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درآمــــد

کالم اول
کــه طومــار بــس پرماجــرای جهــان برچیــده خواهــد شــد و حیــات  تــا ســاعتی نامعلــوم 
مقــدس  کــه »حوزه هــای  بایــد  یافــت،  بی انجــام خواهــد  آغــازی  دیگــر  ســرایی  در  حقیقــی 
ــر همــه آفــاق زندگــی بشــریت »مســئول«، فــروغ صــاح و  علمــی« همچنــان بالنــده و پاینــده ب
ل »ثقلیــن« اســتنباط و بــه انســان، ایــن خلیفــه  فــاح بپاشــند؛ آموزه هــای نورانــی وحــی را از زال

کننــد. بی بدیــل خداونــد در زمیــن ابــاغ 

کــه چنیــن رســالت خطیــری بــر شــانه های بــه تــاول نشســته فقهــای  امــا دریــغ و افســوس! 
امــت، برآمــده از تازیانــه تلــخ غیبــت، در هالــه ای از غربــت و مظلومیــت بــه »ضرورتــی ذاتــی« تــا 
هنــوز ادامــه یافتــه اســت؛ بــه انتظــار نشســته گان راســتین رؤیــت خورشــید در حلقه هــای پرشــور 
کــه ســارقان اندیشــه  ک پاســبانی می کننــد  درســی خــود در حالــی از تعالــی اعمــاق و حقایــق تابنــا
و ایمــان در هجــوم پیوســته و بی امــان »عده هــا« و »عّده هــا« تــدارک دیده انــد و نــزاع تاریخــی 
غ نهایــی آن رســانده اند! و اینــک ماییــم و صعــودی بــه غایــت دشــوار بــر  حــق و باطــل را بــه بلــو

قله هــای بلنــد »توحیــد« و »افتخــار«!

کالم دوم
انســانی  گســترده  مناســبات  تنظیــم  چگونگی هــای  در  بی شــمار  دگرگونی  هــای  بــا 
آیین بندگــی  و  رســم  فــن آوری،  و  علمــی  فرهنگــی،  سیاســی،  اقتصــادی،  عرصه هــای  در 
و  گیــر  فرا تبییــن  کــه  اســت  شــده  »مــاده«  و  »صــورت«  در  شــگرف  تحوالتــی  دســت خوش 
ــش  ــوزش و پژوه ــرو آم ــو در قلم ــی ن ــن طرح ــد درانداخت ــی آن نیازمن ــری و عمل ــة نظ همه جانب

اســت. وحیانــی  معــارف 

دخالــت دادن عنصــر تحــول در مســیر حفــظ، ترمیــم و توســعۀ حوزه هــای مقــدس علمــی 
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کــه غفلــت از آن نــه تنهــا رشــد و  و نیــز مدیریــت جامــع آن بایســته اجتناب ناپذیــری اســت 
شــکوفایی مــورد انتظــار را در معــرض مخاطــره قــرار می دهــد بلکــه می توانــد بســیاری از امیدهــا 

کنــد. و آرزوهــا را بــه زمهریــری از یــأس و ناامیــدی تبدیــل 

کالم سوم
ضــرورت ســهولت، ســرعت و دقــت در بــه کار بســتن قواعــد علمــی و نیــز هویــدا ســاختن 
عاطفــی  و  رفتــاری  اهداف شــناختی،  بــه  دســت یابی  در  درســی  متــون  کارآمــدی  و  کارایــی 
کتاب هــای درســی قویــم و قدیــم مرســوم در  مربــوط بــه آن، وجــوب بازنگــری اســتادانه در 

کــرده اســت.  حوزه هــا را بیــش  از پیــش حتمــی 

فــن آوری جدیــد در فراینــد یادگیــری می تــوان مســیرهای  از  بــا بهره گیــری  کــه  کنــون  ا
طوالنــی و پرهزینــه ســال های تحصیلــی را بــه مســافت هایی بــه مراتــب کوتاه تــر و پرثمرتــر تغییر 
داد، راســتی چــه ضــرورت حکیمانــه ای حکــم می کنــد قــدم در راه پرپیــچ و خــم عبارت هــای 
کــه جــز  کــرد  گذاشــت و فرصت هــای بســیاری را صــرف دانســتن آن  گونــه  گاه معما پیچیــده و 
ــوم  ــان عل ــه محص ــه ن ک ــرایطی  ــم در ش ــت! آن ه ــر نیس ــده دیگ ــچ فای ــد هی ــی« مفی ــر علم »ثم
گذشــته اســت. ع و متعــدد آنهــا چــون  حــوزوی یادگیرنــدگان ســابق اند و نــه رســالت های متنــو

گیــری معــارف متبلــور شــیعی  امــروز مــوج عظیــم اســام خواهی و عطــش روزافــزون فرا
کــردن آموزه هــای  کفــر  بــرای تحریــف و دگرگــون  در سراســر جهــان و تــاش بی وقفــه اردوگاه 
گاه بی ثمــر و مدرســی ِصــرف  اســاِم نــاب دیگــر مجالــی بــرای قیــل و قال هــای طوالنــی و 
کــه فراینــد آموزشــی بــا برآینــد آن  باقــی نگذاشــته اســت. بایــد در زمانــی معقــول، به نحــوی 
کاملــی را هم خــوان بــا نیازمنــدی توده هــای مــردم  تناســب داشــته باشــد، دوره هــای جامــع و 
در الیه هــای مختلــف تــدارک دیــد و عالمــان دینــی و معلمــان ربانــی را بــا دانایــی و توانایــی الزم 
کالبــد ســرد و فســرده جوامــع بشــری دمیــد و فضیلت هــای  کافــی تربیــت نمــود و چــون روح در  و 

ک و الهــی آنهــا رجعــت داد. کاروان مهــر را بــه فطــرت پــا جدامانــده از 

کالم چهارم
کــه باشــد  ح جامــع دوره هــای آموزشــی و پژوهشــی حوزه هــای مقــدس علمــی هــر چــه  طــر
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کامــل،  الجــرم بایــد بــا اهــداف میانــی عملیاتــی شــود. نمی تــوان و نبایــد تــا تدویــن برنامــۀ 
گذاشــت و معطــل مانــد. بایــد آســتین همــت بــاال زد و بــا جدیــت و فوریــت  دســت  روی دســت 
کتاب هــای درســی جدیــد  -دســت کم در عرصــۀ آمــوزش- بــه بازخوانــی متــون قدیــم و تدویــن 
پرداخــت و در ایــن امــر خطیــر از اســتادان به راســتی صاحــب فــن، خــوش ذوق و باتجربــه بهــره 
گرفــت. در ایــن صــورت نتیجــه از دو امــر بیــرون نخواهــد بــود یــا موفق و یا خواســته و ناخواســته 

کــه بــه هــر حــال بــه اعتبــار انجــام تکلیــف امــری مبــارک و میمــون خواهــد بــود. ناموفــق، 

کالم پنجم
کامــل بــه مهمتریــن هــدف دانــش منطــق یعنــی »روش درســت تفکــر«  بــرای دســت یابی 

کــردن مراحلــی از تحصیــل و تمریــن ضــروری اســت: ســپری 

گیری آموزه های منطقی در حّد الزم؛ مرحله نخست: فرا

کافــی، بــرای دانش پژوهانی  مرحلــه دوم: ابــرام و توســعۀ آموزه هــای منطقــی در حــّد الزم و 
کام نیســت. به عقیــده نگارنــده بــرای تحقــق ایــن مرحلــه  کــه رشــتۀ تخصصــی آنهــا فلســفه و 
تبییــن برخــی از مبانــی آموزه هــای منطــق و آشــنایی بــا چرایــی آنهــا امــری اجتناب ناپذیــر 

اســت.

منطــق  بــه  مقایســه ای  نــگاه  بــا  منطقــی  مختلــف  آرای  بررســی  و  نقــد  ســوم:  مرحلــه 
ارســطویی و ســایر دســتگاه های منطقــی. ایــن مرحلــه تنهــا بــرای دانش پژوهانــی ضــروری 

کــه تحصیــات تخصصــی خــود را علــوم عقلــی قــرار داده انــد. اســت 

ح آموزشی مرحله دوم انگاره فوق است. کتاب »دانش منطق«1 تنها طر

کالم ششم
کــه پیش تــر و در »منطــق1« بیــان  انگیــزه تدویــن و تألیــف درســنامه حاضــر همــان اســت 

شــده اســت:

عرضــۀ نظام منــد دانــش منطــق در قالــب طرحــی درختــی در ســه مقطــع مقدماتی، متوســط 
کــه ره آورد هــر دوره ابــرام  و توســعه آموخته هــای قبلــی  و عالــی بــا پیونــدی انــدام وار به نحــوی 

که در این چاپ جدید تغییر نام یافته است. 1  . دانش منطق همان منطق 2 است 
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باشد؛

کارایــی و اثربخــش  کاربــردی به منظــور افزایــش بهــره وری،  آمــوزش منطــق بــا روی کــردی 
ایــن دانــش؛

بهره گیری از دانش و فن آوری جدید در تدوین و تألیف متون درسی؛

تنظیم متن درسی مناسب با اهداف آموزشی هر یک از مقاطع تحصیلی؛

کــردن یکــی از مــواد آموزشــی  گامــی در جهــت بازنگــری، اصــاح و روزآمــد  کام،  و در یــک 
ــوم دینــی. حوزه هــای عل

کالم هفتم 
کــه خــود  گراســنگ »المنطــق« اثــر ارزشــمند اســتاد عالیقــدر مرحــوم آیــت ااهلل  مظفــر؛  کتــاب 
کتــب درســی حوزه  هــای مقــدس علمــی بــه شــمار می  آینــد؛ بــا  کــردن  از پیشــگامان روزآمــد 
ــد بازنگــری  ــات متعــددی نیازمن ــا از جه ــد آموزشــی حوزه  ه ــام جدی ــا، در نظ همــه  ارجمند ی  ه
گیــری آموزش  هــای تخصصــی طــاب علــوم  ح ضــرورت  فرا ــا طــر و تکمیــل بــود. چــه اینکــه ب
گــون علــوم اســامی از قبیــل: علــوم قرآنــی، حدیــث، نهج  الباغــه،  گونا دینــی در رشــته های 
ــا بــه عرصــه نظــام اموزشــی  کتابــی در منطــق پ کام، فقــه ،اصــول و.... الجــرم بایــد  فلســفه، 
کام پنجــم، عهــده - کــه عــاوه بــر ویژگی  هــای ذکــر شــده در ابتــدای  حوزه هــا می گذاشــت 

کــه بــه موجــب آن دانش  پژوهــان؛ به جــز  دار ایفــای نقــش تعلیمــی خاصــی می  شــد. نقشــی 
کام بــه تحصیــل می  پردازنــد؛  کــه در رشــته  های تخصصــی علــوم عقلــی چــون فلســفه و  آنهــا 
کتــب منطقــی نداشــته  باشــند و خــود را  گیــری آن دیگــر نیــازی بــه یادگیــری ســایر  پــس از فرا
کتــاب »المنطــق« از جملــه  کــه  در زمینــه  آموزه  هــای ایــن دانــش مســتغنی بیابنــد. از آنجــا 
کــه بــه منظــور تعلیــم نهایــی منطــق بــرای دانش  پژوهــان نگاشــته   کتاب هــای آموزشــی اســت 
کتــاب آموزشــی در علــم منطــق  کتــاب "دانــش منطــق" به عنــوان آخریــن  نشــده  اســت از ایــن رو 

ــد. ــف ش ــان( تالی ــوم دانش پژوه ــرای عم )ب

کالم هشتم
ع و توالــی  کتــاب در ســه بخــش ســازمان دهی شــده اســت. موضــو مجموعــه مطالــب ایــن 
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قســمت های مختلــف به اجمــال چنیــن اســت:

کــه  آشــنایی بــا  ح امــوری پرداختــه اســت  بخــش اول، یــا عنــوان »چیســتی منطــق« بــه طــر
گیــری علــم منطــق می شــود. آنهــا موجــب زیــارت بصیــرت در فرا

کلــی از عرضــه ایــن بخــش ارائــه آموزه هــای  بخــش دوم: منطــق تصــورات اســت. هــدف 
ح برخــی  کافــی و نیــز طــر منطقیــان بــرای دســت یابی بــه روش درســت تعریــف بــه میــزان الزم و 
از مبانــی ایــن آموزه هــا اســت. ایــن بخــش در دو فصــل بــه ســامان رســیده اســت: روش درســت 

تعریــف و مقدمــات آن.

کــه بــه ترتیــب در چهــار فصــل  بخــش ســوم: منطــق تصدیقــات اســت. در ایــن بخــش 
درســت  »روش  ل«،  اســتدال درســت  روش  »مقدمــات  بــا  یادگیرنــده  اســت،  شــده  مفصــل 
ل غیرمباشــر به لحــاظ صــورت« و »روش درســت  ل مباشــر«، »روش درســت اســتدال اســتدال
ــا  ــژوه ب ــش دانش پ ــن بخ ــری ای گی ــا فرا ــود. ب ــنا می ش ــاده« آش ــاظ م ــر به لح ل غیرمباش ــتدال اس

ل و برخــی مبانــی آن آشــنا می شــود. روش درســت اســتدال

کــه  کتــاب پیوســتی به منظــور ارائــه فهرســتی از مهمتریــن مصطلحــات منطقــی،  در پایــان 
در بخش هــای مختلــف ذکــری از آنهــا بــه میــان آمــده، فراهــم شــده اســت. هــدف از تهیــه 
ایــن فرهنگ نامــۀ منطقــی ســهولت دســت یابی دانش پــژوه، بــه مفاهیــم اصلــی دانــش منطــق 

اســت.

کــه ایــن پیوســت نقــش مهمــی در  گرامــی و دانــش پژوهــان عزیــز روشــن اســت  بــر اســتادان 
کافــی بــه آن مــورد توصیــه  تثیبــت آموخته هــای منطقــی ایفــا می کنــد؛ از ایــن رو توجــه الزم و 

کیــد می باشــد. جــدی و ا

کالم نهم
کتــاب مســتقلی به عنــوان  کتــاب درســی بایــد  بــر اســاس فــن آوری آموزشــی بــرای هــر 
کمــک آن بتواننــد اهــداف هــر درس را  ــا  کــه اســتادان ب »راهنمــای تدریــس« نیــز تالیــف شــود 
کتــاب مســتقل »راهنمــای تدریــس دانــش  کننــد. نظــر بــه اینکــه تهیــه  به طــور شایســته تامیــن 
کارشناســان روش تدریــس و اســتادان  گروهــی منســجم و بــا حضــور  کار  منطــق« نیازمنــد یــک 
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ــوده و تدویــن آن نیازمنــد وقــت و فرصتــی درخــور می باشــد از ایــن رو  مســلم دانــش منطــق ب
کــه در برگیرنــده  پــس از مقدمــه »کامــی بــه منزلــه راهنمــای تدریــس« تنظیــم شــده اســت 
برخــی از مهمتریــن و ضروری تریــن نــکات الزم در ایــن زمینــه اســت. بــا ایــن حســاب از اســتادان 
بزرگــوار تقاضــا می شــود قبــل از شــروع تدریــس حتمــا محتــوای ایــن قســمت را بــا دقــت مطالعــه 
ح درس،  نماینــد. بی  شــک تامــل و عنایــت بــه ایــن نــکات می توانــد نقــش مهمــی در تهیــه طــر

ــد. کن ــا  ــس ایف ــای ضمــن تدری ــس و  فعالیت ه ــش از تدری ــای پی فعالیت ه

کالم دهم
راقــم ســطور، خــود پیــش از هــر کــس دیگــری از قلــت بضاعــت »ثبوتــی« و »اثباتــی« خویش 
ــه  ــام از محضــر اســتادان فرزان ــل، توفیــق اســتفاده ت ــد عــدم قابلیــت قاب واقــف اســت. هــر چن
کنــون  گردی آنهــا را داشــته  ســلب نمــود امــا ا کــه حــدود ســه دهه افتخــار شــا و فرهیختــه ای 
کتــاب حاضــر  کــه موفــق بــه امتثــال امــر مطــاع ایشــان در تألیــف  خــدای منــان را سپاســگزارم 
گرامــی نبــود، منطــق1 و "دانــش منطــق"  کیــد آن ســروران  گــر دســتورات ا شــده ام. بــدون تردیــد ا
کــه حاصــل بیــش از یکصــد دوره!! مباحثــه حقیــر در ایــن مــاده درســی اســت هرگــز پــا بــه عرصــه 
را جوابــی در خــور  ایشــان  اینکــه نتوانســتم حســن ظــن  از  وجــود نمی گذاشــت. و شــرمنده 

بزرگــواری آنهــا دهــم.

کــه "دانــش منطــق" بــه محضــر شریفشــان مشــرف می شــود  گرامــی و ارجمنــدی  اســتادان 
کتــاب قــرار  کــه دقــت و حوصلــه یادگیــری خــود را در اختیــار ایــن  و نیــز دانش پژوهــان عزیــزی 
می دهنــد مســتحضر باشــند نگارنــده در تألیــف ایــن درســنامه تمــام طاقــت بشــری خــود را 
کتاب هــای منطقــی بــه کار بســته اســت؛ از قدیمی تریــن  بــرای اســتفاده از مطالــب علمــی و فنــی 
ــراق،  ــران، ع ــی ای ــای علم ــم از حوزه ه ــگاه و اع ــوزه و دانش ــم از ح ــا؛ اع ــن آنه ــا جدید تری ــار ت آث
کتاب هــا  کــه در آن  لبنــان، مصــر و عربســتان. ســعی بلیــغ بــر آن بــود، تــا از هــر نکتــۀ ســودمندی 
کــه به منظــور تدریــس در مجامــع علمــی تدویــن شــده اســت اســتفاده  بــوده به خصــوص آثــاری 
شــود. بدیــن جهــت "دانــش منطــق" خــود را وام دار جــدی تمــام آثــار منطقــی ارزشــمند و معتبــر 

ــد. پیشــین می دان
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کالم یازدهم
کــه  تقدیــر و ســپاس از یکایــک اســتادان خبــره و صاحب نظــر و نیــز محققــان دانشــوری 
بــا نکته پردازی هــای محتوایــی، صــوری و فنــی  خــود، "دانــش منطــق" را چــون منطــق 1 1 بــه 

کــرد. ســمت تصحیــح و تکمیــل و تتمیــم هدایــت نمــوده و خواهنــد 

ارجمنــد  اســتاد  ویــژه  بــه  درســی«  متــون  تدویــن  »دفتــر  محتــرم  مســئوالن  از  تشــکر  و 
همــکاران  همــه  و  جزایــری  حمیــد  ســید  دکتــر  آقــای  جنــاب  المســلمین  و  حجت االســام 
ســخت کوش ایشــان بــه ویــژه بــرادر فاضــل و نکته ســنجم جنــاب حجت االســام آقــای محمــد 
حســین حیــدری و امتنــان خــاص از اســتاد ارجمنــدم آیــت اهلل جنــاب آقــای فیاضــی و حضــرت 
کــه بــا حوصلــه تمــام  مســتطاب حجت االســام و المســلمین جنــاب آقــای عســکری ســلیمانی 

ــد. ــرار دادن ــود ق ــه خ ــری عالمان ــورد بازنگ ــر را م ــاب حاض کت

محمود منتظری مقدم 

تابستان 1395؛ 25 شوال المکرم 1437  

مصادف با شهادت صادق آل محمد؟ص؟

گانــه ویــژه  کتــاب منطــق1 در رویکــرد جدیــد آمــوزش بــا عنــوان »درآمــدی بــر منطــق« در دو نســخه جدا 1 . شــایان ذکــر اســت 
کتــاب »دانــش منطــق« منتشــر شــده اســت. غ التحصــان دبیرســتان تألیــف یافتــه و هم زمــان بــا  نوآمــوزان و فــار
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کالمی به منزله راهنمای تدریس )ویژه استادان دانش منطق(

ــا  ــای آنه ــت توان ــه دس ــق« ب ــش منط ــاب »دان کت ــه  ک ــدی  ــتادان ارجمن ــت اس ــته اس شایس
کلیاتــی از ضروری  تریــن مطالــب الزم  کــه بــه  منزلــه  صاحیــت تدریــس می  یابــد بــه نــکات زیــر؛ 

کمــال نماینــد.  کتــاب اســت؛ بــذل عنایــت تمــام و  بــرای تدریــس هــر چــه موفق  تــر ایــن 

کــه در ســه بخــش و شــصت درس ســازماندهی شــده اســت عــاوه بــر اهــداف  کتــاب  1. ایــن 
کــه  بیــان شــده در آغــاز هــر بخــش دارای اهــداف آموزشــی، رفتــاری و عاطفــی ویــژه  ای اســت 
کامــل بــه ایــن اهــداف می  توانــد نقــش  گانــه اختصــاص دارد. توجــه  بــه هــر درس به طــور جدا
ح تدریــس  بســیار مهمــی در نحــوه تنظیــم فعالیت  هــای پیــش از تدریــس، ضمــن تدریــس و طــر
کنــد. از ایــن رو اهــّم اهــداف درس هــای شــصت گانه بــه تفکیــک در جــدول شــماره 1 بیــان  ایفــا 

گیــرد. کــه امیــد اســت مــورد تأمــل جــدی قــرار  شــده  اســت 

کتــاب "دانــش منطــق" بایــد قبــا مطالــب درآمــدی بــر منطــق  کــه دانش پژوهــان  2. از آنجــا 
گرفتــه  باشــند از ایــن رو پیــش از ارایــه هــر درس انجــام »ارزشــیابی تشــخیصی«  را به خوبــی یــاد 
الزم و ضــروری اســت. اســتاد بــا برگــزاری ایــن ارزیابــی قبــل از ارایــه درس، به صــورت شــفاهی 
و هــر بــار از چنــد دانش پــژوه به طــور دوره  ای، ضمــن اطــاع دقیــق از میــزان آموخته  هــای 
قبلــی یادگیرنــدگان و تشــویق ضمنــی ایشــان بــه پیش»مطالعــه« و مــرور مطالــب درآمــدی بــر 
منطــق، امــکان محاســبه ســرعت مناســب بــرای تامیــن اهــداف درس و نیــز توفیــق چگونگــی 
از  گام مهمــی  و بدین ســان  بــه درســتی می  یابــد  را  کلیدواژه  هــای درس   و توضیــح  تبییــن 
 ،2 شــماره  جــدول  برمــی  د ارد.  موفقیــت  بــا  را  تدریــس  فرآینــد  پیش ســازمان دهنده های 

ارزشــیابی تشــخیصی هــر درس را به تفصیــل بیــان می کنــد. 
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جدول ش 1: جدول اهداف دروس

اهدافعنوان درسشماره درس

تعريف،موضوعمنطقاول
1.آشنايىباتعريفدقيقدانشمنطق؛

2.آشنايىباموضوعمنطق؛
گيرىاصطالحات،مفاهيموواژههاىدرس. 4.فرا

فايدهوارزشمنطقدوم
كارايىمنطق؛ گاهىازفايدهو 1.آ

گيریپاسخچندشبههدربارهمفيدبودندانش 2.فرا
منطق.

سمتوتقسيمهایسوم
منطق

1.شناسايىوجهتسميهعلممنطق؛
2.آشنايىبامنطقصوریومادی،تکوينىوتدوينىو

وجهتقسيماتدانشمنطق.

تاريخچهومؤلفچهارم
منطق)برایمطالعه(

1.آشنايىباتاريخچهعلممنطق؛
2.شناسايىمؤلفعلممنطق؛

گاهىاجمالىازسيرتطوراتدانشمنطق. 3.آ

ارتباطمنطقباسايرپنجم
علوم)برایمطالعه(

گاهىازارتباطمنطقباسايرعلوم؛ 1.آ
2.شناختديدگاههایمختلفدرآموزشمنطق.

قسمتياابوابمنطقششم

گاهىازترتيبمنطقىدانشمنطقوچرايىآن؛ 1.آ
گيرىقسمتياابوابمنطق؛ 2.فرا

3.شناختتصوروتصديق؛
4.آشنايىبااقسامتصوروتصديق.

مبحثالفاظهفتم
1.آشنايىباسهحوزهاساسىمرتبطباحياتانسان:

عالمخارج،عالمذهنوعالمزبان؛
گونه هایمختلفمحتوياتذهنآدمى. 2.شناخت

گاهىازداللتواقسامآن؛داللتواقسامآنهشتم 1.آ
كاركردمنطقىاقسامداللت. 2.شناسايى

تقسيماتلفظ)1(نهم

گيرىبخشىازتقسيماتلفظباتوجهبهمعناى 1.فرا
آن؛

2.آشنايىبانقشاينتقسيماتدرجلوگيرىذهناز
خطاىدرتفکر.
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تقسيماتلفظ)2(دهم
گاهىازتقسيماتلفظبهمختص،مشترک، 1.آ

منقول،مرتجل،حقيقتومجاز؛
كاركردمنطقىتقسيماتالفاظ. 2.شناخت

مفهومومصداقيازدهم

1.آشنايىباتعريفدقيق»مفهوم«و»مصداق«؛
2.شناسايىاقساممفهوم؛

3.آشنايىباانواعوجود،يعنىوجودذهنىووجود
خارجى.

تقسيماتمفهومدوازدهم
1.آشنايىباجزيىحقيقىوجزيىاضافى؛

كلىمتواطىومشکک؛ 2.آشنايىبامفهوم
گيرى»حملاّولى«و»حملشايع«. 3.فرا

نسبتهاىچهارگانهسیزدهم
كّلى؛ گيرىنسبتهاىچهارگانهبيندومفهوم 1.فرا

كّلى؛ 2.شناسايىنسبتهاىمياننقيضدو
گيرىواژههاواصطالحاتومفاهيمدرس. 3.فرا

1.آشنايىباتاريخچهواهميتبحثتعريف؛تعريفچهاردهم
گاهىازرسالتمنطقىدربحثتعريف؛ 2.آ

ضوابطتعريفپانزدهم
1.شناختنغرضتعريف

گيرىقواعدوضوابطمنطقىتعريف. 2.فرا
3.آشنايىبامحدوديتهایتعريف

كّلياتخمسةواقسامآن؛كلياتخمسشانزدهم 1.آشنايىبا
گيرىواژهها،مفاهيمواصطالحاتدرس. 2.فرا

كلياتهفدهم كّلياتونسبتآنهابايکديگر؛سلسله 1.آشنايىباترّتب
گيرىواژهها،مفاهيمواصطالحاتدرس. 2.فرا

1.آشنايىبااقسامفصلونسبتآنباجنسونوعاقسامفصلوعرضىهجدهم
گيرىتقسيماتعرضى؛ 2.فرا

1.آشنايىباالگوىمنطقى؛الگویمنطقىتعريفنوزدهم
گونههاىمختلفرسمناقص. گيرى 2.فرا

گاهىازانواعتقسيموضوابطمنطقىآن؛تقسيمبیستم 1.آ
2.آشنايىبااقسامتقسيممنطقى
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1.شناختقضيه؛قضيهبیست و يکم
2.آشنايىباساختارصورىقضاياىحمليهوشرطيه؛

تقسيماتقضيهبیست و دوم
حمليه

گاهىازتقسيماتقضيهحمليه؛ 1.آ
كاربردهريکازاقسامقضيهحمليه 2.شناخت

گيرىانواعقضاياىموّجهه؛اقسامقضايایموجههبیست و سوم 1.فرا
كذبقضاياىموّجهه. گيرىمالكصدقو 2.فرا

بیست و 
1.شناختاقسامحمل؛اقسامحملچهارم

گيرىواژهها،مفاهيمواصطالحاتدرس. 2.فرا

تقسيماتقضيهبیست و پنجم
شرطيه

1.آشنايىباقضاياىشرطيهواقسامآن؛
2.آشنايىبااقسامقضايایشرطيهاتصالىوانفصالى.

كذبقضايایبیست و ششم صدقو
شرطيه

كذبقضاياىشرطيه؛ گيرىمالكصدقو 1.فرا
گاهىازچگونگىتبديلقضيهحمليهوشرطيه 2.آ
بهيکديگرونيزتبديلشرطيهاّتصالىوانفصالىبه

يکديگر؛
ف. 3.شناسايىقضاياىمحّرَ

استداللمباشر؛بیست و هفتم
تعريفواقسام

1.آشنايىبااستداللمباشرواقسامآن؛
گيرىاستداللهایمباشرتداخل،تضاد،ودخول 2.فرا

تحتتضاد.

1.شناختتقابلتناقض؛تناقضبیست و هشتم
گاهىازشروطتناقض. 2.آ

1.آشنايىباتعريفوحکمعکس؛عکسبیست و نهم
گيرىاقسامعکس. 2.فرا

1.آشنايىباعکسنقيضموافق؛عکسنقيضموافقسی ام
2.شناختمبانىعکسنقيضموافق.

عکسنقيضمخالفسی و يکم
1.آشنايىباعکسنقيضمخالف؛

گيرىعکسنقيضموافقومخالفدرقضاياى 2.فرا
شرطيه.
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نقضسی و دوم
گيرىتعريفوحکمنقضوآشنايىبااقسامآن؛ 1.فرا
كاركردعکسمستوىونقضمحمولدر 2.آشنايىبا

عکسنقيض.

1.آشنايىبااستقراءواقسامآن؛استقراءسی و سوم
گيرىراههاىنقدتعميماستقرائى. 2.فرا

تمثيلسی و چهارم
1.آشنايىباتمثيلواركانآن؛

كاربردآن؛ 2.شناسايىارزشمعرفتىتمثيلو
گيرىراههاىنقداستداللتمثيلى. 3.فرا

1.آشنايىباقياسواقسامآن؛قياسسی و پنجم
گيرىواژهها،مفاهيمواصطالحاتدرس. 2.فرا

اقسامواشکالقياسسی و ششم
اقترانى

1.آشنايىبااقسامواشکالقياساقترانى؛
2.شناختضربهایشانزده گانههريکازاشکال.

شرايطمنطقىقياسسی و هفتم
اقترانى

گيریشرايطمنطقىانتاجقياساقترانى؛ 1.فرا
2.شناختقانوناستنتاج.

سی و هشتم
ضربهاىمنتجدر

َاشکالقياساقترانى
)1(

گيریضربهایمنتجدرشکل هایاولودوم؛ 1.فرا
گيریچگونگىاثباتضرب هایمنتجدر 2.فرا

شکل هایاولودوم.

سی و نهم
ضربهاىمنتجدر

َاشکالقياساقترانى
)2(

گيریضربهایمنتجدرشکل هایسومو 1.فرا
چهارم؛

گيریچگونگىاثباتضرب هایمنتجدر 2.فرا
شکل هایسوموچهارم.

قياساقترانىشرطىوچهلم
اقسامآن

1.آشنايىباتقسيماتقياساقترانىشرطىبهاعتبار
ساختمقدمات؛

كاربردىتريناقسامقياساقترانى 2.شناسايىبرخىاز
شرطى

اقساموشرايطقياسچهل و يکم
استثنايى

1.شناسايىاقسامقياساستثنايى؛
گيرىچگونگىاستنتاجدرقياساستثنايى 2.فرا

اتصالىوانفصالى.
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چندشبههدربارۀچهل و دوم
قياس)برایمطالعه(

1.آشنايىبابرخىازمهمترينشبهاتدربارۀدرستى
قياس؛

2.شناختدرستىواستواریقياسبه لحاظصورت.

1.آشنايىباصناعاتخمس؛صناعاتخمسچهل و سوم
گيریمبادیاستدالل. 2.فرا

1.آشنايىبااصوليقينيات؛مبادىاستدالل)1(چهل و چهارم
گيریتفاوتهريکازاقساميقينياتبايکديگر. 2.فرا

مبادىاستدالل)2(چهل و پنجم

1.آشنايىبامظنونات،مشهورات،وهميات،مسلمات،
مقبوالت،مشبهاتومخيالت؛

گيریاقساممشهورات،وهميات،مسلماتو 2.فرا
مشبهات

1.آشنايىبابرهانواهميتآن؛برهانچهل و ششم
2.شناختفايدهبرهان.

اقسامبرهانچهل و هفتم
1.آشنايىبااقسامبرهان؛

گيریتفصيلىزيرمجموعههایهرازاقسام 2.فرا
برهان.

مبادیوشرايطبرهانچهل و هشتم
گيریمبادیبرهانوشرايطآن؛ 1.فرا

2.آشنايىبامصطلحاتبه كاررفتهدرآنبه خصوص
ذاتىواّولى.

مغالطه؛اغراض،چهل و نهم
موضوعومبادی

كاركردهایآن؛ 1.آشنايىبامغالطه،اغراضو
گيریموضوعومبادیمغالطه. 2.فرا

تاريخچهمغالطه)برایپنجاهم
مطالعه(

1.شناختتاريخچۀمغالطه؛
2.آشنايىبابرخىازمهمترينآثارمکتوبدرباره

مغالطه.

دسته بندی هایپنجاه و يکم
مغالطه

1.آشنايىباانواعمغالطهدريکنگاه؛
2.آشنايىبانموداردستهبندی هایمختلفانواع

مغالطه.
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مغالطهدرونىپنجاه و دوم
1.شناسايىانواعمغالطهدرونىدرتعريف؛

2.آشنايىبامغالطهدراستداللمباشر؛
گيریانواعمغالطهدراستقراءوتمثيل. 3.فرا

مغالطهدرقياس)1(پنجاه و سوم
گيریانواعمغالطهدرقياس 1.فرا

2.شناسايىداليلوقوعمغالطهدرنتيجهقياس؛
3.شناختمهمترينخطاهایصورتقياس

مغالطهدرقياس)2(پنجاه و چهارم
1.آشنايىبابرخىازمهمترينمغالطههایماده

قياس؛
گاهىازمصطلحاتومفاهيمايندرس. 2.آ

1.آشنايىتفصيلىبامغالطهبيرونىوانواعآن؛مغالطهبيرونىپنجاه و پنجم
گاهىازمصطلحاتومفاهيمايندرس. 2.آ

جدل؛تعريف،اهميتپنجاه و ششم
وجايگاه

1.آشنايىبافنجدفل؛
كاربردجدلدرمنطق؛ 2.شناسايىجايگاهو

3.مقايسهجدلباسايرصناعات.

مصطلحات،مبادیوپنجاه و هفتم
مسائلجدل

1.شناختمصطلحاتجدل؛
گيریمبادیجدل؛ 2.فرا

3.شناسايىمسائلومطالبجدل.

1.شناختادواتوآدابجدل؛ادواتوآدابجدلپنجاه و هشتم
2.آشنايىباراههایپيروزیدرجدل.

خطابهپنجاه و نهم

1.آشنايىبافنخطابه؛
2.شناسايىتعريف،مبادی،صورتتأليفوآداب

خطابه؛
3.مقايسهخطابهباسايرصناعات.

