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Abstract 

Theophrastus, a student and successor of Aristotle, in addition to describing his 

master's logical system, also tried to reform and expand it. Furthermore, he 

introduced forms of argument that were either not mentioned at all in Aristotle's 

works or that Aristotle merely referred to in passing. One of these forms proposed 

by Theophrastus is prosleptic syllogisms. Although brief references to this type of 

argument can be found in Aristotle's Organon, the elaboration of these arguments 

and their specific naming is related to Theophrastus. 

This particular form of argument does not fit into Aristotle's analogical system. 

Of course, for some of these types of arguments, equivalents can be found among 

the moods of Aristotelian syllogism. But not all of them can be reduced to 

categorical syllogism. It seems that the discussion of prosleptic syllogisms is 

beginning a second-order logic and a discussion of the relationship between 

concepts and universals. 

Keywords: Theophrastus, prosleptic proposition, prosleptic syllogism, second order 
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  علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاهپژوهي منطق
  272 -  253، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12)، سال ترويجيـ علمي نامة علمي (مقالة  دوفصل

  اضافه- حد- هاي داراي قياسو تئوفراستس 

  *فرشته نباتي

  چكيده
بـراي تكميـل و    ،اسـتادش  نظام منطقـي شرح  جز بهتئوفراستس شاگرد و جانشين ارسطو، 

ي يها هم شد. عالوه بر اينها او صورت آنكار اصالح و بسط  دست بهغناي بيشتر اين نظام 
استداللي را معرفي كرد كه در آثار ارسطو يا اصال ذكري از آنها وجود نداشت يا ارسطو تنها 

هاي استداللي كه تئوفراسـتس   بود. يكي از اين صورت را به آنها اكتفا كردههايي گذ به اشاره
اي  توان اشـاره  اضافه هستند. گرچه در ارگانون ارسطو مي- حد- هاي داراي مطرح كرد قياس

گـذاري   نـام  ها و ولي شرح و بسط اين استدالل مختصر به اين نوع استدالل را مالحظه كرد
  است. خاص آنها مربوط به تئوفراستس 

توان براي برخي از  ميگنجد. البته  اين شكل خاص استداللي در نظام قياسي ارسطو نمي
هاي ارسطويي يافت. ولي همه انواع  هايي در ميان ضروب قياس ها معادل انواع اين استدالل

هـاي   رسد طرح و بحـث از قيـاس   نظر مي هاي حملي نيستند. به ها قابل تحويل به قياس آن
فه ورود به منطق مرتبـه دوم و ورود بـه بحـث از نسـبت ميـان مفـاهيم و       اضا- حد- داراي
 است.  تكليا

، منطق اضافه- حد- هاي داراي قياس ،اضافه- حد- هاي داراي گزاره ،تئوفراستس ها: دواژهيكل
  مرتبه دوم
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  قدمهم. 1
شاگرد، دوست و همكار ارسـطو بـود و   ) Theophrastus (c. 371–287 BCE)(تئوفراستسس 

تـرين و   او مهـم  ،او مديريت لوكئوم را برعهـده داشـت. در ميـان شـاگردان ارسـطو     پس از 
گويند بيست اثر منطقي داشته  است. مي هاي متعددي داشته و نوشته  دان بوده ترين منطق اصيل

ولي متاسفانه تنها چيزهاي باقيمانده از او حدود هفتاد قطعه اسـت كـه از طريـق شـارحين     
با اين حال از   و انتساب برخي از آنها به او هم محل ترديد است.  ارسطو به دست ما رسيده

ــه  هــاي محــدود مــي همــين نوشــته  دســت آورد. تــوان تصــويري از نظــرات منطقــي او ب
)Bochenski, 1951, p. 72(  

  توان در اين چهار دسته جاي داد: بخشي از كارهاي منطقي مهم تئوفراستس را مي
هـايي در جهـت    هاي ارسطو مطالبي بيان كرده و گام تئوفراستس درچهارچوب قياس. 1

است. مثال او پنج ضـرب غيرمسـتقيم را بـه     تكميل، بسط و گسترش نظرات ارسطو برداشته
 ,Baralipton, Celantes, Dabitisضروب شكل اول اضافه كرده است. اين ضروب عبارتند از: 

Fapesmo, Frisesomorum در ايـن   :كند افزودن اينها شكل اول را اينطور بازتعريف مي. او با
ــدم     ــي از مق ــط در يك ــد وس ــكل، ح ــت.    ش ــول اس ــري محم ــوع و در ديگ ات موض

)Lerodiakonou, 2020( 

هـا انجـام    سازي و رفع كاسـتي  او در منطق موجهات ارسطويي تالشهايي براي ساده. 2
و   ا از سيستم موجهاتي حذف كردهر )contingency(است. از جمله اينكه امكان خاص  داده

كه نتيجه تابع ضـعيفترين (اخـس)    ارائه دادهسازي نظريه موجهاتي  براي سادهاين قاعده را 
 )William Kneale & Martha Kneale, 1962, pp. 101-102(مقدمه است. 

هاي ارسطويي متشكل از مقدمات حملي بسيط هستند. اما تئوفراستس عالوه بر  قياس. 3
هـايي كـه    يعني قياس 1كردههايي با يك مقدمه غير بسيطبحث  هاي ارسطويي از قياس قياس

 William Kneale & Martha(اي شـرطي، فصـلي يـا حملـي اسـت.       يك مقدمه آنها گـزاره 

Kneale, 1962, p. 105(  هاي تماما شرطي س قيااو در كنار اينها )wholly hypothetical(،  را هم
مثـل ايـن اسـتدالل كـه      شـرطي هسـتند.   ها هر دو مقدمه، اين قياس. در است كردهبررسي 

 Aاست پس اگر چيزي  Cباشد آن چيز  Bاست و اگر چيزي  Bباشد آن چيز  Aچيزي   اگر«

هاي حملي، در سه دسـته   سها را هم مثل قيا تئوفراستس اين قياس » است Cباشد آن چيز  
  )Bobzien, Ancient Logic, 2020( است. جاي داده
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هاي ديگري را مطرح مي كند  هاي ارسطويي قياس تئوفراستس در كنار بحث از قياس. 4
هـاي   ها با مقدمات قياس كه خصوصيت اصلي آنها اين است كه يكي از مقدمات اين قياس

داراي يـك حـد    ،حملي ارسطو متفاوت است. به تعبير خود تئوفراستس اين مقدمـة ويـژه  
هاي واجد  و قياس )prosleptic )κατά πρόσληψινهاي  هاضافه است. او اين مقدمات را گزار

- حـد - هاي داراي ها را گزاره . ما اين گزارهاست ناميده prosleptic هاي اين مقدمات را قياس
  ناميم.  اضافه مي- حد- هاي داراي هاي مربوط به آنها را هم قياس اضافه و قياس

اضافه اسـت ولـي   - حد- هاي داراي در اين مقاله قصدمان معرفي و بررسي همين قياس
توان  رسد تقريبا در مورد همه اين موارد مي پيش از آن، ذكر يك نكته الزم است. به نظر مي

تئوفراستس بسياري  ظاهرا پيدا كرد،در آثار خود ارسطو اي  پيشينهنظرات تئوفراستس  براي
  2تاثير ارسطو بيان كرده است. از اين مطالب را تحت

