
  

  هیملح یاقتران اسیق شکل چهارم جنتِمُ ضروبتعداد  بررسی اختالف نظر منطقیون پیرامون

  وِن نمودار کمک با 
  محسن بهرامی
  بهنام نوذري

  قم معصومیه علمیه مدرسه پایه دوم بطال

  چکیده
 اشکالِ چینش موضوع و محمول در . در این سرفصل،است قیاس اقترانی حملی ،تصدیقات بخشهاي یکی از سرفصل

در کتب رایج منطقی بعد از و  صورت خارج نیست 4از مجموعا این اشکال  .غري و کبري مطرح و بررسی شده استص
ر تعداد د ه آن است کهظح. نکته قابل مالپرداخته شده است ،وب منتِجتعریف هر یک از اشکال، به بیان شرایط و ضر

ن . در اینظر وجود دارد صاحب نظران اختالفپنج، هفت و یا هشت ضرب، در بین  انتاج میانضروب منتج شکل چهارم 
مورد  بسه ضرضرب است و غیر منتج بودن  5مقاله با کمک نمودارهاي ون ثابت می شود که ضروب منتج این شکل 

بات براي اث مرحوم مظفر، "المنطق"در کتاب  نکته ي دیگر اینکه گرچهشود.  به کمک نمودار ون اثبات می نیز ادعا
با توجه به پیچیدگی  ف، ردّ و افتراض استفاده شده است؛ امادوم تا چهارم از سه برهان خل منتِج بودنِ ضروب اشکال

ی مک نمودارهاي وِن، روشاین کتاب، در این مقاله تالش شده است تا با ک با روشبعضی از ضروب انتاج تصوّر اثبات 
  تر براي تصوّر، فهم و تصدیق صحّت انتاج این ضروب ارائه شود.بسیار ساده

  واژگان کلیدي
شکل چهارم ، ضروب منتِجاشکال اربعه، نمودار وِن، استدالل غیرمباشر، قیاس اقترانی حملی
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  مقدمه:
سلطان بحث منطق موضوع استدالل است و در میان انواع استدالل، قیاس اقترانی حملیه جایگاهی ویژه و راهبردي دارد. 
این قیاس از حیث صورت داراي چهار شکل است که در میان ضروب منتج شکل چهارم آن، میان متاخرین و متقدمین 

برخی دیگر هفت ضرب و برخی هم هشت ضرب منتج  ضرب منتج ، پنجاختالف نظر وجود دارد. برخی صاحب نظران 
ي وسیلهب منتجبراي این شکل شمرده اند. هدف اصلی در این مقاله داوري میان این سه راي بر اساس روش اثبات ضروب 

در این مقاله ارائه ي یک روش جدید به کمک نمودار ون براي تشخیص ضروب منتج  نیز نمودار ون است. هدف فرعی
  ج و اثبات انتاج ضروب قیاس اقترانی است. از غیر منت

یکی از مسائلی که در دنیاي امروز مطرح است گسترش فهم تصویري در میان عموم مردم است. با صرف نظر از صحت 
کی، فیلمهاي سینمایی و مستند، پوسترهاي گرافیو سقم این عمل، امروزه با توجه به گسترش رسانه هاي تصویري مانند 

و پر شدن درو دیوار شهر از بنرهاي تبلیغاتی تصویري از قدرت تصور ذهنی عموم  ده نگاره ها (اینفوگرافیک)نمودارها، دا
ست. بر ا ترجیحا متحرك نگاره ها و نمودارهاي تصویريتصویر مردم کاسته شده است و ذائقه ي نزدیک آنها براي فهم،

گاره هاي تصویري براي فهم مخاطب ساده سازي شده همین اساس در کتابهاي آموزشی جدید عموما محتوا از طریق ن
 و همچنین کتاب. کتاب المنطق مرحوم مظفر لوح فشرده متحرك سازي مطالب نیز ارائه می گردد ،و همراه کتاب است

در عملیات تصویر سازي از ضروب منتج قیاس هاي اقترانی گامی برنداشته اند و  مقدم محمود منتظري استاد 2منطق 
در این مقاله عالوه  است.در حوزه هاي علمیه منطق آموزش ي زمین مانده در فضاي این مهم از کارها س شداحسا لذا

