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  مساواتتحليل و اثبات قياس 
 با تكيه بر مبحث نسب اربعه در منطق قديم

  *رضا نيتي حميد

  چكيده
معـروف از دوران   جملـة  نيا ؛»اند خود با هم مساوي ،دو چيز مساوي با يك چيز«

اصلي بديهي، در ميان عام و خاص پذيرفته  ةمثاب بهيونان باستان و شايد پيش از آن 
دانـان   سينا و پس از او اغلب منطـق     اسالمي، ابن ةبا ورود منطق به حوز. استشده 

، كنندهاي ديگر اثبات  كوشند تا آن را به مدد قياس ارسطويي و يا روش مي مسلمان
. و مورد نقد و ايراد استاست چندان ثمري نداشته  ها آنآيد كوشش  يم نظر  كه به

ن ا، در ميان معاصرمطرح شدتدريج  كه به بحث پيرامون اين قياس و انواع مشابه آن
آيد عدم توجه به محتـواي مقـدمات ايـن قيـاس موجـب       مي نظر  به. نيز ادامه دارد

مبحث نسـب اربعـه، در تحليـل آن    گيري از  با بهره. ها بوده است ماندن تالش ناكام
فـرض كـه حـدود     شود، بـا ايـن پـيش    راحتي اثبات مي همقدمات، قياس مساوات ب

آميخـتن دو   بـر ايـن از درهـم    عـالوه . شده در اين قياس، مفاهيمي كلي هستند وارد
ديگـري   هاي متعدد بر حل قياس مساوات، قياس مبحث قياس و نسب اربعه، عالوه

آيند كه همگي با روش قبلي و در داخـل منطـق    مي ديدكه متضمن نسبت هستند پ
  .ندهست قديم قابل اثبات

  .ميقد منطق ه،نسب اربع ،يخارج مقدمة مساوات، اسيق :ها كليدواژه
  

  مقدمه و طرح مسئله. 1
ميـان   در .»اسـت  ج مسـاوي  الـف  پـس . ج اسـت  يو ب مسـاو  ،اسـت  ب مساوي الف«

                                                                                                 

  hr.niati@gmail.comطباطبايي  ، دانشگاه عالمهكارشناسي ارشد منطقانشجوي د *
  14/8/1391: ، تاريخ پذيرش22/6/1391: تاريخ دريافت
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كه از متون منطقي  چنان .مشهور است »قياس مساوات«نام ه دانان مسلمان اين استنتاج ب منطق
بار در فصل دوم از نهج هشـتم كتـاب منطـق     سينا براي اولين     آيد ابن ميدر سنت اسالمي بر

ايـن  . خود بدان اشاره كرده بود يشفا تر در گرچه پيش. است اين نام را بر آن نهاده اشارات
كـه در سـنت     ييد تـا جـا  شـ مشابه نيـز اطـالق   هاي  استنتاج ةطور عام به هم مرور به نام به

  :آورند مي قياس مساوات نيز ةاسالمي، استنتاجي مانند استنتاج زير را نيز در زمر
  .تر از ب است الف كوچك
  .تر از ج است ب كوچك
  .تر از ج است الف كوچك

. انـد  اشـاره كـرده  هـا   ان مسلمان در آثار خود به اين نوع قيـاس دان منطقاغلب  تقريباً
كـه در تعريـف    »لذاته«بيان قيد  در تعريف قياس و هنگام شرح و .1: در دو جا معموالً
دور و خلف و هاي  لواحق مبحث قياس و در كنار طرح قياس به عنوان .2. آيد مي قياس

  .مركب به عنوان فصلي مستقل
قياس آن سخني است كه از سخناني فراهم گشته، همـين كـه در آن    ،مطابق تعريف

 الزم گـر يد سـخن  آن از] لذاتـه [ خـود  به است،خود واقع بولبيايد كه مورد ق قضايايي
  ).448 /2 :1390 سينا، ابن( ديآ مي

 ضـرورتاً بايـد   مي اين باورند كه، در هر قياس يا استداللي نتيجه بر مسلمان ونيمنطق
 ةديگـري، نتيجـ  ة از خود مقدمات حاصل آيد، يعني آن مقدمات، بدون نياز به هر مقدم

 يبـرا  هـا  آنكـه در   دارنـد  وجـود  ييهـا  حال اگر اسـتدالل . دهند دست  هبمورد نظر را 
 نيـ اسـت، ا  ازيـ ن زيـ ن گـر يمقدمات موجود، بـه مقـدمات د   بر عالوه جهينت آمدن دست هب

 كـردن  رونيـ ب يبـرا  اصـل  در لذاته ديق و هستند اسيق فيتعر رةيدا از رونيب ها استدالل
ارسـطو از   فيـ را در تعر يديـ ق نيچنـ  شـة ير. اسيق رةيدا از است ييها استدالل نيچن
جاهـا ماننـد    گريو در د) 159: 1390 ارسطو،(اول  ليارسطو در تحل. ديد توان مي اسيق

اسـت كـه در آن،    يگفتـار  قيـاس «: كـه  آورد مـي  اسيـ ق فيتعر در جدل دوم و ليتحل
 دليـل  بـه  انـد  كـه فـرض شـده    هـا  آنجـز   يگرد يزفرض شوند چ يزهاييكه چ يهنگام
برجـابودن  «و خـود در توضـيح    »دشـو  مـي  نتيجـه  ضـرورت  بـه  هـا  مفروض بودن برجا

. هـا نيـاز نيسـت    آورد كه به افزايش هيچ حدي ديگر بيرون از مفـروض  مي »ها مفروض
ارسـطو   تـأثير و شـرح آن تحـت    »لذاتـه «دانان مسلمان در بيـان قيـد    پيداست كه منطق

از كتـاب   23مختلف از جمله در فصـل  هاي  از سوي ديگر ارسطو به مناسبت« .اند بوده
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ـ  سـه هـاي   صراحت هر نوع قياسي را منحصر در قياس نخست تحليل اول، به  خـود  ةگان
  .)242 :همان( »داند مي

  و اما مسئله چيست؟
اقتراني عادي، يا متعارف هاي  كه از ظاهرش پيداست با قالب قياس قياس مساوات چنان

تكـرار نشـده اسـت و ايـن در      عيناًيرا حد وسط در آن ز ،خواني ندارد منطق ارسطويي، هم
قضايايي حملي يا ربطـي   اگر مقدمات اين قياس رااقتراني، هاي  شرايط انتاج عمومي قياس

هـاي   از سوي ديگر پيداست كه اين قياس و قياس. شرط باشد ترين مهمشايد  ،بسيط بدانيم
معتبر بـه  . دنصادق باش ها آنكه مقدمات  ند، اگرا يمعتبر و داراي نتايج صادق كامالًنظير آن، 

فـارغ از صـدق و    كنيم نتيجه الزامـاً ها  متغيرهاي آن استنتاج را جانشيناين معني كه هرچه 
  .خواهد بوددست خواهد آمد و بر انتاج آن خللي وارد ن  هكذب مقدمات ب

