به نام خدا

تبيين رابطه بين انواع وجوب شرعي در منطق پيشفرض
چكيده
واجبات شرعي گاهي به دليل عدم استطاعت مكلف ،تعارض با واجبي مهم تر و يا دﻻيلي ديگر ،به شكل وظيفه مكلف
ظاهر نمي شوند .اما همين واجبات تحت قاعده كلي » اقض ما فات« قرار مي گيرند) .قضاي آن ها بر گردن مكلف است(.
يعني هر چند براي عدم انجام آن ها عذري در پيشگاه پردوردگار وجود دارد ،اما اين عذر باعﺚ نمي شود كه بتوان وجوب
اين واجبات را كان لم يكن فرض كرد..
تعارض تكاليف ،از چالش هاي مهم پيش روي منطق هاي تكليف است ،كه ردپاي مباحﺚ آن در علومي كه به هنجار ها
مي پردازند ،از جمله ،فلسفه اخﻼق ديده مي شود .تفكيك الزامات به » الزامات در بادي امر« ١و »الزامات پس از در نظر
گرفتن همه چيز« ٢مبناي دسته قابل توجهي از روش ها ي بيان منطقي تعارضات تكليفي مي باشد .اما در نظر گرفتن يك
»الزام در بادي امر« به عنوان يك »الزام« در مباحﺚ اخﻼقي به طور جدي مورد مناقشه قرارگرفته است.
از سويي با توجه به آثار وجوب يك فعل ،حتي وقتي به صورت وظيفه در نمي آيد ،تعريف ﻻاقل دوﻻيه از وجوب
شرعي)متناظر با الزامات در بادي امر و الزامات پس از در نظر گرفتن همه چيز ( ﻻزم به نظر مي رسد.
براي مدلسازي منطقي شيوه استدﻻل با تعارضات هنجاري روش هاي گوناگوني در نوشتارگان منطق تكليف ارائه شده
است ،كه استفاده از استدﻻل فسخ پذير با ابزار »منطق هاي وفق دهنده با حفظ اولويت« يكي از روش هاي كارا براي اين
منظور مي باشد.
براي اين دسته از منطق ها عﻼوه بر ساختار معنايي مطابق با شهود ،يك نظريه برهان خوب ،به همراه شماري ازقضاياي
مفيد از جمله قضاياي صحت و تماميت ،ارائه شده است.
در اين نوشتار پس از بيان شواهدي از مباحﺚ اصول فقه در تاييد لزوم استفاده از حداقل دو عملگر براي وجوب ،و بيان
صوري رابطه آن ها در زبان منطق مرتبه اول ،به فرمت استاندارد ،ساختار معنايي و نظريه برهان براي »منطق هاي وفق
دهنده با حفظ اولويت« اشاره مي نماييم و سپس در اين فرمت استاندارد ،منطقي ارائه مي دهيم كه قادر به بيان رابطه
بين اين دو عملگر وجوب باشد.
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 .١فعليت وجوب و فعليت واجب
در مباحﺚ اصولي در بررسي وجوب حج به شرط استطاعت و تفاوت آن با وجوب نماز به شرط استطاعت تفكيك بين فعليت
»وجوب« به شرط استطاعت و فعليت »واجب «به شرط استطاعت صورت مي گيرد .همانگونه كه معروف است استطاعت
شرط وجوب حج مي باشد ،اما استطاعت شرط وجوب نماز نيست بلكه شرطي است كه انجام فريضه نماز بدون آن قابل
محقق شدن نمي باشد .كسي كه شرط استطاعت برانجام حج براي او هيچ گاه محقق نشده است ،مانند كسي است كه اين
واجب براي او وجود نداشته است .اما مثﻼ اگر اين استطاعت زماني براي او محقق شده باشد و او در آن زمان اقدام به حج
نكرده باشد و در آينده استطاعت براي او محقق نشده باشد اين واجب گردنكير اوست و پس از فوتش بايد به نيابت از او
انجام پذيرد و وضعيت او مشابه فردي است كه نماز را به دليل عدم استطاعت اقامه نكرده است.
از طرفي اگر واجب را »آنچه پروردگار انجامش را از ما مي خواهد« تعريف كنيم حتي نماز بدون استطاعت چيزي نيست كه
»پروردگار انجامش را از ما مي خواهد« يعني هر آنچه وجوبش محقق شده است لزوما وظيفه ما در پيشگاه خدا نمي باشد.
پس واجباتي داريم كه وجوب آنها محقق شده است اما وظيفه ما در پيشگاه الهي انجام آنها نيست .پس ﻻاقل به دوسطح
متفاوت از وجوب كه با يكديگر متمايزند ،برخورده ايم .كه اولي واجبي است كه وجوب آن محقق شده و نشانه اين تحقق
مشول شدن به قضا و كفاره در صورت عدم انجام آن ،حتي در مواقعي است كه به دﻻيل موجه آن را انجام نداده ايم.
و دومي واجبي است كه نه تنها وجوب آن فعلي شده است ،بلكه وظيقه مكلف انجام آن است و عذر و بهانه اي در پيشگاه
خدا براباي عدم انجام آن وجود ندارد به عبارتي اين همان چيزي است كه »پروردگار انچام آن را از ما مي خواهد«.
ﻻزم به ذكر است كه استطاعت شرعي مفهومي فراتر از» امكان فعليت « مي باشد و در برخي موارد تعاريف خاص و دقيقي
دارد.
هم چنين بحﺚ در عدم استطاعت شرعي عﻼوه بر مواردي كه دال بر عدم »امكان« فعليت واجب دارد ،شامل مواردي كه
انجام آن با انجام واجب مهمتري تعارض دارد ) و در مباحﺚ اصولي تحت عنوان اهم و مهم از آن ياد مي شود( نيز مي
باشد.
با اين تفاصيل مي توان رابطه اين دوسطح از الزام شرعي را به شكل غير دقيق به صورت زير بيان كرد:
»انچام فعلي كه وجوب آن محقق شده باشد و مكلف استطاعت شرعي برانجام آن داشته باشد و با واجب مهم تري در
تعارض نباشد ،وظيفه مكلف است«.
براي تبيين اين رابطه در يك مدل رياضي به شكل ساده از يك زبان منطق مرتبه اول استفاده مي كنيم كه در آن متغير
ها به افعالي كه مشمول وجوب مي شوند برمي گردند و داريم:

 محمولهاي يك موضعي
) X : (xوظيفه مكلف است.
) (  :وجوب  Xبراي مكلف فعلي شده است.
) (  :مكلف قادر به انجام  Xاست.
) (  :مكلف  xرا انجام داده و  xاز عهده او خارج شده است.
 محمول هاي دوموضعي:
)  : ( ,مكلف قادر به انجام همزمان  Xو  yاست.
≥  :انجام  Xاز انجام  Yمهم تر است.
 اصل موضوع:
) ( → )) ( ) → ( ,

≥ ∀ ∧ ) ( ∼∧ ) ( ∧ ) ( (

سوال مطرح اين است كه آيا منطق مرتبه اول قدرت استنتاج ) ( از ) ( آن گونه كه مورد انتظار شهود ماست را
دارد؟ مثﻼ ما توقع داريم كه اگر قرار دهيم Γ = {O(x), C(x)} :بتوان نتيجه گرفت .Γ ⊢ ( ) :آيا منطق مرتبه
اول چنين نتيجه اي براي ما به ارمغان مي آورد؟ با بررسي مدل هاي }). Γ = {O(x), C(x
در منطق مرتبه اول مي بينيم كه مدلي وجود دارد كه در آن ،به ازاي يك
) (

≥

داشته باشيم~ ( , ) ∧ :

و در نتيجه خواهيم داشت .~ (x) :پس منطق مرتبه اول با توجه به اين مدل نبايد قادر به استنتاج ) ( از

}) Γ = {O(x), C(xباشد.
در حقيقت ما در اينجا به گونه اي از استدﻻﻻت پيش فرض كه در واقع غير يكنوا هستند ،احتياج داريم .يعني در صورت
عدم وجود مانع ،مي خواهيم از ) (

( )،

}) {O(x), C(xدر نظر گرفت كه ) (

را نتيجه بگيريم و عﻼقه منديم كه اگر بتوان مدلي براي = Γ

را هم شامل باشد .مدل هايي كه اين خاصيت دا ندارد ،كنار بگذاريم .در

حقيقت بايد استدﻻل پيش فرض ) ( → ) (

را هميشه مگر مواقعي كه امكان آن وجود ندارد ،مد نظر داشته

باشيم .براي اين منظو فرمت » منطق هاي وفق دهنده با حفظ اولويت«٣انتخاب خوبي به نظر ميرسد.
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منطقهاي وفق دهنده با حفظ

