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  چکیده

 و  مواجـه بـوده اسـت     سیاري  بـ هـاي   منطق ارسطو در دوران جدید با مخالفت      

 دیگـر  ،و منطق محموالتها     مجموعه ۀبا وجود نظری  ه  برخی نیز بر آن بودند ک     

در منطقـدانان غربـی     کـه    ی تحقیقات  اما گسترة  .نیازي به منطق ارسطو نیست    

دهد که این نشان می ،اند  عمل آورده ه  ب منطق ارسطو  ۀزمیندر   اخیر   ۀچند ده 

 ةبـار مطالعـات انجـام گرفتـه در      در میـان    . وز هم زنده و قابل اعتنا اسـت       نمنطق ه 

 ،در یـک رویکـرد    . توان از یکـدیگر متمـایز سـاخت        دو رویکرد را می    ،ونطق ارسط م

 )Natural deduction system( قیاس ارسطویی به عنوان یک دستگاه استنتاج طبیعـی 

از ) Timothy Smiley(و اسـمیلی  ) John Corcoran(ران رکُکُ. شودصورتبندي می

 قیاس ارسطو با نگرش اصـل       ۀی نظر ،در رویکرد دوم  . کننداین رویکرد دفاع می   

یـن رویکـرد   ا ۀبرجـست  ةچهـر . یابـد سامان مـی ) Axiomatic system(موضوعی 

در این مقاله  .است) Jan Lukasiewicz( ویچلوکاسیه ،دان مشهور لهستانیمنطق

ویـچ پرداختـه    از نگاه لوکاسـیه  به معرفی دستگاه اصل موضوعی منطق ارسطو      

  . شده است

 استنتاجی، اصل موضوع، برنهاد، منطق ة، قاعداستلزامقیاس،  : کلیدي هاي  هواژ

.، نفی)برهان(  اثبات عکس، افتراض، برهان خلف،ها،گزاره

                                               
19/2/89:  تأیید نهایی22/4/88:  تاریخ وصول-*

ت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوي ـ مشهدأ عضو هی-**
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  مقدمه

آوران منطـق   یکـی از نـام   لهستانی ۀدان برجستمنطق ،)1956 ـ 1878(ویچ  لوکاسیه

کـارات  ر و داراي ابتنظـ   صـاحب ،ة منطق ریاضـی وي در حوز  . ریاضی در قرن بیستم است    

بـا  . گذاري منطق چند ارزشی اشاره کرد     توان به پایه  مهمی بوده است که از آن جمله می       

وي به منطق ارسطو اختـصاص      هاي     بخش قابل توجهی از مطالعات و پژوهش       ،وجود این 

  . توان از متخصصان منطق ارسطو دانستاو را میرو   از این.داشته است

 منطـق ارسـطو در کتـاب بـسیار مـشهور و             ةبـار خود را در    هاي     دیدگاه ،ویچلوکاسیه

او .  ارایه کرده اسـت 1قیاس ارسطویی از دیدگاه منطق صوري جدید تأثیرگذار خود به نام 

 ةدر این کتاب ابتدا به تحلیل قیاس ارسطو پرداخته و سپس منطـق ارسـطو را بـه شـیو                   

نطق ارسطو را بـا     ها دستگاه م   و در پایان با استفاده از نماد       2کند  میاصل موضوعی تبیین    

ویـچ،   پس از لوکاسـیه    .کند  می صورتبندي ،اصول موضوعی متفاوت از اصول موضوع ارسطو      

 )Patzig, 1968, 132(گ یـ  پاتز و) Bochenski, 1961, 75(افراد دیگري مانند بوخنـسکی  

  3.کنندند تقریرهاي متفاوتی از منطق ارسطو با روش اصل موضوع ارایه اهتالش کرد

 قیاس بـه    دانان برآنند که بنا کردن نظریۀ     ویچ، برخی منطق  دگاه لوکاسیه در مقابل دی  

ي نابجـا از منطـق      شکل دستگاه اصل موضوعی، برخاسته از نگاه منطق جدیـد و تفـسیر            

 قابلیـت تبـدیل بـه یـک         ، ارسـطو  نظریۀ قیاس به سبب ابتنایش بر فلـسفۀ       . ارسطو است 

یک از شـارحان آثـار    ل صدها سال هیچاز همین رو در طو  .  صوري را ندارد   دستگاه کامالً 

 و 164 ،2005الحـاج صـالح، رشـید محمـد،     (انـد  منطقی ارسطو چنین کـاري را نکـرده     

Fillion, 2007, ,Corkum, 2004 و .1-25  تقریر نظریه قیـاس بـه   ، عالوه بر این.).1-13

 ,Harari(  و اسمیلی نیز با مخالفت روبرو شده اسـت کُرکُرانروش اصل موضوعی از سوي 

2004, P 65(.  اینان معتقدند نظریه قیاس ارسطو را باید یک دستگاه استنتاج طبیعی بـه 

 ,Smiley(موضـوع   شکل اول قواعد استنتاجند و نه اصـل  ، ضروب در نتیجهشمار آورد و

1973,   .)Corcoran, 1974, 85 و Corcoran, 1973, 191 و 141

را توضـیح دهـیم تـا بـا         ویچ   لوکاسیه دیدگاهتالش خواهیم کرد گام به گام        ،در ادامه 

  . 4 راه براي ارزیابی و نقادي آن گشوده شود،درك صحیح آن
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صورت حقیقی قیاس ارسطویی -1

 Non-modal or(مطلـق  دانان سنتی در طول تاریخ مثال زیر را به عنوان قیاس  منطق

Assertoric syllogisms ()ــه ــر موج ــته) غی ــان داش ــد  بی  و Copleston, 1946, 277(ان

Russell, 1946, 218(:   

  . انسان است،سقراط ]1[

  . میرا است،هر انسانی

  . میرا است،پس سقراط

بـا   نامید )Peripatetic syllogism (توان آن را قیاس مشاییاین صورت از قیاس که می

سطو بیان داشته اسـت     رقیاسی که ا   5.آنچه در آثار ارسطو آمده است بسیار متفاوت است        

  :ستبدین صورت ا

گردد، آنگاه به ضرورت حمل   ۀ بر همB حمل شود و B ۀهم  برAاگر  ]2[

Aۀ بر هم 166 ،1387ارسطو،(  حمل خواهد شد(.  

ـاي اساسـی وجـود دارد    ] 2[و ]  1[ بین ،از نقطه نظر منطقی ,Lukasiewicz(تفاوته 1957, 1,2 (

  :اینگونه برشمردها را   تفاوتتوانمیکه 

 ارسطو  شخصی استفاده نشده است و اصوالً     هاي    طو از گزاره  ـ در مقدمات قیاس ارس    1

 Empty(و نیـز حـدود تهـی    ) Singular terms(جزیـی   در بنیان منطق خویش به حـدود 

terms (توجهی نداشته است )Ibid,1957, 4( کـه بـه   تحلیالت اولـی هاي اول  او در فصل 

  6.کند میرا ذکر ) Universal Terms( تنها حدود کلی ، قیاس اختصاص داردۀبررسی نظری

اشـکال سـه گانـه      قواعد عکس و نیز      آن است که در      ،وجه عدم استفاده از حد جزیی     

، حـدود  دونمحمول واقع شهم موضوع و را داشته باشند که هم     صالحیت   باید این    حدود

 .توانند محمول واقع شوند جایگـاهی در قیـاس ارسـطو ندارنـد            جزیی به سبب آنکه نمی    

)Ibid, 6-7(  

ي معتبـر   هـا   قیاس و نیز    ،دهدتوضیح می حملی را   هاي    گزاره آن هنگام که     و ارسط ـ2

ـ  .کنـد   مـی  براي نشان دادن حدود از حروف به عنوان متغیـر اسـتفاده              ،شماردرا برمی  ه  ب

 ارسطو با استفاده از حروف نشان       .کارگیري متغیر در منطق از ابتکارات مهم ارسطو است        

هایی حروف در واقع نشانه   .  مقدمات است و نه ماده آن       صورت ۀداده است که نتیجه الزم    
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دارد که اگر صورت قیاس حفظ شود با تغییر مواد          رساند و بیان می   است که شمول را می    

  .)Ibid, 8-10( از مقدمات همواره برقرار استنتیجه لزوم آن، 

شود یک استنتاج است که از دو مقدمـه و           معرفی می  ،قیاسی که در منطق سنتی    ـ  3

 )Implication (اسـتلزام به صورت یک    قیاس را   ارسطو   اما   7.یک نتیجه تشکیل شده است    

ـاس یـک       8. قیاس اسـت   ۀ عطفی و تالی آن نتیج     ةکه مقدم آن یک گزار     کند  میبیان    اگـر قی

یـک  را   امـا اگـر قیـاس        ؛آن پرسـش کـرد    عدم اعتبـار     اعتبار و توان از   استنتاج باشد آنگاه می   

,Ibid (نید و نه اعتبار و یا عدم اعتبار آپرسآن ز صدق و کذب ادانیم باید ب 9استلزام 20(.10  

