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 چکیده

بر  که اند برشمردهای  قاعده را «نقض موضوع»ای منطق اسالمیِ دورۀ معاصر، ه در کتاب
کاه  باه دسات آورد   صاادق دیراری را    ۀگزار ،صادق کلّیِ ۀتوان از یک گزار آن می ۀپای

 .اش نیز دگرگون شده باشد کمّ و کیفو  نخستین باشد ۀنقیض موضوع گزار اش موضوع
ساالبی جزیای   « هر الف ب اسات »مانند  کلّی یبموجَ رب با کاربست این قاعده ،بنابراین

نمایان خواهد  ، امّا،در این جستار .آید میبه دست « الف ب نیست ا برخی از نه»همچون 
هار  » مثل کلّی یموجب ،نتیجه نیز مانند مقدّمه که گاه نیست، بل همواره چنین که شد
ارۀ اصالی اخاصّ   گاز  موضاوع  ؛ و آن هنرامی است کهآید از آب درمی «الف ب است ا نه

باشد. بدین سان آشکار خواهد  ترین مفهوم کلّی عامو محمول برابر با  ،مطلق از محمول
 ردار است.بَ کلّیت ندارد و تخصیص نقض موضوع ۀقاعد شد که

 
 .ترین مفهوم کلّی نقض الموضوع، تخصیص، عام نقض موضوع،  :ها کلیدواژه

 
 
 
 
 

                                                 
 . mahdiazimi@ut.ac.ir؛دانشراه تهران گروه فلسفۀ اسالمی استادیار .2
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 . درآمد1

مسالمان، ودادم مسااوقِ وجاود اسات. ارساطو       وفان فیلسا  ارساطو و  دانیم که نازد  می
   گوید: می

اند، به ایان معناا کاه مانناد مباد  و       یک چیز و یک طبیعت واحدو  موجودپس اگر 
علّت، همراه یکدیررند، امّا نه به این معنا که یک تعریف بار هار دو دتلات دارد. )هار     

ه یک معنا بریریم، بارای  ب بلکه اگر هر دو را کند؛ چند اگر چنین هم باشد، فرقی نمی
هار دو هماان اسات، و    « انساان »و « یاک انساان  »کار ما بهتر است.( زیرا )اگر بروییم( 

؛ و تکارار ایان   «انساان »و « انسان موجود»چنین است ]واقع موضوع در صورم گفتن[ 
دهد )روشان اسات    چیز دیرری را نشان نمی« یک انسان موجود»و « یک انسان»گفته 

چه در پیدایش و چه در تباهی، از هم جدا نیستند(؛ و به هماین ساان   که هر دو آنها، 
، چنانکه واضح است که افزودن آن در این عبارم )یعنی در: انساان  «یک» ۀاست دربار

« موجاود »در این جا چیز دیرری غیار از  « یک»دهد، و  موجود( همان چیز را نشان می
   [19b2119-9،91] .نیست

د مطابق موجود است، از آن روی که وادد بار هار یاک از    واد»نویسد:  بوعلی نیز می
 ،2] .«اسات  متفااوم کاه دانساتی ا     ا چناان شاود، امّاا مفهاوم آن دو      ها دمل می مقوله

رفیق وجود است، هرجا که گشات باا آن    وددم بدان که»گوید:  و مالصدرا می [219ص
  [63ص، 3] .«بر چیزها برابرند ا آن دو در صدقِگردد، زیر می

 زیر صادق است. ۀرسیم که آیا گزار بیایید بردال 
 ( هر انسانی وادد است.2)

  2:به این معنا است (2) سینا و پیروان او از دیدگاه ابن
( یکایک چیزهایی که در وجود بالفعل خارجی یا در وجود فرضی ذهنی 1)

 وجود خود وادد هم هستند. ۀاند، به فراخور همان نحو انسان
و  شان هم بالفعل خارجی است؛ ، وددمِشان وجود بالفعل خارجی دارد یعنی اگر انسانیّتِ

( 2شان هم فرضی ذهنی اسات. پاس )   وددمِ ،شان وجود فرضی ذهنی دارد اگر انسانیّتِ
 ای صادق است.  گزاره

 توان نتیجه گرفت: ( می2گوید که از ) نقض موضوع به ما می ۀقاعد

                                                 
، مرادمان این نیست که کلّیّت ج، یا جیم کلّای ب اسات؛   هر ج ب استگوییم:  بدان که ما هرگاه می». 2

اند، در فرض ذهنی موصوف باشند  بل منظورمان این است که یکان یکان آن چیزها که به ج موصوف
 [261ص، 1] «.اند یا در وجود ]خارجی[... به ب نیز موصوف
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 ها وادد نیستند. ( برخی از ناانسان9)
 2:به این معناست شیخ و پیروان او نظر( از 9ای صادق است؟ ) ( گزاره9آیا ) امّا

( دست کم یک چیز وجود دارد ا خواه وجود بالفعل خارجی، خواه وجود 8)
 ولی وادد نیست. ،فرضی ذهنی ا که ناانسان است

« وجاود »را به جای « وددم»دانند؟ پس بیایید  و مرر نه آنان وددم را مساوق وجود می
 نشانیم:ب

( دست کم یک چیز وددم دارد ا خواه وددم بالفعل خارجی، خواه وددم 8)
 فرضی ذهنی ا که ناانسان است ولی وادد نیست )= وددم ندارد(.

