
 در رویکـرد قدیـم بـه قیـاس اقترانـی، بـرای 
اخـذ نتیجة معتبر از دو مقدمـة قیاس، قواعدی 
بیـان می َشـود. بـر این اسـاس مقدماتـي را که 
بتـوان از آن نتیجـة معتبـر گرفت»منتـج« و 
مقدماتـي را کـه نمی تواند نتیجة معتبر داشـته 

باشـد »عقیـم« نامیده اند.
منطبـق بـر رویکـرد قدیـم، بـرای تشـخیص 
اینکـه کـدام مقدمـات می تواننـد دارای نتیجة 
معتبـر و کدام یـک نتیجة عقیم داشـته باشـند 

الزم اسـت: 
وسـط1 در  حـد  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا   .1
و  تعییـن  را  قیـاس  شـکل  بایـد  مقدمـات،  

کـرد.  مشـخص 
2. بعد از تشـخیص شـکل قیاس باید با توجه 
بـه شـرایط انتـاج خـاص هـر شـکل، منتـج یا 

عقیم بـودن آن را تشـخیص داد. 
3. منطبـق بـر قانـون اسـتنتاج از دو مقدمـه 
نتیجـة معتبـر گرفت. البتـه قانون اسـتنتاج در 
مورد سـور نتیجه، در همة ضروب منتج شـکل 
سـوم و بعض ضروب شـکل چهارم، استثنا دارد. 

رویکرد جدید به قیاس اقترانی
در رویکـرد جدیـد بـه قیـاس اقترانـی و برای 

تشـخیص انتـاج معتبـر از دو قضیـه به عنـوان 
مقدمـات قیـاس، نیـازی به تشـخیص َاشـکال 
کـه  اسـتنتاجی  قانـون  زیـرا  نیسـت،  قیـاس 
منطبـق بـا ایـن رویکـرد بیـان می شـود همـة  

اشـکال را بـدون اسـتثنا در برمی گیـرد. 
در ایـن رویکـرد دو مقدمـه را با توجه به کیف 

آن ها به سـه دسته تقسـیم می کنند: 
1. یا هر دو مقدمه سالبه اند؟ 

2. یا هر دو مقدمه موجبه اند؟ 
3. یا دو مقدمه اختالف در کیف دارند؟ 

اگر هر دو مقدمة قیاس سـالبه باشـند، 
دارای نتیجـة معتبر نخواهند بود. 

موجبـه  قیـاس  مقدمـة  دو  هـر  اگـر 
باشـند. فقط به شـرطی که حد وسـط در هر 
دو مقدمـه منفـی نباشـد، منتـج خواهنـد بود؛ 
یعنـی بـا رعایـت قانـون اسـتنتاج، می تـوان از 
آن دو قضیـه به عنـوان مقدمـات قیـاس نتیجة 

گرفت.  معتبـر 
اگـر دو مقدمه اختاف در کیف داشـتند 
بـا دو شـرط می تـوان از آن هـا نتیجـة معتبـر 

گرفت: 
1. حد وسط در هر دو مقدمه منفی نباشد 

2. جـزء اختصاصـی مقدمـة دوم 2 یعنـی حد 
اکبـر قیـاس عالمـت مثبت داشـته باشـد. 

در شرایط انتاج و 
قانون استنتاج

عظیم قاهری مغاني 
سرگروه درس فلسفه استان البرز

منطق امیدواریم با این مقاله كتاب درس منطق را بهتر تدریس كنید.
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تطبیق و مقایسـة شـرایط انتاج دو 
رویکـرد قدیـم و جدیـد با هم 

روش هـای هـر دو رویکرد قدیـم و جدید منجر به 
هـدف واحد می شـوند اما رویکـرد جدید خالصه تر 
و دقیق تـر و خالـی از هـر گونـه استثناسـت و همة  
شـکل ها را در برمی گیـرد. شـکل چهـارم را هـم 
بـه دلیـل دور از ذهـن بـودن از دایـرة بحـث خارج 

 . نمی کند

مقایسـه و تطبیـق شـرایط انتـاج 
در  انتـاج  شـرایط  بـا  اول  شـکل 

جدیـد  رویکـرد 
شـرایط انتاج شـکل اول در رویکرد قدیم: 
1. موجبـه بودن مقدمـة  اول، یعنی صغری 2. کلیه 

بـودن مقدمة دوم، یعنی کبری اسـت. 

