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The conflict in obligations is a matter of substantial discussion in ethics. 
Furthermore ,it is of a significant role in legal and jurisprudential areas. 

Nevertheless ,Standard interpretation of obligations in Logic (Deontic 

Logic) cannot embrace all sorts of conflicts and leads to contradiction 
when conflicts are arising .In this paper we review Deontic Logic literature 

on this subject matter and introduce two major approaches in dealing with 
these conflicts .The first one is to accept the very existence of prescriptive 

conflicts and thus ,trying to construct Conflict Tolerant Deontic Logics ; The 

other one is to differentiate between Prima Fcie obligations and Actual 
obligations and thus to reject any actual conflict in actual obligations ; This 

necessitates formalizing these kinds of obligations and the relation 
between them .The paper proceeds with choosing Prioritized Adaptive 
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Logics ,which is use full in both approaches, in order to formalize the 

conflicts .In the last part of paper, we have pursued obligational conflicts 

in  ' osul al fiqh ' (principles of Islamic jurisprudence) which is the dominant 

logic in Islamic argumentations. In addition, some aspects of necessity of 

obligation or Islamic jurisprudential obligation, in terms of a prioritized 
adaptive logic are formalized . 

Key Words :Deontic logic, Osul al fiqh ,obligational conflicts ,prima facie 

obligation. 
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 602 -873، صفحات 8531، بهار و تابستان 53خرد، شماره جاویدان

 سازی تعارض تکالیفمسألة صوری
 سادات نبویفاطمه

 پورمحمّدعلی یوسفی
 چکیده

هثای لسسث ة اخثال     تعارض تکالیف، عالوه بر آنکه موضوع بسیاری از بحث  
ای در مباح  حقثوی  و لقهث  داردب بثا ايثل حثاط، م  ث        است، جايگاه ويژه

استاندارد تکسیف یادر به تحمّل تعارضات نیست و با بروز تعارض بیل تکالیف 
تکسیثف در موضثوع   انجامدب در ايثل نوشثتار، نوشثتار ان م  ث      به ت ایض م 

تعارض تکالیف را به اختصار مرور نموده و بثه معرفلث  دو رويکثرد اصثس  در     
پردازيم، که يک  از آنها پذيرش تعثارض بثیل   برخورد با تعارضات تکسی   م 

هاي  است که یابسیّت تحمّل تعثارض بثیل   تکالیف و تالش برای ساخت م   
مات بثه الزامثات در بثادی امثر و     تکالیف را داشته باش د، و ديگری ت کیک الزا

الزامات وایع  و ن   وجود تعارض بثیل تکثالیف وایعث  اسثت کثه مسثتسز        
های ولث   باشدب سپس م   سازی ايل دو نوع الزا  و راب ه بیل آنها م صوری

رسث د، بثرای   ده ده با ح ظ اولويّت را  که در هر دو رويکرد م ید به نظثر مث   
زي یم و ضمل جستجوی ردّ پای مباحث  مربثو     سازی تعارضات برم لرماط

در اصوط لقه، که همان م  ث  حثاکم بثر اسثتدقط لقهث        0به تعارض تکالیف
هاي  از م هو  وجوب يا همان الزا  لقهث  را در یالثی يثک م  ث      است، ج به

 نمايیمبسازی م ول  ده ده با ح ظ اولويّت، صوری
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ض تکثالیف، وجثوب، الزامثات در    م    تکسیف، اصوط لقه، تعار ها:کلیدواژه
 بادی امرب

 مهمقدّ

 بثه  در بثیل راه ب دارد مالیثات  یثرار  دوسثتان   از  کث ي با که ديریبگ نظر در را  شخص
 او بک ثد  کمثک  او بثه  سثت ین  کسث  و کثرده  تصثاد   که ک د م برخوردی موتورسوار

 ليث ا در کثه  برسثد،  یرارش به و ندهد  تیّاهم موتورسوار به دهد انجا  کار دو تواندم 
 بثه  او رسثاندن  بثا  کثه  ک ثد  ديث تهد را موتورسثوار ی جثدّ ی خ ر است ممکل صورت

 بثه  او رسثاندن  و مجثرو   بثه   د یرسث  به تواندم  لیهمچ ب است رلع یابل مارستانیب
 ب(Ross, 1930, p:18 ) نک د ولا خود یوط به و بپردازد مارستانیب

ی بثرا   لقهث  و  حقوی ، اخالی مختسفی هاتیّمویع در ل،يا به هیشبی اریبس موارد
زمان تکالیف خود، به که در آنها یادر به انجا  هم ي هاتیّمویع لیچ  بهب ده دم  رخ ما

 بميی وم « فیتکال تعارض» دلیل تزاحم آنها با يکديگرنیستیم،
 بحث  ی پثا  ردّ و شثد  دهيث د الالطثون  اتيّنظر در بار لیلاوّ  اخالی تعارضات طر 
 دهيد اخال  کاربرد موارد گريد و استیس ایتصاد، ، پزشک اخال  در  اخالی تعارضات

توان به ساد   در م  ث  تکسیثف   امّا آيا ايل تعارضات را م  ب(1: 0530السه ،)آيت شودم 
بیان کرد؟ آيا نتايج م  ق  تعارضات در م    تکسیف بر آنچه شهود ما انتظار آن را دارد 

 م  ب  است؟
  (standard deontic logic)موضثوعه در م  ث  اسثتاندارد تکسیثف    يکث  از اصثوط   

(𝑆𝐷𝐿   که متمايز ک  دة م )  هثای موجّهثات اسثت، اصثل     های تکسیف در بیل م  ث
استب ايل اصل )اصل کانت( کثه  « تواند الزام  باشد که انجا  آن ممکل باشدچیزی م »
OA با نمادهای تکسی   به شکل   مشهور است،« ought implies can»به  →◊ A  بیان
 های تکسیف استبشود و  مورد توال  بسیاری از م   م 

اصل تجمیع، اصل ديگری است که بثه نظثر بسثیاری از لالسث ه، اصثس  معقثوط و       
دهیم، به شکل زير بیثان  نماي  م  (AND)م  ب  با شهود استب ايل اصل که ما آن را با 

 شود:  م 
 :است که بر بسیاری از عمسگرهای وجه  حاکم است، اصل وراثتاصل ديگری 
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، ايل سه اصل بریثرار اسثت، بثا    هر م    تکسی   که در آن در مورد عمسگر الزا ،

 انجامد:بروز تعارض بیل تکالیف، با استدقط زير به ت ایض م 
ب با يکديگر تعارض دارند و به عبارت م  ق   1و  لرض ک ید 

داريم: اصل تجمیع دو  زارة صحیح باش دب در ايل صورت طب   و  هم چ یل 
توانیم نتیجه م  و طب  اصل وراثت از  

ب  طب  توان نتیجه  رلت: ب پس از ايل لرضیّات م بگیريم:
با ايل  ، که ت ایض استباصل کانت )بايد مستسز  توانستل است( بايد داشته باشیم: 

بی یم که هر م  ق  که در آن سه اصل باق بریرار است، با ظهور تعارض بیل استدقط م 
 شودبتکالیف م جر به ت ایض م 
وایعیتف  است که در بسیاری از مواردی کثه مثا بثا بايثدها و      امّا تعارض بیل تکالیف

نبايدها سروکار داريم و تبییل م  ق  و ساز ار آنها برای ما از اهمیّت برخوردار اسثت،  
هثای اخالیث    های نظری در لسس ة اخال ، دوراه شويمب مثالً در بح با آن مواجه م 
ل مکاتثی مختسثف اخالیث  در شثیوة     ای دارند و بسثیاری از تمثايزات بثی   جايگاه ويژه

شودب به ع ثوان نمونثه مثثاط معثرو  وا ثل      ها مشخص م برخورد آنها با ايل دو راه 
 کثثه هثثد  آن نشثثان دادن تمثثايز بثثیل دو رويکثثرد اخالیثث  سثثود را   (trolly)بریثث 

(utilitarian )راو وظی ه (deontological )راه  اخالی  است، در حقیقت بیان يک دو
 ر آن بیل انجا  دو تکسیف تعارض رخ داده است:است که د

لرض ک ید يک وا ل بری  روی يک ريل در حرکت اسثت و بثه سثرعت بثه     
چ ثیل لثرض ک یثد    رودب هثم ن ر که روی آن ريثل هسثت د پثی  مث      3سمت 
ک  دة ايل وا ل بیهوش شده است و شما در مویعیّت  هستید که با لشثار  هدايت

ر وا ل را از آن ريل به ريل ديگثری کثه در ک ثار    توانید مسیدادن يک دکمه م 
آن یرار دارد، هدايت ک یدب امّا روی آن ريل نیز لردی یرار دارد کثه بثا هثدايت    
وا ل به آن ريل، جان خود را از دست خواهد دادب وظی ثة شثما چیسثت؟ آيثا     

انسثان   3بايد دکمه را لشار دهید و با شرکت لعّاقنه در یتل يک انسثان، جثان   
 ر را نجات دهید؟ يا بايد کاری انجا  ندهید؟ديگ

هاي  شبیه به ايل، رويکرد سود را ایثدا  اوّط،  شود در مویعیّت ونه که م ر  م آن
 را ایدا  دوّ ، يع ث  عثد  مداخسثه و مشثارکت     يع   لشار دادن دکمه و رويکرد وظی ه