  
  اضافه - حد- هاي داراي گزاره. 2

طور كه پيش از اين گفتيم متاسفانه آثار تئوفراستس به دست ما نرسيده است (به جـز   همان
تـوان در شـروحي كـه بـر آثـار او و ارسـطو نوشـته شـده          قطعاتي اندك از آنها). امـا مـي  

آورد و از روي آنها به بازسـازي ايـن نظريـه     دست بههاي مناسبي از اين نوع قياس  گزارش
پرداخت. از جمله در برخي از شروح اسكندر افريدوسي بر آثار ارسطو، يا شروح آمونيوس 

  . 3است و فيلوپونوس در اين مورد صحبت شده
گزاره هاي  شوند هاي ارسطويي كه شامل موضوع و محمول (دو حد) مي مقدمات قياس
كند كه حاوي و واجد يك حد  هايي را معرفي مي ما تئوفراستس گزاره. احملي بسيط هستند

اما حـد سـوم نـامتعين     )determinate(ها مشخص و متعين  دو حد اين گزاره اضافه هستند.
)indeterminate( .است 

بـر   )(آن چيزطور كلي حمل شود  بر انسان به هر چه«اين گزاره را در نظر بگيريد:  مثالً
حــدود متعــين و » نــاطق«و » ســانان«در ايــن گــزاره » شــود حمــل مــيطــوركلي  نــاطق بــه
هستند اما عالوه بر آنها حد ديگري هم وجـود دارد كـه نـامتعين اسـت. آن حـد        مشخص
  شود. است كه بر انسان و ناطق حمل مي چيزينامتعين 

هايي كه حاوي  اضافه و قياس- حد- هاي داراي هايي شبيه اين را گزاره تئوفراستس گزاره
هـاي   مقدمه اول قيـاس خواند.  اضافه مي- حد- هاي داراي هاي اينچنيني باشند را قياس ارهگز
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و مقدمه دوم قياس، يك گزاره حملي بسيط است كه  اضافه- حد- دارايمورد نظر او گزاره 
است كه به جاي حد نامتعين، يك مفهوم  اضافه- حد- دارايدرواقع همان قسمت اول گزاره 

بـا   اضافه- حد- داراياست. از اين دو مقدمه، قسمت دوم گزاره  و حد متعين جايگزين شده
او بـر اسـاس محـل قرارگيـري     شـود.   جايگزيني حد متعين به جاي حد نامتعين، نتيجه مي

گانه قيـاس حملـي ارسـطويي)     اضافه (متناظر با اشكال سه- حد- حدنامتعين در گزاره داراي
  كند.  اضافه را شناسايي مي- حد- سه شكل قياس داراي

  
  

  
  

  
  توان اينطور نمايش داد: سه شكل مد نظر او را مي

 مطـرح بـوده قاعـدتاً تئوفراسـتس و     هاي حملي ارسطويي تنها سه شكل چون در قياس
هـا   انـد  بـراي ايـن قيـاس     اضـافه بـوده  - حد- هاي داراي هايي كه درصدد بيان قياس مشايي

حد نامتعين، محمول گزاره حملي قسمت اول و  )اضافه-حد-واجدشكل اول: در مقدمه اول (يعني در گزاره 
 موضوع گزاره حملي قسمت دوم است.

 شودحمل مي آن شود جوهر به طور كلي بربه طور كلي بر انسان حمل مي هرچهمقدمه         
 دشوطوركلي بر انسان حمل ميمقدمه         حيوان به

 شودنتيجه         جوهر به طور كلي بر حيوان حمل مي

حد نـامتعين در هـر دوقسـمت، محمـول گـزاره       )اضافه-حد-واجدشكل دوم: در مقدمه اول (يعني در گزاره 
 است. حملي

 شودطور كلي بر ناطق حمل ميبه  آن چيزشود به طور كلي بر انسان حمل مي هرچهمقدمه            
 شودطوركلي بر انسان حمل ميحيوان به        مقدمه    

 شودنتيجه            حيوان به طور كلي بر ناطق حمل مي

حد نامتعين در هر دوقسـمت، موضـوع گـزاره     )اضافه-حد-واجدشكل سوم: در مقدمه اول (يعني در گزاره 
 حملي است.

 شودجسم به طور كلي حمل مي آن چيزكه حيوان به طور كلي حمل شود بر  هرچهمقدمه           بر  
 شودطوركلي بر انسان حمل ميمقدمه           حيوان به

 شودنتيجه           جسم  به طور كلي بر انسان حمل مي
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توان شكل چهـارمي را هـم    اند. ولي مي هاي حملي را شناسايي كرده شكل متناظر قياس  سه
  ها در نظر گرفت به اين شكل: س براي اين قيا

  
اضافه را - حد- هاي داراي دانان متعددي درصدد برآمدند تا قياس منطقدر دوران معاصر 

، لجِوسـكي كـه دو مقالـه در ايـن زمينـه دارد      ما در اينجا از صـورتبندي بندي كنند  صورت
اضـافه از ايـن نمادهـا    - حـد - هاي داراي قياسبراي ارائه صورتبندي او از  4كنيم. استفاده مي
  كنيم: استفاده مي

  است A ،Bهر     AaBگزاره موجبه كليه        
  نيست  A ،Bهيچ     AeBگزاره سالبه كليه         

 است  A ،Bبعضي     AiBگزاره موجبه جزييه       

  نيست  A ،Bبعضي     AoBگزاره سالبه جزييه        

مثـال بـراي اشـكال چهارگانـه      تـوانيم چهـار قياسـي كـه بـه عنـوان      با اين نمادها مي 
  5بوديم را اينطور صورتبندي كنيم:  آورده

 AaC  ⊢  CaB  ,    (AaX →XaB)(X∀)  شكل اول
 AaC  ⊢  BaC  ,    (AaX →BaX)(X∀)  شكل دوم
 CaA  ⊢  CaB  ,    (XaA →XaB )(X∀)  شكل سوم

  شكل چهارم

نـامتعين، موضـوع گـزاره حملـي      حـد  )اضـافه -حـد -واجـد شكل چهارم: در مقدمه اول (يعني در گـزاره  
 اول و محمول گزاره حملي قسمت دوم است. قسمت

 شودبه طوركلي بر ضاحك حمل مي آن چيزشود به طور كلي انسان بر آن حمل مي هرچهمقدمه         
 شودميطوركلي بر ناطق حمل مقدمه         انسان به

 شودنتيجه         ناطق به طور كلي بر ضاحك حمل مي
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(∀X)( XaA →BaX)    ,  CaA  ⊢  BaC 
 همـه  ،اضافه- حد- دارايهاي  اجزاي گزارهها  كنيد در اين مثال طور كه مالحظه مي همان

هايي كه در متون باستان براي اين نوع اسـتدالل   در اكثر مثال  هستند.هاي موجبه كليه  گزاره
اي  اضافه حاوي دو گزاره موجبه كليه است ولي هيچ اشاره- حد- گزاره دارايهم آمده است 

چنين چيزي وجود ندارد. درواقع هيچ قيد و شرطي درمورد كميت و كيفيـت ايـن    به لزوم
نند هر يك از اتو اضافه مي- حد- هاي بسيط درون گزاره داراي ها وجود ندارد. و گزاره گزاره