 و نیـز    کند  می ابتدا کبري و سپس صغري را ذکر         ـ ارسطو در ساختن قیاس معموالً     4

دانان سـنتی    اما منطق.دارد محمول را بر موضوع مقدم می،قیاسهاي  در هر یک از گزاره 

  11.دارندموضوع را بر محمول مقدم می

 و مقدمات قیاسددوح -2

 Premisse (قیاس ارسطویی از سه گزاره تشکیل شده است که ارسطو آنهـا را مقدمـه  

(protasis)( ي براي چیزي اثبات و یـا از آن  زاست که در آن چیاي    جمله ، مقدمه .نامد می

  . به این معنا نتیجه نیز یک مقدمه است.)157 ،1378ارسطو، ( نفی شده است

ارسطو در بیان   . شوندکه حد نامیده می   اند     مقدمه ةر سازند صدو عن  ،موضوع و محمول  

 مگـر در جـایی کـه        ؛کنـد   مـی  حدود معین از متغیرهـا اسـتفاده         به جاي مقدمات قیاس   

 در ایـن مـوارد حـدودي ماننـد انـسان،             کـه   مثالی براي قیاس نادرست بیاورد     خواهد  می

  . بردمیبه کار حیوان و اسب را 

رفته در قیاس از حیث کیفیت یا سلبی و یـا ایجـابی             به کار دمات  با توجه به اینکه مق    

موجب : اند  در مجموع مقدمات چهار گونه  ،است و از حیث کمیت یا کلی و یا جزیی است          

یکـی از   بر  در مقدمات بنحو صوري     آنچه   .کلی، سالب کلی، موجب جزیی و سالب جزیی       

. شــود نامیــده مــی)Logical Constant (ثابــت منطقــیداللــت کنــد ایــن چهــار حالــت 

نـشان  ) O و I و   E و A(ي مذکور را به ترتیـب بـا عالئـم           ها  ثابتقرون وسطی   دانان    منطق

دسـتگاه قیـاس    این   بنـابر  .دهندبه هم ربط می   را   حدود   ،ي چهارگانه ها  ثابتاین  . اند  داده

  .که رابط بین حدود کلی هستند) A, E, I, O(ي ها ثابتاست درباره اي  ارسطو نظریه

 يهـا   ثابـت متغیرهـا و    از   هـا   قیـاس صورت  قالب و    حایز اهمیت آن است که در        ۀنکت

متعلـق بـه دسـتگاه منطقـی دیگـري اسـت کـه بـسیار                شود که    نیز استفاده می   يدیگر
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شـود  اي به نمادهایی اطالق می    متغیرهاي گزاره  .از دستگاه منطق ارسطو است    تر    اساسی

عمـل  هـا   گـزاره  شود که بـر ي به اداتی گفته میا گزارهداللت دارند و ثابت   ها    که بر گزاره  

 ۀاین عناصر زبانی نظریـ    بنابر . ادات عطف و ادات نفی     ،ادات شرط : عبارتند از کنند که   می

  : قیاس عبارتند از

و  »ج« الف، ب، (متغیرهاي حدي...(

و  »ل« ،»ك« ،»ق«(اي متغیرهاي گزاره...(

ـ  است و برخی  ـ ـ  برخی  .نیستـ ـ   چ هی. استـ ـ هر (ي حدي چهارگانهها ثابت

) نیستـ

ـنه   ، ـ وـ ، ـنگاه آـ اگر(شرط، عطف و نفی گانه ي سهاي گزارهها ثابت (   

  قیاسۀي نظریبرنهادها -3

 صـادق در هـر     ةگـزار  و   صـادق اسـت   هاي     دستگاهی از گزاره   ، قیاس ارسطویی  ۀنظری

 کـه شـامل اصـول موضـوع     دشـو نامیده مـی  )Theses (thesis) (برنهاددستگاه استنتاجی 

)Axiom(و قضایا ) Theorem() است) ستنتج از اصول موضوعمهاي  گزاره .  

برنهـاد  تنهـا دو    و  هـستند  یشـرط هاي     منطق ارسطویی گزاره   ياهبرنهادتمام   تقریباً

 law of (انیمـ شـود و هـر دو بیـانی از قـانون اینه     کلمه اگر آغـاز نمـی  اوجود دارد که ب

identity(عبارتند ازبرنهاد ن دو یا.  هستند :  

  ) است»الف« ،»الف« هر( »الف« شود بر هرحمل می »الف« ـ

  .)است» الف «،»الف« برخی( »الف« شود بر برخیحمل می »الف« ـ

و یـا  انـد   )و مربع تقابل  (قوانین عکس    یا مربوط به     ورسطادر منطق    یشرطهاي    گزاره

  :ماننداند   سادهیشرطهاي  گزارهعکس قوانین . ها قیاسمربوط به 

  .شود میحمل »الف« بر برخی »ب« حمل شود آنگاه »ب« ۀبرهم »الف« اگر ]1[

که مقدم آنها یـک ترکیـب عطفـی     اند    یشرطهاي    ي ارسطویی گزاره  ها  قیاساما تمام   

  :است مانند

  آنگاه،حمل گردد »ج« بر همۀ »ب« حمل شود و »ب« ۀهم بر »الف« اگر ]2[

  .ل خواهد شدحم »ج« ۀبر هم »الف«
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 تفـاوت   ،اسـتنتاجی  ةاز جهت منطقی بین اینکه قیاس را یک برنهاد بدانیم و یا یک قاعـد              

ـان مـی  یشـرط  ةگزار به صورتبرنهاد که از هر   . اساسی وجود دارد    ةتـوان قاعـد  مـی شـود   بی

  .)38، 1961لوکاشیفتش،  ( آن ممکن نیستعکس اما ،استنتاجی متناظرش را ساخت

 امـا ایـن بـه معنـاي عـدم شناسـایی       .کنـد  می تقسیم له سه شک را ب  ها  قیاسارسطو  

در مـوارد متعـدد بـه ضـروب شـکل      ارسطو  زیرا. ضروب شکل چهارم از سوي وي نیست   

  ).312ـ311 و 187، 1378ارسطو، ( کند میچهارم اشاره 

 قیاس کامل و ناقص -4

 )Imperfect syllogisms (کامـل و غیر) Perfect syllogisms ( را به کاملها قیاسارسطو 

 قیاس کامل قیاسی است که در بیان آنچه که مقدمات مستلزم آن اسـت               .کند  میتقسیم  

ی اسـت کـه     شـرط  ةاز آنجا که هر قیاس ارسطویی یـک گـزار         . نیاز به امر دیگري نیست    

 ارتبـاط بـین مقـدم و    ،این در قیاس کامـل  بنابر، تالی آن است  ،نتیجهو  آن   مقدم   ،مقدمات

هاي بدیهی هستند که نیـازي بـه اثبـات          ي کامل گزاره  ها  قیاس یعنی   .ستن ا بذاته بی تالی  

پذیر نیستند اصل موضـوع نامیـده    دقی که در دستگاه استنتاجی برهانصاهاي   گزاره .ندارند

 .باشـند   قیـاس ارسـطویی مـی       اصـول موضـوعۀ نظریـۀ      ،ي کامل ها  قیاساز اینرو    .شوندمی

  : چهار ضرب شکل اول یعنی: عبارتند ازددان مییی که ارسطو آنها را کامل ها قیاس

  Barbaraـ 1

  Celarentـ 2

  Dariiـ 3

  Ferio ـ4

 .گردانـد ي سوم و چهارم را بـه دو ضـرب اول برمـی   ها ضرب ،ارسطو در بخش دیگري  

- خویش قرار می   ۀي اول و دوم را اصول موضوعه نظری       ها  ضربتوان گفت او    بنابر این می  

اصـول موضـوعه در هـر    شـود  ه امروزه تـالش مـی   کاین امر از آن جهت مهم است         .دهد

اقـدام   ارسطو اولین کسی اسـت کـه   . استنتاجی به کمترین حد ممکن کاهش یابد  ۀنظری

  قوانین عکـس   ، قیاس ارسطویی  ۀ نظری از دیگر اصول موضوعۀ    .به چنین کاري کرده است    

)Convention(     برگرداندن است که در) Reduction( ي هـا   سقیـا ي غیر کامل بـه      ها  قیاس
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 اصل اینهمانی بودنـد، از  ةي را که بیان کنند   دیگر ةدو گزار . شودکامل از آنها استفاده می    

  . قیاس ارسطو هستند که بدانها تصریح نکرده استۀنظریدیگر اصول موضوع 

بـه  فقـط در صـورتی      ي غیـر کامـل بـه کامـل          ها  قیاسبرگرداندن  براهین ارسطو در    

 دسـتگاه منطقـی     ،ار دسـتگاه ارسـطویی قیـاس      شود که بـدانیم در کنـ      درستی درك می  

لوکاشـیفتش،  (هاسـت    است و آن منطق گزاره     تر یساسابسیار  دیگري نیز وجود دارد که      