 نظـر  به ستند؟ياز ضروب معتبر ن يكيرا اثبات كرد اگر كه به فرم  ها آن ديچگونه با پس
 گانـه،  در اشـكال سـه   اسيـ انحصار انـواع ق  زين و »لذاته« دياز ق ييارسطو فيكه تعر ديآ مي

ماننـد  ( هـا  اسيـ ق نيـ ا: اوالً ديـ با امر كرده است كـه مـي   نيرا ناچار از ا مسلمان دانان منطق
: اًيثان ؛شوند اثبات قيطر آن از و نديدرآ) معتبرضروب ( ياقتران هاي اسيق شكل به) مساوات

  .است يضرور اند محذوف اسيق ةيكه در ظاهر اول گريد يمقدمات افتني كار، نيا يبرا
ويـژه   بهرو در تاريخ منطق شاهد كوششي جالب براي حل و اثبات اين نوع قياس و  از اين

البتـه  . محل خدشه و ايرادندها  اين تالش ةهم تقريباً. هستيم) به معناي خاص(قياس مساوات 
حـد وسـط را زيـر     ةعينـ  شرط تكرار به اساساً ،الدين رازي دانان، همچون قطب منطقبرخي از 

و  انـد  نياز از اثبـات دانسـته   را همچون ضروب شكل اول بيها  گونه قياس اينو  اند برده سؤال
برخـي  . ادامه داردها  ن نيز بحث پيرامون اين نوع قياسادر ميان معاصر. دانند مي بديهيرا  ها آن

روش ديگر ارجاع و . بيروني است ةروش متداول يعني اثبات با تكيه بر مقدم ةادامها  كوشش
منطق ارسـطويي و بـه    ها، دان تر منطق تحويل قياس مساوات به اصل تعدي است، و اما بيش

مبحثي كه در منطق جديد البته با مبنايي . دانند مي ناتوانها  آن سينوي را در مبحث نسبت تبع
ايـن   ةدر ادامـ . آن اسـت  ةيكي از مفاهيم اوليـ  »نسبت« اساساًاده شده و ديگر طرح و بسط د

دانـان در   شده توسط منطق ارائههاي  حل   راه ترين مهمنوشته سعي شده است ابتدا به برخي از 
بعـد بـه اثبـات قيـاس     مرحلـة  اشاره شود و در ها  حل   آن راهمالحظة سنت اسالمي و نقد و 

 انـواع  الخرهابو  پرداخت ميخواه ميقد منطق در اربعه نسب مبحث ازي ريگ بهره با مساوات
  .دشو شوند ارائه مي هاي جديدي كه با تكيه بر اين مبحث طرح و اثبات مي قياس
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  شده جهت اثبات قياس مساوات ارائههاي  حل نظري به راه. 2
 شده براي اثبات قيـاس مسـاوات در سـه بخـش، تقسـيم و      هاي ارائه حل  در اين نوشته راه

ديگـر بـوده    به هـم ها  حل تر از جهت شباهت راه بندي بيش اين دسته. بندي شده است دسته
نـد كـه در   ا سينا و پيروان وي و سايرين نظير خونجي همگي بر اين سخن متفـق   ابن. است

 انـد از   عبـارت  بـا انـدك تفـاوتي،   ها  حل  راههمة اي محذوف است و  قياس مساوات مقدمه
) شكل اول ضـرب اول (، تحويل قياس مساوات به قياس اقتراني محذوفة افزودن آن مقدم
حـل     راه. را در يك بخـش گنجانـد   ها آن ةتوان هم مي رو از اين. مورد نظر ةو تحصيل نتيج

شـود، امـا    مـي  محذوف اسـتفاده  مقدمةديگر متعلق به كلنبوي است كه گرچه در آن هم از 
سازد كـه در بخشـي جداگانـه     آن ميشايستة را  جالبي است، كه آن ابتكاري حل  حاوي راه

ن امعاصـر  يبخش سوم، اختصاص به بررسي اجمـالي آرا  باالخرهمورد اشاره قرار گيرد، و 
  .پيرامون اين قياس دارد

  
  ويسينا و پيروان   ابن 1.2

اثبات  ، يعنيسينا و پيروان او  ابنهاي  حل  ترين راه و معروف ترين مهمدر اين مرحله، ابتدا به 
گونـه   ايـن همـة  و سپس نقد عامي كه بر  پردازيم مي ،محذوف اي كردن مقدمه از طريق وارد

  .كنيم بيان مي را ها وارد است روش

  بيروني ةمتكي بر مقدمهاي  حل  راه 1.1.2
 6در فصـل   شـفا او در . دانـد  مـي  مركـب هاي  قياس ةرا در زمرها  سينا اين نوع استنتاج   ابن

 فصـل (در فصلي مجزا  اشاراتدر تعريف قياس، و در  »لذاته«مبحث قياس و در شرح قيد 
كنـد و   مـي  اشـاره هـا   به اين نوع از استنتاج» ةواالمسا ياسق ليا هاشار«عنوان با ) 8از نهج  2

  :دارد ها ي براي آنحل  راه ةسعي در ارائ
افتـد و قيـاس بـه     مـي  شناخته شده است، همانا غالباً از احكام مقدمات قياس چيزهايي كه

ج مساوي : گويند مي آيد، همانند سخن آنان كه مياي كه مخالف قياس اصلي است در گونه
). نتيجـه ( ، پس ج مساوي الـف اسـت  )كبري(و ب مساوي الف است ) صغري(ب است 

 از اسيـ و ق »است يمساو ،يمساو يمساو«: افتاده است كه) اين مقدمه(پس از اين قياس 
 يا است و فقط پاره كرده عدول شود تكرار ستيبا حد وسط مي ةخود كه هم يعيطب ةگون
  ).504 /2 :1390 سينا،  ابن( است آمده وسط حد از
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مقدمـه   نيـ را اقتـران ا  حل  راه اسيصورت پس از طرح صورت ق نيبه هم زين شفا در
و روش  حـل   راه، بيترت نيبه ا). 59 :1330 سينا،  ابن( مساويه المساويات مساويات: داند مي

  :ديآ درمي ريمساوات به شكل ز اسياثبات ق
  .الف مساوي ب است. 1
  .ب مساوي ج است. 2
  .پس الف مساوي ج است. 3

خارجي است كـه   ةآيد و نياز به مقدم دست نمي  هب 2و  1ة مقدم 2اين نتيجه، بالذاته از 
شـود   اسـتنتاج بـه آن اشـاره نمـي    فرايند در  معموالًشده و روشن است،  جا كه شناخته از آن

  :وگرنه اصل استنتاج كه مركب از دو قياس اقتراني است به شكل زير است
  است بيمساوالف.1 

  .استجيمساوب.2 :اولاسيق
  .است ج يمساويمساوالفپس.3 

  :گيرد مي شده و روشن شكل شناخته ةقياس اول و مقدم ةو قياس دوم با اقتران نتيج
   .استجيمساويمساوالف.3  
  )يخارج ةمقدم( .استجيمساوج،يمساويمساو.4 دوماسيق

   .استجيمساوالف.5  

 ،حد اكبـر  ،»ج مساوي« حد اصغر، »الف« ،كه يك قياس اقتراني است ،در قياس دوم نيز
و  اسـت،  حـذف شـده   جـه يو درنت ،تكرار نهيع به كه است وسط حد »ج مساوي مساوي«و 

