Bijlage
Bijlage
Bijlage 1: Analytica

Het is belangrijk om te weten dat Aristoteles zijn leer van redeneringen en hun geldigheid en vormen niet ‘logica’, maar ‘analytica’ noemt. Er is ook een werk dat zo heet en is verdeeld in twee delen: Analytica Priora en Analytica Posteriora. Het eerstgenoemde werk behandelt het technische gedeelte over redeneringen, het tweede werk gaat meer over wetenschappelijke redeneringen en methodologie. 
In het vervolg zal ik kort een aantal zaken noemen, die te maken hebben met de analytica, de logica. De redeneringen, waar Aristoteles zich mee bezig houdt, noemt hij ‘syllogismen’. Bijgevolg spreekt men wel eens van ‘Aristoteles syllogistiek’. Een syllogisme bestaat uit twee premissen en een conclusie. Later is men de eerste premisse wel ‘Maior’ en de tweede ‘Minor’ gaan noemen.

Syllogisme
Premisse 1		(Maior)
Premisse 2		(Minor)

Conclusie

Binnen de moderne logica maakt men een onderscheid tussen premissen en assumpties (aannames), waarbij als premisse datgene geldt, waarop de conclusie uiteindelijk gebaseerd is, en als assumptie geldt datgene, wat gebruikt wordt om op weg naar de conclusie bepaalde afleidingen te maken vanuit de premissen, maar die voor de conclusie weer komen te vervallen. Dit alles noem ik alleen. Het zal hieronder verder geen rol spelen.

Als concreet voorbeeld van een syllogisme kom je vaak het volgende tegen:

Voorbeeld 1
Alle mensen zijn sterfelijk	(Maior)
Socrates is een mens		(Minor)

Socrates is sterfelijk		(Conclusie)

Er zijn echter goede gronden om dit voorbeeld niet als een Aristotelisch voorbeeld te beschouwen. Aristoteles zelf laat op een gegeven moment zelfs premissen zoals de Minor hierboven met opzet buiten beschouwing.
Tussen de Maior en de Minor in het bovenstaande voorbeeld is er een belangrijk verschil, want de termen uit de Maior (resp. mens & sterfelijk) zijn algemene termen. Het onderwerp van de Minor, te weten ‘Socrates’, is echter een eigennaam en per definitie geen algemene term. Voor Aristoteles is het dus van belang om algemene termen te gebruiken. Ons voorbeeld wordt dan bijvoorbeeld:

Voorbeeld 2
Alle mensen zijn sterfelijk	(Maior)
Alle Grieken zijn mensen	(Minor)

Alle Grieken zijn sterfelijk	(Conclusie)

Toch heb ik hierboven nog niets gezegd over twee andere woorden die in de premissen voorkomen, namelijk ‘alle’ en ‘zijn’. Laat over het woord ‘alle’ het volgende gezegd zijn.
Volgens Aristoteles zijn er bij redeneringen met algemene termen andere bepalende termen nodig die duidelijk maken of bijvoorbeeld de hele groep sterfelijken ook mens is. Misschien zijn alleen maar sommige sterfelijken mens? Een woord als ‘alle’ wordt nu ook wel kwantor 
(Eng. quantifier) genoemd. Tussen alle kwantoren bestaan onderlinge relaties die als volgt in een diagram gezet kunnen worden:

Diagram (logisch kwadraat)

	contrair



	contradictoir
	A	E



subaltern	subaltern




	I	 subcontrair	O


Legenda:
A – alle (universeel bevestigend)
E – geen (universeel ontkennend)
I – sommige wel (particulier bevestigend)
O – sommige niet (particulier ontkennend)

Het bovenstaande schema gaat dus uitsluitend over de relaties tussen de kwantoren, die in een premisse staan met een onderwerp en een naamwoordelijk deel van het gezegde. Als voorbeelden van A, E, I en O-premissen kun je de volgende noemen:

A: Alle mensen zijn sterfelijk
E: Geen mens is sterfelijk
I: sommige mensen zijn sterfelijk
O: sommige mensen zijn niet sterfelijk

In plaats van te spreken van een premisse met een onderwerp en een naamwoordelijk deel van het gezegde spreekt men ook wel van ‘Subject’ en ‘Predicaat’. Dus nu kunnen we voorbeeld 2 nu als volgt afkorten:

Voorbeeld 2 (schematisch)

MaP	(Maior)
SaM	(Minor)

SaP	(Conclusie)

De scherpe lezer valt op dat de term ‘mens’ in beide premissen voorkomt, maar niet in de conclusie. Termen die op deze manier functioneren, noemt men in navolging van Aristoteles zelf “Midden(term)”. 

De wiskundigen onder ons zullen vermoeden dat er veel verschillende mogelijkheden zijn, want kan je niet ook i.p.v. ons voorbeeld van net het volgende hebben:

PaM	of	MaP		of	PaM		of	etc.
SaM		SiM			MiS

SaP	SiP	SiP


Uitgebreid hierop ingaan zou teveel tijd vergen, maar de wiskundigen hebben gelijk. Er zijn veel mogelijkheden en variaties. Als je puur en alleen kijkt naar de lijnen die de ‘Middentermen’ ten opzichte van elkaar kunnen maken kom je op vier manieren uit. Deze staan ook wel als ‘de vier figuren’ bekend: 

Fig.1	Fig.2	Fig.3		Fig.4
M_P	P_M	M_P		P_M
S_M	S_M	M_S		M_S

Verder kun je ook kijken naar de kleine lettertjes (= de kwantoren) in de premissen en de conclusie: “a, a, a” of “a, i, i” etc. Deze heten in het Engels “Moods”, wij zouden misschien wel van redeneringsstructuur kunnen spreken. In de Middeleeuwen heeft men geheugensteuntjes verzonnen: Barbara, Darii etc.

Ten slotte nog het volgende. Niet elke ‘Mood’ is mogelijk in elke figuur. Binnen de eerste figuur zijn alleen Barbara, Celarent, Darii, en Ferio geldige redeneringsstructuren. Voor het testen van de geldigheid bestaan er verschillende manieren, maar dit laat ik hier achterwege. Ten slotte, je kunt niet zomaar een premisse converteren:

SaP 	PaS  	SaP

Stel we nemen S = sterfelijken en P = mens, dan betekent SaP “Alle sterfelijken zijn mens” en PaS “Alle mensen zijn sterfelijken”. Hoewel PaS wel waar is, is zijn omgekeerde variant SaP niet waar. Hier is conversie dus niet zonder meer toegestaan. Ik laat het aan de lezer over om uit te zoeken wat de termen bij en in het diagram (zie boven ‘logisch kwadraat’)staan, betekenen.

Belangrijke termen:
Analytica
Conclusie
Conversie
Figuur
Geldigheid
Kwantor
Maior
Midden(term)
Minor
Mood 
Predicaat
Premisse
Redeneringsstructuur
Subject
Syllogisme