در ایان صاورم بایاد     ( به تناقض انجامیاد. 8نقض موضوع در ) ۀقاعد، بینیم میکه  چنان
هار دساتراهی کاه ایان     پذیر است و سازگاری  پذیرفت که قاعدۀ نقض موضوع تخصیص

 رود. گیرد نیز زیر سؤال می کار می قاعده را به
 
 دفع دخل مقدّر. 2

 کند و از این رو هم صدق میها  بر معدوم« ناانسان»ممکن است گفته شود که 
 ( هر معدومی ناانسان است؛6)
 که هیچ معدومی موجود نیست،   و همچنان
 ( هیچ معدومی وادد نیست؛0)

 زیر: ۀنتیج ۀآید زایند ( قیاسی فراهم می0( و )6یزش )و بنابراین، از آم
 ها وادد نیستند. ( برخی از ناانسان3)

از نظار   الاف( نخست یادآورد دو نکته بایسته است. )برای پاسخ گفتن به این اشکال، 
خاواه نباشاد،    ،موجا،، خاواه محماول آن معادول باشاد      ۀهر گزار دانان مسلمان منطق

 :گوید برای نمونه خواجه نصیر می .نیازمند وجود موضوع است
معدولیّه  ۀبسیطه... از روی معنی آنک: در موجب ۀمعدولیّه و سالب ۀفرق میان موجب

موضوعِ وجودی باید، چنانک گفتیم، و در سالبه شاید که موضوع وجودی بُود و شاید 
موجود تر باشد. پس زیدِ  معدولیّه عام ۀبسیطه از موجب ۀکه نبُود. به این سب،، سالب

را توان گفت که بینا نیست، و توان گفت که نابیناست. امّا زیدی را که موجود نبُود 
                                                 

خواهی شناخت و این دو را با آن دو خواهی سنجید. پس سخن ما که  ها را از کلّی ها تو دال جزییو » .2
راست است، اگرچه آن برخی تنها در یک زمان موصوف به ب باشد و نه در دیرر  برخی از ج ب است

 [262ص، 1]« .ها زمان
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نتوان گفت نابیناست، بل توان گفت بینا نیست؛ زیرا که چون در اصل نیست، نابینا و 
 [211ص، 21] .بینا نباشد

 اگار  تر از معدولةالمحمول است؛ زیرا آن بر ناثابت هام صاادق اسات،     و نیز سالبه عام

 ه، زیارا آن  گرفتاه شاود؛ باه خاالف معدولیّا      ]در نظار[  از آن روی کاه ناثابات اسات   

، 8] .ای بارای آن ثابات گاردد    موجبه است و ایجاب مقتضی ثبوم شئ است تا شائ 
   [38ص

را هام نیازمناد ثباوم موضاوع      هاي سال، محصاور  دتّي گزارهدانان مسلمان  منطقب( )
. حمل اسات هاا از آنِ عقادال   اسات، و سال، در آن   بیشان ایجاا  وضعِ، زیرا عقدالدناند می

 :  نویسد سهروردی می
ایجااب عادولي[ و   یعنای  موج، باشاد ]  گاه که در گزارۀ میان سل، آنبدان که فرق 

سل، تحصیلي[ این است که نخساتین بار   یعنی نسبت ایجابي باشد ] ۀگاه که بُرند آن
به خالف دومین چراکه نفي از معدوم درست نیست زیرا اثبام تنها از آنِ ثابت است، 

هاي محیط ]= کلّی[  ام است، نه در گزارهمنفي روا است. امّا این فرق تنها در شخصیّ
هایچ انسااني سان     یاا   هر انساني ناسان  اسات  گویي:  و محصورام. زیرا وقتي مي

اناد، و   این سخن دکمي است بر یکایک چیزهایي کاه موصاوف باه انساانیت    نیست، 
هااي انساانیت تحقّاق داشاته      موصوف باید که ودن است. پس می، از آنِ سن  بسل

 [98ص ،0] .باشند تا موصوف بدان باشند
 گوید: مالصدرا نیز می

ي مفااهیم در   زیارا هماه   2هاي موج، و سال، هار دو مسااوام اتفااقي دارناد؛     گزاره
هاي برین هستي تحقّق دارند؛ و مطلق دکم نیازمند وجاود ادراکاي اسات،     سرچشمه

هااي   مجهول مطلق هیچ دکمي به نفي یا اثبام ندارد. فرق نهادن میان گزاره چراکه
سلبي و ایجابي تنها در قضایاي شخصي و طبیعي روا است و نه در محصاورام. زیارا   

اند کاه عباارم اسات از اتصاافِ بالفعالِ       ها داراي عقد وضع ایجابي این دسته از گزاره
 [28ص، 3] 1.موضوع به عنوان

اناد یاا    هاایی صاادق   و ببینیم که آیا گازاره  ( را برسنجیم3(، و )0(، )6) کنون بیاییدا
توان برسانجید: عقدالوضاع و عقادالحمل.     ها را از دو روی می ین گزاره. هر یک از اکاذب

                                                 
 در هر دو یکي نیست.یعني از نظر نیاز به وجود موضوع برابرند هرچند علت وجود موضوع  .2
، باه ایان معناا اسات کاه موضاوع       سالبه با انتفاء موضوع صادق اسات اند  امّا سخن منطقیان که گفته .1

 .شود معدوم باشد، نه مطلقاً ل، ميتواند در ظرفي که محمول از آن س مي
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 در  2هاا اسات،   یکاانِ معادوم   گوید که موضاوع ایان گازاره یکاان     ( به ما می6وضعِ )عقدال

ایم که بر بنیاد )الف( نیازمناد وجاود    روی ول روبهحمل با محمولی معددالی که در عقدال
وضع، موضاوع  عقدال ۀاست؛ چراکه بر پای متناقض ای پادگو و ( گزاره6)وضوع است. پس م

  ای نظریّااه ۀتااوان باار پایاا ( را ماای0حمل، موجااود. )عقاادال ۀآن معاادوم اساات و باار پایاا

ه خاود  یّا راگار آن نظ پاذیرفت )  هاای غیربتّای دارناد    گازاره  ۀکه فیلسوفان اسالمی دربار
و متناقض است؛ زیرا عقدالوضعِ آن ایجابی  ( پادگو6( نیز مانند )3امّا ) 1پذیرفتنی باشد(.

و بار بنیااد )ب( موضاوع آن موجاود اسات؛ و چاون هار         است ا گرچه ایجااب عادولی؛   
موضاوع آن   گوید که یحمل مپس موضوع آن وادد است. امّا عقدال موجودی وادد است،

 وادد نیست.
 
