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 درآمد. 1

 دادهنشيان  ( 514و  512) معخل منطق صورتغزمحس م مصاحب در دتاب گرانسنگ 
تييریم قواعييع در م ييان  مهيم « نقييض محمييول»و « عكيس مسييتوي » اسيت دييه دو قاعييعۀ 

تيوان سيایر    و به دميك آن دو ميي   انع ي( در منطق قعیما مهمقعّ هاي مباشر )تك لاستعال
« عيعول محميول  »را « نقيض محميول  » . )مصاحب قاععۀهاي مباشر را اثبات درد استعالل

 شناسيي  مبياني منطيق و روش  پس از ن م قرن، در دتياب    ّه نبوي ن رال لط «(. خوانع مي
 ح درده است. ت ایم دو قاععه تصری ّبر اهمّ (029)

 ۀهاي مباشر به دو قاعيع  فروداستم استعالل (55)« احكا  قضایا» رضا ادبري در مقالۀ
ك با داشتم ی» :نویسع نامع و درباره مرایاي ایم روش چن م مي مي« روش»شعه را یك یاد

بر آن، دیگر روابط م ان  «نقض محمول»و  «عكس مستوي»قض ه و اعمال تناوبي دو رابطۀ 
شود. محسّنات ایم روش، سادگي در مقا  آموزش، استقصاي تميا  روابيط    ات ميقضایا اثب

ش مرحو  مظفر م ان قضایا و احتراز از روش دوْري است؛ به هم م دل ل، ایم روش بر رو
برگریعه اسيت )دتيابي ديه بيه عنيوان ميتم درسيي در بسي اري از          المنطقده در دتاب 

ت دارد؛ زیيرا روش مرحيو  مظفير،    د(، ارجح ّشو ها تعریس مي هاي ع م ه و دانشگاه حوزه
 «و ن ر دوْري است. روشي پ چ عه، ناقص

هایي به دست داده است؛ براي نمونيه او قسيم جعیيعي     ادبري، افرون بر ایم، نوآوري
 92شناسایي درده اسيت. او همچني م محصيورات چهارگانيه را بيه      « عكس نق ض»براي 

 ها را محاسبه درده است. از آنمحصوره افرایش داده و روابط م ان برخي 
  مصاحب بر دشي   با اشاره به تقعّ (08) هنر استعاللدر دتاب  غزمرضا ذد اني ن ر

 چه از ادبري نقل دردیم براي و مرایایي شب ه آن نام عه« روش هنعسي»م روش، آن را ای
 (. 24آن ذدر درده است )

نتاج صيوري بيا دمتيریم    روشي جعیع در است» عسكري س  ماني ام ري ن ر در مقالۀ
د هياي فراوانيي دشي  مجيعّ      نوآوري با ، هم م روش را به صورت مستقل و همراه«قاععه

 هياي غ رمباشير    ایم مقاليه، تعمي م ایيم روش بيه اسيتعالل      ۀهاي ویژ دنع. از نوآوري مي
در » و افرودن سور به محمول اسيت:  ،«نقض عكس»اي به نا   اشكال اربعه(، دش  رابطه)

نقيض  »هياي مباشير تنهيا دو قاعيعۀ      اسيتعالل  دهيع در  ایم مقاله پ شنهاد مي روشي ده
قواعع استنتاجي ماننع عكيس نقي ض،   ۀ شود و بق  في ميمعرّ «عكس مستوي»و  «محمول

في بير اسياا ایيم دو قاعيعه اسيتنتاج      نقض موضوك، نقض تا  و نقض عكس، بعون معرّ
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بيه صيورت مصينوعي، لم يت عكيس      « ها سورگذاري در محمول»... روش ن ر باشونع.  مي
اَشيكال بيعون معرفيي آنهيا اسيتنتاج       ۀشود ... . با ایم روش نتایج هم مستوي تب  م مي

شود. در ایم روش، ن از به تحویل شيكل دو ، سيو  و چهيار  بيه شيكل اول ن سيت.        مي
نواختي اعمال ق اا اسيت و بيه شيرایط متفياوت ن يازي       ویژگي ایم روش، آساني و یك

 (.45) «ن ست.
ایيم روش  « آساني»و « مقا  آموزشسادگي در »ب ن م، ایم نویسنعگان بر  ده مي چنان

انيع.   آن شيعه  هاي آموزشيِ منطيق بير پایيۀ    سي دتابخواستار بازنوی د ع درده، ت ویحاًتأ
هياي آموزشيي،    ه، از بعو پ عایش تا ورود بيه دتياب  بعون شك، داربردي شعن یك نظریّ

و گياه اصيزو و تكم يل آن     ،استادان و انعیشمنعان ه از سوین ازمنع نقع و بررسي نظریّ
سازي هرچه ب شتر  ي و تكم ل و سادهوشته، به اصزو برخي ایرادهاي جرئاست. در ایم ن

توانع بيه غنياي    انعیشي دیگر پژوهشگران مي ایم و بر ایم باوریم ده هم ایم روش پرداخته
 بحث ب فرایع و به تول ع دانش بومي دمك دنع.

ت ب شتري برخيوردار   ّادبري و س  ماني ام ري از اهمّ ر م ان آثار یادشعه، دو مقالۀد
هيایي اسيت ديه در هير      سازد نوآوري و قابل اعتنا مي چه ایم دو مقاله را مهمّ آن هستنع.

ه دهييع. البتّيي یييك از آن دو وجييود دارد و پ شييرفتي را در مباحييث منطقييي نشييان مييي 
 ه به قضيایاي  : ادبري بحث را از قضایاي محصّنعستا ن ستهاي دو مقاله در یك را نوآوري

 دهع و انواك مععول  الطرف م، مععول  الموضوك و مععول  المحمول را ععوله گسترش میم
؛ ایم در حالي است ده س  ماني ام يري بيه جياي    دنع می بررسي هایشان با عكس همراه

و بحيث را از ایيم جهيت     دهيع  ها، به سورهاي محمول عزقيه نشيان ميي    بحث از مععوله
بيعان م و سيور را نيه فقيط     « ت مفياه م د ف ّي »دهع. اگر ععول و تحص ل را  گسترش مي

تيوان م بگيوی م ديه     مي ،مربوط به گراره ب كه مربوط به موضوك و محمول به شمار آوریم
را مورد تجریه و تح  يل قيرار داده اسيت و سي  ماني     « ت موضوك و محمولد ف ّ»ادبري 
 را.« ت موضوك و محمول ّدمّ»ام ري 

یك مقاله ب رون اسيت،   ۀت مفاه م با هم از حوص ت و د ف ّ ّجا ده بحث از دمّ از آن
در اصيزو و تكم يل آن    پيردازیم و  ميی ادبيري   هياي مقاليۀ   م مقاله تنها به نوآوريدر ای
 هاي س  ماني ام ري را به مقاليۀ  ريت موضوك و محمول و نوآو ّدوش م و بحث از دمّ مي