  .ديآ مي دست  همطلوب ب
هاي  و فخر رازي يكي از بحث ،سينا مانند خواجه نصير، عالمه حلي  در ميان پيروان ابن

شده، از نـوع قيـاس مركـب     ذكر حل  راهمهم، پيرامون قياس مساوات اين بوده است كه آيا 
آيا قياس اسـت يـا خيـر؟ بـراي نمونـه       اساساًبه اين صورت كه قياس اول . است يا بسيط
  :دنويس مي اساس االقتباسالدين طوسي در  خواجه نصير

بـودن   گر قياس از مركب تحليل. ظاهري مضمر است ةدر مواردي هم، قياس مركب و مقدم
 هرو نتيجـ  از ايـن . كند كه اين قياس بسـيط اسـت   مي بودن آن غافل است و گمان يا مضمر

گـوييم ج مسـاوي ب    مـي  مانند قياس مساوات كه. شود آيد، نمي دست  بهگونه كه بايد  آن
كنـد   مـي  گونه اقتضا صورت قياس اين. پس ج مساوي الف است ،است و ب مساوي الف
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 الـف  يمساو لف،مضمر كه مساوي مساوي ا ةكه ج مساوي الف است، اما چون اين مقدم
  ).338 :1380 طوسي،( ديآ مي دست به اسياول از دو ق جةينت شود ذكر است،

 وق بـر ايـن  ف قول خالف بر) 280:تا طوسي، بي( االشارات شرحالبته خواجه خود در  و
  .دكرتوان به شكل بسيط و نه مركب درآورد و سپس حل  مي باور است كه قياس مساوات را

حـد اكبـر    ،»الـف مسـاوي  « اگر قياس اول را قياسي اقتراني بدانيم پس در آن حد اصغر
الـف  «خواهد بود و خالي از اشكال نيسـت كـه حـدي     »ب«و حد وسط عيناً  ،»مساوي ج«

قيـاس حـدود تكـرار     2آورد كـه در   مي وجود  كه اين مشكل را به ضمن آن. باشد »مساوي
گرچـه ظـاهر   . »الـف مسـاوي  «است و نه  »الف« چراكه در قياس دوم حد اصغر. شوند نمي

پس . لحاظ محتوايي خالي از اشكال نيست  اما به ،لحاظ صوري هيچ مشكلي ندارد  قياس به
 منحـل  »اتحـاد « قياس اول را با اسـتفاده از مفهـوم  ) همان( االشارات شرحخواجه نصير در 

  :اگر داشته باشيم كند به اين ترتيب كه مي
  .الف مساوي ب است. 1
  .ب مساوي ج است. 2

جـا كـه    از آن. رابطه »است«و  ،است  محمول »مساوي ج« و ،موضوع »ب«، 2 ةدر مقدم
انـد و   معـادل هـم   »مسـاوي ج «و  »ب«ميان موضوع و محمول اتحادي برقرار اسـت پـس   

 اول ةپـس در مقدمـ  . كـرد  »ب«را جانشـين  » مساوي ج«توان  مي نتيجه هر جاي ديگري در
: آيـد  مـي اول به اين شكل در ةدرنتيجه مقدم. را قرار داد »مساوي ج«، »ب«توان به جاي  مي

  .گفته است قياس دوم پيش ةو اين همان مقدم »مساوي مساوي ج استالف «
خواجه نصير، قياس مساوات قياسي بسـيط و اقترانـي اسـت و     حل  راهپس مطابق اين 
  :متشكل از يك قياس

  .است الف مساوي مساوي ج
  .مساوي مساوي ج، مساوي ج است

  .الف مساوي ج است
اكثـر  . اند قياس مساوات نيز همه از همين سنخدانان اسالمي در باب  كارهاي ساير منطق

اند، يا  كردهديگران وارد هاي  حل  راهقريب به اتفاق منطقيون مسلمان پس از نقدهايي كه بر 
با تغييراتـي كوچـك   ؛ است حل  راهاند كه شبيه به اين دو  كردههايي ارائه  حل  راهبدون آن، 

 عن غوامض االفكار كشف االسرار ةنويسندبراي نمونه خونجي . خارجي ةمانند تغيير مقدم
 يمسـاو  ب، يمساو هر«: داند يم شود اين مي خارجي را كه در قياس مساوات وارد ةمقدم
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و متناسب با آن مقـدمات   ،)157 :تا بي خونجي،( »است يمساو آن با ب كه است يزيهرچ
  .برسد مطلوب به تا آورد را مي گريد

 ةالـدين رازي كـه بـا نقـد همـ      است به قطب شاخص متفاوت، متعلق يرأ ن،يب نيا در
بايـد گفـت   . داند مي را تحت شرايطي، بديهي و اقوال پيرامون قياس مساوات، آنها  حل   راه

قياس  ةپذيرد ولي معتقد است كه هر كس، دو مقدم حد وسط را نيز نمي ةعين كه او تكرار به
اسـت،  » هـر مسـاوي مسـاوي، مسـاوي    «آورد كـه  نظـر   نظر آورد و نيـز در  مساوات را در

و تكـرار حـد    اسيـ بـه ق  يازيو ن »است ج يمساو الف« كه رسد مي بالفاصله به اين نتيجه
 مقدمـة  كيـ  بـه  مشـروط  هـا  اسيگونه ق نيابداهت  يعني ).241: تا يب رازي،( ستيوسط ن

شـود و   مـي  قدمه، صرف تعقل مقدمات ديگـر نتيجـه تعقـل   است، اما با وجود آن م يرونيب
  .نيازي به قياس نيست

 طرح زين مساوات، اسيق متناظر با ،گريد ييها اسيق مسلماندانان  به مرور در ميان منطق
 ظاهراًگيرند،  مي قرار مساوات اسيق نام ليذ در و اند سنخ كي از يهمگ كه شوند مي ارائه و
بـراي مثـال عالمـه    . تر آن قيـاس  و شهرت بيش اشاراتسينا در   ابن ةگذاري اولي دليل نام  هب

... « :نويسد مي بر اشاره به قياس مساوات در ذيل بيان قيد لذاته عالوه جوهر النضيدحلي در 
پـول  ’ دهـد  مـي  جـه ينت كـه  ‘كيف داخل خانه است’و  ‘پول داخل كيف است’و نيز مانند 

  .)144 :1386 حلي،( »ليقب نياز ا يگريد اساتيو ق ‘داخل خانه است
  . ج است وج است، پس الف جز و، و ب جزب است جزوالف  اين قياس كهو يا 
خـارجي محـذوف اسـت و     ةها كه معتبر هستند، مقدمـ  اين نوع قياسهمة  حل  راهدر 
چنـين   و اگـر . اسـت  و، جـز وجـز  وست كـه جـز  ا خارجي مورد نياز اين قياس اين ةمقدم
  . ال استؤاي براي قياسي نتوان يافت، اعتبار آن زير س مقدمه

  :حال اگر مقدماتي صادق مانند اين داشته باشيم كه
  .دو نصف چهار است. 1
  .چهار نصف هشت است. 2