كنند كه اولين بار لجِوسكي است كه با توجه به اين  ها اشاره مي محصورات اربعه باشند. نيل
گانـه   ضـرب مختلـف اشـكال چهـار     64چهارم به سه شـكل قبلـي،   مساله و افزودن شكل 

 ,William Kneale & Martha Kneale( است. اضافه را صورتبندي كرده- حد- هاي داراي قياس

1972, p. 195( .  
لجِوسكي براي اين كه صورت كلي اشكال را نمايش دهد به جاي نماد مربوط به كميت 

در واقع هر يك از محصـورات   كند كه مي استفاده (Φ,Ψ)ها از نمادهايي عام  و كيفيت گزاره
اضـافه را بـه   - حـد - هاي داراي توان قياس د. حاال مينقرار بگيربه جاي آنها د نتوان اربعه مي

  صورت كلي به اين شكل نشان داد:
 AΦC ⊢  CΨB  ,    (AΦX →XΨB)(X∀)  شكل اول
 AΦC  ⊢  BΨC  ,    (AΦX →BΨX)(X∀)  شكل دوم
 CΦA  ⊢  CΨB  ,    (XΦA →XΨB )(X∀)  شكل سوم

 CΦA  ⊢  BΨC  ,    (XΦA →BΨX )(X∀)  شكل چهارم
- مقدمه متفاوت داراي 16توانيم  با توجه به اينكه چهار سور داريم پس در هر شكل مي

ضـرب   64ضرب و در مجموعِ چهار شـكل   16اضافه داشته باشيم يعني در هر شكل - حد
مـورد   11ضمن تحقيقات خود در متون باستان، تنها گويد در  خواهيم داشت. لجِوسكي مي
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او در  )Lejewski, On prosleptic syllogisms, 1961, p. 164) اسـت.  از ايـن ضـروب را يافتـه   
  است.  اضافه را در فهرستي آورده- حد- گزاره داراي 64دوم خود همه   مقاله

 

  اضافه در آثار ارسطو- حد- هاي داراي ردپاي قياس. 3
- حـد - هـاي داراي  هـا و قيـاس   آيا نخستين توجه به گزارهشود،  پرسشي در اينجا مطرح مي

 ؟هـايي را مرهـون ارسـطو اسـت     اضافه از خود تئوفراستس است يا  او ايده چنـين قيـاس  
اسـت. مـثال نگـاه كنيـد بـه       هاي ارسطو وجـود داشـته   شده اين ايده و مفهوم در نوشته گفته

)William Kneale & Martha Kneale, 1972, pp. 201-205( و )Lejewski, On prosleptic 

syllogisms, 1961, pp. 164-167(  و)Malink, 2012( 

 )circular proofs( دور برهـان  ي را تحت عنـوان  ارسطو در كتاب دوم تحليل اول مبحث
ه كنـد كـ   هايي استفاده مـي  از گزاره» دور برهان«. او در جريان طرح و پيگيري كند مي مطرح

  اضافه است. - حد- هاي داراي ساختارشان همان ساختار گزاره
قياسي ديگر مقدمـه  نتيجه گرفتن چيزي كه در  كند: را اينطور تعريف مي» دور برهان« او
اسـت بـه وسـيله نتيجـه آن قيـاس [قيـاس اصـلي و اوليـه] و عكـس مقدمـه ديگـر             بوده

)Aristotle, 1991, pp. 57b19–20( توان قيـاس ديگـري    فروض ميياس ميعني از روي يك ق
دست آورد به اين ترتيب كه نتيجه و عكس يكي از مقدمات را به عنوان مقـدمات قيـاس    به

آوريم و ديگر مقدمه قياس اصلي، نتيجه قياس جديد خواهد بود. براي هر قيـاس   جديد مي
بـات صـغري اسـت و ديگـري بـراي      دور تشكيل داد كـه يكـي بـراي اث    برهانتوان دو  مي

كبري. تذكر اين نكته در اينجا الزم است كه منظور از عكس در اينجا عكس مسـتوي    اثبات
ييـر جـاي موضـوع و محمـول اسـت      اصطالحي و مرسوم نيسـت بلكـه منظـور صـرفا تغ    

تغير كميت و كيفيت گزاره اصلي). ارسطو در  بخش موردنظر از تحليـل اول نتيجـه     (بدون
را بررسي كرده است. مثال در مورد ضرب   قياسضروب مختلف كارگيري برهان دور بر  به

  كند: باربارا به اين شكل عمل مي
                            AaB  ,  BaC  ⊢   AaCقياس اصلي    

 AaC  ,  CaB  ⊢  AaB              (57b25-28)دوري براي صغري      برهان

 BaA  ,  AaC  ⊢  BaC          (57b22-25)دوري براي كبري             برهان
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  ضرب باربارا هستند. ،هر دو برهان دوري مثل خود قياس اصلي
 برهـان  هايي كه يك مقدمه آنها سالبه كليه اسـت وقتـي بخـواهيم آن    اما در مورد قياس

شـود.   دوري را تشكيل بدهيم كه الزم باشد مقدمه سالبه عكس شود كار كمي پيچيـده مـي  
  ظر بگيريدمثال ضرب كالرنت را در ن

  AeC                     AaB  ,  BeC  ⊣  قياس اصلي                             

        AeC  ,  CeB   ⊢  AaB      قياس دوري براي صغري        

به هسـتند. بـا ايـن حـال ارسـطو      اين قيـاس نـامعتبر اسـت چـون هـر دو مقدمـه سـال       
 تـري بـراي   عكس پيچيدهگويد  تبندي كند. او ميدور  مناسبي را صو برهانكند تا  مي  تالش

: گيريم. عكس موردنظر ارسـطو ايـن اسـت    در نظر مي» نيست B ،Cهيچ «مقدمه سالبه كليه 
ايـن    6»به همه آنها تعلق دارد Bباشد  به هيچكدام از موارد آن تعلق نداشته Cهرچيزي كه «

اضافه ناميد. حـاال  - حد- ها را  دارايهايي را دارد كه تئوفراستس آن گزاره دقيقا ساختار گزاره
  AeC  ,  (∀x)(XeC→XaB)    ⊢  AaB  اين صورت نوشت:  توان قياس دور را به مي

ــز ضــرب   ــه ج ــورد ضــروب   Celarentب ــين مشــكل در م  Ferio-Ferison-Festinoهم
  7كند. دارد و ارسطو همه آنها را به همين ترتيب صورتبندي مي  وجود

هاي  ها و قياس توان نقطه آغاز توجه به گزاره ارسطو در اينجا ميبا توجه به نحوه بحث 
، طـرح  هـا  البته توجه مبسوط به ايـن قيـاس    اضافه را در آثار خود ارسطو ديد.- حد- داراي
 ,Huby, 2007) و همينطور نامگذاري آنها حتما مرهون تئوفراستس است. هاي مختلف شكل

p. 132(  
 

هـاي   هـا و قيـاس    اضافه با گـزاره - حد- رايهاي دا ها و قياس نسبت گزاره. 4
 حملي