1.آشنايىباصناعتشعروجايگاهمنطقىآن؛شعرشصتم
2.شناسايىفوايدشعروعلتتأثيرآندرنفوس.
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جدول ش 2: جدول ارزشیابی تشخیصی دروس

ارزشیابى تشخیصیعنوان درسشماره درس

1.ازتعريفدقيقدانشمنطقچهمىدانيد؟تعريف،موضوعمنطقاول
2.موضوعمنطقچيست؟

فايدهوارزشمنطقدوم
1.منطقچهفايدهاىدارد؟چرا؟

قــراردادى )توصيفــى(، واقعــى أصالــى، آلــى، علــم از 2.
مىدانيــد؟ چــه كّلــى قوانيــن و )دســتورى(

سمتوتقسيمهایسوم
منطق

1.ازسمتچهمىدانيد؟
و تکوينــى مــادی، و صــوری منطــق بــا مقــدار چــه 2.

هســتيد؟ آشــنا تدوينــى

تاريخچهومؤلفمنطقچهارم
)برایمطالعه(

1.ازتاريخومحلتولددانشمنطقچهمىدانيد؟
يــکعلــموجــود 2.چــهتفاوتــىبيــنمؤلــفومــدّون

دارد؟

ارتباطمنطقباسايرپنجم
علوم)برایمطالعه(

1.دربارهارتباط»منطق«باسايرعلومچهمىدانيد؟
علــوم دانــشمنطــقخــادمهمــه نظــرشــما بــه آيــا 2.

اســت؟ بشــری

قسمتياابوابمنطقششم
1.دربارهقسمتمنطقچهمىدانيد؟

كنيد. 2.تصّوروتصديقراتعريف
كنيد. 3.اقسامتصّوروتصديقرابيان

مبحثالفاظهفتم

ــا 1.چــرامنطقــىاحــکاملفــظراطــرحمىكنــدوفــرقاوب
اديــبدرنحــوهبحــثازالفــاظچيســت؟

چــه زبــان، و ذهــن خــارج، ســهگانه عوالــم دربــاره 2.
نيــد؟ مىدا

داللتواقسامآنهشتم

كنيد. 1.داللتراتعريفواقسامآنراباذكرمثالبيان
كدامقسمازداللتموردنظرمنطقىاست؟چرا؟ 2.

گونههــاىمختلــفداللــت،بــه 3.منطقــى،پــسازطــرح
چــهنتايــجمهّمــىدســتمىيابــد؟
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تقسيماتلفظ)1(نهم
1.لفظبهاعتبارمعنا،بهچندقسمتقسيممىشود؟

2.ازتقسيملفظبهمفردومركب،چهمىدانيد؟
كنيد؟ 3.ازويژگىهاىلفظمركب،مواردىراذكر

تقسيماتلفظ)2(دهم

كنيــد:مختــص،مشــترك، 1.اصطالحــاتذيــلراتعريــف
منقــول،مرتجــل،حقيقــتومجــاز.

معنايــى چــه بــه متبايــن، الفــاظ و متــرادف الفــاظ 2.
؟ هســتند

لفــظ مختلــف اقســام طــرح از منطقــى منظــور 3.
چگونــه؟ چيســت؟

مفهومومصداقيازدهم
1.از»مفهوم«و»مصداق«چهمىدانيد؟

2.ازاقساممفهوم،چهاّطالعىداريد؟
3.انواعوجودرانامببريد.

كنيد.تقسيماتمفهومدوازدهم 1.انواعحملراتعريف
كّلىوجزئىچهمىدانيد؟ 2.ازتقسيمات

نسبتهاىچهارگانهسیزدهم

كّلــىچــهنســبتهايىبرقــراراســت، 1.بيــندومفهــوم
ــد. كني ــف ــرده،تعري ــامب ن

كّلــىچيســت، 2.نقيــضنســبتهاىميــاندومفهــوم
ــرده،مثــالبزنيــد. ــامب ن

1.»تعريف«چيستوچهاهميتىدارد؟تعريفچهاردهم

1.هدفازتعريفچيست؟ضوابطتعريفپانزدهم
2.ازقواعدمنطقىتعريفچهمىدانيد؟

كلياتخمسشانزدهم

1.دربــارهنــوع،جنــس،فصــل،عرضــىخــاصوعرضــى
عــامچــهمىدانيــد؟

2.چهتعريفىازذاتىوعرضىدرذهنخودداريد؟
3.آيــامىتوانيــدذاتــىوعرضــىرابــاذكــرمثــالتعريــف

كنيــد؟

كلياتهفدهم ــايکديگــرسلسله كّليــاتوارتبــاطآنهــاب ــب ــارهسلســلهترّت 1.درب
چــهمىدانيــد؟
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اقسامفصلوعرضىهجدهم

كنيد 1.اقسامفصلرابيان
2.بينفصلونوعوجسمچهنسبتىبرقراراست؟

3.دربــارهعرضــىوانــواعآن،بــاچــهتعاريفــىآشــنايى
داريــد؟

الگویمنطقىتعريفنوزدهم

1.هدفازتعريفچيست؟
2.ازقواعدمنطقىتعريفچهمىدانيد؟

3.تعريــفبــهحــدورســمچــهشــباهتهاوتفاوتهايــى
دارنــد؟

گونههاىمختلفرسمناقصرانامببريد؟ 4.

1.ازانواعتقسيمچهمىدانيد؟تقسيمبیستم
2.ضوابطمنطقىتقسيمچيست؟

قضيهبیست و يکم
1.دربارهقضيهوساختارمنطقىآن،چهمىدانيد؟

2.چــهشــباهتهاوتفاوتهايــىميــانقضايــاىحمليــه
وشــرطيهوجــوددارد؟

تقسيماتقضيهحمليهبیست و دوم
1.اقسامقضاياىحمليهراتوضيحدهيد.

از قســم كــدام فنــون و علــوم در قضيــه رايجتريــن 2.
اســت؟ حمليــه قضايــای

بیست و 
اقسامقضايایموجههسوم

1.از»ماّده«و»جهت«قضيهچهمىدانيد؟
را مركــب و بســيط موّجهــه قضايــاى مىتوانيــد آيــا 2.

دهيــد؟ توضيــح
3.اقسامقضاياىموجههبسيطرانامببريد.
4.اقسامقضاياىموجههمركبرانامببريد.

بیست و 
اقسامحملچهارم

بــهچــهمعنايــى يــاحمــلدرقضّيــهحمليــه اســناد 1.
اســت؟

2.آيامىتوانيداقسامحملرانامببريد؟

بیست و 
تقسيماتقضيهشرطيهپنجم

1.ازقضاياىشرطيهواقسامآنچهمىدانيد؟
حمليــه و شــرطيه قضايــای بيــن تفاوت هايــى چــه 2.

دارد؟ وجــود
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بیست و 
ششم

كذبقضايای صدقو
شرطيه

كــذبدرقضايــاىشــرطيه 1.بــهنظــرشــمامــالكصــدقو
چيســت؟

بــه شــرطيه و قضايــاىحمليــه تبديــل ازچگونگــى 2.
مى دانيــد؟ چــه يکديگــر

بــا كــه ايــد كــرده برخــورد قضيــه ای بــه تابحــال آيــا 3.
مــىدانيــدســازگار ازقضيــه كــهشــما ســاختارمنطقــى

نباشــد؟

بیست و 
هفتم

استداللمباشر؛تعريف
واقسام

1.ازاستداللمباشرچهمىدانيد؟
2.آيــاازاســتداللهــایمباشــرتداخــل،تضــادودخولتحت

تضــادچيزیمــىدانيد؟

بیست و 
تناقضهشتم

1.درچــهصــورتبيــندوقضيــهرابطــهتناقــضبرقــرارمــى
شود؟

2.ازشروطمعتبردرتناقضچهمى دانيد؟

1.»عکس«چيستوچگونهبهدستمىآيد؟عکسبیست و نهم
2.دربارهاقسامعکسچهمىدانيد؟

عکسنقيضموافقسی ام
نقيــض عکــس بــه را قضيــه يــک تــوان مــى چگونــه 1.

كــرد؟ تبديــل
كداميکازقضايایمحصورهعکسنقيضندارد؟ 2.

عکسنقيضمخالفسی و يکم
1.ازعکسنقيضمخالفچهمىدانيد؟

2.آيــاقضايــایشــرطيهرانيــزمــىتــوانعکــسنقيــض
كــرد؟

1.ازنقضواقسامآنچهمىدانيد؟نقضسی و دوم
2.حکمنقضچيست؟

استقراءسی و سوم
1.استقراءچيست؟

2.دربارهاقساماستقراءچهمىدانيد؟
3.دربارهنقدتعميماستقرائىچهاطالعاتىداريد؟

تمثيلسی و چهارم
1.تمثيلچيست؟

2.دربارهاركانتمثيلچهمىدانيد؟
كاربردتمثيل،آشنايىداريد؟ 3.آيابا
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قياسسی و پنجم
1.دربارهقياسواقسامآنچهمىدانيد؟

مباشــر غيــر اســتدالل ارزشــمندترين شــما نظــر بــه 2.
؟ چيســت

اقسامواشکالقياسسی و ششم
اقترانى

چــه اقترانــى قيــاس چهارگانــه شــکل هاى دربــاره 1.
نيــد؟ مى دا

از يــک هــر در شــانزده گانه ضرب هــای از مقصــود 2.
چيســت؟ اقترانــى قيــاس اشــکال

شرايطمنطقىقياسسی و هفتم
اقترانى

1.درچــهشــرايطىاشــکالقيــاساقترانــىمنتــجخواهنــد
بود؟

2.آياازقانوناستنتاجچيزیمىدانيد؟

ضربهاىمنتجدرسی و هشتم
َاشکالقياساقترانى)1(

1.دربــارهشــرايطانتــاجدرقيــاساقترانــىشــکلاولو
دومچــهمــىدانيــد؟

كداماست؟ 2.ضربهایمنتجدرشکلاولودوم

ضربهاىمنتجدرسی و نهم
َاشکالقياساقترانى)2(

ــىشــکلســومو ــاساقتران ــاجدرقي ــارهشــرايطانت 1.درب
چهــارمچــهمــىدانيــد؟

كــدام وچهــارم ســوم شــکل در منتــج هــای 2.ضــرب
اســت؟

قياساقترانىشرطىوچهلم
اقسامآن

1.دربارهقياساقترانىشرطىچهمى دانيد؟
2.آياقياساقترانىشرطىاقسامىدارد؟چگونه؟

اقساموشرايطقياسچهل و يکم
استثنايى

1.قياساستثنايىچندقسماست؟
2.بــهنظــرشــماشــيوهاســتنتاجدرانــواعقياساســتثنايى

چگونهاســت؟

چندشبههدربارۀقياسچهل و دوم
)برایمطالعه(

1.دربــارهمفيــدبــودنمنطــقارســطويىوســودمندى
راشــنيده ايد؟ قيــاس،چــهشــبهاتى

2.چــهتعــدادىازايــنشــبهاترامىتوانيــدبــهبيــان
گوييــد؟ علمــىپاســخ

1.دربارهصناعاتخمسچهمىدانيد؟صناعاتخمسچهل و سوم
3.دربارۀمبدأومقدمهاستداللچهمىدانيد؟

چهل و 
1.آيامى توانيداقساميقينياترانامببريد؟مبادىاستدالل)1(چهارم

كداماست؟ 2.بديهى ترينقسميقينيات
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مبادىاستدالل)2(چهل و پنجم

مشــهورات، مظنونــات، از يــک هــر توانيــد مــى آيــا 1.
وهميــات،مســلمات،مقبــوالت،مشــبهاتيــامخيــالترا

كنيــد؟ بــاذكــرمثــالبيــان
2.آياقضيههایمذكورنيزهريکاقسامىدارد؟

چهل و 
برهانششم

1.ازتعريف»برهان«چهمى دانيد؟
اهميتــى چــه از »برهــان« گيــرى فرا شــما نظــر بــه 2.

اســت؟ برخــوردار

اقسامبرهانچهل و هفتم

1.دربارهاقسامبرهانچهمى دانيد؟
2.آيــادربــارهتعريــفوفــرقبرهــانلّمــىواّنــىاطالعــى

داريــد؟
3.بــهنظــرشــماآيــابرهــاناّنــىولّمــىدرقياساســتثنايى

هموجــوددارد؟

چهل و 
مبادیوشرايطبرهانهشتم

كداماست؟ 1.مبدأبرهانچيستوشرايطآن
بــراى محمــول بــودن اّولــى و بــودن ذاتــى دربــاره 2.

مى دانيــد؟ چــه موضــوع

مغالطه؛اغراض،موضوعچهل و نهم
ومبادی

كاركردهــا،موضــوعومبــادىآنچــه 1.دربــارهمغالطــه،
اطالعاتــىداريــد؟

كار بــه موضوعاتــى چــه در مغالطــه شــما نظــر بــه 2.
مــى رود؟

تاريخچهمغالطه)برایپنجاهم
مطالعه(

1.دربارهتاريخچهمغالطهچهمى دانيد؟
ــرمهــمدرصناعــتمغالطــه ــامچنــداث ــامى توانيــدن 2.آي

ــامببريــد؟ ران

دسته بندی هایمغالطهپنجاه و يکم

گــونرخــدادآن گونا 1.دربــارهانــواعمغالطــهوحوزههــاى
چــهمى دانيــد؟

در مغالطــه انــواع نمــودار آيــامى دانيــدمشــهورترين 2.
كتابهــاىســنتىآمــوزشمنطــقچگونــهبــودهاســت؟
آشــنايى مغالطــه انــواع جديــد نمودارهــاى بــا آيــا 3.

داريــد؟

مغالطهدرونىپنجاه و دوم

1.آيامغالطهدرتعريفنيزمىتواندرخدهد؟چگونه؟
ــدرخدهــد؟ ــادراســتداللمباشــرمغالطــهمــىتوان 2.آي

ــه؟ چگون
3.ازمغالطهدراستقراءوتمثيلچهمى دانيد؟

 

 

 



دانـــــش منطـــــــق

31

1.چهمغالطههايىرادرقياسمىشناسيد؟مغالطهدرقياس)1(پنجاه و سوم
2.آيامغالطهدرنتيجهقياسنيزمىتواندواقعشود؟

پنجاه و 
مغالطهدرقياس)2(چهارم

1.دربارهمغالطهدرمادهقياسچهمى دانيد؟
2.آيــامى توانيــدچنــدنمونــهازانــواعمغالطــهدرمــاده

كنيــد؟ قيــاسرابيــان

مغالطهبيرونىپنجاه و پنجم
1.ازمغالطهبيرونىچهمىدانيد؟

2.آيــامى توانيــدچنــدنمونــهازانــواعمغالطــهبيرونــىرابــا
كنيــد؟ ذكــرمثــالبيــان

پنجاه و 
ششم

جدل؛تعريف،اهميتو
جايگاه

1.آياازتاريخچهجدلاطالعىداريد؟
كنيد؟ 2.فنجدلراتعريف

مصطلحات،مبادیوپنجاه و هفتم
مسائلجدل

آيــامى دانيــداصطالحــاتســائل،محبيــب،وضــعو 1.

موضــعبــهچــهمعنــااســت؟
2.مبادىجدلچيست؟

2.آيااطالعىدربارهمسائلومطالبجدلداريد؟

پنجاه و 
1.ازآدابجدلچهمى دانيد؟ادواتوآدابجدلهشتم

2.چگونهمىتواندرجدلپيروزشد؟

خطابهپنجاه و نهم

1.دربارهفنخطابهچهمىدانيد؟
2.آيامى دانيدمبادىواجزاىخطابهچيست؟

3.آياصورتتأليفوآدابخطابهرامىشناسيد؟
بــاســايرصناعــاتمقايســه را آيــامى توانيــدخطابــه 4.

كنيــد؟

شعرشصتم
1.مبادیصناعتشعرچيست؟

2.جايگاهصناعتشعردرصناعتخمسچيست؟
3.ازفوائدشعرچهمىدانيد؟

کتــاب حاضــر و محتــوای آموزشــی و نحــوه پــردازش آن  3. نظــر بــه اینکــه ترتیــب مباحــث 
گرامــی فــرض  ــر اســتادان  ــاوت اساســی دارد از ایــن رو ب ــای آموزشــی تف کتاب  ه ــا بســیاری از  ب
کافــی  کامــل علمــی بــر مفــاد آموزشــی هــر درس، قبــل از تدریــس، وقــت  اســت عــاوه بــر تســلط 

 

 

 



ــکات  ــب مش ــد موج ــه می  توان ــن نکت ــت از ای ــد. غفل ــاص دهن ح درس اختص ــر ــه ط ــرای تهی ب
کتــاب  در زمــان مقــرر شــود.  عدیــده  ای هــم در ضمــن تدریــس و هــم در اتمــام 

کاس بایــد بــه  کتــاب حتمــا بخشــی از وقــت  4. عــاوه بــر تدریــس محتــوای آموزشــی 
بــر متــن اختصــاص داده شــود. متن خوانــی و تطبیــق مطالــب 

ح شده  اســت. پاســخ بــه ایــن  5. در پایــان هــر درس چنــد ســوال به عنــوان هم اندیشــی طــر
پرســش ها الزامــی نیســت. ایــن ســواالت تنهــا بــرای آن دســته از دانش  پژوهــان طراحــی شــده -
ــه دنبــال تعمیــق بیشــتر آموخته  هــای خــود در هــر درس می  باشــند و خواهــان آن  کــه ب اســت 

کــه بــا دســت گیری علمــی اســتاد بــه تعقیــب مطالــب درس بپردازنــد.  هســتند 

ــر شده  اســت یادگیــری ایــن مــوارد هــر چنــد  ــرای مطالعــه( ذک ــوان )ب ــد مــورد عن 6. در چن
کاس الزامــی نیســت. بــرای دانش پــژوه مفیــد فایده  اســت امــا تدریــس آن در 

گرامی توجه دانش    پژوهان را به نکات زیرجلب نمایند: 7. شایسته است استادان 

 - عــاوه بــر التــزام پیوســته بــه ســنت ارزشــمند »مباحثــه«، پیــش مطالعــه تمــام درس یــا 
کتــاب می  نمایــد. گیــری آســان مطالــب  ــه فرا کمــک شــایانی ب دســت کم چکیــده آن 

ــی  ــوای آموزش ــر محت ــل ب کام ــروری  ــی دروس، م ــش  های پایان ــه پرس ــی ب ــخ تفصیل  - پاس
کافــی  آنهــا اســت؛ بنابرایــن قبــل از شــروع درس بعــدی حتمــا بــه ســوال  های پایانــی بــا حوصلــه 

پاســخ داده   شــود. 

کافــی اســت.  "دانــش منطــق" عهــده  دار آمــوزش علــم منطــق در حــد الزم و    - کتــاب 
ــا  کــه رشــته تخصصــی خــود را علــوم عقلــی قــرار داده  انــد - ب کســانی  دانش پژوهــان - بــه جــز 
کــه بــه موجــب آن می  تواننــد  کتــاب بــه مقصــدی ارجمنــد نایــل خواهنــد شــد  یادگیــری ایــن 
پرونــده آموزشــی ایــن مــاده درســی را تــا آخــر دوران تحصیــل ببندنــد. بنابرایــن بایــد بــا صبــر، 
گمارنــد و بــه هیــچ عنــوان  کتــاب همــت  گیــری ایــن  حوصلــه، دقــت و تــاش خــاص بــه فرا

ســهل  انگاری و آســان خواهی را در حریــم ایــن درس راه ندهنــد.
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هدف کلی 
کتـــــــــــاب

تبیین روش صحیح تفکر و مبانی آن از طریق:
 1. بسط، توسعه و ابرام آموزه های منطقی؛

 2. شناخت منطق تعریف و آشنایی بابرخی از مبانی آن؛
گیری منطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق استــــــــــــــــــــــــــــــــدالل و چرایی آن؛  3. فرا

 4. مهارت یافتن در به کار بستن قوانین منطقی در قلمرو تعریف و استدالل.
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                               بخش اول

چیستی 
منطــق

درس 1: تعریف، موضوع منطق
درس 2: فایده و ارزش منطق

درس 3: سمت و تقسیم های منطق
درس 4: تاریخچه و مؤلف منطق

درس 5: ارتباط منطق با سایر علوم )برای مطالعه(
درس 6: قسمت یا ابواب منطق
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هدف 
کلـــــی

کــه دانســتن آنهــا موجــب زیــادت بصیــرت  آشــنایی بــا امــوری 
گیــری علــم منطــق می شــود؛ از طریــق: در فرا
گاهی از تعریف، فایده و موضوع منطق؛ 1. آ

2. شناخت ارتباط منطق با سایر علوم.
3. شناخت تقسیم ها و ابواب منطق
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درساّول

تعریف و موضوع منطق 

ع آن خــود علــم منطــق اســت. در فلســفۀ منطــق  کــه موضــو فلســفۀ منطــق دانشــی اســت 
ــا  ح می  شــود. آشــنایی ب ــه آن دانــش مطــر ــوم، پرســش های ناظــر ب همچــون فلســفه ســایر عل
ح می  شــود  کــه در فلســفۀ علــم منطــق طــر ع علــم منطــق از جملــه امــوری اســت  تعریــف و موضــو

گیــری ایــن علــم می  شــود.1  و دانســتن آنهــا ســبب آمادگــی بیشــتر دانش پــژوه بــرای فرا

 

تعریف منطق
کــه بــه کار بســتن درســت و به جــاى  کّلــی،  منطــق، علمــی  آلــی اســت، فراهــم آمــده از قواعــد 

آن، ذهــن را از خطــاى در تفکــر بــاز مــی دارد.

این تعریف، نکات متعددى را درباره چیستی منطق به ترتیب ذیل دربر دارد:

1. منطــق، هویتــی ابــزارى )آلــی( دارد. دانش هــاى بشــرى بــه اعتبــارى، بــه دو دســته 
کاربــرد در علــوم  کــه در اصــل بــراى  آلــی و اصالــی تقســیم می شــوند. علــم آلــی، دانشــی اســت 
دیگــر تدویــن شــده و خــود مطلوبیــت اســتقالی نــدارد. منظــور از علــم اصالــی، دانشــی اســت 
گــر چــه ممکــن اســت در علــوم  گیــرى آن، مطلوبیــت ذاتــی دارد. دانش هــاى اصالــی، ا کــه فرا
ع وجــود علــم  کــه در اصــل پیدایــش، فــر گیرنــد، اّمــا چنیــن نیســت  دیگــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار 

دیگــرى باشــند.

کــه بــرای هــر علمــی فلســفه  ای خــاص  گســترده در علــوم ســبب شــاخه شــاخه شــدن آنهــا شــده  اســت؛ تــا جایــی  1 . امــروزه تحقیقــات 
ــخ  ــم، تاری ــان معــارف بشــری، روش تحقیــق آن عل ــگاه آن در می ــم، جای ــم، خــود آن عل ــه اســت. در فلســفه یــک عل گرفت ســامان 
تحــوالت آن علــم، نحله هــای مختلــف آن و مبــادی و پرســش های ناظــر بــه آن علــم بررســی می  شــود. منطــق نیــز چــون ســایر 
کــه در آن مطالبــی چــون خــود منطــق، نحله هــای منطقــی، مبــادی تصــوری و تصدیقــی و روش  علــوم دارای فلســفه  ای اســت 

ح می  شــود.   تحقیــق در ایــن علــم طــر
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بــراى مثــال، علــم جبــر بــراى علــم حســاب، جنبــه ابــزارى و مقّدمــی دارد؛ زیــرا غــرض از 
کار  گــر علــم حســاب در  تدویــن قواعــد و معــادالت جبــرى، امــکان محاســبات ریاضــی اســت و ا
ــاى بســیار  ــاب، در دانش ه ــم حس ــد عل ــود! هــر چن ــر نب ــم جب ــش عل ــراى پیدای ــود، جایــی ب نب
دیگــرى چــون علــوم انســانی، فّنــی و مهندســی، پایــه، پزشــکی و پیراپزشــکی، مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.

کــه منطــق از جملــه علــوم آلــی اســت،  بــا توجــه بــه توضیــح بــاال به خوبــی روشــن می شــود 
کام اســت 1. زیــرا غــرض از تدویــن آن، دســت یابی بــه دانش هــاى اســتداللی چــون فلســفه و 

شــایان توجــه اینکــه دانش هــاى بســیارى ماننــد ادبیــات و اصــول نیــز از جملــه علــوم آلــی 
کــه رســالت خطاســنجی تفکــر را در همــه عرصه هــاى  به شــمار می رونــد، اّمــا منطــق از آن جهــت 
حیــات علمــی بشــر، بــه دوش می کشــد و تمــام دانش هــاى  اســتداللی دیگــر، به نحــوى بــه آن 

کــه عنــوان »خــادم علــوم« را بــه خــود اختصــاص داده اســت. محتاجنــد، تنهــا علمــی  اســت 

ــی اســت؛ یعنــی  کّل 2. علــم منطــق، ماننــد بســیارى از دانش هــاى دیگــر، بیانگــر قوانیــن 
کــه: کــه مبّیــن قواعــد عــاّم اندیشــه می باشــد، بــا ایــن تفــاوت  معرفتــی اســت 

اواًل: چــون ضوابــط آن صرفــًا عقلــی اســت، هیچ گونــه اســتثنایی را بــر نمی تابــد، بــه خــاف 
گــون  گونا کّلیــت آنهــا-  در شــرایط مختلــف و احــوال  کــه - علی رغــم  قوانیــن اجتماعــی و مدنــی 

تغییــر می کنــد.

کــه ضوابط  ثانیــًا: قواعــد منطقــی بــر اســاس قراردادهــاى بشــرى، تنظیــم نشــده اســت، چرا 
کــه منطــق بیــان مــی دارد، قوانیــن حقیقــی ناظــر بــر واقعیــت جریــان درســت  عــاّم اندیشــه اى 
تفکــر اســت و در اعتبــار خــود، وام دار هیچ گونــه توافــق بشــرى و قــرارداد اجتماعــی نیســت. 
کــه جریــان اندیشــه را چگونــه  بــه عبــارت دیگــر، منطــق بــه انســان متفکــر توصیــه می کنــد 
ــا بــه حقیقــت رســید. بــراى مثــال، وقتــی منطقــی توصیــه می کنــد »در تعریــف،  بایــد راه بــرد ت
ف باشــد«، در واقــع توصیــه منطقــی بــه روش درســت تعریــف،  ف بایــد روشــن تر از معــّرَ معــّرِ
بیــان دیگــرى از ایــن واقعّیــت ذهنــی اســت: وقتــی می تــوان از معلومــات پیشــین بــه معلومــی 

ــراى  ــی ب ــه روش ــر، ب ــاى در تفک ــدن از خط ــون مان ــراى مص ــد، ب ــز نباش ــتداللی نی ــوم اس ــژوه عل ــد دانش پ ــر چن ــر، ه ــان متفک 1. انس
ــم اســت. ــزارى ایــن عل ــت اب ــراى توضیــح هوّی ــا ب ــان فــوق، تنه ــد اســت. بنابرایــن، بی درســت اندیشــیدن، نیازمن

 

 

 



39

چیستی منطـــق

ــد باشــد.1 ــوم جدی ــه دانســته هاى پیشــین روشــن تر از معل ک ــد رســید،   جدی

3. تنهــا بــه کار بــردن درســت و دقیــق قواعــد منطــق، ذهــن را در درســت اندیشــیدن یــارى 
کافــی نیســت؛ بلکــه  کــردن، صــرف دانســتن منطــق،  می دهــد. بنابرایــن بــراى منطقــی فکــر 

بــه کار بســتن دقیــق و ماهرانــه آن نیــز الزم اســت.

4. دانــش منطــق، در خدمــت تفکــر آدمــی  اســت. فکــر، تــاش ذهــن بــراى تبدیــل مجهــول 
کام مانــده و بــه  گاه نــا کامیــاب بــوده و بــه نتیجــه مطلــوب می رســد و  گاه  کــه  بــه معلــوم اســت؛ 
نتیجــه مــورد انتظــار دســت نمی یابــد. ذهــن در مســیر کشــف یــک امــر مجهــول )جریــان تفکــر(، 
ــناخت  ــکل، 2( ش ــا مش ــورد ب ــذارد: 1( برخ ــر می گ ــل پشت س ــب ذی ــه ترتی ــی را ب ــل مختلف مراح
ع آن، 3( حرکــت بــه ســمت معلومــات، 4( یافتــن معلــوم مناســب و 5( بازگشــت بــه مجهــول  نــو

کشــف آن(. )در صــورت 

هرچنــد اصــل توانایــی فکــر در انســان، امــرى تکوینــی و خــدادادى اســت، ولــی رشــد و 
کــردن آن، امــرى ارادى و اختیــارى اســت. پویایــی بخشــیدن بــه آن یــا تضعیــف و احیانــًا نابــود 

موضوع منطق 

گــرد آمــده و نــام یــک  کــه حــول محــورى اساســی  هــر علمــی  مجموعــه اى از مطالــب اســت 
ــم،  ــاى عل ــی  بحث ه ــه تمام ک ــورى  ــن مح ــه چنی ــت؛ ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــش را ب دان

پیرامــون آن صــورت می گیــرد، »موضــوع« می گوینــد.
ف و حّجت است.2 ع منطق، معّرِ که موضو بسیارى از منطق دانان بر این باورند 

کــه مــا را بــه تعریــف یــک شــیئ  جدیــد و تصــور  ف، مجموعــه معلوماتــی اســت  مــراد از معــّرِ
آن می رســاند؛ ماننــد: »انســان حیــوان ناطــق اســت«، و مــراد از حّجــت، اســتداللی اســت از 
کــه مــا را بــه اعتقــادى جدیــد می رســاند؛ ماننــد: »علــی انســان اســت، هــر  مجموعــه معلوماتــی 

کــه جهــان واقــع را  1. برخــی از غربی هــا، علــوم را بــه توصیفــی و دســتورى تقســیم می کننــد. مــراد از علــم توصیفــی، دانشــی اســت 
آن چنان کــه هســت توصیــف می کنــد؛ ماننــد ریاضیــات، هیئــت، فیزیــك، شــیمی، زیست شناســی و روان شناســی.

گــر  گرفتــن اهدافــی بــه انشــاى بایدهــا و نبایدهــا می پــردازد؛ ماننــد: ادبیــات. ا کــه بــا در نظــر  مــراد از علــم دســتورى، دانشــی اســت 
چنیــن دســته بندى را بــراى علــوم بپذیریــم دانــش منطــق از جملــه علــوم توصیفــی خواهــد بــود.

ع آن را »بررســی الفــاظ از  ــز موضــو ع منطــق را »معقــوالت ثانیــه منطقــی« و برخــی دیگــر نی ــان موضــو 2. برخــی دیگــر از منطق دان
جهــت داللــت بــر معانــی« دانســته اند )رک: بصائــر النصیریــه، ص 6؛ شــفا مجلــد اول، جــزء اول، ص 23(.
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انســانی متفکــر اســت؛ بنابرایــن علــی متفکــر اســت«.

کــه پیش تــر دانســتیم 1، تفکــر آدمــی )تــاش ذهــن بــراى تبدیــل مجهــول بــه  همان طــور 
معلــوم( یــا در مســیر دســت یابی بــه تصــوری جدیــد اســت یــا در جهــت تحصیــل اعتقــادى تــازه، 
ل« محّقــق می شــود. حــال  و ایــن دو بــه ترتیــب به وســیله عملیاتــی بــه نــام »تعریــف« و »اســتدال
کــژروى فکــرى یــا در راه  گاه دچــار خطــا می شــود الجــرم ایــن  گــر آدمــی در جریــان تفکــِر خــود  ا
ل«، و چــون دانــش منطــق بــه ارائــه روش درســت  »تعریــف« خواهــد بــود و یــا در مســیر »اســتدال
ع آن معــّرف و حّجــت خواهــد بــود. ل می پــردازد بنابرایــن موضــو تفکــر، یعنــی تعریــف و اســتدال

ع دانــش منطــق صرفــًا تبییــن روش درســت تعریــف و روش درســت  نکتــه مهــم: موضــو

ل اســت و تعریــف امــور مجهــول و نیــز اقامــه دلیــل بــراى رســیدن بــه اعتقــاد جدیــد هرگــز  اســتدال
کاوش دربــاره دســت یابی بــه چیســتی  در قلمــرو وظایــف منطــق نیســت. بــه عبــارت دیگــر، 
کنجــکاوى بشــر، از دغدغه هــاى  ع  ل مربــوط بــه آنهــا، بســته بــه نــو اشــیا و نیــز احــکام و اســتدال
گماشــته اســت.  کــه آدمــی بــه تدویــن و تألیــف آنهــا هّمــت  گونــی اســت  گونا علــوم و دانش هــاى 
منطقــی، بــرای نمونــه بــه دانشــمندان علــوم می آمــوزد روش درســت تبدیــل مجهــول بــه 
کــه خــود به طــور مســتقیم تعریــف یــا اســتداللی  کــدام اســت وگرنــه وظیفــه او ایــن نیســت  معلــوم 
را بــراى ایشــان ارائــه  دهــد هرچنــد بــرای بیــان قوانیــن منطقــی بــه ناچــار نمونه هایــی از تعریــف 

ل را بیــان می کنــد. و اســتدال

 

چکيده 

کــه بــه کار بســتن درســت و  کّلــی،  1. منطــق، علمــی  آلــی اســت، فراهــم آمــده از قواعــد 
بــاز مــی دارد. از خطــاى در تفکــر  را  به جــاى آن، ذهــن 

2. علوم به اعتبارى به دو دسته آلی و اصالی تقسیم می شوند.

3. تفکر، تاش ذهن براى تبدیل مجهول به معلوم است.

1. ر. ك: منطق 1، درس 1.
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ف و حّجت« است. ع منطق، به نظر بسیاری از منطق دانان، »معّرِ 4. موضو

پرسش ها 

کنید؟ 1. منطق را تعریف 

کنید؟ 2. فرق علوم آلی و اصالی را بیان 

3. دانش منطق چه شباهت ها و تفاوت هایی با سایر علوم آلی دارد؟

کّلــی  4. منظــور از جملــه »منطــق ماننــد بســیارى از دانش هــاى دیگــر، بیان گــر قوانیــن 
ــت؟ ــت« چیس اس

کّلی را بیان می کنند، چیست؟ که قوانین  5. فرق منطق با سایر دانش هایی 

6. چه فرقی میان منطق و سایر قوانین قراردادى وجود دارد؟

* هم اندیشی
کنید.  1. رئوس ثمانیه علم منطق را بیان 

 2. آیا تفکر از ویژگی ها و امتیازات انسان است؟

 3. آیا بر هر امر معلومی عنوان »معرف« و یا »حجت« صدق می کند؟

 4. چه تعریف های دیگری برای »فکر« شده است؟
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درسدوم

   فایـــــــده و ارزش منطــــــق    

گیــری یــک دانــش و نیــز  یکــی از دانســتنی های بســیار مفیــد بــرای فزونــی بصیــرت در فرا
گیــری یــک علــم، آشــنایی بــا فایــده و ارزش آن دانــش اســت.  آســانی تحمــل دشــواری های فرا

از ایــن رو در درس حاضــر بــا فایــده و ارزش علــم  منطــق آشــنا می شــویم.