بر پیگیري هدف اصلی (کشف ضروب منتج شکل چهارم) اثبات تصویري و نموداري ضروب منتج اشکال اربعه به کمک 
  یم.حکن وجیزه ناچیز از جانب حضرت حی ای. به امید قبولی ه استوجهه همت نویسندگان قرار گرفت نیز نمودار ون

  پیشینه پژوهش
(به زبان فارسی) به کاربرد نمودار ون در اثبات و نمایش انتاج  2و یک کتاب 1تنها یک مقاله ،علی رغم جستجوي مفصل

براي یک  لها نیز تنها به امکان استفاده و نهایتا رسم یک شکاین اشارهضروب قیاس اقترانی حملیه اشاره کرده بودند. 
در فهم دارد که در این  کمی پیچیدگیِ نمودار ون در حالت مرسوم آن، . همچنینمحدود بودندیا چند نمونه از ضروب 

  مقاله براي رفع این پیچیدگی مجموعه ي مرجع نیز براي این نمودار در نظر گرفته شده است.

  معرفی نمودار وِن
  ین آمده است:در یکی از مقاالت مرتبط درباره نمودار ون چن

میالدي لئونارد اویلر محصورات چهارگانه را با دوایر دو گانه نشان داد. سپس جان وِن منطق دان 1761در سال 
طراحی  (Symbolic Logic)میالدي نمودارهاي معروفش را در کتاب منطق نمادین  1881انگلیسی در سال 

 ازو در کتابهاي عمومی منطق به کار رفته اند.  کرد. از آن پس این نمودارها به نام خودش قبول عام یافته

                                                
، 46شماره  1380رشد آموزش معارف اسالمی پاییز ، روش هاي جدید براي تشخیص ضروب منتج قیاسشماره دوم از مجموعه مقاالت نمودار ون ذکیانی، غالمرضا،  1

 32ص 
 270صفحه  93حیدري، داوود. منطق استداللی منطق حملی. نشر دانشگاه علوم اسالمی رضوي، مشهد چاپ دوم خرداد  2
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برجسته ترین مزایاي نمودار می توان به جنبه شهودي و حسی وعدم نیاز به اثبات به دلیل مشاهده اقتران حدود 
  3اشاره کرد.

  نمودار وِن: محصورات چهارگانه درنمایش 
 ارِ محصورات چهارگانه در قالب نمود نمایش بیان شود،اثبات ضروب منتِج قبل از ورود به  است یکی از مقدماتی که الزم

  است: وِن
  کلیه موجبه:  1

  : نمودار وِن موجبه کلیه1کل ش

  
میان موضوع و محمول  تنسب باشد یا تساوي )1(شکل هرگاه رابطه محمول و موضوع، عموم و خصوص مطلق

  ، موجبه کلیه است.از میان محصورات اربعه
 سالبه کلیه:  2

 ونِ سالبه کلیه: نمودارِ 2کلش

  
  هرگاه رابطه موضوع و محمول، تباین باشد، نسبت میان موضوع و محمول، سالبه کلیه است.

   

                                                
 ذکیانی، غالمرضا، همان 3
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  موجبه جزئیه:  3

 : نمودارِ ون موجبه جزئیه3شکل 

  
توان گفت: هرگاه رابطه  بنابراین می حالت متصوَّر براي موجبه جزئیه نمایش داده شده است. سه، 3در شکل 

(یا تساوي) یا خصوص و عموم  محمول، عموم و خصوص مِن وجه یا عموم و خصوص مطلقمیان موضوع و 
  نسبت موضوع و محمول، موجبه جزئیه است. باشد، مطلق

شد، زیرا هنگامی که تمام  ترسیم ، همان نموداري است که براي موجبه کلیه3مستطیل سمت راست از شکل 
 ».بعض موضوع در محمول است«موضوع در محمول است، میتوان گفت 

 

  سالبه جزئیه:  4

  : نمودار ون سالبه جزئیه4کل ش

  
حالت متصور براي سالبه جزئیه نمایش داده شده است. بنابراین میتوان گفت: هرگاه رابطه  سه، 4در شکل 

تباین کلی باشد، نسبت میان موضوع و محمول، سالبه جزئیه  عموم و خصوص من وجه یاموضوع و محمول، 
  است.