اضافه نوعي - حد- و آن اينكه آيا گزاره هاي داراي شود مييك پرسش مهم در اينجا مطرح 
هاي بسيط حملي كه  توان به جاي آنها از گزاره يمستند؟ آيا هگزاره حملي تغييرشكل يافته 

هـاي   توان قيـاس  مي پسكار را كرد ارز و معادل آنها هستند استفاده كرد؟ اگر بتوان اين  هم
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و  هاي معمول حملي ارسطويي برگرداند و مبحث گـزاره هـا   اضافه را به قياس- حد- داراي
  افزايد. اضافه چيزي به نظام قياسي ارسطو نمي- حد- داراي هاي قياس

. حتـي در برخـي   اسـت  هاي مذكور مطرح بـوده  س اين پرسش از همان ابتداي طرح قيا
هـاي   كرده اين قياسها قابل تبديل بـه قيـاس   شده كه خود تئوفراستس هم فكر مي منابع گفته

- هـاي داراي  هـا را گـزاره   گويد تئوفراستس اين گزاره حملي هستند. اسكندر افروديسي مي
هـا تنهـا    نشان داد كه ايـن گـزاره   )On Affirmation(» در باب ايجاب«اضافه ناميد و در - حد
جالينوس هنگـام   )Huby, 2007, p. 132( هاي حملي تفاوت در بيان است. فاوتشان با گزارهت

گويـد مشـائيون    آورد ولـي مـي   اضافه نامي از تئوفراستس نمي- حد- هاي داراي طرح قياس
و اهميـت   هـا كـم   معتقد است كـه ايـن قيـاس    اواند. اما  ها داشته توجه خاصي به اين قياس

اگر واقعا چنـين باشـد    )William Kneale & Martha Kneale, 1962, p. 109( .هستندفايده  بي
. دو سـوال اينجـا مطـرح اسـت     حاصـلي نـدارد  هـا   هـا و قيـاس   پس اصال طرح اين گزاره

دانسته ياخير و دوم اينكـه آيـا    هاي حملي مي كه آيا تئوفراستس اينها را معادل گزاره اين  اول
هـاي حملـي هسـتند     اضافه معـادل گـزاره  - حد- ايهاي دار گزاره همهتوان نشان داد كه  مي
دهد  ها نشان مي ها و قياس خير. در مورد سوال اول پرايور هنگام بحث از اين گونه گزاره  يا

هاي حملي هستند و معتقـد اسـت تئوفراسـتس همـه      ها و قياس برخي از اينها معادل گزاره
 ,Prior, 1955( سـته اسـت.  دان هاي حملـي مـي   اضافه را معادل گزاره- حد- هاي داراي گزاره

p.122( هـا ادعـاي    تئوفراستس فقط در مورد برخي از انواع اين گزاره واقع امر اين است كه
از متـون بـه جـا مانـده از او     اسـت ولـي    هاي حملي را مطرح كرده معادل بودنشان با گزاره

ن نظـري  هـا چنـي   ها و قياس نيست كه آيا او در مورد همه انواع و ضروب اين گزاره  معلوم
  داشته است يا خير .

هاست.  نيازمند بررسي تفصيلي همه اين گزاره آنپاسخ به پرسش دوم مهمتر است و اما 
را ن اخود مشائي شده توسط مطرح سه شكلضروب تنها  اي نه ويليام نيل و مارتا نيل در مقاله

اند تـا   كرده بررسيها را تفصيال  س ضرب چهار شكل ممكن اين قيا 64مطرح كرده اند بلكه 
جـا   ها چيزي افزون بر نظام قياسي ارسطويي دارند يا خير. در اين روشن شود آيا اين قياس

شويم تنها به گزارشي كوتاه از آن اكتفـا مـي كنـيم تـا      وارد جزييات طرح تفصيلي آنها نمي
  نحوه كار آنها روشن شود. 
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. بايد توجـه داشـت كـه    اند ردهبررسي كاضافه را - حد- هاي داراي گونه گزاره 64ها  نيل
اضافه  هستند و به اعتبار همـين  - حد- اضافه داراي يك مقدمه داراي- حد- هاي داراي قياس
ديگـر و نتيجـه قيـاس، سـاختار      ضـرب هسـتند. مقدمـه    64هـا داراي   ها اين قيـاس  گزاره
 اضافه درون آنهاست. كل بحث- حد- هاي داراي ها به گزاره دارند پس قوام اين قياس  حملي
اضـافه شـكل   - حـد - مقدمـه داراي  هـا حـول محـور    بندي ايـن قيـاس   ها و نحوه دسته نيل

  است.  گرفته
  اند: اضافه آمده- حد- هاي داراي شكل گزاره 64در جدول زير 

  شكل اول  شكل دوم  شكل سوم  شكل چهارم

(∀X)(XaA→BaX) (∀X)(XaA→XaB) (∀X)(AaX→BaX) (∀X)(AaX→XaB) 1 
(∀X)(XaA→BeX) (∀X)(XaA→XeB) (∀X)(AaX→BeX) (∀X)(AaX→XeB) 2 
(∀X)(XaA→BiX) (∀X)(XaA→XiB) (∀X)(AaX→BiX) (∀X)(AaX→XiB) 3 
(∀X)(XaA→BoX) (∀X)(XaA→XoB) (∀X)(AaX→BoX) (∀X)(AaX→XoB) 4 
(∀X)(XeA→BaX) (∀X)(XeA→XaB) (∀X)(AeX→BeX) (∀X)(AeX→XaB) 5 
(∀X)(XeA→BeX) (∀X)(XeA→XeB) (∀X)(AeX→BeX) (∀X)(AeX→XeB) 6 
(∀X)(XeA→BiX) (∀X)(XeA→XiB) (∀X)(AeX→BiX) (∀X)(AeX→XiB) 7 
(∀X)(XeA→BoX) (∀X)(XeA→XoB) (∀X)(AeX→BoX) (∀X)(AeX→XoB) 8 
(∀X)(XiA→BaX) (∀X)(XiA→XaB) (∀X)(AiX→BaX) (∀X)(AiX→XaB) 9 
(∀X)(XiA→BeX) (∀X)(XiA→XeB) (∀X)(AiX→BeX) (∀X)(AiX→XeB) 10 
(∀X)(XiA→BiX) (∀X)(XiA→XiB) (∀X)(AiX→BiX) (∀X)(AiX→XiB) 11 
(∀X)(XiA→BoX) (∀X)(XiA→XoB) (∀X)(AiX→BoX) (∀X)(AiX→XoB) 12 
(∀X)(XoA→BaX) (∀X)(XoA→XaB) (∀X)(AoX→BaX) (∀X)(AoX→XaB) 13 
(∀X)(XoA→BeX) (∀X)(XoA→XeB) (∀X)(AoX→BeX) (∀X)(AoX→XeB) 14 
(∀X)(XoA→BiX) (∀X)(XoA→XiB) (∀X)(AoX→BiX) (∀X)(AoX→XiB) 15 
(∀X)(XoA→BoX) (∀X)(XoA→XoB) (∀X)(AoX→BoX) (∀X)(AoX→XoB) 16 

  اند. نوع گزاره را به چهار دسته تقسيم كرده 64ها اين  نيل

توان در مورد  شود ضروبي هستند كه مي ضرب مي 26ها كه شامل  : اين قياسدسته اول
ارز يك گزاره ساده حملي اسـت. پـس    اضافه معادل و هم- حد- ها ادعا كرد مقدمه داراي آن