 گذاریم. دیگري وامي
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 عکس نقیض گانۀ . انواع سه2

و مخيال  )یيا عكيس نقي ض قيعما و       در منطق قعیم، عكس نق ض را به دو قسم موافيق 
عكس نق ض را به سه قسيم تقسي م    (59ي58)ا رضا ادبري انع. امّ خران( تقس م دردهمتأ
. دو . عكس نق ض موضيوك 9. عكس نق ض محمول و 2. عكس نق ض طرف م، 0دنع:  مي

چيه جعیيع اسيت     قسم نخست، به ترت ب، همان عكس نق ض موافق و مخال  است و آن
است ده در آثار پ ش ن ان نه نيامي از آن بيرده شيعه و نيه     « عكس نق ض موضوك» قاععۀ
 اي به آن شعه است. اشاره

براي آشكار شعن مقصود ادبري از سه نوك عكس نق ضي ديه ارائيه ديرده اسيت، بيه      
 (:89ه دن ع )ادبري، وجّهاي زیر ت مثال
 

 ؟؟ عكس نق ض مخال  عكس نق ض موافق اصل 
A  هرS P هر نا استP ناS ه چ نا استPS برخي  ن ستP ناS ن ست 
E  ه چS P برخي نا ن ستP ناS برخي نا ن ستPS هر  استP ناS است 
I  برخيS P است    برخيP ناS ن ست 

O  برخيS P برخي نا ن ستP ناS رخي ناب ن ستPS است  
 عكس نق ض موضوك عكس نق ض محمول عكس نق ض طرف م اصل ادبري:

 

 است:« عكس مستوي»، در حق قت، نقض محمولِ «عكس نق ض موضوك»
 

 عكس نق ض موضوك عكس مستوي اصل 

A  هرS P برخي  استP S برخي  استP ناS ن ست 

E  ه چS P ه چ  ن ستP S هر  ن ستP ناS است 

I  برخيS P برخي  استP S برخي  استP ناS ن ست 

O  برخيS P برخي  ن ستP S ن ست  

 

اي است ده در منطق قيعیم بيه صيورت مسيتقل ميورد       قاععه« عكس نق ض موضوك»
 بحث و بررسي قرار نگرفته و از ایم رو، نيامي هيم بيراي آن در نظير گرفتيه نشيعه بيود.       

عكيس  »گيذاري دو نيوك    ي نسبت بيه نيا   نرد ادبر« عكس نق ض» ۀگان گذاري انواك سه نا 
 ،في شيعه اسيت  اي جعیع معرّ ده قاععه هایي دارد: یكي ایم موافق و مخال  برتري« نق ض

اصيل، هنگيا  عكيس     ۀشود ديعا  جيرا از قضي ّ    مع و  مي گذاري ده با ایم نا  و دیگر آن
 شود.   نق ض گرفتم، نق ض مي
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 گانه 32محصورات . 3

فيي  مشيهور، بيه معرّ   ت ده به جياي محصيورات چهارگانيۀ   م اسدوم م نوآوري ادبري ای
جيا ديه در قواعيع نقيض و عكيس       (. از آن81گانه پرداخته است )ادبري،  92محصورات 

هياي   هشيونع، نبایيع تنهيا بيه قضي ّ      نق ض، موضيوك یيا محميول یيا هير دو نقي ض ميي       
ول و هياي مععولي  الموضيوك، مععولي  المحمي      هب كه بایع قضي ّ  ،الطرف م پرداخت  محصّ

مشهور  ضرب ایم چهار نوك در چهار محصورۀ الطرف م را ن ر بررسي درد. حاصل مععول 
جا ده در عكس مستوي و عكس نق ض، موضيوك و   ا از آندهع. امّ را به دست مي 01ععد 

جيا   هآميعه را جابي   دسيت  به محصورۀ 01ع، بایع موضوك و محمولِ شون جا مي همحمول جاب
 92آیع و تعيعاد محصيورات بيه     جعیع به دست مي محصورۀ 01جایي،  هبا ایم جاب دن م.

 یابع. ععد افرایش مي
 

 گانه 32روابط میان محصورات . 4

بيه اثبيات   « نقيض محميول  »و « عكس مستوي» ده به دمك روش سادۀ پس از آن ادبري
دهع ديه ایيم قواعيع     (، در ادامه نشان مي89ي   81پردازد ) كس نق ض ميانواك نقض و ع

تعاخل ن ر با  شونع ب كه براي نمونه، قاععۀ ت ميعي ن ستنع ده با ایم روش اثباتنها قواع
 شود.   ایم روش اثبات مي

ع تقابيل )یعنيي تنياقض،    تریم نوآوري ادبري ایم است ده اگر دیگر قواعيع مربّي   مهم
هير یيك از محصيورات     تيوان رابطيۀ   شيود، ميي  و تحت تضاد( به ایم روش افروده  ،تضاد

سيت آورد. ادبيري بيراي نمونيه، رابطيۀ      دیگر به د محصورۀ 90هر یك از  هارگانه را باچ
دنيع   تفصي ل اسيتخراج ميي    محصيورۀ دیگير بيه    90موجبۀ د  ۀ )محص   الطرف م( را با 

دياذب   محصيوره  02محصوره صيادق و   00د  ه، صادق باشع  (: اگر ایم موجبۀ92ي91)
و دذبي را اثبيات ديرد. ادبيري    توان صعق  مانعه نمي محصورۀ باقي 8خواهنع بود و براي 

اي جعیع در نظير   ر را رابطهدیگ و دذب یك گراره در فرض صعق گرارۀ عع  اثبات صعق
 نامع. مي« نامع و  رابطۀ»گ رد و آن را  می

 
 اصالح برخي ایرادها. 5

دن م و  زد مي ادبري راه یافته است گوش مقالۀدر ایم بخش برخي از ایرادهایي را ده در 
ن مقاليه  پيردازیم. در آ  مي اش هاي آن مقاله به تكم ل  ان نقصش بععي با بسپس در بخ
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 خورد ده در ادامه ذدر خواهنع شع. سه ایراد به چشم مي
 

 فرض وجودي و استفاده از نمودارهاي ون پیش .1. 5

شيود   ل ميي ادبري براي اثبات عكس مستوي و نقض محمول بيه نمودارهياي ون متوسّي   
 (:81ي89)

 
 جرئ ه موجبۀ  د  ه موجبۀ

 

 

 
   

 جرئ ه سالبۀ  د  ه سالبۀ

 

 

 
 

زیيرا فاقيع نمياد ضيرب      ،د  ه براي اثبات عكس مستوي ديافي ن سيت   اما نمودار موجبۀ
 جرئ ه ایم نماد را در بر دارد.   ده نمودار موجبۀ ؛ درحالياست