 نقض ۀبنیاد قاعد. 3

خواناد   پس از یادکرد این مثال نقض، نخستین پرسشی که ذهن را به اندیشایدن فرامای  
شود؟ پاسخ این پرساش را بایاد    این است که چرا نقض موضوع در موج، کلّی نقض می

یاد آن  و برای ایان کاار با   نقض بر آن استوار است؛ ۀکه قاعدست در شالوده و بنیادی جُ
 د را شناخت.شالوده و بنیا

و ادکاام   ،ها، اقسام گزاره ۀدر منطق سنّتی پیش از پرداختن به منطق استدتل دربار
 ۀدربرگیرناد  یانهاای پیشاین   نراشاته  هاا در منطاق   شود. ادکام گازاره  گو می و ها گفت آن

عکس مستوی، و عکاس نقایض    9،تداخل ،)الدخول تحتَ التضادّ(تناقض، تضادّ، فروتضادّ 
افزوده شاده   ها هم بر آننقض  ۀگان های سه قاعده یانهای پسین نراشته نطقاست؛ امّا در م

 :نویسد است. مظفر می

                                                 
یکاان   یکاان هاا را بتاوان    تاا نیسات   )ت میز فی األعدام(برذریم از این که در نیستی جداسانی نیست . 2

)الوداد   بردار نیست، چراکه یکانری برابر هساتی اسات    برشمرد. افزون بر این، نیست و نیستی یکان
 .تساوق الوجود(

 : نخست، فارض دیاار عادم و ظلمتکادۀ    هایی به دو فرض نیاز است در چنین گزارهه یربر بنیاد این نظ .1
نیساتی دضاور و    خاناۀ  ت در این تاریکدفظ معدومیّهای فراوانی که با  نیستی؛ و دوم، فرض معدوم
( این است که اگر مفهوم معدوم دارای افراد معادومی در هماان دیاار    0تقرّر دارند. بنابراین، معنای )

 ؛169 -180ص، 8سمتق ،931- 939ص، 9سمتق ،8]گاه آن افراد وادد نخواهند بود  عدم باشد، آن
   [.988ص، 21 ؛918و  918صص، 2ج، 3

 .[211ص، 21]اند  نمایش داده« مربّع تقابل»ز دیرباز به صورم ااین چهار را  .9
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هاا   تار از عکاس   اش کم اش در استنباط صدق گزاره از صدق اصل از مبادثی که نقش
چوناا  ییوتا ی   ها را نیز  نیست، مبادث نقض است، از این رو، عیبی ندارد که آن

گاوییم: نقاض، دگرگاون سااختن گازاره اسات باه         بررسیم. پس می ها برای عکس
در جای خاود.   2داشت دو سوی گزاره ای دیرر که تزم آن است در صدق، با نره گزاره

دوم  ۀموضاوع گازار  نخسات   ۀاین که نقیض موضوع گازار  -2 و آن بر سه گونه است:
، و «وعااا ض موضانق»ونی ان دگرگاگردد، و محمول آن، خود، محمول ]اِ این[. ای

 ۀاین که موضوع گازار  -1 شود. نامیده می« منقوضةالموضوع»شده  ونادگرگ ۀزارااگ
دوم گردد، و نقیض محمول آن محماول ]ااِ ایان[. ایان      ۀنخست، خود، موضوع گزار

 شود. نامیده می« منقوضةالمحمول»شده  دگرگون ۀو گزار« نقض محمول»دگرگونی 
دوم[ گاردد، و نقایض    ۀگازار  نخست[ موضوع ]ااِ  ۀاین که نقیض موضوع ]اِ گزار -9

شاده   دگرگاون  ۀو گازار « تاا ّ  نقض»محمول ]اِ آن[ محمول ]اِ این[. این دگرگاونی  
 [233ص ،29] .شود نامیده می« منقوضةالطرفین»

 عکس به شامار  ۀنقض را پیوستی برای قاعد ۀگان های سه که دیدیم مظفّر قاعده چنان
؟ و ؟ عکس مستوی یاا عکاس نقایض   کدام عکس شاید پرسید که آورده است. اکنون می

اناد، زیارا ماا در     های نقض پیوستی برای عکس نقیض در پاسخ باید گفت که قاعده چرا؟
جاا   نقاض و جاباه  ای را  خواهیم بررسیم که اگر موضوع و محمول گازاره  عکس نقیض می

رو  درن ، باا ساه پرساش دیرار روباه      آید. در این جا ذهن، بی کنیم چه ادوالی پدید می
 ود:  ش می
 آید؟ جایی، چه ادوالی پدید می ای را نقض کنیم، بی جابه اگر موضوع و محمول گزاره( 2
 آید؟ جایی، چه ادوالی پدید می را نقض کنیم، بی جابه ای اگر تنها موضوع گزاره( 1
 آید؟ جایی، چه ادوالی پدید می ای را نقض کنیم، بی جابه اگر تنها محمول گزاره (9

نقض موضاوع پاساخی اسات باه      ۀسخی است به پرسش نخست؛ قاعدنقض تامّ پا ۀقاعد
  نقض محمول پاسخی است به پرسش سوم. ۀپرسش دوم؛ و قاعد

اند، سزاوار اسات کاه    های نقض پیوستی برای عکس نقیض اکنون که دانستیم قاعده
 بپرسیم:  

 عکس نقیض بر چه بنیادی استوار است؟  الف(
 م بر آن بنیاد استوار کرد؟های نقض را ه توان قاعده آیا میب( 

                                                 
 موضوع و محمول.. 2
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 های نقض بنیادی همانند بنیاد عکس نقیض برنهاد؟ توان برای قاعده اگر نه، آیا میپ( 
هاای   ای از کتااب  در پااره ای گریز نیسات.   برای پاسخ به پرسش )الف( از ذکر مقدّمه

 های ها میان نقیض نسبت»به بررسی « های چهارگانه میان دو کلّی نسبت»منطقی پس از 
 ها را چنین بیان کرده است: کاتبی این نسبتاند.  پرداخته« دو کلّی

 ب ناه مسااویِ   الاف  ناه اناد ]یعنای    متسااوی  [بو  الفهای دو متساوی ]مانند  و نقیض
کناد   ای از چیزهایی صدق مای  [ بر پارهالف نهاست[، وگرنه یکی از آن دو ]نقیض، مثالً 

و بنابراین، یکی از دو متسااوی   2کند نمی ها صدق [ بر آنب نهکه ]نقیضِ[ دیرر ]یعنی 
کناد ]پاس    [ بر آن صدق نمیالفکند که دیرری ]یعنی  [ بر چیزی صدق میب]یعنی 

متساااوی نیسااتند[ و ایاان محااال اساات ]چااون فاارض کااردیم کااه آن دو   بو  الااف
 اند[. متساوی

مّ اعا  الاف و نقیض اعمّ مطلق، اخصّ مطلق است از نقیض اخصّ مطلق ]یعنی اگر مثالً 
خواهد بود[. زیرا نقایض اخاصّ ]=    ب نهاخصّ مطلق از  الف نهگاه  باشد، آن بمطلق از 

کناد، و   ها صادق است صدق می [ بر آنالف نهچیزهایی که نقیض اعمّ ]=  ۀ[ بر همب نه
 گااه  ، آنامّا ]درستی مدّعای[ نخست از آن روی است که اگر چنان نباشد 1نه برعکس.