كـه   خـارجي محـذوفي   ةزيرا مقدم ،»دو نصف هشت است«توان نتيجه گرفت كه  نمي
  .وجود ندارد» نصف نصف، نصف است«: بگويد

توانيم نتيجه بگيـريم   مي مو اما واضح است كه اگر اين مقدمات را در دست داشته باشي
معتبر هر روزه در ميان عام و يا در علـومي  هاي  و اين نوع استنتاج» دو ربع هشت است«كه 

  .دكررا اثبات  ها آنتوان  مي گيرند، پس چگونه مانند حساب بارها مورد استفاده قرار مي
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اي  مقدمـه هـا نيـز    گونـه قيـاس   توان متناظر با برخـي از ايـن   مي در پاسخ بايد گفت كه
  :پس خواهيم داشت؛ »نصف نصف، ربع است«: محذوف يافت مانند اين مقدمه كه

 .استچهارنصفدو
  .است هشت نصف چهار

 .استهشتنصفنصفدو
  .است ربع نصف نصف
 .استهشتربعدوپس

  بيروني مةمتكي بر مقدهاي  حل  راهنقدي عام بر  2.1.2
شـده، نقـدهاي فراوانـي     ارائههاي  حل  راهدانان مسلمان، بر  در تاريخ منطق و از جانب منطق

 نـد ا خاص وارد شـده  حل  راهصورت جزئي و بر يك ه بسياري از نقدها ب. ه استشدوارد 
متحدانگاشتن دو مفهوم  اساساًاند كه آيا  خواجه نصير وارد كرده حل  راهمانند اين نقد كه بر 

  .توان پيدا كرد مي خاص حل  راههاي نقضي كه بر هر  است؟ يا مثال صحيحمتباين، 
وارد اسـت، نقـدي كلـي و     حـل   راهاما فارغ از نقدهاي جزئي كه بـه تناسـب بـر هـر     

كـه،   خارجي است وارد اسـت و آن ايـن   ةهايي كه متكي بر مقدم حل راههمة برانداز بر  بنيان
  .هستند) begging the question(ها مصادره به مطلوب  حل  راهگونه  اين ةهم اساساً

گيرد  مي مغالطات در مقام استدالل است و هنگامي صورت ومصادره به مطلوب جز
 كنـد  فـرض  شـده   اثبـات  شـود،  اثبـات  ديـ با كه را) مطلوب( استدالل جةينتكه شخص 

 يا جـه ينت همـان  از استدالل مقدمات در كننده و شخص استدالل ،)342 :1388 خندان،(
نظر  چه در در اين مغالطه آن ،به عبارت ديگر. دكن ميست استفاده ا آن اثبات درصدد كه

از اين جهـت  اين مغالطه . شود مي مقدمات فرض گرفته جزوو  ،است اثبات شود مسلم
 چه را كـه مطلـوب اسـت مصـدر قـرار      ، آنآنكه در  شود ميمصادره به مطلوب ناميده 

عـين نتيجـه در    معمـوالً لبتـه  ا. گيرنـد  مي دهند و از خودش براي اثبات خودش بهره مي
آيد و يا پنهـان در مقـدمات اسـت و يـا نقـيض       صورت واضح و مجزا نميه مقدمات ب

  .شود مي نقيض آن در مقدمات وارد
ست كه بـراي اثبـات يـك مـدعا، ادعـاي صـادقي را كـه از        ا نوع ديگر اين مغالطه آن

اما ثابت نكنـيم كـه مـدعاي اول يكـي از      ،تر است دليل بياوريم تر و تمام مدعاي اول كلي
  :ادعايي دوم استهاي  مصاديق و نمونه



 113   رضا نيتي حميد

  1391پاييز و زمستان  ،دوم شمارة ،سوم سال، پژوهي منطق

. شـود  ذكر نميصغري به تعبير منطقي اين نوع مغالطه يك قياس شكل اول است كه در آن 
صريحاً صغراي قياس را ذكـر كنـد مـورد     هايي اگر گوينده يا نويسنده در چنين استدالل... 

 را مسكوت شود لذا آن مي خطاي استدالل او آشكار شد واعتراض و مخالفت واقع خواهد 
گذارد و با بيان يك حكم كلي كه مورد تصديق مخاطب است سعي در اثبـات مـدعاي    مي
  ).344 :همان( دارد خود

اي  كـه متكـي بـر مقدمـه     آن، شده براي قيـاس مسـاوات و امثـال    ارائههاي  حل  راهدر 
: اوالً مقدمـه  نيـ اشويم كـه   مي خارجي متوجه ةخارجي و محذوف هستند، با تحليل مقدم

 كـه  اسـت  آن دنبال  به اسيق نيااست كه  يزيتمام آن چ: اًيثان. را در خود دارد اسيق جةينت
 )504 /2 :1390 سينا،  ابن( اشاراتدر  نايس  ابن يشنهاديمحذوف پ يخارج مقدمة. كند اثبات

  :از ستعبارت ا
  ).ةيمساو يالمساو يمساو: نايس                        ابن عبارت نيع( »است يمساو ،يمساو يمساو«. 1

 ماًيمسـتق  1 جملة ،يرونيب مقدمة بر هيتك با مساوات اسيق اثبات هنگام كه است روشن
 شـود،  ينمـ  تكـرار  ناًيعحد وسط  كه نيا ليدل  به رايز شود، اسيق اثبات روندوارد  تواند ينم
  :شود ينم ليتشك ياسيق

   .استجيمساويمساوالف 
  )يخارج مقدمة( .استيمساو،يمساويمساو :دوماسيق

   ؟ 

 ريضما همانند زين ها ريمتغ يگاه جمالت، انيب هنگام به يعيطب زباندر  گر،يد يسو از
فـوق جهـت رعايـت شـرايط      اسيـ ق در. شوند يمحذف  يو معنو يلفظ نةيبه قر افعال و

بديهي است كـه ايـن متغيـر    . متغيري افزود 1 ةجملناچار بايد به  هانتاج و تشكيل قياس، ب
 1 ةجملـ  ةمعنـاي اوليـ  . معنوي حذف شده است ة، كه به قرينفته باشدنه 1بايد در معناي 

 : ست ازا عبارت
 .است زيچ آن يمساو ،يزيچ يمساو يمساو .2

 : داشت ميخواه م،ياز حرف ج استفاده كن »چيز« ريمتغ يجاه ب اگر حال
 .است ج يمساو ج، يمساو يمساو .3

پيشـنهاد كـرده    االقتبـاس  اساسبيروني است كه خواجه نصير در  ةهمان مقدم 3 ةجمل
مشـكل   ظـاهراً  ،يخـارج  ةبه عنوان مقدمـ  آنو با استفاده از  ،)338 :1380 طوسي،( است
همـان   دقيقـاً  زيـرا  ،تقـع چنـين نيسـ   امـا دروا  ،شود شود، و قياس فوق اثبات مي مي حل
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متغيـر   2زيرا اين جمله هنـوز   ،دهد نيز رخ مي 3براي خود  ،رخ داد 3تا  1كه از فرايندي 
 ةمعناي اوليو اما . اند معنوي حذف ة، به قرينخود نهفته دارد، كه در بيان آندرون ديگر در 