رض في  نشيان داده اسيت ديه پي ش     شناسيي  مباني منطيق و روش ه نبوي در دتاب  ّال لط 
 يه  د  ي را بایع به نمودارهاي ون افرود. او براي ایم دار یك نماد ضرب به نمودار موجبۀوجود

رسيع   شيعۀ زیير ميي    افرایيع و بيه صيورت اصيزو      يه ميي  د ّ و دو نماد ضرب به نمودار سيالبۀ 
 (:21ي05: ذد اني، ي ؛ ن ر نك028ي022)

 

 موجبه جرئ ه  موجبه د  ه
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 جرئ ه سالبۀ  د  ه سالبۀ

 

 

 
 

ي ن ير، از اثبيات   به گمان ما، نه تنها نمودارهاي ون، ب كه نمودارهاي پ شنهادي نبيو 
را « نقيض محميول  »و « تناقض» انع: نمودارهاي ون تنها دو قاععۀ ناتوان قواعع منطق قعیم

، و نمودارهاي نبيوي  د  ه عاجرنع براي موجبۀ« عكس مستوي»ز اثبات دننع و ا اثبات مي
« نقض محميول »و « تناقض» دننع و دو قاععۀ را اثبات مي« تويعكس مس» ا قاععۀن ر تنه
 تواننع اثبات دننع.   را نمي

د  يه،   از ایم رو است ده در نميودار موجبيۀ  در پ شنهاد نبوي « تناقض» بطزن قاععۀ
 و داده هست(؛ اما در نمودار سيالبۀ یك نماد ضرب و یك هاشور قرار دارد )یعني در آن د

تنها یك نماد ضرب قرار دارد )یعني در آن تنها یك داده هست(. آشكار است ديه   جرئ ه
د  يه، بایيع یيك     رو، در نميودار نقي ض موجبيۀ    انع و از ایيم  نماد ضرب و هاشور متناقض

 0نه یك نماد ضرب به تنهایي. ،هاشور و یك نماد ضرب قرار داشته باشع

عني تعيعاد  یك هاشور وجود دارد )ید  ه، دو نماد ضرب و  همچن م، در نمودار سالبۀ
جرئ ه، تنها یك نماد ضيرب قيرار    ده در نمودار موجبۀ ها در آن سه تا است( درحالي داده
 2دارد.

                                                                                                                                                                        

د  ه ترد ب عطفي دو داده است، نق ض آن برابير اسيت بيا      م چون موجبۀتر آن است ده بگوی  قدق. 0
جرئ ه )به عنوان نق ض  ۀم ان نق ض آن دو داده. در ایم صورت، نمودار دق ق سالب انفصال مانع خ وّ

 د  ه( بایع به صورت زیر باشع: ۀموجب
 براي سالبه جرئ ه در تح  ل نبوي( نمودار ترد بي)

 

 يا

 
 

د  ه ترد ب عطفي سه داده است، نق ض آن برابر اسيت بيا    ۀچون سالب ده ا ن ر بایع بگوی مج در ایم. 2
جرئ يه )بيه عنيوان     ۀم ان نق ض آن سه داده. در ایم صورت، نمودار دق يق موجبي   انفصال مانع خ وّ

 د  ه( بایع به صورت زیر باشع: ۀنق ض سالب
  جرئ ه در تح  ل نبوي(موجبۀ نمودار ترد بي براي )  
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د  ه ن ير از ایيم مسي  ه ناشيي      در موجبۀ د  ه و سالبۀ« نقض محمول» ۀبطزن قاعع
، و در سيالبۀ  هدو داد ود در آن دو یكسان ن ست: در موجبۀ د  هشود ده اطزعات موج مي

 جرئ ه برقرار است. ه ایم قاععه براي موجبۀ جرئ ه و سالبۀسه داده هست. البتّ د  ه
عكيس  »است ده بيراي اعتباربخشيي بيه قاعيعۀ      افروده 028 فحۀنبوي در پاورقي ص

 ، ن ازمنع یك نماد ضرب دیگر هست م:«د  ه نق ض موجبۀ
 

 د  ه موجبۀ

 
« نقيض محميول  » ۀشعه در قاعيع  د ضرب، دشواري گفتهفرودن ایم نماآشكار است ده با ا

یابيع. بيا وجيود ایيم،      خيویش را بيازمي   ۀرفت شود و ایم قاععه اعتبار از دست يبرداشته م
                                                                                                                                        

 

 

 يا

 

    

 يا

 

 
 

ا نشان دهع؟ قرار ن ست ده چني م ميأموریتي   تصویر ون بایع ایم روابط ر آیا اساساً» :ده گفته شعه است
هيا.   شود نه در رابطه بيا سيایر گيراره    نفسه به تصویر دش عه مي را  ون هر گراره في. در دیاگداشته باشع

. و بيالعرض بيوده اسيت    ا ایم امر ثان اًیك تصویر دو گراره را منعكس دنع امّ افتع ده فاق ميچه گاه اتّاگر
 فيرض وجيودي ديه بيا     ، اگير پي ش  دهع. از طرف دیگر تصویر سالبۀ د  ه عكس آن را هم نشان مي مثزً

د  يه در   موجبۀ یعني مثزً ،ي باشعر جرئي منعرج در خبر د ّدر نشان داده شعه به عنوان یك خب ضرب
 در ایم صورت نق ض آن بایع بيه گونيۀ یيك جم يۀ    باشع  ،ي و دیگري جرئيیكي د ّ ،دو خبر واقع عط 

 «انفصالي در دیاگرا  ون به چه نحو بایع نشيان داده شيود.   الي منعكس شود ده مع و  ن ست قض ۀانفص
 شيعه در منطيق   ت ده نمودارهياي ون بيا روابيط گفتيه    پاسخ ایم است ده خ ر، الز  ن ست؛ اما الز  اس

 تناقض در تعارض هستنع. ۀباشنع. به گمان ما، نمودارهاي نبوي با رابطعاشته عارض نت
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هياي   فرض وجودي به گراره همچنان پابرجا است و افرودن پ ش« تناقض» ۀنادرستي قاعع
 گردانع.  ه اعتبار را بازنميد ّ

 
 ناد به سخنان خواجه نصیرفرض وجودي و است . پیش2. 5

یم وارد است ایم است ده ادبري ا« عكس مستوي و نقض محمول»ایراد دیگري ده به روش 
خواجيه نصي ر بيه دسيت آورده      تجریععكس نق ض در منطق  روش را با الها  از ب ان قاععۀ

ي به ایيم  ا نص ر، نه تنها ه چ اشاره هاي خواجه ا با مراجعه به گفته(. ام82ّ نك: ادبري،است )
ایم روش اسيت  هميان    بر ضعّ شود ب كه در آن مط بي وجود دارد ده دق قاً روش یافت نمي

آیع، براي اثبات عكس نقي ض بایيع از    دست ميي به امه ح ّطور ده از ب ان خواجه نص ر و ع ّ
نقيض   نقض محميول نيرد آن دو غ ير از قاعيعۀ     ا قاععۀنقض محمول استفاده درد. امّ قاععۀ

