٍ ذبضجِ٘ ٍجَز زاضز؛ ثطإ ًوًَِ ،زض
ثطذٖ هوبالت ،هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ضا ثب ازاتّبٕ يطٍضت ٍ اهكبى تحل٘ل كطزُاًس (كالحٖ :1386
1388 ٍ 55-51ة ٍ 118-117 ٍ 101 :الطٍْٗت  :1389پٌجبُ ٍ چْبض پبٍضهٖ  .)99ثطضؾٖ
ضٍاثٍ هَضز ازػبٕ ذًََجٖ زض تحل٘ل ٍجْٖ اظ هًبٗبٕ حو٘وِ٘ ،ثِ زل٘ل پ٘چ٘سگّٖبٕ كطاٍاى
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آى ،ذبضج اظ حَنلٔ اٗي هوبلِ ٍ ً٘بظهٌس هوبلٔ هؿتولٖ اؾت ٍ ثؿ٘بض زضذَض تحو٘ن .اگط ًت٘جٔ
آى تحو٘ن ضٍاثٍ ذًََجٖ ضا اثجبت كٌس تأٗ٘سٕ ثط تحل٘ل ٍجْٖ ذَاّس ثَز ٍ اگط اثُبل كٌس
زل٘لٖ اؾت ثط ًبزضؾتٖ زػبٍٕ ذًََجٖ (الجتِ اگط پَپطٕ ثٌ٘سٗك٘ن ٍ اثُبلگطا ثبق٘ن؛ اهب اگط
هبًٌس ك٘لؿَكبى ػلن پؿبپَپطٕ ثٌ٘سٗك٘ن هٖتَاً٘ن اٗي كطو پٌْبى ضا كِ ّ٘چ تحل٘ل زٗگطٕ ثطإ
هًبٗبٕ ذبضجِ٘ ٍ حو٘وِ٘ ٍجَز ًساضز ًبزضؾت ثكوبضٗن ٍ زض جؿتجَٕ تحل٘ل جسٗسٕ ثبق٘ن).
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پیًَشتّا:
 )1كرط ضاظٕ تٌْب ثِ لعٍم تـ٘٘ط تؼطٗق هسهب اقبضُ كطزُ ٍ ذَز تؼطٗق جسٗسٕ ضا پ٘كٌْبز ًكطزُ اؾت .ذًََجٖ
تؼطٗق «ػكؽ ًو٘ى هربلق» ضا ثِ ثؼًٖ هٌُنزاًبى ًؿجت هٖزّس (ذًََجٖ ً ٍ )147 :1389جن السٗي
كبتجٖ هعٌٍٖٗ آى ثؼى ضا اكًل السٗي ثبه٘بًٖ هؼطكٖ هٖكٌس (ّوبى ،پبٍضهٖ).
 )2زض نَضتثٌسٕ چْبض زؾتٔ ّناضظٕ ًرؿت ،هَيَع ٍ هحوَل ،ثِ تطت٘ت ،هؼبزل قطَٖ ٍ ػُلٖ اؾت ٍ زض
چْبض زؾتٔ زٍمً٘ ،عٗ ،ب هَيَع هؼبزل تطك٘ت ػُلٖ اؾت ٗب هحوَل هؼبزل تطك٘ت قطَّٖ .و٘ي هؿئلِ ؾجت
قسُ اؾت تب ّناضظّٕبٕ ٗبز قسُ زض هتي ثِ زؾت ث٘بٗس؛ كبكٖ اؾت ّناضظّٕبٕ ظٗط ضا زض هٌُن گعاضُّب
اثجبت كٌ٘س:
] ) [ E!  ( A → B
] ) [ E! → ( A → B

↔

] ) [ ( E! → A ) → (E!  Bعطفي → شرطي

↔ ] ) [ ( E! → A ) → (E! → Bشرطي → شرطي

] ) [ E! → ( A → B

↔

] ) [ ( E!  A ) → (E!  Bعطفي → عطفي

] ) [ E! → ( A → B

↔

] ) [ ( E!  A ) → (E! → Bشرطي → عطفي

 )3زض نَضتثٌسٕ چْبض زؾتٔ ًرؿت ،هَيَع ،هؼبزل قطَٖ اؾت اهب ٍجَز ذبضجٖ ثِ زل٘ل اٌٗكهِ ثهطإ ّوهِ
اق٘بء ثبثت هٖقَز ،ثطإ ّوِ اكطاز هَيَع ً٘ع ثبثت هٖقَز .زض نَضتثٌهسٕ چْهبض زؾهتٔ ه٘هبًٖ ،هَيهَع،
ػُلٖ اؾت ٍ ثٌبثطاٗي ،تؼْس ٍجَزٕ ،تؼْس ٍجَز ذبضجٖ ضا ثهِ ّوهطاُ زاضز .زض نهَضتثٌهسٕ چْهبض زؾهتٔ
ؾَم ،هَيَع ٍ هحوَلّ ،ط زٍ ،قطَٖ ّؿتٌس ٍ اٗي ؾجت هٖقَز كِ ٍجَز ذبضجٖ هَيَع اثجبت ًكَز.
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