 

فایده و ارزش منطق 
کــه پیش تــر دانســتیم، مهم تریــن فایــده منطــق جلوگیــرى ذهــن از خطــاى در  همان طــور 
ح و بســط  گذشــت چندیــن قــرن از تولــد دانــش منطــق و طــر تفکــر اســت، اّمــا ایــن مهــّم پــس از 
گرفــت. کــز مهــم علمــی، از ســوى برخــی صاحــب نظــران، مــورد مناقشــه و بحــث قــرار  آن در مرا

ــه 2،  ــن تیمی ــر 1، اب ــعید ابوالخی ــام از ابوس ــان اس ــان جه ــان و محّدث ــا، متکلم ــان عرف از می
ابن قّیــم 3، جال الدیــن ســیوطی 4 و امیــن اســترآبادى 5 و از دانشــمندان شــاخص مغــرب زمیــن، 
الیــب نیتــس و هــگل آلمانــی 6، فرانســیس بیکــن،7 جــان اســتورات میــل  8 و ب رترانــد راســل9 

انگلیســی، و رنــه دکارت 10فرانســوى می تــوان نــام بــرد.

1  . مناظره معروف وى با ابن سینا درباره قیاس شکل اول.
کتاب نصیحة اهل االیمان فی الرد علی منطق یونان. 2  . در 

کتاب مفتاح دارالسعاده. 3  . در 
کتاب صون المنطق و الکام عن فّنی المنطق و الکام. 4  . در 

کتاب الفوائد المدنّیة. 5  . در 
6  . Leibniz )16461716-( & Goorges wilhelm Hegel )1770 -1831(.
7  . Francis Bacon )15611626-(
8  . John stuart mill )18061873-(
9  . )Bertrand Russel )18721970-
10  . Rene Descartes )15961650-(
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ایــن متفکــران ارزش دانــش منطــق را از دو جهــت مــورد ماحظــه قــرار داده انــد: صحــت و 
کــرده،  فایــده. برخــی قواعــد منطقــی را نادرســت دانســته اند و برخــی دیگــر فایــده آن را انــکار 

کرده انــد. ــر منطــق در جلوگیــرى از خطــاى ذهــن را نفــی  نقــش مؤّث

ــه قواعــد  ــب ایرادهــاى اظهــار شــده در زمینــه درســتی ضوابــط منطقــی، ب کــه غال از آنجــا 
ح و بررســی آنهــا را بــه منطــق  ل قیاســی مربــوط می شــود، طــر ایــن دانــش در بــاب اســتدال
ــودن  ــاره مفیــد ب ــر برخــی تردیدهــا و انکارهــا درب ــه ذک تصدیقــات، موکــول می کنیــم و اینــک ب

ایــن دانــش می پردازیــم.

پاسخ چند شبهه 

گــر منطــق فکــر را از خطــا بــاز مــی دارد پــس چــرا منطقیــون خــود از خطــاى در  شــبهه اّول: ا

اندیشــه مصــون نیســتند؟

کافــی نیســت. آنچــه ضامــن جلوگیــرى از خطــاى ذهــن در  پاســخ: صــرف دانســتن منطــق 

کــه  جریــان اندیشــه اســت بــه کار بســتن ماهرانــه، دقیــق، به جــا و درســت آن اســت. همچنــان 
کامــل آن  کافــی نیســت، بلکــه اســتفاده  صــرف دانســتن علــم پزشــکی بــراى معالجــه بیمــارى 

نیــز الزم اســت.

شــبهه دوم: منطــق نــه تنهــا ابــزار علــوم نیســت، بلکــه بــه هیــچ وجــه نمی توانــد مجهــوالت 

کشــف طبیعــت نایــل  ــه  ــه عبــارت دیگــر آنچــه مــا را ب کنــد. ب ــوم  ــراى انســان معل طبیعــت را ب
می کنــد تجربــه و مشــاهده مســتقیم اشــیا اســت نــه قواعــد منطــق.

پاســخ: نخســت آنکــه منطــق ابــزار ســنجش علــوم اســت نــه تحصیــل آنهــا. بــه عبــارت 

کــه بــراى  کار منطــق بازنمایــی فکــر درســت از نادرســت اســت و ایــن بــدان معنــا نیســت  دیگــر 
کــه در منطــق تصدیقــات  ــه دســت آورد. دیگــر آنکــه همان طــور  ــوم الزم را ب مــا اطاعــات و عل
کــه  ل قیاســی پنهــان اســت،  خواهــد آمــد1، هــر تجربــه اى در هویــت خــود، وام دار یــک اســتدال

ــرد. ــه اى، شــکل نمی گی ــدون آن اساســًا هیــچ تجرب ب

کــه بــه  ع منطــق فطــرى و عقــل ســلیم برخــوردار اســت  شــبهه ســوم: انســان از یــک نــو

1  . ر. ك: درس 27.
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ــاز می شناســد و بــدون آموختــن راه و  ل صحیــح را از فاســد ب موجــب آن خــود بــه خــود اســتدال
ل و تعریــف می کنــد، چنان کــه افــراد قبــل  ل یــا قواعــد تعریــف، به درســتی اســتدال رســم اســتدال
کشــیدن،  ــوژى به طــور طبیعــی اعمــال حیاتــی خــود از قبیــل نفــس  گیــرى دانــش فیزیول از فرا
گیــرى منطــق مفیــد فایــده اى ارزشــمند  هضــم غــذا و راه رفتــن را انجــام می دهنــد؛ بنابرایــن فرا

نیســت.

گــر چــه می تــوان بــر مبنــاى فطــرت، قواعــد منطــق را بــه کار بــرد، اّمــا در صــورت  پاســخ: اواًل، ا

کامل تــر خواهــد بود؛ علــم بــه آنهــا، توانمنــدى ِاعمــال ایــن قواعــد، بــه مراتــب بیشــتر و 

کشــف حقایــق را  ــه خــود، عملیــات  ــًا، هرچنــد عقــل ســلیم بســیارى از اوقــات خــود ب ثانی
گاه خــود، بــه  کار خــود غافــل اســت؛ از ایــن رو  انجــام می دهــد، امــا غالبــًا از چرایــی و چگونگــی 
تنهایــی قــادر بــه حــّل تمــام اشــکاالت و ابطــال تمــام مطالــب نادرســت نیســت. مثــًا ممکــن 

کنــد؛ ــا نتوانــد چگونگــی بطــان آن را درک  اســت نادرســتی اســتداللی را دریابــد، اّم

گــر  ثالثــًا: عقــل ســلیم، تنهــا توانایــی اســتخراج نتایــج ســاده و نزدیــک را دارا اســت و ا
الت پیچیــده باشــند، چــه بســا از تحصیــل نتیجــه ناتــوان مانــد. مقدمــات و اســتدال

افــزون بــر فوایــد یــاد شــده، تحصیــل و ممارســت در ضوابــط منطقــی، نوعــی ورزش فکــرى 
کــه ورزش موجــب تقویــت بــدن، تناســب انــدام و زیبایــی حــرکات می شــود،  اســت و همچنــان 

گیــری دانــش منطــق نیــز، موجــب تقویــت و اقتــدار خــردورزى در انســان می شــود. فرا

گــر علــوم بــه دانــش منطــق نیازمنــد  شــبهه چهــارم: منطــق خــود نیازمنــد بــه منطــق اســت؛ ا

کــه خــود  کــرد  گرفتــار می شــوند پــس بایــد اذعــان  گــرداب مغالطــات  می باشــند و بــدون آن در 
علــم منطــق هــم نیازمنــد دانشــی بــه نــام منطــق اســت تــا قواعــد آن را ســامان بخشــد و ایــن 
یعنــی علــم منطــق بــه خــودش نیازمنــد خواهــد شــد. در ایــن صــورت آن علــم منطــق نیــز بــه 
علــم منطــق ســومی و... بدیــن ترتیــب سلســله نیازمنــدى بــه منطــق تــا بی نهایــت ادامــه پیــدا 

کــرد. خواهــد 

پاســخ: اواًل، قوانیــن منطــق بــه خــود همیــن قواعــد بدیهــی نیازمنــد می باشــند نــه بــه 

کــه ایــن قوانیــن بدیهی انــد و قوانیــن بدیهــی از آن  ضوابــط دیگــر و نــه بــه منطــق دیگــر، چــرا 

 

 

 



46

دانــــــش منطـــــــق

کتســاب نیســتند بــه منطــق دیگــری نیــاز ندارنــد، بلــه بــه خــود محتاج انــد  کــه نیازمنــد ا روی 
و چنیــن نیازمنــدى امــرى محــال نیســت؛ زیــرا بــراى تحقــق تصدیــق دیگــرى بــه تصدیقــات 

بدیهــی اســت )علــم بــه علــم(.

ــا التفــات و به کارگیــرى قوانیــن بدیهــی منطقــی نــه تنهــا فراینــد  ثانیــًا، انســان می توانــد ب
گرفتــارى در اشــتباه رهایــی بخشــد. تفکــر خــود را از خطــا نجــات دهــد بلکــه دیگــران را نیــز از 

 

چکيده 

ــز الزم  ــه آن نی ــتن ماهران ــه کار بس ــم، ب ــتن عل ــاوه برداش ــردن، ع ک ــر  ــی فک ــراى منطق  1. ب
اســت.

 2. منطق، ابزار سنجش علوم است، نه تحصیل علوم.

 3. هــر چنــد انســان، به طــور فطــرى نیــز قواعــد منطقــی را در می یابــد و بــه کار می بــرد، ولــی 
کــرد.  کامل تــر خواهــد  کاراتــر و ِاعمــال قواعــد را  آموختــن منطــق، عقــل آدمــی را بــه مراتــب 

پرسش ها 

گاه منطقیون نیز در ورطه اشتباه و خطا واقع می شوند؟  1. چرا، 

 2. آیــا منطــق فطــرى و عقــل ســلیم، انســان را از آموختــن دانــش منطــق بی نیــاز می کنــد؟ 
چرا؟

* هم اندیشی

کــه دارای مقدمــات متعــدد و ســاختار پیچیــده  کنیــد  ــا می توانیــد اســتداللی را بیــان   1. آی
باشــد؟ 

کنید. ل منطقی را ذکر   2. چند قاعده بدیهی بی  نیاز از استدال

ل دوری یا تسلسلی چه می دانید؟  3. از استدال
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درسسوم

    ِسَمــــت و تقسیم های منطـــق   

گذاشــته شــده و نــام دیگــری بــرای آن انتخــاب  اینکــه چــرا نــام ایــن دانــش، »منطــق« 
نشــده اســت؟ آیــا ایــن علــم بــه اقســامی تقســیم می شــود؟ چــرا و چگونــه؟ و مباحــث آن بــه چــه 
کــه یادگیرنــده یــک  کنجکاوی هــای طبیعــی اســت  نحــوی ســازماندهی شــده اســت؟ از جملــه 

علــم را بــه خــود مشــغول می کنــد. 

در ایــن درس تــاش می شــود ضمــن پاســخگویی بــه ســؤاالت فــوق آمادگی هــای الزم بــرای 
دانش پژوهــان جهــت ورود بــه علــم منطــق فراهــم شــود. 

 

ِسَمت منطق

منظــور از »ِســَمت« آشــنایی بــا وجــه تســمیه یــک علــم اســت. راســتی چــرا نــام ایــن دانــش را 
کــه حقیقتــًا بــه معنــای  گذاشــتند؟ منطــق از مــاّده نطــق اشــتقاق یافتــه اســت؛ نطقــی  »منطــق« 
کــه  تکّلــم اســت و مجــازًا بــر منشــأ آن، یعنــی تفکــر و تعّقــل اطــاق می شــود. البتــه بایــد دانســت 

مــراد از نطــق در ایــن علــم، همیــن معنــای مجــازی، یعنــی اندیشــه و نطــق باطنــی اســت. 

گفتــن )در معنــای حقیقــی( و  منطــق به لحــاظ ادبــی، یــا مصــدر میمــی بــه معنــای ســخن 
گفتــن )در معنــای  کــردن )در معنــای مجــازی( و یــا اســم مــکان بــه معنــای محــل ســخن  فکــر 

حقیقــی( و محــل اندیشــیدن )در معنــای مجــازی( اســت. 

کــه آن را مصــدر  کــه ایــن علــم را منطــق نامیده انــد یــا از بــاب مبالغــه اســت در صورتــی  ایــن 
ــه  کــه ایــن دانــش ب کــردن- بدانیــم؛ بــدان معنــا  میمــی -و بــه معنــای مجــازی آن یعنــی فکــر 
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انــدازه ای در رشــد نطــق درونــی انســان نقــش دارد کــه گویــا خــود آن اســت و یــا بدیــن جهت اســت 
کــه  کــه علــم منطــق جایــگاه ظهــور و بــروز نطــق درونــی و اندیشــه  ورزی انســان اســت در صورتــی 

کنیــم.  آن را اســم مــکان تلقــی 

تقسيم های منطق

منطق تدوینی و تکوینی

کنــون بایــد بدانیــم ایــن موهبــت  کــه انســان ذاتــًا موجــودی متفکــر اســت. ا می دانیــم 
ــًا بــه شــیوۀ خاصــی عمــل می کنــد و در  ع خلقــت الهــی تکوین ــر اســاس نــو ممتــاز و خــدادادی ب
کســی تبعیــت نمی کنــد، بلکــه بــر اســاس خلقــت  ایــن عملکــرد خــود، از دســتور و قانــون جعلــی 
خــدادادی مســیر طبیعــی خــود را طــی می کنــد و ایــن جریــان طبیعــی اندیشــه، همــان »منطــق 
کــه در همــه  انســان ها اعــم از درس خوانــده و درس نخوانــده بــه  تکوینــی « و فطــری اســت 

طــور مشــترک وجــود دارد. 

کــه  امــا تدویــن و تنظیــم ایــن قوانیــن، دســته بندی و ارائــه آنهــا در قالــب دانشــی منســجم 
گرفــت  »منطــق تدوینــی« اســت.  ســال ها پــس از آغــاز پیدایــش انســان صــورت 

گیــری منطــق تدوینــی -علی رغــم وجــود منطــق تکوینــی در نهــاد هســتی  ضــروری فرا
کارکــرد طبیعــی آن، یــک  گــر چــه اصــل قــدرت تفکــر و چگونگــی  کــه ا آدمــی- از آن رو اســت 
گاه انســان متفکــر از چرایــی و چگونگــی اندیشــه ی خــود  امــر خــدادادی و تکوینــی اســت امــا 
گذشــته از ایــن، در  کــرده اســت.  کشــف حقیقــت  غافــل اســت؛ یعنــی نمی دانــد چــرا و چگونــه 
بســیاری از مــوارد، منطــق تکوینــی خــدادادی در انســان بــه تنهایــی قــادر بــه حــّل مشــکات 
کــه در ایــن صــورت بــه  کاری مغالطــه کاران نیســت  پیچیــده ی فکــری و پرده بــرداری از اشــتباه 

امــداد منطــق تدوینــی نیــز نیازمنــد اســت. 

افــزون بــر آنچــه ذکــر شــد در بســیاری اوقــات منطــق تکوینــی می توانــد فقــط نتایــج نزدیــک 
کشــد چــه بســا از اســتنتاج  ل بــه درازا  کــه رشــته مقدمــات و اســتدال کنــد، و همیــن  را اســتخراج 
کــه در پرتــو آموختــن منطــق تدوینــی ذهــن در روش ادامــه  صحیــح عاجــز شــود؛ در صورتــی 

ل و رســیدن بــه نتایــج دور نیــز توانایــی و مهــارت می یابــد.   اســتدال
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گیــری منطــق تدوینــی و ممارســت در  گفتــه، فرا عــاوه بــر فوائــد و ضرورت هــای پیــش 
کــه حــرکات منظــم و مــوزون ورزشــی  آن، نوعــی ورزش فکــری نیــز بــه شــمار می آیــد همچنــان 
موجــب تقویــت بــدن و تناســب انــدام و زیبایــی حــرکات می شــود، بررســی قواعــد منطــق و 

ــان می شــود.  ــل در انس ــت و تربیــت هــر چــه بیشــتر تفکــر و تعّق ــز موجــب تقوی دریافــت آن نی

منطق صوری و ماّدی

بــرای تبدیــل درســت مجهــول بــه معلــوم از طریــق فکــر دســت کم دو شــرط اساســی وجــود 
دارد:

1. انتخاب معلومات مناسب و صحیح؛

2. تنظیم و صورت بندی درست آنها. 

کــه تفکــر در  فقــدان هــر یــک از ایــن دو شــرط، مانــع رســیدن بــه حقیقــت خواهــد بــود. چــرا 
کــه هــم مصالــح و  کامــل اســت  عالــم ذهــن ماننــد یــک ســاختمان اســت. یــک ســاختمان وقتــی 
مــواد تشــکیل دهنده آن بی عیــب باشــد و هــم معمــاری آن براســاس اصــول صحیح ســاختمانی 
کــرد؛ جریــان  باشــد چنانچــه بــا نبــود یکــی از ایــن دو نمی تــوان هرگــز بــدان ســاختمان اطمینــان 
ــت.  ــتمگر اس ــانی س ــر انس ــت. ه ــان اس ــقراط انس ــم: »س گفتی ــر  گ ــًا ا ــت مث ــن اس ــز چنی ــر نی تفک
گرچــه از نظــر شــکل و صــورت صحیح اســت،  ل ا بنابرایــن، ســقراط ســتمگر اســت«. ایــن اســتدال
کــه می گوییــم »هــر انســانی ســتمگر اســت«  امــا از نظــر مــاده و مصالــح فاســد اســت، زیــرا آن جــا 
ــتند.  ــان هس ــان انس ــه زن ــتند. هم ــان هس ــردان انس ــه م ــم: »هم ــر بگویی گ ــت. و ا ــت نیس درس
ــی صــورت  ل صحیــح اســت؛ ول ــح اســتدال بنابرایــن، همــه مــردان زن هســتند«. مــاده و مصال
کــه چــرا  و نظــام آن نادرســت اســت. ایــن امــر، موجــب غلــط بــودن نتیجــه خواهــد شــد. ایــن 

کتــاب روشــن خواهــد شــد.  ل نادرســت اســت در »بخــش ســوم«  صــورت و شــکل اســتدال

کــه متکّفــل خطاســنجی در قلمــرو صــورت فکــر ـ چــه در  بنابرایــن، آن بخــش از منطــق 
کــه  ل ـ اســت، منطــق صــوری و آن بخشــی از منطــق،  عرصــه تعریــف و چــه در محــدوده اســتدال

عهــده دار ســنجش خطــا در مــاّده فکــر اســت، منطــق مــاّدی نامیــده می شــود. 
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چکيده

 1. مراد از »ِسَمت« وجه تسمیه یک علم است. 

گفتــن )معنــای حقیقــی( و فکــر  ــه  معنــای ســخن  ــا مصــدر میمــی ب  2. هــر چنــد منطــق ی
کــردن  گفتــن و محــل فکــر  کــردن )معنــای مجــازی( و یــا اســم مــکان بــه  معنــای مــکان ســخن 

اســت؛ امــا در هــر دو صــورت مــراد معنــای مجــازی آن اســت. 

کشف مجهول از طریق فکر، حداقل دو شرط اساسی وجود دارد:  3. برای 

الف( انتخاب معلومات مناسب و صحیح؛ 

ب( تنظیم و صورت بندی درست آنها. 

منشأ خطای اندیشه، فقدان یکی از دو شرط فوق است. 

 4. منطق مادی، عهده دار سنجش خطا در ماده فکر است. 

پرسش ها

کنید.   1. سمت را تعریف و سمت منطق را بیان 

 2. مراد از نطق ظاهری و باطنی و منظور از ماده »نطق« در منطق چیست؟

 3. مراد از منطق صوری و مادی چیست؟

کرده اند؟  4. چرا منطق را به صوری و مادی تقسیم 

کشف مجهول از طریق فکر چه شروطی الزم است؟  5. براى 

کنید.   6. منطق تدوینی و تکوینی را تعریف 

هم اندیشی

کنید.  1. رئوس ثمانیه را بیان 

 2. آیا می توان نام دیگری برای دانش منطق برگزید؟

 3. آیا منطق ارسطویی، فقط منطق صوری است؟
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درسچهارم

 تاریخچـــــه و مؤلـــف منطـــــق )برای مطالعه(  

گاهــی از تاریــخ تولــد، مــکان تولــد و چگونگــی رشــد و نمــو یــک دانــش، آشــنایی بــا مؤلــف و  آ
کــه هــر یــک بــا تــاش خســتگی ناپذیر ســهمی در تکامــل و پیشــرفت  معمــاران بــزرگ یــک علــم، 
کــه ضمــن دادن اطاعــات مفیــد  کرده انــد، از جملــه دانســتنی های ارزنــده ای اســت  آن ایفــا 
گیــری و تحمــل دشــواری های آن را بــر وی شــیرین و آســان می کنــد  بــه دانش پــژوه، مســیر فرا

بدین منظور در این درس با تاریخچه و مؤلف علم منطق آشنا می شویم.

 

تاریخچه منطق

ایــن دانــش  تولــد و چگونگــی شــکوفایی و رشــد  تاریــخ علــم منطــق، زمــان  از  منظــور 
ذهــن  شــد،  بیــان  نخســت  درس  در  همچنان کــه  اســت.  مــدّون  مجموعــه ای  به عنــوان 
کــه در جریــان تفکــر  انســان به طــور تکوینــی و براســاس خلقــت به گونــه ای آفریــده شــده اســت 
کســی نیســت. بــه  به شــیوه ای خــاص عمــل می کنــد و هرگــز تابــع دســتور و یــا قانــون جعلــی 
عبــارت دیگــر، تاریــخ تولــد »منطــق تکوینــی« مقــارن تاریــخ تولــد انســان اســت، امــا منطــق 
به عنــوان دانشــی مســتقل و مجموعــه ای از قواعــد مــدّون اندیشــه، ســال ها پــس از خلقــت 

انســان، تألیــف و تدویــن شــد. 

کــرد انســان از چــه زمانــی به وجــود قوانیــن و قالب هایی  گرچــه دقیقــًا نمی تــوان مشــخص  ا
کــه چارچــوب اندیشــیدن صحیــح وی را تشــکیل مــی داده ـ پــی بــرده اســت؛  در اندیشــه خــود ـ 
کــز  کــه نشــان می دهــد آثــاری از تفکــر منظــم انســان در مرا ولــی شــواهدی در دســت اســت 

تمــدن قدیــم، ماننــد ایــران، چیــن و هندوســتان وجــود داشــته اســت. 
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بــدون تردیــد بســتر تاریخــی و فضــای فکــری پیدایــش علــم منطــق در ســرزمین یونــان بــا 
ــده اند،  ــده می ش ــور نامی ــم و دانش ــی حکی ــت« یعن ــی »سوفیس ــان یونان ــه زب ــه ب ک ــورانی  اندیش
ــره  ــه و مناظ ــن خطاب ــه ف ک ــد  ــه ای بودن ــی حرف ــان معلمان ــت. آن ــته اس ــتقیم داش ــی مس ارتباط
گرمــی داشــتند ـ  بــرای دادگاه هــا  کــه در آن روزگار بــازار  را تعلیــم می دادنــد و وکای مدافــع ـ 
می پروراندنــد. ایــن حرفــه اقتضــا می کــرد شــخص وکیــل بتوانــد هــر ادعــای حــق یــا باطلــی 
گونــه  کنــد. نتیجــه طبیعــی اســتمرار ایــن  را اثبــات و در مقابــل، هــر ادعــای مخالفــی را رد 
کــه اساســًا  کم کــم ایــن فکــر را در ایشــان و عــده ای دیگــر به وجــود آورد  آموزش هــای نادرســت، 

حقیقتــی ورای اندیشــه انســان به عنــوان واقعیتــی ثابــت، وجــود نــدارد. 

در چنیــن فضــای فکــری و آشــوب ذهنــی، دانشــمندانی چــون ســقراط، افاطــون و ارســطو 
کننــد  درصــدد برآمدنــد در مقابــل سوفیســت ها روشــی را بــرای جریــان اندیشــه صحیــح تدویــن 
ل را تشــخیص داد. بدیــن صــورت، علــِم منطــق  تــا بــا آن، بتــوان درســتی و یــا نادرســتی اســتدال
در ســرزمین یونــان و در حــدود چهــار قــرن قبــل از میــاد در قالــب دانشــی مســتقل و مــدّون پــا 

گذاشــت.  به عرصــه وجــود 

پــس از آن کــه علــوم یونانــی از طریــق حــوزه اســکندریه بــه عالــم اســام راه یافــت، در زمــان 
مأمــون، خلیفــه عباســی )در ســال 227 هــ . ق( مرکــزی به نــام »بیت الحکمــه« در بغــداد بنیــان 

کــه در آن برخــی از دانش هــای یونانــی از جملــه منطــق نیــز تدریــس می شــد.  نهــاده شــد 

ع  هشــت رســاله بــود و مجموعــه آنهــا ارغنــون نــام  کتاب هــای منطقــی ارســطو در مجمــو
گرفــت، همگــی درقــرن ششــم میــادی بــه  زبــان عربــی ترجمــه شــد. همچنیــن مقدمــه معــروف 
فرفوریــوس بــر منطــق ارســطو به نــام »ایســاغوجی« نیــز بــا عنــوان »مدخــل« بــه عربــی ترجمــه 

گرفــت.  کتــب هشــت گانه ارســطو قــرار  شــد و در ردیــف 

پــس از ورود منطــق بــه حــوزه فرهنــگ اســامی، ایــن علــم به ســرعت در میــان مســلمین 
گیــری صحیــح و دقیــق ایــن دانــش  گســترش یافــت. دانشــمندان مســلمان پــس از فرا نفــوذ و 
ح و تفصیــل آن و افــزودن بحث هــای دقیــق بــه پیشــبرد  در دســته بندی و تنقیــح مباحــث، شــر
کــه بــه ِامعــان نظــر  گماشــتند. از بیــن دانشــوران و فرهیختــگان بــزرگ مســلمان  منطــق هّمــت 
و موشــکافی در مســائل منطقــی پرداختنــد و در تکمیــل و تنظیــم علــم منطــق نقشــی مهــم و 
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کــرد: به ســزا داشــتند می تــوان بــه ایــن افــراد اشــاره 

1. ابونصــر محمدبــن طرخــان فارابــی ملقــب بــه معلــم ثانــی )338 - 257 هــ . ق(. وی پــدر 
ح های متعــددی نوشــته اســت.  ــار منطقــی ارســطو شــر ــر آث منطــق اســامی شــناخته شــده و ب
گردان »بیت الحکمــه« بــود و ســپس از اســتادان برجســته آن جــا شــد.  فارابــی نخســت از شــا
کــه بــا عنــوان منطقیــات فارابــی بــه  کبیــر و مجموعــه ای اســت  مهم تریــن اثــر منطقــی او اوســط 

چــاپ رســیده اســت. 

2. ابوعلــی حســین بن عبداهلل بــن ســینا ملقــب بــه شــیخ الرئیس )428 - 370 هــ . ق(. وی 
از بزرگ تریــن منطق دانــان مســلمان اســت. ابوعلــی در منطــق دارای تألیفــات بســیاری، چــون 
منطــق شــفا، نجــات، دانشــنامه عائــی و منطــق اشــارات اســت. تدویــن منطــق در دو بخــش 
کــه بــا ســلیقه ارســطو ســازگار بــوده اســت ـ بــه ابتــکار  ل، بــه جــای ُنــه بخــش ـ  تعریــف و اســتدال

ابن ســینا در فرهنــگ اســامی تأســیس شــد. 

3. زین الدین عمربن ســهان ســاوی )م 450 ه . ق(. وی از مردم ســاوه اســت. مهم ترین 
کــه امــروز یکــی از متــون درســی دانشــگاه  األزهــر در مصــر اســت، البصائــر  کتــاب منطقــی ســاوی، 
الّنصیریــه نــام دارد. همچنیــن  آثــاری از وی در منطــق بــه زبــان فارســی بــا عنــوان تبصــره و دو 

رســاله دیگــر بــه چــاپ رســیده اســت. 

کتــب منطــق  4. ابــو ولیــد محمدبــن احمدبــن رشــد )595 - 520 هــ . ق(. وی بســیاری از 
ح  کتاب هــای او در منطــق عبــارت اســت از: الضــروری فــی المنطــق، شــر کــرد.  ح  ارســطو را شــر

کتــاب برهــان، تلخیــص برهــان و تلخیــص سفســطه.  ح  کتــاب مقیــاس، شــر

5. ابوالفتــوح شــهاب الدین یحیی بــن حبــش امیــرک ســهروردی ملقــب بــه شــیخ اشــراق 
)587 - 549 هــ . ق(. وی مؤســس »مکتــب اشــراق« اســت. شــیخ اشــراق در برخــی از مباحــث 
مشــارعات،  و  مطارحــات  از:  عبارت انــد  وی  منطقــی  کتــب  دارد.  خــاص  آرایــی  منطقــی 

تلویحــات و حکمةاالشــراق )بخــش اّول(. 

6. محمدبــن محمدبــن حســن طوســی ملقــب بــه خواجــه نصیرالدیــن )672 - 597 هــ . 
کتــاب منطقــی بــه زبــان فارســی یعنــی  ح بــر اشــارات و نیــز مهم تریــن  ق(. وی بهتریــن شــر
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کتــاب معــروف دیگــر خواجــه در دانــش منطــق، التجریــد فــی علــم  اســاس االقتباس را نوشــت. 
المنطــق اســت. 

7. محمودبــن مســعود ملقــب بــه قطب الدیــن شــیرازی )710 - 634 هــ . ق(. وی یکــی از 
کتــب منطقــی او عبارتنــد از: دّرة التــاج )بخــش  گردان ممتــاز و نامــی خواجــه طوســی اســت.  شــا

ح حکمةاالشــراق )بخــش اّول(.  اّول و دّوم( و شــر

)م  حّلــی  عامــه  بــه  ملّقــب  حّلــی  مطهــر  علی بــن  یوســف بن  حســن بن  ابومنصــور   .8
او  کامــی  و  آثــار منطقــی  از  ح بعضــی  و شــار گردان خواجــه نصیــر  از شــا هــ . ق(. وی   726
کتــاب التجریــد اســت.  ح  کتــاب منطقــی عامــه الجوهــر النضیــد فــی شــر اســت. معروف تریــن 

کتــاب األســرار الخفیــة او بــه علــم منطــق اختصــاص دارد.  همچنیــن بخشــی از 

9. محمودبــن محمدبــن رازی ملقــب بــه قطب الدیــن رازی )766 - 694 هــ . ق(. وی 
کاتبــی قزوینــی(، مطالــع االنــوار )نوشــته  کتــب مهــم منطــق، ماننــد رســاله شمســیه )نوشــته  بــر 
کتــب  ح مطالــع او از  ح شمســیه و شــر ح نوشــته اســت. شــر ح اشــارات خواجــه، شــر ُارمــوی( و شــر

گذشــته بــوده اســت.  متــداول حوزه هــای علمیــه در 

ــن )1050 - 980 هــ .  ــه صدرالمتأّلهی ــب ب ــیرازی ملّق ــم ش ــن ابراهی ــن محمدب 10. صدرالدی
کتــب منطقــی او عبارتنــد از: رســالة فــی التصــور  ق(. وی مؤســس »حکمــت متعالیــه« اســت. 
کــه بــا عنــوان  و التصدیــق، حواشــی بــر منطــق حکمةاالشــراق و رســالة التنقیــح فــی المنطــق، 

ح شــده اســت.  منطــق نویــن بــه فارســی ترجمــه و شــر

گرد مکتــب  11. حــاج ماهــادی ســبزواری )1289 - 1212 هــ . ق(. وی برجســته ترین شــا
ح آن  ــی المنتظمــة و شــر صدرالمتأّلهیــن اســت. مهم تریــن تألیــف او در منطــق، منظومــه الآلل

کتــب درســی حوزه هــای علمیــه به شــمار مــی رود.  کنــون نیــز از  کــه هم ا اســت. 

تعــداد  اســامی،  بــاد  بــه  مغــول  حملــه  از  پــس  محققــان،  از  بعضــی  نقــل  براســاس 
کــه شــمار آنهــا در تمــام دوران  کاهــش نهــاد؛ به طــوری  منطق دانــان معــروف به شــدت رو بــه 
پــس از مغــول حتــی از تعــداد انگشــتان دســت نیــز تجــاوز نمی کنــد. آثــار منطقــی ایــن دوره 

گذشــتگان اســت.  بیشــتر به شــکل تحشــیه و تعلیقــه بــر آثــار 
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ــزد متکلمــان  منطــق ارســطو در حوزه هــای علمــی مســیحیت به ویــژه در قــرون وســطا و ن
مســیحی رونقــی عیجــب داشــت. بــا ظهــور دوران تجــدد و نوزایــی )رنســانس( در اروپــا، بعضــی 
از صاحب نظــران ماننــد فرانســیس بیکــن انگلیســی و رنــه دکارت فرانســوی بــه طــرد منطــق 

گرفتنــد.  ارســطویی پرداختنــد و در برابــر آن موضــع 

کــه تدریجــًا »تحقیــق« در منطــق ارســطو رونــق خــود را بــاز  امــا دو ـ ســه قرنــی نگذشــت 
کــه بــا الهــام و اســتفاده تــام از آن به صــورت دانشــی نــو و بــا نــام »منطــق  یافــت به گونــه ای 
کامــل  گوتلــوب فرگــه فیلســوف و منطــق دان معــروف آلمانــی به طــور جامــع و  جدیــد« به دســت 
گردیــد. پــس از وی بزرگ تریــن قــدم در پیشــبرد منطــق جدیــد بــا انتشــار ســه جلــد  تدویــن 
کتــاب به نــام اصــول ریاضیــات بــا تــاش دو فیلســوف و ریاضــی دان انگلیســی، برترانــد راســل و 

کتــاب باعــث ایجــاد تحولــی بــزرگ در منطــق ریاضــی شــد.  وایتهــد برداشــته شــد. ایــن 

امــروزه عــاوه بــر »منطــق جدیــد« یــا »منطــق ریاضــی«، از دســتگاه های منطقــی دیگــری 
ــرد  ــام ب ــوان ن گماتیســم« و »منطــق فــازی« نیــز می ت چــون »منطــق دیالکتیــک«، »منطــق پرا

کتــاب حاضــر بیــرون اســت.  کــه آشــنایی بــا آنهــا از حوصلــه 

مؤّلف منطق

مشــهوِر صاحب نظــران مؤّلــف علــم منطــق را، حکیــم یونانــی »ارســطاطالیس« می داننــد. 
البتــه به نظــر ایشــان، تألیــف یــک علــم لزومــًا بــه  معنــای خلــق و ابــداع آن نیســت؛ چــه اینکــه 
ــاده اســت و  ــان نه ــد قوانیــن و قواعــدی را به صــورت تکوینــی در دســتگاه اندیشــه انس خداون
کشــف و قواعــد منطقــی تفکــر را به عنــوان  ــه ایــن قوانیــن را  ک کســی اســت  ارســطو نخســتین 

کــرده اســت.  گــردآوری و تألیــف  مجموعــه ای مــدّون 

کــه تدویــن قواعــد صحیــح اندیشــه  قــول غیــر مشــهور در بــاب مؤّلــف منطــق آن اســت 
از  گرفتــه و پــس  ایرانــی صــورت  به دســت دانشــمندان مشــرق زمین به خصــوص دانشــیان 
کــرده اســت.  فتنــه اســکندر بــه یونــان انتقــال یافتــه و ارســطو، آنهــا را جمــع آوری و تنظیــم 

طبقه بندی آموزشی کتاب های منطقی 
کــه بیــان شــد، دانشــمندان مســلمان کتاب هــای منطقــی بســیاری نگاشــته اند.  همان طــور 
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ایــن رســاله ها به لحــاظ حجــم و نیــز عمــق مطالــب همگــی در یــک ســطح نیســتند؛ برخــی بــه 
ح و بســط مســائل منطقــی و  گزارشــی مختصــر از ایــن علــم و بعضــی بــه منظــور شــر انگیــزۀ 

برخــی دیگــر نیــز به جهــت توســعه و نکته ســنجی های دقیــق منطقــی نگاشــته شــده اســت. 