لم یؤخذ دل قضي ت م  » د ادبري و مظفر است  عبارت خواجه نص ر چن م است:محمول نر
ذا دانتا متحعتي الموضوك و الكم ّ ، متقياب تي  هما إنّفإ ،موضوعهما من حیث انه منتفٍ

 )طوسيي،  «دما مرَّ ذدره يالمحمول بالتحص ل و الععول، دانتا متززمت م متحعتي الجه   
عكيس  و اليعل ل ع يي االنعكياا  فيي     » گویيع:   ه ميي ي در شرو ایم جمامه ح ّع ّ(. 94

ن السالب  المععول  ميع الموجبي  المحصي   و بيالعكس     النق ض[ یبتني ع ي مقعم  هي أ
ب ني م،   ديه ميي   چنيان  (.94)ح ّيی،   «.ه ثابتنّاذا اخذ موضوعهما من حیث أ تتززمان

را بيراي   0(نبيوي؟  ۀفرض وجودي به گفت شرط وجود موضوك )همان پ ش امهخواجه و ع ّ
، پي ش از او، مرحيو    و انع و ادبيري  تر ب ان درده ه تما چول با تأد ع هرنقض محم قاععۀ

تر باشع ده خواجيه و   انع  شایع ایم نكته شگفت ایم شرط را وانهاده مظفر با شگفتيِ تما 
عكس نق ض  ط وجود موضوك را نه تنها در قاععۀ نقض محمول، ب كه در قاععۀامه، شرع ّ

فأحكيا  الموجبيات و السيوالب الميذدور  فيي       النقي ض  عكيس و أمّا » انع: اظ دردهن ر لح
لم یؤخذ موضوعهما من العكس المستوي بأع انها تتبادل ف ه، و ذلك في دل قض ت م 

 (.94 )طوسي، «حیث انه منتفٍ
هر دعا  یك تقریر مشيروط بيه   « نقض محمول»و « عكس نق ض»هاي  بنابرایم، قاععه
و مظفير و   ،امه تقریر مشيروط را و خواجه و ع ّ ؛ك تقریر نامشروط دارنعوجود موضوك و ی

                                                                                                                                                                        

فرض وجودي نبوي از قسيم   اي. پ ش قاععه اي و درون گراره فرض وجودي بر دو قسم است: درون پ ش. 0
امه از قسم دو  است. براي شيرو ب شيتر رجيوك دن يع بيه      فرض وجودي خواجه و ع ّ نخست و پ ش

 .58، «اي خواجه نص ر در عكس نق ض و معضل نقض طرف م قاععه هع درونتع»فزحي، 
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ط ه بيه ایيم شير   مظفر و ادبري، به دل ل عع  توجّ 0انع. ادبري تقریر نامشروط را پذیرفته
از موجبه بيه سيالبه معتبير    را ده تنها « نقض محمول» بس ار مهم، تقریر نامشروط قاععۀ

 2انع. سالبه، موجبه را نت جه گرفتهو از  ،نادرستي تعم م داده است، به
بخيش او   شایع بتوان از جانب ادبري چن م پاسخ داد ده عبارت خواجيه نصي ر الهيا    

خيود آورده   اجه نص ر گفتيه پذیرفتيه و در مقاليۀ   چه را خو ده او هر آن بوده است نه ایم
آميوزش  چه امروزه در حوزه و دانشگاه  زیرا آن ،است. ایم سخم از جهتي پذیرفتني است

الجيوهر  خواجيه نصي ر یيا     منطيق التجریيع  مظفر است و نه  المنطقشود دتاب  داده مي
سازي قواععي اسيت ديه    عا دنع ده مقصود او سادهتوانع ادّ ي. ادبري ميامه ح ّع ّ النض ع

مظفر ارائه درده و به درستي و نادرستي قواعع او داري نعاشيته اسيت. از ایيم رو، ميا در     
 سازي قواعع مظفر ها از منظر سادهبه درستي یا نادرستي ایم قواعع، تن هادامه، بعون توجّ
 گ ریم. بحث را پي مي

 
 یك ایراد تایپي .3. 5

درد یك اشتباه فياحش ر    تي نگارنعه گمان ميیك ایراد تایپي است ده تا معّ ایراد سو 
ایيراد گردیيع.    ه تایپي بودنهي از نگارنعه صرف شع تا متوجّا زمان قابل توجّداده است امّ

ر آن سيودمنع بيه نظير    گ ري از اتزف وقت دیگر خواننيعگان، تيذدّ   از ایم رو، براي پ ش
 ادبري را در نظر بگ ریع: مقالۀ 90و  91از صفحات  5تا  4هاي  رسع. گراره مي

                                                                                                                                                                        

، به «نقض محمول»و « نق ضعكس »هاي  براي آشنایي ب شتر با دو تقریر مشروط و نامشروط از قاععه. 0
اي خواجه نصي ر در   قاععه تعهع درون»و « هاي مبتني بر عكس نق ض و نقض محمول منطق» دو مقالۀ

 .توان مراجعه درد مي« ف منقض طرعكس نق ض و معضل 
توان نت جه گرفت به ایم ب ان ديه   برعكسِ ایم مط ب را هم مي. ممكم است ایم ایراد مطرو شود ده 2

جبيه را نت جيه گرفتيه اسيت مع يو       ده آقاي ادبري رابطه را دو طرفه دانسيته و از سيالبه مو   هم م
. حظه ديرده اسيت  واجه نص ر را مزفرض وجود موضوك را حساب درده است و سخم خ شود پ ش مي

نهيا بيا   انيع و ایيم قاعيعه ت    را پذیرفتيه « نقيض طيرف م  » خ بایع گفت ده مظفر و ادبري قاععۀدر پاس
دهيع ديه    پذیرنع. ایم نشان ميي  اثبات« نقض محمول»و « عكس نق ض» تقریرهاي نامشروط دو قاععۀ

، فزحيي تيوان بيه    يزعات ب شيتر مي  اطّانع. براي  ایشان تقریر مشروط خواجه نص ر را در نظر نعاشته
 مراجعه درد. 82ي  80، «اي خواجه نص ر در عكس نق ض و معضل نقض طرف م قاععه تعهع درون»
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 )نقض موضوك( صادق است S ،P. برخي نا4
 )متعاخل نقض موضوك( نامع و  است S ،P. هر نا5
 )متناقض نقض موضوك( داذب ن ست S ،P. ه چ نا1
 )داخل در تضاد نقض موضوك( نامع و  است S ،P. برخي نا5

 
متفياوت  ديه حكيم آن دو     یكي اسيت در حيالي   5و  4 ۀشود، گرار ده دیعه مي چنان

ۀ سيالب  ،ه ّي د ّ ۀموجبي « نقض موضوكِ»سالبه باشع زیرا  4 ۀاست ده گرار است؛ درست آن
 ه باشع چون نق ضِ ّد ّۀ بایع موجب 1 ۀجرئ ه. به هم م دل ل، گرار ۀئ ه است نه موجبجر
نقيض  »د  ه باشع چيون متيعاخل بيا     ۀبایع سالب 5 ۀچن م، گرار است. هم «نقض موضوك»