 :ست ازا عبارت 3
 .كه مساوي مساوي ج است، مساوي ج است چيزي. 4

  :م داشت، خواهياز حرف الف استفاده كنيم چيزجاي متغير ه ب 4در  اگر
 .است ج يمساو است، ج يمساو يمساو كه الف. 5

 :ست كها اين 5 ةمعني جمل
 .است كه مساوي ج است، مساوي ج است چيزيالف كه مساوي . 6

  : و خواهيم داشت كنيم مي رف ب استفادهاز ح چيزجاي متغير ه بار ب اين
 .، مساوي ج استج استالف كه مساوي ب است كه مساوي . 7
 :اين يعني و
  . الف مساوي ج استاگر الف مساوي ب باشد كه ب مساوي ج است پس . 8

تنهايي كل همـان قيـاس    قياس مساوات را در خود دارد، به ةنتيجهمة  8كه  بر اين عالوه
 هاي، ب كاربردن در زبان طبيعي و محاوره هاصلي است كه در پي اثبات آن هستيم ولي هنگام ب

. اي خارجي در استدالل مـا وارد شـده اسـت    نما به عنوان مقدمه صورت غير واضح و كلي
تـر   بيروني محذوف، متغير نيز افزوده و مغالطه اندكي واضـح  ةحتي در برخي موارد به مقدم

 مضـمر را ايـن   ةمقدماالقتباس  اساسبراي مثال ديديم كه خواجه نصير در . بيان شده است
 ةتر از مقدم كه يك درجه روشن ).همان(» مساوي مساوي الف، مساوي الف است«: داند مي
  : پيشين است ةتر از دو مقدم اش بسيار واضح و يا خونجي كه مقدمه ،ستا سينا  ابن

  ).157 :تا يب ،يخونج( »است ياست كه ب با آن مساو يزيهر چ يب، مساو يهر مساو«. 1
  :شد خواهد شود، انيب تر واضح يكم مقدمه نيا اگر
  .است ياست كه ب با آن مساو يزيهر چ يب، مساو يمساو يزچهر. 2
  :ج بگذاريم خواهيم داشت حرف،»يزيچ« يو به جا ،الف ،»يزچ« يبه جا 2اگر در  كه
  .هر الف مساوي ب، مساوي هر ج است، كه ب با آن مساوي است. 3

متكـي  هاي  حل  راههمة در . يمهست و اين همان قياس اصلي است كه به دنبال اثبات آن
. آن ة، مصـادر حـل   راهبيروني همان مطلوب ماست و درنتيجه كل  ةبيروني، مقدم ةبر مقدم
مصـادره بـه    هـا  آن ةها، به طور عام، همـ  حل  راهنياز از ورود به جزئيات هر يك از  پس بي

  .اند مطلوب و لذا مغالطه
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  كلنبويهاي  قياس عالقات و نوآوري 2.2
 ميتقسـ  رمتعـارف يغ و متعـارف  اسيـ ق بـه  يكل طور به را اسيق البرهان در كتابكلنبوي 

 ريـ تعب بـه  ايـ  عالقـات  هاي اسيق كه او متعارف هاي اسيق ؛)60 :1387 ،يفاخور( كند يم
حـد   هـا  آنهايي هستند كـه در مقـدمات    شوند قياس مي دهينام نسب اسيق يفاخور عادل

ترتيب، متعلـق موضـوع يـا متعلـق محمـول       ديگري همراه موضوع يا محمول است كه به
  .)همان( شوند مي ناميده

بنـدي   صـورت ولـي   ،اسـت هايي پـيش از او صـورت گرفتـه     استنتاجالبته طرح چنين 
ة كلنبوي همـ  ةمطابق نظري. وي در اين استنتاجات منحصر به فرد است حل  راهكلنبوي و 

. گيرنـد  مـي  غير متعارف قـرار هاي  قياس ةدر زمر آن ها مانند قياس مساوات و امثال قياس
ديگـر   وي چنين است كه اگر حدي در قياس از تركيب محموالت بـا يـك   ةنظريخالصة 

 كـامالً توان بخشي از محمول مركب را به عنوان حد وسط به شكلي  مي ساخته شده باشد
  :مانند اين مثال. صوري حذف كرد

  .حسن غالم مردي است
  .هر مردي انسان است

  .انساني استحسن غالم 
در حالي كـه در   ،»مردي«و  »غالم«از  است محمول، مركب ،اول ةبينيم كه در مقدم مي
 اهـا ر  گونـه اسـتدالل   طبق نظـر فـاخوري ايـن   . تنهايي موضوع است به »مردي«دوم  ةمقدم
  :توان در قالب زير نشان داد مي

  )ط( ح. و
  )ي(ع . ط
  )) ي(ع ( ح. و
نوع استنتاجات را در اشكال  نيا يكلنبو). 61: همان( است وسط حد ط آن در كه

توانـد   مـي  فاخوري مدعي است كه اين نظريه. كند يو ضروب مختلف طرح و ارائه م
بـه اعتبـار   هـا   و اما خود ايـن قيـاس  ) 65 :همان( نسب را در منطق سنتي پر كند خأل

مانند مثال  ،اند ديگري منتجة گونه مقدم كه بدون نياز به هيچ ها آن .1: اند گونهدو نتيجه 
، انـد  اي خـارجي و محـذوف   اصلي نيازمند مقدمه ةكه براي حصول نتيج ها آن .2؛ باال

  : مانند اين استنتاج
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  .الف برادر ب است
  .ب برادر ج است
  .الف برادر ج است
  :هاي كلنبوي خواهيم داشت كه مطابق قياس

  .الف برادر ب است
  .ب برادر ج است

  .است ج برادر برادر الف
 اي بيرونـي و محـذوف هسـتيم كـه     اصلي نيارمنـد مقدمـه   نتيجةنتيجه براي حصول  در

  .مانند قياس مساوات دقيقاً ،»برادر برادر ج، برادر ج است«: گويد مي
سـت و اثبـات   ا بـاقي  آن كلنبوي نيز مشكل قياس مساوات و امثال يةكه با نظر آن جهينت
متكـي بـر   هاي  حل  راهبه تبع آن نقدي كه بر . اي خارجي است چنان نيازمند مقدمه هم ها آن

. هـم وارد اسـت   حـل   راهخارجي وارد بود كه در بخش اول بدان اشاره شد، بر اين  ةمقدم
اي  اصـلي، نيازمنـد مقدمـه    نتيجـة كلنبوي كه براي حصـول بـه   هاي  يعني آن قسم از قياس

وي كـه بـدون   هـاي   نوع ديگر قياسالبته آن . اند محذوف هستند همگي مصادره به مطلوب
 اثبـات  حل  راهنسب با اين هاي  رسند و بسياري از قياس محذوف به نتيجه مي ةنياز به مقدم

  .هستند شوند خارج از بحث ما مي
  
  معاصراننظريات  3.2

 اسـت  شـده  مـي  منطـق ارسـطويي وارد  منتقدان يكي از ايرادات مهمي كه همواره از سوي 
رو با ورود منطق جديد كه در آن نسبت از مفـاهيم   از اين. ستها بتناتواني آن در بحث نس
شـوند تـالش    مـي  متضمن نسبت با مباني ديگر طرح و اثبـات هاي  بنيادي است و استدالل