در  تألیــف شــده  کتاب هــای  آموزشــی  از طبقه بنــدی  اطــاع  دانــش،  یــک  گیــری  فرا در 
آن علــم بــرای دانش پژوهــان و عاقه منــدان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. هنگامــی 
کــه عمــق مطالــب آن و میــزان قــدرت علمــی  کافــی بــرد  می تــوان از یــک نوشــته علمــی، بهــره 
ــا یکدیگــر تناســب داشــته باشــد. عــدم هماهنگــی میــان ایــن دو، امــکان اســتفاده  شــخص ب

ــرد.  ک ــد  ــلب خواه ــری، س ــد یادگی ــوزش را در فراین ــوان آم ــت و ت ــوب از وق ــت و مطل درس

کــه  یافــت  را  کتاب هایــی  یــا  کتــاب  می تــوان  کمتــر  منطقــی  رســاله های  مقایســه  در 
ارائــه مطالــب و چــه  اســلوب  ـ چــه به لحــاظ  کتــاب دیگــر  نــکات مثبــت  دربردارنــده همــه 
ــم  کتاب هــای نگاشــته شــده در ایــن عل ــه  ــوا و نحــوه تبییــن ـ باشــد؛ چــه این ک به لحــاظ محت
ــاب  ــه خــود اســت. از ایــن رو داوری قطعــی در ب هــر یــک دارای شایســتگی های مخصــوص ب
طبقه بنــدی آمــوزش و ســیر مطالعاتــی در ایــن علــم آســان نیســت. بــا ایــن حــال، شــاید بتــوان 

کــرد: کتاب هــای منطقــی را در ســه ردیــف طبقه بنــدی 

کتب این دسته عبارت است از: که مهم ترین  1. منطق ابتدایی، 

تهذیــب  علــی  »الحاشــیة  ســید شــریف جرجانــی،  میــر  تالیــف  المنطــق«  فــی  »الکبــری 
 هــادی 

ّ
المنطــق« تالیــف عبــداهلل بــن شــهاب الدین یــزدی، »الآللــی المنتظمــه« تالیــف مــا

و   شــهابی  محمــود  تالیــف  خــرد«  »رهبــر  مظفــر،  محمدرضــا  تالیــف  »المنطــق«  ســبزواری، 
خوانســاری.  محمــد  تالیــف  صــوری«  »منطــق 

که مهم ترین آثار این دسته عبارت است از: 2. منطق متوسط 

ــن  ــاج« از قطب الدی ــاوی، »دّرة الت ــهان  س ــن س ــر ب ــن عم ــه« از زین الدی ــر الّنصیری »البصائ
شــیرازی، »االســرار الخفیــه« از عامــه حّلــی، »اللمعــات المشــرقیه فــی الفنــون المنطقیــه« و 
ح شمســیه« از قطــب الدیــن رازی.  »رســالة فــی التصــور و التصدیــق« از صدرالمتاّلهیــن و »شــر

که مهم ترین آثار این دسته عبارت است از: 3. منطق عالی 
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اشــارات« و »تعدیــل  ح منطــق  ابــن ســینا، »شــر از  اشــارات«  »منطــق شــفا« و »منطــق 
ح  المعیــار فــی نقــد تنزیــل االفــکار« و »اســاس االقتبــاس« از خواجــه نصیرالدیــن طوســی، »شــر
کتاب هــای »حکمــة االشــراق« و  المطالــع« از قطب الدیــن محمــد بــن رازی، بخــش منطــق 
ع« و »المطارحــات« شــیخ شــهاب الدین ســهروردی، »کشــف االســرار  »التلویحــات« و »المشــار
ح التجریــد« از عامــه حّلــی و  عــن غوامــض االفــکار« از خونجــی، »الجوهــر النضیــد فــی شــر

»ارغنــون« از ارســطو. 
 

چکيده

 1. خالق منطق تکوینی، خداوند و مؤّلف منطق تدوینی، ارسطو حکیم یونانی است. 

 2. تاریخ تولد »منطق تکوینی« مقارن تاریخ تولد انسان است. 

ن علــم   3. منطــق تدوینــی چهــار قــرن قبــل از میــاد و در ســرزمین یونــان تولــد یافــت. مــدّوِ
منطق ارسطوســت. 

کــه   4. بســتر تاریخــی و فضــای فکــری پیدایــش علــم منطــق در یونــان، بــا متفکرانــی 
سوفیســت نامیــده شــده اند ارتباطــی مســتقیم دارد. 

 5. منطــق پــس از ورود بــه حــوزه فرهنــگ اســامی، به ســرعت در میــان مســلمین گســترش 
ح و تفصیــل و  یافــت و دانشــمندان مســلمان بــا دســته بندی ها، تنقیــح مباحــث و نیــز شــر

گماشــتند.  افــزودن بحث هــای دقیــق، بــه پیشــبرد منطــق هّمــت 

کاهش نهاد.   6. پس از حمله مغول، تعداد منطق دانان معروف به شدت رو به 

ــزد متکلمــان ـ   7. منطــق ارســطو در حوزه هــای مســیحیت ـ به ویــژه در قــرون وســطی و ن
رواج داشــت؛ ولــی بــا ظهــور تجــدد در اروپــا، دو ـ ســه قــرن مــورد بی مهــری دانشــمندان غربــی 
کــه ســرمایه اصلــی بــرای تدویــن  واقــع شــد؛ امــا به تدریــج رونــق مجــدد یافــت به گونــه ای 

»منطــق جدیــد« شــد. 

کامل بنیان نهاد.   8. »منطق جدید« را اولین بار »گوتلوب ِفرگه« به طور جامع و 

کتاب هــای منطقــی را به لحــاظ آموزشــی بــه ســه دســته تقســیم   9. از یــک نــگاه می تــوان 
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کرد. 

پرسش ها

 1. تاریخ تدوین منطق و مؤّلف آن را بنویسید. 

 2. سوفیست ها چه نقشی در تدوین علم منطق داشته اند؟

 3. سهم دانشمندان مسلمان در دانش منطق چه قدر است؟

 4. آثــار منطقــی دانشــمندان زیــر را نــام ببریــد: فارابــی، ابوعلــی ســینا، ابــن رشــد، ســاوی، 
شــیرازی،  قطب الدیــن  رازی،  قطب الدیــن  حّلــی،  مــه 

ّ
عا طوســی،  خواجــه  اشــراق،  شــیخ 

ماصــدرا و حاجــی ســبزواری. 

 5. وضعیت منطق در مغرب زمین )در قرون وسطی و بعد از آن( را به اختصار بنویسید. 

کنید.   6. غیر از منطق ارسطویی، نام چند منطق دیگر را نیز ذکر 

کیست؟  7. بنیانگذار منطق جدید 

* هم اندیشی

ح درباره مؤلف دانش منطق درست است؟ کدام یک از دو نظر مطر  .1

2. منطق دانان مسلمان در رشد و شکوفایی دانش منطق چه سهمی داشته اند؟

کتب درسی منطق در حوزه های علمی را نام ببرید؟ 3. آیا می توانید مشهورترین 

 

 

 



59

چیستی منطـــق

درسپنجم

  ارتبــــاط منطــــق با سایر علــــوم )برای مطالعه(  

نحــوه تعامــل منطــق بــا ســایر علــوم، چگونگــی داد و ســتد آن بــا ســایر دانش  هــا، آشــنایی 
کــدام موخــر  کــدام دانش  هــا مقــدم و از  بــا مرتبــه دانــش منطــق و اینکــه در نظــام آموزشــی بــر 
گاهــی یافتــن از ابــواب علــم منطــق و چگونگــی و چرایــی ســازمان دهی مطالــب آن  می باشــد و آ
گیــری  کــه در زمــره فلســفه علــم منطــق و مبــادی آن می  باشــد. بــا فرا از جملــه مطالبــی اســت 
ایــن مطالــب دانش  پــژوه می  توانــد بــا بینــش و انگیــزه بیشــتری بــه یادگیــری آیــن دانــش 

همــت نمایــد.

 

»آموزشــی«  و  »معرفتــی«  ســاحت  دو  در  را  بشــرى  دانش هــاى  دیگــر  بــا  منطــق  رابطــه 
کــرد: بررســی  می تــوان 

کــه دانســتیم، علــم منطــق، از جملــه علــوم ابــزارى و مقّدمــی اســت  1. معرفتــی: همان طــور 
کــه ناظــر بــر قواعــد عــام اندیشــه اســت و رســالت خطاســنجی تفکــر را بــه دوش می کشــد. از ایــن 
رو، تمــام دانش هــاى دیگــر بــه آن محتاج انــد و آن را »خــادم علــوم« نامیده انــد. علــم منطــق 
به عنــوان  یــک »روش«، وام دار هیــچ دانــش دیگــرى نیســت؛ زیــرا هــر دانشــی دســت کم در 
ل هاى خــود« نیازمنــد بــه علــم منطــق  »چگونگــی تعریــف مجهــوالت« و نیــز »درســتی اســتدال

اســت؛ ولــی منطــق در ارائــه روش هــاى صحیــح اندیشــه، بــه هیــچ دانشــی نیازمنــد نیســت.

گــر چــه منطــق، به عنــوان  یــک  کــه ا نکتــه مهــّم و شایســته دقــت و تأمــل ایــن اســت 
»روش« بــه علــم دیگــرى محتــاج نیســت، اّمــا به لحــاظ پیش فــرض، بــه علــم دیگــرى بــه نــام 

اســت. نیازمنــد  »معرفت شناســی« 
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کــه بــه تبییــن توانایــی عقــل در رســیدن بــه واقــع و ارزیابی  معرفت شناســی1، دانشــی اســت 
دانــش انســانی و معیــار صّحــت و ســقم آن می پــردازد. در ایــن علــم، یکــی از پرســش هاى 
کشــف حقایــق هســتی را دارد؟ آیــا بــا وجــود  کــه آیــا اندیشــه انســان، تــوان  اساســی ایــن اســت 

کــرد؟ ک )حــّس و عقــل( اعتمــاد  کات بشــرى، می تــوان بــه ابــزار ادرا خطــا در ادرا

بــا توجــه بــه اینکــه منطــق، توانایــی رســیدن عقــل بشــر بــه واقــع را پذیرفتــه اســت و نحــوه 
درســت جریــان اندیشــه و به کارگیــرى صحیــح عقــل در رســیدن بــه واقــع را بیــان می کنــد، 
یعنــی  اســت؛  مقــّدم  منطــق  علــم  بــر  معرفت شناســی  »پیش فــرض«،  به لحــاظ  بنابرایــن، 
کشــف  ــا نوبــت بــه روش  نخســت بایــد توانایــی عقــل در رســیدن بــه مجهــول اثبــات شــود، ت

مجهــول برســد. پــس منطــق و معرفت شناســی، دو علــم متفــاوت و در طــول یکدیگرنــد.

کــه: مرتبــه علــم منطــق  ایــن ســؤال اســت  2. آموزشــی: به لحــاظ آموزشــی نیــز جــاى 
اســت؟ از چــه علومــی مؤخــر  و  مقــّدم  علــوم  کــدام  بــر  چیســت؟ به لحــاظ تحصیلــی 

کــه علــم منطــق را بایــد بعــد از آموختــن »ریاضّیــات« و  گذشــتگان بــر ایــن بــاور بودنــد 
گرفــت؛ زیــرا پــس از ریاضــت دادن توســن نفــس بــه ریاضّیــات، خــردورزى  »تهذیــب نفــس« فرا
در شــخص تقویــت شــده و بدین ســان وى بــراى دریافــت مباحــث منطقــی، آمــاده می شــود. از 
گــر دانــش پــژوه بــه فضایــل اخاقــی آراســته نباشــد، چــه بســا از توانمنــدى فکــرى  ســوى دیگــر ا
ل هاى صحیــح  گیــرد و بــه جــاى بــه کار بــردن اســتدال حاصــل از منطــق، در راه ناصــواب، بهــره 
گمراهــی خــود و دیگــران شــود. گرفتــار شــود و موجــب  و پرهیــز از ســخن ناصــواب، در دام تزویــر 

ــم ادب  ــد، آموختــن عل گذشــتگان بوده ان ــا  کــه در محیطــی متفــاوت ب برخــی از متأخــران 
کام و ســایر علــوم اســتداللی  )صــرف، نحــو، معانــی، بیــان و... ( را مقــّدم بــر منطــق، فلســفه، 

دانســته اند.

 

کهــن نــدارد. جــان الك )1632  1 . معرفت شناســی )Epistemology( بــه عنــوان شــاخه اى خــاص از علــوم فلســفی، ســابقه اى 
کــه مســائل معرفت شناســی را به طــور منظــم و مســتقل  کســانی هســتند  - 1704م( و الیــب نیتــس )1646 - 1716م(، نخســتین 
ح شــده  کنــده مطــر گــون بــه طــور پرا گونا مــورد بحــث قــرار داده انــد. در فلســفه و منطــق اســامی، مباحــث معرفت شناســی در ابــواب 
اســت و بســیارى از آنهــا صبغــه وجــود شناســانه و نــه معرفت شناســانه دارد؛ همچــون بحــث از مجــرد یــا مــادى بــودن علــم و ادراك، 

اتحــاد عالــم و معلــوم و ماننــد آنهــا.
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چکيده  

1. علــم منطــق به لحــاظ پیش فــرض بــه علــم دیگــرى بــه نــام »معرفت شناســی« نیازمنــد 
است.

کــه بــه تبییــن توانایــی عقــل در رســیدن بــه واقــع و  2. معرفت شناســی، دانشــی اســت 
ارزیابــی دانــش و معیــار صحــت و ســقم آن می پــردازد.

پرسش ها 

 1. ارتباط منطق را با سایر علوم در حیطه معرفتی توضیح دهید.

کنید.  2. ارتباط منطق را با سایر علوم از حیث آموزشی تبیین 

* هم اندیشی 
 1. منظور از قواعد عام اندیشه چیست؟

 2. از دانش »معرفت شناسی« چه می دانید؟

که در طول و عرض یکدیگر قرار دارند نام ببرید.  3. چند علم را 

 4. چــرا متأخــران، آموختــن علــم ادب )صــرف، نحــو، معانــی، بیــان و...( را به لحــاظ 
گیــری منطــق دانســته اند؟ آموزشــی مقــدم بــر فرا

 5. آیــا دانــش منطــق تنهــا خــادم علــوم اســتداللی اســت یــا خــادم همــه علــوم؛ اعــم از علــوم 
کام، علــوم نقلــی نظیــر تاریــخ، جغرافــی و علــوم اعتبــاری ماننــد  عقلــی همچــون فلســفه و 

صــرف و نحــو؟
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درسششم

قسمت یا ابواب منطق

قسمت یا ابواب منطق 

گاهی یافتــن از مباحــث آن دانــش، ترتیــب  گیــرى یــک علــم، آ یکــی از مطالــب مهــّم در فرا
ح آنهــا اســت. منطقــی و چرایــی طــر

ع دســته بندى اساســی در ابــواب و  بــا بررســی آثــار تألیــف شــده در علــم منطــق، بــه دو نــو
کــه هریــک مبــرم بــه حکمتــی خــاص اســت. مباحــث منطــق می تــوان دســت یافــت 

کــه مجموعــه آنهــا، بعدهــا  1. تبویــب ارســطویی )نــه بخشــی(: کتاب هــاى منطقــی ارســطو 
و در قــرن ششــم میــادى، ارغنــون 1 نامیــده شــد، بــه ترتیــب، شــامل مباحــث ذیــل اســت: 

مقــوالت ده گانــه، قضایــا، قیــاس، برهــان، جــدل، مغالطــه، خطابــه و شــعر.

پــس از ارســطو، فرفوریــوس )متوفــاى 304م( مقّدمــه معروفــی بــه نــام »مدخــل«، بــر 
کــه از اهمّیــت خاّصــی برخــوردار اســت. مبحــث مقــوالت نگاشــت 

بحث هــاى مقــوالت ده گانــه 2 و مدخــل بــه ترتیــب بــه مــاّده و صــورت تعریــف، مربــوط 
ل و ســایر مباحــث نیــز جملگــی بــه  می شــود، و بحث هــاى قضایــا و قیــاس بــه صــورت اســتدال

ل می پــردازد. مــاده اســتدال

بنابرایــن، هــم در بخــش معــّرف، بحــث بــه دو بخــش »مــاده تعریــف« و »صــورت تعریــف« 
ل، ایــن تفکیــک صــورت می پذیــرد. تقســیم می شــود و هــم در بخــش اســتدال

1  . ارغنون )Organon( به معناى ابزار و آلت )Instrument( است.
2  . مقــوالت دهگانــه بــه بحــث از جوهــر و عــرض و اقســام آن می پــردازد. نخســتین رســاله ارغنــون، یعنــی »قاطیغوریــاس« از 

همیــن مقــوالت بحــث می کنــد.
کتــب منطقــی حــذف و بــه دانــش فلســفه،  کــه مطالبــی از ایــن دســت، بیشــتر جنبــه »هستی شناســی« دارد، بــه تدریــج از  از آنجــا 

ــا ایــن امــر چنــدان موافــق نیســتند. ــزرگ، چــون خواجه نصیرالدین طوســی، ب ــان ب منتقــل شــد. هــر چنــد برخــی منطق دان
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تقســیم بندى نــه بخشــی از ســوى بســیارى از منطق دانــان پذیرفتــه شــد، بــا ایــن تفــاوت 
کــه برخــی از ایشــان، بحــث الفــاظ را نیــز در »مدخــل« و بعضــی به عنــوان مقّدمــه معــّرف و 

کرده انــد. ح  حّجــت و در قالــب بحثــی مســتقل طــر

بــه  ملقــب  ســینا  بــن  عبــداهلل  بــن  حســین  ابوعلــی  بخشــی(:  )دو  ســینایی  تبویــب   .2
شــیخ الرئیس )370 - 428 ه. ق(، در طرحــی ابتــکارى، مباحــث منطــق را بــه دو بخــش 

کــرد. تقســیم  ل(،  )اســتدال تصدیقــات  و  )تعریــف(  تصــّورات 

ح مطالــب مقّدماتــی، از تعریــف، اقســام و شــرایط آن  در بخــش تصــّورات، پــس از طــر
ل، اقســام و شــرایط آن، ســخن بــه میــان می آیــد. بــراى  و در بخــش تصدیقــات، از اســتدال
روشــن شــدن علــت تقســیم بندى فــوق و نیــز مزایــاى آن ابتــدا بایــد دانســت، تصــّور و تصدیــق 

چیســت؟

 

تصّور و تصديق 

کــه بــه آن  ک  یــک واقعیــت، صفــت و حالتــی بــرای انســان ایجــاد می شــود  هنــگام ادرا
کــه انســان واقعیــت آن را  گاه به گونــه اى اســت  گفتــه می شــود. ایــن علــم،  گاهــی«  »علــم« یــا »آ

ــی از آن دســت پیــدا می کنــد. ــه صورت ــه تنهــا ب ک ــه اى اســت  گاه به گون ــد و  می یاب

ــی« می نامنــد.  ــم را »حضــورى« و در صــورت دیگــر، آن را »حصول در صــورت نخســت، عل
علــم حضــورى ماننــد: احســاس شــادى و غــم؛ علــم حصولــی ماننــد: علــم بــه اشــیاء خارجــی از 

ع تقســیم می شــود: تصــّور و تصدیــق. طریــق صــورت آنهــا. علــم حصولــی خــود بــه دو نــو

تصــّور عبــارت اســت از پدیــد آمــدن صــورت 1 اشــیا در ذهــن بــدون حکــم؛ ماننــد بــاران، 
که بیایی! کند  پرنده و پرواز، شکوفه زیبا، خدا 

کــه الجرم  ک مطابقــت یــا عــدم مطابقــت  یــک نســبت بــا واقــع  تصدیــق عبــارت اســت از ادرا

1 . منظــور صرفــًا صــورت محســوس یــا شــکل هندســی اشــیا نیســت، بلکــه شــناخت حقیقــت و صــورت معقــول آنهــا نیــز مــراد اســت. 
ایــن نکتــه در مبحــث تعریــف روشــن تــر خواهــد شــد.
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همــراه بــا حکــم می باشــد؛ ماننــد: »خورشــید، روشــنی بخــش اســت«، »شــب، پایــدار نیســت«. 
کــه: بــا دقــت در تعریــف  یــاد شــده، بــه خوبــی روشــن می شــود 

ــا عــدم برقــرارى  یــک نســبت.  اواًل: تصدیــق عبــارت اســت از اذعــان نفــس بــه برقــرارى ی
ــرار  ــا برق ــرار اســت  ی ــه نســبتی برق ک ک می کنــد  ــارت دیگــر، هنــگام  تصدیــق، نفــس ادرا ــه عب ب

ــت.1 نیس

کــی، الجــرم مقتضــی حکــم نیــز اســت. بــا ایــن حســاب، حکــم، الزمــه   ثانیــًا: چنیــن ادرا
کــه در لغــت بــه  کــی بــه تصدیــق -  یــک تصدیــق اســت و نــه خــود آن، و نام گــذارى چنیــن ادرا

معنــاى حکــم اســت - از بــاب »تســمیه شــیئ بــه الزم آن« اســت.

ثالثــًا: در جماتــی از قبیــل »آیــا او خواهــد آمــد؟«، »به بــه، عجــب هوایــی!«، »کاش او را 
ــه  ــه ب ک گل نکنیــد«  گل برافشــانیم و مــی در ســاغر در اندازیــم« و »آب را  ــا  ــا ت ــدم!«، »بی می دی
کار نیســت؛ زیــرا در  ترتیــب ســخن از: اســتفهام، تعّجــب، آرزو، امــر و نهــی اســت، تصدیقــی در 
جماتــی از ایــن دســت در مقــام »گــزارش« از واقعیتــی نیســتیم تــا اذعانــی در مــورد مطابقــت یــا 

عــدم مطابقــت آن بــا واقــع تحقــق یابــد.

گاه غیرجــازم و ظّنــی. ایــن بــدان جهــت اســت  گاه جــازم و یقینــی اســت و  رابعــًا: تصدیــق، 
خ  کــه وقتــی خبــرى بــر انســان عرضــه می شــود، الجــرم  یکــی از حــاالت چهارگانــه زیــر بــراى او ر

می دهــد:

ع آن را قطعــی می شــمارد، و یــا احتمــال  ع یــا عــدم وقــو یــا فقــط یــک طــرف خبــر، یعنــی وقــو
هــر دو طــرف را می دهــد. حالــت نخســت »یقیــن« نــام دارد، اّمــا حالــت دوم خــود ســه صــورت 
دارد: یــا هــر دو طــرف را بــه یــک میــزان احتمــال می دهــد و یــا یکــی را بــر دیگــرى ترجیــح 
می دهــد. صــورت نخســت، »شــک« نامیــده می شــود و در صورت هــاى بعــدى )ترجیــح یکــی 
ــا  ــر دیگــرى(، حالــت راجــح، »ظــن« و حالــت مرجــوح، »وهــم« نامیــده می شــود. در وهــم )ب ب
ع یــک نســبت  ع یــا عــدم وقــو نــگاه بــه طــرف مرجــوح( و شــک هیــچ رجحــان و اذعانــی بــه وقــو

ح شده است: 1 . درباره حقیقت تصدیق سه نظریه دیگر نیز طر
ح اشارت منطق(؛ الف. تصدیق، همان حکم است )برخی از حکما چون خواجه نصیرالدین طوسی در شر

ع، محمول و نسبت )کسانی چون فخرالدین رازى در محّصل(؛ ع تصورات موضو ب. تصدیق، عبارت است از مجمو
ج. تصدیق، تصورى همراه حکم است )کسانی چون قاضی سراج الدین محمودبن ابی بکر ارموى در مطالع االنوار(.
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کــه بــه جهــت  خ نــداده اســت؛ بــر خــاف یقیــن و ظــّن  تحقــق نیافتــه، بنابرایــن تصدیقــی نیــز ر
ک مطابقــت یــا عــدم مطابقــت نســبت بــا  رجحــان دادن یکــی از دو طــرف خبــر، نفــس بــه ادرا

واقــع نایــل شــده و بدیــن جهــت بــه تصدیــق دســت یافته اســت.

اقسام تصّور و تصديق 

کــه از راه  در مجموعــه دانســته هاى مــا - چــه تصــّور و چــه تصدیــق – علومــی  وجــود دارد 
کــه  ترکیــب علــوم پیشــین و تأمــل و تفکــر بــه دســت آمــده اســت و دانش هایــی نیــز وجــود دارد 
کتســابی«  بــدون فعالیت هــاى فکــرى، تحقــق یافتــه اســت، دســته نخســت را علــم »نظــرى یــا ا

و دســته دیگــر را علــم »بدیهــی یــا ضــرورى« می نامنــد.

گفــت: تصــّور یــا بدیهــی اســت، ماننــد: هســتی و نیســتی، شــادى و غــم،  بنابرایــن می تــوان 
ــبه  ــره و ش ــز، جزی ــبه فل ــز و ش ــه، فل ــب و ذوزنق ــد: مکع ــت؛ مانن ــرى اس ــا نظ ــرى، و ی ــی و زب نرم

جزیــره.

تصدیــق نیــز یــا بدیهــی اســت؛ ماننــد: »کّل از جــزء خــود بزرگ تــر اســت« و »هــر چیــزى، 
ع زوایــاى مثلــث، مســاوى بــا دو  خــودش، خــودش اســت« و یــا نظــرى اســت؛ ماننــد: »مجمــو

ــت«. ــاودان اس ــان، ج ــت« و »روح انس ــه اس قائم

گاهــی اســت. بنابرایــن،  شــایان توجــه اینکــه، جهــل در مقابــل علــم و بــه معنــاى عــدم آ
گــر علــم بــه تصــّور و تصدیــق، تقســیم می شــود، جهــل نیــز بــه دو قســم تصــّورى و تصدیقــی،  ا

تقســیم می شــود.

کــه مــا اساســًا، صورتــی از شــیئ را در ذهــن نداریــم و جهــل  جهــل تصــّورى هنگامــی  اســت 
کــه در نفــس، اذعانــی بــه مطابقــت  یــا عــدم مطابقــت نســبتی بــا  تصدیقــی در جایــی اســت 

واقــع، وجــود نــدارد.

تــاش ذهــن بــراى تبدیــل مجهــول بــه معلــوم، یــا در جهــت تبدیــل جهــل تصــّورى بــه علــم 
تصــّورى اســت و یــا در مســیر تبدیــل  جهــل تصدیقــی بــه علــم تصدیقــی.

کــه ایــن تــاش در قلمــرو علــوم نظــرى اســت وگرنــه دانش هــاى بدیهــی، از  روشــن اســت 
کــه واضح انــد، نیــازى بــه تــاش ذهنــی و تفکــر ندارنــد. آن جهــت 
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ــن  ــا ای ــت، اّم ــر نیس ــه و تفک ــد اندیش ــرورى نیازمن ــم ض ــد عل ــر چن ــه، ه ــه اینک ــایان توج ش
گاه انســان در  گاهــی دارد؛  کــه ذهــن آدمــی  همــواره بــه همــه امــور بدیهــی آ بــدان معنــا نیســت 
اثــر فقــدان اســباب توجــه، بــه یــک امــر بدیهــی جهــل دارد. برخــی از اســباب توجــه نفــس بــراى 
ــامت ذهــن، ســامت  ــات، س ــیارى و التف گاهــی از یــک علــم بدیهــی عبــارت اســت  از: هوش آ
کــه متوقــف بــر حــواس اســت( و فعالیــت غیرعقلــی، ماننــد مشــاهده و  حــواس )در امــور بدیهــی 

ک حّســی اســت(. کــه متوقــف بــر ادرا تکــرار آن )در بدیهیاتــی 

 

چکيده  

 1. مباحــث منطــق بــر اســاس تبویــب ارســطویی، در نــه بخــش ســازمان دهی شــده اســت؛ 
ل( تقســیم  امــا در تبویــب ســینایی بــه دو بخــش تصــّورات )تعریــف( و تصدیقــات )اســتدال

می شــود.

 2. علم، به اعتبارى به حضورى و حصولی تقسیم می شود. 

ــیم  ــری، تقس ــی و نظ ــه بدیه ــک ب ــر ی ــق و ه ــّور و تصدی ع تص ــو ــه دو ن ــی ب ــم حصول  3. عل
می شــود.

کــه بــه دو قســم تصــّورى و  گاهــی اســت   4. جهــل در مقابــل علــم و بــه معنــاى عــدم آ
می شــود. تقســیم  تصدیقــی 

کــه   5. هرچنــد علــم ضــرورى نیازمنــد اندیشــه و تفکــر نیســت، ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت 
گاه اســت. ذهــن آدمــی، همــواره بــه همــه امــور بدیهــی آ

پرسش ها 

کنید.  1. تبویب ارسطویی و سینایی منطق را بیان 

کنید.  2. علوم حصولی و حضورى را با ذکر مثال تعریف 

کنید.  3. تصور و تصدیق را تعري 
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 4. مقصود از جهل تصورى و جهل تصدیقی چیست؟

 5. تصور و تصدیق بدیهی را توضیح دهید.

* هم اندیشی 
کــه بــر اســاس تعریــف ارســطویی و ســینایی تالیــف شــده اســت  کتــاب منطقــی را   1. چنــد 

نــام ببریــد.

 2. چــه تعریف هــای دیگــری بــرای تصــور و تصدیــق شده اســت ؟ تفــاوت آنهــا بــا تعریــف 
کتــاب چیســت؟ ذکــر شــده در 

کنید.  3. چند مثال برای قضیه متوقف بر حواس و غیر متوقف بر حواس ذکر 
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                          بخش دوم

منطق 
تصّورات

فصل 1: مقدمات روش درست تعریف

فصل 2: روش درست تعریف

 

 

 



هدف 
کـــــــــــلی

گیری روش درست تعریف و آشنایی با برخی از مبانی آن از طریق: فرا
گاهی از مباحث مقّدماتی تعریف؛  1. آ

 2. آشنایی با ضوابط درسـت تعــــریف؛

گیری مدل تعریف منطـقی.  3. فرا
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فصل اول

مقدمات
 روش درست 

تعریف

درس 7: مبحث الفاظ
درس 8: داللت و اقسام آن
درس 9: تقسیمــات لفظ )1(

درس 10: تقسیمـــات لفظ )2(
درس 11: مفهوم و مصداق

درس 12: تقسیمات مفهوم

درس 13: نسبت های چهارگانه
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درسهفتم

مبحث الفاظ 

کــه بــدون آشــنایی بــا  گیــری روش درســت تعریــف1 نیازمنــد بــه دانســتن مطالبــی اســت  فرا
گیــری آموزه هــای منطقــی دربــاره روش درســت تعریــف فراهــم نخواهد شــد. یکی  آنهــا امــکان فرا
کــه در ایــن زمینــه الزم اســت دانســته شــود، بحــث الفــاظ اســت. در ایــن  از مهمتریــن مباحثــی 
ج، ذهــن و زبــان بــا برخــی از کارکردهــای  درس ضمــن آشــنایی بــا مقدمــه بحــث الفــاظ؛ عالــم خــار

لفــظ نیــز آشــنا خواهیــم شــد.

 

مقدمه

کّلی با سه حوزه اساسی مربوط است: حیات انسانی در یک نگاه 

ج، 2. عالم ذهن، 3. عالم زبان. 1. عالم خار
1. عالم خارج 

کــدام مســتقل از ذهــن مــا، وجــودى از  کــه هــر  عبــارت اســت از پدیده هــا و اشــیاى خارجــی 
کــه در طبیعــت وجــود دارد و نورافشــانی می کنــد«. آن خــود دارنــد؛ ماننــد: »خورشــیدى 

2. عالم ذهن 

که به گونه های مختلفی می باشد:  عبارت است از معلومات یا محتویات ذهن آدمی 

الــف. »تصویر پذیــرى« از دنیــاى خــارج که پس از مواجهه انســان با موجودات و اشــیاى خارجی 
حاصــل می شــود؛ ماننــد: »وجــود صــورت درخــت در ذهــن«. ابــزار ایــن عمــل ذهنــی، حــواّس ظاهــرى 

است.

ل( نیــز قابــل  1 . شــایان توجــه اســت بحــث الفــاظ اختصــاص بــه حــوزه تصــورات )تعریــف( نــدارد و در قلمــرو تصدیقــات )اســتدال
کرده انــد مــا نیــز بحــث  کتــب منطقــی ایــن بحــث را فقــط در مقدمــه بحــث تعریــف عنــوان  ح اســت. امــا نظــر بــه اینکــه غالــب  طــر

ــم. کرده ای ــان  ــش تصــورات بی ــاظ را در بخ الف

مقدمات روش درست تعريف
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حافظــه،  نــام  بــه  ذهــن  از  بخشــی  در  ذهــن  در  ــق 
َ

محّق صورت هــاى  »یــادآورى«؛  ب. 
نگهــدارى شــده بــه مناســبت هایی از جایــگاه پنهــان ذهــن بــه صحنــه آشــکار آن بــاز می گردنــد. 
کار خاّصــی به وســیله قــوه اى بــه نــام »متخیلــه«  کــه بــا ســاز و  نــام ایــن عمــل، »یــادآورى« اســت 

ــود. ــام می ش انج

ج. »تجزیــه و ترکیــب«؛ ذهــن آدمــی می توانــد صورت هــاى موجــود در ذهــن را بــه چنــد 
کنــد. جــزء تقســیم و تحلیــل 

گونه است: »تجزیه« ذهن به دو 

ــه  ــه یــک تصــور محســوس بــه چنــد صــورت محســوس دیگــر«؛ ماننــد تجزی ج-1. »تجزی
کــه داراى مجموعــه اجــزاى متفــاوت اســت - بــه جزءهــاى جــداى از یکدیگــر. یــک ماشــین - 

کّمیــت، اتصــال و  ج-2. »تجزیــه یــک صــورت بــه چنــد معنــا«؛ ماننــد تحلیــل خــط بــه 
ج، ســه وجــود واقعــی مســتقل وجــود نــدارد. طــول؛ حــال آنکــه در خــار

»ترکیب« نیز انواعی دارد:

ج-3. »پیوند چند صورت محسوس با یکدیگر«؛ مثل ترکیب اسبی با چهره انسان.