، زیرا هنگامی )1(شکل ، همان نموداري است که براي سالبه کلیه ترسیم شد4مستطیل سمت راست از شکل 
  »بعض موضوع در محمول نیست«که تمام موضوع در محمول نیست میتوان گفت 
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  اثبات نموداري ضروب منتج شکل اول
در کتاب المنطق مرحوم مظفر و کتاب  .است موضوع دوم مقدمه در و محمول ،اول مقدمه در، کلشَ نیا درحد اوسط 

ضرب  16ضرب از  4 در شکل اول، آقاي منتظري مقدم، براي ضروب منتج شکل اول، اقامه برهان نشده است. 2منطق 
ل، منتج است   که این ضروب عبارتند از: محتمَ

 کبري موجبه کلیه بودن و بودنِ صغري لیهموجبه کضرب اول:  .1
 موجبه کلیه بودنِ صغري و سالبه کلیه بودنِ کبريضرب دوم:  .2
 موجبه جزئیه بودنِ صغري و موجبه کلیه بودن کبري ضرب سوم: .3
  موجبه جزئیه بودن صغري و سالبه کلیه بودن کبري ضرب چهارم: .4

  قرارداد رنگ هر محیط در نمودارها

  محیط وجود دارد: 4ادامه ترسیم شده است، در نمودارهایی که در 
 مجموعه مرجع (مستطیل آبی) .1
 دایره سبز (حد اکبر) .2
 دایره سفید (حد اوسط) .3
  دایره سیاه (حد اصغر) .4

   موجبه کلیه بودنِ صغري و موجبه کلیه بودن کبري ضرب اول:

 : نمودار ون ضرب اول از شکل اول5شکل 

  
، نسبتِ موضوع(حد اصغر) و محمول(حد اوسط)، موجبه کلیه و در کبري، ، در ضرب اول، در صغري5با توجه به شکل 

  ) موجبه کلیه است.حد اکبرمحمول( و )اوسط حدموضوع( نسبت
  مالك منتج بودن ضروب

یا به آنها توجه کنیم که آدر اثباتِ منتج بودنِ یک ضرب با روش نمودارِ وِن، باید تمام حاالتِ متصوَّر را ترسیم کرده و 
شده  ترسیم در نظر گرفت یا خیر. به این معنا که اگر در میان تمام اشکالِ  »اخسّ حالتِ« توان بین تمام حاالت،می

به  .، در غیر این صورت منتِج نیسترا به دست آورد، آن ضرب منتِج است حداقلی یک اشتراكِ براي یک ضرب، بتوان
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 گردی شکل دونسبتِ موجود در دو شکل، موجبه کلیه، در  کل قابل ترسیم بود وشِ 4 ،عنوان مثال اگر براي یک ضرب
   .سالبه جزئیه باشد، میتوان گفت حداقل اشتراك میان تمام اشکال، موجبه جزئیه استو همزمان موجبه جزئیه 

و  »لیهموجبه ک«: مالكِ منتِج نبودنِ ضروب در روش نمودار وِن هنگامی است که یکی از نتایج میتوان گفت بنابراین
  باشد.  »سالبه کلیه«اي دیگر نتیجه

 ترسیم دشکل دیگر نیز میتوان 3، 5عالوه بر شکل  .بنابراین براي ضرب اول نیز باید تمام اشکالِ متصَّور را ترسیم نماییم
  که در همه آنها، موجبه کلیه بودنِ صغري و موجبه کلیه بودنِ کبري وجود داشته باشد. شود

  حد اوسط) (حالتِ تساويِ حد اصغر و ول از شکل اول: نمودار ون ضرب ا6شکل 

  

  (حالتِ تساويِ حد اکبر و حد اوسط) نمودار ون ضرب اول از شکل اول: 7شکل 

  

  )و حد اصغر (حالتِ تساويِ حد اکبر و حد اوسط نمودار ون ضرب اول از شکل اول: 8شکل 

) موجبه کلیه است، بنابراین 8الی  5شکل(شکل  4نتایج به دست آمده در تمام شود، طور که مشاهده مینتیجه: همان
  ست.ا موجبه کلیهاست، پس میتوان گفت این ضرب منتِج و نتیجه آن » موجبه کلیه«حالت،  4اشتراكِ میان این 
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  موجبه کلیه بودنِ صغري و سالبه کلیه بودنِ کبري ضرب دوم:

  (حالت اول) اول : نمودار وِن ضرب دوم از شکل9شکل 
  
بت نس و دارد بر در را اصغر حد کل حد اوسط یعنی است هیکل موجبه ،اصغر حد و اوسط حد نسبت میانِ شکل نیا در

  ، زیرا این دو مجموعه متباین هستند.است هیکل سالبه نیز اکبر حد و وسطا حد میانِ
 اصغر حد اریز است هیکل سالبه شان رابطه یعنی ،دارند نیتبا اکبر حد و اصغر حد واضح است، شکل در آنچه اساس بر
  .نندیمتبا کامال هم با لذا دیآ ینم اوسط حد داخل چگاهیه هم اکبر حد و زند ینم رونیب اوسط حد از چگاهیه

نیز قابل ترسیم است که عبارت است  حالت دیگر یک -نمایش داده شد 9که در شکل -اما غیر از حالت اولِ این ضرب 
  از حالتی که مجموعه حد اصغر و حد اوسط مساوي باشند، در این حالت نیز نتیجه موجبه کلیه است.

  )، تساوي حد اصغر و حد اوسط (حالت دوم: نمودار وِن ضرب دوم از شکل اول9شکل 
  

 -لیه هستندکه هر دو سالبه ک-به دست آمده  ن نتایجِ م کرد، بنابراین در میابراي این ضرب حالت دیگري را نمیتوان ترسی
  است. سالبه کلیهاخسّ، 
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  موجبه جزئیه بودنِ صغري و موجبه کلیه بودن کبري   ضرب سوم:

  حد اصغر) متصوَّر براي : نمودار وِن ضرب سوم از شَکل اول (سه حالت10شکل 

  
. آورد رده و اخسّ نتایج را به دستتمام حاالت را ترسیم کبراي اثبات منتِج بودنِ ضرب سوم و مشخص شدنِ نتیجه، باید 

 هر يتساو ای و اکبر و اوسط حد يتساو ،اوسط و اصغر حد يتساو عالوه بر سه حالت فوق، سه حالت دیگر یعنیبنابراین 
  است. موجبه کلیهتوان ترسیم کرد که نسبت حد اصغر و حد اکبر در همه آنها را نیز می سه

  وِن ضرب سوم از شَکل اول (سه حالت دیگر با توجه به تساوي حدود با یکدیگر) : نمودار11شکل 

  
 6شرایط ضرب سوم در همگی برقرار است. بنابراین براي ضرب سوم، کنید، طور که در سه شکل فوق مشاهده میهمان

بود.  موجبه جزئیهرد، و در یک مو موجبه کلیهمورد،  5شکل قابل ترسیم بود که نسبت میان حد اصغر و حد اکبر در 
   .است )وجبه جزئیه(مبنابراین نتیجه ضرب سوم از شَکل اول تابع اخسّ نتایج 

  نتیجه: بعض حد اصغر حد اکبر است.
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  موجبه جزئیه بودن صغري و سالبه کلیه بودن کبري ضرب چهارم:

کل اول (12شکل    حالت متصوَّر براي حد اصغر) 5: نمودار وِن ضرب چهارم از شَ

  
، نسبت میان حد اصغر و اکبر، موجبه جزئیه 3حالت براي حد اصغر میتوان تصور کرد. در حالت  5توجه به شکل فوق، با 

دانیم در موجبه جزئیه (در حالت عموم و خصوص است، یعنی بعضی از حد اصغر در حد اکبر است، اما به علت اینکه می
. دو در این حالت سالبه جزئیه استانیم بگوییم نسبت آن ، بعض حد اصغر در حد اکبر نیست، همچنین میتومن وجه)

و حد اصغر مساوي هستند. بنابراین اخسّ نتایج به  اوسط حدنیز زمانی است که  5نیز همین طور است. حالت  4حالت 
  است. »سالبه جزئیه«دست آمده، 