با . خورد ر آن به چشم نمييبراي حل مشكل قياس مساوات و نظامعاصران چنداني در ميان 
متكي بـر  هاي  حل  راه ةكه يكي در ادام هنظري دوتوان به  ميمعاصران  يحال از ميان آرا  اين
  .دكره خارجي با تقريري ديگر است و ديگري مبدعانه و بيرون از آن دايره اشار ةمقدم

  مرحوم مظفر ةنظري 1.3.2
 خـارجي  ةمقدمبر متكي هاي  حل  راهاوالً تحليل مرحوم مظفر از قياس مساوات در ذيل 

رأي ايشان در باب قياس مساوات از جهتـي شـباهت بسـياري بـه     رأي گنجد و ثانياً  مي
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اوات قياسي مركـب از  وي، قياس مسرأي طبق . دارد االشارات شرحطوسي در  ةخواج
  :دو قياس است

  است بيمساوالف.1 
  .است ج يمساويمساوب،يمساوهر.2 :اولاسيق
  .است ج يمساويمساوالف.3 

 
  .است ج يمساويمساوالف.3 
  .است ج يمساوج،يمساويمساو.4 :دوماسيق
  .استجيمساوالف.5 

 ةوي جداگانه مـورد بررسـي قـرار گيـرد، نحـو      ةشود تا نظري مي اي كه موجب اما نكته
  :و آن اين است كه ،دوم در قياس اول است ةآوردن مقدم دست به

 ، بنابر»ب مساوي ج است«دوم قياس مساوات عبارت است از  ةدانيم كه اصل مقدم مي
ـ     مي پس. است »ب« تعبير ديگري از »مساوي ج« ه،اين مقدم ه توان در هـر عبـارت ديگـر ب

هرچه مسـاوي ب اسـت   «از طرف ديگر اگر بگوييم كه . را قرار داد »مساوي ج« »ب«جاي 
 عبـارت » ب«ايم و اگـر در آن بـه جـاي     گفتهصادق و بديهي  قضيةيك » مساوي ب است

 »استمساوي ب است مساوي مساوي ج  هرچه«: را قرار دهيم خواهيم داشت» مساوي ج«
  ).157 /2: 1384 مظفر،(

  داند، از جهت تكيه مي و اما كل قياس مشمول نقدي است كه آن را مصادره به مطلوب
  .اي خارجي كه كل استدالل را در خود دارد بر مقدمه

  تحويل مساوات به اصل تعدي 2.3.2
فقـط   نـه متعلق به غالمرضا ذكياني است كه طبق آن معاصران شاخص ديگر در ميان  ةنظري

 به اصل تعدي فرو) barbara( بلكه حتي ضرب اول از شكل اول آن قياس مساوات و امثال
ايشـان در  رأي . هايي به اصل تعدي يعني ارجاع و تحويل همة چنين قياس ،شود مي كاهيده
شدن منطق ارسـطو در منطـق    تر ست كه صوريا بر اين» راز بداهت شكل اول قياس« مقالة
سينا، تبديل صورت قضايا از فرم حملي و يا اندراجي به فرم ربطي در منطق سـينوي و    ابن

آمـدن معضـل    گونه استدالل منحصر در قالـب قيـاس اسـت موجـب پديـد      اين باور كه هر
تـرين   يكـي از عمـده   ،زيـرا اوالً  ،شده است ها آنماندن  و الينحل هايي چون مساوات قياس
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هايي چـون مسـاوات    صوري به قياس صرفاًجوي مقدمات خارجي، نگرش و داليل جست
فرم ربطي از اصل  ،ثانياً؛ عينه تكرار نشده است كه در آن به لحاظ صورت حد وسط بهاست 
چنـين   ةرم حملي يا اندراجي، همـ د در حالي كه در فشو مي لحاظ صورت دورتره تعدي ب
چنـين   ةو ثالثـاً، همـ   ؛آينـد  مـي  به فرم اصل تعـدي در  barbaraهايي و نيز خود قياس  قياس
و فـرد   ،در عرض، قياس اقتراني قرار دارنـد و نـه در طـول آن   ) نظير مساوات(هايي  قياس

چنـين مشـكلي   كه اصوالً در منطق ارسـطويي   نتيجه آن. اصل تعدي است ها آن ةبالذات هم
  :آيد پيش نمي

ست كه استدالل منحصر به قياس نيست، بنابراين ضـرورتي نـدارد هـر نـوع     ا حقيقت اين
تـرين تقريـر اصـل     سـاده . استداللي از جمله اصل مساوات را به قياس اقتراني ارجاع دهيم

پيداست كـه نسـبت مسـاوات متعـدي     . ج = پس الف ،ج = ب = الف: ستا مساوات اين
ايـن  . تواند از امر اول به امر سوم عبور كنـد  مي امر مشترك ب ةواسطه سبت باين ن. است

 عموم و دانشمندان توسط كه هاست قرن يموضوع بديهي بوده و بدون علم به قياس اقتران
  ).17 :1389 ،يانيذك( رديگ يمورد استفاده قرار م مردم

و بر مصادره به  داند ميمل أهايي را محل ت قياس نيامكان اثبات چن اساساًدر ادامه  شانيا
  .كند ميتأكيد هاي متكي بر مقدمات خارجي  مطلوب بودن استدالل

  
  اثبات قياس مساوات با تكيه بر مبحث نسب اربعه در منطق قديم. 3

طور ه اي خارجي ناتوان از اثبات قياس مساوات ب متكي بر مقدمههاي  حل  راه ةديديم كه هم
فرض كه در قيـاس   جا با اين پيش در اين. طور اعم بودنده هاي مشابه ب اخص و ساير قياس

مساوات، مفاهيم يا حدود واردشده در قياس، مفاهيمي كلي هستند به روشي بسيار سـاده و  
هاي  قياس هدر ادام. كنيم هاي اقتراني متعارف، قياس مساوات را اثبات مي با استفاده از قياس

 هـا  آنديگري را كه متضمن نسب اربعه باشند، طرح، و با همان روش به بررسـي و اثبـات   
اي كوتـاه بـه    اشاره نظر، اجماالً مد حل  راه ةپيش از ورود به بخش اصلي و ارائ .پردازيم مي

  .شود بحث نسب اربعه مي
  
  نسب اربعه 1.3

شود مبحث نسب اربعه است،  يكي از مباحثي كه ذيل بحث كليات در منطق قديم مطرح مي
) )particular(در برابـر جزئـي   ( )universal(كه به روابط چهارگانـه ميـان دو مفهـوم كلـي     
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) يفرض اي يخارج( يمتعدد افراد آن يبرا بتوان نفسه يف كهست ا مفهوم كلي آن .پردازد مي
  ).79 :1359 ،يخوانسار( فرض كرد

توانـد   ، چهـار نسـبت مـي   همواره و منحصراًشان،  كلي از جهت مصاديق مفهوم دو انيم
  .وجه منعموم و خصوص  .4 ،عموم و خصوص مطلق .3 ،تباين .2، تساوي .1 :برقرار باشد
معيار اساس منابع موجود اين بحث براي اولين بار توسط ابوحامد غزالي در  و بر ظاهراً