  هاي قياسهاي حملي هستند.  ها قابل تبديل و تحويل به ضرب درواقع اين ضرب
 11- 8- 6- 3- 1هاي  از شكل اول، ضرب 13و  11- 6- 5- 4- 3اين دسته شامل ضربهاي 

هـاي   از شكل سوم و ضـرب  16و  15- 12- 11- 6- 5- 2- 1هاي  از شكل دوم، ضرب 16و 
  از شكل چهارم است. 15و  11- 8- 6- 4- 2

اضـافه ضـرب سـوم از    - حـد - دارايروش دستيابي بـه گـزاره   در اينجا به عنوان نمونه 
 AaC    ⊢  CiB  ,(AaX→XiB)(X). اين قياس را درنظر بگيريد: كنيم اول را بررسي مي  شكل
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يـاس، معـادل يـك گـزاره     ه ايـن ق اضـاف - حـد - خـواهيم نشـان دهـيم گـزاره داراي     مي
است. چون اين گزاره كلي است پس مي توان به جاي حد نامتعين آن هر حـدي را    حملي
از ايـن گـزاره    به ايـن ترتيـب   دهيم را قرار مي Aجاي حد نامتعين، حد  در اينجا به قرار داد

هميشه صادق اسـت بـا وضـع مقـدم      AaAو چون   AaA→AiBتوان نتيجه گرفت كه   مي
 ،اضـافه مـوردنظر  - حد- . اما براي اينكه نشان دهيم گزاره دارايAiBجه بگيريم ينت توانيم مي

- هم مي توان بـه گـزاره داراي   AiBاست بايد نشان دهيم كه از  AiBمعادل با گزاره حملي 
گيـريم   را هـم فـرض مـي    AaXرا داريم گزاره  AiBاضافه رسيد. براي اين كار، گزاره - حد

)X  اره با يك قيـاس ضـرب   هرچه باشد) از اين دو گزDisamis  رسـيم بـه    مـيXiB  پـس .
يعنـي (بـا يـك دليـل شـرطي)       XiBرسيم بـه   باشيم مي را داشته AaXتوان گفت كه اگر  مي
 (AaX→XiB)(X)تواند هر حدي باشد پـس داريـم:    مي Xو چون  AaX→XiBرسيم به   مي

و  AiBه حملـي  ارز اسـت بـا گـزار    هم (AaX→XiB)(X)اضافه  - حد- بنابراين گزاره داراي
 ,AiBاز شكل اول را تحويل كنيم به اين قياس:  3اضافه ضرب - حد- توانيم قياس داراي مي

AaC⊢CiB   و اين ضربDisamis .نظام قياس حملي ارسطويي است  
اضـافه  - حـد - گـزاره داراي  26دهند كه  نشان مي مورد باال ها  با روندي تقريبا شبيه نيل

- حـد - هـاي داراي  ضـرب قيـاس   26هاي حملي و بنابراين  دسته اول قابل تحويل به گزاره
هـا از   ا در اثبات برخـي از ضـرب  ه هاي حملي هستند. البته نيل اضافه قابل تحويل به قياس

ـ     8سلبيحد انـد. مـثال    ده كـرده الي) اسـتفا (و بنابراين به جاي مرحله وضـع مقـدم از رفـع ت
توان بـه يـك    اين گزاره را نمي (AiX→XiB)(X∀)از شكل اول را درنظر بگيريد:  11  ضرب

 حد سـلبي   Xجاي حد نامتعين  توانيم به مقدمه هميشه صادق تبديل كرد. اما مي اشرطي ب
Aiو گزاره  را بگذاريم → iB دست بياوريم. ولي تالي اين شرطي كاذب است پس با را به 

گـزاره   نقـيض آن  ويك گزاره موجبه جزييـه   خود مقدم .رسيم به نقيض مقدم رفع تالي مي
Aeسالبه كليه  تـوان (مثـل مـورد قبـل)      . مـي AaBو خود اين گزاره معادل است با است   

رسـيد پـس ايـن دو گـزاره،      (AiX→XiB)(X∀)هم مي توان به گزاره  AaBداد كه از   نشان
  ارز و معادل هستند. هم

هـا بـه جـز اسـتفاده از      ها نيـل  ارزي تذكر اين نكته الزم است كه در روند اثبات اين هم
هاي منتج نظام ارسطويي از عناصر ديگر نظام قياسي ارسطو از جمله قواعـد عكـس    ضرب



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12سال  ،پژوهي منطق   264

 

اضـافه در  - حد- هاي داراي دهد كه هريك از  قياس اند. جدول زير نشان مي كرده هم استفاده
  ه كدام ضرب نظام قياس ارسطويي است:گروه اول قابل تحويل ب

  شكل اول  شكل دوم  شكل سوم  شكل چهارم

(2) Camestres 
(4) Baroco 
(6) Cesare 
(8) Festino 

(11) Dimaris 
(15) Dimaris  

(1) Barbara 
(2) Celarent 
(5) Barbara 

(6) Camestres 
(11) Darii 
(12) Ferio 
(15)Darii 

(16) Baroco  

(1) Barbara 
(3) Darii 

(6)Celarent 
(8) Ferio 

(11) Disamis 
(16)Bocardo  

(3) Disamis 
(4) Bocardo 
(5) Camenes 
(6) Camenes 
(11) Datisi 

(13) Ferison 

 8و 7هاي  اضافه است يعني ضرب- حد- هاي داراي : شامل ده ضرب از قياسدسته دوم
از شـكل سـوم و    8و  7- 4 - 3هاي  از شكل دوم و ضرب 7و  4هاي  از شكل اول و ضرب

توان با روشي كـه در مـورد    هاي اين دسته را نمي قياس  از شكل چهارم. 7و  3هاي  ضرب
ها براي ايـن دسـته بـه     هاي حملي تبديل كرد. نيل كار رفت به قياس هاي دسته اول به قياس

تـك   اند. در اينجا هـم وارد جزييـات ايـن روش در مـورد تـك      روش ديگري متوسل شده
كنيم. اما قبل از بررسي اين  شويم و تنها يك مورد را به عنوان نمونه بررسي مي ها نمي گزاره

در اينجـا پايبنـد بـه    باشـيم كـه    يـاد داشـته   بايد بـه اي اشاره كنيم.  نمونه خاص بايد به نكته
انـيم كـه هيچيـك از حـدود قيـاس،      د يعنـي مـي   ،فرض وجـودي ارسـطويي هسـتيم    پيش
در مورد حدود بسيط برقرار اسـت. حـدهاي مركـب     فرض فقط نيستند. ولي اين پيش  تهي
  توانند تهي باشند.   مي A⋂Bيا  A⋃Bمثل 

اضــافه در ضــرب هفــتم از شــكل اول را درنظــر بگيريــد:      - حــد- گــزاره داراي
(∀X)(AeX→XiB)   ،اگر در اين گـزارهᾹ⋂B     را جـايگزين حـد نـامتعينX     كنـيم بـه ايـن