  اثبات منتِج نبودنِ یکی از ضروبِ غیرمنتِج شَکل اول با کمک نمودار وِن:

ه این ک تایج موجود است بنابراین گفته شدن تمام حاالت متصوَّر، اخسِّ  ضرب فوق نشان دادیم که بعد از ترسیمِ 4در 
بررسی کرده و نیز گانه شَکل اول را  16 غیرمنتج از ضروب یکی از ضروب ،ضروب منتِج هستند. حال به عنوان نمونه

  کنیم. منتِج نبودن آن را اثبات می
  ضرب غیرمنتِج: 12یکی از بررسی 

  بودنِ کبري کلیهسالبه کلیه بودنِ صغري و موجبه : وضعیت صغري و کبري در ضرب

کل اول13شکل    : نمودار ون یکی از ضروبِ غیرمنتِج شَ
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نیم ک حالت براي این ضرب میتوان ترسیم کرد؛ اما با توجه به نتایج مشاهده می 4طور که در شکل مشخص است، همان

طور که قبال بیان شد، مالكِ منتِج نبودنِ یک ضرب این است که همانزیرا  آنها اخسّی در نظر گرفت توان میانکه نمی
   بنابراین این ضرب منتج نیست. ؛باشد »سالبه کلیه« اي دیگرو نتیجه »موجبه کلیه« یکی از نتایج

لیه زیر چتر موجبه کلیه تا سالبه ي کنتایج در هیچ بخش مشخصی قابل حصر نیستند و کل بازه از  با توجه به شکل الف
  نتایج احتمالی قرار دارد و لذا هیچ حرف مشخص و بازه محصوري براي قرارگیري نتایج در آن نمی توان مشخص نمود.

  شکل الف: بازه ي حاالت ممکن نسبت میان حد اصغر و حد اکبر

هولت مطلب به علت س در این مقاله ؛ بنابراینشودضروب غیر منتِج در تمام اشکال دیگر نیز به همین ترتیب مشخص می
  از ترسیم نمودارهاي مربوط به حاالتِ غیرمنتِج خودداري شده است. و جلوگیري از اطاله کالم،

 اثبات نموداري ضروب منتج شکل دوم
ادامه به اثبات وجود دارد که در ضرب منتج  4براي این شَکل نیز  حد اوسط در این شَکل در هر دو مقدمه، محمول است.

  پردازیم.منتج بودن هر یک و نتایج آنها می
  موجبه کلیه بودنِ صغري و سالبه کلیه بودنِ کبري ضرب اول:

  نمودار ون ضرب اول از شَکل دوم: 14شکل 
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 »سالبه کلیه«مشخص است، دو حالت متصوَّر وجود دارد که نسبت حد اصغر و اکبر در هر دو  14طور که در شکل همان
  ت.اس

  سالبه کلیه بودن صغري و موجبه کلیه بودن کبري ضرب دوم:

کل دوم: 15 شکل   نمودار ون ضرب دومِ شَ

  همان گونه که در شکل مشاهده می شود تنها حالت ممکن سالبه کلیه است.
  موجبه جزئیه بودنِ صغري و سالبه کلیه بودن کبري ضرب سوم:

  : نمودار ون ضرب سوم از شَکل دوم16شکل 

  
  است. »سالبه جزئیه«حالت متصوَّر  نمایش داده شده است که اخسِّ نتایج به دست آمده،  5، 16در شکل 
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  سالبه جزئیه بودن صغري و موجبه کلیه بودن کبري ضرب چهارم:

کل دوم: 17شکل    نمودار ون ضرب چهارم از شَ

  
توان به راحتی با روش نمودارِ ون، غیرمنتج بودنِ ضروب دیگر را اثبات با توجه به آنچه در ضرب اول نمایش داده شد، می

  کرد.