صـورت ابتـدايي    هب المنطق الملخصو پس از او توسط امام فخر رازي در  العلم في المنطق
 شـكل  به و بسط يارمو و ينيقزو يكاتب ،يونجداناني چون خ طرح و در ادامه توسط منطق

  ).1 :تا يب صدف، نيآتش( است درآمده يكنون
اي كه بر هر فردي  مشترك باشند، به گونه كامالً يكل دو) قيمصاد( افراد اگر: يتساو. 1

كند، اين دو كلي نسـبت مسـاوي خواهنـد    كند كلي ديگر هم صدق  كه اين كلي صدق مي
مفهوم كلي الف و : در مقام تعيين مصداق و به زبان نمادين. ضلعي و مثلث مانند سه ؛داشت

  :زير صادق باشند ةكه دو قضي اند مفهوم كلي ب وقتي مساوي
  .هر الف ب است

  ).67 :1385 ،يقراملك فرامرز( است الف ب هر
شـان نسـبت تبـاين برقـرار      كي نداشته باشند، ميـان مشتر فرد چيه يكل دو اگر: نيتبا. 2
مفهوم كلي الف و مفهوم : در مقام تعيين مصداق و به زبان نمادين .مانند دايره و مربع ؛است

  :زير صادق باشند ةكه دو قضي اند كلي ب وقتي متباين
  .هيچ الف ب نيست
  .)همان( هيچ ب الف نيست

افراد كلي ديگر باشـند   يك مفهوم كلي تماماًاگر فقط افراد : عموم و خصوص مطلق. 3
 ؛عموم و خصـوص مطلـق اسـت    ها آند، نسبت ميان نولي افراد مفهوم كلي ديگر فراتر باش

مفهوم كلـي الـف و مفهـوم     :در مقام تعيين مصداق و به زبان نمادين. مانند آسيايي و ايراني
  :زير صادق باشند ةكه دو قضي اند خاص مطلق عام وكلي ب وقتي 

  .هر الف ب است
  ).68 :همان( ب الف نيست برخي

اگر دو مفهوم كلي تنها در برخي موارد مشترك باشـند و  : وجه عموم و خصوص من. 4
نسبت به هم از جهتي اعـم و از جهتـي    ها آنموارد، و در اين صورت هريك از  ةنه در هم

در مقام تعيين مصداق . وجه برقرار است منشان نسبت عموم و خصوص  ميانباشند، اخص 
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كـه دو   انـد  وجـه  عام وخاص منمفهوم كلي الف و مفهوم كلي ب وقتي : و به زبان نمادين
  :زير صادق باشند ةقضي

  .تنها برخي الف ب است
  ).69 :همان( تنها برخي ب الف است

  
  اثبات قياس مساوات 2.3

  :مداري
  . الف مساوي ب است .1
  .ب مساوي ج است .2
  .الف مساوي ج است .3

مطابق تعريـف  . اند بسيط ةروشن است كه مقدمات اين قياس هريك مركب از دو گزار
صادق تحليـل   ةمقدمات قياس مساوات هريك به دو گزاردر بخش پيشين،  نسبت تساوي،

  : شود مي

  
  .و نه دو گزاره A, B, C, D: اند پس درواقع مقدمات قياس مساوات متشكل از چهار گزاره

بـا    Dو Bو ، با هـم  A ،C(ديگر  با هم ها آن) ضربدري(دو ه توان با اقتران دو ب حال مي
  :هاي متعارف، دو قياس منتج و معتبر ساخته و دست به استنتاج زد ، و استفاده از قياس)هم

  
با هـم، مطـابق تعريـف     ها آنايم، كه تركيب عطفي  آورده دست  بهجديد  ةحال دو گزار

 .مطلوب قياس مساوات است ةنتيجن تساوي، هما
  .الف مساوي ج است. 3 ⇐ و هر ج الف است، هر الف ج است
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  :توان به شكل زير خالصه كرد ذكرشده را مي حل  راهكل 

  
خـارجي و بـا    ةسادگي و بدون نيـاز بـه هـيچ مقدمـ     هقياس مساوات ب ،و به اين ترتيب

  .شود رعايت شرايط عمومي و اختصاصي انتاج اثبات مي
  

  هاي متضمن نسب اربعه قياس 3.3
توان متناظر با هريك از نسب اربعه، مقدماتي متضـمن نسـبت سـاخت، كـه      در اين مرحله مي

روش . منـتج و معتبرنـد   ها آنكنند كه برخي از  هاي جديدي را فراهم مي هريك مواد استدالل
بسيط و تركيـب  هاي  تحليل مقدمات به گزاره: قبلي است ةهمان روش ساد ها آنكار در اثبات 

در ادامه بـا تركيـب مقـدمات يـك     . هاي منتج اقتراني در قالب قياس ها آندو و متناسب ه دو ب
 .انـد  آيد كه برخي منتج و برخي عقيم مي دست  بههاي جديدي  نسبت با نسبت ديگر استدالل

 .را نشان داد ها آندليل معتبرنبودن راحتي  هتوان ب در آن موارد كه استداللي منتج نباشد مي

  تباين 1.3.3
  .است ب با نيمتباالف.1 :نسبتمتضمنمقدمات

 .است ج با نيمتبا ب. 2

  ؟. 1

  .هيچ ب الف نيستو  ،هيچ الف ب نيست ⇐ .الف متباين با ب است .1
  . و هيچ ج ب نيست ،هيچ ب ج نيست ⇐ .ج است ب متباين با .2
تـوان هـيچ    نمـي  هـا  آنكليه است، كه بـا   ةبسيط سالب ةچه در دست است چهار گزار آن

ـ . اي گرفـت  توان هـيچ نتيجـه   يمتباين نم ةپس از دو مقدم. قياس منتجي ساخت لحـاظ  ه ب
تواند تساوي، تباين  شهودي نيز چنين است، زيرا با مقدمات فوق، نسبت ميان الف و ج مي

  .وجه باشد منو يا عموم و خصوص مطلق و 
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، اسـتداللي   اي متضمن نسـبتي ديگـر   اين مقدمات و مقدمهتوان با تركيب يكي از  اما مي
ايـن   ماننـد . اي اسـتنتاج كـرد   تحليل و تركيب، نتيجـه  ةجديد ساخت و از آن به همان شيو

  :لاستدال
  .الف متباين با ب است .1
  .است ب مساوي ج .2
  .الف متباين با ج است .3

  
  :شود دو قياس معتبر زير تشكيل مي مقدمه از مقدمات فوق 3با اقتران 

Dهر ج ب است. 
A ستين ب الف چيه.  
E ستين الف ج چيه.  

Bستيب الف نچيه .  
D ج ب است هر .  
F ستين ج الف چيه.  