 داندبلعّاط در یتل يک انسان را لعل اخالی  م 



 083 سازی تعارض تکالیفمسألة صوری

 

 
 

نبايدهای حقوی ، ضرورت ت قیح یوانیل يع   بررس  در خصوص بايد و 
 ونه تعارضات و اهمیّت بیان نشانة شیوع ايل 5ها و تعارضات بیل یوانیل،پوشان هم

سازی استدقط حقوی  نق  مهمّ  ساز ار و بررس  م  ق  آنهاستب همچ یل، لرماط
ود نق  مهمّ  سازی شیوة استدقط حقوی  در یالی عسم  داشته است که خدر مدوّن

ايل  (بMcJohn,1998:2)های مختسف حقوی  دارد در تدويل و اعتبارس ج  سیستم
سازی نیازم د تبییل ساز ار یوانیل، از جمسه یوانیل متعارض، در يک سیستم لرماط

 م  ق  استب
در مباح  لقه  نیز عالوه بر اي که تعثارض ادلفثه، بخث  مهثم و یابثل تثوجّه  از       

هاي  چون امت اع اجتماع امر و نه ، تقثدّ   شود، سرلصلحسوب م مباح  اصوط لقه م
نشانة تالش اصولیون در تبیثیل سثاز ار    (0531کرم  و شکری:) نه  بر امر، اهم و مهم، ببب

تعارض در تکالیف شرع  استب همچ یل، به دلیل وجود و کثرت ايثل موضثوعات در   
سثازی و سثاخت     در لرمثاط مباح  لقه ، مواجهة ساز ار با تعارضات، مسثألة مهمّث  

 سیستم خبرة لقه  استب
مقولة ديگر در عسو  کامپیوتر، که در آن وجود يک زيرسثاخت تکسی ث  بثا یابسیّثت     

رسد، طرفاح  بازارهای الکترونیک  استب زيرا به دلیثل  تحمّل تعارضات، قز  به نظر م 
یوانیل اسثت اده نمثود و از   غیر یابل ک ترط بودن ایدامات کاربران، بايد در ايل طرفاح  از 

 بی ث  کثرد  تثوان تمثام  مثوارد تعثارض و تثزاحم بثیل ايثل یثوانیل را پثی          ابتدا نم 
(Giannikis, 2010:1ب) 

هثای  سازی تعارضات در م  ث  بخ  دو  ايل نوشتار را به مرور پیشی ة بح  لرماط
بثادی امثر و   دهیمب از آنجا که مباحث  مشابه با ت کیک الزامات در تکسیف اختصاص م 

تثر بثه ايثل    شود، در بخث  سثو  کمث  م صّثل    الزامات وایع  در اصوط لقه م ر  م 
موضوع خواهیم پرداختب سپس در بخ  چهار  به مباحث  از اصوط لقثه، کثه بثا ايثل     

پثردازيم و ايثل مباحث  را بثا تعريثف      بخ  از پیشی ة م    تکسیف مرتبط اسثت مث   
آوريثمب  ح ظ اولويّت به صورت لرمثاط درمث   ده ده با وجوب در یالی يک م    ول 

 نمايیمبده ده را معرفل  م های ول همچ یل، در پیوست م   

 فیتکلی هامنطق در تعارضتاریخچه 

 از بثدون  تعارضات کردن وارد توان ،استاندارد فیتکس م    م،يکرد اشاره که  ونههمان
رويکرد بسیاری از لالس ه از جمسه راس به ايثل چثال     بندارد رای ساز ار دادن دست
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حقیقت در ايل رويکثرد، تکثالیف در   ه تعارض وایع  بیل تکالیف استب در ن   هر ون
متمثايز   ( Actual obligations) از تکثالیف وایعث    (Prima Facie obligations)بادی امثر 

پذير نیست و در وایع الزام  که اصثوط  امکان شوند و تعارض در بیل تکالیف وایع م 
های وایع  است که پثس از در نظثر  ثرلتل    در مورد آن صاد  است همیل الزا  

 همة شرايط، الزا  آنها محرز شده استب
سازی صوری براساس ايل رويکرد بثا آن مثواجهیم، چگثونگ     ای که در مدطمسأله

صثیّات آن و همچ ثیل، چگثونگ  اسثت تاز الزامثات      تعريف الزا  در بادی امثر و خصو 
هثاي  کثه در پیشثی ة    وایع  از الزامات در بادی امر استب به چارچوب حاصل از تالش

م    تکسیف در ايل سبک برخورد با تعارضات صورت  رلته، در بخ  بعثد خثواهیم   
 پرداختب

   و تالش بثرای  رويکرد دو  به ايل مسأله، ک ار آمدن با امکان بروز تعارضات تکسی
ای است که با بروز تعارض به نتايج نام سوب از جمسه ت ایض و يثا  به  ونه تغییر 

 ها م جر نشودبالزام  شدن همه  زاره
 ف،یث تکسی هام    در تعارض لتحمّ تیّیابس بردن باقی برا  کسف حل راه دو از  کي
 با لرد کي که  متعارض فیتکال ازی اریبس که آنجا از باست بوده  زبان کردن  غ 

 مت ثثاوتی اسثثتانداردها مختسثثف،ی هثثاهيّثثنظر از  ناشثث شثثود،مثث  روبثثرو آنهثثا
 بثه  مسثز   را خثود  لرد که استی دمتعدّی ها روه اي (normative standards)یه جار
 سيانثد  کيث  کثردن  اضاله  زبان کردن  غ ی هاراه از  کي  د،یبم  آنها از تیّتبع
 باست فیتکس أم ش ةک  د صمشخف که است( )بايد  عمسگر به

 و سثود را ی هثا هيّث نظر لیبث  ت اوت لییتبی برا 𝑂𝑑 و 𝑂𝑢 مختسفی عمسگرها مثالً
ی عمسگرهثا  بثا ی کشثور  و  التيث ا لییثوان  دادن زيتمثا  ايث  و اخال ة لسس  در  را هیوظ

 باست مختسف
 اسثاس  بثر  𝑂ی بثرا  ییث ترت ک  يث لث معرف SDL زبثان ی سثاز  غ ث ی برا گريد راه
 صثورت  در ترمهم فیتکال روش ليا درب است فیتکالی رو (preferences)حاتیترج

هثای رجحثان   ای از ايثل م  ث   زن ثدب نمونثه  ک ثار مث    را ترتیّاهمکم فیتکال ،تعارض
ی هثا هيث ق  لمعرف با ،(Hansson: 2001)در (preference-based Deontic logics)محور

 باست شده ارائه( و ببب 𝑂1 ،𝑂2 ،𝑂3) (levels of perfection)مختسف تکسی  
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 dyadic) ث  یتکس موضثع  دو شثرط   عمسگثر  ، مع اش اس لیهم به کااتف با لیهمچ 

deontic modal operator) (BA شر  به : مع  بهA،B است  الزام )لث معرف زیث ن  
 (ب Aqvist: 2002)است شده
 تعارضثات  بثاب  در SDL انیث ب یثدرت  بثردن  باق دری اریبس ریثأت ها سترش ليا
ی هثا هيّث نظر   یتکس ختسفمی هاهيق در تعارضات لتحمّ تیّیابس کهی طور بهب اندداشته
   ث یتکست تعارضثا  بثروز  موایثع  در اامّث  بدارند را مختسف طيشرا در تعارض و مختسف
 نجثات  لیبث  تعثارض  تعارضات، لییب ليا ازی انمونهب ندارند ارائهی برا  حسفراه متقارن
 ب)مثاط مارکوس( میستین هردو نجات به یادر که است   يشرا در غر  حاط دری دویسوها
بايثد مسثتسز    »اشاره شد، هر م    تکسی   کثه در آن اصثل     ونه که در مقدّمههمان

هثای م  قث    ، اصل تجمیع و اصل وراثت هر سه بریرار باش د و عمسگثر «توانستل است
انجامثدب از  آن بر مب ای م    کالسیک تعريف شده باش د، با بروز تعارض به ت ایض م 

 کثردن  فیضثع » ف،یتکال در تعارض لتحمّ تیّیابس جاديای برا دو   کسف حل راهايل رو 
SDL » ليث ا درب که، است تاز ت ایض از تعارض را با مشکل مواجه ک د ستای ابه  ونه 
 عت ثوّ  ايث  عمسگثر  کردن اضاله با،  𝑆𝐷𝐿 انیب یدرت تيتقوی جا به ، در حقیقت،روش
 بثاز  سثر  𝑆𝐷𝐿 در معتبثر  اسثت تاجات   برخث  رشيپثذ  از ،های الثزا  عمسگر به دنیبخش
 بزنیمم 
 را (paraconsistant)لراسثاز ار  م    که هست دي  هام    ها،م    ليا ازی انمونه   
 :اصل طرد) ده د م یرار خودی مب ا کیکالسی ا زاره م   ی جا به AA) 
(Beirlaen: 2013)  

 در را آن (Goble) بثل  کثه  اسثت 𝑆𝐷𝐿𝑎𝑃𝑒  م  ث   هام    ليا از ديگر یانمونه
(Goble: 2000 )از عیتجم اصل طرد ش هادیپ با 𝑆𝐷𝐿 مع اش اس  ايل م    نیز ب کرد ارائه