 ايــن گــزاره، صــادق و تــالي آن مقــدم  (Ae(Ᾱ⋂B)→( Ᾱ⋂B)iB)(X∀)رســيم:  مــي  گــزاره
براي اينكه شرطي صادق باشد بايد  بنابراين. استكل گزاره شرطي كاذب  پساست   كاذب Ᾱ⋂B  تهي باشد و اين هم مستلزمᾹeB شود  است و از اين گزاره، نتيجه ميᾹaB.9  

گـروه دوم  اضـافه در  - حـد - هـاي داراي  دهد كه هريك از  قيـاس  جدول زير نشان مي
  به كدام ضرب نظام قياس ارسطويي است:تحويل  قابل
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  شكل اول  شكل دوم  شكل سوم  شكل چهارم

(3) Bramantip 
(7) Bramantip 

(3) Barbari 
(4) Celaront 
(7) Barbari 

(8) Camestros 
(4) Barbari 

(7) Bramantip 
(7) Barbari 

(8) Camenos 

هـاي   است يعني ضرباضافه - حد- هاي داراي : شامل دوازده ضرب از قياسدسته سوم
- 5- 1هـاي   از شكل دوم و ضرب 15و 12- 5- 2هاي  از شكل اول و ضرب 16و  15- 2- 1

ي ايـن دسـته يـك معـادل حملـي      هـا  شود. هيچيـك از قيـاس   از شكل چهارم مي16و  12
  10ندارد.  معمولي

- گـزاره داراي  هر دو گزاره بسيطي كـه اجـزاي   هاي اين دسته در شش ضرب از قياس
گـزاره بسـيط،   كلـي هسـتد و در شـش تـاي ديگـر هـر دو        دهند ل ميرا تشكياضافه - حد

توان نشـان داد كـه    كاربرديم مي اي كه در مورد دسته اول به هستند. با استفاده از شيوه  جزيي
- حـد - هاي گروه سوم مستلزم يك گزاره حملي است. مـثال  گـزاره داراي   هر كدام از گزار

چون اين گزاره در  (AaX→XaB)(X∀)يريد: اضافه در ضرب اول از شكل اول را در نظر بگ
 قرار دهيم Xرا به جاي حد نامتعين  Aتوانيم  مورد همه حدود نامتعين برقرار است پس مي

شـرطي هميشـه صـادق اسـت بـا وضـع       چون مقدم ايـن   .را نتيجه بگيريم  AaA→AaBو 
نظر برسـيم.  اضافه مورد - حد- توانيم به گزاره داراي نميAaBولي از  AaBرسيم به  مي  مقدم

  ارز نيستند.  ها هم پس اين گزاره
اضـافه از  - حـد - ها در اينجا براي رسيدن به يك گزاره حملي معادل با گـزاره داراي  نيل

استفاده و ايـن حـد را    )يا حد كلي( A⋃Ᾱكنند. آنها از حد مركب  روش ديگري استفاده مي
يـا حـد    A⋂Ᾱحد مركب كنند (در برخي از ضروب اين دسته، از  جايگزين حد نامتعين مي

مقدم اين  (aB(A⋃Ᾱ))→(Aa(A⋃Ᾱ))است). به اين ترتيب خواهيم داشت:  تهي استفاده شده
اين يعني همه چيزها  aB(A⋃Ᾱ)رسيم به:  شرطي هميشه صادق است پس با وضع مقدم مي

B .ها اين گزاره را به صورت  نيل هستند⋃B دهند. روشـن اسـت كـه از     نشان مي⋃B   هـم
هـا بـا ترفنـدي توانسـتند      اضافه موردنظر رسـيد. گرچـه نيـل   - حد- توان به گزاره داراي مي

وجـه شـبيه    هـيچ  اضافه فراهم كنند ولـي ايـن گـزاره بـه    - حد- اي معادل گزاره داراي گزاره
هـاي دسـته سـوم را در     توان قيـاس  هاي بسيط حملي ارسطويي نيست و بنابراين نمي گزاره

  ي داد. نظام قياسي ارسطويي جا
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هاي  اضافه است يعني ضرب- حد- هاي داراي : شامل شانزده ضرب از قياسدسته چهارم
- 9هـاي   از شكل دوم وضـرب  14و 13- 10- 9هاي  از شكل اول و ضرب 14و  13- 10- 9

يـك   شود. هيچ از شكل چهارم مي 14و 13- 10- 9هاي  از شكل سوم و ضرب 14و 13- 10
 مولي ندارد.هاي اين دسته يك معادل حملي مع از قياس

مقـدم جزيـي و تـالي كلـي اسـت و       ،اضافه ايـن دسـته  - حد- هاي داراي در همه گزاره
هاي شرطي  گزاره  ها اين هاي قبلي درمورد اينها كارآيي ندارد. بنابراين نيل كدام از روش هيچ

يي تغييراتـي در ايـن گزارهـا    را به گزاره فصلي تبديل كرده و بعد با توجه به نظـام ارسـطو  
شـرطي   (AiX→XaB)(X∀)مثال ضرب نهم از شكل اول را در نظر بگيريـد:   كنند. مي  ايجاد

(AiX)~داخل پرانتز را مي توان تبديل كرد به:   ˅      (XaB)  ،  با توجه به قواعد نظام ارسـطويي
نقيض  ،توان در مولفه اول و مولفه دوم تغييراتي ايجاد كرد. مولفه اول اين گزاره منفصله مي

كنيم و مولفه دوم كه  را عكس ميداخل پرانتز ، گزاره موجبه جزييه يك موجبه جزييه است
نيست و از اين،  اي X شود به هيچ ت با نقض محمول تبديل مييك گزاره موجبه كليه اس

: رسـيم بـه   باشـند. بـه ايـن ترتيـب مـي      ها Xچنين نيست كه بعضي از  شود كه نتيجه مي
~(XiA)  ˅   ~(Xi NAو اين يعني  (  ˅   UB11 ∽  

(XiA)~گوينـد :   اند. آنها مي ها در اينجا دچار خطا شده رسد نيل نظر مي به اما  ˅     ~(Xi ) 
˅  NAيعني     UBاي درواقع آنها   . براي اخذ چنين نتيجه~(XiA)  كننـد:   را اينطور قرائت مـي

حدي تهي  Aنيست يا  Aباشند يا حتي يك شي هم  Aها (اشيا) xچنين نيست كه بعضي از 
Xi)~و بدون مصداق است.  هـا  xهم بايد اينطور قرائت شود كه چنين نيست كه بعضـي   (

هستند. ولي بايد توجه كرد كـه   Bي وجود ندارد يا همه اشيا Bباشند يا هيچ شي غير Bغير
X  در~(XiA)  ˅  ~(Xi د نـامعين يـا بـه تعبيـري متغيـر      متغير شيي نيسـت بلكـه يـك حـ     (

را به زبان منطق جديد اينطور بيان كنيم:  (XiA)~توانيم   است. با توجه به اين نكته مي  حدي
~(∃x)(Xx&Ax) )x  (و چــون متغيــر شــيي اســتX )X  (هــر حــدي متغيــر حــدي اســت

يعني هر حد يا محمولي را در نظر بگيريد  (Xx&Ax)(x∃)~(X∀)باشد پس داريم:    تواند مي
Xi)~تهي اسـت.   Aو اين به آن معنا نيست كه  Aباشد و هم  Xهيچ شيي نيست كه هم  ) 

&Xx)(x∃)~(X∀)توان اينطور نمايش داد:  را هم به زبان منطق جديد مي x)  كه معادل است
Xx~)(x∀)(X∀)با   ˅   Bx). 
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ارز گزاره مورد نظر به يك گـزاره   ها براي يافتن گزاره معادل و هم پس گرچه تالش نيل
ي از خلـط  اين گـام ناشـ   انجامد ولي گام آخر روند مورد نظر قابل قبول نيست. منفصله مي

  ميان سورهاي مرتبه اول و سورهاي مرتبه دوم است.
 