چرا در شـکل اول، بایـد مقدمة اول، 
یعنی صغری، موجبه باشـد؟ 
به این فرم کلی و توضیح آن دقت کنید: 

»هیـچ الف ب نیسـت- هر ب ج اسـت. پس هیچ 
الف ج نیست.« 

اگـر در شـکل اول، مقدمـة اول یعنـی صغـری 
سـالبه باشـد، الجرم، مقدمة دوم یعنـی کبری باید 
موجبـه باشـد کـه در این صـورت جـزء اختصاصی 
مقدمـة دوم، یعنـی حـد اکبـر کـه محمـول اسـت 
بـه دلیـل موجبه بـودن این مقدمـه، عالمت منفی 
خواهـد داشـت اما همیـن جزء اختصاصـی مقدمة 
دوم کـه عالمت منفی دارد در نتیجه، محمول واقع 
می شـود و بـه دلیل اینکه مقدمة اول سـالبه اسـت 
نتیجـه هـم بایـد سـالبه باشـد کـه در ایـن صورت 
محمـوِل نتیجـه، که همان جـزء اختصاصی مقدمة 
دوم اسـت، عالمـت مثبـت خواهد داشـت که فاقد 
شـرط سـوم از شـرایط تعیین اعتبار قیـاس خواهد 
بـود؛ یعنـی محمـول نتیجه مثبت اسـت اما همین 

جـزء نتیجـه، در مقدمة دوم منفی اسـت. 

چرا در شـکل اول بایـد مقدمة دوم، 
یـا کبری، کلیه باشـد؟ 

بـه این فـرم کلی و توضیـح آن دقت کنیـد: »هر 
الف ب اسـت- بعضی ب ج اسـت. پـس بعضی الف 

است.«  ج 
ثابت شـد کـه در شـکل اول بایسـتی مقدمة اول 
موجبه باشـد و اال دارای نتیجـة معتبر نخواهد بود؛ 
وقتـی مقدمـة اول موجبـه باشـد، حـد وسـط کـه 
در آن مقدمـه محمـول اسـت، منفی خواهـد بود و 

اگـر مقدمـة دوم جزئیـه باشـد، حد وسـط کـه در 
آن مقدمـه موضـوع اسـت منفی خواهد بـود یعنی 
حد وسـط هـم در مقدمة اول و هـم در مقدمة دوم 
منفی بوده و دومین شـرط از شـرایط تعیین اعتبار 

قیـاس را نخواهـد داشـت و نامعتبـر خواهد بود. 
به طور کلـی، اگر هـر دو مقدمـه در قیاس 
شـکل اول موجبـه باشـند یا منفـی نبودن 
حـد وسـط در هـر دو مقدمـه، و اگـر دو 
مقدمـه در کیف اختـاف داشـتند با منفی 
نبـودن حد وسـط در هر دو مقدمـه و مثبت 
بـودن جزء اختصاصـی مقدمة دوم، شـرایط 
انتاج شـکل اول رعایت شـده اسـت، بدون 
دانسـتن شـکل اول بـودن آن. اگـر خـوب 
دقـت کنیـم شـرایط انتـاج شـکل اول در 
رویکـرد قدیم بـه دنبال تأمین این شـرایط 

 . ست ا

مقایسـه و تطبیـق شـرایط انتـاج 
در  انتـاج  شـرایط  بـا  دوم  شـکل 

جدیـد  رویکـرد 
شـرایط انتاج شـکل دوم در رویکرد قدیم: 
1. اختـالف دو مقدمـه در کیـف 2. کلـی بـودن 

مقدمـة دوم یعنـی کبری 

چرا در شـکل دوم بایـد دو مقدمه در کیف 
اختاف داشـته باشند؟ 

بـه این فـرم کلی و توضیـح آن دقت کنیـد: »هر 
الـف ب اسـت- بعضـی ج ب اسـت. پس هـر الف ج 