ها صادق است،  [ بر آنالف نهای از چیزهایی که نقیض اعمّ ]=  [ بر پارهبعین اخصّ ]= 
و امّاا   8و این محال اسات.  8؛و این مستلزم صدق اخصّ است بدون اعمّ 9کند. صدق می

 ۀنقیض اعمّ بر هما گاه  آن 6از آن روی است که اگر چنان نباشد،]درستی مدّعای[ دوم 

                                                 
بر آن چیز صدق خواهد کرد، وگرنه از ارتفااع دو نقایض گزیار     ببر چیزی صدق نکند،  ب نهو هرگاه  .2

بار آن چیزهاا صادق     الف. در این صورم، الف نهکند که  بر همان چیزهایی صدق می بنیست. پس 
 ، وگرنه از اجتماع دو نقیض گزیر نخواهد بود.کند نمی

کند، نقیض اعامّ هام بار آن صادق      یعنی چنین نیست که هر چیزی که نقیض اخصّ بر آن صدق می .1
 کند، پس دو مدّعا برای اثبام وجود دارد. می

ک و یاا  گاه یا بر هیچ ی ها صادق است صدق نکند، آن بر آن الف نهبر همۀ چیزهایی که  ب نهیعنی اگر  .9
ای از  ها صدق نخواهد کرد. و در هر صورم درست است که بروییم: بر پااره  ای از آن دست کم بر پاره

هاا   که عین اخصّ است باید بار آن  بصدق نکند،  الف نهای از  بر پاره ب نهکند. و اگر  ها صدق نمی آن
ای از چیزهاایی   [ بر پارهبصدق کند، وگرنه از ارتفاع دو نقیض گزیر نخواهد بود. پس عین اخصّ ]= 

 کند. ها صادق است، صدق می [ بر آنالف نهکه نقیض اعمّ ]= 
 بر آن چیزها صدق نخواهد کرد، وگرنه از اجتماع دو نقیض گزیر نیست. الفچراکه دیرر  .8
 چه را که اعمّ مطلق فرض کردیم دیرر اعمّ مطلق نخواهد بود. چون آن .8
کند، نقیض اعامّ هام    که هر چیزی که نقیض اخصّ بر آن صدق می اگر چنین نباشد که چنین نیست .6

 کند. بر آن صدق می
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و ایان مساتلزم صادق     2کناد  ها صادق است صدق می چیزهایی که نقیض اخصّ بر آن
 1اعمّ است. و این محال است. ۀاخصّ بر هم

های اعمّ و اخصّ من وجه هیچ عمومی نیست ]نه مطلق، نه مان وجاه[.    و میان نقیض
عامّ مطلاق و نقایض اخاصّ برقارار      زیرا چنین عمومی ]یعنی عموم من وجاه[ میاان ا  

نقیض اعمّ مطلق و عاین   اند از[ های آن دو که عبارم در دالی که میان ]نقیض 9است؛
 8اخص، تباین کلّی است.

اند به تباین جزیی. زیرا آن دو اگر به هایچ روی باا هام     های دو متباین متباین و نقیض
، میانشان تباین کلّی است. و اگر با «نانیستی»و « ناهستی»بر چیزی صدق نکنند، مانند 

ان تباین جزیای اسات؛ باه    ، میانش«نااس،»و « ناانسان»هم بر چیزی صدق کنند، مانند 
پاس باه هار روی، تبااین      8یکی از دو متباین با نقایض دیراری؛   سب، ضرورم صدق

 [63ص، 29؛ نیز نک: 238-208ص، 6] 6.جزیی تزم است
 بنابراین:

                                                 
بار هماۀ چیزهاایی کاه      ب ناه . از سوی دیرر، دانستیم که «الف است نه ب نه هر»پس صادق است که . 2

الاف   نهبنابراین،  «.ب است نه الف نه هر»کند. پس صادق است که  ها صادق است صدق می بر آن الف نه
 اند. هم متساوی بو  الفهای آن دو یعنی  اند، پس نقیض متساوی ب نهو 

 چه را که اخصّ مطلق فرض کردیم دیرر اخصّ مطلق نخواهد بود. چون آن .1

که « اس،»است. چه، هر دو در « ناانسان»است، اعمّ من وجه از « انسان»که اعمّ مطلق از « دیوان»مثالً  .9
از « دیاوان »کاه دیاوان اسات و ناانساان نیسات،      « انسان»د. و در آین دیوانی ناانسان است فراهم می

کاه ناانساان اسات و دیاوان نیسات، ناانساان از دیاوان جادا         « درخت»شود. و در  جدا می« ناانسان»
 شود. می

های اعمّ و اخصّ من وجه، عمومِ من وجه یا مطلق نیست. پس چیسات؟   داصل آن که، نسبت نقیض. 8
بادان کاه   »، گفتاه اسات:   الشمسیّةنداده است. به جای او رازی، شارح  کاتبی به این پرسش پاسخی

ای باشد که بدون دیراری   نسبت میان آن دو مباینت جزیی است. زیرا اگر هر یک از دو عین به گونه
مباینت ». و میرسیّدشریف در داشیه گفته است: [239، ص6]« صادق بُود، دو نقیض هم چنین باشند