و بسیار متفاوت از منطق  )The logic of terms ( منطق حدود،منطق ارسطو .)68، 1961

 بین حدود است  حدود مبتنی بر روابطمنطقِ.  است)The logic of propositions (هاگزاره

 ۀپایـ هـا     گـزاره بـین   روابـط   ها     گزاره شود اما در منطقِ    حملی نشان داده می    ةکه در گزار  

نمـود پیـدا    ) حملـی غیر(اي مرکب   ه تنها در گزاره  ها    گیرد و روابط گزاره   استنتاج قرار می  

  .)1380 ،ال. اکریل، جیو . 168 ـ 159، 1382 موحد، .رك( کند می

 رواقیـون   ي سـو  زدر حدود نـیم قـرن پـس از ارسـطو ا            اههاولین دستگاه منطق گزار   

 ة قاعـد   و اصـول موضـوع   شود و نـه     این دستگاه از قواعد استنتاج تشکیل می       .معرفی شد 

  . منطق رواقی استۀوضع مقدم از اهم قواعد اولی

 قیـاس  ۀکرد که دستگاه منطقی دیگري بجـز نظریـ  رسد ارسطو گمان نمی به نظر می  

ي غیـر  ها قیاسدر براهینی که براي برگرداندن حال ارسطو با این  .وي وجود داشته باشد   

به کـار  را به نحو شهودي ها  ي کامل اقامه کرده است قواعد منطق گزاره    ها  قیاسکامل به   

برخی از این فواعـد   .).Lukasiewicz, 1957, pp. 49-50و . 334 و 316 ارسطو،( بردمی

  :عباتند از

اگر (اگر [پس ) »ك« پس »ق«اگر( اگر )Hypothetical syllogism (قیاس شرطیـ1

)]»ك« پس »ق«اگر(پس ) »ل« پس »ك«

اگر نه (پس ) »ك« پس »ق«اگر (گر  ا:)Law of transposition (عکس نقیضـ2

)»ق« پس نه»ك«

) »ك« و »ق«(اگر [اگر : )Compound law transposition (ض مرکبعکس نقیـ3

12]»ك« پس نه) »ل«  و نه»ق«(اگر [پس ] »ل«پس 

) »ل« و »ق«(اگر [پس ) »ك« پس »ق«اگر (اگر : )Principle of factor (اصل عاملـ4

)] »ل« و »ك«(پس 

)]»ك« و »ل«(پس ) »ق« و »ل«[(پس اگر ) »ك« پس »ق«اگر (اگر : اصل عاملـ5
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از سـه طریـق     هـا     کارگیري قواعد منطـق گـزاره     ه  ارسطو با تکیه بر اصول موضوع و ب       

 The proofs by reductio ad (، برهـان خلـف  )The proofs by  Conversion (برهان عکـس 

impossibile(ــراض ــان افت  )Ecthesis or proofs by exposition or setting-out ( و بره

در ادامه بوضـوح نـشان داده خواهـد شـد کـه        . کند  میقضایاي منطق ارسطویی را اثبات      

سـتوار   ااير قـوانین منطـق گـزاره     چگونه اثبات برنهادهاي غیر بدیهی در منطق ارسطو ب        

13.است

   مستويبرهان مبتنی بر عکس -1-4

کامـل و برگردانـدن آنهـا بـه     رسطو براي اثبات اعتبـار ضـروب غیر  ي اها روشیکی از   

با تحلیل براهینی که ارسـطو بـراي         .باشد می  مستوي  استفاده از قوانین عکس    ،شکل اول 

یـابیم کـه او بـه نحـو     مـی  در کند  میاقامه  کامل  ي غیرکامل به قیاس     ها  قیاسبرگرداندن  

روش برهـان اثبـات     در اینجـا بـه       .گیـرد بهره می ها    شهودي از برخی قواعد منطق گزاره     

  :این برهان بر دو مقدمه زیر استوار است. شوداشاره می) festino(ضرب 

  .نیست »ج« »ب« هیچپس نیست  »ب« »ج« هیچ اگر ]1[

 »الف« است پس برخی »ب« »الف« برخینیست و  »ج« »ب« هیچ اگر ]2[

  .نیست »ج«

از ) ferio( ضـرب    ، دوم ۀس مستوي سالب کلـی اسـت و مقدمـ         ک قانون ع  ، اول ۀمقدم

  :را اثبات کرد) festino(توان ضرب با این دو مقدمه می. شکل اول است

 ،»الف« پس برخیاست  »ب« ،»الف« برخی  ونیست »ب« ،»ج« هیچاگر  ]3[

  .نیست »ج«

 بـدون آنکـه     کنـد   مـی استفاده  ها    منطق گزاره قوانین  اثبات این ضرب از     ارسطو براي   

  : این دو قانون عبارتند از. به آنها اشاره کندصراحتاً

 »ق« اگر(پس ) »ل« پس »ك« اگر(اگر [پس ) »ك« پس »ق« اگر( اگر ]4[

   .)]»ل«پس 

  .])»ل« و »ك«(پس ) »ل« و »ق« اگر[(، پس )»ك« پس »ق« اگر( اگر ]5[
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 »ب« »ج« چهـی : به ترتیب گـزاره هـاي      »ل« و »ك«  ق، به جاي ر قانون عامل    اگر د 

  :است قرار دهیم خواهیم داشت »ب« »الف« نیست و برخی »ج« »ب« چنیست، هی

 هیچ(اگر [، پس )نیست »ج« »ب« نیست پس هیچ »ب« »ج« هیچاگر ( اگر ]6[

نیست  »ج« »ب« هیچ(پس ) است »ب« »الف« نیست و برخی »ب« »ج«

  .])است »ب« »الف« رخی بو

  :خواهیم داشت) 6(و ) 1(با اعمال قاعده وضع مقدم بر روي 

 »ب« هیچ(پس ) است »ب« »الف« نیست و برخی »ب« »ج« هیچ(اگر  ]7[

  )است »ب« »الف«  برخیونیست  »ج«

 زیـر را کـه همـان ضـرب     ةگـزار ) 7(و ) 2(با اعمـال قـانون قیـاس شـرطی بـر روي       

)festino (آوریمدست میه است ب:  

 »الف« است پس برخی »ب« »الف« نیست و برخی »ب« »ج« هیچاگر ] 8[

.نیست »ج«

ارسطو اغلب قضایاي دستگاه قیاسی را بـا اسـتفاده از قواعـد عکـس مـستوي اثبـات                   

  .)Lukasiewicz, 1957, 51-54( کند می

برهان خلف -2-4

 زیـرا   . اثبات کرد   مستوي  عکس هتوان از را   را نمی  )Bocardo(و  ) Baroco(ي  ها  ضرب

سـالب جزیـی عکـس نـدارد و         . یکی از مقدمات موجب کلی و دیگري سالب جزیی است         

 ،این اگر از عکس موجب کلی استفاده کنـیم   بنابر . موجب جزیی است   ،عکس موجب کلی  

هر دو مقدمه جزیی خواهند شد به همـین دلیـل ارسـطو ایـن دو را از راه برهـان خلـف        

  : یعنی)Baroco(ثبات ضرب ارسطو براي ا .کند میاثبات 

  ،نیست »ج« »الف« نیست آنگاه برخی »ب« »الف« است و برخی »ب« »ج« اگر هر] 1[

 »ب« »الـف « برخـی اسـت و     »ب« »ج« هـر ( کـه اگـر      کنـد   می استدالل    گونه بدین

 پس بایـد نقـیض آن       .صادق نباشد  )نیست »ج« »الف« برخی( صادق باشد ولکن     )نیست

 ترکیب این گـزاره بـا یکـی از          ،صورت در این .  صادق باشد  ،)است »ج« »الف« هر( یعنی

 »ب« »الـف « هـر ( گـزارة ) Barbara( ضرب   ۀ بوسیل )است »ب« »ج« هر(مقدمات یعنی   
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 . زیرا با یکی از مقدمات در تنـاقض اسـت          .این گزاره کاذب است   . دهد را نتیجه می   )است

 »ج« »الـف « رخـی ب( ةآن یعنـی گـزار    نقـیض   فرض ما کاذب بوده و      یابیم که   میپس در 

  . صادق است)نیست

در  .کننده است اما نه کافی اسـت و نـه برهـان خلـف         متقاعد ین برهان اگرچه ظاهراً   ا

 قیاس همچون یک استنتاج تلقی شده است که داراي مقدمات صادقی اسـت              ،این برهان 

ی شـرط  ةهمانگونه که گفته شد هر قیاسی یک گزار        اما   14.و باید صدق نتیجه اثبات شود     

 بایـد   ،این براي اثبات صدق قیاس از راه برهان خلـف         بنابر. ق است و نه یک استنتاج     صاد

و فرض صدق نقیض باید به یک       .  قیاس ۀفرض شود و نه نقیض نتیج     صادق  نقیض قیاس   

. که تحت شرایط خاصی کاذب فـرض شـده اسـت          اي    بیان کاذبی منتهی شود و نه گزاره      