هثای وجهث  مثدط    و ديگثر م  ث    𝑆𝐷𝐿  ونه که شبیه ب یان لسس   مقبول  دارد بديل
دسترسث   شود، با ايل ت اوت که به جای يک راب ثة  های ممکل در نظر  رلته م جهان

هثای  آط  هثر جهثان اسثت، راب ثه    هثای ايثده  های ممکل که نمايثانگر جهثان  بیل جهان
توانسثت د  هثای متعثدّد مث    شوندب هريک از ايثل راب ثه  دسترس  متعدّد به کار  رلته م 

در ايثل مثدط الزامث      𝑂𝐴نماي دة يک استاندارد ه جاری در نظر  رلته شوند و مع ث   
 های ه جاری استبستانداردقایل در يک  از ا 𝐴بودن 
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الزام  باش د يع   هريک از آنها براسثاس يثک    𝐵و  𝐴براساس ايل مع اش اس  ا ر 

آط از م ظثر يکث  از   هثای ايثده  استاندارد ه جاری الزام  هست د، يع ث  در همثة جهثان   
آط از م ظر يثک اسثتاندارد )ديگثر(    های ايدهبریرار است و در همة جهان 𝐴استانداردها 

𝐵 آط از های ايدهبریرار استب از آنجا که ايل استانداردها در حالت کسف  متمايزند، جهان
توان استانداردی پیدا کرد که در تمثا   نها لزوماً يک  نیست د و در نتیجه، لزوماً نم م ظر آ
𝐴بریرار باش د، يع   لزوماً  𝐵و  𝐴از م ظر آن، هردوی  آطهای ايدهجهان ∧ 𝐵    الزامث

 نیست و ايل به مع ای طرد اصل تجمیع استب
خوان  با ديد اه تعدّد اسثتانداردهای ه جثاری، پثی  از    طرد اصل تجمیع به جز هم

ر استب مثالً ويسیامز معتقد است که ا ر لثردی د آن، در پیشی ة لسس ة اخال  م ر  بوده
بثرای او   𝐴ک د که انجثا   یرار  یرد،  او لکر م  𝐵و  𝐴مواجهه با دو تکسیف متعارض 

ک ثد کثه   برای او الزام  است امّثا او لکثر نمث     𝐵الزام  است و لکر م  ک د که انجا  
 (Williams:1965)و  (Beirlaen:2011) برای او الزام  است 𝐵و  𝐴انجا  هردوی 

 ت ثایض  بثروز  ازی ریجسثو  ی بثرا  با طرد اصل تجمیع، م    فیتضع شکل لياامّا 
 کاه « حد از  یب» را م    است تاز یدرت عموقًم ف،یتکال در تعارض دادن رخ لیح
 مواجثه  مشثکل  با را  بل م    که (Horty) هورت معرو  مثاط به توانم  مثالًب دهدم 
 :کرد اشاره د، کم 
𝑂(𝑓 دده ارائه شکشور به  خدمت اي دبرو ج گ به ديبا اسمیت( الف ∨ 𝑠)ب 
∽)𝑂دبرو ج گ به دينبا اسمیت (ب 𝑓)ب 
 ب𝑂(𝑠) دده ارائه شکشور به  خدمت ديبا اسمیت (ز

امّا با طثرد اصثل    باست تاز جمسه سو  از جمالت اوّط و دو  است تاج  شهودی است
در  کثه  دهثد مث   نشثان   خثوب  به مثاط ليا توان به ايل است تاز دست يالتبتجمیع نم 

، بايد مرایی باشثیم م  ث  مثا یثدرت اسثت تاز      تعارضات لتحمّ هد  با م    فیتضع
 ک د، از دست ندهدبهاي  را که شهود ما صد  آنها را تأيید م  زاره
ايجثاد  » ،ي هثا تیّث مویع لیچ ث  در نگثرلتل  یثرار ی بثرا   بثل ی بعدی ش هادهایپبرخ  

 تعثارض  بثروز  طيشثرا  در لقط عیتجم اصلو  در به کار یری اصل وراثت« محدوديّت
باشثد و در  مجاز است م  Aبه مع    PA او با جايگزيل کردن اصل وراثت مجاز) ببود

 م  باشد(: Oدو  ان عمسگر  Pحقیقت عمسگر 
𝐼𝑓 ⊢ 𝐴 → 𝐵   𝑡ℎ𝑒𝑛  ⊢ 𝑃𝐴 → (𝑂𝐴 → 𝑂𝐵)     (𝑅𝑃𝑀) 
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.𝐷𝑃𝑀به م      𝑆𝐷𝐿به جای اصل وراثت در  .𝐷𝑃𝑀چ یلرسیدب هم  1 م  قث     2
اصل تجمیع نیز بثه صثورت    𝑅𝑃𝑀به جای   𝑅𝑀است که در آن عالوه بر جايگزي   

 اصل تجمیع مجاز:
⊢ (𝑂𝐴 ∧ 𝑂𝐵 ∧ 𝑃(𝐴 ∧ 𝐵)) → 𝑂(𝐴 ∧ 𝐵)    (𝑃𝐴𝑁𝐷) 

 شودبمحدود م 
شود  یدرت بیان استدقط مثاط هورت  و موارد شبیه به ايل تغییرات ا رچه باع  م 

های مشثابه  رسثید   توان با کم  تغییر در مثاط هورت  به مثاطامّا م  آن را داشته باشیم،
 های شهودی آنها را نداشته باش د:ها کماکان یدرت قز  برای است تازکه ايل م   

چ یل يا به ج گ برود و يا خثدمت ديگثری   االف( توماس بايد مالیات پرداخت ک دب هم
𝑂(𝑡 به کشورش ارائه دهدب ∧ (𝑓 ∨ 𝑠)) 

∽)𝑂 وماس بايد مالیات پرداخت نک د و به ج گ نرودب( ت 𝑡 ∧∼ 𝑓)ب 
 ز( توماس بايد خدمت ديگری به کشورش ارائه دهدب

، به دلیل اي که يک  پرداخت مالیات و ديگری بو  الفدر ايل مثاط ا رچه الزامات 
 جتثوان  ثزاره   کماکان شهوداً مث   اند امّاداند، در تعارضعد  پرداخت آن را الزام  م 

یثادر بثه     𝐷𝑃𝑀هثای  يع   الزام  بودن ارائه خدمت ديگر را نتیجه  رلتب امّثا م  ث   
دهد که اصل تجمیع و وراثت مجاز به اندازة نیست دب ايل مثاط نشان م  جاست تاز  زاره 

های ايل کال  برای بیان برخ  است تاجات شهودی کارآمد نیست دب يک  ديگر از نارساي 
سازی تعارضات،  ايل است که عد  وجثود تعثارض بثه ع ثوان پثی       ها در لرماطم   

𝑃(𝐴و  𝑃𝐴لرض م ر  نیست و اعال  صريح  ∧ 𝐵)     در موایع  که ايثل  ثزاره هثا ،
هثا  رسدب ايل نارساي  در موایع  کثه  ثزاره  شوند، قز  به نظر م در م    است تاز نم 

 يابدبز م شود به شکل يک مشکل جدی  بروزياد و شرايط پیچیده م 
ب دی آنچثه   تثیم، بثرای آنکثه مواجهثة سثاز ار بثا تعارضثات م جثر بثه           در جمع

ناپذيری استدقل  چون استدقط مثاط هورت  نشود، توجّه به چارچوب زيثر بثرای   تبییل
 رسد:هاي  با یابسیّت تحمّل تعارضات تکسی   م ید به نظر م ساخت م   

 :است ريز تیّم سوب دو کشاک  در متعادط م    کي انتخاب 
 بثروز  که   یتکس تعارضات لتحمّ تیّیابس که باشد فیضعی یدر به ديبا م   ( الف

نبايثد   ،تعارض در ايل م     ع ب يباشد داشته را است، محتمل خاص ة یزم یپ در آنها
 بشود ت ایض م جر به
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  ثه یزم آن  عرلث  استدققت است تاز یدرت که باشدی یوی ااندازه به ديبا م   ( ب
 بباشد داشته را خاص

و غیثر  ( defeasible)از طرل  استدققت در مسأله تعارض، از ج س اسثتدققت لسثخ پثذير   
  و   به ع ثوان مثثاط، از   . باش دم  2(nonmonotonic resoning) يک وا

          ً     ديگثر لزومثا    اضاله شود،  امّا ا ر به مجموعه م روضات . را نتیجه  رلت بايد بتوان 
 ايل است تاز معتبر نیستب

بثاق، بثرای تحمّثل     چثارچوب  براسثاس  کثه  پثذير، هثای لسثخ  ايل م    ازی ادسته
دب هسثت   ده دهول ی هام    ،رس دتعارضات و استدقط با آنها بسیار م اسی به نظر م 

ای وسیع از کاربردها با یضايای اثبات شده بثرای  پوش  دادن دستهها تواناي  ايل م   
 سثاختار  از کثه ی کثاربرد  بثه  ب ثا  تعارضثات  لتحمّ زانیم آنها را دارندب از جمسه با تغییر

 های مت اوت  را به ساد   به دست آوردبتوان م   م  م،يدار نظر مدّ  اضير
هثای ولث  ده ثده    تعارضات در م   در ادامه ايل بخ  به چگونگ  تبییل ساز ار 

 نمايیمبموکوط م  0ها را به پیوست تر ايل م   پردازيم و تعريف دیی م 
 ریثثثغی هثثثام  ثثث  ازی ا ونثثثه( adaptive logics)ده ثثثدهولثثث ی هثثثام  ثثث 