 است.« موضوك

 
 له اكبريهاي مقا تکمیل نوآوري. 6

محصيورۀ دیگير را    90ده گفت م، ادبري رابطۀ موجبۀ د  ه )محص   الطيرف م( بيا    چنان
ا مانعه با هم، داري است آسان امّي  باقي گرارۀ 90تفص ل ذدر درده است. بررسي رابطۀ  به

 2تقسي م بير    90×91یعنيي   ،بس ار زیاد اسيت  اه تععاد ایم رابطه الًبر؛ زیرا اوّ بس ار زمان
هيا از قسيم صيادق بيه      ده هر دعا  از ایيم رابطيه   بررسي ایم ، و ثان اًرابطه ( 415)یعني 

ط بيع و   صادق است یا صادق به داذب یا صادق به نامع و ، گاهي زميان بسي اري را ميي   
یا نامع و  بيودن یيك گيراره ب يان      ،براي تع  م صعق، دذب ساده و دوتاهادبري روشي 

 نكرده است.
 الًاوّ ،گراره را به نحوي دياهش دهي م   92اگر بتوان م تععاد براي یافتم چن م روشي، 

ها نص  شيود تعيعاد    )براي نمونه، اگر تععاد گراره ،یابع ت داهش ميشعّ ها به تععاد رابطه
تع  م نوك رابطه  توان به نحوۀ تر مي آسان رسع ( و ثان اً ها به دمتر از یك چهار  مي رابطه

 دست یافت.
 

 ها د محصورهكاستن از تعدا .1. 6

 .گيراره دياهش دهي م    8توان م به  ها را مي خواه م نشان ده م ده تععاد گراره مي ادنون
یك رابطۀ « نقض محمول»در منطق مظفر و ادبري، رابطۀ  براي ایم دار، به یاد ب اوریع ده
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داني م ديه رابطيۀ     ي است. همچن م، ميارز هم ، به زبان منطق جعیع، یك رابطۀو دوطرفه
 ارزي است. اي دوطرفه و هم جرئ ه رابطه در مورد سالبۀ د  ه و موجبۀ« تويعكس مس»

ارزي چهارتيایي   گيروه هيم   8ادبيري در   گرارۀ 92ده م ده  به ایم، نشان ميه با توجّ
ارز هسيتنع و هير یيك را از     دیگير هيم   گ رد ده هر چهار گراره در هر گروه با یك قرار مي

هيا، یيك گيراره را     توان از هر یيك از ایيم گيروه    توان نت جه گرفت. سپس مي دیگري مي
یيك   فت. در آن صورت، براي تع  م رابطيۀ در نظر گر« سرگروه»انتخاب درد و به عنوان 

سرگروه دیگر تع ي م   5سرگروه آن گراره را با  گرارۀ دیگر، دافي است رابطۀ 90با  گراره
تقسي م بير دو(    1×5)=  رابطيه  20رابطيه بيه    415ها از  درد. در ایم صورت، تععاد رابطه

 یابع  داهش مي
شيان بيا    ارزي ها و هيم  في دن م و سپس به زیرگروههشت سرگروه را معرّ در آغاز بایع

نيع از محصيورات چهارگانيۀ مشيهور     ا دازیم. هشيت سيرگروه عبيارت   سرگروه مربوطه بپر
 الموضوك: )محص   الطرف م( و محصورات مععول 

 
 هاي مععوله الموضوك محصوره   (هاي مشهور)محص ه الطرف م محصوره 
 است S Pهر نا .5  است S Pهر  .0
 ن ست S Pه چ نا .1  ن ست S Pه چ  .2
 هستنع Pها  Sبرخي نا .5  هستنع Pها  Sبرخي  .9
 ن ستنع Pها  Sبرخي نا .8  ن ستنع Pها  Sبرخي  .4

 (گانه 8هاي  محصوره ،0جعول )
 

 8ارز ایيم   به سيه معيادل و هيم   مانعه، سه  باقيگرارۀ  24دنون، بایع نشان ده م ده ا
سرگروه را در سيتون سيمت راسيت جيعول زیير       8سرگروه هستنع. براي ایم دار،  گرارۀ
و نقيض محميول سيتون سيو  را در      ،هيا را در سيتون دو    و نقض محمول آن ،ایم نوشته

ل ن اوّهایي از ستو مانع ستون سو  ده عكس مستوي فرمول ایم. مي ستون چهار  نگاشته
 «:ارز دارنع ده عكس مستوي هم»یا دو  است 
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 نقض محمول عكس مستوي نقض محمول گانه 8هاي محصوره  
0. A  هرS P ه چ  استS ناP ه چ نا ن ستP S هر نا ن ستP ناS است 
2. E  ه چS P هر  ن ستS ناP ه چ  استP S هر  ن ستP ناS است 
9. I برخيS هاP برخي هستنعS نا هاP برخي  ن ستنعP  هاS  برخي  هستنعP ها ناS  ن ستنع 
4. O برخيS هاP برخي ن ستنعS نا هاP نا برخي هستنعP  هاS  نا برخي هستنعPها ناS  ن ستنع 
5. A′ هر ناS P ه چ نا استS ناP ه چ نا ن ستP ناS هر نا ن ستP S است 
1. E′ ه چ ناS P هر نا ن ستS ناP ه چ  استP ناS هر ن ست P S است 
5. I′ نا برخيS هاPنا برخي هستنعS نا هاPبرخي ن ستنع P ها ناS  برخي  هستنع P  هاS ن ستنع 
8. O′ نا برخيS هاPنا برخي ن ستنعS  ها ناP نا برخي هستنعPها ناS  برخي نا هستنع P  هاS ن ستنع 

 
 (گانه 92هاي  ارزي م ان محصوره روابط هم ،2جعول )

 

ارز دارنيع   ، خود، عكس مستوي هم5و  ،1، 9،  2هاي  شود، سرگروه ده دیعه مي چنان
ده ایم عكيس مسيتوي در سيتون سيو  نوشيته شيعه اسيت. ایيم در حيالي اسيت ديه            

عكس مستوي نعارنيع   ارز نعارنع یا اصوالً ، یا عكس مستوي هم8و  ،5، 4، 0هاي  سرگروه
 ایم. و  نوشتههایشان را در ستون س محمول ، از ایم رو، عكس مستويِ نقضو

گراره نخست سرگروه است و سيه  ارز دارد ده  هم در جعول باال، هر سطر، چهار گرارۀ
اي بيا   رونع. آشكار است ده اگر دو سيرگروه، رابطيه   بععي، زیرگروه آن به شمار مي گرارۀ