هـا بـه نـام      اده از یکی از قواعد منطق گـزاره       توان با استف  می) Baroco(ضرب  براي اثبات   

ضـرب  ابتـدا  .  برهان مستقیمی اقامه کرد که بسیار ساده است    ،کس نقیض قانون مرکب ع  

)Barbara (دهیمرا مقدمه قرار می:

  . است »ب« »الف« است پس هر »ج« »الف« است و هر »ب« »ج« اگر هر ]1[

به ترتیب گـزاره     »ل« و »ك« ،»ق«را برگزیده و به جاي      قانون مرکب عکس نقیض     حال  

  :دهیممیقرار را است  »ب« »الف« است و هر »ج« »الف« است، هر »ب« »ج« هر: هاي

 »ب« »الف« است پس هر »ج« »الف« است و هر »ب« »ج« اگر هر( اگر ]2[

  نه هرپساست  »ب« »الف« نه هراست و  »ب« »ج« اگر هر(پس ) است

   .)است »ج« »الف«

  :خواهیم داشت) 2(و ) 1( وضع مقدم بر روي ةبا اعمال قاعد

  .است »ج« »الف« است پس نه هر »ب« »الف« است و نه هر »ب« »ج« گر هر ا]3[

اسـت معـادل آنهـا را        »ج« »الف« است و نه هر    »ب« »الف«  نه هر  به جاي حال  

  :دهیمقرار می

  .ستنی »ج« »الف« نیست پس برخی »ب« »الف« است و برخی »ب« »ج«  اگر هر]4[

را و قــانون مرکــب عکــس نقــیض   نقــیض عکــسست کــه ارســطو قاعــدةشــکی نیــ

   .)Ibid, 54-59 (برده استبه کار  را هاو در موارد متعدد آنشناخته   می
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  برهان افتراض -3-4

اثبات عکس مـستوي     :برده است به کار    را در سه مورد      )اخراج (ارسطو برهان افتراض  

تنهـا در مـورد دوم      او  اما   .)Bocardo(بات ضرب   اث و   )Darapti(اثبات ضرب   ،  سالب کلی 

در برهـان افتـراض حـد     .)182 ،1378ارسـطو،  (بـرده اسـت   به کـار   اصطالح افتراض را    

ولکـن   .شـود شود به برهان افزوده می نامیده می)Exposed term (جدیدي که حد فرضی

 را با آنچه     مشتمل بر حد فرضی    ةي هستیم که گزار   برنهادبراي پیوند حد فرضی نیازمند      

  .که در صدد اثبات آن هستیم پیوند دهد

 است و هـر    »الف« »ج« است پس هر   »ب« »الف« اگر برخی « بگوییم   حال اگر صرفاً  

 را» ج«براي اصالح گزاره، متغیـر       .ایم البته عبارت نادرستی ابراز داشته    » است »ب« »ج«

است پـس    »ب« »الف« یاگر برخ : 15گوییمقبل از تالی با سور وجودي مقید نموده و می         

این بنـابر  .اسـت  »ب« و »الـف « کـه مـشترك بـین     » ج«همواره حدي وجود دارد به نام       

 اگـر   مـثالً . اسـت  »ب« »ج« اسـت و هـر     »الف« »ج« هر«صادق خواهد بود که بگوییم      

پس جزء مشترکی بین فیلسوفان و یونانیان وجود دارد بـه           » اند ، یونانی برخی فیلسوفان «

هر فیلسوف یونانی، یونانی است و هـر        «که صادق است گفته شود      » نیفیلسوف یونا «نام  

  :است برنهاد و یک  زیر همواره صادقةاین گزاربنابر .»فیلسوف یونانی، فیلسوف است

اي که صادق گونه  هب »ج« پس وجود دارد» است »ب« »الف« برخی« اگر ]1[

  .است »الف« »ج« است و هر »ب« »ج« است هر

  :فتگتوان  یعنی می، استبدیهی نیز ]1[ گزارهمستوي  عکس

 است و هر »ب« »ج« اي که صادق است هرگونهه ب »ج«  اگر وجود دارد]2[

.است »ب« »الف«  پس برخیاست »الف« »ج«

 اما نتوانسته اسـت آنهـا را      . آگاهی داشته است    شهوداً برنهاد ارسطو به این دو      احتماالً

 قواعـد تطبیق و  برهان افتراض برنهادده از این دو با استفا . در یک قالب روشنی بیان کند     

برنهادهـا را  تـوان درسـتی برخـی    میوجودي مختص سور اعد وو قبر آنها ها    منطق گزاره 

شـکی نیـست کـه     .شـود  حال مراحل برهان بر عکس موجب جزیی بیان مـی     .اثبات کرد 

  :شناخته استهاست می زیر را که برگرفته از منطق گزارهارسطو برنهاد 

  »ق«و  »ك« پس »ك« و »ق« اگر] 3[ 
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حـال  .  اسـت )Commutative law of conjunction (ی عطـف جـای  بهاین گزاره همان جا

 »ك« و »ق« به جـاي است را به ترتیب     »الف« »ج« است و هر   »ب« »ج« هاي هر گزاره

  :دهیمقرار می

است و  »الف« »ج« است پس هر »الف« »ج« است و هر »ب« »ج« اگر هر] 4[

  .است »ب« »ج« هر

 ابتدا سـور وجـودي را قبـل از تـالی         .کنیممیدر اینجا از قواعد سور وجودي استفاده        

  :آوریم تا متغیر مطلق در تالی را مقید نمایدمی

ه ب »ج« است پس وجود دارد »الف« »ج« است و هر »ب« »ج« اگر هر] 5[

  .است »ب« »ج« است و هر »الف« »ج« که صادق است هراي  گونه

  :آوریم تا متغیر مطلق در مقدم را مقید نمایدال سور وجودي را قبل از مقدم میح

 است و هر »ب« »ج« که صادق است هراي  گونهه ب »ج« اگر وجود دارد] 6[

 »ج«که صادق است هر اي   بگونه»ج«پس وجود دارد است  »الف« »ج«

  . است»ب« »ج« است و هر »الف«

  :است بنابر قیاس شرطی خواهیم داشت] 1[مقدم این گزاره تالی گزاره 

که صادق است اي  گونهه ب »ج«  پس وجود دارد.است »ب« »الف« اگر برخی] 7[

  .است »ب« »ج« است و هر »الف« »ج« هر

  :آوریمدست میه  زیر را بةگزار] 2 [ةدر گزار یکدیگر به جاي »ب« و »الف« و با جایگزینی

 است و هر »الف« »ج« ادق است هراي که صگونهه ب »ج« وجود دارداگر ] 8[

  .است »الف« »ب«  پس برخیاست »ب« »ج«

ن عکس مستوي موجـب جزیـی       وقان] 8[و  ] 7 [ة بر روي گزار   با اجراي قیاس شرطی   

  :دست خواهد آمده ب

  .است »الف« »ب« است پس برخی »ب« »الف« اگر برخی] 9[

انعکاس موجب جزیی   شود که سبب حقیقی در قابلیت       از این برهان بخوبی معلوم می     

  .همان قابلیت تبدیل در عطف است
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هـایی    زیرا تمام گزاره   .سطویی ندارد ر قیاس ا  ۀبرهان افتراض اهمیت چندانی در نظری     

اند    برهان عکس و یا برهان خلف قابل اثبات        هشوند از را   این برهان اثبات می    ۀوسیله  که ب 

  .)83 ـ 92، 1961لوکاشیفتش، (

  ها قیاسبرخی ) یاثبات نادرست( نفی -4-4

ي صـادق، بتوانـد     هـا   قیـاس  قیاس به آن اسـت کـه عـالوه بـر اثبـات               ۀتمامیت نظری 

 کـذب آنهـا را   یعنـی  ()Rejection (را نیز نفـی  )The rejected forms (نادرستي ها قیاس

ي ها  قیاسي صادق بر کذب     ها  قیاسعالوه بر اثبات    تحلیالت اولی   در  ارسطو   .کند) اثبات

سـاده   بـسیار    ،شـیوه اولـین   : کند  میوي از دو شیوه استفاده      . کند  میل  کاذب نیز استدال  

  .به این مثال توجه کنید. است

   .نیست »الف« »ج« نباشد پس برخی »ب« »ج« چباشد و هی »الف« »ب« اگر هر] 1[

 بایـد چنـین     ، یعنـی کـذب آن را اثبـات کنـیم          ،را نفی کنیم  ] 1[اگر بخواهیم قیاس    

ی شـرط  ة زیـرا گـزار  . نتیجـه صـادق نیـست   ، صـدق مقـدمات  استدالل کنیم که با وجود  

تـرین   ساده. وره نتیجه نیز صادق باشد    هنگامی صادق است که اگر مقدم صادق بود بالضر        

 16. متغیرها حدود معینی را جایگزین کنیم      به جاي  در قیاس مورد نظر      آن است که  روش  

 بـا   .قـرار داده اسـت     اسب به ترتیب حیوان، انسان و     »ج« و »ب« ،»الف« به جاي ارسطو  