  
  .با ج است نيالف متبا .3 ⇐ .ستينجالفچيهو .ستينالفجچيه

E f   

بـود نتيجـه    ج بـا  متبـاين  بو  ،ب مسـاوي  الفاگر در يك استدالل  ،ن ترتيبيبه هم
  .خواهد بود ج و الف تباينم

  عموم و خصوص مطلق 2.3.3
  :متضمن نسبتهاي  مقدمات و استنتاج

  
بـراي نمونـه دومـي را    . شوند اثبات مي سادگي بهاند، و  هر دو استدالل معتبر و منتج

  :كنيم ثابت مي
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تـوان   ساير نسب، ميدر ادامه، با تركيب مقدمات متضمن اين نسبت و مقدمات متضمن 

نظيـر ايـن   . هاي متعددي را ساخته و هريك را به همين روش تحليل و اثبات كـرد  استدالل
  :ها استدالل

 .استبيمساو الف
  ج از است مطلق اعم ب
  ج از است مطلق اعم الف

 ببااستنيمتباالف
  اعم مطلق است از ج  ب
  ج با است نيمتبا الف

  .است ب يمساو الف
  ج از است مطلق اخص ب
  ج از است مطلق اخص الف

  :اي را دربرندارند اما مقدماتي نظير مقدمات زير هيچ نتيجه
 ببااستنيمتباالف
  اخص مطلق است از ج  ب
  ؟  

  ب از است مطلقاخصالف
  اعم مطلق است از ج  ب
  ؟  

 بـودن ايـن مقـدمات را در    توان غيرمنتج راحتي با روش تحليل و تركيب مقدمات، مي هب
  .هاي اقتراني نشان داد قالب قياس

  وجه منعموم و خصوص  3.3.3
  )C( :متضمن نسبتهاي  مقدمات و استنتاج

  .اند وجه الف و ب عام و خاص من .1
  . اند وجه ب و ج عام و خاص من .2

  ؟    
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توان حتـي يـك    اند، نمي جزئي هجا كه هم بسيط، از آن ةگزار 8پيداست كه از ميان اين 
وجـه،   مـن درنتيجه با مقدماتي متضمن نسبت عام و خـاص  . قياس اقتراني منتج تشكيل داد

متضمن نسبت عام و  ةاما با تركيب يك مقدم ،اي متضمن نسبت استنتاج كرد توان نتيجه نمي
راحتي  هكه ب. هاي منتج ساخت توان قياس وجه با مقدماتي متضمن نسب ديگر مي منخاص 

 :ها نظير اين قياس. اثبات باشندقابل 
 .اندمساويبوالف .1
  .اند وجه من خاص و عام جب و  .2
  .اند وجه من وخاص عام جالف و  .3

  .اند متباينبوالف.1
  . اند وجه من خاص و عام جب و  .2
  .يستندن مساوي جالف و  .3

  ها آن حل و استنتاج دو نيا به مساوات اسيق مشابه رمتعارفيغ هاي استنتاج يبرخ ارجاع 4.3.3
هاي غيرمتعارف كه منتج و معتبر نيز هستند، مشابه با قيـاس   تر ديديم كه برخي استنتاج پيش

كه از جهـت اثبـات سرنوشـتي چـون      اند شدهدانان طرح و بررسي  مساوات از سوي منطق
  :هاي زير مانند استنتاج. اند قياس مساوات داشته

1.  
  ب از است تر بزرگ الف
  ج از است تر بزرگ ب
  ج از است تر بزرگ الف

2. 
  ب از است درازتر الف
  ج از است درازتر ب
  ج از است درازتر الف

3. 
  ب از است تر كوچك الف
  ج از است تر كوچك ب
است از ج  تر كوچك الف  

4.  
  .ب است جزو الف
  .ج است جزو ب
  .ج است جزو الف

فرض كه مفاهيم و حـدود   را نيز با اين پيش ها آنها و نظاير  رسد، اين استنتاج نظر مي  هب
 A، جهت تبيين و نه اثبات، بتوان به دو قيـاس   از سنخ مفاهيم كلي هستند ها آنواردشده در 

  . ارجاع داد) 2.3.3 در بخش( Bو 

  
هايي را تبيـين   شوند، چنين استدالل كه خود اثبات مي Bو  Aدو قياس  ،به عبارت ديگر

و  هـا  آنگيرد و نه در عـرض   قرار مي 4 و 3 و 2 و 1هاي  در طول استدالل Bو  A .كنند مي
شـوند   ارجاع داده مـي  Bو  Aاست كه به سبب به اين  صرفاًاند،  درست 4 و 3 و 2 و 1اگر 

هـاي   و استنتاج Aبه قياس  ها آنو نظير  2و  1 ةهاي شمار استنتاج. شوند دو اثبات مي كه آن
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گفتني است كـه مرحـوم مظفـر    .شوند ارجاع داده مي Bبه قياس  ها آنو نظاير  4و  3 ةشمار
 تـر  كوچك«را همان  »از مطلق اخص«و  ،»تراز بزرگ« را همان »اعم مطلق از«عبارات  اساساً

  ).181 /1: 1384 مظفر،( داند يم ياضير علوم در »از
اند و  آن، كه عقيمدر زير و نظاير  5ند استنتاج مان يرمتعارفيغ يها استنتاج گريد يسو از

بـودن   يعنـي عقـيم  . شـوند  ارجـاع داده مـي  ) C )3.3.3اي دربر ندارند، به قيـاس   هيچ نتيجه
  ؛شود مي تبيين Cبودن قياس  اثبات عقيم ةوسيله ب 5استداللي چون 

5
  .است ب مشابه الف
  .است ج مشابه ب

  ؟

→  

(C) 
  .اند وجه منالف و ب عام و خاص . 1
  . اند وجه منب و ج عام و خاص  )2(

  ؟

كه در منطـق قـديم از    4و  3و  2و  1هايي چون  شود كه استدالل روشن مي ،به اين ترتيب
  .گيرند ديگر قرار مي ةعرض آن نيستند و در يك مرتب آمدند، هم مي شمار  هسنخ قياس مساوات ب

  
  گيري نتيجه. 4

يـك مسـتلزم دو   قياس مساوات، اگر كه شامل حدود كلي باشند، هـر  ة دهند تشكيلمقدمات 
هاي اقتراني  غفلت از اين مسئله و تالش براي اثبات آن در قالب قياس. اند بسيط ربطي ةگزار

مانـدن   ثمـر  با همان مقدمات كه متضمن نسبت هستند، موجب افتـادن بـه دام مغالطـه و بـي    
از بسيط با تكيه بر مبحث نسب اربعه، كـه  هاي  و اما تحليل آن به گزاره ،ها خواهد شد تالش

بـر آن   عالوه. كند نهايت ساده مي را ممكن و بي دانان مسلمان است، اثبات آن ابداعات منطق
هاي  بسط اين روش و درآميختن دو مبحث قياس و نسب اربعه، موجب پديدارگشتن قياس

چهارگانه، تشـكيل  هاي  كه از مقدمات متضمن نسبت شود معتبر جديدي در منطق قديم مي
اين امر بدين معني است كـه منطـق   . اند ارچوب قابل اثباتههمان چشوند، و همگي در  مي

متضـمن  هـاي   تواند برخي اسـتدالل  ناتوان نيست، و مي كامالًقديم در طرح و اثبات نسب، 
  .بر مقدمات اصلي حل كندنسبت را در قالب قياسي، بدون نياز به هيچ صدق منطقي، زياده 

  
  منابع
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