 هایشان ن ر با هم همان رابطه را خواهنع داشت. هم داشته باشنع زیرگروه
 

 گانه 8صورات رابطه میان مح .2. 6

توان نمایش داد ده آن را  ها را به صورت مكعب مستط ل زیر مي رابطه م ان ایم سرگروه
 نام م: مي« مكعب تقابل»
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 و یا

 
 رابطه م ان محصورات هشتگانه

 )مكعب تقابل(
 

جهيت، از نوشيتم نيا  روابيط در دنيار خطيوط خيودداري         براي پره ر از ازدحا  بيي 
نمایع. بنابرایم، جعول زیير   ها ضروري مي آن وض ح مختصري دربارۀ. از ایم رو، تایم درده

 را بب ن ع:
 تعاخل هاي عمودي ض ع

 تعاخل قطرهاي مكعب
 تناقض قطرهاي دو مربع

 تضاد هاي مستط ل باال ض ع
 تحت تضاد هاي مستط ل پای م ض ع

 دعا  ه چ ها قطرهاي مستط ل
 

ن اشاره دردیم ده ادبيري روابطيي را م يا    ح ایم جعول، بایع بگوی م ده قبزًدر توض 
ۀ ده اگر یك محصوره صادق باشع محصيور  نخست ایم محصوره ب ان درده بود: رابطۀ 92

دو  دياذب    ۀده اگر یك محصوره صيادق باشيع محصيور    دو  ایم دو  صادق است؛ رابطۀ
  ۀده اگر یك محصوره صادق باشع ارزش صيعق و ديذب محصيور    سو  ایم ۀو رابط ،است

و  نامع و  است. گفت م ده ادبري عع  اثبات صعق و دذب یك گراره در فيرض صيعق   د
 نام عه بود. « نامع و  رابطۀ»جعیع در نظر گرفته و آن را اي  گراره دیگر را رابطه

یعني اگر الي   « لرو »بنام م: « دعا  ه چ»و  ،«عناد»، «لرو »  متوان ایم سه رابطه را مي
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ا اگير  یعني اگر ال  صادق باشيع ب دياذب اسيت. امّي    « نادع»صادق باشع ب صادق است، 
منيع  »برقرار هسيت یيا ن سيت.    « منع خ وّ»گاه یا  ه چ یك از لرو  و عناد برقرار نباشع آن

و به ایم معنا است ده اگر ال  داذب باشيع ب صيادق اسيت. بيا ایيم      « عناد»عكس « خ وّ
رد ب منع جمع و منع خ يو  است. ت« منع جمع»همان « عناد»شود ده  توض ح، آشكار مي

سيویه یيا دوسيویه     توانع یك دهع. همچن م، لرو  مي را به دست مي« انفصال حق قي»هم 
هيا، تنهيا    ایم رابطه شود. ادبري، از م ان همۀ ام عه مين  «تزز »باشع ده در صورت دو ، 

، ا آشيكار اسيت ديه بيا داشيتم تنياقض      دعا  را بررسي درده است، امّي  و ه چ ،لرو ، عناد
را ن ر بررسي درد. در ایم صورت، « تزز »و  ،«انفصال حق قي»، «منع خ و»توان روابط  مي

 توان به شش دسته گسترش داد: ها را مي روابط م ان محصوره

 

 اگر ال  صادق باشع ب صادق است و برعكس. . تزز : 0
 اگر ال  صادق باشع ب صادق است نه برعكس. . لرو : 2
 اگر ال  صادق باشع ب داذب است نه برعكس. مع(: . عناد )یا منع ج9
 اگر ال  صادق باشع ب داذب است و برعكس. . انفصال حق قي: 4
 اگر ال  داذب باشع ب صادق است نه برعكس. . منع خ و: 5
 ال  گاهي با ب و گاهي بعون ب صادق است و برعكس. . ه چ دعا :1

 
هایي از مربع تقابيل و نسيب    تسامح با نا توان با دمي  برخي از ایم شش رابطه را مي

 اربع متناظر دانست:
 

 تساوي  . تزز : 0
 تساوي جرئي

 عا  و خاص مط ق تعاخل . لرو : 2
 تبایم )ناقص( تضاد . عناد )یا منع جمع(: 9

 تبایم جرئي
 تبایم )تا ( تناقض . انفصال حق قي: 4
 وجه )فراگ ر( مم تحت تضاد . منع خ و: 5
 وجه )نافراگ ر( مم   چ دعا :. ه1

 

را توضي ح داد:  « مكعيب تقابيل  »تيوان روابيط موجيود در     ها مي با ایم اصطزو ادنون
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هاي موجيود در ایيم    ارز هستنع و خط هم ۀهاي ایم مكعب نشانگر تزز  چهار گرار گوشه
 هستنع.  « تعاخل»و  ،«تحت تضاد»، «تضاد»، «تناقض»مكعب، نشانگر روابط 

مربع تقابل م يان چهيار گيروه نخسيت و      دهنعۀ وجود در ایم مكعب نشاندو مربع م
. اما قطرهاي خود مكعب انع . قطرهاي ایم دو مربع نشانگر تناقضانع روه دو م ان چهار گ

هسيتنع و  « تضياد » ك مستط ل بياال، همگيي نشيانگر رابطيۀ    اضز 0.نعا دهنعۀ تعاخل نشان
 باشنع. مي« تحت تضاد» مستط ل پای م، همگي نشانگر رابطۀ اضزك

، 1و  0هياي  هيا رسيم نشيعه )ماننيع گوشيه      هایي ن ر ده ه چ خطيي م يان آن   گوشه
هيایي ديه روي    ...، یعنيي گوشيه  ، و8و  2هياي  ، گوشيه 5و  2هاي گوشه ،5و  0هاي گوشه

«  نامع و» نعارنع و در اصطزو ادبري، رابطۀ اي انع( رابطه ها قرار گرفته قطرهاي مستط ل
 را.« دعا  ه چ» ر اصطزو ما رابطۀرا دارنع و د
 و مكعيب تقابيل، روابيط م يان هميۀ      2ل ه بيه جيعو  توان با توجّ به آساني مي ادنون

 گانه را به آساني به دست آورد. 92محصورات 
 

 گانه 8اثبات رابطه میان محصورات  .3. 6

 نویس م: روي هم مي هها را به صورت زیر روب ها، آن م ان سرگروه براي اثبات نوك رابطۀ
 

 چهار سرگروه دو    چهار سرگروه نخست  
0. A  هرS P 5 است. A′ هر ناS P است 
2. E  ه چS P 1 ن ست. E′ ه چ ناS P ن ست 
9. I  برخيS   هاP 5 هستنع. I′ برخي ناS   هاP هستنع 
4. O  برخيS  هاP 8 ن ستنع. O′ برخي ناS  هاP ن ستنع 

 