  :جایگزین سازي خواهیم داشت

  .ها حیوان نیستند  اسبی انسان نباشد پس برخی اسبهیچاگر هر انسان حیوان باشد و ] 2[

ی نیز کـاذب  شرط ة پس گزار.به روشنی پیداست که مقدم صادق اما تالی کاذب است  

حـدودي اسـت کـه     اشکالی ندارد اما مستلزم وارد سـاختن       این روش گرچه منطقاً    .است

  .اعتناي به آن حدود براي منطق از حیث صوري بودن شایسته نیست

صورت قیـاس   اگر اینگونه استدالل شود که، براي نفی یک قیاس کاذب    روش دوم   در  

الکـذب اسـت     صورت قیاسی دیگري کـه مفـروض      آید که   میالزم   صادق باشد    ،مورد نظر 

عنـوان   بـه . گیـریم  را نتیجه مـی  کذب صورت اول،پس از کذب صورت دوم. صادق گردد 

  : صورت زیر را اثبات کنیمخواهیم کذب مثال می

   . نیست»ن« »س« نباشد پس برخی »م« »س« نباشد و برخی »م« »ن« هیچاگر ] 3[
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  : زیر نیز صادق استتصادق باشد پس صور] 3[کنیم که اگر صور چنین استدالل می

   . نیست»ن« »س«باشد پس برخی  ن»م« »س« نباشد و هیچ »م« »ن« هیچاگر ] 4[

و حال آنکـه  است ]  3[تر از نظیر آن در صورت       قوياي    داراي مقدمه ] 4[ صورت   ازیر

   .نیز کاذب است] 3[قیاسی صورت  پس .کاذب است] 4[ قیاسی صورت

انـد تـا بـر      کـاذب اصل موضـوع    هایی هستیم که بنابر     صورتما نیازمند   در این روش    

همانطور که بـراي     به عبارت دیگر     . قیاسی دیگر اثبات شود    هاي  کذب صورت  ،اساس آنها 

شوند و بـا تکیـه بـر آنهـا          هایی به عنوان اصل موضوع صادق فرض می       اثبات صدق، گزاره  

 ،هایی بنـابر اصـل موضـوع       وند الزم است براي نفی نیز گزاره      شجدید اثبات می  هاي    گزاره

کـه  دو اصل موضوع    . آنها ثابت شود  دیگر با ابتناء بر     هاي    کاذب فرض شوند و کذب گزاره     

  :شود دو ضرب از شکل دوم است پذیرفته می)A priori (کذب آنها بنحو اولی و پیشین

  ). است »ج« »الف«هر ( پس )است »ب« »ج« است و هر »ب« »الف« هر(اگر ـ 1

  ).است »ج« »الف« برخی(پس  )نیست »ب« »ج« هیچست و نی »ب« »الف« هیچ(اگر ـ 2

 ة قواعد استنتاجی ویـژ ،ها بر اساس اصول موضوع براي اثبات صدق گزاره    همانطور که 

 . نیز به قواعد نفـی نیازمنـدیم       بر اساس اصول موضوع   ها    گزارهنفی  اثبات الزم است براي     

  :این قواعد عبارتند از

: یشـرط ؛ در گـزاره  )Rejection by detachment (Modus Tollens) ( رفع تالیةـ قاعد1

  .گرددنیز رفع می »ق« رفع شود مقدم یعنی »ك«  اگر تالی یعنی.»ك« آنگاه »ق« اگر

 اگـر ی شـرط  ةر گـزار د؛ )Rejection by substitution (سازي ویژه نفی  جانشینةقاعدـ 2

 شـود نیـز رفـع مـی      »ك« رفـع شـود    »ق« اگـر  صـورت   در آن  باشد »ك« جایگزین »ق«

)Lukasiewicz, 1957, 67-72(.  

ویچبنابر تقریر لوکاسیه ارسطو قیاس ۀنمادین نظریدستگاه  -5

زبان صوري دستگاه -1-5

  :واژگان) یک

یی است کـه بـه صـورت نمـاد نـشان داده             ها  ثابتواژگان زبانی مشتمل بر متغیرها و       

را در بـردارد   ها از آنجا که منطق ارسطویی بسیاري از عناصر اصلی منطق گزاره     . شوند می

    : این واژگان عبارتند از.شودن بیاهر دو دستگاه واژگان الزم است 
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)… ,a, b, c, d(ـ متغیرهاي حدي1

)… ,p, q, r(اي ـ متغیرهاي گزاره2

)A, E, I, O(ي حدي ها ثابتـ 3

   ,¬ ,(17(اي ي گزارهها ثابتـ 4

  :قواعد ساخت دستگاه) دو

از نمادهـا تحـت     اي    شود که هر نمادي و یا زنجیـره       با کمک قواعد زیر نشان داده می      

  .باشندچه شرایطی فرمول و یا فرمول درست ساخت می

  .باشندمی  اتمیةگزار  Iab  و Aab متغیر حدي باشند پس a, bـ اگر هر یک از  1

  .است درست ساختفرمول  اتمی یک ةر گزارهـ 2

  .است درست ساختفرمول اي یک ـ هر متغیر گزاره3

 فرمـول  )p  q(و )  p  q(  و )¬p (سباشـند پـ  اي    متغیـر گـزاره  p, qـ اگـر  4

  .اند درست ساخت

  .دیگري وجود ندارد درست ساختفرمول ـ 5

   دستگاهریفاتع) سه

، )E(، سالب کلـی )A(موجب کلی :  حملی ةارسطو دستگاه قیاسی خود را بر چهار گزار       

 ه را گـزار تـوان دو    میها  گزارهاز بین این     .کند  میبنا  ) O(و سالب جزیی  ) I(موجب جزیی 

  : دیگر تعریف کردةگزاربر اساس دو 

است »ب« »الف« برخیچنین نیست که  یعنی نیست »ب« »الف« هیچ.   

است »ب« »الف« نیست یعنی چنین نیست که هر »ب« »الف« برخی.   

 عکس آن نیـز ممکـن   .استتعریف شده ) I( بوسیله )E(و  )A(بوسیله )O(در اینجا 

بـرده  به کـار      اما آنها را شهوداً    ،خود نیاورده است  و این تعاریف را در دستگاه        ارسط .است

را بر اساس آنهـا تعریـف       ) O(و  ) E( دستگاه بدانیم و     ۀرا تعریف اولی  ) I( و   )A(اگر  . است

  :عبارتند از قیاس ارسطویی ۀ نظریۀتعاریف اولی ،کنیم

Df 1. Eab = df Iab 

Df 2. Oab = df Aab 
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  :شودف استفاده مییر تعبه جايعد زیر قوا ،براي تسهیل در فرایند براهین

  .کرد) E(توان جایگزین را همواره می) I(گزاره ): RE(ـ قاعده 

  .کرد) O(توان در هر جا جایگزین را همواره می) RO) :(A(ـ قاعده 

 قیاس ارسطوییۀنظریدستگاه استنتاجی  -2-5

اصول موضـوع   : ت عنصر اساسی استوار اس    دو اصل موضوعی بر     هر دستگاه استنتاجیِ  

  . و قواعد استنتاج

  :اصول موضوع) یک

  :عبارتند ازاند  چهار برنهاد دستگاه که بنحو اصل موضوع پذیرفته شده

1. Aaa قانون اینهمانی  

2. Iaa قانون اینهمانی  

3. (Abc  Aab)  Aac (Barbara)

4. (Abc  Iba)  Iac (Datisi)

 قواعـدي از  عـالوه بـر اصـول موضـوع مـذکور     یی  هاي دستگاه قیاس ارسطو    در برهان 

  :عبارتند از این قوانین ت به نحو اصل موضوع پذیرفته شود،ها نیز الزم اسمنطق گزاره

I p  (q  p) سازي ساده) Law of simplification(   

II (p  q)  [(q  r)  (p  r)] 
   قیاس شرطی

)Law of hypothetical syllogism( 

III [p  (q  r)]  [q  (p  r)] یجای بهقاعده جا ) Law of commutation(  

IV  p  (¬p  q)
   قانون دونس اسکاتس

)Law of Duns Scotus( 

V (¬p  p)  p  )Law of Clavius (سقانون کالویو

VI (p  q)  (¬q  ¬p) 
   قاعده عکس نقیض

)Law of transposition(

VII [(p  q)  r]  [p  (q  r)] قاعده صدور) Law of exportation(
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VIII p  {[(p  q)  r]  (q  r)}

IX (s  p)  {[(p  q)  r]  [(s  q)  r]} 

X [(p  q)  r]  {(s  q)  [(p  s)  r]} 

XI (r  s)  {[(p  q)  r]  [(q  p)  s]}

XII [(p  q)  r]  [(p  ¬r)  ¬q] 

XIII [(p  q)  r] [(¬r  q)  ¬p] 

XIV [(p  ¬q)  ¬r]  [(p  r)  q]

هـاي    صـورت XI تـا   IX صدور است و برنهادهاي      عده صورت دیگري از قا    VIIIبرنهاد  

هاي مرکب از قـانون عکـس        ت نیز صور  XIV تا   XIIو برنهادهاي   اند    مرکب قیاس شرطی  

  .)Ibid, 79-90( نقیض است

  )Exportation( اعد استنتاجقو) دو

  :قواعد استنتاج عبارتند از ،ROو  RE عالوه بر قواعد تعریف

  قطعـی یک عبـارت ) a(اگر : )Rule of substitution( )Sub (سازي جانشین ةقاعد) الف

قطعـی دیگـري از   دستگاه باشد،  هر عبارتی که با جایگزینی معتبر بدسـت آیـد عبـارت         

 بـه جـاي متغیرهـاي     معنادارعبارتی معتبر یعنی قراردادن   جایگزین. دستگاه خواهد بود  

اي که متغیرهاي یکسان هر چند بار هم که بکار رفته باشند با یک عبـارت             به گونه  حدي

  .جایگزین شوند

و ) PQ(اگر : )Rule of detachment (Modus Ponens) ()MP ( وضع مقدمةقاعد) ب

)P (هاي قطعی دستگاه هستند پس  عبارت)Q (یز یک عبارت قطعی استن.  