  اضافه - حد- هاي داراي اهميت گزاره. 5
دهد كه تئوفراستس عالوه بر بسط  و تكميل نظام قياسي  چه تا اينجا بيان كرديم نشان مي آن

هـاي حـاوي    ارسطو به انواع ديگري از استدالل هم توجه داشته است. بحث او از اسـتدالل 
همگـي حـاكي از همـين     ،هـاي مركـب   هـاي حـاوي گـزاره    هاي شرطي و اسـتدالل  گزاره
اضافه با طرح بقيـه مباحـث   - حد- هاي داراي ها و استدالل هستند ولي بحث از  گزاره  توجه
 دارد.  هايي تفاوت

اش تالش كرده تا بـه   هاي ارسطو در آثار منطقي ها و اشاره تئوفراستس با احاطه بر نكته
بـراي   نـد. هاي احتمـالي آن را رفـع ك   غناي بيشتري ببخشد و نقصان ارسطويي نظام منطقي

كند كه حاوي مقدمات شرطي هستند. اما توجـه   هايي توجه مي همين مخصوصا به استدالل
عطفـي) در دوره باسـتان مخـتص تئوفراسـتس      - فصـلي  - هـاي مركـب (شـرطي    به گزاره

هايي بوده كه به تعبيـر   پيرامون استداللرواقي  - دانان مگاري است. عمده مباحث منطق نبوده
ـ گير هـا جـاي مـي    امروزي در منطق گزاره ه منطـق قياسـي ارسـطو منطـق     د (درحـالي كـ  ن

هايي با مقدمات شرطي را مورد توجـه   رواقي استدالل- دانان مگاري منطق .)است  محموالت
نها به جـز شـرطيات از   اند تا قواعد حاكم بر آنها را بيان كنند.  البته آ قرار داده و تالش كرده

انـد. خروسـيپوس    هـم صـحبت كـرده    هاي عطفي و فصلي)هاي مركب (گزارهديگر گزاره
اسـت كـه   معرفي كـرده  )indemonstrables( ناپذيرهاقالب استنتاجي تحت عنوان برهان  پنج

در آنها اسـتفاده  هاي مركب گزاره ازو گيرند  قرار ميها همه آنها در چهارچوب منطق گزاره
    )Bobzien, Logic, 2003, pp. 104-106( .است هشد

در ميـان   اضـافه در آن دوران - حـد - هاي داراي ها و استدالل گزاره اي از ظاهرا سابقهاما 
هايي در آثار خود  ها و بصيرت است. البته همانطور كه ديديم اشاره غيرمشايين وجود نداشته

اري مربــوط بــه وع نامگــذبســط و تفصــيل آنهــا و ايــن نــ ولــيتــوان يافــت  ارســطو مــي
دانان زمـان خـود و پـس از خـود را بـه چنـين        است و او بوده كه توجه منطق  تئوفراستس

كنـد صـرف    ها را حـائز اهميـت مـي    ولي آنچه اين استدالل است. هايي جلب كرده استدالل
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هـاي   بـا سـاير اسـتدالل    ها اساسا رسد جنس اين استدالل نظر مي بهنوبودن آنها نيست بلكه 
ها چنان با بقيه نظام منطقي ارسطو متفاوت اسـت كـه    طويي متفاوت است. اين استداللارس

متعلـق   اضافه- حد- دارايهاي  اند بحث ارسطو از برهان دور و طرح گزاره برخي ادعا كرده
   Malink, 2012, p. 163( 12) .اند هاي او افزوده به خود او نيست و ديگران اين را به نوشته

با منطقي روبرو هستيم كه  .ها درواقع ما با منطق مرتبه دوم روبرو هستيم استداللدر اين 
همـين امـر    گويد. آورد و از ارتباط آنها با هم سخن مي بر سر مفاهيم و محموالت سور مي

  شود كه نتوانيم آنها را در چهارچوب نظام قياسي ارسطويي قرار دهيم. موجب مي
اضافه - حد- هاي  داراي ها و قياس براي تحويل گزاره ها در بخش قبلي شاهد تالش نيل

هـا پـس از طـي رونـد طـوالني و ابـداع        هاي حملي ارسطو بوديم. نيـل  ياسقها و  به گزاره
هـا قابـل تحويـل و تبـديل بـه       اين گزاره همههاي خالقانه درنهايت نتيجه گرفتند كه  ش رو

- حـد - دارايهـاي    دسـته گـزاره  . ديديم كه  در ميان چهـار  ندهاي بسيط حملي نيست گزاره
هاي اين  توان براي هريك از گزاره تر بود. مي يابي براي دسته اول از همه موفق اضافه، معادل

هاي ديگر كار بـه ايـن    ارز آن يافت. ولي در مورد دسته دسته، يك گزاره حملي معادل و هم
هـا و   فـرض  اخذ پـيش ها براي يافتن معادل مناسب اوال نيازمند  سادگي نيست. در اين دسته

معادلي كه در انتهـاي مسـير بـه      مقدمات اضافه هستيم و ثانيا در مورد برخي از اينها، گزاره
هاي بسيط حملي ارسطويي ندارد. در شـكل سـوم    وجه شباهتي به گزاره هيچ رسيم به مي  آن

˅  NA    تري مثـل  ي پيچيدهها و در دسته چهارم به معادل  NBيا  B⋃هايي به شكل  به گزاره ⋃B چوب نظـام قياسـي   رهـاي حـاوي آنهـا در چهـا     ها و اسـتدال  رسيم. پس اين گزاره مي
  گنجند.  ارسطويي نمي

رسـد كـه در    ها قرين توفيق است بـه نظـر مـي    اما حتي درمواردي كه رسيدن به معادل
ها در دسته اول انجام شد اما حتي در  يابي ترين معادل رود. موفق ها چيزي از دست مي تبديل

- حـد - دارايهـاي   ارز و معـادل نحـوي گـزاره    آمده هم دست هاي به جا هم گرچه گزاره آن
درواقـع از   اضافه- حد- دارايهاي  هستند ولي محتواي آنها با هم فرق دارد. در گزاره  اضافه

يما در مـورد اشـيا و مصـاديق    كنـيم و سـخن مـا مسـتق     ارتباط مفاهيم و كليات صحبت مي
يعنـي  » شـود  رچيزي بر انسان حمل شود بر ناطق حمل ميه«گوييم  نيست. وقتي مي  كليات

