
  علم منطق
  سيزدهمدرس 

  

  

  قياس اقترانی حملی

  )دومقسمت (

  

در درس پيشين ، با شکل اول و شکل دوم از قياس اقترانی                    

  .در این درس ، به شرح دیگر اقسام آن می پردازیم. آشنا شدیم

  

  شکل سوم

  

  شکل سوم ، عبارت است از قياس اقترانی که حّد وسط در 

  . ، قرار گرفته باشدهر دو مقّدمه قياس ، به عنوان موضوع

  :مثال 

  ".هر طالیی فلّز است"

  ".هر طالیی گران است"
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  ".بعضی فلزات ، گران است: "نتيجه 

برای اینکه قياس شکل سّوم ، واجد شرایط و دارای نتيجه                     

صحيح باشد ، باید عالوه بر داشتن شروط عمومی قياس ،                    

  :دارای دو شرط ذیل باشد 

  .باشد صغرای آن ، حتما موجبه – الف

  . یکی از دو مقّدمه آن ، حتما کلّيه باشد– ب

بنا بر این ، اگر یکی از دو شرط مذکور رعایت نشود ، آن قياس ،                 

  .منتج نخواهد بود

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".هيچ ناطقی ، شتر نيست"

  ".هر ناطقی ، حيوان است"

  :یا مثل اینکه بگویيم 

  ".دانشمند هستندانسانها بعضی "

  ".دادگر هستندها بعضى انسان"

  

  اقسام شکل سوم 

اقسام شکل سوم که واجد شرایط و دارای نتيجه هستند ،                   

  :عبارتند از 
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 قياسی که از صغرا و کبرا که هر دو موجبه کلّيه هستند               –  الف

  .نتيجه آن ، موجبه جزئيه می باشد. تشکيل شده است

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".هر جيوه ای ، فلز است"

  ". مایع استهر جيوه ای ،"

  ".بعضی فلزات ، مایع است: "نتيجه 

 قياسی که به ترتيب ، از موجبه کلّيه و سالبه کلّيه                         –  ب

  .نتيجه آن ، سالبه جزئيه است. تشکيل شده باشد

  : مثل اینکه بگویيم 

  ".هر طالیی فلز است"

  ".هيچ طالیی نقره نيست"

  ".بعضی فلّزات ، نقره نيست: "نتيجه 

 صغرا و کبرا که به ترتيب ، موجبه جزئيه و                 قياسی که از    –ج  

نتيجه این قياس ،      .  موجبه کلّيه باشند ، تشکيل شده است          

  .موجبه جزئيه است

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".بعضی پرندگان ، سبزند"

  ".هر پرنده ای حيوان است"

  ".بعضی سبزها ، حيوانند: "نتيجه 
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زئيه تشکيل   قياسی که به ترتيب از موجبه کلّيه و موجبه ج            –  د

  .نتيجه آن ، موجبه جزئيه است. شده است

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".هر پرنده ای ، حيوان است"

  ".بعضی پرنده ها ، سبزند"

  ".بعضی حيوانات ، سبزند: "نتيجه 

 قياسی که به ترتيب ، از موجبه کلّيه و سالبه جزئيه                    –  وه

  .نتيجه آن ، سالبه جزئيه است. تشکيل شده باشد

  : که بگویيم مثل این

  ".هر حيوانی حّساس است"

  ".بعضی حيوانات ، انسان نيستند"

  ".بعضی حّساس ها ، انسان نيستند: "نتيجه 

 قياسی که به ترتيب ، از موجبه جزئيه و سالبه کلّيه تشکيل    –  و

  .نتيجه آن ، سالبه جزئيه است. شده باشد

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".بعضی طالها ، فلز است"

  ".هيچ طالیی ، نقره نيست"

  ".بعضی فلزات ، نقره نيست: "نتيجه 
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  شکل چهارم

  

شکل چهارم ، عبارت است از قياس اقترانی که حّد وسط در آن              

  .به عنوان موضوع در صغرا ، و محمول در کبرا ، قرار گرفته باشد

  :مثال 

  ".هر انسان ، حيوان است"

  ".هر ناطق ، انسان است"

  ". حيوانات ، ناطق استبعضی از: "نتيجه 

برای اینکه شکل چهارم ، دارای نتيجه باشد ، باید شرایط ذیل را             

  :عالوه بر شروط عمومی قياس که قبال بيان شد ، در بر گيرد 

  . نباید یکی از دو مقدمه آن ، سالبه جزئيه باشد– الف

 در صورتی که هر دو مقدمه قياس ، موجبه باشند ، باید                  –  ب

  . کور ، کلّيه باشدصغرای قياس مذ

  اقسام شکل چهارم

اقسام شکل چهارم در صورتی که واجد شرایط الزم و دارای                  

  :نتيجه باشد ، عبارتند از 

نتيجه .   قياسی که از دو موجبه کلّيه تشکيل شده است          –  الف

  .این قياس ، موجبه جزئيه است

  : مثل اینکه بگویيم 
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  ".هر انسان ، حيوان است"

  ".استهر ناطق ، انسان "

  ".بعضی حيوان ، ناطق است: "نتيجه 

 قياسی که به ترتيب از موجبه کلّيه و موجبه جزئيه تشکيل            –  ب

  .نتيجه این قياس ، موجبه جزئيه است. شده باشد

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".هر کبوتر ، حيوان است"

  ".بعضی تخمگذاران ، کبوترند"

  ".بعضی حيوان ، تخمگذار است: "نتيجه 

 که به ترتيب ، از سالبه کلّيه و موجبه کلّيه تشکيل              قياسی –  ج

  .نتيجه این قياس ، سالبه کلّيه است. شده باشد

  : مثل اینکه بگویيم 

  ".هيچ ممکن الوجودی ازلی نيست"

  ".هر معلولی ، ممکن الوجود است"

  ".هيچ ازلی ، معلول نيست: "نتيجه 

لّيه تشکيل   قياسی که به ترتيب ، از موجبه کلّيه و سالبه ک            –د  

  .نتيجه این قياس ، سالبه جزئيه است. شده باشد

  :مثل اینکه بگویيم 
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  ".هر مایعی ، تبخير می شود"

  ".هيچ آهنی ، مایع نيست"

  ".بعضی از آنچه تبخير می شود ، آهن نيست: "نتيجه 

 قياسی که به ترتيب ، از موجبه جزئيه و سالبه کلّيه                    –  وه

  .لبه جزئيه استنتيجه آن ، سا. تشکيل شده باشد

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".بعضی مایعات ، تبخير می شوند"

  ".هيچ آهنی مایع نيست"

  ".بعضی از آنچه تبخير می شود ، آهن نيست: "نتيجه 

  

برخی از اهل منطق ، خصوصيات أشکال چهارگانه قياس اقترانی          

  :را با عبارات ذیل به نظم در آورده اند تا حفظ آن آسانتر باشد 

  

   باز  صغرا و در بر اگر حمل يافت  ط اوس

  وضع به آبرا گرفت شكل نخستين شمار

  هر دو سومه ، وضع ب حمل به هر دو دوم

   شمار  نخستين عكس  اشكال را  رابع

  

***** 
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