استنتاج برنهادهاي قیاسی -3-5

سـایر  هـا   اج و منطق گزاره قواعد استنتۀتوان به وسیل می 4 تا   1 اصول موضوع    ۀبر پای 

  . ردهاي منطق ارسطویی را استنتاج کبرنهاد

   و تداخلقوانین عکس) الف

5 . [(Abc  Iba)  Iac(  [Abc  (Iba  Iac)] Sub (VII) p/Abc, q/Iba, r/Iac

6. Abc  (Iba  Iac) MP (4, 5)
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7. Aaa  (Iab  Iba) Sub (6) b/a, c/a, a/b

8. Iab  Iba MP (1, 7)   جزییموجبعکس

9. [Abc  (Iba  Iac)]  [Iba  (Abc  Iac)] Sub (III) p/Abc, q/Iba, r/Iac

11. Iba  (Abc  Iac) MP (6, 9)

12. Iaa  (Aab  Iab) Sub (11) b/a, c/b

13. Aab  Iab MP   تداخل موجب (12 ,3)

14. (p  Iab)  [(Iab  Iba)  (p  Iba)] Sub (II) q/Iab, r/Iba

15. (Aab  Iab)  [(Iab  Iba)  (Aab  Iba)] Sub (14) p/Aab

16. (Iab  Iba)  (Aab  Iba) MP (13, 15)

17. Aab  Iba MP کلیموجبعکس (16 ,8)

18. Iba  Iab Sub (8) a/b, b/a

19. (Iba  Iab)  (¬Iab  ¬Iba) Sub (VI) p/Iba, q/Iab

20. ¬Iab  ¬Iba MP (18, 19) 

21. Eab  Eba RE (20) کلیسالبعکس

22. (Aab  Iab)  (¬Iab  ¬Aab) Sub (VI) p/Aab, q/Iab

23. ¬Iab  ¬Aab MP (17, 22)

24. Eab  Oab RE, RO(23) تداخل سالب

   قیاسموجبي ها ضرب) ج

25. [(Abc  Iba)  Iac]  [(s Iba) [(Abc  s)Iac] Sub (X) p/Abc, q/Iba, r/Iac

26. (s  Iba)  [(Abc  s)  Iac] MP (4, 25)

27. (Iab  Iba)  [(Abc  Iab)  Iac] Sub (26) s/Iab

28. (Abc  Iab)  Iac MP (8, 27)_ Darii

29. (Aab  Iba)  [(Abc  Aab)  Iac] Sub (26) s / Aab 

30. (Abc  Aab)  Iac MP (17, 29)_ Barbari

31. Aba  Iba Sub (13) a/b, b/a

32. (Aba  Iba)  [(Abc  Aba)  Iac] Sub (13) s/Aba

33. (Abc  Aba)  Iac MP (31, 32)_ Darapti

34. (Iba Iab)  {[(p  q)  Iba]  [(q  p)  Iab]} Sub (33) r/Iba, s/Iab

35. [(p  q)  Iba]  [(q  p)  Iab] MP (18, 34)
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36. (Aba  Ibc)  Ica Sub (4) c/a, a/c

37. [(Aba  Ibc)  Ica]  [(Ibc  Aba)  Iab] Sub (4) p/Aba, q/Ibc, b/c

38. (Ibc  Aba)  Iac MP (36, 37)_ Disamis

39. (Aba  Icb)  Ica Sub (28) _ c/a, a/c

40. [(Aba  Icb)  Ica]  [(Icb  Aba)  Iab] Sub (35) p/Aba, q/Icb, b/c

41. (Icb  Aba)  Iac MP (39, 40)_ Dimaris

42. (Aba  Acb)  Ica Sub (30) c/a, a/c

43. [(Aba  Acb)  Ica]  [(Acb  Aba)  Iac] Sub (35) p/Aba, q/Acb, b/c

44. (Acb  Aba)  Iac MP (42, 43)_ Bramantip

   قیاسسالبي ها ضرب) ب

45. [(Ibc  Aba)  Iac]  [(¬Iac  Aba)  ¬Ibc] Sub(XIII) p/Ibc, q/Aba, r/Iac

46. (¬Iac  Aba)  ¬Ibc MP (38, 45)

47. (Eac  Aba)  Ebc RE 46

48. Ebc  Aab)  Eac Sub (47) a/b, b/a_ Celarent

49. (Eab  Eba)  {[(Eba  q)  r]  [(Eab  q)  r]} Sub(IX) s/Eab, p/Eba

50. [(Eba  q)  r]  [(Eab  q) r] MP (21, 49)

51. [(Ebc  Aab)  Eac]  [(Ecb  Aab)  Eac] Sub (50) a/c, q/Aab, r/Eac

52. (Ecb  Aab)  Eac MP (48, 51)_ Cesare

53. (Eab  Eba)  {[(p  q)  Eab]  [(q  p)  Eba]} Sub(XI) r/Eab, s/Eba

54. [(p  q)  Eab]  [(q  p)  Eba] MP (21, 53)

55. (Eab  Acb)  Eca Sub (52) c/a, a/c

56. [(Eab  Acb)  Eab]  [(Acb  Eab)  Eba] Sub(54) p/Eab, q/Acb, 

57. (Acb  Eab)  Eba MP (55, 56)

58. (Acb  Eab)  Eac Sub(57) a/c, b/a_ Camestres

59. (Eba  Acb)  Eca Sub(48) c/a, a/c

60. (Eba  Acb)  Eab)]  [(Acb  Eba)  Eba] Sub(54) p/Eba, q/Acb, a/c, b/a

61. (Acb  Eba)  Eba MP (59, 60)

62. (Acb   Eba)  Eac Sub(54) a/c, b/a_ Camenes

63. (p  Eab)  [(Eab  Oab)  (p  Oab)] Sub(II) q/Eab, r/Oab
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64. (p  Eab)  (p  Oab) MP (15, 63)

65. [(Ebc  Aab)  Eab]  [(Ebc  Aab)  Oab] Sub(64) p/(Ebc  Aab)

66. (Ebc  Aab)  Oab MP (48, 65)

67. (Ebc  Aab)  Oac Sub(66) b/c_ Celaront

68. ((Ecb  Aab)  Eab)  ((Ecb  Aab)  Oab) Sub(64) p/(Ecb  Aab)

69. (Ecb  Aab)  Oab MP (52, 67)

70. (Ecb  Aab)  Oac Sub(69) b/c _ Cesaro

71. [(Acb  Eab)  Eab]  [(Acb  Eab)  Oab] Sub(64) p/(Acb  Eab)

72. (Acb  Eab)  Oab MP (58, 71)

73. (Acb  Eab)  Oac Sub(63) b/c _ Camestrop

75. [(Acb  Eba)  Eab)  [(Acb  Eba)  Oab] Sub(64) p/(Acb  Eba)

76. (Acb  Eba)  Oab MP (62, 75)

77. (Acb  Eba)  Oac Sub(76) b/c_ Camenop

78. [(Abc  Iba)  Iac] [(¬Iac  Iba)  ¬Abc] Sub(XIII) p/Abc, q/Iba, r/Iac

79. (¬Iac  Iba)  ¬Abc MP (4, 78)

80. (Ebc  Iab)  Oac            Sub (79) a/b, b/a _ Ferio

81. [(Ebc  q)  r]  [(Ecb  q) r] Sub (50) a/c, 

82. [(Ebc  Iab)  Oac]  [(Ecb  Iab)  Oac] Sub (81) q/Iab, r/Oac

83. (Ecb  Iab)  Oac MP (80, 82) _ Festino

84. [(EbcIab)Oac)][(s  Iab)  [(Ebc  s)  Oac)] Sub(X) p/Ebc, q/Iab, r/Oac

85. (s  Iab)  [(Ebc  s)  Oac] MP (80, 84)