هار سرگروه نخسيت، مربيع تقابيل برقيرار اسيت و م يان چهيار        دان م ده م ان چ مي .0. 9. 1
سرگروه دو  ن ر ایم مربع برقرار است. بنابرایم، وضع ت دو مربع تقابل در مكعب تقابل آشيكار و  
                                                                                                                                                                        

چني م اسيت:   « تيعاخل »تعریي    شيویم.  و مزك آن تمایر قائيل ميي  « لتعاخ»م ان تعری   جا در ایم. 0
 ت ّاختزف در دمّ»چن م است: « عاخلت»ا مزك امّ«. است را  صعق از صعق و است را  دذب از دذب»

هياي هشيتگانه )بيه ویيژه وحيعت       هایي است ده وحيعت  گراره ایم مزك ویژۀ«. و وحعت در د ف ت
هایي ده وحعت موضوك یيا محميول نعارنيع،     ها مراعات شعه است. در گراره موضوك و محمول( در آن

 شعه نخواهع بود. همان مزك گفته لروماً« تعاخل»مزك 
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 ها و قطرهاي مكعب بپردازیم. ه ض عبعیهي است و ن از به اثبات جعاگانه نعارد. پس بایع ب
ا در هر یك از دو سيطر  ه اخ ر، م ان سرگروه گوی م ده در جعول مي . ادنون2. 9. 1

 0«.تحت تضاد»ر است و در هر دو سطر اخ ر، رابطۀ برقرا« تضاد» نخست، رابطۀ
زیرا دوميي بنيا    ،متضادنع«( است S Pهر نا »و « است S Pهر »)یعني  5و  0 دو گرارۀ

                                                                                                                                                                        

ديه   ت دارد، چنيان اي ب ان تضاد و تحت تضاد، بایع بگوی م ده تعری  تضاد و مزك تضاد با هم تفاوبر. 0
 تعری  تحت تضاد و مزك تحت تضاد با هم تفاوت دارنع:

 ا بتواننع هر دو داذب باشنع.تعری  تضاد: دو جم ه نتواننع هر دو صادق باشنع امّي 0
 مزك تضاد:ي 2

aهاي هشتگانه + اختزف در د   + د ي بودن هر دو. رسطویي: وحعتا . در محصورات چهارگانۀ 

b .سویه از یكي به نق ض دیگري. ایم مقاله: است را  یك هگان در محصورات هشت 
  ا بتواننع هر دو صادق باشنع.تعری  تحت تضاد: دو جم ه نتواننع هر دو داذب باشنع امّي 9
 مزك تحت تضاد:ي 4

aهاي هشتگانه + اختزف در د   + جرئي بودن هر دو. ارسطویي: وحعت . در محصورات چهارگانۀ 

b .سویه از نق ض یكي به دیگري. ایم مقاله: است را  یك ۀگان در محصورات هشت 
c .ایم مقاله: وجود تضاد م ان نق ض دو طرف. ۀگان در محصورات هشت 

هياي   وحيعت  الً. یعنيي اوّ در منطق ارسطویي ضوابط خ  ي روشم و مشخص اسيت » :ده ایراد شعه است
هيایي را   شود ده در ایم مكعب تقابل چني م وحيعت   ظ ميفرض ورود به تقابل لحا گانه به عنوان پ ش هشت

س نتكت كال دارد و ایيم  نحوي یا  ها ب شتر جنبۀ سمانت كي دارد و مع ار جنبۀ تعری  ایم تقابل نعاریم. ثان اً
انيع و   هيا خ يط شيعه    به نظر مي رسع در ایم مكعب تقابل ایيم جنبيه   انع، امّا دو جنبه دامزً از هم تفك ك شعه

ده مع ار و مزك است را  لحاظ شعه باشع به نوعي سيرانجا  در ایيم اسيت را  ممكيم اسيت از اصيطزحات        ایم
توانع به صورت نحوي هم تفس ر گيردد امّيا بيه هير      سمانت كي صعق و دذب استفاده گردد، هرچنع است را  مي

ها از قواععي از منطق استفاده خواهع شع ده خود ایم قواعع بر مبنياي روابيط    ها و استنتاج م است را حال در ای
 «در مكعب تقابل بایع تب  م شونع و ایم ممكم است منجر به دور شود.

ایم مقاله مشيابه   گانۀ در محصورات هشتدر پاسخ به ایم ایراد بایع بگوی م ده اگر بخواه م مزك تضاد 
ارسطویي شود بایيع عبيارت زیير را بيه صيورت انفصيال حق قيي بيه ميزك تضياد در            ۀت چهارگانمحصورا

راه «. وحعت محمول و د ي  + تنياقض در موضيوك + د يي بيودن هير دو      »افرودیم:  محصورات چهارگانه مي
 وحعت محمول + )اختزف در د ي  و »گفت م:  داسه درده و چن م مي یك دیگر ایم بود ده ایم دو مزك را

اميا آشيكار اسيت ديه ديار      «. وحعت موضوك( یا )وحعت در د   و تناقض در موضوك( + د ي بيودن هير دو  
 سازد. تر مي شعه در متم دار را بس ار ساده فيها دشوار است و مزك معرّ دردن با ایم مزك
ن سيت؛  گانه  هاي م ان محصورات هشت ه درد ده مكعب تقابل مبناي است را بایع توجّ براي ایراد دور

ها و روابط را شناسایي ديرده و بير اسياا آن، مكعيب      ب كه بالعكس، ما با منطق تكویني خویش است را 
 .تر شود ها و روابط آسان است را  ایم تا یادآوري آن تقابل را برساخته
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یم، براي لي است. بنابراباشع ده نق ض اوّ مي« ن ست S Pبرخي »مست ر   نقض موضوكبه 
است و ایيم   5نق ض  0ه دن م ده نقض موضوك ، دافي است توج5ّو  0اثبات تضاد م ان 

، 2تواننع با هم صادق باشنع. همچن م، نقض موضوك  دهع ده ایم دو جم ه نمي نشان مي
 انجامع. با هم به تناقض مي 1و  2است و بنابرایم، صعق  1نق ض 

آیيع ديه    از ایم دو نكته به دست ميي  8و  4 و ن ر م ان 5و  9تحت تضاد م ان  رابطۀ
 ع و رابطه م ان نق ض دو ضع، رابطۀهستن 5و  0، 1، 2ایم چهار گراره، به ترت ب، نق ض 

 تحت تضاد است.
ب ني م ديه در جيعول     براي اثبات تعاخل و است را  در قطرهاي مكعيب، ميي   .9. 9. 1

 0و  2، 5، 1هياي   رگروه، بيه ترت يب، نقيض موضيوك سي     8و  5، 4، 9هاي  اخ ر، سرگروه
هيا   صعق آن ها ها هستنع و از صعق ایم ها مست ر  آن گراره بنابرایم، ایم گراره ،هستنع و

، «تيعاخل »هيا؛ از ایيم رو، بيا تعمي م معنياي       ها دذب ایيم  آیع و از دذب آن به دست مي
 ها به شمار آورد. ایم سرگروه« داخل تحت»ها را  توان آن سرگروه مي