ج-4. »ترکیب چند معناى محسوس و غیر محسوس با یکدیگر«؛ مثل محّبت مادر.

تجزیــه یــک صــورت محســوس بــه چنــد صــورت و نیــز ترکیــب آنهــا بــا یکدیگــر، به وســیله 
قــوه »متخیلــه« انجــام می شــود. همچنیــن تجزیــه یــک صــورت بــه چنــد معنــا و ترکیــب معانــی 
ــد. حفــظ و نگهــداری  ــه تحقــق می یاب کننــده  متخیل ک  ــز به وســیله نیــروى ادرا ــا یکدیگــر نی ب

معانــی جزئیــه بــه عهــده قــوه »وهــم« اســت.

کننــده »حــّس«،  ک  ــر اســاس آزمایش هــاى تجربــی معتقدنــد انســان در قــّوه ادرا برخــی ب
»خیــال« و »وهــم« بــا ســایر حیوانــات مشــترک اســت.

ج-5. »تفکــر«؛ تــاش ذهــن بــراى تبدیــل مجهــول بــه معلــوم اســت. ایــن فراینــد از طریــق 
کــردن چنــد امــر معلــوم مرتبــط و متناســب بــه یکدیگــر حاصــل می شــود. مربــوط 

د. »تجرید و تعمیم«: 

کــه به وســیله  کــه تصورهــای ذهنــی جزئــی را  »تجریــد«؛ عمــل دیگــر ذهــن ایــن اســت 
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ج همیشــه بــا  کــه در خــار کــرده اســت، تجریــد می کنــد، یعنــی چنــد چیــز را  حــواّس دریافــت 
کــرده، از یکدیگــر تفکیــک می کنــد. مثــا عــدد  ــا یکدیگــر دریافــت  هم انــد و ذهــن نیــز آنهــا را ب
را همــواره بــا معــدود و همــراه یــک شــیئ مــاّدى دریافــت می کنــد، ولــی بعــد آن را تجریــد و 

کــه اعــداد را مجــّزا از معــدود تصــّور می نمایــد. تفکیــک می کنــد، به طــورى 

»تعمیــم«؛ یعنــی اینکــه ذهــن صورت هــاى دریافــت شــده جزئــی را در داخــل خــود، بــه 
صــورت مفاهیمــی عــام در مــی آورد. مثــا از راه حــواّس، افــرادى از قبیــل حســن و حســین و 

گیــر بــه نــام »انســان« می ســازد. احمــد را می بینــد و ســپس از آنهــا یــک مفهــوم فرا

گاه مفهــوم انســان را به طــور مســتقیم به وســیله یکــی از  کــه ذهــن، هیــچ  بدیهــی اســت 
ک افــراد انســان، یــک صــورت عــام از همــه آنهــا بــه  ک نمی کنــد، بلکــه پــس از ادرا حــواس، ادرا

ــد. ــت می ده دس

کننــده اى  ک  کــه تفکــر، تجریــد، و تعمیــم، جملگــی به وســیله قــّوه ادرا شــایان توجــه اســت 
ک کننــده معانــی و  کــی آدمــی، ادرا بــه نــام »عقــل« انجــام می شــود. عقــل در دســتگاه ادرا
کــی حــّس، خیــال و وهــم، از امتیازات  کــه عــاوه بــر فرماندهــی قــواى  ادرا کّلــی 1 اســت،  مفاهیــم 

انســان، بــه شــمار مــی رود.
3. عالم زبان 

کلماتــی بــه کار  ــراى اشــاره و حکایــت از محتویــات ذهــن و موجــودات خارجــی، الفــاظ و  ب
رفتــه و روابــط خاّصــی بیــن آنهــا وجــود دارد. مثــًا در زبــان فارســی بــراى اشــاره بــه درخــت در 
ج یــا در عالــم ذهــن، لفــظ درخــت، و در زبــان عربــی، لفــظ شــجر، قــرار داده شــده اســت.  خــار
کــه بــر ســر زبــان جــارى  کتبــی« و هنگامــی  کــه بــه صــورت مکتــوب هســتند، »وجــود  الفاظــی 

می شــوند، »وجــود شــفاهی« نامیــده می شــوند.

ج و عالــم ذهــن، وجــودى حقیقــی دارد، ولــی عالــم زبــان به عنــوان دال بــر امــر  عالــم خــار
ج،  ذهنــی یــا خارجــی، وجــودى اعتبــارى دارد. رابطــه مشــترک عالــم زبــان بــا عالــم ذهــن و خــار
کتبــی،  کلمــه و لفــظ »کتــاب«، بــه صــورت شــفاهی یــا  عبــارت اســت از حکایــت یــا داللــت. مثــًا 
کنــد. در ایــن  ج، حکایــت  کتــاب در عالــم خــار کتــاب و نیــز خــود  می توانــد از صــورت ذهنــی 

کلی و جزئی« در درس یازدهم آشنا خواهید شد. 1 . با تعریف دقیق »مفهوم 
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کارکــرد  کتــاب، »داّل« و محکــی آن، »مدلــول« نامیــده می شــود. بنابرایــن، دو  صــورت، لفــظ 
مهــّم لفــظ روشــن می شــود: 1. زمینه ســازی  تفکــّر؛ 2. داللــت و مفاهمــه.

انســان، از طریــق الفــاظ می توانــد اواًل: بــا انتقــال خــود بــه معانــی معلــوم، تفکــر را در ذهــن 
جریــان دهــد؛ ثانیــًا: در مقــام مفاهمــه بــه افــاده و اســتفاده فکــرى و معنایــی توفیــق یابــد.

ج از طریق »مفهوم« و »مصداق« برقرار می شود. ارتباط عالم ذهن و عالم خار

ــه از  ک ــی  ــاى مختلف ــد صورت ه ــت؛ مانن ــیئ اس ــک ش ــی ی ــورت ذهن ــان ص ــوم«، هم »مفه
ــور دارد. ــن حض ــم در ذه ــکوفه و قل ــاران، ش ــل ب ــی مث موجودات

»مصــداق«، عبــارت اســت از آنچــه مفهــوم بــر آن صــدق می کنــد؛ ماننــد وجــود خارجــی 
ــم. ــکوفه و قل ــاران، ش ب

کــه  کــی از مصــداق اســت. بایــد دانســت  کــی از مفهــوم، و مفهــوم، حا بنابرایــن، لفــظ، حا
ج محقــق می شــود؛  گاه در عالــم خــار مفهــوم، همــواره در ذهــن، محقــق می شــود و مصــداق، 
ــد؛ ماننــد مصــداق تصــور، تصدیــق،  گاه در ظــرف ذهــن تحقــق می یاب ــم، و  مثــل مصــداق قل

دریــاى جیــوه و عــدم.

کــه منطــق، روش درســت تفکــر را ارائــه می کنــد و تفکــر غالبــًا از  شــایان ذکــر اســت از آنجــا 
کــی از معانــی و مفاهیم انــد و مفاهیــم نیــز خــود از  طریــق »الفــاظ« جریــان می یابــد و الفــاظ، حا
مصادیــق حکایــت می کننــد؛ بنابرایــن، ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن لفــظ، مفهــوم و مصــداق وجــود 

کــه در دو درس بعــدی بــه نحــوه ایــن ارتبــاط می پردازیــم. دارد، 

 

چکيده 

ج، ذهن و زبان مربوط است. 1. حیات انسانی با سه حوزه اساسی خار

ج و عالــم ذهــن، وجــودى حقیقــی دارنــد، ولــی عالم زبــان، وجــودى اعتبارى  2. عالــم خــار
دارد.

ج از طریق »مفهوم« و »مصداق« برقرار می شود. 3. ارتباط عالم ذهن و عالم خار
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پرسش ها 

کنید. ج را با ذکر مثال تعریف  1. عالم خار

کنید. 2. عالم ذهن را با ذکر مثال تعریف 

گون تحقق اشیا در ذهن چیست؟ به طور خاصه توضیح دهید. گونا 3. راه هاى 

4. تجزیه و ترکیب، بر چند صورت است؟ توضیح دهید.

5. عالم زبان را به طور خاصه توضیح دهید.

کارکرد مهم لفظ چیست؟ توضیح دهید. 6. دو 

* هم اندیشی 

 1. وجود حقیقی و وجود اعتباری را با ذکر مثال توضیح دهید.

 2. آیا تنها راه » اندیشیدن « و »انتقال مفاهیم ذهنی « لفظ است؟

کارکردهای این قوه چه می دانید؟  3. آیا » قوه خیال« اختصاص به انسان دارد؟ از 

 4. آیا عالم ذهن، عالم زبان و داللت لفظی به انسان اختصاص دارد؟ 
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درسهشتم

لـــــــــت و اقســــــــام آن دال

کارکردهــای آن آشــنا شــدیم. در ایــن درس ضمــن  گذشــته بــا لفــظ و برخــی از  در درس 
گرفــت. آشــنایی بــا داللــت و اقســام آن بخشــی از مباحــث مقدماتــی تعریــف را فراخواهیــم 

کــه در منطــق1 دانســتیم 1، اواًل: رویکــرد منطقــی بــه مباحــث الفــاظ، جلوگیــرى  همان طــور 
کــه به واســطه لفــظ در جریــان تفکــّر اتفــاق می افتــد؛ ثانیــًا: منطــق بــه  از خطاهایــی اســت 
کــه در تمامــی زبان هــاى دنیــا جــارى اســت؛ ماننــد داللــت و اقســام  مباحثــی از لفــظ می پــردازد 

آن.2

 

داللت و اقسام آن 

از:  لفــظ، حکایت گــرى و داللــت آن اســت. داللــت عبــارت اســت  مهم تریــن خاصیــت 
کــرد، بــه جهــت علقــه و رابطــه  کــه وقتــی ذهــن بــه آن علــم پیــدا  حالــت یــک شــیئ به گونــه اى 
کــه بیــن ایــن شــیئ  بــا شــیئ  دیگــر برقــرار اســت، بافاصلــه بــه آن شــیئ دیگــر  حقیقــی یــا وضعــی 
کننــده( و بــه شــیئ دوم »مدلــول«  نیــز منتقــل شــود. بــه شــیئ نخســت، »داّل« )راهنمایــی 

)راهنمایــی شــده( می گوینــد. 

کــه »تداعــی معانــی« نامیــده  ع دیگــرى از انتقــال ذهنــی نیــز وجــود دارد  بایــد دانســت نــو
کــه مســتند به وجــود علقــه و  می شــود. در تداعــی تنهــا یــک انتقــال ذهنــی صــورت می گیــرد 
رابطــه حقیقــی یــا وضعــی نیســت، ماننــد اینکــه شــخصی در شــهرى بــر اثــر بیمــارى مبتــا بــه 

غ التحصیــان دبیرســتان، درس چهــارم، انتشــارات مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه، چــاپ نهــم:  1 . ر. ك: منطــق 1 )ویــژه فــار
1394

کاوش هاى خــاص و  ع  ــدارد(، موضــو ــه زبانــی خــاص ن ــد، احــکام عــام زبانــی )کــه اختصــاص ب ــان جدی ــزد منطق دان 2 . امــروزه ن
ــان طبیعــی،  ــه زب ک شــاخه هاى متعــدد معرفت شناســی )زبان شناســی، ذهن شناســی و... ( اســت؛ امــا در منطــق محــض از آن رو 

ح مبحــث الفــاظ نیســت. جــاى خــود را بــه زبــان نمــادى داده اســت، نیــازى بــه طــر
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»دل درد« شــود و از آن پــس هــرگاه وى نــام آن شــهر را بــه یــاد آورد در ذهــن بــه بیمــارى معهــود 
خ داد انتقــال ذهنــی از چیــزى  دل درد نیــز منتقــل خواهــد شــد. بنابرایــن هرچنــد در داللــت، ر
بــه چیــز دیگــر حتمــی اســت امــا هــر انتقــال ذهنــی از شــیئی  بــه شــیئ دیگــر لزومــًا داللــت نخواهــد 

بــود. 

گاه وضعی. گاه حقیقی است و  داللت، 

داللت حقيقی 

کــه در واقــع وجــود دارد و ایجــاد آن مبتنــی بــر قــرارداد بشــرى  نوعــی از حکایت گــرى اســت 
کــه تنهــا عامــل ایجــاد ُانــس  نیســت؛ ماننــد داللــت دود بــر آتــش. چنیــن داللتــی یــا عقلــی اســت 
کــه عــاوه بــر عقــل، حالــت طبیعــی و  و عاقــه بیــن دال و مدلــول عقــل اســت و یــا طبعــی اســت 
روانــی نیــز در ایجــاد انتقــال ذهنــی و داللــت، ایفــای نقــش می کنــد؛ ماننــد داللــت تــب بــر وجــود 

عفونت.1

داللت وضعی 

کــه رابطــه حکایت گــرى در آن مبتنــی بــر قــرارداد و اعتبــار بشــرى اســت. ایــن  داللتــی اســت 
داللــت یــا لفظــی اســت؛ ماننــد داللــت لفــظ آب بــر معنــاى آن، و یــا غیــر لفظــی اســت؛ ماننــد داللت 
عایــم راهنمایــی و رانندگــی بــر معانــی  مخصــوص. داللــت وضعــی لفظــی، خــود بــه یکــی از ســه 

صــورت زیــر اســت:

1. مطابقــی: بــه معنــاى داللــت لفــظ بــر تمــام معنــاى خــود؛ ماننــد داللــت خانــه بــر مجموعــه 

محیــط، اتــاق و دیگــر قســمت هاى آن.

2. تضمّنــی: بــه معنــاى داللــت لفــظ بــر جــزء معنــاى خــود، هنــگام داللــت آن بــر تمــام معنــا؛ 

کتــاب بــر خصــوص جلــد آن. ماننــد داللــت لفــظ 

3. التزامــی2: داللــت لفــظ بــر الزم معنــاى خــود، هنــگام داللــت مطابقــی آن بــر معنــاى 

کننــده  کــه شــخص علــم بــه مازمــه بیــن داللــت  1 . در تمــام اقســام داللــت، انتقــال از دال بــه مدلــول هنگامــی اتفــاق خواهــد افتــاد 
و داللــت شــونده داشــته باشــد.

2 . شیخ اشراق )ره(، در آثار خود، داللت هاى مطابقی، تضمنی و التزامی را به ترتیب، قصد، حیطه و تطفل، نامیده است.
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ملــزوم؛ ماننــد داللــت لفــظ »بارندگــی زیــاد« بــر »وفــور نعمــت«.1 چنیــن داللتــی در صورتــی 
کــه: وجــود دارد 

اواًل: ذهن، به این اقتران، علم داشته باشد؛

ــی و لغــوى آن  ــًا به طــور آشــکار، الزمــه معنــاى اصل ــا عرف ــًا ی ــا: معنــاى مــورد نظــر، عق ثانی
ــاخت.2 ــدا س ــر ج ــوان آن دو را از یکدیگ ــه نت ک ــوى  ــه نح ــد، ب ــظ باش لف

با توجه به آنچه ذکر شد، نکات ذیل شایان اهمیت است:

ع لــه بــدون اراده کل معنــا، و نیــز  اواًل: داللــت تضّمنــی، بــه معنــاى اراده جــزء معنــاى موضو
داللــت التزامــی، بــه معنــاى اراده معنــاى الزم بــدون اراده معنــاى ملــزوم، نیســت؛ بلکــه معناى 
تضّمنــی ممکــن اســت در ضمــن اراده معنــاى مطابقــی و نیــز اراده معنــاى الزم در ضمــن اراده 
معنــاى ملــزوم باشــد. بنابرایــن، نکتــه حایــز اهمیــت در اقســام داللــت، چگونگــی داللــت لفــظ 

بــر معنــا اســت، نــه چگونگــی اراده معنــا از لفــظ.

ثانیــًا: در هــر یــک از اقســام ســه گانه داللــت )عقلــی، طبعــی و وضعــی(، عقــل مدخلیــت 
ــی در  ــی منتقــل نمی شــود، ول ــی بــه مدلول دارد؛ یعنــی انســان بــدون دخالــت عقــل از هیــچ داّل
ــت  ــز دخال ــا طبــع نی ــام وضــع ی ــه ن ــر عقــل، عامــل دیگــرى ب ــت وضعــی و طبعــی، عــاوه ب دالل

ــه تنهایــی منشــأ انتقــال ذهنــی اســت. ــی، عقــل ب ــت عقل ــه در دالل ک ــی  دارد، در صورت

ع بــر داللــت مطابقــی اســت، زیــرا داللــت لفــظ بــر جــزء  ثالثــًا: داللــت تضّمنــی و التزامــی، فــر
ــام  ــر تم ــظ ب ــت لف ــس از دالل ــه، پ ع ل ــاى موضو ــرون از معن ــری بی ــر ام ــا ب ــه و ی ع ل ــاى موضو معن
ع لــه می باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر در هــر داللــت وضعــی لفظــی، داللــت مطابقــی  معنــاى موضو
کــه تضّمــن یــا التــزام هــم باشــد. وجــود دارد، ولــی هــر جــا داللــت مطابقــی باشــد، الزم نیســت 

گونه هاى مختلف داللت، به چند نتیجه مهّم دست می یابد: ح  منطقی، پس از طر

گونه هــاى داللــت عقلــی بــه شــمار آیــد و علــت  کــه داللت هــاى تضمنــی و التزامــی بایــد از  1 . بــا ماحظــه دقیــق، روشــن می شــود 
ــه عنــوان منشــأ انتقــال در داللــت تضمنــی و التزامــی  ــت لفــظ ب ــت را از اقســام داللــت وضعــی دانســته اند، دخال آنکــه ایــن دو دالل

اســت.
2 . هــر چنــد، برخــی از منطق دانــان، داللــت التزامــی را مشــروط بــه وجــود تــازم خارجــی میــان دال و مدلــول نیــز دانســته اند، امــا 
چنیــن شــرطی، اساســًا در داللــت التزامــی معتبــر نیســت، زیــرا تــازم خارجــی، تنهــا میــان علــت و معلــول یــا دو معلــول یــك علــت، 
برقــرار می شــود، حــال آنکــه در بیشــتر مــوارد داللــت التزامــی، چنیــن رابطــه اى برقــرار نمی باشــد؛ ماننــد: داللــت التزامــی »کــورى« بــر 

ح شمســیه(. »بینایــی«. )ر. ك: قطب الدیــن رازى، شــر
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1. نظــر بــه اینکــه تفکــر و مفاهمــه غالبــًا از طریــق لفــظ واقــع می شــود و لفــظ، گاه منشــأ خطــاى 
تفکــر می گــردد، بنابرایــن، از میــان اقســام مختلــف داللــت، تنهــا داللــت وضعی لفظــی محّل بحث 

منطقی اســت.

گفــت و شــنودها و رســاله هاى علمــی، بــه  2. به کارگیــرى داللــت مطابقــی و تضمّنــی در 
ل، درســت اســت. ــا اســتدال جهــت ارائــه تعریــف ی

کاربردهــاى ادبــی، درســت اســت،  گــر چــه در محــاورات و  3. اســتفاده از داللــت التزامــی، ا
ل درســت، مــورد تردیــد و مناقشــه اســت. اّمــا به کارگیــرى آن در علــوم بــراى  تعریــف یــا اســتدال

 

چکيده 

مهم تریــن خاصیــت لفــظ، حکایت گــرى و داللــت آن اســت. داللــت عبــارت اســت   .1  
ــه بــه شــیئ   کــرد، بافاصل کــه وقتــی ذهــن بــه آن علــم پیــدا  از: حالــت یــک شــیئ به گونــه اى 

ــود. ــل ش ــز منتق ــرى نی دیگ

گاه وضعی. گاه حقیقی است و   2. داللت، 

پرسش ها 

کنید.  1. داللت را با ذکر مثال تعریف 

کنید.  2. اقسام داللت را نام برده و با ذکر مثال تعریف 

 3. داللت وضعی لفظی، بر چند قسم است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

گونه هاى مختلف داللت را به طور خاصه، توضیح دهید.  4. نتایج مختلف منطقی از 

* هم اندیشی 

 1. شرط تحقق »داللت« چیست؟

ل همــواره مــورد مناقشــه و تردیــد   2. آیــا اســتفاده از داللــت التزامــی در تعریــف و اســتدال
اســت؟
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درسنهم

تقسیمات لفظ )1(

گذشــته بــا بخشــی از مباحــث الفــاظ و چگونگــی ایفــای نقــش آنهــا در تعریــف تــا  در درس 
گیــری برخــی تقســیمات لفــظ، در جریــان  حــدودی آشــنا شــدیم. در ایــن درس از رهگــذر فرا
کــه دانســتن آنهــا می توانــد مــا را در دســتیابی بــه روش  گرفــت  مباحثــی از الفــاظ قــرار خواهیــم 

کنــد.  کمــک  درســت تفکــر و تعریــف 

 

تقسيمات لفظ

کــه بــر معانــی  چنان کــه دانســتیم، زبــان، مجموعــه اى از الفــاظ یــا عایــم لفظــی اســت 
ــه  ــر اســاس قواعــدى خــاص، ن کــردن الفــاظ و ب ــا ترکیــب  خاصــی داللــت می کنــد. انســان ها ب
تنهــا بــه مفاهمــه بــا یکدیگــر می پردازنــد، بلکــه در اغلــب مــوارد، جریــان تفکــر خــود را نیــز 
کــه بــر آن داللــت می کنــد بــه  ســازماندهی می کننــد. منطق دانــان لفــظ را بــا توجــه بــه معنایــی 

ــدارد. ــاص ن ــی، اختص ــان خاص ــت و زب ــه لغ ــه ب ک ــد  ــیم می کنن ــامی تقس اقس

1. تقسیم لفظ به مفرد و مرکب 1

که داراى ویژگی هاى زیر باشد: لفظ مرکب، لفظی است 

کــه فاقــد اجــزا اســت، مرکــب نیســت. مثــًا  الــف. داراى چنــد جــزء باشــد. بنابرایــن لفظــی 
کــه فقــط از یــک جــزء تشــکیل شــده و بــا ایــن حســاب، مرکــب نیســت، بلکــه  »ب« لفظــی اســت 

مفــرد اســت.

ب. اجــزاى آن داراى معنــا باشــد. بــر ایــن اســاس، لفــظ »علــی« مرکــب نیســت، بلکــه مفــرد 

ف« نیز می گویند.
َ
1 . به لفظ مرّکب، »مؤّل

مقدمات روش درست تعريف
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اســت؛ زیــرا هــر چنــد داراى اجــزا اســت ولــی اجــزاى آن داراى معنــا نیســت.

ج. معنــاى هــر جــز آن مقصــود باشــد. بنابرایــن لفــظ »عبــداهلل« هــر چنــد از دو جــز »عبــد« و 
کــه ایــن لفــظ  »اهلل« تشــکیل شــده و هــر جزئــی، بــه تنهایــی داراى معنایــی اســت؛ اّمــا هنگامــی 

به عنــوان نــام شــخص بــه کار مــی رود، شــرط مذکــور در آن، رعایــت نشــده اســت.

کــه اواًل: داراى اجــزا اســت؛  گفــت: لفظــی اســت  بنابرایــن، در تعریــف لفــظ مرکــب، می تــوان 
ثانیــًا: هــر جــزء داراى معنــا اســت؛ ثالثــًا: معنــاى اجــزاى آن، مــورد نظــر اســت.

که یکی از ویژگی هاى مذکور را نداشته باشد. لفظ مفرد لفظی است 

اقسام لفظ مفرد: 

کلمه )فعل( و ادات )حرف(. لفظ مفرد بر سه قسم است: اسم، 

ــا مجموعــه اى از اشــیا داللــت  کــه بــر یــک شــیئ ی ــا معنــاى مســتقل  اســم، لفظــی اســت ب
می کنــد؛ ماننــد: »علــی«، »گل« و »اّمــت«.

ــر  ــًا: ب کــه اواًل: داراى معنــاى مســتقل اســت؛ ثانی گفتــه می شــود  کلمــه )فعــل(، بــه لفظــی 
کنــد؛ ماننــد: »آمــد«.1 ــت  ــا آینــده، دالل گذشــته، حــال ی کارى در یکــی از زمان هــاى  ع  وقــو

کــه معنــاى مســتقلی نــدارد و به عنــوان ابــزار ترکیــب و رابطــه  ادات )حــرف(، لفظــی اســت 
گــر« و »یــا«. در جملــه بــه کار مــی رود؛ ماننــد: »اســت«، »ا

اقسام لفظ مرکب: 

گونه است: تام و ناقص. لفظ مرکب بر دو 

کــه  کامــل و تمــام نــدارد، به طــورى  کــه معنــاى  کلمــات اســت  1. مرکــب ناقــص: ترکیبــی از 

ــر آن صحیــح نیســت. ســکوت در براب

مرکب ناقص بر دو قسم است:

ــب  ــت: مرک ــه اس گون ــر دو  ــود ب ــص خ ــب ناق ــم از مرک ــن قس ــدى: ای ــص تقیی ــب ناق ــف. مرک ال

کــه از پیونــد یــک صفــت و یــک موصــوف تشــکیل می شــود؛ ماننــد »گل زیبــا« و مرکــب  وصفــی 

کار رود، در ایــن صــورت آن لفــظ را نمی تــوان مفــرد خوانــد،  گــر عبــارت »آمــد« بــه معنــاى »او آمــد« بــه  کــه ا 1 . بایــد توجــه داشــت 
بلکــه مرکــب خواهــد بــود.
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کــه از پیونــد یــک مضــاف و یــک مضاف الیــه تشــکیل می شــود؛ ماننــد »خانــه خــدا«. اضافــی 

کــه نــه ترکیــب اضافــی  کلمــات اســت  ب. مرکــب ناقــص غیــر تقییــدى: ایــن مرکــب ترکیبــی از 

اســت و نــه وصفــی؛ ماننــد: »چهــل و پنــچ« و »از مدرســه«.

کامــل و تمــام بــوده و ســکوت  کــه داراى معنــاى  کلمــات اســت  2. مرکــب تــاّم: ترکیبــی از 

در برابــر آن صحیــح باشــد؛ ماننــد: »رنگین کمــان، زیبــا اســت« و »ســوء ظــن، خــوب نیســت«.

مرکب تام بر دو قسم است:

کــه واقــع شــده،  الــف. مرکــب تــام خبــرى: 1چنیــن مرکبــی همــواره حکایــت از امــرى می کنــد 

خواهــد شــد یــا در حــال شــدن اســت، و یــا همــواره تحقــق داشــته، دارد و خواهــد داشــت؛ ماننــد: 
کنــون هــوا آفتابــی اســت«، »او خواهــد آمــد« و »انســان، فانــی اســت«. »علــی رفتــه اســت«، »ا

بلکــه خــود،  گــزارش نمی دهــد،  واقعیتــی  از  تــام،  ایــن مرکــب  انشــايى:  تــام  ب. مرکــب 

پدید آورنــده معنایــی و یــا دربردارنــده پرســش، تعجــب، درخواســت و آرزویــی اســت؛ ماننــد: 
کنــد  »بپــا خیــز!«، »سســتی نکــن!«، »آیــا او خواهــد آمــد؟«، »بــه بــه عجــب هوایــی!« و »خــدا 

ــی!«. ــه بیای ک

گفــت: اواًل: مرکــب تــام خبــرى، مّتصــف بــه صــدق  بــا توجــه بــه تعریــف یــاد شــده، می تــوان 
کــذب می شــود؛ یعنــی یــا راســت اســت و یــا دروغ، بــه خــاف جمــات انشــایی. منظــور از  و 

صــدق قضیــه، مطابقــت مفــاد آن بــا واقــع اســت.

ثانیــًا: هــر مرکــب تــام خبــرى، یــک جملــه اســت، ولــی هــر جملــه اى، لزومــًا یــک مرکــب تــام 
خبــرى نخواهــد بــود؛ زیــرا ممکــن اســت جملــه اى مرکــب تــام انشــایی باشــد.

که بگوید: هدف منطقی از تقسیم لفظ به مفرد و مرکب، آن است 

علــم منطــق، از میــان اقســام مرکــب تــام فقــط بــه بحــث از مرکــب تــام خبــرى و از میــان 
اقســام مرکــب ناقــص، فقــط بــه مرکــب ناقــص تقییــدى نظــر دارد. اقســام مفــرد نیــز بــدان 
کــه در ایــن مرکبــات بــه کار می رونــد. منطق دانــان، بــه  جهــت مــورد توجــه قــرار می گیرنــد 
گــر ســخنی از  مرکــب تــام انشــایی و مرکــب ناقــص غیرتقییــدى، بهــاى چندانــی نمی دهنــد و ا

1 . نام دیگر مرکب تام خبرى، قضیه است.

مقدمات روش درست تعريف
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آنهــا بــه میــان مــی رود، از بــاب اســتطراد اســت، زیــرا دانــش منطــق بیــش از همــه، در خدمــت 
ــد،  ــد ش ــن خواه ــدى3 روش ــاى بع ــه در درس ه ــت و چنان چ ــتداللی 2 اس ــی 1 و اس ــوم حقیق عل
ــز مرکب هــاى  ــا از مرکب هــاى ناقــص تقییــدى و نی ل، تنه ایــن دانش هــا در تعریــف و اســتدال

تــام خبــرى، اســتفاده می کننــد.

2. تقسیم لفظ به مترادف و متباين 

ــر را خواهنــد  ــا یکدیگــر مقایســه می شــوند، یکــی از دو صــورت زی ــا چنــد لفــظ ب وقتــی دو ی
داشــت:

کــه همــه الفــاظ داراى یــک معنــا باشــند؛ ماننــد »جامــه« و  الــف. تــرادف، در صورتــی 
»لبــاس«.

گانــه باشــند؛ ماننــد »قلــم« و  کــه همــه الفــاظ، داراى معنــاى جدا ب. تبایــن، در صورتــی 
»کتــاب«.

الفــاظ  از  کنــد: اســتفاده  کــه توصیــه  از ذکــر چنیــن تقســیمی آن اســت  هــدف منطقــی 
گفتــه شــود:  ل، نادرســت اســت؛ هماننــد اینکــه در مقــام تعریــف  متــرادف در تعریــف و اســتدال
ل بگویــد: »چــون هــر بشــرى انســان اســت، و  »انســان، همــان بشــر اســت«، یــا در مقــام اســتدال

هــر انســانی متفکــر اســت؛ بنابرایــن، هــر بشــرى متفکــر اســت«.4

اقسام الفاظ متباين 

کــه داراى معانــی متغایــر  کــه دانســتیم، الفــاظ هنگامــی بــا یکدیگــر متباین انــد  همان طــور 
باشــند. تغایــر میــان معانــی بــه ســه صــورت اســت:

که: 1. تماثل )مثالن(: این رابطه هنگامی بین چند معناى متغایر برقرار خواهد بود 

گــزارش دهنــدۀ امــور واقعی انــد ماننــد: فلســفه  کــه همچــون علــوم ادبــی، اعتبــارى نیســتند و  1 . مــراد از علــوم حقیقــی علومــی اســت 
و کام.

ــش  ــون دان ــی همچ ــاى نقل گزارش ه ــر  ــی ب ــًا مبتن ــت و صرف ل اس ــتدال ــه اس ــرم ب ــا مب ــاى آنه گزاره ه ــه  ک ــت  ــی اس ــود علوم 2 . مقص
کام از علــوم اســتداللی بــه شــمار می آینــد. جغرافــی نیســت. ریاضیــات، فلســفه و 

3 . ر.ک: درس پانزدهم.
ل در درس هــای پانزدهــم و پنجــاه و چهــارم  4 . توضیــح بیشــتر ایــن نکتــه در ضوابــط منطقــی تعریــف و روش درســت اســتدال

خواهــد آمــد.
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اّواًل: در یک حقیقت مشترک باشند؛

ک آنهــا در آن حقیقــت، لحــاظ و اعتبــار شــده باشــد؛ ماننــد: انســان و اســب، بــه  ثانیــًا: اشــترا
ک آن دو در »حیوانیت«.1 اعتبــار اشــترا

2. تخالــف )متخالفــان(: ایــن رابطــه هنگامــی بیــن چنــد معنــاى متغایــر برقــرار خواهــد بــود 

کی وجــود دارد  گــر جهــت اشــترا کــه یــا جهــت مشــترکی بیــن آنهــا وجــود نداشــته باشــد و یــا ا
ک آنهــا در  کــه اشــترا ــی   ــه هیــچ نحــو، لحــاظ نشــده باشــد؛ ماننــد: انســان و اســب، در صورت ب

ــود. ــاظ نش ــت لح حیوانی

کــه اجتمــاع آنهــا در مــکان،  3. تقابــل )متقابــالن(: هــرگاه معانــی متغایــر به گونــه اى باشــد 
زمــان و جهــت واحــد ممکــن نباشــد رابطــه میــان آنهــا، تقابــل اســت. تقابــل چهــار قســم دارد:2

گــر دو معنــاى متقابــل، یکــی امــرى وجــودى و دیگــرى عــدم  الــف. تقابــل تناقــض )نقیضــان(: ا

آن امــر وجــودى باشــد، آنــگاه، میــان آنهــا رابطــه تقابل نقیضــان برقــرار خواهد بود؛ مانند: انســان 
و نــا انســان. اجتمــاع و ارتفــاع دو نقیــض بــه حکــم بدیهــی عقــل محال اســت، و واســطه اى میان 

آن دو وجــود نــدارد.

ب(تقابــل ملکــه و عــدم ملکــه:3 عبــارت اســت از تقابــل امــرى وجــودى و امــرى عدمــی در 

کــه به طــور طبیعــی شایســتگی اّتصــاف بــه آن را داشــته باشــد؛ ماننــد: بینایــی و  موضوعــی 
ــراى بینــا بــودن را دارد(. کــه صاحّیــت ب کــورى )کــه همــان نبــود بینایــی از موضوعــی اســت 

کــه  کــه دو امــر وجــودى به گونــه اى باشــند  ج. تقابــل تضايــف: ایــن تقابــل هنگامــی اســت 

1 . تماثل خود داراى اقسامی است:
کــه در حقیقــت  گــر اشــتراك لحــاظ شــده در معانــی متغایــر، »حقیقــت نوعــی« آنهــا باشــد؛ ماننــد: هــادى و مهــدى  الــف. متماثــان: ا

نوعــی انســانیت بایکدیگــر مشــترکند.
کــه در جنــس حیوانیــت  ب.  متجانســان: چنانچــه اشــتراك لحــاظ شــده در معانــی متغایــر، »جنــس« آنهــا باشــد؛ ماننــد: فیــل و شــتر 

بــا یکدیگــر اشــتراك دارنــد. )بــا اصطــاح حقیقــت نوعــی و جنــس در درس شــانزدهم آشــنا خواهیــد شــد(.
کیفیــت، شــکل و هیئــت آنهــا باشــد؛ ماننــد: پرتقــال شــیرین و انــار  گــر اشــتراك لحــاظ شــده در معانــی متغایــر،  ج. متشــابهان: ا

کیفیــت شــیرین بــودن بــا یکدیگــر مشــترکند. کــه در  شــیرین 
کــه در مقــدار  گــردو  کّمیــت و مقــدار آنهــا باشــد؛ ماننــد: دو ســیب و دو  د. متســاویان: چنانچــه اشــتراك لحــاظ شــده در معانــی متغّیــر، 

دو تــا بــودن بــا یکدیگــر مشــترکند.
کاربــرد بســیار آنهــا  2 . هــر چنــد پرداختــن بــه اقســام تقابــل به طــور مســتقیم در حــوزۀ وظایــف »دانــش منطــق« نیســت اّمــا نظــر بــه 

ح و بررســی مختصــر آنهــا می پردازیــم. در علــوم انســانی بــه طــر
3 . این تقابل، »ملکه و عدم«، »عدم و ملکه« و »عدم و ِقنیة« نیز نامیده می شود.
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تعّقــل هــر یــک بــدون تعّقــل دیگــرى امــکان پذیــر نباشــد؛ ماننــد: بــاال و پاییــن.