( Batens:2007) در آنهثا  اسثتاندارد  سثاختار  کثه  هسثت د ( nonmonotonic logic)ک واي

ی هثثا ثثزاره بثثا اسثثتدقطی بثثرا  روشثث لمتضثثمّ هثثام  ثث  ليثثاب اسثثت شثثده  لثثمعرف
 بنباش د بریرار امکان حد تا ديبا که است (abnormalities)«یرعادیغ»
  :شود  م لمعرف ريز ة انسهبا   𝐴𝐿 ده دهول  م    کي
 𝐿𝐿𝐿:    يیپا حد م  (lower limit logic) 

 Ω: زبان در هالرموط از« یرعادیغ»ة مجموع 𝐿𝐿𝐿؛ 
 دادن ولثث ی اسثثتراتژ (adaptive strategy)اتکثثا یابثثلی اسثثتراتژ توانثثدمثث  کثثه 

 (minimal abnormality)های کمی هغیر عادیی استراتژ اي و( reliable strategy)بودن
 بباشد
 𝐿𝐿𝐿 بثه ی رعثاد یغی هثا  ثزاه  تمثا   ضینق کردن اضاله از توانم  هام    ليا در

 بدیرس 𝑈𝐿𝐿 (Upper limit logic) ي باق حد م   
𝐿𝐿𝐿 ده ثده ولث   م   ی ک وای ياهيپا بخ  قتیحق در 𝐴𝐿    و م  قث    باشثد مث

 حثد  م  ث   در کثه ي  هثا  ثزاره  های غیرعادی استب تما است که یادر به تحمّل  زاره
 قثت یحق در  𝐴𝐿 ب شثوند مث   اسثت تاز  زین 𝐴𝐿  خود در شوند،م  است تاز 𝐿𝐿𝐿   يیپا
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ب سثت د ین بریرار« المقدور حت» ،«یرعادیغ»ی ها زاره آن در که است، 𝐿𝐿𝐿 از   سترش
 ايث « ماطی یم»ی استراتژ دو از  کي توسط کامل طور به« المقدور  حت» واژه از ابها  رلع
براسثاس اسثتراتژی می یمثاط، بثه ازای مجموعثه      ب ردیث  مث   صثورت « بثودن  اتکا یابل»

باشث د کثه در آنهثا،    مث   Γمثدط  -Γ   ،𝐴𝐿هثای  مدط -𝐿𝐿𝐿،  آن دسته ازΓهای  زاره
 وجثود  Γیبثرا   مدل -𝐿𝐿𝐿 که  مع  ليبدب است ماطی یمی رعادیغی ها زاره ةمجموع
 بباشد ترکوچک داًیاک آن دری رعادیغی ها زاره مجموعه که ندارد
 از اسثت اده  بثا  تعارض، با استدقط و لتحمّ تیّیابس با فیتکسی هام    ساختی برا

 تعارضثات  لتحمّ دري  باق تیّیابس که م    کي که است  کال ده ده،ول ی ساختارها
 م  ث   ع وان به را ست،ا کمتر ماست م سوب آنچه از آن است تاز یدرت اناًیاح اامّ ،دارد
 امکثان  حثد  تثا  میخثواه مث   که رای رعادیغی ها زاره سپس بميریبگ نظر در   يیپا حدّ

𝑂𝐴 مثل نباش د، بریرار ∧ 𝑂 ∼ 𝐴  م  ث   ماط،ی یمی استراتژ  با و ميری م  نظر در ار 
 بميآورم  دست به را نظر مورد

.𝐴𝐷𝑃𝑀 به ع وان مثاط م    1 =<

𝐷𝑃𝑀. 1, Ω, 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑦 معرل  شده  (Straber:2012)، که در   <
 شود:ای است که به صورت زير تعريف م است، م    ول  ده ده

   م    حد پايی 𝐷𝑃𝑀. 1 

 های غیرعادی:مجموعه  زارهΩ = {𝑂𝐴 ∧ 𝑂 ∼ 𝐴|𝐴 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛}    

 هاباستراتژی: کمی ه کردن غیر عادی 

لرض است که لقثط در صثورت    ها نبود تعارض بیل الزامات يک پی در ايل م   
ورودی آمده باشثد،  های شود که يک تعارض  به شکل صريح در  زارهک ار  ذاشته م 

 و يا نتیجه م  ق  آنها باشدب
.𝐷𝑃𝑀پس نارساي  م      هثا در مثورد   در نیاز به تصريح مجوّزها و سثاز اری  1

𝐴𝐷𝑃𝑀. بریرار نیستب همچ یل، یابسیّت است تاز نتايج مورد انتظار در امثثاط شثرايط    1
 های ذکر شده را داراستباسمیت و توماس در مثاط

 ( Beirlaen:2011) و( Beirlaen:2013) زيادی به همثیل روش از جمسثه در  های م    

 باندشده ساخته
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 تفکیک واجبات در بادی امر و واجبات پس از در نظر گرفتن همه چیز  

 ونه که در بخ  یبل اشاره شد، طرلداران رويکرد ت کیک الزامات به الزامثات در  همان
 رلتل همه چیز، وجود تعارض بیل الزامثات وایعث    امر و الزامات پس از در نظر بادی 

 يا همان الزامات پس از در نظر  رلتل همه چیز را یبوط ندارندب
مثالً در مثاط راس، ویت  کمک به مصدو  و رسیدن به یرار دوستانه در تعارض یرار 

شودب در ايل شرايط او بايد به کمک مصدو  بشثتابد،   یرند، مسأله به ساد   حل م م 
تواند آن را ک ثار  تر از رسیدن به یرار دوستانه است و در حقیقت م زيرا ايل وظی ه مهم

توان   ت آنچه به طور وایع  برای او الزام  است، کمک بثه  ب پس م (override)بزند 
 مصدو  استب

توان يک الزا  در بادی امر را يک الزا  وایع  رسد در حالت کسف ، م پس به نظر م 
 تری که آن را ک ار بزند وجود نداشته باشدبر، وظی ة مهمدانست ا 

 :ک دامّا مثاط مارکوس شرايط مت اوت  را توصیف م 
شود که هر دو در حاط غثر  شثدن هسثت د و او    لردی با دو برادر دویسو مواجه م 

چ یل او وظی ثه دارد بثرادر دو  را نیثز نجثات     وظی ه دارد برادر اوّط را نجات دهدب هم
توان د ديگری يک نم اند، هیچدهدب امّا از آنجا که ايل دو وظی ه از حی  اهمیّت يکسان

 را ک ار بزن دب  
است، که در آن لرد مسز  به مرایبثت از   يا در مثاط سارتر نیز وضعیّت مشابه  حاکم

 ک دب  ها احساس وظی ه م مادر مريض  است و همچ یل برای ج گ با نازی
يک از دو وظی ة متعارض یثادر  ک د که ویت  هیچشهود ما مسأله را به ايل شکل حل م 

 ببه ک ار زدن ديگری نباشد، آنچه به طور وایع  الزام  است، انجا  يک  از آن دو است
ای کثه بثرای اسثت تاز ت ثایض از يثک      رسد که اصوط موضثوعه از طرل  به نظر م 

تعارض تکسی   از آنها بهره برديم، )بخث  مقدمثه( همگث  بثه لحثاد شثهودی بثرای        
هثاي   محک  (pp. 257-266, 1105)هست دب از ايل رو  وبل در  الزامات وایع  یابل دلاع

 ر ايثل دونثوع الثزا  و    خواهد به درست  تبییلم را به ع وان استاندارد برای م  ق  که 
 ها از ايل یرارند:ک دب ايل محکراب ه بیل آنها باشد، معرفل  م 

a)        امکان بروز تعثارض در الزامثات در بثادی امثر وجثود دارد، امّثا در
الزامات پس از در نظر  رلتل همه چیز، وجود تعارض بیل تکثالیف م ت ث    

 است؛
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b)  امکان تعارض تکالیف از آنهثا ناشث  شثده     اصوط و یضاياي  که عد
 ماند؛بود، در الزامات پس از در نظر  رلتل همه چیز، مح ود م 

c)  در تعارض بیل تکالیف متقارن، الزا  وایع  ترکیی لصس  آن تکالیف
 استب  

هثاي  را کثه   ، مثثاط cو  a وبل برای محک پیش هادهای ارائثه شثده در تثأمیل شثرايط     
ک دب دو مثاط مأموريت پیچیدة تعارض تکالیف هست د، م ر  م های  ر مویعیتنماي 

 هست د: c( برای محک زدن پیش هادها در تأمیل شر  1( و مأموريت )0)
(: براون در زمان مشخص  چ د مأموريت داردب بايثد بثه آمسثتردا     0مثاط مأموريت )

ب  همچ یل در BpfOب وی بايد در همان زمان به بارسسونا نیز س ر ک د  A pfOس ر ک د 
ب ايل سه مأموريت دو بثه دو بثا هثم    C pfOهمان زمان موظف است به یاهره س ر ک د 

ب هثر سثه مأموريثت نیثز     (B ˄ C)◊~، (A ˄ C)◊~، (A ˄ B)◊~ناساز ار هست د: 
ب امّا مأموريت بثراون بثه   CpfO≈B pfO≈A pfOدارای میزان اهمیّت يکسان  هست د: 