است.« 
بـا توجه به اینکه حد وسـط در شـکل دوم قیاس 
در هـر دو مقدمـه محمـول واقـع شـده اسـت، اگر 
هـر دو مقدمـه موجبه باشـند، حد وسـط در هر دو 
مقدمـه منفـی خواهد شـد، لـذا این قیاس، شـرط 
دوم از شـرایط تعییـن اعتبـار قیـاس را نخواهـد 

داشت. 
چرا در شـکل دوم مقدمـة دوم باید 

کلی باشـد؟
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
»بعضـی الـف ب اسـت-بعضی ج ب اسـت. پـس 
بعضی الف ج اسـت.« ثابت شـد که یکی از شـرایط 
معتبـر بـودن قیـاس شـکل دوم، اختـالف در کیف 
مقدمـات اسـت و ایـن یعنـی نتیجـة معتبر شـکل 
دوم، همیشـه سـالبه خواهـد بـود. اگر مقدمـة دوم 
در شـکل دوم جزئیه باشـد به معنای آن اسـت که  
موضـوع آن مقدمـه منفی اسـت و موضـوع مقدمة 
دوم کـه جـزء اختصاصی آن مقدمه اسـت محموِل 

روش های هر 
دو رویکرد قدیم 
و جدید منجر 
به هدف واحد 
می شوند، اما 
رویکرد جدید 
خاصه تر و 
دقیق تر و خالی 
از هر گونه 
استثناست و 
همة  شکل ها را 
در برمی گیرد
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نتیجـه واقـع می شـود کـه بـه دلیل سـالبه بـودن، 
نتیجـه، مثبـت خواهـد بود که فاقد شـرط سـوم از 

شـرایط تعیین اعتبـار قیاس می شـود. 
به طـور کلـی، اگر هـر دو مقدمه در قیاس شـکل 
دوم موجبـه باشـند، با منفـی نبودن حد وسـط در 
هـر دو مقدمـه )کـه چنیـن دو مقدمه ای در شـکل 
کیـف  در  مقدمـه  دو  اگـر  و  نـدارد(.  وجـود  دوم 
اختـالف داشـتند با منفـی نبودن حد وسـط در هر 
دو مقدمـه و مثبت بـودن جـزء اختصاصی  مقدمة  
دوم، شـرایط انتـاج شـکل دوم رعایت شـده اسـت، 
بدون دانسـتن شـکل دوم بـودن آن. کـه اگر خوب 
دقـت کنیـم شـرایط انتـاج شـکل دوم در رویکـرد 

قدیـم بـه دنبـال تأمین این شـرایط اسـت. 

مقایسـه و تطبیـق شـرایط انتـاج 
شـکل سـوم بـا شـرایط انتـاج در 

رویکـرد جدیـد 3
شـرایط انتـاج شـکل سـوم در رویکـرد قدیـم: 1. 
موجبـه بـودن مقدمـة اول یعنـی صغـری 2. کلـی 
بـودن حداقـل یکـی از مقدمـات. چـرا در قیـاس 

شـکل سـوم بایـد مقدمـة اول موجبـه باشـد؟ 
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
»هیـچ ب الـف نیسـت- بعضـی ب ج اسـت. پـس 

بعضـی الف ج نیسـت.« 
اگـر در شـکل سـوم قیـاس، مقدمـة  اول یعنـی 
صغـری، سـالبه باشـد الجـرم، مقدمـة دوم یعنـی 
کبـری، بایـد موجبـه باشـد کـه در ایـن صـورت 
جـزء اختصاصـی مقدمـة دوم، یعنـی حـد اکبر که 
محمـول اسـت، به دلیـل موجبه بـودن این مقدمه 
عالمـت منفـی خواهـد داشـت. امـا همیـن جـزء 
اختصاصـِی مقدمـة دوم کـه عالمت منفـی دارد در 
نتیجـه، محمـول واقـع می شـود، و به دلیـل اینکه 
مقدمـة اول سـالبه اسـت نتیجـه هـم بایـد سـالبه 
باشـد. در ایـن صـورت محمـول نتیجـه کـه همان 
جـزء  اختصاصـی مقدمـة دوم اسـت عالمت مثبت 
خواهـد داشـت کـه فاقـد شـرط سـوم از شـرایط 
تعییـن اعتبـار قیـاس خواهد بـود؛ یعنـی محمول 
نتیجه مثبت اسـت اما در مقدمة دوم منفی اسـت. 