کــه تصــّور یکــی از آن دو بــه تصــّور دیگــرى  د. تقابــل تضــاّد: عبــارت اســت از دو امــر وجــودى 

بســتگی نــدارد و در عیــن حــال بیــن آنهــا نهایــت اختــاف و جدایــی وجــود داشــته باشــد؛ ماننــد: 
گرمــا و ســرما.

ضــّدان بایــد لزومــًا صفــت باشــند. بنابرایــن، انســان و ســنگ بــا یکدیگــر رابطــه تضــاّد 
ندارنــد.

 

چکيده 

 1. لفــظ بــه اعتبــار تعــدد اجــزاء و دارای معنــای مقصــود بــودن یــا نبــودن هــر یــک از اجــزاء، 
دارای تقســیم زیــر اســت: 

 

 

 

 

 

لفظ

مفرد
اسم
فعل

(حرف)ادات 

مرکب

تام
خبری
انشایی

ناقص
تقییدی

غیر تقییدی

متباینان

مثالن

متماثالن

متجانسان

متساویان

متشابهان
متخالفان

متقابالن

متناقضان

متضایفان

متضادان

ملکه و عدم

 2. علــم منطــق، از میــان اقســام مرکــب تــام، فقــط بــه بحــث از مرکــب تــام خبــرى و از میــان 
اقســام مرکــب ناقــص، فقــط بــه مرکــب ناقــص تقییــدى، نظــر دارد. اقســام مفــرد نیــز، بــدان 

کــه در ایــن مرکبــات، بــه کار می رونــد. جهــت مــورد توجــه قــرار می گیرنــد 

کــه بــا یکدیگــر مقایســه شــوند نســبت میــان آنهــا بــه دو صــورت اســت:   3. دو لفــظ وقتــی 
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تــرادف، تبایــن.

 4. الفاظ متباین دارای تقسیم زیر هستند:

 

 

 

 

 

لفظ

مفرد
اسم
فعل

(حرف)ادات 

مرکب

تام
خبری
انشایی

ناقص
تقییدی

غیر تقییدی

متباینان

مثالن

متماثالن

متجانسان

متساویان

متشابهان
متخالفان

متقابالن

متناقضان

متضایفان

متضادان

ملکه و عدم

ل، نادرست است.  5. از نگاه منطقی، استفاده از الفاظ مترادف در تعریف و استدال

پرسش ها 

کرده، ویژگی هاى لفظ مرکب را توضیح دهید. 1. لفظ مفرد و مرکب را تعریف 

2. اقسام لفظ مفرد را با ذکر مثال توضیح دهید.

3. اقسام لفظ مرکب را با ذکر مثال نام ببرید.

کنید. 4. انواع لفظ مرکب ناقص را با ذکر مثال، تعریف 

کنید. 5. اقسام مرکب تام را با ذکر مثال تعریف 

6. هدف منطقی از تقسیم لفظ به مفرد و مرکب چیست.

کنید. 7. مترادف و متباین را با ذکر مثال تعریف 

8. هدف منطقی از تقسیم لفظ به مترادف و متباین چیست؟

مقدمات روش درست تعريف
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9. اقسام لفظ متباین را با ذکر مثال فقط نام ببرید؟

* هم اندیشی 

 1. چرا علم منطق بیش از همه در خدمت علوم حقیقی و استداللی است ؟

 2. آیــا می  توانیــد بــرای هــر یــک از اقســام لفــظ مفــرد، مرکــب، متــرادف و متبایــن مثــال-
کنیــد؟  هایــی غیــر از آنچــه در درس آمــده ذکــر 
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درسدهم

تقسیمات لفظ )2(

گذشــته بــا برخــی از تقســیمات لفــظ آشــنا شــدیم. در ایــن درس ضمــن آشــنایی بــا  در درس 
کــه دانســتن آنهــا می توانــد مــا را در  گرفــت  تقســیم دیگــر لفــظ، مطالــب ارزنــده ای را فراخواهیــم 

دســتیابی بــه روش درســت تفکــر و تعریــف یــاری نمایــد.

 

3. تقسیم لفظ به مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز

لفــظ، به اعتبــار وحــدت یــا تعــدد معنــا بــه مختــص، مشــترک، منقــول، مرتجــل، حقیقــت 
ــه  ک ــی  ــتیم هنگام ــدیم1. دانس ــنا ش ــق 1 آش ــیم در منط ــن تقس ــا ای ــود. ب ــیم می ش ــاز تقس و مج
ــا معنــاى آن در نظــر می گیریــم، یکــی از صورت هــاى پنج گانــه مذکــور را خواهــد  یــک لفــظ را ب

داشــت .

این اقسام را به صورت نمودار ذیل می توان توضیح داد:

درباره هر یک از اقسام مذکور نکات زیر، حائز اهمیت است.

1. در حقیقت و مجاز، باید دانست:

کــه بــا معنــاى حقیقــی  ع لــه  ع لــه، »حقیقــت« و بــه معنــاى غیــر موضو اواًل: بــه معنــاى موضو
گفتــه می شــود. ارتبــاط دارد، »مجــاز«، 

کنــار تقســیمات مذکــور، محــل تأمل اســت، زیرا  ثانیــًا: تقســیم لفــظ بــه حقیقــت و مجــاز، در 
ــه  ع ل از ســویی، هــر یــک از اقســام مختــص، مشــترک، منقــول و مرتجــل، یــا در معنــاى موضو
کــه در صــورت اّول، حقیقــت و در حالــت دوم، مجــاز خواهنــد  خــود بــه کار می رونــد یــا خیــر، 

1 . ر. ك: منطق 1، درس چهارم.
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92

دانـــــش منطـــــــق

بــود. از ســوى دیگــر، تقســیم لفــظ بــه اقســام مزبــور بــه اعتبــار مقایســه لفــظ بــا معنــاى آن اســت 
کــه واضــع در مقــام وضــع، آن را تصــور می کنــد.  و مقصــود از معنــا در اینجــا، مفهومــی اســت 

حــال آنکــه دســت کم بســیارى از معانــی مجــازى، از حــوزه تصــور واضــع، بیــرون اســت.

2. در مشترک لفظی 1، باید دانست:

اّواًل: مــراد از عــدم ســبقت وضعــی بــر وضــع دیگــر، ســبقت زمانــی نیســت؛ یعنــی چنیــن 
کــه بــراى معانــی متعــدد در یــک زمــان وضــع شــده  گفتــه شــود  کــه مشــترک، بــه لفظــی  نیســت 
کــه نســبت لفــظ واحــد بــه معانــی متعــدد، یکســان اســت، بــه  باشــد، بلکــه مقصــود ایــن اســت 
کــه ارتبــاط و انــس لفــظ بــا یــک معنــا، بیــش از ارتبــاط آن بــا ســایر معانــی نیســت.  نحــوى 
گــر مــراد از »عــدم ســبقت«، تقــارن زمانــی چنــد وضــع بــا هــم باشــد، از ســویی بــا  بدیهــی اســت ا
تجــارب وجدانــی مــا منافــات دارد؛ به طــور مثــال مــا علــم بــه هم زمانــی وضــع لفــظ »مهــر« بــراى 
معانــی خورشــید، محبــت، هفتمیــن مــاه ســال شمســی، نداریــم. از ســوى دیگــر، چــه بســا لفــظ 
گــون، پدیــد  گونا مشــترک بــه ســبب وضــع لفظــی واحــد بــراى معانــی مختلــف توســط طوایــف 
ــور را در یــک  ــرد تمــام ایــن اقــوام، لفــظ مزب ک ــوان ادعــا  کــه در ایــن صــورت نمی ت آمــده باشــد 

کرده انــد! گــون، وضــع  گونا ــراى معانــی  زمــان، ب

ایفــا  شــعر  به خصــوص  و  ادبّیــات  در  مهّمــی  نقــش  لفظــی،  مشــترکات  چنــد  هــر  ثانیــًا: 
گاه منشــأ رهزنی هــاى فکــرى بســیارى می شــوند؛  می کننــد، اّمــا در علــوم و به ویــژه در فلســفه، 
کــه دارد توّجــه  گــون و اشــتباه انگیــزى  گونا کاربردهــاى  بــراى نمونــه بــه واژه »جبــر« و برخــی 

کنیــد:

الف. جبر به معناى جبران کردن و برطرف نمودن نقص؛

ب. جبر به معناى شکسته بندى؛

ج. جبر به معناى تحت فشار قراردادن و مجبور کردن؛

که در آن به جاى اعداد از حروف استفاده می شود؛ د. جبر به معناى نوعی محاسبه 

هـ. جبر به معنای ضرورت و حتمّیت.

1 . در درس یازدهم با اصطاح دیگرى به نام »مشترك معنوى« نیز آشنا خواهیم شد.
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عــدم تمییــز میــان معانــی یادشــده و خلــط آنهــا بــا مفهــوم ضــرورت و حتمّیــت، ســبب 
ــی مشــترک و تعییــن  ــان فاســفه شــده اســت. از ایــن رو، توضیــح معان ــی می مشــاجرات طوالن

معنــاى مــورد نظــر در هــر مبحثــی امــرى ضــرورى و اجتنــاب ناپذیــر اســت.

3. در مرتجل، باید دانست:

کــه واضــع، معنــاى الحــق را بــا ماحظــۀ معنــاى ســابق، وضــع نکــرده اســت،  مهــم آن اســت 
ــق باشــد؛ ماننــد »محســن« 

َ
هــر چنــد ممکــن اســت به طــور اتفاقــی بیــن آن دو مناســبتی نیــز محّق

کــه  ــام شــخصی قــرار می گیــرد  گاه ن کــه معنــاى نخســت آن، »احســان کننده« اســت،  ــا ایــن  ب
کــه چنیــن نیســت. گاه اســم فــردى قــرار می گیــرد  انســانی نیکــوکار اســت و 

4. در منقول، باید دانست:

اواًل، منقــول چهــار رکــن دارد: معنــاى ســابق )منقول منــه(، معنــاى الحــق )منقول الیــه(، 
نقل دهنــده معنــا از ســابق بــه الحــق )ناقــل(، و لفــظ نقــل داده شــده )منقــول(.

ــد، آن  ــرف باش ــل، ع ــر ناق گ ــا، ا ــود. مث ــده می ش ــل آن نامی ــام ناق ــه ن ــی ب ــر منقول ــًا، ه ثانی
ــه )از  ــد: داّب ــد؛ مانن ع باشــد، آن را منقــول شــرعی می نامن ــر ناقــل آن شــر گ را منقــول عرفــی و ا

ــوة )از دعــا بــه نمــاز(. ــا( و صل جنبنــده بــه چارپ

تقســیم لفــظ بــه مختــص، مشــترک، منقــول، مرتجــل و حقیقــت و مجــاز، اختصــاص بــه 
کــه بــه  کلمــات و ادوات نیــز یافــت می شــود؛ ماننــد: »نوشــت« و »بــا«  اســم نــدارد، بلکــه در ســایر 
کــه مشــترک بیــن معنــاى »صیــرورت« و »اعــراض  معنــاى واحــدى اختصــاص دارد و »گشــت«، 
کــه مشــترک بیــن معنــاى »ابتــدا« و »تبعیــض« و معانــی دیگــر اســت  کــردن« اســت، یــا »ِمــْن« 
ع لــه، و معنــاى مجــازى آن یعنــی »شــدید زد«، و »صلــوة  کلمــه »ُکشــت« بــه معنــاى موضو و یــا 

کــه بــه معنــاى منقــول آن یعنــی »نمــاز خوانــد« اســت. گــزارد« 

کنــد: در تعریــف و  کــه توصیــه  مهم تریــن هــدف منطقــی از چنیــن تقســیمی آن اســت 
کــه می توانــد در بردارنــده معانــی  ل بایــد از اســتفاده لفــظ مشــترک، مجــاز و یــا هــر لفظــی  اســتدال

کنــد. کــه مقصــود را روشــن  کمــک قرینــه اى  کــرد، مگــر بــا  متعــدد باشــد اجتنــاب 

کامــًا قطــع نشــده اســت،  کــه ارتبــاط آنهــا بــا معنــاى اولیــه  منقــول و مرتجــل نیــز مادامــی 
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گرفتــه شــوند. در درس هــاى بعــدى ایــن نکتــه به خوبــی  ل و تعریــف، بــه کار  نبایــد در اســتدال
الفاظــی  از  به جاســت  اســتداللی  مطالــب  و  علمــی  اســلوب هاى  در  کــه  شــد  خواهــد  روشــن 

ــص(. ــد )مخت ــدى دارن ــاى واح ــه معن ک ــود  ــتفاده ش اس

ح تقســیمات  کــه بهتریــن جایــگاه طــر در خاتمــه، تذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 
کــه  کرده انــد دانــش »فلســفه« اســت؛ چــرا  کــه بســیارى از دانشــمندان چنیــن  مذکــور همچنــان 

ایــن تقســیمات:

اّواًل: به حقایق خارجی مربوط می شود و ارتباط چندانی با لفظ ندارد؛

ثانیًا: به طور مستقیم نقشی در »روش درست تفکر« ندارد.

آنچــه ســبب شــده اســت تــا برخــی از منطق دانــان ایــن مبحــث را در منطــق مــورد مطالعــه 
ح شــده در متــون آموزشــی مختلــف و فوایــد  کاربــرد مصطلحــات مطــر قــرار دهنــد، فراوانــی 

ارزشــمند علمــی آن اســت.

 

چکيده 

ــه مختــص، مشــترک، منقــول، مرتجــل، حقیقــت و مجــاز تقســیم  ــارى ب  1. لفــظ به اعتب
می شــود.

هــر  منقــول؛  ناقــل،  منقول الیــه،  منقول منــه،  دارد:  وجــود  رکــن  چهــار  منقــول،  در   .2  
منقولــی بــه نــام ناقــل آن نامیــده می شــود؛ مثــل: منقــول شــرعی و منقــول عرفــی.

پرسش ها 

 1. الفــاظ مختــص، مشــترک، منقــول، مرتجــل و حقیقــت و مجــاز را بــا ذکــر مثــال، تعریــف 
. کنید

 2. هــدف منطقــی از تقســیم لفــظ بــه »مختــص، مشــترک، منقــول، مرتجــل و حقیقــت و 
مجــاز« چیســت؟
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* هم اندیشی 

آیــا می توانیــد بــرای هــر یــک از اقســام لفــظ مختــص، مشــترک، منقــول، مرتجــل،   .1  
کنیــد؟ آمــده ذکــر  از آنچــه در درس  حقیقــت و مجــاز مثال هایــی غیــر 

کتاب هــای منطقــی حــذف  ــا بــه نظــر شــما بهتــر نیســت برخــی از تقســیمات لفــظ از   2. آی
شــود؟ چــرا؟

مقدمات روش درست تعريف
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درسیازدهم

مفهوم و مصداق 

کردیــم 1 یکــی از رســالت هاى خطیــر منطقــی، »ارائــه روش درســت  پیــش از ایــن بیــان 
کــرد؛  گــذر  گفتیــم2 بدیــن منظــور بایــد از بحــث لفــظ و احــکام آن  تعریــف« اســت. همچنیــن 
زیــرا بــراى تعریــف و شــناخت مجهــول، بایــد از مفاهیــم بهــره جســت و چنیــن بهــره اى نیازمنــد 

قالــب و ظرفــی بــه نــام »لفــظ« اســت.

گــر لفــظ، قالبــی بــراى معنــا و مفهــوم اســت، خــود معنــا و مفهــوم چیســت؟ چگونــه  حــال ا
کــرد؟ کــه در قالــب لفــظ اســت، بــراى ارائــه تعریــف درســت اســتفاده  می تــوان از مفهومــی 

 

مفهوم

کــه در  »مفهــوم«، به لحــاظ ادبــی، اســم مفعــول اســت و مــراد از آن، هــر صورتــی اســت 
کــه چــون آینــه نشــان دهنده حقیقتــی اســت؛ خــواه ایــن صــورت بــه  ذهــن وجــود دارد. صورتــی 
گونــه دیگــر. ســبب لفــظ در ذهــن تحقــق یابــد، یــا بــا مشــاهده وجــود خارجــی شــیئ و یــا بــه هــر 

چــه  و...  آب  مــاه،  خورشــید،  بــاران،  شــکوفه،  از  صورتــی  مــا،  ذهــن  در  کــه  هنگامــی 
کــی در  به واســطه الفــاظ آنهــا و چــه توســط مشــاهده وجــود خارجــی آنهــا، نقــش می بنــدد، ادرا

گفتــه می شــود. کــه بــه آن »مفهــوم«  ذهــن شــکل می گیــرد 

در بسیارى از استعماالت، مفهوم، معنا، مدلول و تصّور بر یکدیگر منطبق می شوند.

مصداق 

مصــداق عبــارت اســت از آنچــه مفهــوم بــر آن صــدق می کنــد؛ مثــًا: »محمــد« و »علــی« 

1 . ر.ک: درس اول.
2 . ر.ک: درس هفتم.

مقدمات روش درست تعريف
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کــی از  کــی از مفهــوم و مفهــوْم حا مصــداق مفهــوم انســان هســتند. بــه عبــارت دیگــر، لفــْظ حا
ج از ذهــن اســت؛ مثــل  گاه حقیقتــی خــار مصــداق اســت. بایــد دانســت مصــداق یــک مفهــوم، 
گاه افــراد  ج ذهــن هســتند و  کــه مصادیــق آن، ماننــد محمــد و علــی در خــار مفهــوم انســان 
کــه مصادیق  کلــی و تصــور و تصدیــق  مفهــوم فقــط در ظــرف ذهــن تحقــق دارنــد؛ ماننــد مفهــوم 

ج از ذهــن وجــودى ندارنــد. آنهــا، مثــل مفهــوم »شــریک بــارى« و »دریــاى جیــوه« در خــار

مفهوم کلی و مفهوم جزئی 

به نظر مشهور، مفهوم یا تصور، بر دو قسم است:

کــه تنهــا بــر یــک مصــداق، »قابــل صــدق« اســت؛ ماننــد: کعبه،  1. مفهــوم جزئــی: مفهومــی 
علــی، ایران و مشــهد.

ــد:  ــت؛ مانن ــدق« اس ــل ص ــداق، »قاب ــک مص ــش از ی ــر بی ــه ب ک ــی  ــی: مفهوم کّل ــوم  2. مفه
انســان و اقیانــوس.

گفت: بدین ترتیب، بر اساس نظر ایشان می توان 

کّلــی بــودن یــک مفهــوم بــه ترتیــب »عــدم قابلیــت صــدق« و »قابلیــت  ک جزئــی و  اواًل: مــا
صــدق« بــر مصادیــق متعــدد اســت. بنابرایــن، تحقــق یــا عــدم تحقــق مصــداق خارجــی، و 

ــدارد. کّلیــت و جزئیــت مفهــوم ن ــی در  ــودن آن، دخل ــا بی شــمار ب محــدود ی

کــه دال بــر معنــاى جزئــی  کّلــی و جزئــی، می تــوان لفظــی را  بــا توجــه بــه تقســیم مفهــوم بــه 
کّلــی« نامیــد. در ایــن  ــی اســت، »لفــظ  کّل کــه دال بــر معنــاى  اســت، »لفــظ جزئــی« و لفظــی را 
کّلــی از قبیــل نام گــذارى »داّل« بــه اســم »مدلــول« خواهــد  صــورت تقســیم الفــاظ بــه جزئــی و 

بــود.

کّلــی  کــرد« نیــز از مفاهیــم  ثانیــًا: مفهــوم افعالــی ماننــد »توبــه می کنــد« و »انقــاب خواهــد 
اســت؛ زیــرا ایــن مفاهیــم قابــل صــدق بــر مصادیــق متعــدد اســت. پــس ویژگــی »کّلــی بــودن« 

هــم در مدلــول برخــی از اســما یافــت می شــود و هــم در مدلــول برخــی از افعــال.
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تحقيقی درباره مفهوم کّلی  )برای مطالعه(

کّلــی، »مشــترک معنــوى« اســت. در درس دهــم بــا مشــترک لفظــی آشــنا  نــام دیگــر مفهــوم 
ــاره  ــن دو اش ــرق ای ــه ف ــوى، ب ــی و معن ــترک لفظ ــاره مش ــی درب ــر توضیح ــا ذک ــون ب کن ــدیم. ا ش

می کنیــم.

کــه بــا چنــد وضــع و قــرارداد  چنان کــه دانســتیم، »مشــترک لفظــی« عبــارت اســت از لفظــی 
کــه یــک بــار بــراى  بــراى معانــی متعــدد جعــل شــده اســت؛ ماننــد لفــظ »شــیر« در زبــان فارســی 
کــه در ســینه حیوانــات پســتان دار بــه  گوارایــی  حیــوان درنــده معــروف، و بــار دیگــر بــراى مایــع 

 وجــود می آیــد و بــار ســوم بــراى شــیر آب، وضــع شــده اســت.

کــه  ــر معنایــی می کنــد  ــت ب ــا یــک وضــع، دالل کــه ب ــا »مشــترک معنــوى«، لفظــی اســت  اّم
ــر مصادیــق متعــدد اســت. قابــل انطبــاق ب

بنابراین، مهم ترین فرق ها بین مشترک لفظی و مشترک معنوى عبارت است از:

1. مشــترک لفظــی نیازمنــد بــه وضع هــاى متعــددى اســت، ولــی مشــترک معنــوى نیــازى 
بــه بیــش از یــک وضــع نــدارد.

کــه قابــل صــدق بــر افــراد و مصادیــق متعــدد  2. مشــترک معنــوى معنــاى واحــدى اســت 
کــه بــراى آنهــا وضــع شــده اســت، صــدق  اســت، ولــی مشــترک لفظــی فقــط بــر معانــی معــدودى 
می کنــد؛ هرچنــد هــر یــک از آن معانــی خــود قابلیــت انطبــاق بــر مصادیــق متعــدد را داشــته 

باشــد.1

کــه فهمیــدن آن نیــاز بــه قرینــه اى  3. معنــاى مشــترک معنــوى معنــاى واحــد عاّمــی اســت 
کــه تعییــن هــر یــک نیــاز بــه قرینــه  نــدارد، ولــی مشــترک لفظــی  داراى معانــی متعــددى اســت 

تعیین کننــده دارد.

کــه در ذهــن وجــود دارد و  گــر مــراد از »مفهــوم«، هــر صورتــی اســت  کــه ا بایــد دانســت 
کــه »قابلیــت صــدق« بــر بیــش از یــک مصــداق را دارد،  مقصــود از »کّلــی«، هــر مفهومــی اســت 
کّلــی اســت؛ زیــرا صــورت انعــکاس یافتــه  کــه مفهــوم اســت،  بنابرایــن، هــر مفهومــی از آن جهــت 

کیدی دارد. 1 . با دقت در فرق نخست نیاز به ذکر این تفاوت باقی نمی ماند و بیان این اختاف صرفًا جنبۀ تأ

مقدمات روش درست تعريف
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کــه قابلیــت  در ذهــن، هــر چنــد تنهــا حکایت گــر یــک مصــداق معّیــن باشــد، بــاز هــم از آن جهــت 
ــی و  کّل ــر ایــن اســاس، تقســیم مفهــوم بــه  ــی خواهــد بــود. ب کّل ــر افــراد متعــدد را دارد،  صــدق ب

جزئــی بــا قواعــد درســت تقســیم، مطابــق نخواهــد بــود.1

گفتــه شــود: وجــود، بــه معنــاى  کــه  کّلــی، صحیــح ایــن اســت  بنابرایــن، در تعریــف جزئــی و 
آنچــه واقعیــت دارد، دو قســم اســت:

ــاورا  ــت از م ــه در ظــرف ذهــن هســت و خــود حکای ک ــف. وجــود ذهنــی: یعنــی واقعیتــی  ال
نامیــده  مفهــوم  آن  کــه اصطاحــًا »نفس األمــر«  را  آن، چیــزى  یعنــی ذهــن به وســیله  دارد؛ 

را نشــان می دهــد. گل واقعــی  کــه  گل  می شــود، می فهمــد؛ ماننــد صــورت 

کــه در حقیقــت، نفس  األمــر عینــی وجــود ذهنــی  ب. وجــود خارجــی: یعنــی واقعیــت شــیئ، 
اســت؛ ماننــد وجــود عینــی  گل.

کّلــی و شــریک پذیر اســت و وجــود عینــی و خارجــی  صــورت و وجــود ذهنــی، همــواره مفهــوم 
شــیئ همــواره ممتــاز و شــریک ناپذیر اســت. بــا ایــن بیــان، دو نکتــه بــه خوبــی روشــن می شــود:

کّلــی اســت و اصطــاح جزئــی بــه معنــاى حقیقتــی شــریک ناپذیر،  اواًل: مفهــوم، همــواره 
ــود. ــراى مفهــوم نخواهــد ب اساســًا وصفــی ب

کیــدى اســت نــه احتــرازى، درســت ماننــد وصف  ثانیــًا: وصــف »کّلــی« بــراى مفهــوم، قیــد تأ
گــوش بــرای مثلث.2 ســه 

کلــی اســت  کــه مفهــوم اســت  کــه هرچنــد مفهــوم از آن رو  برخــی از محققــان بــر ایــن باورنــد 
کــه در آن لحــاظ می شــود جزیــی  می باشــند. امــا برخــی از مفاهیــم بــا اعتبــار خصوصیاتــی 

کــه تاش هاى فکرى دانشــمندان  کّلــی بحــث می شــود، چــرا  در منطــق، غالبــا3 از مفاهیــم 
ــم شــیمی، یــک  ع عل ــًا موضــو ــی اســت. مث کّل ــه قوانیــن  ــراى دســت یافتن ب ــوم، جملگــی  ب عل

1 . در درس بیستم با قواعد تقسیم آشنا خواهیم شد.
کیــدى تقســیم می شــود. قیــد احتــرازى، مفهــوم قبــل از خــود را بــه اقســامی تقســیم می کنــد؛  2 . قیــد بــه اعتبــارى بــه احتــرازى و تأ
کیــدى چنیــن نیســت بلکــه تنهــا مفهــوم  گل ســفید و غیــر ســفید تقســیم می کنــد امــا قیــد تأ کــه آن را بــه  گل  ماننــد قیــد ســفید بــراى 

کیــد می کنــد ماننــد بــرف ســفید. قبــل خــود را تأ
ــن  ــد بنابرای ــت می آین ــی بدس ــی حقیق ــدد جزئ ــوارد متع ــی م ــات از بررس ــد مجرب ــد آم ــوم خواه ــل و س ــه در درس چه 3 . همچنان ک

کار دارد. ــرو  ــی س ــا جزئ ــا ب ــه قضای گون ــن  ــت کم در ای ــی دس منطق
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ــه  ــت؛ بلک ــود دارد، نیس ــگاه وج ــن در آزمایش ــخص و معی ــور مش ــه به ط ک ــرى  ــداق از عنص مص
کــه نقــش  کّلــی اســت. پــس منطــق، به عنــوان روشــی  ع آن خــواص یــک عنصــر بــه نحــو  موضــو
ــی و چگونگــی مصــون مانــدن  کّل خــادم علــوم را ایفــا می کنــد، بایــد بــه چنــد و چــون مفاهیــم 

کشــف مجهــوالت و قوانیــن، بپــردازد. اندیشــه از خطــا در جریــان 

 

چکيده 

کــه چــون آینــه،  ــی  کــه در ذهــن وجــود دارد؛ صورت  1. مــراد از مفهــوم، هــر صورتــی اســت 
نشــان دهنــده حقیقتــی اســت.

 2. آنچه مفهوم بر آن صدق می کند، مصداق نامیده می شود.

کی از مصداق است. کی از مفهوم و مفهوم حا  3. لفظ، حا

کّلی.  4. مفهوم یا تصور بر اساس نظر مشهور دو قسم است: جزئی و 

که واقعیت دارد، بر دو قسم است: ذهنی و خارجی.  5. وجود، به معناى آنچه 

کــه تــاش دانشــمندان، در  کّلــی بحــث می شــود، چــرا   6. در منطــق، غالبــا از مفاهیــم 
کّلــی اســت. بســیاری از مــوارد بــراى دســت یافتــن بــه قوانیــن 

پرسش ها 

کنید.  1. »مفهوم« و »مصداق« را با ذکر مثال تعریف 

کنید. کّلی و جزئی را با ذکر مثال تعریف   2. مفهوم 

کّلــی و جزئــی بــا قواعــد درســت تقســیم، مطابــق نیســت؟ به طور   3. چــرا تقســیم مفهــوم بــه 
ح دهید. کامــل و دقیــق شــر

کنید.  4. وجود ذهنی و وجود خارجی را با ذکر مثال تعریف 

مقدمات روش درست تعريف
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* هم اندیشی  

آیا می توان با نظر دقیق مفهوم، معنا، تصور و مدلول با یکدیگر مترادف اند؟
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درسدوازدهم

تقسیمات مفهوم

کــی از مفهــوم و  گذشــته بــا مفهــوم و مصــداق آشــنا شــدیم. دانســتیم لفــظ حا در درس 
گیــری برخــی از تقســیمات مفهــوم، بــا  کــی از مصــداق اســت. در ایــن درس ضمــن فرا مفهــوم حا

چگونگی هــای ماحظــه مفهــوم نیــز آشــنا خواهیــم شــد.

 

جزئی حقيقی و جزئی اضافی 

کثر منطق دانان به دو معنا به کار می رود: جزئی در اصطاح ا

کــه بــر بیــش از یــک فــرد قابــل انطبــاق نیســت؛ ماننــد ایــن  الــف. جزئــی حقیقــی: مفهومــی 
. قلم

کــه در مقایســه بــا مفهــوم دیگــر، به لحــاظ تعــداد افــراد قابــل  ب. جزئــی اضافــی: مفهومــی 
صــدق بــر آن، محدودتــر اســت، چــه ایــن مفهــوم فقــط بــر یــک فــرد قابــل انطبــاق باشــد و چــه 
ــوم  ــم، مفه ــر بگیری ــوان را در نظ ــان و حی ــی انس کّل ــوم  ــر دو مفه گ ــًا ا ــرد. مث ــک ف ــش از ی ــر بی ب
حیــوان، شــامل افــرادى بیــش از مصادیــق انســان می شــود؛ پــس مفهــوم انســان در مقایســه بــا 

مفهــوم حیــوان، جزئــی اضافــی اســت.1

کّلی متواطی و مشّکک 

کّلی 2 بر دو قسم است: مفهوم 

کــه دربــاره مفهــوم بیــان شــد، جزئــی حقیقــی چیــزى جــز وجــود خارجــی شــیئ نیســت،  1 . شــایان دقــت اســت بــر اســاس تحقیقــی 
زیــرا آنچــه بــه واقــع، شــریک ناپذیر اســت، هســتی عیــن شــیئ اســت نــه مفهــوم و صــورت ذهنــی آن.

کیدى است نه احترازى! کلی براى مفهوم، قید تا که صفت  2 . براساس تعریف دقیق مفهوم، به خوبی روشن است 

مقدمات روش درست تعريف

 

 

 



104

دانـــــش منطـــــــق

کــه انطبــاق آن بــر مصادیــق، یکســان اســت؛ ماننــد  1. متواطــی: عبــارت اســت از مفهومــی 
گفــت برخــی  کــه صــدق آن بــر همــه افــراد خــود یکســان اســت و نمی تــوان  کّلــی »جســم«  مفهــوم 

از مصادیــق از بعضــی دیگــر جســم ترند!

کــه انطبــاق آن بــر مصادیق، یکســان نیســت؛ مانند  2. مشــّکک: عبــارت اســت از مفهومــی 
گــون اســت؛ به طــورى  گونا ــر مصادیقــش، متفــاوت و  کــه صــدق آن ب ــی »زیبایــی«  کّل مفهــوم 

کــه بعضــی از افــراد، نســبت بــه برخــی دیگــر زیباترنــد.

کــه دال بــر معنــاى  بــا توجــه بــه تقســیم مفهــوم بــه متواطــی و مشــّکک، می تــوان لفظــی را 
کــه دال بــر معنــاى مشــّکک اســت، »لفظ مشــّکک«  متواطــی اســت، »لفــظ متواطــی« و لفظــی را 

نامید.

کّلــی بــه متواطــی و مشــّکک،  منطقــی بــا تبییــن جزئــی حقیقــی و اضافــی و نیــز تقســیم 
کــه در جــاى خــود1 بــا آن آشــنا  ل تعقیــب می کنــد  هــدف مهمــی را در روش درســت اســتدال

خواهیــم شــد.

داللت لفظ بر مفهوم و مصداق 

کــه مهم تریــن خاصیــت لفــظ، حکایت گــرى و داللــت اســت. لفــظ  پیش تــر2 دانســتیم 
کــی از مصــداق اســت. حــال بایــد بدانیــم هنــگام مواجهــه بــا یــک  کــی از مفهــوم و مفهــوم حا حا
گــذر از مفهــوم، فقــط بــه مصــداق آن توجــه  گاه بــا  گاه تنهــا بــر مفهــوم آن نظــر داریــم و  لفــظ، 
می کنیــم و اساســًا هیــچ ماحظــه اى در مــورد مفهــوم ذهنــی آن نداریــم؛ ماننــد لفــظ »انســان« 
گاه مصــداق آن یعنــی علــی،  گاه فقــط مفهــوم آن یعنــی »حیــوان ناطــق« مقصــود اســت و  کــه 

حســن، حســین و... منظــور اســت.

ماحظــه مفهــوم لفــظ بــا صرف نظــر از مصادیــق آن، اصطاحــًا »حمــل اّولــی« و ماحظــه 
کــه - به واســطه مفهــوم - از مصادیــق آن حکایــت می کنــد، »حمــل شــایع«  لفــظ، از آن جهــت 

نامیــده می شــود.

توجــه بــه حمــل اّولــی و شــایع در ماحظــه یــک لفــظ یــا تصــور، نقــش حیاتــی در فهــم 

1 . در بحث تقسیم قضایا و نیز صناعت جدل و مغالطه.
2 . ر.ک: درس هفتم.
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درســت جمــات دارد و ایــن مهــم خــود در روش درســت تفکــر داراى اهمیــت زیــادى اســت؛ 
ع ماحظــه،  ــو ــه ایــن دو ن ــا عنایــت ب ــه ظاهــر نادرســت ب کــه بســیارى از عبــارات ب ــه اى  به گون

صحیــح خواهــد بــود.