يابثد بسکثه وی مأموريثت چهثارم  نیثز دارد و آن سث ر بثه دابسثیل         ايل سه خاتمه نم 
ب لکل ايل مأموريت چهار  بثا بقیثه دو ت ثاوت    DpfO)پايتخت جمهوری ايرل د( است 

دارد: اوًّق ت ها با س ر به یاهره ناساز ار اسثت ولث  بثا دو سث ر ديگثر سثاز ار اسثت:        
C)˄(D◊~ ،A)˄(D◊  وB)˄(D◊ز سث ر بثه یثاهره بیشثتر     ثانیاً میزان اهمیّثت آن ا  ب

 بCpfD >OpfOاست 
(: براون در زمان مشخص  سه مأموريت دارد: سث ر بثه آمسثتردا     1مثاط مأموريت )

A pfO س ر به برلیل ،BpfO  و س ر به کپ هاگCpfO هثا دو  ب هر يک از ايل مأموريثت
 A)◊،  (A ˄ B)◊به دو با يکديگر ساز ار هست د ول  هر سه با هم ناساز ار هسثت د: 

˄ C)  و◊(B ˄ C) ّا ام~◊(A ˄ B ˄ C)   و هر سه مأموريت نیز دارای میزان اهمیّثت
 ب  CpfO≈B pfO≈A pfOيکسان  هست د: 

ک د برای محک زدن پیشث هادها  سه مثاط ديگر  وبل که در یالی سه الگو معرل  م 
م ر  شده استب هر سه الگو، سه  ونه از مویعیّت واحثدی هسثت د    aدر تأمیل ادّعای 

هر يک از ايل سه و ثانیاً   pfB)O˅ (Aو   A pfO ،~B pfO~که در آن مویعیّت اوّقً 
، [A˄(A˅B)~]◊، (A˄~B~)◊مأموريثثت دو بثثه دو بثثا يکثثديگر سثثاز ار هسثثت د:  

◊[~B˄(A˅B)]ب 
 شود: ونه لرض م در بادی امر ايل: در ايل الگو میزان اهمیّت الزامات Bالگوی 
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Opf~A >Opf~B >Opf(A ˅ B)  

 A~رود که الزامات نهاي  عبثارت اسثت از:   با توجّه به م روضات شهوداً انتظار م 
atc~B & O atcOب 

  ونه م روض است:: در ايل الگو میزان اهمیّت الزامات در بادی امر ايلCالگوی 
Opf~A >Opf~B & Opf~B≈Opf (A ˅ B) 

 استب   AatcO~رود که الزا  نهاي  ت ها با توجّه به م روضات شهوداً انتظار م 
: در ايل الگو همة الزامات در بادی امر از میثزان اهمیّثت يکسثان  برخثوردار     Dالگوی 
 هست د:

Opf~A ≈Opf~B≈Opf (A ˅ B) 
 يثک از ايثل سثه الثزا  نهثاي      رود کثه هثیچ  به توجّه به م روضات شهوداً انتظار م 

 نیست دب
های تکسیف در ادامة ايل بخ  به بیان صوری راهبرد ت کیک الزامات در یالی م   

پردازيمب م  ث  تکسیثف   م  (prioritized adaptive logiscs)ده ده با ح ظ اولويّتول 
توان م  ق  ارائثه داد  ده ده با ح ظ اولويّت در بستر ايل راهبرد مدّع  است که م ول 

م قفح و نظريّة برهان پويا که با پثذيرلتل تعثارض تکثالیف در الزامثات در     با مع اش اس  
تثوان از مجموعثة مرتفثی الزامثات در     نظر اوّط، به ما نشان دهد که الزامات وایع  را م 

لثرض  است تاز کثردب در ايثل م  ث  ايثل پثی       𝓒ها و مجموعة محدوديّت𝒪 بادی امر 
الزا  لصس  الثزا  وایعث  اسثت و بثر اسثاس       حل،وجود دارد که در تعارضات غیر یابل

توان ايل الزا  لصس  را به نحو معتبثری از الزامثات در بثادی    نظريّة برهان ايل م    م 
-ده ده  ذشت که موتور مرکزی چ یل م  ث  های ول امر است تاز کردب در معرفل  م   

آنکه خاللث   های غیر عادی، کاذب هست د مگر هاي  لرض ايل م سی است که لرموط
ای کثه  هثای غیثر عثادی   ده ده با ح ظ اولويّت، لرموطثابت شودب در م    تکسیف ول 

شوند، عبارت است از آن الزامات  که الزامات در بادی امثر هسثت د امّثا    کاذب لرض م 
های غیر عادی نیز با توجّثه  ب دی ايل لرموطب اولويّتOA¬˄A iOالزا  وایع  نیست د: 
 استب   iبه س ح اهمیّت آنها 

م ثاب  آنچثه    MPsتر م    ول  ده ثده بثا ح ثظ اولويّثت را     ا ر م    حد پايیل
شثامل تعثداد نامت ثاه  از     sMPاست یثرار دهثیم، زبثان     (Frederik, 2012, p:170)در

شثود:  مث    ونثه خوانثده  ايثل  A iOب لرموط O2, O1O ,3… ,عمسگرهای الزا  است: 
ب Aک د بثه محقفث  کثردن    که ما را مسز  م  iوجود دارد يک الزا  در نظر اوّط با اهمیّت 
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شثودب هرچثه انثديس دارای عثدد     اهمیّت يک الزا  با توجّثه بثه انثديس آن تعیثیل مث      
تثريل  مهثم  iتر باشد، اهمیّت الثزا  بثاقتر اسثتب ب ثابرايل الزامثات بثا انثديس        کوچک
اندب الزامات وایع  )که همان الزامات پس از در نظر  رلتل همه چیز هست د( بثا  الزامات

O  شثوندب در ايثل م  ث  مجموعثة الزامثات در نظثر اوّط را       بدون انديس نشان داده م
 توان با چ د تاي  زير نشان داد:م 

𝕆 = 〈𝒪1, 𝒪2, …〉 

شامل الزامات با اهمّیت کمتثر نسثبت    𝒪2و تريل الزامات استشامل مهم𝒪1 که در آن 
 𝒪ب O ∊𝒪iم ظور آن است که، دارد iاهمیّت O ويیم الزام ویت  م است و بببب  𝒪1به

بدون انديس اشاره دارد به مجموعة الزامات در نظر اوّط )با ی ع نظثر از سث ح اهمیّثت    
هسثت د بثه شثکل زيثر     هاي  که بیانگر مویعیّثت الزامث    هر يک از آنها(ب مجموعه  زاره

 شود:تعريف م 
Γ𝕆 =df {OiA | A ∊𝒪i, i ∊ N} 

هاي  تحقف  يک يا چ د الزا  در مویعیّت تعارض تکالیف، به سبی وجود محدوديّت
ا ر آن محثدوديّت   (A ⊃¬OA◊¬)امکان نداردب با توجّه به عکس نقیض اصل کانت  

دهیمب نشان م  O¬A¬ای که بیانگر محدوديّت است را با لرض ک یم آنگاه  زاره Aرا 
دهثیمب ايثل مجموعثه سثاز ار لثرض      نشان م  𝓒ها را با نماد مجموعة ايل محدوديّت

هثاي   ب ب ابرايل مجموعة  زاره∍ 𝓒A ˄ Bآنگاه   ∍ 𝓒A,Bشودب به ايل مع ا که ا ر م 
 شود:ه شکل زير تعريف م در مویعیّت تعارض تکالیف هست د، ب که بیانگر محدوديّت

Γ𝓒=df {¬O¬(˄∆) | ∆ is a finite and subset of 𝓒} 

 مت اه  است:   𝓒جاي  که 

Γ𝓒=df {¬O¬(˄𝓒)} 

  ردد:از اجتماع دو مجموعه تعريف شده باق، مجموعه زير تعريف م 
Γ𝕆, =df Γ𝕆∪Γ𝓒 

الزامثات  ای در بثاب مزيّثت رويکثرد ت کیثک     پی  ازخاتمه ايل بخ  به ذکر نکتثه 
 پردازيمبنسبت به رويکرد تحمّل تعارض م 

  𝐴هثر دو الزامث  و    𝐵و  𝐴لرض ک ید با شراي   شثبیه مثثاط راس مثواجهیمب يع ث      
∽و  𝑂𝐴مرجّح استب در رويکرد تحمّل تعارض از ايل م روضثات   𝐵نسبت به  𝑂𝐵 
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تکثالیف در   𝐵و  𝐴شودب در طر  مقابل از نگثاه رويکثرد ت کیثک الزامثات،     نتیجه م 

 يک تکسیف وایع  نیستب 𝐵يک تکسیف وایع  است، امّا  𝐴بادی امر هست دب 
هاي  که در زند   وایع  با آنها مواجهیم، ا ر تکسی   هر چ ثد  در بسیاری از نمونه

تر،  انجا  نشده باشد، ايثل عثد  انجثا ،    با دقيل موجّه، مثالً تعارض با يک تکسیف مهم
شودب مثالً در مثاط راس حاضر شدن بر سر یرار نوع  از جبران م  م جر به الزام  شدن

دوستانه وظی ة لعس  لرد نیست، امّا مثالً او بايد در صورت امکان، ايل عثد  حضثور را   
تس    خبر بدهدب مزيّت رويکرد ت کیک الزامات ح ظ شدن نثوع  از الثزا  در سثاختار    