چـرا در قیـاس شـکل سـوم بایـد 
حداقل یکی از مقدمات کلیه باشـند؟ 
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
»بعضـی ب الـف اسـت- بعضـی ب ج اسـت. پـس 

بعضـی الف ج اسـت.« 
در قیاس شـکل سـوم، چون حد وسـط در هر دو 
مقدمه، موضوع واقع شـده اسـت اگر هـر دو مقدمه 

جزئی باشـند حـد وسـط در هـر دو مقدمه عالمت 
منفی خواهد داشـت کـه در این صورت شـرط دوم 
از شـرایط تعییـن اعتبار قیاس حاصل نخواهد شـد. 
پس الجرم باید حداقل یکی از مقدمات کلیه باشـد 
تـا شـرط دوم تعییـن اعتبـار قیـاس حاصل شـود، 

یعنـی حد وسـط در هـر دو مقدمه منفی نباشـد. 
بـه طور کلی، اگـر هر دو مقدمـه در قیاس 
شـکل سـوم قیاس موجبه باشـند بـا منفی 
نبـودن حد وسـط در هـر دو مقدمـه، و اگر 
دو مقدمـه در کیـف اختـاف داشـتند بـا 
منفـی نبودن حـد وسـط در هـر دو مقدمه 
و مثبت بـودن جزء اختصاصـی مقدمة دوم، 
شـرایط انتـاج شـکل سـوم رعایـت شـده 
اسـت؛ بدون دانستن شکل سـوم بودن آن. 
اگـر خـوب دقت کنیم شـرایط انتاج شـکل 
سـوم در رویکـرد قدیم به دنبـال تأمین این 

است.  شـرایط 

در  چهـارم  شـکل  انتـاج  شـرایط 
رویکـرد قدیم مـردد بیـن دو قاعده 

اسـت. 
قاعدة اول؛

اگـر هـر دو مقدمـه موجبـه بودنـد، مقدمـة اول، 
یعنـی صغـری، بایـد کلی باشـد. 

قاعدة دوم؛ 
اگـر دو مقدمه اختالف در کیف داشـتند: 1. نباید 
هیچ یـک از مقدمات سـالبة جزئی باشـد 2. مقدمة 

دوم یعنـی کبری باید کلی باشـد. 

چـرا در شـکل چهـارم اگر هـر دو 
مقدمـه موجبـه بودند، مقدمـة اول 

بایـد کلی باشـد؟ 
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
بعضـی ب الـف اسـت- هـر ج ب اسـت. بعضی الف 
ج اسـت. بـا توجه بـه اینکه در قیاس شـکل چهارم 
حـد وسـط در مقدمـة اول موضـوع و در مقدمـة 
دوم محمـول اسـت، حد وسـط در مقدمـة دوم که 
محمـول اسـت به دلیل موجبـه بودن ایـن مقدمه، 
منفـی خواهـد بـود. پـس اگـر مقدمـة اول جزئـی 
باشـد حد وسـط در مقدمـة اول هم منفـی خواهد 
بـود کـه در این صـورت فاقد شـرط دوم از شـرایط 
اعتبـار قیـاس خواهـد بود، چـون حد وسـط در هر 
دو مقدمـه منفـی اسـت. پـس در صـورت موجبـه 
بـودن هـر دو مقدمه، در شـکل چهـارم، الزامـًا باید 
مقدمـة اول کلـی باشـد و اال حـد وسـط در هـر دو 

مقدمـه منفی خواهـد بود. 