اولويت) ⊏

(

اين منطق ها كه به طور مفصل در ) (van De putte:2012معرفي شده اند ،در حقيقت ،تعميم منطق هاي
وفقدهنده٤مي باشند -كه دسته اي شناخته شده از منطق ها ،در نوشتارگان منطق هاي غير يكنوا مي باشند -.و با يك سه
گانه مشخص مي شوند:
الف( منطق حد باﻻيي:
ب( دنباتله اي از گزاره هاي غير عادي:

٥

Ω

∈

ج( استراتژي) استراتژي گزاره هاي غير عادي كمينه٦يا استراتژي انتخاب قابل اعتماد(

٧

كه درآن

يك منطق انعكاسي ،متعدي و يكنوا مي باشد ،كه داراي نظريه برهان و ساختار معنايي مشخص كننده

باشد و فشرده نيز باشد.
گزاره هاي غير عادي در حقيقت گزاره هايي هستند كه مي خواهيم حتي القدور برقرار نباشند و اين برقرار نبودن با حفظ
اولويت برحسب انديس آن ها باشد.يعني در وهله اول اعضاي  Ωبرقرار نباشند.....
معني واژه »حتي المقدور « با استراتژي مشخص مي شود.
ساختارهاي معنايي يك منطق وفق دهنده با حفظ اولويت از روي ساختارهاي معنايي منطق حد پاييني با توجه به
استراتژي انتخاب مي شوند .مثﻼ در استراتزي كمينه كردن گزاره هاي غير عادي - ،ساختار هايي انتخاب مي شوند كه
كه مجموعه گزاره هاي غير عادي آنها مي نيمال باشد يعني ساختار معنايي ديگري كه مجموعه گزاره هاي غير عادي
صادق در آن نسبت به ترتيب الفبايي روي  Ωها،كوچكتر از آن باشد ،وجود نداشته باشد.
اين ترتيب به اين صورت تعريف مي شود :
∈

∩Ω

≼

∩Ω

∈

و ترتيب سمت راست به صو.رت الفبايي تعريف مي شد يعني دنباله
,B ∈ Ω

كوچكتر است ،اگر و فقط اگر

⊂

يا

∧

=

∧… ∧

⊂

⊂

⊑

⟺

از دنباله

∈

∧
=

=
∧

∈

B

كه در آن

يا.....
=

.
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به عنوان مثال مي توان يك منطق براي بازنگري عقايد در اين فرمت طراحي كرد كه اگر مجموعه عقايد خود را به ترتيب
اولويت طبقه بندي كنيم .و نقيض اين عقايد را گزاره هاي غير عادي تلقي كنيم ،اين منطق برحسب گزاره هاي داده شده
در  Γكه ممكن است براي حفظ صحت آن ها مجبور باشيم برخي عقايد خود را كنار بگذاريم.
⊏

مدلي را براي ما انتخاب مي كند كه حتي المقدور كم اهميت ترين عقايدمان را كنار بگذاريم.

تبيين رابطه منطقي بين انواع وجوب در فرمت منطق هاي وفق دهنده باحفظ اولويت
منطق حد پاييني :كافي است اين منطق را همان منطق مرتبه اول با زبان معرفي شده در بخش هاي پيش بگيريم كه دردو
اصل موضوع زبر صدق مي كند:
) (

∼∧ ) ( ∧ ) ( ( ⟶ ) (
) ( )∧ ( )→ ( ,

كه با مجموعه زير ازثوابت غني شده است:
}

∈ , ,

,

{

) اولويت يك فعل در ميان ديگر افعال با انديس اول آن فعل نشان داده مي شود(.
گزاره هاي غير عادي:
∈

Ω

گزاره هاي غير عادي ما در حقيقت ،نقض گزاره هاي پيش فرض مي باشند يعني:
Ω = O(x) ∧∼ O(x), x = α ,
و استراتژي ما همان استراتژي كمينه كردن گزاره هاي غير عادي مي باشد.
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