 اثبات نموداري ضروب منتج شکل سوم
ضرب منتج وجود دارد که در ادامه به اثبات  6حد اوسط در این شَکل در هر دو مقدمه، موضوع است. براي این شَکل 

  پردازیم.نموداري آنها می
که این شرایط بعد از بررسی تمام  موجبه بودنِ صغري و کلیت یکی از دو مقدمه استکل سوم، شرط منتِج بودن شَ 

اي که این گانه 6شود و ما در اینجا به اثبات منتِج بودنِ ضروبِ ، مشخص میمنتِجگانه و استخراج ضروب  16ضروب 
  پردازیم. شرط در آنها وجود دارد می

  موجبه کلیه بودنِ صغري و کبري ضرب اول:

    اول از شَکل سوم منتج : نمودار ون ضرب18ل شک
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  بودنِ کبريکلیه سالبه  بودن صغري و کلیه موجبه ضرب دوم:

  
  دوم از شَکل سوم منتِج : نمودار ون ضرب19شکل 

  
  کبري  موجبه کلیهجزئیه بودن صغري و موجبه  ضرب سوم:

  : نمودار ون ضرب منتج سوم از شَکل سوم20 شکل
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  جزئیه بودن کبري  موجبهو  بودن صغري  کلیه موجبه ضرب چهارم:

  نمودار ون ضرب منتج چهارم از شَکل سوم: 21شکل 

  
، یعنی حد اوسط حداکثر با توجه به شرایط مشخص است که نسبت حد اوسط و حد اصغر، عموم و خصوص مطلق است

نیز عموم و  در حالتهاي غیرتساوي اکبرشود. نسبت حد اوسط و حد میتواند مساوي حد اصغر شود و از آن خارج نمی
 »موجبه جزئیه«خارج نیست و در نتیجه، اخسّ نتایج،  3تا  1خصوص من وجه است بنابراین رابطه این دو از حاالت 

  است.
  بودن کبري جزئیهموجبه کلیه بودن صغري و سالبه  ضرب پنجم:

کل سوم22شکل    : نمودار ون ضرب منتج پنجم از شَ
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است اما نسبت حد اکبر و اوسط در  21کل رایط مشخص است که نسبت حد اصغر و اوسط دقیقا همانند شِ با توجه به ش
تواند تواند مساوي حد اوسط باشد و ثانیاً حد اکبر میاین ضرب، به خالف ضرب قبل، سالبه است بنابراین اوال حد اکبر نمی

حد اوسط قرار گیرد، زیرا هنگامی که نسبت حد اوسط و حداکبر تباین باشد، به این معناست که هیچ حد اوسطی  خارج از
د اوسط تواند خارج از حبه این ترتیب حد اکبر می حد اکبر نیست و این اعمّ از آن است که بعض حد اوسط حد اکبر نباشد.

  است. »سالبه جزئیه«گانه، اخسّ نتایج  8به نتایج  با توجه ایجاد شود. 8و  7و  4قرار گرفته و حاالت 

  موجبه جزئیه بودن صغري و سالبه کلیه بودن کبري ضرب ششم:

کل سوم: نمودار ون 23شکل    ضرب منتج ششم از شَ

  

 اثبات نموداري ضروب منتج شکل چهارم
ضرب از ضروب  5مرحوم مظفر، شَکل، حد اوسط در صغري موضوع و در کبري محمول است. در کتاب المنطق در این 

کل میگانه 16   .پردازیمي این شَکل را منتِج دانسته است. حال با روش نمودارِ وِن به بررسی ضروبِ منتِج این شَ
  موجبه کلیه بودن صغري و کبري ضرب اول:

  نمودار ون ضرب منتج اول از شَکل چهارم: 24شکل 
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  جزئیه بودن کبريموجبه کلیه بودن صغري و موجبه  ضرب دوم:

  : نمودار ون ضرب منتج دوم از شَکل چهارم25شکل 

  سالبه کلیه بودن صغري و موجبه کلیه بودن کبري ضرب سوم:

  : نمودار ون ضرب منتج سوم از شَکل چهارم26شکل 
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  موجبه کلیه بودن صغري و سالبه کلیه بودنِ کبري ضرب چهارم:

  
کل چهارمنمودار ون ضرب منتج چهارم : 27شکل    شَ

  موجبه جزئیه بودن صغري و سالبه کلیه بودن کبري ضرب پنجم:

کل چهارم28شکل    : نمودار ون ضرب منتج پنجم از شَ

  :ي انتاج ضروب دیگر در شکل چهارمبررسی ادعا
  این ادعا مطرح شده است: 24در کتاب منطق 