شدن جبران در صورت عد  تحقف  آن الثزا   تواند الزام  م  ق  است که از نتايج آن م 
 باشدب

به دلیل شباهت ايل رويکرد در ح ظ م هو  وجوب، با وجثود عثد  امکثان تحقفث      
واجی، با مباحث  در اصوط لقه که بثه شثرايط تحقفث  و لعسث  شثدن وجثوب شثرع         

دانثیم، کثه   تر مث  سازی م هو  وجوب شرع  م اسیپردازد، ايل راهبرد را برای مدطم 
   ر بخ  بعد به آن خواهیم پرداختبد

 های وفق دهندهتبیین رابطه بین انواع وجوب شرعی در منطق
تثر و يثا   واجبات شرع   اه  به دلیل عد  است اعت مکسفف، تعارض بثا واجبث  مهثم   

شوندب امّا همثیل واجبثات تحثت یاعثده     دقيس  ديگر، به شکل وظی ه مکسفف ظاهر نم 
 یرندب )یضای آنها بر  ردن مکسفف استب( يع ث  هثر چ ثد    یرار م « ایض ما لات»کس  

برای عد  انجا  آنها عثذری در پیشثگاه پرورد ثار وجثود دارد، امّثا ايثل عثذر باعث          
 شود که بتوان وجوب ايل واجبات را کأن لم يکل لرض کردبنم 
از طرل ، در مباح  اصول  در بررس  وجوب حج به شثر  اسثت اعت و ت ثاوت     

به شثر  اسثت اعت   « وجوب»ماز به شر  است اعت، ت کیک بیل لعسیّت آن با وجوب ن
 ونثه کثه معثرو  اسثت      یردب همثان به شر  است اعت صورت م « واجی»و لعسیّت 

است اعت شر  وجوب حج است، امّا است اعت شر  وجوب نماز نیست بسکه شثرط   
ت اعت بثر  است که انجا  لريضة نماز بدون آن یابل تحقف  نیستب کسث  کثه شثر  اسث    

 اه محقف  نشده است، مان د کس  است که ايثل واجثی بثرای او    اتیان حج برای او هیچ
وجود نداشته استب امّا مثالً ا ر ايل است اعت زمان  برای او محقف  شثده باشثد و او در   
آن زمان ایدا  به حج نکرده باشد و در آي ده است اعت برای او محقف  نشثده باشثد ايثل    
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اش بايد به نیابت از او انجا  پذيرد و وضعیّت او اوست و پس از لوت  یرواجی  ردن
 استبمشابه لردی است که نماز را به دلیل عد  است اعت ایامه نکرده

تعريثف ک ثیم   « خواهثد آنچه پرورد ار انجام  را از ما مث  »از طرل  ا ر واجی را 
يع   « خواهداز ما م پرورد ار انجام  را »حتف  نماز بدون است اعت چیزی نیست که 

 هر آنچه وجوب  محقف  شده است لزوماً وظی ة ما در پیشگاه خدا نیستب
پس واجبات  داريم که وجوب آنها محقف  شده است امّا وظی ة مثا در پیشثگاه الهث     
انجا  آنها نیستب پس قایل به دوس ح مت ثاوت از وجثوب کثه بثا يکثديگر متمايزنثد،       

  است که وجوب آن محقف  شده و نشانه ايل تحقف  مشموط واجب اوّلی ايم کهبرخورده
شدن به یضا و ک فاره در صورت عد  انجا  آن، حتف  در مثوایع  اسثت کثه بثه دقيثل      

واجب  است که نه ت ها وجوب آن لعس  شده اسثت،   دومیايم و موجّه آن را انجا  نداده
اه خدا برای عثد  انجثا  آن   ای در پیشگبسکه وظی ه مکسفف انجا  آن است و عذر و بهانه

پرورد ثار انجثا  آن را از مثا    »وجود نثدارد بثه عبثارت  ايثل همثان چیثزی اسثت کثه         
اسثت  « امکان لعسیّت»قز  به ذکر است که است اعت شرع  م هوم  لراتر از«بخواهدم 

 و در برخ  موارد تعاريف خاص و دییق  داردب
ردی کثه دقلثت بثر عثد      همچ یل، بح  در عد  است اعت شرع  عثالوه بثر مثوا   

تری تعارض لعسیّت واجی دارد، شامل مواردی که انجا  آن با انجا  واجی مهم« امکان»
 باشدبشود( نیز م دارد )و در مباح  اصول   تحت ع وان اهم و مهم از آن ياد م 

توان راب ة ايثل دو سث ح از الثزا  شثرع  را بثه شثکل غیردییث  بثه         با ايل ت اصیل م 
 بیان کرد:صورت زير 

انجا  لعس  که وجوب آن محقف  شده باشد و مکسفف است اعت شثرع  برانجثا  آن   »
 «بتری در تعارض نباشد، وظی ة مکسفف استداشته باشد و با واجی مهم

مدط رياض  به شکل ساده از يک زبان م    مرتبة اوّط  برای تبییل ايل راب ه در يک
 ردنثد و  شوند برمث  العال  که مشموط وجوب م ک یم که در آن متغیّرها به است اده م 

 داريم:
 های يک موضع محموط 

�̇�(𝑥) :𝑥 وظی ة مکسفف استب 
𝑂(𝑥)وجوب : 𝑥   برای مکسفف لعس  شده استب 
𝐶(𝑥)  مکسفف یادر به انجا :𝑥  استب 



 0538، بهار و تابستان 53جاويدان خرد، شماره  038

 
𝐷(𝑥) مکسفف :𝑥   را انجا  داده و𝑥  از عهدة او خارز شده استب 

 های دوموضع محموط 

𝐶(𝑥, 𝑦)زمان : مکسف یادر به انجا  هم 𝑥  و𝑦  استب 
𝑥 ≥ 𝑦  انجا :𝑥    از انجا𝑦 تر استبمهم 

 اصل موضوع 

(𝑂(𝑥) ∧ 𝐶(𝑥) ∧∼ 𝐷(𝑥) ∧ ∀𝑦 ≥ 𝑥 �̇�(𝑦) → 𝐶(𝑥, 𝑦)) → 𝑂(𝑥)̇  
انتخثاب خثوب  بثه    « های ول  ده ده با ح ظ اولويّثت م   »برای ايل م ظور لرمت 

 رسدبنظر م 
پايی   کال  است ايل م    را همان م    مرتبة اوّط با زبثان  برای تعريف م    حد 

 ک د:معرفل  شده بگیريم که در دو اصل موضوع زير صد  م 
�̇�(𝑥) ⟶ (𝑂(𝑥) ∧ 𝐶(𝑥) ∧∼ 𝐷(𝑥) 

�̇�(𝑥) ∧ �̇�(𝑦) → 𝐶(𝑥, 𝑦) 
 که با مجموعة زير از ثوابت غ   شده است:

  {𝛼𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁}    
شثودب يع ث    با انديس اوّط آن لعل نشان داده مث   )اولويّت يک لعل در میان ديگر العاط

𝛼1,𝑗    ،نماد العاط با بیشتريل اولويت𝛼2,𝑗  باش د(بنماد العاط با اولويّت بعدی و بببم 
>های غیر عادی را بثا   زاره Ωi >i∈N    دهثیم کثه در حقیقثت، نقثض     نشثان مث
 باش دب يع  :های پی  لرض م  زاره

Ω𝑖 = {O(x) ∧∼ Ȯ(x), x = αi,j} 
يثک   O(𝛼)با وجود تحقفث    Ȯ(𝛼)، عد  تحقف  iبا  اولويت  𝛼يع   به ازای لعل 

-کثردن  ثزاره  باشدب و استراتژی ما همان استراتژی کمی هم  i زاره غیرعادی از اولويّت 

 های غیرعادی استب
های ايل دو س ح از تحقف  وجوب کثه از اصثوط لقثه بر ثرلتیم بثا      يک  از ت اوت 

و الزامات پس از در نظر  رلتل همه چیز در ايل اسثت کثه شثر      الزامات در بادی امر
لرض برای لعس  شدن وجوب نیست و شرط  برای لعس  شثدن  عموم  است اعت پی 

واجی استب امّا یرائل حاک  است که الزامات در بادی امر شر  اسثت اعت بثه ع ثوان    
زا  مرجّح باشثدب  شود مگر عد  است اعت ناش  از تعارض با يک اللرض م ظور م پی 

به عبارت ديگر با لرض لقط يک الزا  در بادی امر، ايل الزا  تبديل به يک الزا  وایعث   
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توانثد مسثتقل از وظثايف    شود، امّا يک واجی شرع  که وجوب آن محقف  شده مث  م 
 ديگر مکسفف و به دلیل عد  است اعت به شکل وظی ه مکسفف درنیايدب

 نتیجه

تبییل چال  بیان صوری تعارض تکالیف و تبییل اهمیّت ساخت در ايل نوشتار، پس از 
کار یری ساز ار آنها، ضمل مروری مختصثر  هاي  با یابسیّت تحمّل تعارضات و بهم   

بر پیشی ة م    تکسیف در برخورد با تعارضات تکسی  ، به بیان رويکرد ت کیک الزامات 
 رلتل همه چیز پرداختیمب در ادامثه بثا   به الزامات در بادی امر و الزامات پس از در نظر 