86. (Iba  Iab)  [(Ebc  Iba)  Oac] Sub (85) s/Iba

87. (Ebc  Iba)  Oac MP (18, 86) _ Ferison

88. [(Ebc  q)  r]  [Ecb  q)  r] Sub (50) a/c

89. [(Ebc  Iba)  Oac]  [(Ecb  Iba)  Oac] Sub (88) q/Iba, r/Oac

90. (Ecb  Iba)  Oac MP (87, 89) _ Fresison

100. Aba  Iab Sub (17) a/b, b/a

101. (Aba  Iab)  [(Ebc  Aba)  Oac] Sub (85) s/Aba

102. (Ebc  Aba)  Oac MP (100, 101) _ Felapton

103. (Ebc  q)  r]  [Ecb  q)  r] Sub (50) a/c
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104. (Ebc  Aba)  Oac]  [Ecb  Aba)  Oac] Sub (85) q/Aba, r/Oac

105. [Ecb  Aba)  Oac] MP (102, 104) _ Fesapo

106. [(Abc  Aab)  Aac)]  [(Abc  ¬Aac)  ¬Aab] Sub (85) p/Abc, q/Aab, r/Aac

107. (Abc  ¬Aac)  ¬Aab MP (3, 106)

108. [(Abc  Oac)  Oab] RO (107)

109. [(Acb  Oab)  Oac] Sub (108) b/c, c/b _ Baroco

110. [(Abc  Aab)  Aac] [(¬Aac  Aab)  ¬ Abc] Sub XIII. p/Abc, q/Aab, r/Aac

111. (¬Aac  Aab)  ¬ Abc MP (3, 110)

112. (Oac  Aab)  Obc RO (111)

113. (Obc  Aba)  Oac Sub (112) a/b, b/a  _ Bocardo

حتـی   توان بیست ضرب از ضـروب معتبـر       از نکات جالب این براهین آن است که می        

 و حـال آنکـه ضـرب        اثبات کـرد  ) Barbara(کارگیري ضرب    هبرا بدون   ) Barbari(ضرب  

)Barbara (قیاس است ۀمهمترین برنهاد نظری )Ibid, 90-94(.  

اصول موضوع و قواعد مختص عبارتهاي نادرست -4-5

صادق را اثبـات  هاي  ذهن گزاره.  اثبات و نفی:ذهن انسان داراي دو عمل متمایز است     

 بـه اثبـات توجـه شـده و     در منطق صوري جدید صرفاً. کند میکاذب را نفی هاي   و گزاره 

  . رفته استبه کار ) ├(براي نشان دادن آن عالمت 

  :براي نفی صورت او .کند میارسطو براي نفی صور نادرست قیاس از مورد نقض استفاده 

   .است »ج« »الف« نباشد پس برخی »ب« »الف« هیچباشد و  »ج« »ب« اگر هر] 1[

 .کـاذب اسـت   این صورت   دهد که    متغیرها نشان می   به جاي معین  دادن حدود   رقرابا  

گـذارد و   به ترتیب سـنگ، انـسان و حیـوان را مـی           » ج« و  » ب«،  »الف «به جاي ارسطو  

  آیدگزاره زیر بدست می

 سنگ انـسان نباشـد پـس برخـی حیـوان            هیچ و   ،اگر هر انسان حیوان باشد    ] 2[

   .ستاسنگ 

رسطو بیفزاییم دیگـر نیـازي بـه نفـی نخـواهیم            حال اگر سور وجودي را به دستگاه ا       

  :توان گزاره زیر را اثبات کردمی] 1[ نفی به جايو  داشت 

 »ب« اگر هرکه چنین نیست اي  گونهه ب »ج« و »ب« ،»الف«وجود دارند ] 3[

   .است »ج« »الف« نباشد پس برخی »ب« »الف« هیچباشد و  »ج«
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 کـه   کند  میکه معلوم    »ج« و» ب«،  »لفا«این است که وجود دارد      ] 3[معناي گزاره   

رسد ارسطو توجهی بـه سـور       نظر می ه  ب. باشدکاذب می ] 1[صادق است پس    ] 1[نقیض  

سـی خـود، از روش   سور وجود به دسـتگاه قیا  افزودن به جايوجودي نداشته است و لذا      

  . تر است بهره برده استنفی که ساده

رد نقـض اسـتفاده کـرده اسـت و     ارسطو براي نفی اکثر صـور نادرسـت قیـاس از مـو           

استفاده از مورد نقض براي نفی صور نادرست این مشکل را دارد که حدود معین را مانند                 

روش . سـازد  و این امر با صوري بودن دستگاه نمی        کند  میوارد منطق   ... انسان، حیوان و    

داندن دیگر نفی آن است که برخی صور به نحو اولی و پیشین نفی شوند و از طریق برگر                 

  :سایر صور به صور اولی بر نادرستی آنها برهان اقامه شود

 زیر که از ضروب شکل دوم هستند به نحو اصل موضوع نفی             ضرب در این دستگاه دو   

  )عالمت ستاره، به معناي مردود بودن عبارت است( :شوندمی

*114. (Acb  Aab) Iac Axiom

*115. (Ecb  Eab) Iac Axiom

عالوه بـر اسـتفاده از قواعـد         نفی   ةج ضروب نادرست از اصول موضوع ویژ      براي استنتا 

اي    متناظر با دو قاعده    که دقیقاً اعد  وقاین  . هستیم نفی   ة ویژ نیازمند قواعد ها    منطق گزاره 

سـازي   ة وضع مقدم و قاعده جانشین     یعنی قاعد  ،رودمیبه کار   است که براي اثبات صدق      

  :تند ازرعبا ویژه اثبات،

 مردود باشد پس مقدم     q  بیان قطعی باشد اما       )pq( اگر   :(MT) رفع تالی  ةدقاعـ  1

  . هم مردود استpیعنی 

 p مردود باشد پـس      q باشد و    p جانشینی از    q اگر   : نفی ةسازي ویژ   جانشین ةقاعدـ  2

  . نیز مردود است

 نفـی و بـا کمـک        ةبر اساس اصول موضوع ویژ    حال یکی از ضروب نامعتبر شکل اول        

  :شود میفیقواعد ن

116. Iac  [(Acb  Aab)  Iac] Sub (I) p/Iac, q/(Acb  Aab)

*117. Iac MT (114, 116)

118. (¬Iac  Iac)  Iac Sub V. p/Iac

119. (Eac  Iac)  Iac RE (118)
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*120. (Eac  Iac) MT (117, 119)

121. Acc Sub (1) a/c

122. Acc  {[(Acc  Eac)  Iac]  (Eac  Iac)} Sub VIII. p/Acc, q/Eac, r/Iac 

123. [(Acc  Eac)  Iac]  (Eac  Iac) MP (121, 123)

*124. (Acc  Eac)  Iac MT (123, 120)

*124. (Abc  Eab)  Iac Sub 124. c/b

ي صحیح را اثبات    ها  قیاستوان همه    استفاده از اصول موضوعه و قواعد استنتاج می        اب

 و عباراتی وجود دارد کـه اصـول موضـوع و      ها  قیاس اما   .ي نادرست را نفی کرد    ها  قیاسو  

شـود  براحتـی مـی   . قواعد استنتاج دستگاه ارسطویی قادر به اثبـات و نفـی آنهـا نیـست              

 نفی قـادر بـه نفـی        ةعباراتی را یافت که کاذبند ولکن اصول موضوع و قواعد استنتاج ویژ           

  : زیرمانند گزارة. آنها نیست

 است صادق نباشد هـر   »ب« »الف«  هر ةاست پس اگر گزار    »ب« »الف« اگر برخی    

  .است »الف« »ب«

و  اثبات تنـاقض نـدارد       ةیک از اصول موضوع ویژ      اما با هیچ   ،این عبارت صادق نیست   

براي رفع این نقیصه الزم اسـت دسـتگاهی از اصـول موضـوع و     . توان آن را نفی کرد نمی

 بات و هر گزاره کاذبی را نفی کـرد        اثرا  صادقی   ةهر گزار  آن   وسیلۀبقواعد فراهم شود که     

)Ibid, 94-100(.  