شـود. در اينجـا مسـتقيما از     هر مفهوم و كلي كه بر انسان حمل شود بر ناطق هم حمل مي
هايي كه در قياس  ها تفاوتي اساسي دارند با گزاره كنيم. پس اين گزاره مصاديق صحبت نمي
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درواقع مربوط به منطق مرتبه دوم هستند ها  و استدالل اه اين گزارهشوند.  ارسطويي وارد مي
ها و لجوسكي) براي صورتبندي مناسـب   دانان جديد ( مثال نيل طور كه ديديم منطق و همان

اند. استفاده  استفاده كرده(سورهايي روي حدود و كليات) از سورهاي مرتبه دوم عمال ها  آن
اگر شعار كواين را پيش چشم ها.  از سورهاي مرتبه دوم يعني مسورسازي مفاهيم و محمول

 )To be is to be the value of a variable( »بودن يعني مقدار يك متغير بودن«باشيم كه  داشته
)Quine, 1948, p. 34( توانـد   پس استفاده از اين سورها لوازم وجودشناسانه دارد و كسي مي

البتـه  قائـل باشـد.    هـا  هـا و كلـي   ا استفاده كند كه يك نحوه وجـودي بـراي محمـو   ه از آن
رسد كه اين الزمه وجودي در نظام ارسطويي مشكلي ايجاد كنـد ولـي توجـه و     نمي  نظر به

هـا هـم    تفطن به اين امر در بررسي منطق ارسطويي الزم است. چنانكـه ديـديم حتـي نيـل    
 اضـافه - حـد - دارايهـاي   ارز دسـته چهـارمِ گـزاره    هايي معادل و هـم  درجريان يافتن گزاره

  اند. ها توجه نكرده ده و به تفاوت دو نوع سور به كار رفته در اين گزارهخطا شاردچ
 

  سخن آخر. 6
تئوفراستس به عنوان شاگرد و جانشين ارسـطو آراء و نظـرات درخـور تـوجهي در مـورد      

كند برخي نكات خـام   اصالح و تكميل نظام منطقي ارسطو دارد. او عالوه بر اينكه سعي مي
  تر بيان كند سعي دارد نقايص آن راهم برطرف كند.  تر و كامل تهاين نظام را به شكلي پخ
وجود دارد. اما تئوفراستس  اضافه- حد- دارايهاي  اي گذرا به گزاره درآثار ارسطو اشاره

مـوازات   هـا تـالش كـرده بـه     رههـاي حـاوي ايـن گـزا     با بسط اين مبحث و طـرح اسـتدال  
بنـدي كنـد. روشـن نيسـت كـه       دسـته م ها را هـ  گانه قياس ارسطويي اين استدال سه  اشكال

هاي حملي  ها را قابل تحويل به قياس س توان اين قيا تصور تئوفراستس چنين بوده كه مي  آيا
هـا در آن   و بنابراين جزيي از نظام قياسي ارسطو دانست يا گمانش اين بوده كه ايـن قيـاس  

م منطقي ارسطو اضافه كرد. مانده، به نظا گنجند و بايد آن را به عنوان بخشي مغفول نظام نمي
هـا نشـان دادنـد كـه      دانان جديد بابررسي مجـدد ايـن قيـاس    ولي همانطور كه ديديم منطق

هاي ارسطويي درآورد و بايد مستقال به بحـث و فحـص از    ها را به قالب قياس توان آن نمي
  ها پرداخت.  آن
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ها نوشت پي
 

  نامد. مي  hypotheticalها را  اين قياس. 1
 ,William Kneale & Martha Kneale(و  )Lerodiakonou, 2020(در اين مورد مثال نگـاه كنيـد بـه    . 2

1962, pp. 102-105(  
فهرسـت مفصـلي از ايـن منـابع      )William Kneale & Martha Kneale, 1972, pp. 189-193(در . 3

 يابيد. مي  را

بـــراي صـــورتبندي  )Lejewski, On prosleptic syllogisms, 1961( او در مقالـــه اول خـــود. 4
   Aab-Eab-Iab-Oabاست:  اربعه از اين نمادها استفاده كرده  محصورات
بـراي   Oبـراي موجبـه جزييـه،     Iلبه كليـه،  بـراي سـا   Eبراي موجبه كليه، A-E-I-O )Aيعني 

را در ابتـدا آورده و پـس از آن حـدود     هسـتند كه حاكي از كميت و كيفيت گزاره جزييه)   سالبه
 ,Lejewski, On prosleptic premisses( امـا در مقالـه دوم   اند. شدهبيان  (موضوع و محمول)گزاره 

د مربوط به كميت و كيفيت را ميان دو نماد تغيير كوچكي در نمادگذاري ايجاد كرده و نما )1976
  است مربوط به حدود گزاره قرار داده

است ولي مـا از نمادگـذاري    لجِوسكي در مورد ادات منطقي از نمادگذاري لهستاني استفاده كرده. 5
  مرسومتري استفاده خواهيم كرد.

دهـد كـه    نمـي دانـد ولـي توضـيح    را عكـس مـي    (XeC→XaB)(x∀)به  BeCارسطو حركت از . 6
شود. اما مالينك بـا اسـتناد بـه يكـي از شـروح       دوم چطور عكس گزاره اول محسوب مي  گزاره

دهد چطور در دو مرحله و دو گام مي توان از اولي به دومي رسـيد و   قديمي ارسطو توضيح مي
  )Malink, 2012, pp. 166-167(دومي را عكس اولي دانست. 

هاي دور مربوط بـه ضـروب    توانيد فهرست كاملي از قياس مي  (Malink, 2012, pp. 168-170(در . 7
  مختلف را ببينيد.

8 .negative term  اگر حدA هـا داللـت كنـد حـد سـلبي       بر مجموعه انسانᾹ    هـا   بـر غيـر انسـان
  كند. مي  داللت

هـا بـراي    ضمن شـرح روش نيـل   )Lejewski, On prosleptic premisses, 1976, pp. 5-7( لجِوسكي. 9
است. مـثال   گروه دوم، پيش فرضهاي غيرمصرح به كار رفته در اين روش را به تصريح بيان كرده

  ها است: ها اين فرض دو تا از پيش
     eداريم   قابل پذيرش نباشد پس  ⋂اگر B و هر  Aبراي هر 

 ⋂    اريم د قابل پذيرش باشد پس  ⋂اگر B و هر  Aبراي هر  و 
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فرضها مربوط به فراقياس [فرامنطق] هستند. مثال  معتقد است برخي از اين پيش لجِوسكياما 
فرض باال، از قابل قبول بودن يا قابل قبول نبودن صحبت شده كه مفاهيمي مربوط به  در دو پيش

تري براي  هاي مناسب تالش كرده تا جانشين لجِوسكيزبان موضوعي نظريه قياس نيستند. خود 
  ها معرفي كند. فرض اين پيش

هاي دسـته سـوم و چهـارم نسـبت بـه       پيدا كردن معادل حملي براي گزاره لجِوسكيبه اعتقاد . 10
هـا   هاي بيشتري دارد. مثال ما در اين دسـته  فرض هاي دسته اول و دوم نياز به قواعد و پيش گزاره

  )Lejewski, On prosleptic premisses, 1976(استفاده كنيم.   (ecthesis)راض نياز دارم تا از افت
11 .U  نشان دهنده حد كلي وN .نشان داهنده حد تهي است  
  البته مالينك در اين مقاله سعي كرده نادرستي اين ادعا را نشان دهد.. 12
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