بریراری ت اظر بیل الزامات در بادی امر و واجبات  که وجوب آنهثا محقفث  شثده اسثت،     
چ یل الزامات پس از در نظر  رلتل همه چیز با واجبات  که به صورت وظی ة لعسث   هم

د، راب ة ايثل  اند و مکسفف عذری برای عد  انجا  آنها در پیشگاه خدا ندارمکسفف درآمده
سثازی  دو س ح از وجوب شرع  را در يک م    ول  ده ده با ح ظ اولويّثت صثوری  

ای از ده ثده را بثه ع ثوان دسثته    های ول کرديمب همچ یل، در پیوست، چارچوب م   
های غیر يک وا، که به دلیثل  داشثتل نظريّثة برهثان کارآمثد و یضثايای صثحت و        م   

 ايمبر از اهمیّت برخوردارند، معرل  کردهتمامیّت و چ د یضیّة مهم ديگ

  دهنده وفقی هامنطق .8پیوست 

 شود: انه مشخص م ده ده با يک سههر م    ول 
که يثک م  ث  تارسثک  اسثت يع ث  انعکاسث  و        (LLL)تر م    حد پايیل (0

متعدی و يک وا است و دارای نظريّة برهان و ساختار مع اي  مشخص است و نیز لشرده 
 5استب

ها )که توسثط يثک صثورت م  قث      : مجموعة لرموطΩها مجموعة غیرعادی (1
 هاي بشوند( يا مجموعة چ یل مجموعهمشخفص م 

های کمی ه يا استراتژی یابثل اعتمثاد(:   ده ده )استراتژی غیرعادیاستراتژی ول  (5
rAL    ای کثه دارای اسثتراتژی یابثل اعتمثاد هسثت دب      ده دههای ول اشاره دارد به م

mAL    هثای کمی ثه   ای که دارای اسثتراتژی غیرعثادی  ده دههای ول اشاره دارد به م
ده ثده  هثای ولث   هست دب بسیاری از تعاريف و یضايا یابل اطال  بر هر دو رده از م   

ده ده، اشاره داردب  ثاه  نیثز   های ول باقوند به هر دو رده از م   بدون  ALهست دب 
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ب در ادامه )آنجا که ساختار مع ثاي   mاست و يا  rيا  xشود که است اده م  xALاز نماد 

ده ثده،  ولث    ردد(  نقث  اسثتراتژی در م  ث    معیّل م  mALو  rALو نظريّة برهان 
 روشل خواهد شدب

 ده ثده يک واخثت، دو  ژ   اوّطِ م    ول برای روشل شدن بیشتر مع ای شهودیِ دو وي
ده دة ناساز اری است که معمثوقً م  ث  حثد    ول  شودب مثاط اوّط، م   مثاط آورده م 

A ˄ تر لراساز ار داردب م    لراساز ار م  ق  است که هر لرمثوط بثا صثورت    پايیل

A1~  ده ثده  هثای غیرعثادیِ م  ث  ولث     شثماردب مجموعثة لرمثوط   اهمیّثت نمث   را ب
نظثام    را در بر داردب يک مثاط از چ یل A ˄ ~Aها با صورت ناساز اری، همه لرموط

 as consistsnt as)المقثدور سثاز ار  مقثدّمات  حتث    mCLuNاستب  mCLuNم    

possible ) ک د:را تعبیر م 
 {p, ~p} ⊬CLuNmq 
 {p, ~p, ~p ˅ q} ⊬CLuNmq 
 {p, ~p ˅ q} ⊢CLuNmq 
 {p, ~p, q, ~q ˅ r} ⊢CLuNmr 

مجموعة مقدّمات ناساز ار را  mCLuNشود، طور که در س ر اوّط مشاهده م همان
شمارد به ايل مع ا که مان د م    کالسیک اجازه دهد از ت ایض هرچیزی اهمیّت نم ب 

نیثز حضثور    pشثود زيثرا مت ثایض    نتیجه شودب در س ر دو  ییاس ان صال  جاری نم 
 معتبر استب  mCLuNداردب امّا در س ر سو  و چهار  ییاس ان صال  در م   

است کثه در اي جثا نثوع     (inductive generalization)م    تعمیم استقراي مثاط دو ، 
rIL تر مد نظر استب م    حد پايیلrIL     م    محمثوقت کالسثیک اسثتب مجموعثة ،

 یثردب  را در بر م  ∃ Axx˄ ∃xAx¬، هر لرمول  با صورت rILهای غیر عادی لرموط
بثه ع ثوان يثک     xAx˄∃x¬Ax∃از نق ه نظر م    استقراء، هثر لرمثوط بثه صثورت     

 ر آن اسثت کثه يثک شث ء از دام ثه ويژ ث        لرموط غیرعادی لرض م  شود، که بیان
را دارد، در حال  که ش ء ديگر از دام ه لاید آن ويژ   استب ايل بثه ايثل    Aم روض 

ک ثد يثا بثه بیثان     طور يک واخت را تعبیر م المقدور به، مقدّمات حت rILمع ا است که 
هثای زيثر   سثازدب مثثاط  را تا حد ممکل معتبثر مث    ∃ xAx⊃∀xAxعده ، یاrILديگر، 

 روشل ک  دة م سی است:
 {Pa} ⊢ILr∀xPx 
 {Pa, ¬Pb} ⊬ILr∀xPx 
 {Pa, Qa, ¬Pb, Qb} ⊢ILr∀xQx  
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 {Pa, Qa, ¬Pb, ¬Qb} ⊢ILr∀x(Px ⊃ Qx), ∀x(Qx ⊃ Px) 

بررسث   تثر  ده ده را از نق ه نظر انتزاعث  اک ون هر سه ويژ   پی    تة م    ول 
اسثت و   LLLطور که   ته شد يثک م  ث  تارسثک     تر همانک یمب م    حد پايیلم 

تر عبارت است های م    حد پايیلاغسی در ادبیات بح  يک نظا  معرو  استب مثاط
ده ثدة اسثتقراي  و   هثای ولث   تثر بثرای م  ث    )م    حد پايیل CLاز م    کالسیک 

ده ثده  هثای ولث   تثر بثرای م  ث    )م    حثد پثايیل   CLuNییاس (، م    لراساز ار 
تثر بثرای   ) م    حثد پثايیل   Pناساز اری( و م    تکسیف غیر جامع نظیر م     وبل 

 مجموعثه  Wشثود و  لثرض مث    LLLزبان م  ث     Lده ده تکسی  (ب  های ول م   
  رددب اعتبار م  Lهای لرموط

AL     المقثدور )مع ث  واژه   ی و حتث  از طري  در نظر  رلتل تعثدادی لرمثوط عثاد
های غیر عادی، م    حثد  شود( اجت اب از لرموطالمقدور با استراتژی مشخص م حت 
سازدب ب ابر يک تعبیثر )تعبیثر ب ثابر اسثتراتژی یابثل اعتمثاد( از       تر خود را غ   م پايیل

ر نظثر  ده ده، کاذب دوسیسة م    ول های غیر عادی به، لرموط«المقدورحت »اص ال  
هثا باشثد و ايثل    شوند مگر آنکه یسمت  از ان صاط کالسیک کمی ه غیر عثادی  رلته م 
از م روضات، یابل اشتقا  باشدب در تعبیر ديگر )تعبیر ب ابر اسثتراتژی   LLLان صاط در 
از م روضثات، یابثل اشثتقا      LLLهای کمی ه( نیز از ان صاط کالسیک که در غیر عادی

 شودباست، است اده م 
های کالسثیک  ردة وسیع  از ان صال  LLLامّا چ یل ساختاری مستسز  آن است که 

را رسید   ک د و نیز برای بیان کاذب بودن يک لرموط غیرعادی به نقض کالسیک نیاز 
هثا را  استب از آنجا که هد  لرمت استاندارد ايل است که طیف بسیار وسیع  از نظثا  

توانثد رلتثار غیثر کالسثیک داشثته      م  LLLت م  ق  ها ادوادر بر  یرد و در ايل نظا 
تثر اضثاله   ای از ادوات م  ق  کالسیک، به م    حد پايیلباشد، م اسی است که دسته

بثا  1ب ,̌¬˅ ,̌˄ ,̌⊂ ,̌̌≡شوند: نشان داده م  ' ' ˇ رددب ادوات م  ق  اضاله شده با عالمت 
شثودب  حاصثل مث    L+از طريث  اضثاله کثردن ادوات مثذکور، زبثان       sLتوسعه زبثان  

+Wهای زبان مجموعه لرموط+L  است و از طري  اضاله کردن ادوات مذکور برW   بثه
 ای است که:تريل مجموعهکوچک W+دست آمده است به ايل مع ا که 

 W⊂ W+ 

 If A, B ∈ W+then ¬Ǎ, A ˅ ̌B, A ˄ ̌B,A ⊃ ̌ B, A ≡ ̌B ∈ W+ 
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Γ های به ع وان لرا متغیر زير مجموعه+W شودبلرض م 

طور ک دب همانارتقا پیدا م  LLL+به  L ،LLL+ها بر پايه برای مدط کردن است تاز
 W ⊆Γاست يع   برای هر  8LLLکارتوسعه محالظه LLL+شود، م  که بعدتر روشل

 همان  زير بریرار است:ايل
CnLLLs (Γ) ∩ W = CnLLL

+ (Γ) ∩ W 

-نشان مث   ⫣+ک یم و با تعريف م ، يک راب ه اعتبار مدل  LLL+برای مع اش اس 

-نشثان داده مث    ⫣sرا توسعه م  دهد که با   LLLدهیمب ايل راب ه اعتبار، راب ه اعتبار 