بر اساس نظریه متقدمان شکل چهارم ارد. منطق دانان اختالف نظر وجود د کل چهارم در میاندر شرایط انتاج شَ
    ضرب منتج است. 7ضرب منتج و بر مبناي متأخران داراي  5داراي 

                                                
   318 و 315 صفحه 2مقدم، محمود. منطق منتظري  4
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نیز بدون ارائه اثبات، تنها  2است و در کتاب منطق اي به این ضروب غیرمنتِج نشده مرحوم مظفر اشاره در کتاب المنطق
   این دو ضرب اختالفی اکتفا شده است. رد به ذکر دو مثال نقض در پاورقی براي

این ادعا از انصاف به دور  .5انددر برخی کتب آمده است که فارابی، ابن سینا و غزالی شَکل چهارم را فاقد اعتبار دانسته
هیچ  زیرا نیازي به ،است زیرا بر خالف آنچه گفته می شود شکل چهارم در واقع نزدیک ترین شکل به شکل اول است

ري و عملیات استدالل مباشري براي تبدیل شدن به شکل اول ندارد و تنها کافیست جاي صغرا و کبرا در آن عکس گی
عوض شود. از طرفی حرکت از کلیات به جزئیات نیز بیشتر مطابق فطرت است و ابتدا فرمول را در نظر گرفتن و بعد 

ه در شکل دوم و سوم نیاز به عکس گیري داریم اما . در حالی ک6جزئی را در فرمول قرار دادن مرسوم و معمول تر است
کس عدر شکل چهارم تنها کافیست بعد از جابجایی صغري و کبري در نهایت یک عکس مستوي از نتیجه بگیریم که 

  ساده ترین عملیات استدالل مباشري است.مستوي گرفتن 
کی از ی عالوه بر هفت ضرب مورد اتفاق متاخرین، همچنین در کتاب تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرسالۀ الشمسیه

  .7سالبه کلیه بودنِ صغري و موجبه جزئیه بودنِ کبري دانسته شده استضروب منتج براي شکل چهارم 
  است: بدین شرح ،کتب منطقیمطرح شده  یِضرب اختالف سه

 بودن کبري جزئیهموجبه کلیه بودن صغري و سالبه  .1
 موجبه کلیه بودن کبريسالبه جزئیه بودن صغري و  .2
 بودن کبري سالبه کلیه بودن صغري و موجبه جزئیه .3

  بودن کبري جزئیهموجبه کلیه بودن صغري و سالبه  ضرب اختالفی اول:

کل چهارم29شکل    : نمودار ونِ ضرب اختالفی اول از شَ

                                                
  453صفحه  1996، چاپ اول و دیگران، موسوعۀ مصطلحات علم المنطق عند العرب. نشر مکتبۀ اللبنان ناشرون، بیروت فرید، جُبَر 5
 مثال گفته شود امام معصوم است و حضرت علی علیه السالم امام است. پس ایشان معصوم هستند. 6
   405 صفحه 1384انتشارات بیدار قم چاپ دوم  مقدمه و تصحیح از محسن بیدارفر، ،هیالشمس الرسالۀ شرح یف هیالمنطق القواعد ریتحر رازي، قطب الدین. 7
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کلیه و موجبه کلیه شدنِ دو یعنی سالبه –مالك غیرمنتِج بودنِ یک ضرب کنیم که مشاهده می 29با توجه به شکل 
  توان اخسّ نتایج را در نظر گرفت و این ضرب منتِج نیست.در این ضرب اتفاق افتاده است پس نمی -حالت

  سالبه جزئیه بودن صغري و موجبه کلیه بودن کبري ضرب اختالفی دوم:

کل چهارم30شکل    : نمودار ونِ ضرب اختالفی دوم از شَ

  بودن کبري کلیه بودن صغري و موجبه جزئیهسالبه  ضرب اختالفی سوم:

  کل چهارم: نمودار ون ضرب اختالفی سوم از ش31َشکل 

  نتیجه گیري:
ختالفی فوق هیچکدام منتِج نیستند و نظر صحیح همان منتج بودن با توجه به روش نموداري وِن مشخص شد ضروب ا

  ضربی است که در کتاب المنطق مرحوم مظفر آمده است. 5
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