کنید: براى آنکه تفاوت میان این دو ماحظه روشن شود، به مثال هاى زیر توجه 

کســی در نظــر  1. وقتــی ادیــب می گویــد: »فعــل، مبتــدا واقــع نمی شــود« ممکــن اســت 
بــدوى بــر او خــرده بگیــرد و بگویــد: در همیــن جملــه به لحــاظ ترکیبــی، »فعــل« مبتــدا و »مبتــدا 
ــدا واقــع نمی شــود؟! گفتــه می شــود فعــل مبت ــه  ــر آن اســت؛ پــس چگون واقــع نمی شــود«، خب

گرفتــه، مفهــوم فعــل اســت و آنچــه  گفــت: آنچــه در ایــن ترکیــب، مبتــدا قــرار  در پاســخ بایــد 
گــر فعــل بــه حمــل  کنــد، مصــداق آن اســت. بنابرایــن، ا در جملــه نمی توانــد نقــش مبتــدا را ایفــا 
ــایع در  ــل ش ــه حم ــر ب گ ــت و ا ــود- نادرس ــع نمی ش ــدا واق ــل مبت ــه – فع ــود، جمل ــاظ ش ــی لح اّول
گرفتــه شــود، درســت خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر، »فعــل« بــه حمــل اولــی، مبتــدا واقــع  نظــر 

می شــود و »فعــل« بــه حمــل شــایع، مبتــدا واقــع نمی شــود.

کلیــد حــّل  کامــل بــر نحــوه ماحظــه یــک لفــظ،  کــه ماحظــه می کنیــد وقــوف  همان طــور 
بســیارى از عبــارات بــه ظاهــر نادرســت اســت.

2. وقتــی منطقــی می گویــد: »جزئــی، جزئــی اســت« یعنــی صــدق جزئــی بــر مــوارد متعــدد، 
کتــاب«، »مکــه« و »محّمــد«  محــال اســت. در حالی کــه جزئــی بــر مــوارد بســیارى چــون »ایــن 
ــی  ــی، جزئ ــارت »جزئ ــاب عب ــن حس ــا ای ــت و ب ــی اس کّل ــی  ــت، جزئ ــن جه ــد و بدی ــدق می کن ص

اســت« نادرســت خواهــد بــود!

گفــت: مفهــوم جزئــی، یعنــی جزئــی بــه حمــل اّولــی،  در پاســخ بــه ایــن ماحظــه می تــوان 
کّلــی اســت و بــر مــوارد متعــدد صــدق می کنــد؛ اّمــا مصــداق جزئــی یعنــی جزئــی بــه حمــل شــایع، 
کّلــی اســت« و »جزئــی  بــر مــوارد متعــدد قابــل انطبــاق نیســت. بنابرایــن »جزئــی بــه حمــل اّولــی، 

بــه حمــل شــایع، جزئــی اســت«.
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چکيده 

 1. جزئی به دو معنا به کار می رود: حقیقی و اضافی.

کّلی بر دو قسم است: متواطی و مشّکک.  2. مفهوم 

گویند.  3. ماحظه مفهوم لفظ، با صرف نظر از مصادیق را حمل اّولی 

گویند. گرفتن مصادیق را حمل شایع   4. ماحظه مفهوم لفظ، با در نظر 

پرسش ها 

کنید.  1. جزئی حقیقی و جزئی اضافی را با ذکر مثال تعریف 

کنید. کلی مشّکک را با ذکر مثال تعریف   2. کّلی متواطی و 

کنید.  3. حمل اّولی و حمل شایع را با ذکر مثال تعریف 

* هم اندیشی  

 1. آیا بکار بردن اصطاح جزئی به جای جزئی حقیقی درست است ؟چرا؟

 2. آیا مفهوم »علی« نسبت به مفهوم »انسان« جزئی حقیقی است یا اضافی چرا؟

کــدام  توســط  بــار  اولیــن  و »شــایع صناعــی«  اّولــی«  می دانیــد اصطــاح  »حمــل  آیــا   .3  
شــد؟ ح  کتابــی مطــر چــه  در  و  اســامی  دانشــمند 

کلی به اعتبار مصادیق خارجی، به چند صورت ممکن است باشد؟  4. مفهوم 

ــا اختــاف حمــل درســتی و نادرســتی آن  کــه ب کنیــد  ــا می توانیــد چنــد قضیــه را بیــان   5. آی
کنــد؟ تغییــر 
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درسسیزدهم

نسبت های چهارگانه

کــه تأمیــن  منطق دانــان در بحــث »قواعــد منطقــی تعریــف« ضوابطــی را ذکــر می  کننــد 
کلــی اســت. از ایــن رو  گاهــی از نســبت  های چهارگانــه بیــن دو مفهــوم  برخــی از آنهــا مبتنــی بــر آ

در درس حاضــر بــا مطالبــی در ایــن زمینــه آشــنا خواهیــم شــد. 

 

نسبت هاى چهارگانه بين دو مفهوم کّلی 

کّلــی را از جهــت مصادیــق و افــراد بــا یکدیگــر بســنجیم، یکــی از چهــار  گــر دو مفهــوم  ا
صــورت زیــر را خواهنــد داشــت:

کــه تمــام افــراد یــک  کّلــی در همــه مصادیــق مشــترک باشــند به گونــه اى  گــر دو  1. تســاوى: ا

کّلــی دیگــر و بالعکــس باشــد، نســبت بیــن آن دو مفهــوم، تســاوى اســت؛  کّلــی، مصداقــی بــراى 
ماننــد انســان و ناطــق.1

انسان و ناطق 

کّلــی در هیــچ مصداقــی مشــترک نباشــند، بیــن آن دو مفهــوم نســبت  گــر دو  2. تبايــن: ا

تبایــن برقــرار اســت؛ ماننــد زوج و فــرد.

                 
فرد

   
زوج

    

ــا  ــر آنکــه در مصادیــق ب ــا یکدیگــر دارنــد. یعنــی عــاوه ب ــر نســبت تســاوی، رابطــۀ »تســاوق« نیــز ب ــی عــاوه ب کّل گاه دو مفهــوم   . 1
ــیئ. ــود و ش ــد: وج ــت؛ مانن ــی اس ــز یک ــان نی ــت صدقش ــترک اند حیثی ــر مش یکدیگ
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کّلــی دیگــر باشــند،  کّلــی، مصداقــی بــراى  گــر تمــام افــراد یــک  3. عمــوم و خصــوص مطلــق: ا

کّلــی، عمــوم و خصوص  کّلــی دیگــر فراتــر باشــند، نســبت بیــن ایــن دو مفهــوم  ولــی افــراد مفهــوم 
مطلــق اســت؛ ماننــد آهــن و فلــز.

 

فلز

آهن

کّلــی در افــرادى مشــترک و در مصادیقــی غیــر مشــترک  گــر دو  4. عمــوم و خصــوص مــن وجــه: ا

باشــند نســبت بیــن آنهــا عمــوم و خصــوص مــن وجــه اســت؛ ماننــد لبــاس و ســفید.

لباسسفید

کّلــی، تنهــا یکــی از چهــار نســبت فــوق وجــود دارد و فــرض نســبت پنجــم  بیــن دو مفهــوم 
کّلــی، شــامل هیــچ یــک از افــراد دیگــرى نباشــد،  بیــن آن دو ممکــن نیســت. مثــل اینکــه یــک 

کّلــی دیگــر شــامل تمــام یــا بعضــی از افــراد آن باشــد. ولــی 

نسبت ميان نقيض دو کّلی 

کــه بــا افــزودن اداتــی ماننــد »نــا« و »غیــر« بــدان  نقیــض یــک مفهــوم، مفهومــی اســت 
مفهــوم، بــه دســت می آیــد. بنابرایــن، نقیــض مفهــوم »انســان«، »نــا انســان« و نقیــض مفهــوم 

»زوج«، »غیــر زوج« اســت.

کّلــی یکــی از نســبت هاى چهارگانــه بــر قــرار باشــد میــان نقیــض آن  هــرگاه میــان دو مفهــوم 
ح زیــر وجــود خواهــد داشــت: دو نیــز الجــرم نســبتی بــه شــر

1. نقیض متساویان 

گــر انســان بــا  کّلــی متســاوى نیــز رابطــه تســاوى بــر قــرار اســت؛ یعنــی ا بیــن نقیــض دو 
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ناطــق، مســاوى باشــد »ال انســان« نیــز بــا »ال ناطــق« مســاوى خواهــد بــود. دلیــل ایــن مطلــب 
ح اســت: بدیــن شــر

مدعا: ال الف = ال ب  فرض: الف = ب    

گــر »ال الــف« بــا »ال ب« مســاوى نباشــد، بــه ناچــار میــان آن دو یکــی دیگــر از  دلیــل: ا
کــه باشــد، بایــد الاقــل در یــک مــورد،  کــدام  نســبت هاى باقــی مانــده بــر قــرار خواهــد بــود و هــر 

کنــد.1 یکــی از آن دو بــدون دیگــرى صــدق 

کنــد، یعنی شــیئی وجود  گــر »ال الــف« بــدون »ال ب« در یــک مــورد صــدق  حــال می گوییــم: ا
کــه مصــداق  »ال الــف« باشــد اّمــا مصــداق  »ال ب« نباشــد در ایــن صــورت »ال الــف«  داشــته باشــد 
کــه ارتفــاع نقیضــان محــال اســت. الزمــه ایــن  کــرد، چــرا  الجــرم بــا مصــداق »ب« صــدق خواهــد 
کــه »الــف« بــا »ب« در آن شــیئ جمــع نشــود؛  امــر )صــدق »ال الــف« بــا مصــداق »ب«( آن اســت 
زیــرا اجتمــاع نقیضــان محــال اســت. بــا بیــان مذکــور بــه خوبــی بطــان صورت هــای »ال ب 
ــف«   ــن »ال ال ــر بی گ ــال ا ــود. ح ــن می ش ــف« روش ــف« و »ال ب > ال ال ــف«، »ال ب × ال ال // ال ال
و »ال ب« رابطــه »ال ب < ال الــف« برقــرار باشــد هــر آینــه الزم می آیــد در مصداق هایــی »ال ب« 
کــه در ایــن صــورت الجــرم، »ال ب« در مصادیقــی بــا »الــف« اجتماع  کنــد  بــدون »ال الــف« صــدق 
کــرد و ایــن  کــرد. بدیهــی اســت در چنیــن حالتــی دیگــر »الــف« بــا »ب« اجتمــاع نخواهــد  خواهــد 
خــاف فــرض نخســتین مــا اســت؛ زیــرا بنابــر فــرض »الــف = ب«؛ بنابرایــن، میــان »ال الــف« و 

»الب« تنهــا نســبت تســاوى بــر قــرار خواهــد بــود؛ و ایــن همــان نتیجــه مطلــوب مــا اســت.

2. نقیض اعم و اخص مطلق 

ــا  میــان نقیــض اعــم و اخــص مطلــق، رابطــه عمــوم و خصــوص مطلــق بــر قــرار اســت. اّم
به طــور عکــس یعنــی نقیــض اعــم، اخــص و نقیــض اخــص، اعــم اســت.

گر: الف < ب باشد در این صورت: ال الف > ال ب خواهد بود. پس ا

ــا »ال حیــوان« اخــص مطلــق از »ال انســان«  مثــًا حیــوان، اعــم مطلــق از انســان اســت؛ اّم
اســت؛ زیــرا »ال انســان« بــر همــه مصادیــق »ال حیــوان« منطبــق می شــود؛ اّمــا عکــس آن درســت 

کــه در تبایــن، عمــوم و خصــوص مطلــق و عمــوم وخصــوص مــن  1. صــدق یــك فــرد بــدون دیگــرى خصوصیــت مشــترکی اســت 
وجــه وجــود دارد.
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گفــت هــر  گفــت هــر غیــر حیوانــی، غیــر انســان اســت؛ اّمــا نمی تــوان  نیســت. پــس می تــوان 
غیــر انســانی غیــر حیــوان اســت؛ زیــرا اســب و میمــون و پرنــدگان غیــر انســان هســتند؛ اّمــا غیــر 

حیــوان نیســتند. اثبــات ایــن مطلــب بدیــن نحــو اســت:

مدعا: ال الف > ال ب  فرض: الف < ب     

گــر »ال الــف« > »ال ب« نباشــد در ایــن صــورت میــان آن دو یــا یکــی از نســبت هاى  دلیــل: ا
ــی  ــود ول ــد ب ــق خواهن ــص مطل ــم و اخ ــض، اع ــه آن دو نقی ــا آنک ــود و ی ــد ب ــرار خواه ــر ق ــر ب دیگ

به طــور عکــس؛ یعنــی نقیــض اعــم، اعــم مطلــق از نقیــض اخــص خواهــد بــود.

گــر آن دو بــا هــم مســاوى باشــند، یعنــی »ال الــف = ال ب« باشــد در ایــن صــورت »الــف«  اّمــا ا
بــا »ب« مســاوى خواهــد بــود )الــف = ب(؛ زیــرا چنان کــه گذشــت، نقیــض دو مفهــوم مســاوى، 
گــر میــان  خودشــان نیــز مســاوى هســتند. اّمــا ایــن خــاف فــرض مســئله )الــف < ب( اســت و ا
ــا آنکــه »ال الــف« اعــم مطلــق  ــا عمــوم و خصــوص مــن وجــه باشــد و ی آن دو، نســبت تبایــن ی
کنــد؛  از »ال ب« باشــد، در هــر یــک از ایــن حــاالت الزم می آیــد »ال الــف« بــدون »ال ب« صــدق 
کــه »ال الــف« باشــد، اّمــا »ال ب« نباشــد و ایــن بــه  یعنــی الاقــل یــک شــیئ وجــود داشــته باشــد 
کــه »ب« بــر آن شــیئ صــدق می کنــد، اّمــا »الــف« بــر آن صــدق نمی کنــد، یعنــی  معنــاى آن اســت 
آن شــیئ مصــداق مفهــوم اخــص اســت، اّمــا مصــداق مفهــوم اعــم نیســت و ایــن خــاف فــرض 
اســت. بدیــن ترتیــب همــه احتمــاالت چهارگانــه باطــل شــده و تنهــا احتمــال باقــی مانــده تّعیــن 

یافتــه و اثبــات می شــود و آن اینکــه »ال الــف > ال ب« باشــد، و ایــن همــان مطلــوب اســت.
3. نقیض اعم و اخص من وجه 

ــد، رابطــه  ــا یکدیگــر رابطــه اعــم و اخــص مــن وجــه دارن کــه ب میــان نقیــض دو مفهومــی 
ک هــر یــک از دو مفهــوم از دیگــرى در برخــی  تبایــن جزئــی برقــرار اســت. »تبایــن جزئــی«، انفــکا
مــوارد اســت، خــواه در مــوارد دیگــر در ضمــن مصداقــی بــا هــم جمــع شــوند یــا نشــوند. مقصــود 
کلــی نســبت بــه دیگــرى در همــه  کلــی(، بینونــت و جدایــی هــر یــک از دو  از تبایــن )تبایــن 
کلــی در تمــام مصادیــق  ع جدایــی دو  مصادیــق اســت. تبایــن، از صیغــه تفاعــل داللــت بــر وقــو
کّلــی و  کــه جامــع میــان تبایــن  دارد؛ بدیــن ترتیــب روشــن می  شــود تبایــن جزئــی معنایــی اســت 

عمــوم و خصــوص مــن وجــه می باشــد.
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عــام و خــاص مــن  وجــه، بــه یقیــن، در برخــی مــوارد بــا هــم جمــع نمی شــوند؛ یعنــی 
ــی  کّل ــا هــم تبایــن  کــه ب یکــی بــدون دیگــرى صــدق می کنــد. همچنیــن در مــورد دو مفهومــی 
گفــت: آن دو مفهــوم در پــاره اى مــوارد بــا هــم جمــع نمی شــوند. پــس وقتــی  دارنــد، می تــوان 
می گوییــم میــان دو نقیــض اعــم و اخــص مــن وجــه، تبایــن جزئــی بــر قــرار می باشــد، مقصــود 
کّلــی دارنــد و در بعضــی دیگــر  کــه آن دو نقیــض در بعضــی مثال هــا بــا هــم تبایــن  آن اســت 
ــًا »حیــوان« و »ال انســان«  ــرار اســت. مث ــر ق میان شــان نســبت عمــوم و خصــوص مــن وجــه ب
کــه در اســب بــا هــم جمــع می شــوند و در انســان و ســنگ از هــم  اعــم و اخــص مــن وجه انــد؛ چــرا 
ــی »ال  ــت؛ یعن ــرار اس ــر ق ــی ب کّل ــن  ــه تبای ــاى آن دو، رابط ــان نقیض ه ــال می ــوند. ح ــدا می ش ج
کّلــی بــا »انســان« دارد، ولــی نقیــض پرنــده و نقیــض ســیاه، ماننــد خــود پرنــده  حیــوان«، تبایــن 
کاغــذ بــا هــم جمــع می شــوند، و در پارچــه  و خــود ســیاه، اعــم و اخــص مــن وجــه اســت؛ زیــرا در 
کــه پارچــه ســیاه، غیــر پرنــده اســت، اّمــا  کبوتــر ســفید از هــم جــدا می شــوند؛ بدیــن معنــا  ســیاه و 

کبوتــر ســفید، غیــر ســیاه اســت، اّمــا غیــر پرنــده نیســت. غیــر ســیاه نیســت و 

کــه هــر دو را  کّلــی  بنابرایــن، عنــوان جامــع میــان عمــوم و خصــوص مــن وجــه و تبایــن 
ــت. ــی اس ــن جزئ ــان تبای ــود هم ــامل ش ش

اّما دلیل این مدعا:

فرض: »الف × ب«

مدعا: »ال الف« تباین جزئی با »ال ب« دارد.

گــر »ال الــف« تبایــن جزئــی بــا »ال ب« نداشــته باشــد، میــان آن دو، »در همــه  دلیــل: ا
زیــر برقــرار باشــد: از نســبت هاى چهارگانــه  بایــد یکــی  مــوارد«، الجــرم 

گــر میــان دو نقیــض، رابطــه تســاوى بــر قــرار باشــد، یعنــی »ال الــف = ال ب« باشــد،  الــف. ا
در ایــن صــورت بایــد میــان خــود دو مفهــوم نیــز رابطــه تســاوى بــر قــرار باشــد، یعنــی »الــف = 
ب« باشــد، زیــرا نقیــض دو مفهــوم مســاوى، خــود، مســاوى یکدیگرنــد و ایــن بــر خــاف فــرض 

مســئله اســت.

گــر نقیــض یکــی اعــم مطلــق از نقیــض دیگــرى باشــد )ال الــف < ال ب(، در ایــن  ب. ا
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صــورت خــود آن دو مفهــوم نیــز اعــم و اخــص مطلــق خواهنــد بــود )الــف > ب(؛ زیــرا نقیــض 
ــت. ــئله اس ــرض مس ــاف ف ــن برخ ــت؛ و ای ــر اس ــوم دیگ ــض مفه ــص از نقی ــم، اخ ــوم اع مفه

گــر آن دو نقیــض، فقــط اعــم و اخــص مــن وجــه باشــند )ال الــف × ال ب(، در ایــن  ج. ا
گاهــی میــان آن دو، تبایــن  صــورت ایــن رابطــه همیشــه میــان آن دو بــر قــرار خواهــد بــود؛ اّمــا 
کــه بــه ترتیــب، نقیــض »حیــوان« و »ال  کّلــی برقــرار اســت؛ ماننــد »ال حیــوان« و »انســان« 
گفــت میــان نقیــض اعــم و اخــص مــن وجــه، فقــط عمــوم و  ــوان  انســان« اســت. پــس نمی ت

ــرار اســت. ــر ق خصــوص مــن وجــه ب

ــف // ال ب(،  ــد )ال ال ــرار باش ــر ق ــی ب کّل ــن  ــه تبای ــط رابط ــض، فق ــان آن دو نقی ــر می گ د. ا
گاهــی میــان آن  در ایــن صــورت همیشــه میــان آن دو ایــن رابطــه بــر قــرار خواهــد بــود، اّمــا 
دو عمــوم و خصــوص مــن وجــه بــر قــرار اســت، ماننــد: غیــر پرنــده و غیــر ســیاه، و ایــن همــان 

ــوب مــا اســت. نتیجــه مطل
4. نقیض متباینان 

میــان نقیــض دو مفهــوم متبایــن نیــز »تبایــن جزئــی« بــر قــرار اســت. دلیــل این مدعــا، نظیر 
کــه در برخــی مــوارد میــان  دلیــل مســئله پیشــین اســت و فقــط مثال هــا را بایــد تغییــر داد، چــرا 
کــه نقیض شــان، غیــر موجــود  کّلــی بــر قــرار اســت؛ ماننــد موجــود و معــدوم،  نقیــض آنهــا تبایــن 
کّلــی دارنــد، و در برخــی مــوارد میــان نقیــض آنهــا عمــوم و  و غیــر معــدوم اســت و بــا هــم تبایــن 
کــه نقیض شــان یعنــی غیــر انســان و  خصــوص مــن وجــه بــر قــرار اســت؛ ماننــد انســان و ســنگ 
کــه آن دو در اســب بــا هــم جمــع می شــوند،  غیــر ســنگ، اعــم و اخــص مــن وجــه هســتند، چــرا 
کــدام مصــداق خــاص خــود را دارد. مثــًا ســنگ غیــر انســان اســت اّمــا غیــر  و در عیــن حــال هــر 
کــدام از  ســنگ نیســت و انســان غیــر ســنگ اســت اّمــا غیــر انســان نیســت. بــه دیگــر ســخن، هــر 

عیــن دیگــرى جــدا می شــود.

منطق دانــان در بحــث ضوابــط منطقــی تعریــف، قواعــدى را ذکــر می کننــد کــه تأمیــن برخــی از 
گاهــی از نســبت هاى چهارگانــه اســت. توضیــح ایــن مطلــب در آینــده 1 بــه تفصیــل  آنهــا، مبتنــی بــر آ

خواهــد آمــد.

1 . درس پانزدهم، »قواعد و ضوابط منطقی تعریف«.
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چکيده 

و  عمــوم  تبایــن،  تســاوى،  چهارگانــه  نســبت هاى  از  یکــی  کّلــی،  مفهــوم  دو  میــان   .1
خصــوص مــن وجــه یــا عمــوم و خصــوص مطلــق، بــر قــرار اســت.

2. نسبت میان نقیض دو متساوى، تساوى است.

3. نســبت میــان نقیــض اعــم و اخــص مطلــق، اعــم و اخــص مطلــق امــا به طــور عکــس 
اســت.

4. نسبت میان نقیض اعم و اخص من وجه، تباین جزئی است.

5. نسبت میان نقیض دو متباین، تباین جزئی است.

پرسش ها 

کّلی را نام برده، با ذکر مثال توضیح دهید. 1. نسبت هاى چهارگانه بین دو مفهوم 

کنید. کّلی را با ذکر دلیل بیان  2. نسبت هاى چهارگانه میان نقیض دو مفهوم 

3. مقصود از تباین جزئی چیست؟

* هم اندیشی 
کلــی افــزوده   1. چــرا »تبایــن جزیــی« نمی توانــد بــه یکــی از نســبت  های چهارگانــه بیــن دو 

شــود؟

کلــی و نقیــض میــان آنهــا چــه نقشــی در جلوگیــری ذهــن از  گاهــی از نســبت میــان دو   2. آ
خطــای در فکــر ایفــا می  کنــد؟

مقدمات روش درست تعريف
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فصــــــــل دوم

 روش
 درست 
تعریف

درس 14: تعریف
درس 15: ضوابـط تعریف 

کلیـــات خمـــــس درس 16: 
کلیـــــات درس 17: سلسلــــــــه 

درس 18: اقســــام فصل و عرضــی
درس 19: الگوی منطقـــــی تعریف

درس 20: تقسیم
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درسچهاردهم

تعریــــــــــــــــف

مقدمه 

بیان می کنــد.  را  ل  اســتدال و  تعریــف  درســت  روش  منطــق،  دانــش  دانســتیم 1  پیش تــر 
ــی موجــود در  کّل ــد از مفاهیــم  ــراى تعریــف و شــناخت یــک مفهــوم بای کــه ب گفتیــم  همچنیــن 
ذهــن بهــره جســت. آنچــه تــا بــه حــال دربــاره »مفهــوم« و »مصــداق« بیــان شــد، در یــک نــگاه 
ــون  کن ــود. ا ح می ش ــر ــف، ط ــث تعری ــه بح ــوان مقدم ــه به عن ک ــت  ــی اس ــه مطالب ــی مجموع کل
گــذر از مباحــث مقدماتــی  تعریــف، بــه بحــث دربــاره تاریخچــه، اهمیــت، معنــای تعریــف و  بــا 

رســالت منطقــی در بحــث تعریــف می پردازیــم.

 

تاریخچۀ بحث تعریف 

به لحــاظ تاریخــی و بــر اســاس تصریــح ارســطو، بحــث تعریــف، پیشــینه اى بیــش از خــود 
کامــل بــر اهمیــت  منطــق دارد. ســقراط و افاطــون در بســیارى از مباحــث خــود بــا وقــوف 
ح و بررســی مطالــب مختلــف، ســعی بلیــغ بــر ارائــه تعریــف دقیــق از  »تعریــف«، قبــل از طــر
مفاهیــم بــه کار رفتــه در آثــار خــود داشــتند. بحــث مســتقل و منطقــی دربــاره »تعریــف«، بــراى 
کتــاب »برهــان« و »جــدل« ارســطو، نخســتین تدوین گــر علــم منطــق، بــه صــورت  اولیــن بــار در 
کتاب هــاى منطقــی، بخشــی از مباحــث  ضابطه منــد آمــده اســت. از آن زمــان تــا امــروز، همــه 
کــه یکــی  خــود را بــه »تعریــف« اختصــاص داده انــد. بعدهــا ایــن بحــث بــه قــدرى اهمیــت یافــت 

از رســالت هاى مهــم ایــن دانــش در مســیر تفکــر بــه شــمار آمــد.

1 . ر.ک: درس اول.
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اهميت تعریف 

ــر روى مفاهیــم و تصــورات اســت. امــروزه  تعریــف، یکــی از مهم تریــن عمل هــاى ذهــن ب
کــه پیــش از ورود بــه مســائل هــر دانشــی، ارائــه  بســیارى از دانشــمندان علــوم دریافته انــد 
کنــون  تصــورى روشــن و مشــخص از موضوعــات مــورد بحــث، امــرى اجتناب ناپذیــر اســت. ا
بیشــتر علــوم، به خصــوص دانش هایــی چــون ریاضیــات، فلســفه، علــوم تجربــی و اخــاق، 
کــه بــه آنهــا اصطاحــًا »مبــادى تصــورى« آن علــم  بــا یــک سلســله تعاریــف آغــاز می شــوند 

می گوینــد.

اهمیــت بحــث تعریــف ســبب شــده اســت تــا بســیارى از دانشــمندان اســامی و غیــر اســامی 
کتــاب یــا رســاله هاى مســتقلی را بــه بیــان مفاهیــم و تعریــف  گــون علمــی،  گونا در رشــته هاى 
کتاب هــا در ایــن زمینــه می تــوان بــه  اصطاحــات مختلــف، اختصــاص دهنــد. از معروف تریــن 
کــرد. همچنیــن  کتــاب تعریفــات میرســّید شــریف جرجانی، اشــاره  »رســالة احلــدود« ابن ســینا و 
کتاب هــاى جدیــد منطقــی در مغــرب زمیــن، بــا عناوینــی چــون »منطــق غیــر صــورى«، »منطــق 
ــه اهمیــت و نقــش تعریــف در مباحــث منطقــی و اســتداللی توجــه  عملــی« و »تفکــر نقــدى« ب
گســترده اى را در ایــن بــاره  کاربــردى، مباحــث  گرفتــن جنبه هــاى علمــی و  نمــوده و بــا در نظــر 

کرده انــد. ح  مطــر

نــه تنهــا در علــوم بلکــه در زندگــی روزمــره انســان ها نیــز از اهمیــت خاصــی  »تعریــف« 
برخــوردار اســت. بســیارى از مشــاجرات و اختافــات انســان ها بــا یکدیگــر ریشــه در ســوء فهــم 
آنهــا از امــور مــورد بحــث دارد. چــه بســا دو طــرف بــر ســر موضوعــی بــه نــزاع برخیزنــد و جــدال 
ع بحــث را بــه روشــنی تعریــف می کردنــد، چنیــن نزاعــی یــا پیــش  گــر نخســت موضــو کــه ا کننــد، 
کــه  کنــد و هــر دو طــرف دریابنــد  ع نــزاع تغییــر  نمی آمــد و یــا دســت کم ســبب می شــد موضــو

ــا حتــی از دو ســلیقه شــخصی برخاســته اســت! ــدگاه و ی اختــاف اساســی آنهــا از دو دی

رسالت منطقی در بحث تعریف 

ــل  ــن عکس العم ــت. طبیعی تری ــر اس ــودى متفک ــًا موج ــان ذات ــم، انس گفتی ــاب  کت ــاز  در آغ
ح ســؤال اســت. منطقیــون  کنجــکاوى و طــر ــا جهــان اطــراف،  چنیــن موجــودى در برخــورد ب
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کرده انــد: مهم تریــن پرســش هاى انســان را در ســه قســم اساســی طبقه بنــدى 

ح می شود. کلمه استفهامی »چیست« )ما( طر که با  1. پرسش از »چیستی« اشیا 

کلمه استفهامی »آیا« )هل( بیان می شود. که با  2. پرسش از »هستی« اشیا 

ح می شود. کلمه استفهامی »چرا« )ِلَم( طر که با  3. پرسش از »چرایی« و علت اشیا 

یافتــن تصــورى  بــه منظــور  یــا  کــه ماحظــه می شــود، پرســش هاى مذکــور  همان طــور 
ــش  ــوان »دان ــق به عن ــم منط ــود. عل ح می ش ــر ــو، ط ــی ن ــل تصدیق ــت تحصی ــه جه ــا ب ــد ی جدی
کامیــاب انســان از مجموعــه معلومــات بــه  گــذر درســت و انتقــال  ــراى  روش صحیــح تفکــر« ب

مجهــوالت، موّظــف بــه ارائــه توصیه هایــی در زمینــه پرســش هاى یــاده شــده اســت.

در بخــش تصــورات و در بحــث تعریــف، منطقــی تنهــا تبییــن روش صحیــح جســت وجوى 
پاســخ بــراى پرســش چیســتی )مــا( را بــر عهــده دارد.1

کــه علــم  کــرد  قبــل از بیــان توصیه هــاى منطقــی دربــاره روش درســت تعریــف، بایــد توجــه 
کــه  گاه خــود عهــده دار تعریــف امــور مختلــف در علــوم دیگــر نمی شــود، چــرا  منطــق، هیــچ 
رســالت آن تنهــا ارائــه روش درســت تبدیــل مجهــوالت بــه معلومــات اســت. تعریــف و تبییــن 

ع و هــدف منطــق بیگانــه اســت. چیســتی اشــیا، اساســًا بــا موضــو

معناى تعریف 

ــه عبــارت  ــا ب ــه معنــاى یافتــن تصــورى مشــخص از چیســتی امــرى مجهــول و ی تعریــف ب
کــردن تصــور مجهــول و تبییــن مفهومــی به وســیله تصورهــا و مفاهیــم پیشــین  دیگــر، روشــن 
ف« )بــه فتــح را( می نامنــد. تصــورى را  کنیــم، »معــّرَ کــه می خواهیــم تعریــف  اســت. تصــورى را 
ح«  کســر را( یــا »قــول شــار ف« )بــه  کــه موجــب شناســاندن و تعریــف یــک شــیئ می شــود، »معــّرِ
ــف  ــق« تعری ــوان ناط ــه »حی ــت و آن را ب ــر اس ــورد نظ ــان م ــف انس ــی تعری ــًا وقت ــد. مث می خوانن

ح می نامنــد. ــا قــول شــار ف ی ف و حیــوان ناطــق را معــّرِ می کنیــم، انســان را معــّرَ

کــه انســان در مواجهــه بــا یــک لفــظ، دو حالــت دارد: یــا بــا مفهــوم لفــظ  شــایان توجــه اســت 
گــر معنــاى لفــظ را در ذهــن داشــته باشــد، در ایــن  آشــنا اســت و یــا مفهــوم آن را نمی دانــد. حــال ا

1 . ضوابط و قوانین منطقی براى جست وجو و پاسخ »آیا« و »چرا« در بخش تصدیقات بیان می شود.
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دانـــــش منطـــــــق

گاهــی دارد یــا اینکــه بــه وضــع  صــورت یــا بــه وضــع لفــظ بــراى آن معنــا )ارتبــاط لفــظ بــا معنــا( آ
لفــظ بــراى معنــا واقــف نیســت. بنابرایــن، ذهــن آدمــی در برخــورد بــا یــک لفــظ، یکــی از ســه 

حالــت زیــر را خواهــد داشــت:

ــد.  ــا را نیــز می دان ــراى آن معن ــر معنــاى لفــظ، وضــع لفــظ ب ــت نخســت آنکــه عــاوه ب حال
کنجــکاوى اساســی بــراى انســان وجــود نخواهــد داشــت، چــرا  بدیهــی اســت در ایــن صــورت 

ــی در بیــن نیســت. کــه مجهول

بــراى آن  حالــت دوم آنکــه اصــل معنــا را می شناســد، ولــی از وضــع یــک لفــظ خــاص 
ــام آن اســد اســت، می شناســد،  ــه ن ک ــی را  ــر شــخص، حقیقــت حیوان گ ــًا ا بی اطــاع اســت. مث
کــه لفــظ »غضنفــر« بــراى آن وضــع شــده اســت. در ایــن صــورت، »اســد« می توانــد  اّمــا نمی دانــد 

کــه »غضنفــر چیســت؟« باشــد. پاســخ ســؤال او 

تعریفــی به لحــاظ منطقــی،  می خوانــد. چنیــن  لفظــی1  تعریــف  را  تعریــف  ایــن  منطقــی 

1 . بنابرایــن، مــراد از تعریــف لفظــی در اینجــا، تعریــف یــك واژه بــا واژه دیگــر اســت. بایــد دانســت ایــن اصطــاح، غیــر از اصطــاح 
کــه  کار مــی رود؛ زیــرا در اصطــاح دوم، هــدف از تعریــف لفظــی  ایــن اســت  کتاب هــاى تفکــر نقــدى بــه  کــه در  تعریــف لفظــی اســت 
معنــاى لفــظ، روشــن شــود، خــواه آن معنــا بــا لفظــی دیگــر در ذهــن موجــود باشــد یــا نباشــد. تعریــف لفظــی بــه اصطــاح دوم بــر چنــد 

قســم اســت: تعریــف واژه بــه واژه، تعریــف مصداقــی، تعریــف مفهومــی و تعریــف عملــی.
کــه همــان معنــا را دارد و معلــوم  کــه معلــوم نیســت، از طریــق واژه دیگــرى  تعریــف واژه بــه واژه: در ایــن تعریــف معنــاى واژه اى را 
کــه می داننــد واژه هــاى هلی کوپتــر و  کســانی  ــراى  ــر، و بالگــرد یعنــی هلی کوپتــر، ب کامپیوت ــه یعنــی  ــًا رایان کنیــم، مث ــوم  اســت، معل

کامپیوتــر بــراى چــه چیــزى وضــع شــده اســت و نمی داننــد دو لفــظ دیگــر بــراى چــه چیــزى وضــع شــده اســت.
کــه بــه جــاى معنــاى لفــظ، مصــداق یــا مصادیــق آن معنــا را ارائــه دهیــم. تعریــف مصداقــی بــر دو قســم  تعریــف مصداقــی: تعریفــی 

اســت: اشــاره اى و نام بردنــی.
که معناى لفظ با نشان دادن مصداق واقعی یا تصویر آن ارائه می شود. الف. تعریف اشاره اى یا غیر لفظی: آن است 

کانگــورو و  کیســه دار یعنــی  کــه بــراى معنــاى لفــظ، نــام مصادیــق ذکــر می شــود؛ ماننــد: حیــوان  ب. تعریــف نام بردنــی: آن اســت 
ســیاره منظومــه شمســی یعنــی زمیــن، مریــخ، عطــارد و... .