 .[239، ص6« ]اینت کلّی و عموم من وجهدر مب جزیی منحصر است

مایاۀ جادایی   « اسا، »بر آن صادق نیست. پس « نااس،»صادق است، در دالی که « اس،»بر « ناانسان» .8
بار آن صاادق   « ناانساان »صادق است، در دالی کاه  « انسان»بر « نااس،»است. و « نااس،»از « ناانسان»

« کباوتر »هر دو بار  « نااس،»و « ناانسان»است. و « سانناان»از « نااس،»مایۀ جدایی« انسان»نیست. پس 
 مایۀ پیوند آن دو است. بنابراین، میان آن دو عموم من وجه است.« کبوتر»اند. پس  صادق

نیاز از  ها بدیهی و بی اند، این نسبت ها برهان خلف اقامه کرده اگرچه کاتبی و قط، رازی بر این نسبت .6
ستن از برهان خلف در این مقام مستلزم سوء ترتی، است. بنابراین، بهتر اند. به ویژه که بهره ج برهان

 ها را تنبیه بر امر بدیهی به شمار آوریم. است این استدتل
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a 1؛«گ ک = نه نه»گاه  ، آن«= گ 2ک»( اگر 
b ؛«گ نه > ک نه»گاه  ، آن«گ < ک»( اگر 
c ؛«گ نه×  ک نه»یا « گ نه//  ک نه»گاه یا  ، آن«گ×  ک»( اگر 
d گ نه×  ک نه»یا « گ نه//  ک نه»گاه یا  ، آن«گ//  ک »( اگر .» 

عکاس   ۀبنیااد و شاالود  d و  ،a ،b ،cتوان به پرسش )الاف( پاساخ گفات:     اکنون می
امّا پیش  .[231ص ،29] ها اثبام کرد آن ۀتوان عکس نقیض را بر پای اند، یعنی می نقیض

 :نخست آن که .را هم یاد کرد  دیرر ۀدو نکتاز آن باید 
« هیچ انسانی اس، نیسات »بازگشت تباین به دو سال، کلّی است از هر دو سو، مانند 

هار  »مانناد   و بازگشت تساوی به دو موج، کلّی اسات، «. هیچ اسبی انسان نیست»و 
و بازگشت عموم مطلق به موج، کلّی «. هر ناطقی انسان است»و « انسانی ناطق است

سوی دیرار ]یعنای از   از یک سو ]یعنی از سوی اخصّ مطلق[ و سال، جزیی از  است
هاا انساان    برخای از دیاوان  »و « هار انساانی دیاوان اسات    »مانند  9[سوی اعمّ مطلق

وجه به دو سال، جزیای و ]دو[ موجا، جزیای اسات،      و بازگشت عموم من 8«.نیستند
برخای از  ]»و « ا سپید نیساتند ه برخی از دیوان»و « ها سپیدند برخی از دیوان»مانند 

 [209ص، 6]« .برخی از سپیدها دیوان نیستند»و «[ اند سپیدها دیوان
یاا   ،آن که، موج، کلّی هنرامی صادق است که موضوع اخاصّ مطلاق از محماول    مو دو

 که موضوع و محمول متباین باشاند.  صادق است سال، کلّی هنرامیو  مساویِ آن باشد.
 که موضوع مساوی محمول، یا اخاصّ مطلاق از آن،   دق استصا و موج، جزیی هنرامی

و سال، جزیی هنرامی صادق است کاه   من وجه از آن باشد. اعمّ و یا یا اعمّ مطلق از آن،
 موضوع اعمّ مطلق از محمول، یا اعمّ من وجه از آن، و یا متباین با آن باشد.

برخای از  »تاوان   مای « تهیچ الف ب نیس»اکنون بیایید برای نمونه اثبام کنیم که از 
 .را نتیجه گرفت« است  الف نه ها ب نه

                                                 
به مثابت متغیّر منطقی ب  الف، و نه به مثابت فرامتغیّر و الف، ب، نه گ ک، و نه از این پس ک، گ، نه .2

 خواهند بود.

های چهارگانه نماادی پایش نهااده اسات. بار پایاۀ        برای هر یک از نسبت [60ص، 29]مردوم مظفر . 1
گر تساوی، عموم و خصاوص مطلاق )دهاناۀ     به ترتی، نمایش ، //  ×،  <= ،  نهاد وی، نمادهای پیش

 شود(، عموم و خصوص من وجه، و تباین است. نماد به سوی اعمّ باز می

 ی هم صادق است.نیز نباید از یاد برد که از این سوی موج، جزی. 9

 «.اند ها انسان برخی از دیوان»و . 8
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 مقدّمه ( هیچ الف ب نیست2) 2
 2 تزمۀ «الف // ب( »1) 2
 ،  «الف // ب»( اگر 9) 

 «ب نه× الف  نه»یا « ب الف // نه نه»گاه یا  آن
 

 d ۀنمون
 وضع مقدّم، 1،9 «ب نه× الف  نه»یا « ب الف // نه نه»( یا 8) 2
 فرض «ب الف // نه نه»( 8) 8
 8 تزمۀ الف نیست ب نه ( هیچ نه6) 8
 ، تداخل6 الف نیست ها نه ب ( برخی از نه0) 8
 فرض «ب نه× الف  نه( »3) 3
 3 تزمۀ الف نیست ها نه ب ( برخی از نه3) 3
 دذف فصل، 3، 3، 0، 8، 8 الف است ها نه ب ( برخی از نه21) 2

 
نقض،  ۀگان سه های از میان قاعده ش )ب( پاسخ گوییم.ن است که به پرسدال نوبت آ
ونه، بیاییاد اثباام کنایم کاه از     برای نم اثبام کرد. a, b ,dتوان بر بنیاد  نقض تامّ را می

 را نتیجه گرفت.« ستب نی ها نه الف برخی از نه»توان  یم« ستهیچ الف ب نی»

 
 مقدّمه ( هیچ الف ب نیست2) 2
 2 تزمۀ «  الف // ب( »1) 2
 ،  «الف // ب»( اگر 9) 