به طور کلی، اگر هر 
دو مقدمه در قیاس 

شکل سوم قیاس 
موجبه باشند با منفی 

نبودن حد وسط در 
هر دو مقدمه، و اگر 
دو مقدمه در کیف 
اختاف داشتند با 

منفی نبودن حد 
وسط در هر دو مقدمه 

و مثبت بودن جزء 
اختصاصی مقدمة 
دوم، شرایط انتاج 
شکل سوم رعایت 
شده است؛ بدون 

دانستن شکل سوم 
بودن آن. اگر خوب 
دقت کنیم شرایط 

انتاج شکل سوم در 
رویکرد قدیم به دنبال 

تأمین این شرایط 
است
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چـرا در شـکل چهارم اگـر مقدمات 
اختـاف در کیف داشـتند هیچ یک 
جزئـی  سـالبة  نبایـد  مقدمـات  از 

؟ شد با
بـه ایـن دو فـرم کلـی و توضیـح داده شـده دقت 

 : کنید
فـرم کلی اول: بعضی ب الف نیسـت- هر ج ب 

اسـت. پس بعضی الف ج نیسـت. 
فـرم کلی دوم: هـر ب الف اسـت- بعضی ج ب 

نیسـت. پس بعضی الف ج نیسـت. 
اگـر در شـکل چهـارم مقدمـة اول سـالبة جزئـی 
باشـد در ایـن صورت حد وسـط در ایـن مقدمه، به 
دلیـل جزئـی بـودن مقدمه، منفـی خواهد بـود، به 
دلیل سـالبه بودن مقدمة اول الزامًا باید مقدمة دوم 
موجبه باشـد. در ایـن صورت حد وسـط در مقدمة 
دوم هـم کـه محمول اسـت منفـی خواهد بـود که 
در این حالت این قیاس فاقد شـرط دوم از شـرایط 
اعتبـار قیـاس خواهـد بود، چـون حد وسـط در هر 
دو مقدمـه منفی اسـت. امـا اگر مقدمة دوم سـالبة 
جزئـی باشـد به دلیل جزئی بـودن، جزء اختصاصی 
ایـن مقدمـه منفـی خواهـد بـود و همین جـزء که 
در مقدمـة دوم منفـی اسـت در نتیجـة قیـاس که 
محمـول واقع می شـود مثبـت خواهد بـود. در این 
صـورت فاقد شـرط سـوم از شـرایط تعییـن اعتبار 
قیـاس می َ شـود. چـون محمـول نتیجه کـه مثبت 

اسـت در مقدمة دوم منفی اسـت. 

چرا در شـکل چهارم، اگـر مقدمات 
در کیـف اختـاف داشـتند مقدمة  

دوم بایـد کلی باشـد؟ 
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
»هـر ب الـف اسـت- بعضـی ج ب نیسـت. پـس 
بعضـی الف ج نیسـت.« اگـر مقدمـة دوم در قیاس 
شـکل چهارمـی که اختـالف در کیـف دارند جزیی 
باشـد، بـه دلیـل جزئـی بـودن، جـزء اختصاصـی 
ایـن مقدمـه منفـی خواهـد بـود و همین جـزء که 
در مقدمـة دوم منفـی اسـت در نتیجـة قیـاس که 
محمـول واقع می  شـود مثبـت خواهد بـود. در این 
صـورت فاقد شـرط سـوم از شـرایط تعییـن اعتبار 
قیـاس می َشـود. بـا توجه بـه این توضیـح، این نظر 
کـه یکی از شـرایط انتاج شـکل چهـارم، در صورت 
اختـالف در کیـف، کلـی بـودن یکـی از مقدمـات 
اسـت باطـل می شـود، پس الزامـًا باید مقدمـة دوم 

کلی باشـد. 

به طـور کلـی اگر هـر دو مقدمـه در قیاس 
شـکل چهـارم موجبـه باشـند، بـا منفـی 
نبـودن حد وسـط در هـر دو مقدمـه، و اگر 
دو مقدمـه در کیـف اختـاف داشـتند، بـا 
منفـی نبودن حـد وسـط در هـر دو مقدمه 
و مثبت بـودن جزء اختصاصـی مقدمة دوم، 
شـرایط انتاج شـکل چهـارم رعایت شـده 
اسـت بدون دانسـتن شـکل چهـارم بودن 
آن؛ یعنی شـرایط انتـاج معتبـر در رویکرد 
جدیـد تمـام شـرایط اشـکال چهارگانه را 
بـدون نیاز به دانسـتن شـکل آن هـا تأمین 

می کنـد. 