 نتیجه

ویچ به این نکته پی برده است که هر چند ارسطو منطق خویش را به وضوح                 لوکاسیه

تـوان آن را بـه روش        تکیه بر آثار ارسطو مـی      ا اما ب  ،به روش اصل موضوع بنا نکرده است      

دسـت  ه  در تقریري که از منطق قیاسی ارسطو ب    چوی لوکاسیه. تاصل موضوع استوار ساخ   

  : از این قرار استبه نکاتی اشاره دارد که مهمترین آن دهد می

ـ منطق قیاسی ارسطو یک نظام اصل موضوعی مستقل است که مبـادي و مـسایل                1

  . و منطق محموالت نیستها  خود را دارد و نیازي به ارجاع آن به منطق مجموعه

 از نظـر لوکاسـیه ویـچ    .یاس در منطق ارسطو متمایز از قیاس در منطق سنتی اسـت      ـ ق 2

ده شـده   در آن از متغیـر اسـتفا     است و نه یک اسـتنتاج و ثانیـاً         استلزام قیاس ارسطو یک     اوالً

  .جایگاهی در منطق ارسطو ندارد) خاص( حاکی از حدود کلی است و حدود جزییکه است 
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لیـات اسـتنتاجی خـود نیازمنـد دسـتگاه منطقـی            ـ دستگاه منطقی ارسـطو در عم      3

ارسـطو  . استها  است و آن منطق گزاره تردیگري است که نسبت به منطق قیاسی اساس 

 بارهـا از قواعـد منطـق    کنـد  مـی ي غیرکامـل اقامـه   هـا   قیاسدر براهینی که براي اثبات      

  .به نحو شهودي بهره برده استها  گزاره

 ۀ که بر پایـ کند میز دستگاه منطق ارسطو معرفی      ی ا ینویچ صورتبندي نو  ـ لوکاسیه 4

  .نظام یافته استها  چهار اصل موضوع و قوانین منطق گزاره

 هـاي ارسـطو همخـوان      بـا گفتـه    چویـ  ذکر است که برخی از ادعاهاي لوکاسیه       شایان

در جایی که برهان خلـف  ارسطو   مثالً. و یا الاقل شواهد قاطعی بر آنها وجود ندارد  نیست

بنـابر   .استلزامبیان کرده است و نه یک       قیاس را به عنوان یک استنتاج       برده است   به کار   

شکی نیـست    اما. مل و بررسی انتقادي است    أویج نیازمند ت  این برخی از ادعاهاي لوکاسیه    

با افزودن عناصر جدیدي به منطق ارسـطو تقریـري نمـادین از آن              که وي توانسته است     

  .را به قیاس ارسطویی جلب نمایددانان  قمنطدیگر توجه  بارارایه دهد و 
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:ویچ بنگرید به براي شناخت و ارزیابی مختصر نظریۀ لوکاسیه-4
 محمـود الیعقـوبی،     ۀ، ترجمـ  المنطق و تاریخه من ارسطو الـی راسـل        ،  )2004 (،ـ روبیر بالنشی  

  .64 ـ 55 دارالکتاب الحدیث، صص ،القاهره

 ، دارالنهضه العربیه  ،، بیروت رهالمنطق الرمزي، نشأته و تطو    ،  )1973 (.محمود فهمی زیدان  ـ  

  .38ـ 27صص 

دانان بزرگ مسلمان مانند فـارابی و ابـن سـینا هنگـام بیـان ضـروب        البته در آثار منطق   -5

هاي شخصی به عنوان مقدمات قیاس استفاده نشده بلکه هماننـد ارسـطو               قیاس نه تنها از گزاره    

، ص  1982فـارابی،   (ه شـده اسـت      آ، ب و ج استفاد    : به جاي حدود مشخص از متغیرهایی مانند      

  ).499، ص 2008، 1سینا، ج ابن. 23

 راسل به اشتباه گفته است ارسطو بین قیاس داراي مقدمه شخصی و قیـاس متـشکل از                  -6

  .و حال آنکه چنین نیست). 289، ص 1373برتراند راسل، (هاي کلی تمیز نداده است  گزاره
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دانند و نه یـک اسـتلزام، زیـرا      و استنتاج می   دانان مسلمان نیز قیاس را یک قاعده         منطق -7

شود و نه نتیجه و نتیجـه قیـاس الزم قیـاس        تعریف آنان از قیاس تنها شامل مقدمات قیاس می        

شاهد دیگر  ). 499، ص   2008،  1سینا، ج   ابن. 19، ص   1982فارابی،  (است و نه جزیی از قیاس       

  .پردازند و نه نتیجهها میشرایط مقدمهآنست که آنان در بیان شرایط منتج بودن قیاس تنها به 

 اولین کسی است کـه      ، مدعی است که فرگه    ،عناصر منطق ریاضی  ویج در کتاب    لوکاسیه -8

و قواعـد اسـتنتاج    ) مقدماتی که استدالل بر آنها استواراسـت      (متوجه تفاوت بین اصول موضوع      

راً بـر آن اسـت کـه        ظـاه  جدید قیاس ارسطویی از دیدگاه منطق صوري     و در کتاب    . شده است 

تـوان پـذیرفت کـه در       سختی مـی    در هر صورت به   . اند  ابتدا رواقیون متوجه چنین تمایزي شده     

  .، ارسطو توجهی به این تمایز و لوازم آن داشته استارگانونزمان نگارش 

قیـاس ارسـطویی از   (ویـج  الحمید صبره مترجم کتـاب لوکاسـیه  مانگونه که عبد ه -9

 همان مفهوم استلزام مادي     ،کند، مراد از استلزام   تصریح می ) دیدگاه منطق صوري جدید   

)Material Implication (    است که در منطق رواقیون و منطق جدید مطـرح اسـت و نـه

بـراي  ). 32، مقدمه ص   1961لوکاشیفتش،  (دانان مسلمان     گزارة شرطی مورد نظر منطق    

مجموعـه  (، تراز اندیشه )1385 (اهللا نبوي  لطف: هوم استلزام مادي بنگرید به    آشنایی با مف  

  .126 ـ 122 بصیرت، ،، تهران)مقاالت

 قیاس ارسطویی استداللی است که بر اساس رابطۀ اندراجی بـین حـدود شـکل                -10

در هـر  . ها مورد توجه نیـست  ویج، روابطۀ درونی بین گزاره   اما در تقریر لوکاسیه    .گیردمی

ن حـدود کـه از سـوي شـارحان ارسـطو          حال در تفسیر شرطی از قیاس، رابطۀ اندراج بی        

  .گیردشود مورد غفلت قرار میاساس قیاس محسوب می

دانان غربـی متفـاوت اسـت         دانان مسلمان و منطق      شکل بیان قیاس در بین منطق      - 11

هـا    اما در بیـان گـزاره   د؛ان مقدمات قیاس از ارسطو تبعیت کرده     دانان غربی در ترتیب       منطق

دانان مسلمانان، هم صغري را بـر کبـري مقـدم     منطق. اند اشتهموضوع را بر محمول مقدم د     

دانـان مـسلمان سـهل و         شیوة بیـان ارسـطو و منطـق       . دارند و هم موضوع را بر محمول      می

  .گیرد زیرا در هر دو حد، وسط در گفتار و نوشتار نیز بین دو حد دیگر قرار می.هموار است

) عکس(در منطق سنتی به نام قیاس معکوس        این قاعده دقیقاً مرتبط است با آنچه که          - 12

نتیجه قیاس با یکـی  ) ضد و یا نقیض  (قیاس معکوس قیاسی است که از مقابل        . شودشناخته می 

، 2سـینا، ج  ابـن . (مقدمه دیگر به دست آیـد     ) یضضد و یا نق   (شود تا مقابل    از مقدمات تألیف می   

  ).313 ـ 309،  1367و طوسی، . 255، 2008
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اند که برهان خلف از دو قیـاس اقترانـی و اسـتثنایی               مسلمان تصریح کرده  دانان    منطق - 13

این بـدین معناسـت کـه    ). 181،  2008،  2سینا، ج   ابن. 320،  1367طوسی،  (تشکیل شده است    

آنان دستگاه منطق ارسطویی را در اثبات درستی برخی از ضروب قیاس حملی، نیازمند قواعدي             

  .استدانند که بیرون از منطق ارسطو می

-کند که ارسطو در اینجا قیاس را قاعدة استنتاجی معرفی مـی           ویج اعتراف می   لوکاسیه -14

  .و نه یک گزارة شرطی کند

  .باشددانان جدید از سور می ویچ بر مبناي تفسیر منطق سخن لوکاسیه-15

  . این روش در حقیقت همان یافتن مورد نقض است-16

اي اسـتفاده کـرده     هـاي گـزاره     راي نشان دادن ثابـت    ویچ از نمادهاي دیگري ب       لوکاسیه -17

در این . استفاده کرده است) N و  K و   C(او براي شرط، عطف و نفی به ترتیب از نمادهاي           . است

گذاري ماننـد پرانتـز       نمادسازي عملگرها قبل از متغیر قرار دارند و بنابراین نیازي به عالئم نقطه            

 p به معناي نـه Npاست و » q وp« به معناي Kpqو » qاه  انگpاگر « به معناي   Cpqمثالً  . نیست

مـثالً اگـر بخـواهیم      . در یک عبارت ممکن است از چندین عملگر و متغیر اسـتفاده شـود             . است

درایـن عبـارت    . CKAbcAabAac: ضرب اول شکل اول را نشان دهیم بدین صورت خواهد بـود           

و تـالی آن  ) KAbcAab(قـدم آن  باشـد کـه م  دهندة شرطی بودن کل عبارت می      نشان) C(نماد  

)Aac ( است و عبارت)KAbcAab ( به معناي عطف دو تابع)Abc ( و)Aab (باشدمی.  
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