 «ب نه× الف  نه»یا « ب الف // نه نه»گاه یا  آن
 

 d ۀنمون
 وضع مقدّم، 1،9   «ب نه× الف  نه»یا « ب هالف // ن نه»( یا 8) 2
 فرض «ب الف // نه نه( »8) 8
 8 تزمۀ   ب نیست ف نهال ( هیچ نه6) 8
 ، تداخل6  ب نیست ها نه الف ه( برخی از ن0) 8
 فرض «ب نه× الف  نه» (3) 3
 3 تزمۀ ب نیست ها نه الف ( برخی از نه3) 3
 دذف فصل، 3، 3، 0، 8، 8 ب نیست ها نه الف ( برخی از نه21) 2
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به اثبام رسااند. بادین    a,…,d توان بر بنیاد امّا نقض موضوع و نقض محمول را نمی
بیاان   a,…,dفات کاه   نماید. در پاسخ باه ایان پرساش بایاد گ     سان پرسش )پ( رخ می

های آن دو کلّای   گاه میان نقیض دارند که هرگاه میان دو کلّی نسبتی برقرار باشد، آن می
شاید پرسید که اگر میان دو  هایی به شردی که گذشت برقرار است. اکنون می نیز نسبت

گاه میان عین یکی با نقیض دیرری چه نسبتی برقرار خواهد  کلّی نسبتی برقرار باشد، آن
دهد که نقض موضوع و نقاض محماول    بنیادی را به دست می ،بود؟ پاسخ به این پرسش

 .توان بر آن استوار کرد را می
f ؛«گ نه // ک»گاه  ، آن«گ=  ک»( اگر 
g ؛«گ نه < ک»یا  «گ نه×  ک»گاه یا  ، آن«گ < ک»( اگر 
h ؛«گ نه // ک»گاه  ، آن«گ > ک»( اگر 
i ؛«گ نه < ک»یا « گ نه×  ک»گاه یا  ، آن«گ×  ک»( اگر 
j گ نه = ک»یا « گ نه > ک»گاه یا  ، آن«گ//  ک»( اگر .» 

اناد. بارای درک باداهت     نیاز از برهاان  بدیهی و بی a,…,dنیز مانند  این روابط       
باا   منبا وجود این، . [221ص، 22]های هندسی بهره جست  توان از رسم شکل ها می آن
 سازم. ها هوشیار می ا بر درستی آنر خواننده برهان خلف، ذهن ۀاقام
 

 زیر را چونان مقدّمه برگیریم: ۀگزاربیایید (fاثبات 

 «ک = گ( »2)
 :نیز صادق است، وگرنه« گ ک // نه»( صادق باشد، 2اکنون مدّعای ما این است که اگر )

 ؛«گ ک // نه»( چنین نیست که 1)
 آید: تزم می (1) از

 ؛«گ نه× ک »، یا «گ نه > ک»، یا «گ نه < ک»، یا «گ ک = نه»( یا 9)
هاای دیرار میاان     متباین نباشند، بدیهی است که باید یکی از نسبت گ ک و نهزیرا اگر 

 آید: ( به دست می9( و )2از ترکی، ) ها برقرار باشد. آن
 ؛«گ نه× گ »، یا «گ نه > گ»، یا «گ نه < گ»، یا «گ گ = نه»( یا 8)

نشااند و   کرا باه جاای    تاوان گ  ، میاست، و از این رو ک مساوی گ( 2) ۀچراکه برپای
، و چاون ایان تنااقض    اناد  تناقض ۀ( دربردارند8) های سازه ۀست آورد. امّا هم( را به د8)

 صادق نیست، پس نقیض آن صادق است: 1است، سطر  1برخاسته از سطر 
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 ؛«گ ک // نه»( چنین نیست که چنین نیست که 8)
 ستلزم ایجاب است، پس:سل،ِ سل، م روی که ازآنو 

 «.گ ک // نه( »6)
 

 ما است: ۀزیر مقدّم ۀگزار( gاثبات 
 ؛«گ <ک ( »2)

 و این گزاره نیز مدّعای ما:
 ؛«گ نه <ک »یا « گ نه× ک »( یا 1)

 اگر این مدّعا صادق نباشد، نقیض آن باید صادق باشد:
 ؛«گ نه <ک »یا « گ نه× ک »( چنین نیست که یا 9)

 آید: ( تزم می9از )
 2؛«گ نه <ک »و چنین نیست که « گ نه× ک »( چنین نیست که 8)

 آید: ( نیز تزم می8و از )
 ؛«گ ک // نه»، یا «گ نه >ک »، یا «گ ک = نه»( یا 8)

گ برقارار نباشاد، بادیهی اسات کاه بایاد یکای از         زیرا اگر آن دو نسبت میاان ک و ناه  
 آید: ( نیز تزم می8های دیرر برقرار باشد. از ) نسبت

 ؛«گ >ک »، یا «ک = گ»، یا «گ نه >گ »، یا «گ گ = نه»( یا 6)
، یاا  «گ ک = ناه »گوید که گ اخصّ مطلق از ک است، پس اگار   ( به ما می2بیان لزوم: )

 1اند. که هر دو مستلزم اجتماع نقیضان« گ نه >گ »، یا «گ گ = نه»گاه  آن« گ نه >ک »
های ک صاادق نیسات،    گ بر هیچ یک از مصداق نهبه این معنا است که « گ ک // نه»امّا 

آید. داال   های ک صادق باشد، وگرنه ارتفاع نقیضان تزم می مصداق ۀپس گ باید بر هم
های گ صادق است  مصداق ۀهای ک صادق است، یا ک هم بر هم مصداق ۀکه گ بر هم

ن های گ صاادق نیسات کاه در ایا     مصداق ۀ، و یا ک بر هم«ک = گ»که در این صورم 
انجاماد،   ( ناسازگار است و به اجتماع نقیضاان مای  2با )« ک = گ»امّا «. گ >ک »صورم 
آید که گ هم  گاه تزم می هر دو با هم صادق باشند، آن« گ <ک »و « ک = گ»زیرا اگر 

                                                 
بنادد. ایان قاعاده را     صاورم مای   دمورگاان  ۀ( در چارچوب قاعاد 9( از )8، استنتاج )در منطق جدید. 2