 است تعاريف زير بریرار است: LLLمدط  Mشودب بر لرض اي که 
1) ∀A A ∈ W: M ⊩+ A iff M ⊩ A 
2) ∀A A ∈ W+: M ⊮+ A iff M ⊩+¬ ̌A 
3) ∀A,B A, B ∈ W+: (M ⊩+ A or M ⊩+ B) iff M ⊩+ A ˅ ̌ B  

˄س ر سو  برای بای  ادوات م  ق  با عالمثت چثک    ⊂و  ̌ بثه طثور مشثابه     ̌≡و  ̌
و بثه   LLL+در  W ⊆Γ+مثدل  بثرای    Mبریرار استب با توجّه به سه تعريثف لثو    

 Γ∈A ،A Mباشد و برای هثر   LLLمدل  در  Mا تا +M∈)M Γ( LLLعبارت ديگر

 ب LLL :+⊩AM+در  Γا برای هر مدط تا ALLL+⊨Γنويسیم: ب اي گونه م ⫣+
توضیح و ت سثیر   ALده ده يک تابع استب از آنجا که هد  از طر  هر م    ول 

 ALاست، م روضات اسثتدقط در   Lپذير بر پاية مقدّمات  در زبان لرآي د استدقط نسخ
، ALشوندب يک تعبیر ممکل از راب ه بثیل  در نظر  رلته م  Wهای اغسی زير مجموعه

L  و+L  ايل است کهAL های زبان تعبیر استدقط بر پاية لرموطL     را تثأمیل مث  ک ثد
 ک دبم  است اده  L+های زبان امّا برای ايل تعبیر، از لرموط

آنهثا را   ALهاي  هست د که نماي ده لرموط W ⊆Ω+های غیر عادی مجموعه لرموط
یثبالً اشثاره شثد، مع ث  اصث ال       طور که  یردب همانکاذب در نظر م « حت  المقدور»
تواند تعثابیر  تر، ايل اص ال  م شودب به بیان دیی با استراتژی روشل م « حت  المقدور»

 اندبمت اوت  داشته باشد و هر يک از ايل تعابیر نیز با يک استراتژی معادط
نیز داردب ايثل م  ث  بثا     ULLم    حد باقتر  ده ده يک واخت، يکهر م    ول 

يابدب در ادامثه تحقیث ، تعريثف    های غیر عادی تحقف  م به کاذب بودن همه لرموط نظر
 زير م روض است:

Ө¬̌ =df {¬ ̌A | A ∈Ө} for any Ө⊆ W+ 

  ردد:از لحاد نحوی، م    حد باقتر اي گونه تعريف م 
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Γ⊢ULL A iff Γ⋃Ω¬̌⊢LLL
+A 

 شود:از لحاد مع اي ، م    حد باقتر اي گونه تعريف م 
Γ⊨ULL A iff for every normal model M of Γ, M ⊩LLL

+ A 

 Aبثرای هثر     A ¬̌+⊩Mکه  LLL+در  (M)مدط نرماط عبارت است از هر مدل  
 ر و ت ها ا ر دارای مثدل  نرمثاط   مجموعه م روضات نرماط است ا Γاستب  A ∈Ωکه 

مثذکور،   پذير باشدب با توجّه به تعاريفصد  LLL+در Ω⋃Γ̌¬رت ديگر باشد و به عبا
هثای  ( را که مستسز ِ ان صاطِ کالسیکِ لرموطΓم    حد باقتر هر مجموعه م روضات )

حدایل يثک   LLL +در  Γ، هر مدط Γشمارد؛ زيرا برای هر غیر عادی است، بديه  م 
 ک دبلرموط غیر عادی را اثبات م 

 با حفظ اولویّت دهنده وفقی  هامنطق. 6پیوست 

ده ثده را  هثای ولث   پذير با ح ظ اولويّت بايد م  ث  های نسخبرای مدط کردن استدقط
ده ده با ح ثظ اولويّثت در بسثیاری از جهثات مشثابه      های ول تعمیم دادب لرمت م   

 انه مشابه شودب ايل سه انه مشخص م لرمت استاندارد استب ايل لرمت نیز با يک سه
هثای غیثر   جای مجموعة لرموط  انة لرمت استاندارد است جز آنکه در ايل لرمت بهسه

مواجثه  2Ω, 1〈Ω… ,〈هثای غیثر عثادی    هثای لرمثوط  ای از مجموعثه با دنباله Ωعادی 
قلت داردب بثه عبثارت ديگثر،    ب دی اولويّت آنها دها بر رتبههای مجموعههستیمب انديس

المقثدور بریثرار نیسثت د و    هاي  هست د که حت های غیر عادی در حقیقت لرموطلرموط
ر وهسة اوّط اعضثای  یرار نبودن با ح ظ اولويّت بر حسی انديس آنهاستب يع   دبرايل 

1Ω   بریرار نیست دبببب مع اش اس  و نظريه برهان ايل لرمت تماماً مشابه ساختار مع ثاي  و
نحوی لرمت استاندارد استب ت اوت بیل ايل دو لرمت ايثل اسثت کثه در ايثل لرمثت      

 ,Van De Putte, 2012)شثود  دی شثده، ت ظثیم مث    ب استراتژی با وضعیّت اولويّت

p:109)ب 

 دهیمب نشان م  〉I∈i〉iΩهای غیر عادی را با های لرموطدنباله مجموعه

⊏AL شود: انة زير مشخص م با سه 

 تر م    حد پايیلLLL؛ 
 های غیر عادی ای از لرموطدنبالهI∈i〉iΩ〈؛ 
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 يا اسثتراتژی انتخثاب یابثل    های غیر عادی کمی ه استراتژی )استراتژی لرموط

 اعتماد(ب

آيثد،  به دست مث   LLLکه از  LLL+بر پايه يک م     AL⊐، هر ALدییقاً مشابه 
اسثت و بثا نمثاد     ALهمان د م  ث  حثد بثاقتر     AL⊐شودب م    حدباقتر ساخته م 

ULL  هثاي  هسثت د کثه    های غیر عثادی در حقیقثت لرمثوط   لرموطشودب نشان داده م
یرار نبودن با ح ظ اولويّت بر حسثی انثديس آنهثا    بریرار نیست د و ايل برالمقدور حت 
تا  ⊃های غیر عادی با ترتیی طور که در م    ول  ده ده يک واخت، بخ همان استب
ده ده با ح ظ اولويّثت را نیثز   ول های غیر عادی م     ردند، بخ ای مرتفی م اندازه
3باي ای با ترتیی ال توان تا اندازهم 

lex⊏ مرتی کردبA       لرمثول  غیثر عثادی بثا رتبثهi 
از  AL⊐ب م  ث    jΩ∈Aبه طوری کثه    j < iو وجود نداشته باشد   iΩ∈Aا تاست ا
ک ثدب اصث ال    اجت ثاب مث   « حت  المقدور بر حسی رتبثه آنهثا  »های غیر عادی لرموط

شودب دو استراتژی مذکور را با استراتژی مشخص م « حت  المقدور بر حسی رتبه آنها»
 ب r⊏ALو  m⊏ALدهیم: نشان م  rو  mبا دو باقوند  ALنیز مان د 

 

 هانوشتپی

 
 

ه تعثارض  ب مقصود از تعارض تکالیف در اصوط لقه، ت ال  بیل احکا  در مقا  امتثاط)=تزاحم( است ن0
 ادلهب
 دو  زاره است نه دو اسم مصدرب Bو  Aب م صود از 1
کثه چ ثد یثانون بثاهم تعثارض دارنثد       ب مراد از ت قیح یوانیل، تشخیص یانون حاکم است، در جثاي  5

 (ب0581:11)کاتوزيان،
شود که در آن، با بزرگ شدن مجموعه م روضات، نتايج یبس  ح ثظ  ب به استدقل  غیر يک وا   ته م 2

 نشودب
شود که در آن هر  زاره، از خودش نتیجه شودب  م    متعدی م  ق  است ب بازتاب  به م  ق    ته م 3

که در آن ادات شرط  خاصیت تعدی دارد، هم چ یل م    يک وا به م  ق    ته م  شود که با اضثاله  
 شدن م روضات، نتايج یبس  هم چ ان یابل است تاز باش دب

اشثتباه   ¬ساز م    لرا ساز ار است و نبايد با عالمت م    ساز م    کالسیک يع ث   ب عالمت م   1
 شودب
˄ ب واضح است که 1 ⊂و̌ ˅و̌¬ با ̌  نیستب LLLsبه زبان ̌⟘اندب نیازی به اضاله کردن یابل تعريف̌
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را  سترش دهد به ايل مع ا که  T1زبان  T2است ا ر زبان  T1کار نظريه توسعه محالظه T2نظريه  8 .
 باشدب T1یضیه  T1در زبان  T2باشد و هر یضیه  T2یضیه  T1هر یضیه 

ترتیی ال باي  يک تر  و اص ال  در رياضیات است و بثه مع ثای تعمثیم    : Lexicographic orderب 3
ده ثده آنهثا   روش  است که لغات در آن روش به شکل ال باي  بر پايه ترتیی ال باي  حثرو  تشثکیل   

 شوندبمرتی م 
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