»امـا قانـون اسـتنتاج در رویکـرد 
جدیـد به جز در تعیین سـوِر نتیجه، 

نـدارد«.  اختافی 
قانـون اسـتنتاج در رویکـرد قدیـم این اسـت که 
جـزء اختصاصـی مقدمـة  اول یعنـی حـد اصغـر را 
موضـوع نتیجه و جـزء اختصاصی مقدمة دوم یعنی 
حـد اکبـر را محمـول نتیجـه قـرار می دهیـم و در 
مـورد کـم و کیـف، نتیجـه تابـع اخـس مقدمتین 
اسـت. به اسـتثنای شکل سـوم و چهارم که نتیجة 
معتبر شـکل سـوم همیشه جزئی اسـت و در شکل 
چهـارم هـم دو ضـرب از پنج ضـرب منتـج، از این 
قاعـده تبعیـت نمی کننـد، یعنی ضمن کلـی بودن 
هـر دو مقدمـه در این ضـروب، باز هم نتیجه معتبر 

جزئـی اسـت و آن ضـروب عبارت انـد از: 
1. هـر ب الـف اسـت- هر ج ب اسـت پس بعضی 

الف ج اسـت. 
مثـل: هر ناطقی حیوان اسـت- هر انسـانی ناطق 

اسـت پس بعضی حیوان ها انسـان  هسـتند. 
2. هـر ب الـف اسـت- هیـچ ج ب نیسـت پـس 

بعضـی الـف ج نیسـت. 
مثـل: هـر ناطقـی حیـوان اسـت- هیـچ آهویـی 
ناطـق نیسـت پـس بعضـی حیوان ها آهو نیسـتند. 
امـا در رویکـرد جدیـد بـه قانون اسـتنتاج، سـوِر 
نتیجـه را بـا قاعـده ای دیگـر تعییـن می کننـد که 
همـة اشـکال را بـدون اسـتثنا در بر می گیـرد و آن 
اینکـه اگر جـزء اختصاصـی مقدمـة اول یعنی حد 
اصغـر عالمـت مثبـت داشـت، سـور نتیجـة معتبر 
کلـی خواهـد بود کـه البته می تـوان جزئـی هم در 
نظـر گرفـت. امـا اگـر جـزء اختصاصی مقدمـة  اول 
یعنـی حد اصغر، عالمت منفی داشـت سـور نتیجة 
معتبـر الزامًا جزئی خواهد بـود و این قاعده در همة 

اشـکال بـدون هیچ گونه اسـتثنایی جاری اسـت. 

پی نوشت ها 
1. قیـاس اقترانـی دارای سـه حـد و جزء 

است: 
الـف: حـد اصغـر یعنـی جـزء اختصاصی 
مقدمـة اول کـه یـا موضوع و یـا محمول 

مقدمـة اول اسـت. 
اکبـر یعنـی جـزء اختصاصـی  ب: حـد 
مقدمـة دوم کـه یـا موضوع و یـا محمول 

مقدمـة دوم اسـت. 
ج: حد وسـط یعنـی آن حدی کـه در هر 
دو مقدمـة قیاس تکـرار می شـود ولی در 
نتیجـه نمی آیـد کـه موضوع یـا محمول 

مقدمة اول و دوم اسـت. 
2. مقدمـة اول، یعنـی صغـرای قیاس، آن 
اسـت کـه موضـوع نتیجـه در آن آمـده 
باشـد و مقدمة دوم، یعنـی کبرای قیاس، 
آن اسـت کـه محمول نتیجـه در آن آمده 

باشد. 
درخصـوص  بیشـتر  مطالعـة  بـرای   .3
شـرایط انتـاج معتبـر و قانـون اسـتنتاج 
منطبق بـا رویکـرد جدیـد مراجعه کنید 
بـه مقالـة »قیـاس اقترانـی را سـاده یـاد 
بگیریـم« بـه قلـم این جانـب در فصلنامة 

رشـد معـارف، چـاپ زمسـتان 98.

 این نظر که یکی از 
شرایط انتاج شکل 
چهارم، در صورت 
اختاف در کیف، 
کلی بودن یکی از 
مقدمات است باطل 
می شود، پس الزامًا 
باید مقدمة دوم 
کلی باشد
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