 .[281ص، 1] دنا شناخته دانان مسلمان نیز می منطق

 عربی. ۀه تثنیگر جمع فارسی است که بر بیش از یکی رهنمون است، ن نشان« نقیضان»در « ان». 1
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 ۀهما  ۀ، و هام دربرگیرناد  «ک = گ»روی که  های ک باشد، ازآن مصداق ۀهم ۀدربرگیرند
( ناساازگار اسات و باه    2نیاز باا )  « گ >ک «. »گ <ک »های ک نباشد، چراکاه   مصداق

آید که گ هم اخصِ مطلق از ک باشد و هم اعمّ مطلاق   انجامد، چون تزم می تناقض می
آید که گ هم اعمّ مطلاق از ک باشاد و هام نباشاد، هام       از آن. به دیرر سخن، تزم می

( مساتلزم  6ال در )هاای انفصا   ساازه  ۀاخصّ مطلق از ک باشد و هم نباشد. بنابراین، هما 
کاه نقایض    ( صادق نیست، بال 9( است، )9تناقض است. و چون این تناقض برخاسته از )

 آن صادق است:
 ؛«گ نه <ک »یا « گ نه× ک »( چنین نیست که چنین نیست که یا 0)
 «.گ نه <ک »یا « گ نه× ک »( یا 3)

 
 های زیر، به ترتی،، مقدّمه و مدّعایند: گزاره(hاثبات 

 ؛«گ >ک ( »2)
 ؛«گ ک // نه( »1)

 ( صادق نباشد، نقیض آن صادق است:1اگر )
 ؛«گ ک // نه»( چنین نیست که 9)

 آید: ( تزم می9از )
 ؛«گ نه× ک »، یا «گ نه >ک »، یا «گ نه <ک »، یا «گ ک = نه»( یا 8)

( 8) ۀگ با هم اجتماع یابناد. چراکاه بار پایا     آید که گ و نه ( تزم می8( و )2از ترکی، )
ک گنجانیاده در گ   ۀ( هما 2) ۀگ گنجانیاده در ک اسات؛ و برپایا    مه یا بخشی از ناه ه

است؛ و گنجانیده در گنجانیده در گ، خود، گنجانیده در گ است؛ پس همه یاا بخشای   
( 9روی، ) (، و ازایان 9گ گنجانیده در گ است؛ و ایان تناقضای اسات برخاساته از )     از نه

 که نقیض آن صادق است: صادق نیست، بل
 ؛«گ ک // نه»( چنین نیست که چنین نیست که 8)
 ؛«گ ک // نه( »6)

 
   (iاثبات 
 ؛  «گ× ک ( »2)            مقدّمه: 

 ؛«گ نه <ک »یا « گ نه× ک ( »1)               مدّعا:
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 ؛«گ نه <ک »یا « گ نه× ک »( چنین نیست که 9)      نقیض مدّعا: 
 ؛«گ نه <ک »و چنین نیست که « گ نه× ک »( چنین نیست که 8)        (: 9) تزمۀ

 ؛«گ ک // نه»، یا «گ نه >ک »، یا «گ ک = نه»( یا 8)(:         8تزمۀ )
( بخشی از 2) ۀگ اجتماع یابند. زیرا بر پای آید که گ و نه ( تزم می8نخستِ ) ۀاز دو ساز

گ  هک گنجانیاده در نا   ۀ( هما 8نخساتِ )  ۀدو سااز  ۀگ گنجانیده در ک است؛ و بر پایا 
گ است؛ و این مستلزم اجتماع نقیضان است. امّا  است؛ پس بخشی از گ گنجانیده در نه

هاای ک صاادق نیسات،     گ بر هیچ یک از مصداق ( به این معنا است که نه8سومِ ) ۀساز
آیاد. در   های ک صادق باشد، وگرنه ارتفاع نقیضاان تزم مای   مصداق ۀپس گ باید بر هم

انجامد، زیارا اگار    ( ناسازگار است و به اجتماع نقیضان می2ا )امّا این ب«. ک = گ»نتیجه 
آیاد کاه گ هام     گااه تزم مای   هر دو باا هام صاادق باشاند، آن    « گ× ک »و « ک = گ»

 ۀهما  ۀ، و هام دربرگیرناد  «ک = گ»روی که  های ک باشد، ازآن مصداق ۀهم ۀدربرگیرند
تناقض است. و چون ایان  ( مستلزم 8بنابراین، )«. گ× ک »های ک نباشد، چراکه  مصداق

 که نقیض آن صادق است: ( صادق نیست، بل9( است، )9تناقض برخاسته از )
 ؛«گ نه <ک »یا « گ نه× ک »( چنین نیست که چنین نیست که یا 6)
 «.گ نه <ک »یا « گ نه× ک »( یا 0)

 
 ( jاثبات 

 ؛ «ک // گ( »2)             مقدّمه: 
 ؛ «گ ک = نه»یا « گ نه > ک»( یا 1)               مدّعا: 

 ؛ «گ ک = نه»یا « گ نه >ک »( چنین نیست که یا 9)       نقیض مدّعا: 
 ؛«گ ک = نه»و چنین نیست که « گ نه >ک »( چنین نیست که 8)         (: 9) تزمۀ
 ؛«گ ک // نه»، یا «گ نه× ک »، یا «گ نه <ک »( یا 8)         (: 8) تزمۀ

های ک صادق است و  ای از مصداق گ بر پاره این معنا است که نه ( به8نخستِ ) ۀدو ساز
گ صاادق نیسات بایاد گ صاادق باشاد،       ای که نه دیرر صادق نیست. بر آن پاره ۀبر پار

ای از  ( گ بر پااره 8نخست ) ۀدو ساز ۀوگرنه به ارتفاع نقیضان خواهد انجامید. پس بر پای
گ بر هیچ یاک از   به این معنا است که نه( 8سومِ ) ۀهای ک صادق است. امّا ساز مصداق
های ک صادق اسات، وگرناه    مصداق ۀروی، گ بر هم های ک صادق نیست، ازاین مصداق

 (: 8) ۀبه ارتفاع نقیضان خواهد انجامید. بنابراین، بر پای
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 های ک صادق است؛ ( گ بر همه یا بخشی از مصداق6)
 (:2) ۀاین در دالی است که بر پای