 و باقي مانيع روابيط سي بي یيا رابطيۀ      روابط ایجابي اثبات شع جا همۀ ایمتا  .4. 9. 1
اي  هيا، مقایسيه   م يان سيرگروه  « نيامع و  » ر اصطزو ادبري. براي اثبات رابطۀد« نامع و »

 سودمنع است: 2ل و چهار  از جعول م ان دو ستون اوّ
 

  ارزهاي ستون چهار  هم  گانه 8هاي  محصوره  
0. A  هرS P است    
2. E  ه چS P هر  .2′ ن ستP ناS 5عكس تا   است 
9. I  برخيS   هاP برخي  .9′ هستنعP ها ناS  8عكس تا   ن ستنع 
4. O  برخيS  هاP ن ستنع    
5. A′ هر ناS P است    
1. E′ ه چ ناS P هر  .1′ ن ستP S 0عكس تا   است 
5. I′ برخي ناS   هاP برخي  .5′ هستنع P  هاS 4عكس تا   عن ستن 
8. O′ برخي ناS  هاP ن ستنع    

 

 5′و  1′، 9′، 2′ارزهيایي دارنيع ديه بيا      در ستون چهار ، هم 5و  1، 9، 2هاي  سرگروه
ارزهيا، بيه ترت يب، عكيس تيا        شيود، ایيم هيم    ده دیعه مي ایم. چنان گذاري درده شماره
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، 2′ارزهياي   ، هم5و  1، 9، 2هاي  اگر به جاي سرگروه 0هستنع. 4و  0، 8، 5هاي  سرگروه
 شود: تر مي ها آسان م ان ایم گروه« نامع و » را قرار ده م دش  رابطۀ 5′و  ′1، ′9

 

 چهار گروه دو   چهار گروه نخست 
 است P Sهر  .1′ است S Pهر  .0
 است S Pهر نا .5 است Sنا Pهر  .′2
 ن ستنع Pها  Sبرخي نا .8 ن ستنع  Sها نا Pبرخي  .′9
 ن ستنع Sها  P برخي  .5′ ن ستنع Pها  Sبرخي  .4

 
 دیگرنع. رودرو عكس تا  یك هدر ایم جعول، هر دو گرار

د  ه و عكس تا  آن ه چ نسبتي با هم نعارنيع: نيه ليرو ، نيه      . یك موجبۀ0. 4. 9. 1
ها تعاخل هست،  نه ب م آن ،به عبارت دیگر ، و نه انفصال حق قي.منع جمع، نه منع خ وّ

د  ه و عكيس تيا     د. دل ل بر نبود رابطه م ان موجبۀو نه تحت تضا ،ه تضادنه تناقض، ن
و یا یكي صيادق   ،تواننع با هم صادق باشنع، با هم داذب باشنع آن، ایم است ده آن دو مي

؛ «هر ناطق انسان است»و  «هر انسان ناطق است»هر دو صادق ماننع  و دیگري داذب باشع.
و یكيي صيادق و    ؛«هر سف ع ش ریم اسيت »و  «ف ع استهر ش ریم س»هر دو داذب ماننع 

ابرایم، از صيعق  بن«. هر ح وان انسان است»و  «هر انسان ح وان است»دیگري داذب ماننع 
 ،و و نه دذب عكس تا  آن آیع د  ه، نه صعق عكس تا  آن الز  مي )یا دذب( یك موجبۀ

 نام ع.« مع و نا»توان  ها را، در اصطزو ادبري، مي آن رو، رابطۀ از ایم
گرفيت  توان نت جه  د  ه است، مي جا ده سالبۀ جرئ ه نق ض موجبۀ از آن .2. 4. 9. 1

و نيه ديذب    آیيع  جرئ ه، نه صعق عكس تا  آن الز  مي ده از صعق )یا دذب( یك سالبۀ
 نام ع.« نامع و »توان  ها را، در اصطزو ادبري، مي آن ، از ایم رو، رابطۀو عكس تا  آن

بر نبود رابطه م ان سالبه جرئ ه و عكيس تيا  آن، ایيم اسيت ديه آن دو       دل ل دیگر
 و یا یكي صادق و دیگري دياذب باشيع.   ،تواننع با هم صادق باشنع، با هم داذب باشنع مي

؛ هير دو  «برخي سف ع ش ریم ن سيت »و  «برخي ش ریم سف ع ن ست»هر دو صادق ماننع 
و یكيي صيادق و    ؛«ناطق انسان ن سيت برخي »و  «برخي انسان ناطق ن ست»داذب ماننع 

                                                                                                                                                                        

تبيعیل دو طيرف قضي ه بيا     »یعني « عكس تا »گرفت. « عكس مستوي»را نبایع به معناي « عكس تا ». 0
 توانع وجود نعاشته باشع. در عكس تا ، بقاي صعق مي«. و د   بقاي دم
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ابرایم، بني «. برخي انسان ح وان ن ست»و  «برخي ح وان انسان ن ست»دیگري داذب ماننع 
و نه دذب عكيس   آیع جرئ ه، نه صعق عكس تا  آن الز  مي از صعق )یا دذب( یك سالبۀ

 نام ع.« نامع و »توان  ها را، در اصطزو ادبري، مي آن رو، رابطۀ از ایم ،و تا  آن
 

  نتیجه. 7

 :توان ب ان درد  م نكات زیر را ميبنعي مناسبي از مقاله برس جمعاگر بخواه م به 
نقيض  »و « عكيس مسيتوي  » انيع ديه دو قاعيعۀ    دانان دریافتيه  طقدر ن م قرن اخ ر، من. 0

 هاي مباشر را اثبات دننع. تواننع با هم سایر استعالل مي« محمول

هيایي هيم    رضا ادبري و عسكري سي  ماني ام يري نيوآوري   دانان،  در م ان ایم منطق. 2
 انع. داشته

« ععول»و « تحص ل»یعني  ،موضوك و محمول« تِد ف ّ»هاي ادبري در پ رامون  نوآوري. 9
موضيوك و  « تِ ّي دمّ»هياي سي  ماني ام يري در پ راميون      ده نيوآوري  ، درحاليها است آن

 ست.محمول ا« سورهاي»موضوك و « سورهاي»یعني  ،محمول

هياي ادبيري شيامل یيافتم نيوعي جعیيع از عكيس نقي ض و بررسيي روابيط            نوآوري. 4
 گانه است. 92محصورات 

ادبري جاي گرفتيه اسيت    بعون ه چ ترت بي در انتهاي مقالۀ گانه ده 92جنگل محصورات . 5
 گ رد. قرار مي« مكعب تقابل»یك  ۀگوش 8اي است ده در  شامل روابط بس ار زیبا و ساده

 ارز قرار دارد. هم ۀ ایم مكعب، چهار محصورۀهر گوشدر . 1
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