 های ک صادق نیست؛ ک از مصداق( گ بر هیچ ی0)
کاه نقایض آن    ( صاادق نیسات، بال   9(. پس )9تضادّی است برخاسته از ) این تناقض یا
 صادق است:

 ؛«گ ک = نه»یا « گ نه >ک »( چنین نیست که چنین نیست که یا 3)
 «.گ ک = نه»یا « گ نه >ک »( یا 3)

 
های نقض  دهیم قاعده آسوده شدیم، نوبت آن است که نشان f,…,jدال که از اثبام 

 محمول. ها استوارند. نخست، نقض موضوع و نقض محمول بر آن
 مقدّمه: هر الف ب است؛

 ب نیست؛ مدّعا: هیچ الف نه

 
 مقدّمه ( هر الف ب است2) 2
 2 تزمۀ «الف = ب»یا « ب >الف ( »1) 2
 فرض «ب >الف ( »9) 9
 h ۀنمون «ب الف // نه»گاه  ، آن«ب >الف »اگر  (8) 
 مقدّموضع  ،9، 8 «ب الف // نه( »8) 9
 8تزمۀ  ب نیست ( هیچ الف نه6) 9
 فرض «الف = ب( »0) 0
 f ۀنمون «ب الف // نه»گاه  ، آن«الف = ب»( اگر 3) 
 مقدّم، وضع 3،0 «ب الف // نه( »3) 0
 3تزمۀ  ب نیست ( هیچ الف نه21) 0
 ذف فصلد، 21، 0، 6، 9، 1 ب نیست ( هیچ الف نه22) 2
 

هاا   ید کاه بایم از درازگاویی مارا از پارداختن بادان      بسانج ین سان دیررها را نیز بر هم
   دارد. بازمی
اند که تنها در موج، کلّی و سال، کلّی روا است؛ نخست،  را گفته امّا نقض موضوعو 

 .نقض موضوع در سال، کلّی
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 مقدّمه: هیچ الف ب نیست؛

 ست؛ها ب ا الف مدّعا: برخی از نه

 
 مقدّمه ( هیچ الف ب نیست2) 2
 2تزمۀ  «الف // ب( »1) 2
 ،  «الف // ب»( اگر 9) 

 «ب الف =  نه»یا « ب  <الف  نه»گاه  آن
 

 j  ۀنمون
 مقدّم، وضع 9،1 «ب الف =  نه»یا « ب  <الف  نه( »8) 2
 فرض «ب  <الف  نه( »8) 8
 8تزمۀ  ها ب است الف ( برخی از نه6) 8
 فرض «ب = الف  نه( »0) 0
 0تزمۀ  الف ب است ( هر نه3) 0
 ، تداخل3 ها ب است الف ( برخی از نه3) 0
 دذف فصل، 3، 0، 6، 8، 8 ها ب است الف ( برخی از نه21) 2

 

 و اینک، نقض موضوع در موج، کلّی.
 مقدّمه: هر الف ب است؛

 ست؛ها ب نی الف مدّعا: برخی از نه

 
 مقدّمه ( هر الف ب است2) 2
 2تزمۀ  «  ب >الف »یا « الف = ب»( یا 1) 2
 فرض «ب الف = ( »9) 9
 f ۀنمون   «الف// ب نه»گاه  آن« ب الف = » ( اگر8) 
 ، وضع مقدّم8،9 «الف// ب نه( »8) 9
 8تزمۀ    الف ب نیست نه( هیچ 6) 9
 ، تداخل6 ها ب نیست الف ( برخی از نه0) 9
 فرض «ب  >الف ( »3) 3
 «  ب  > الف»( اگر 3) 

 «ب >الف  نه»یا « ب× الف  نه»گاه یا  آن
 

 g ۀنمون
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 ، وضع مقدّم3،3 «ب >الف  نه»یا « ب× الف  نه( »21) 3
 فرض «ب× الف  نه( »22) 22
 22 تزمۀ ها ب نیست الف ( برخی از نه21) 22

 

آغااز   ت از جاایی تا کنون فرآیند استدتل به خوبی پیش آمده است، امّاا دشاواری درسا   
 ( را فرض کنیم.21دوم ) ۀشود که ساز می

 فرض «ب >الف  نه( »29) 29
 د:شو نتیجه میکه نقیض آن  آید، بل ( نه تنها مدّعا به دست نمی29از )

 29 تزمۀ الف ب است ( هر نه28) 29
« ب >الاف  »تاباد، و   را برمای « ب >الف »، «هر الف ب است»اصلی این است که  ۀنکت

نای  یع ه چیز باشاد، هم که اعمّ مطلق از بل ،تنها اعمّ مطلق از الفنه  تابد که ب نیز برمی
 >الاف  »کاه   . در این صورم، همچناان اعمّ األشیاءترین مفهوم کلّی ا    مساوق باشد با عام

مانند «. الف ب است هر نه»، «هر الف ب است»که  ؛ و در نتیجه همچنان«ب >الف  نه»، «ب
 مثالی که در آغاز این نوشتار آوردم:

  ؛«وادد = موجود»
 ؛ «وادد >انسان  نه»؛ «وادد >انسان »
 .«انسانی وادد است هر نه»؛ «هر انسانی وادد است»

 
 ن یجه. 4

ی است؛ و که گاه موج، کلّ نقض موضوع در موج، کلّی همواره سال، جزیی نیست، بل
وم ترین مفهعامو محمول برابر با  ،اخصّ مطلق از محمول آن هنرامی است که موضوعْ

هرگاه در موج، کلي محمول  .است« موجود»مفهوم  ترین مفهوم کليعام باشد.ي کلّ
حمول شود. اما اگر منقض موضوع نقض مي ۀ، وادد( قاعدآن باشد )مثل با مساوقر و براب

 )متناقض( و جزیي همانرو و سال، کلي و جزیي پادگو باشد، موج، کلي« موجود»خود 
عقد وضع مستلزم وجود موضوع است. پس هیچ هلیت خواهند شد، زیرا در محصورها 

نقض موضوع تنها در محصورها جاري است  طي محصور نتواند بود. و چون قاعدۀبسی
 شود.هیچ هلیت بسیطي نقض موضوع نمي
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