که در اطاق لفظ بر شیئی دخالت دارد. تعریف مفهومی انواعی دارد: تعریف مفهومی: عبارت است از مجموعه اوصافی 
ــراى تعریــف واژه اى، چنــد وصــف را معــّرف آن  ــد و ب کار می برن ــه  کــه معمــواًل لغت نویســان ب تعریــف معجمــی و آن تعریفــی اســت 

قــرار می دهنــد.
کــه در آن تصریــح می شــود لفــظ در چــه معنایــی وضــع شــده اســت. ایــن تعریــف  تعریــف تصریحــی یــا وضعــی و آن تعریفــی اســت 
کامپیوتــر یــا رایانــه را نــام دســتگاهی قــرار می دهنــد و آن  کشــف یــا اختــراع می شــوند. مثــًا واژه  کــه  کار مــی رود  بیشــتر در امــورى بــه 
کــه داراى ســرعت، دقــت و حافظــه بســیار بــاال اســت. تعریــف تصریحــی، خــود  را چنیــن تعریــف می کننــد: دســتگاهی محاســبه گر 
نوعــی از تعریــف معجمــی اســت؛ از ایــن رو، در واقــع نمی تــوان ایــن تعریــف را در عــرض تعریــف معجمــی  دانســت ولــی خصوصیــت 

کننــد. گانــه ذکــر  کــه اولیــن بــار ایــن تعریــف انجــام می گیــرد، ســبب شــده اســت تــا آن را جدا آن، 
کــه در آن معنــاى واژه بــه صــورت مســتقیم تعریــف نمی شــود، بلکــه بــا ارائــه جملــه یــا جماتــی  تعریــف بافتــی، تعریفــی اســت 
کار رفتــه و معنــاى  واژه در بافــت  کــه واژه مــورد نظــر در آن بــه  ع تعریــف، جملــه اى ارائــه می شــود  گاه در ایــن نــو فهمانــده می شــود. 
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کنــد، زیــرا نمی تــوان بــا آن از معلومــی تصــورى بــه  ف را ایفــا  هیــچ گاه نمی توانــد نقــش معــّرِ
ــد. ــه عهــده دارن کتاب هــاى فرهنــگ لغــت، چنیــن مســئولیتی را ب ــی تصــورى رســید.  مجهول

ــد و در طلــب تصــور ماهیــت  ــا و چیســتی لفــظ را نمی دان ــت ســوم آنکــه شــخص، معن حال
ــد. در ایــن صــورت، ســؤال از چیســتی شــیئ می شــود. در جــواب چنیــن ســؤالی  ــر می آی ــا ب معن
ــا  کــه منطقــی بــه ایــن پاســخ »تعریــف حقیقــی« می گویــد و ی ــا چیســتی شــیئ بیــان می شــود  ی
گفته می شــود.  ح االســم«  کــه بــه آن »شــر توضیحاتــی غیــر از چیســتی شــیئ  تبییــن می شــود 

علــم منطــق، عهــده دار تبییــن روش درســت رســیدن بــه شــرایط، اقســام و احــکام تعریــف 
حقیقــی اســت.1

بنابرایــن تعریــف یــا لفظــی اســت و یــا غیــر لفظــی؛ و تعریــف غیــر لفظــی یــا حقیقــی اســت و 
ح االســم. یــا شــر

بــه نظــر برخــی از منطق دانــان، تعریــف حقیقــی بــه دو معنــاى اعــم و اخــص بــه کار مــی رود، 
کــه  معنــاى اعــم آن در مقابــل تعریــف لفظــی قــرار می گیــرد و معنــاى اخــص آن هنگامــی اســت 
کــه ایــن پرســش را  از چیســتی یــک شــیئ بعــد از علــم بــه هســتی آن، ســؤال می شــود. از آنجــا 
در زبــان عربــی به وســیله »مــاى حقیقّیــه« می پرســند پاســخ آن را »تعریــف حقیقــی بــه معنــاى 
اخــص« می خواننــد. هــرگاه پرســش از چیســتی شــئ قبــل از علــم بــه هســتی آن باشــد، بــه 
ح االســم« یــا  وســیلۀ »مــای شــارحه« ســؤال می شــود و پاســخ آن را نیــز »تعریــف حقیقــی شــر

و ضمن جمله، معلوم می شود؛ مانند: معناى »اسکان« در جمله »این هتل براى اسکان 120 مسافر، طراحی شده است«.
کــه  ــه دیگــرى قــرار می دهنــد  کار رفتــه اســت، معــادل جمل ــه  کــه واژه مــورد نظــر در آن ب ــه اى را  ــراى بیــان یــك واژه، جمل گاهــی ب
کســی معنــاى »مگــر« را در  گــر  کار رفتــه باشــد، بــراى نمونــه ا معنــاى واژه را افــاده می کنــد، بــدون آنکــه خــود واژه در جملــه دوم بــه 
گــر بــاران  جملــه »مــن بــه خانــه تــو خواهــم آمــد مگــر اینکــه بــاران بیایــد« ندانــد، می تــوان ایــن جملــه را معــادل جملــه زیــر قــرار داد »ا

بیایــد، آن گاه بــه خانــه تــو نخواهــم آمــد« و بدیــن صــورت معنــاى »مگــر« روشــن می شــود.
کــه بــراى تعریــف شــیئی نوعــی عمــل پیشــنهاد شــود تــا بــا انجــام آن، شــناخت مصــداق تعریــف مــورد نظــر،  تعریــف عملــی، آن اســت 
ممکــن شــود. بــراى نمونــه، اســید در معنــاى متعــارف آن ترش مــزه اســت. امــا از نظــر شــیمی دان هــر اســیدى تــرش نیســت؛ از ایــن 
گاه ورقــه آغشــته بــه تورنســل  کــه هــر  رو، او بــراى تشــخیص اســید از غیــر آن، تعریــف عملــی ارائــه می دهــد. »اســید، مایعــی اســت 

در آن فــرو رود، رنــگ ورقــه از آبــی بــه قرمــز تغییــر می کنــد«.
ف، توصیــه می شــود؛ بنابرایــن،  کــه در تعریــف عملــی، ویژگــی تأثیرگــذارى یــا تأثیرپذیــرى معــّرَ توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت 
ف بــا مفهــوم، تعریــف می شــود. امــا اینکــه آن  تعریــف عملــی خــود، مصداقــی از تعریــف مفهومــی اســت؛ زیــرا در ایــن تعریــف نیــز معــّرَ

کــه بــراى رســیدن بــه تعریــف بایــد عملــی را انجــام داد. کرده انــد، بــه ایــن دلیــل اســت  را در مقابــل تعریــف نظــرى ذکــر 
1 . بنابــر آنچــه ذکــر شــده، نــه تنهــا تعریــف حقیقــی متأخــر از تعریــف لفظــی نیســت، بلکــه اساســًا تقــدم تعریــف لفظــی بــر تعریــف 

حقیقــی معقــول نخواهــد بــود.

 روش درست تعريف
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»تعریــف اســمی« می نامنــد.1
 

چکيده  

ع   1. بســیارى از نزاع هــا و اختافــات انســان ها، ریشــه در ســوء فهــم آنهــا از تعریــف موضــو
مــورد بحــث دارد.

 2. منطق دانــان، مهم تریــن پرســش هاى انســان را در ســه قســم اساســی طبقه بنــدى 
کرده انــد: پرســش از چیســتی، هســتی و چرایــی اشــیاء.

 3. تعریــف، بــه معنــاى یافتــن تصــورى مشــخص از چیســتی مجهــول و بــه عبــارت دیگــر، 
کــردن تصــور مجهــول و تبییــن مفهومــی به وســیله تصورهــا و مفاهیــم پیشــین اســت. روشــن 

ف« یــا »قــول  کــه موجــب شناســاندن و تعریــف یــک شــیئ می شــود، »معــّرِ  4. تصــورى را 
ف« می نامنــد. کــه در صــدد تعریــف آنیــم، »معــّرَ ح« و تصــورى را  شــار

 5. علــم منطــق، عهــده دار تبییــن روش درســت تعریــف حقیقــی اســت. تعریــف حقیقــی، 
تبییــن چیســتی شــیئ از طریــق بیــان ذاتیــات، خــواص و آثــار آن اســت.

 6. تعریــف حقیقــی بــه دو معنــاى اعــم و اخــص بــه کار مــی رود. معنــاى اعــم آن در مقابــل 
کــه به چیســتی یک شــیئ بعد  تعریــف لفظــی قــرار می گیــرد و معنــاى اخــص آن، هنگامــی اســت 

از علــم بــه هســتی آن پاســخ داده شــود. ایــن پرســش را به وســیله »مــاى حقیقیــه« می پرســند.

پرسش ها 

 1. رسالت منطقی در تعریف تصورات مجهول چیست؟

 2. بــا توجــه بــه طبقه بنــدى ســؤال هاى اساســی انســان دربــاره مجهــوالت، توضیــح دهیــد 
کــدام پرســش را بیــان می کنــد؟ در بحــث تعریــف، منطقــی روش پاســخ بــه 

 3. اولین توصیه منطقی در مواجهه با هر تصور مجهولی چیست؟

ح االســمی در دو معنــا بــه کار مــی رود: الــف. تعریــف لفظــی؛ ب. تعریــف حقیقــی شــیئ قبــل از علــم  1 . بنابرایــن اصطــاح تعریــف شــر
بــه هســتی آن.
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 4. مقصود از این جمله: »قواعد منطقی، صرفًا جنبه صورى دارند«چیست؟

* هم اندیشی 

 1. منظور از »مبادی تصوری« و »مبادی تصدیقی« چیست؟

 2. تعریف و تبیین چیستی اشیاء به عهده چه دانشی است؟ 

 3. آیــا می توانیــد اصطاحــات مختلــف تعریــف لفظــی و اقســام آن را بــه صــورت نمــودار 
ــد؟ ــان دهی نش

 4. چرا تقدم تعریف لفظی بر تعریف حقیقی معقول نیست؟

 روش درست تعريف
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درسپانزدهم

ضوابط تعریف

دانســتیم یکــی از رســالت های مهــم منطقــی ارائــه روش درســت تعریــف اســت. هــر آنچــه از 
کنــون بیــان شــد بــه یــک معنــا درآمــدی بــرای ضوابــط و روش درســت  آغــاز بخــش تصــورات تا
تعریــف به شــمار می آیــد. در ایــن درس بــا توصیه هــای منطقــی بــرای روش درســت تعریــف 

آشــنا خواهیــم شــد.

 

غرض از تعریف 

مقصود اصلی از تعریف، دو هدف اساسی است:

ف؛ 1. ارائه تصورى واضح و صحیح از معّرَ

کامل. ف از غیر آن، به صورت تام و  کردن معّرَ 2. جدا 

کنــد، و بدیــن  تعریــف صحیــح بایــد ایــن دو هــدف یــا دســت کم هــدف دوم را تأمیــن 
کــه جملگــی در مقــام بیــان  جهــت، رعایــت قواعــد و ضوابــط زیــر الزامــی اســت. ایــن قوانیــن، 

شــیوه درســت تعریــف اســت، صرفــًا جنبــه صــورى و قالبــی دارنــد.

کــه الفــاظ مرکــب بــه تــام )خبــری و انشــایی( و ناقــص )تقییــدی و غیــر  پیش تــر1 دانســتیم 
کــه منطقیــان در مقــام تعریــف هرگــز از مرکــب  تقییــدی( تقســیم می شــوند. حــال بایــد دانســت 

ناقــص غیــر تقییــدی اســتفاده نمی کننــد.

قواعد و ضوابط منطقی تعریف 

کــه رعایــت آنهــا  کرده انــد  منطق دانــان بــراى تعریــف درســت و مفیــد، شــرایطی را ذکــر 

1 . ر.ک: درس هشتم.

 روش درست تعريف
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بــراى تأمیــن هــدف تعریــف ضــرورى اســت:

ف را شــامل  کــه همــه افــراد معــّرَ 1. تعریــف بایــد جامــع و مانــع باشــد؛ یعنــی به گونــه اى باشــد 
ــراى  ــع بــودن(. ب ف را نیــز شــامل نشــود )مان ــا معــّرَ ــه ب شــود )جامــع بــودن( و هیــچ فــرد بیگان
ف  ف و معــّرَ اینکــه تعریــف از جامعیــت و مانعیــت برخــوردار باشــد، بایــد نســبت دو مفهــوم معــّرِ
ف  ف اســت، مصــداق معــّرَ کــه مصــداق معــّرِ به لحــاظ مصــداق، تســاوى باشــد؛ یعنــی هــر چــه 

هــم باشــد و برعکــس.

بر اساس ضابطه مذکور، تعاریف زیر نادرست اند:

ف باشــد؛ مثــل اینکــه در  ف به لحــاظ مصــداق اعــم از معــّرَ گــر معــّرِ الــف. تعریــف بــه اعــم: ا
گفتــه می شــود: »حیــوان دو پــا«. در ایــن صــورت، تعریــف، جامــع افــراد انســان  تعریــف انســان 

خواهــد بــود، اّمــا مانــع اغیــار نیســت.

ف باشــد؛ مثــل اینکــه در تعریــف انســان  ف اخــص از معــّرَ گــر معــّرِ ب. تعریــف بــه اخــص: ا
بگوییــم: متفّکــر شــاعر. در ایــن صــورت، تعریــف، مانــع اغیــار خواهــد بــود، اّمــا جامــع همــه افــراد 

انســان نیســت.

ف مباین باشــد، در این صورت،  ف به لحــاظ مصداق با معــّرَ گــر معــّرِ ج. تعریــف بــه مبایــن: ا
تعریــف نــه جامــع اســت و نــه مانع؛ مانند اینکه در تعریف انســان بگوییم: »ســنگ ســفید«.

ف، عمــوم و خصــوص مــن  ف و معــّرَ گــر نســبت معــّرِ د. تعریــف بــه عــام و خــاص مــن وجــه: ا
وجــه باشــد، در ایــن صــورت تعریــف نــه جامــع اســت و نــه مانــع؛ مثــل اینکــه در تعریــف انســان 

بگوییــم: »موجــودى ســیاه چهــره«.

ف باشــد. از مهم تریــن  ــّرَ ــزد مخاطــب، روشــن تر از مع ــد از جهــت مفهــوم، ن ــف بای 2. تعری
ــت. ــم اس ــگ و مبه گن ــاى  ــه تعریف ه ــف، ارائ ــام تعری ــه در مق ــاى اندیش لغزش گاه ه

برخی از عوامل ابهام در یک تعریف، عبارت است از:

گــر  ف اســت. مثــًا ا کــه از نظــر وضــوح و روشــنی مســاوى معــّرَ الــف. تعریــف بــه مفهومــی 
کــه زوج نیســت«، تعریــف درســتی ارائــه نکرده ایــم؛  در تعریــف عــدد »فــرد« بگوییــم: »عــددى 
کــه  گنــگ اســت  کــه معنــاى فــرد را نمی دانــد، یــا همــان قــدر  کســی  کــه مفهــوم زوج بــراى  چــرا 
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گــر شــخص، معنــاى زوج را می دانــد، حتمــًا مفهــوم فــرد را نیــز  ــا ا مفهــوم فــرد مبهــم اســت و ی
ــد و اساســًا محتــاج تعریــف نیســت. می دان

ف. مثــل اینکــه در تعریــف آتش بگوییــم: »جوهرى  ب. تعریــف بــا مفهومــی مبهم تــر از معــّرَ
کــه در تعریــف  اســت شــبیه بــه نفــس«. ایــن تعریــف بــه اخفــی، خواهــد بــود، زیــرا معنــاى نفــس 

بــاال بــه کار رفتــه، نــزد شــنونده از معنــاى آتــش، ناشــناخته تر اســت.

کــه قابلیــت تفســیرهاى متعــدد دارد؛ ماننــد تعریــف  ج. بــه کار بــردن مفاهیــم غیــر دقیــق 
ــد در  ــا اســتعداد، امــرى نســبی اســت و مطلقــًا نمی توان ــرا ب ــا اســتعداد؛ زی ــه انســان ب باهــوش ب

تعریــف، یــک امــر غیرنســبی ذکــر شــود.

لی ندارد؛ مانند تعریف قلم به َعَلق. که معناى محّصَ د. به کار بردن الفاظ مهمل 

ــدون قرینــه  ــه( ب کنای هـــ. اســتفاده از الفــاظ مشــترک )مشــترک لفظــی، اســتعاره، مجــاز و 
وافــی در مــورد معنــاى مــورد نظــر.

گیــرى الفــاظ پیچیــده و مهجــور؛ ماننــد تعریــف جســم بــه »ُاسُطُقّســی داراى ابعــاد  و. بــه کار 
گانه«. ســه 

ف، مغایــرت مفهومــی داشــته باشــد. در تعریــف نبایــد اختــاف  3. تعریــف بایــد بــا معــّرَ
گــر در  ف، تنهــا تفــاوت لفظــی  باشــد و از نظــر مفهــوم، عیــن یکدیگــر باشــند. مثــًا ا ف و معــّرِ معــّرَ
تعریــف انســان بگوییــم: »بشــر اســت« ایــن تعریــف حقیقــی نیســت، بلکــه صرفــًا تعریفــی لفظــی 

کــه مربــوط بــه »علــم لغــت« می باشــد.1 و لغــوى اســت 

کــه در آن اواًل:  4. تعریــف بایــد دورى نباشــد. تعریــف دورى عبــارت اســت از تعریفــی 
ف اســتفاده می شــود.  ف، خــود، احتیــاج بــه تعریــف دارد و ثانیــًا: در تعریــف معــّرف از معــّرَ معــّرِ
ح(؛ غیــر صریــح و بــا  دور بــه دو صــورت قابــل تصــّور اســت؛ صریــح و بــدون واســطه )دور مصــّرَ
کــه داراى ابعــاد  گفتــه شــود: »جوهــرى  گــر در تعریــف »جســم«  واســطه )دور مضمــر(. مثــًا ا
کننــد. تعریــف، دورى  ســه گانه اســت« و ابعــاد ســه گانه را بــه امتــداد جوهــر جســمانی تعریــف 

ف« رعایــت شــود الجــرم قانــون ســوم و چهــارم  ف از معــّرَ 1 . چنانچــه در تعریفــی »جامــع و مانــع بــودن« و نیــز »روشــن تر بــودن معــّرِ
ف« و همچنیــن قانــون »لــزوم  ف بــا معــّرَ ضوابــط منطقــی تعریــف تأمیــن خواهــد شــد. بنابرایــن ذکــر قاعــدۀ »لــزوم تغایــر مفهومــی معــّرِ

کیــدى دارد. دورى نبــودن تعریــف« در فــرض رعایــت دو شــرط مذکــور تنهــا جنبــه آموزشــی و تأ

 روش درست تعريف

 

 

 



128

دانـــــش منطـــــــق

ــر فهــم حقیقــت ابعــاد ســه گانه توقــف دارد و فهــم  ــود؛ یعنــی  فهــم حقیقــت جســم ب خواهــد ب
کــه  ابعــاد ســه گانه بــر فهــم معنــا و حقیقــت جســم توقــف دارد. الزمــه چنیــن تعریفــی آن اســت 

مفهــوم جســم، قبــل از معلــوم شــدن، روشــن باشــد و البتــه ایــن امــرى نادرســت اســت.1

محدودیت تعریف 

کــه بــه انحــاى مختلــف می تواننــد تعریــف شــوند، برخــی از  بــر خــاف بســیارى از امــور 
گاه تعریــف حــدى یــا رســمی را بــر نمی تابنــد: امــور، هماننــد مــوارد ذیــل، 

1. حقایــق بســیط: زیــرا داراى ماهیــت و اجــزاى مقــّوم آن نیســتند؛ بنابرایــن، قابــل تعریــف 
حــدى نیســتند. البتــه ارائــه تعریــف بــه صــورت رســم ناقــص بــراى آنهــا امــرى ممکــن اســت؛ 

ماننــد ذات واجب الوجــود و اجنــاس عالــی.

کــه تعریــف آنهــا ممکــن نیســت: زیــرا تعریــف حقیقــی آنهــا  2. دســته ای از مفاهیــم بدیهــی 
موجــب دور خواهــد بــود؛ ماننــد تعریــف مفهــوم وحــدت بــه حیثیــت انقســام ناپذیرى و مفهــوم 

کثــرت بــه حیثیــت انقســام پذیرى2.

 

چکيده  

 1. مقصود اصلی از تعریف، دو هدف اساسی است:

ف؛ الف. ارائه تصورى واضح و صحیح از معّرَ

کامل. ف از غیر آن به صورت تام و  کردن معّرَ ب. جدا 

 2. ضوابط منطقی تعریف عبارت است از:

ف نــزد مخاطــب؛ لــزوم  ف از معــّرَ جامــع و مانــع بــودن تعریــف؛ روشــن تر بــودن مفهــوم معــّرِ
ف؛ دورى نبــودن تعریــف. ف بــا معــّرَ مغایــرت مفهومــی معــّرِ

کــه بــه آن »دور معــی« یــا »دور لبنــی«  گفتــه می  شــود. دور دیگــری نیــز قابــل تصــور اســت  1 . بــه چنیــن دوری »دور غیــر معــی« 
کــه نــه تنهــا محــال نیســت بلکــه واقــع نیــز می    شــود. ماننــد توقــف فهــم دو امــر متضایــف »بــاال« و »پاییــن« بــر یکدیگــر. می  گوینــد 
کــه هــر چنــد نیــاز بــه تعریــف نــدارد اّمــا قابلیــت و امــکان آن را دارد؛ مانند: »ســفید  2 . البتــه دســته ای از تصــّورات بدیهــی وجــود دارد 

کــه از ترکیــب هفــت نور تشــکیل شــده اســت«. رنگــی اســت 
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پرسش ها 

 1. مقصود از این جمله: »قواعد منطقی، صرفًا جنبه صورى دارند«چیست؟

 2. چرا باید تعریف دورى نباشد؟

ف، مساوى باشد؟ ف و معّرَ  3. چرا باید نسبت معّرِ

 4. برخی از عوامل ابهام در یک تعریف را توضیح دهید؟

ف داشته باشد؟ ف، مغایرت مفهومی با معّرَ  5. چرا باید معّرِ

* هم اندیشی 

 1. چــرا بــا رعایــت دو ضابطــه »جامــع و مانــع بــودن تعریــف« و »روشــن تر بــودن مفهــوم 
معــرف از معــرف« ســایر ضوابــط منطقــی تعریــف تامیــن می  شــود؟

کدام است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.  2. اقسام دور 

 3. چرا دور محال است؟
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درسشانزدهم

کلیات خمس

کــه چگونــه می- ح ایــن ســوال اســت  پــس از آشــنایی بــا ضوابــط منطقــی تعریــف نوبــت طــر
کــه همــه قواعــد تعریــف در آن رعایــت شــده  باشــد؟ منطق دانــان   تــوان بــه تعریفــی دســت یافــت 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا دســتگاهی را به عنــوان الگــوی تعریــف درســت معرفــی مــی -

کــه »کلیــات خمــس«  کــه فهــم آن و نیــز راه رســیدن بــه آن مبتنــی بــر مقدماتــی اســت  کننــد 
کلیــد  ــا  ــا دســتگاه منطقــی تعریــف ب ــی ب نامیــده می شــود. در ایــن درس ضمــن آشــنایی اجمال

کلیــات خمــس آشــنا می  شــویم. فهــم آن یعنــی 

    

مقدمه 

کــه همــه قواعــد تعریــف در آن رعایــت شــده باشــد.  از نظــر منطقــی، تعریفــی درســت اســت 
ــر  ــتگاه زی ــای دس ــی از قالب  ه ــف در یک ــه تعری ک ــت  ــد یاف ــق خواه ــی  تحق ــط هنگام ــن ضواب ای

ارائــه شــود.

 

 

تعریف

حد
تام

ناقص

رسم
تام

ناقص
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ع تعریــف اســت و غــرض از آن، بیــان حقیقــت شــیئ  تعریــف بــه حــّد، اساســی ترین نــو
اســت. در تعریــف بــه رســم، غــرض اصلــی، متمایــز ســاختن شــیئ از ســایر اشــیا اســت. حــد و 
کــه در ذهــن ایجــاد می کننــد، هــر یــک بــه تــام و  کمــال تصــور و نحــوه شــناختی  رســم به لحــاظ 

ــت از: ــارت اس ــف، عب ــام تعری ــن، اقس ــوند. بنابرای ــیم می ش ــص تقس ناق

1. حد تام، 2. حد ناقص، 3. رسم تام، 4. رسم ناقص.

بــراى رســیدن بــه هــر یــک از صورت هــاى تعریــف )حــد تــام، حــد ناقــص، رســم تــام و رســم 
ــه  گون ــه هــر  کــه بــدون به کارگیــرى آن، ارائ ناقــص(، رعایــت دســتورالعملی خــاّص الزم اســت 

تعریــف حــّدى یــا رســمی، ممکــن نخواهــد بــود.

منطق دانــان، پیــش از ارائــه دســتورالعمل یــاد شــده، مبحثــی را بــه نــام »کّلیــات خمــس«1 
کامــل از آن، دســت یابی بــه الگــوى منطقــی تعریــف میســور  گاهــی   کــه بــدون آ کرده انــد  ح  طــر

نخواهــد بــود.

کّليات خمس

ــن،  ــود در ذه ــی موج کّل ــم  ــد از مفاهی ــرم بای ــف، الج ــراى تعری ــتیم، ب ــه دانس ک ــور  همان ط
بهــره جســت.

کّلــی، در مقــام تعریــِف یــک تصــور مجهــول بــه منظــور تبدیــل آن بــه یــک تصــور  هــر مفهــوم 
کــه نســبت بــه افــراد و مصادیــق آن ماحظــه می شــود، یــا وصفــی اســت  معلــوم، هنگامــی 
کــه یــا تمــام حقیقــت  بیــرون از حقیقــت فــرد و یــا بیــرون از حقیقــت آن فــرد نیســت، به گونــه اى 
کّلــی عرضــی و در صــورت دوم،  افــراد خــود و یــا جــزء حقیقــت آنهــا اســت. در صــورت نخســت، 

کّلــی ذاتــی اســت.

کّلی ذاتی و کّلی عرضی 

کّلــی  کــه از »حقیقــت« افــراد و مصادیــق خــود بیــرون نباشــد.  کّلــی  اســت  کّلــی ذاتــی، 
ــف،  ــن تعری ــد. در ای ــود باش ــق خ ــراد و مصادی ــت« اف ج از »حقیق ــار ــه خ ک ــت  ــی اس کّل ــی،  عرض

1 . ایــن مبحــث چنــد قــرن پــس از ارســطو توســط »فرفوریــوس« تألیــف شــد. وی ایــن بحــث را مقدمــه بــاب مقــوالت قــرار داد و بــه 
کــرد. البتــه پــس از  کــه در زبــان یونانــی بــه معنــای مقدمــه و مدخــل اســت، بــرای آن انتخــاب  همیــن جهــت نــام »ایســاغوجی« را 

فرفوریــوس ، ایــن بحــث نیــز هماننــد بســیاری دیگــر از مباحــث منطقــی، بــه دســت منطق دانــان بعــدی، تنقیــح و تهذیــب شــد.
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کــه آشــنایی بــا آن در فهــم ذاتــی و عرضــی حائــز اهمیــت  اصطــاح »حقیقــت« بــه کار رفتــه اســت 
ــده  ــتی ش ــود و هس ــؤال از وج ــت؟« س ــوه هس ــاغ، می ــن ب ــا در ای ــود، »آی ــؤال ش ــی س ــت. وقت اس
گــر در  گــر بپرســند: »میــوه ایــن بــاغ چیســت؟« ســؤال از چیســتی شــده اســت. مثــًا ا اســت؛ اّمــا ا
ــاغ را بیــان  ــا ماهیــت میــوه ب ــا پرتقــال و... ، چیســتی، حقیقــت ی گفتــه شــود: ســیب ی جــواب 
کــه در جــواب »چیســت؟« یــا  کرده انــد. پــس حقیقــت و ماهیــت عبــارت اســت از: مفهومــی 
کّلــی ذاتــی، همــواره  گذشــت، روشــن می شــود در  کــه  »ماهــو؟« می آیــد. بــا توجــه بــه توضیحــی 
ــی انســان، حیــوان و ناطــق، نســبت بــه  کّل ماهیــت افــراد بــدان قائــم و وابســته اســت؛ ماننــد 
ــدان قائــم و وابســته  ــی عرضــی، ماهیــت افــراد ب کّل ــا در  کــه مصــداق و فــرد آن اســت؛ اّم علــی 

کــه مصــداق و فــرد آن اســت. ــی راه رونــده و شــاعر نســبت بــه علــی  کّل نیســت؛ ماننــد 

کّلیــات خمــس و روش درســت تعریــف،  کّلــی عرضــی در شــناخت  کّلــی ذاتــی از  تمییــز 
کننــد  ضــرورى اســت؛ زیــرا دانشــمندان می کوشــند امــور را حتی المقــدور بــا ذاتیــات آنهــا تعریــف 

ــات. ــه عرضّی ن

کّلــی عرضــی،  کّلــی ذاتــی از  کّلــی عرضــی: منطق دانــان بــراى تمایــز  کّلــی ذاتــی از  تمایــز 
ــر اســت:  ک زی کــه دقیق تریــن آنهــا در مقــام تصــور، مــا ــد  کرده ان ــر  ک هــاى مختلفــی را ذک ما
کــه امــر  کّلــی ذاتــی به لحــاظ معرفتــی و عقانــی مقــدم بــر حقیقــت شــیئ اســت؛ در صورتــی 
عرضــی، مؤخــر از آن اســت. مثــًا تصــور حیوانیــت مقــدم بــر تصــور انســانیت اســت. بــه عبــارت 
گونــه اى از حیــوان می دانیــم. پــس حیــوان بــودن او پیــش از انســانیت او  دیگــر، مــا انســان را 
کــه »شــاعر بــودن« یــا »خنــدان بــودن« انســان، پــس از تصــور انســان  لحــاظ می شــود. در حالــی 
ک ارائــه شــده، بــه یــک مثــال دیگــر توجــه  در ذهــن حاصــل می شــود. بــراى روشــن تر شــدن مــا

کنیــد:

هنــگام تصــور »چهــارده« لزومــًا »عــدد« بــودن )ذاتــی چهــارده( را قبــًا تصــور می کنیــم 
کــه »زوج« بــودن آن را به عنــوان امــرى  )عــدد چهــارده(؛ ولــی پــس از تصــور »چهــارده« اســت 
عرضــی تصــور می کنیــم. پــس تصــور ذاتــی، همــواره پیــش از تصــور خــود شــیئ اســت، در حالــی 

ــر از تصــور شــیئ ممکــن نیســت. کــه تصــور امــر عرضــی، پیش ت

کّلــی بــراى افــراد و مصادیــق  بدیهــی اســت بــراى حکــم دربــاره ذاتــی یــا عرضــی بــودن یــک 
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دانـــــش منطـــــــق

گــر حقیقــت فــردى  کــه حقیقــت و ماهّیــت آن افــراد چیســت؛ اّمــا ا خــود، نخســت بایــد بدانیــم 
کّلــی بــر آن صــدق می کنــد بــراى مــا ناشــناخته باشــد، قضــاوت دربــاره ذاتــی یــا عرضــی  کــه 
کّلــی را بــا حقیقــت مجهــول  کّلــی مــورد بحــث، امکان پذیــر نخواهــد بــود؛ زیــرا نمی تــوان  بــودن 

یــک مصــداق ســنجید.

اقسام کّلی ذاتی و کّلی عرضی 

ــا  ــی( و ی ــی عرض ــت )کّل ــا اس ــت آنه ج از حقیق ــار ــا خ ــود، ی ــراد خ ــت اف ــل حقیق ــی در مقاب کّل
ــا متعلــق  ج از حقیقــت شــیئ اســت، ی ــی ذاتــی(. آنچــه خــار ج از حقیقــت آنهــا نیســت )کّل خــار
و منحصــر بــه یــک حقیقــت اســت )عرضــی خــاص یــا خاصــه( و یــا متعلــق و منحصــر بــه یــک 

حقیقــت نیســت )عرضــی عــام(.

ع( و یــا جــزء  ج از حقیقــت شــیئ نیســت، یــا تمــام حقیقــت آن اســت )نــو اّمــا آنچــه خــار
کــه حقیقــت یکســانی ندارند، مشــترک  حقیقــت آن اســت؛ در ایــن صــورت یــا بیــن تمــام افــرادى 

کــه حقیقــت یکســانی دارنــد، مختــص اســت )فصــل(. اســت )جنــس( و یــا بــه افــرادى 

کــه بــه صــورت زیــر تعریــف  کّلــی پنــج قســم اســت  گذشــت، اقســام مفهــوم  بنابــر آنچــه 
می شــود:

1. نوع 

کّلــِی بیانگــر تمــام ذات یــا حقیقــت شــیئ اســت. بــراى مثــال وقتــی می گوییــم: »ایــن  ع،  نــو
ــا »آن حیــوان اســب اســت«، طــا، تمــام حقیقــت شــیئ نخســت و اســب،  شــیئ طــا اســت« ی
ع« خواهنــد بــود. کّلــی، »نــو تمــام حقیقــت شــیئ دوم را بیــان می کنــد. پــس هــر یــک از ایــن دو 

که در پاســخ به ســؤال از چیســتی افراد »متحد الحقیقه«  کّلی اســت  ع:  کاربردى نو تعریف 
کــه حقیقــت آنهــا  ذکــر می شــود. بــر اســاس ایــن تعریــف، هــرگاه از چیســتی )ماهیــت( افــرادى 
گــر ســؤال شــود: »علــی، حســن  ع خواهــد بــود. مثــًا ا یکــی اســت، پرســیده شــود، پاســخ آن، نــو

ع شــمرده می شــود. کّلــی انســان، نــو گفــت: »انســان«. بنابرایــن،  و حســین چیســتند؟« بایــد 
2. جنس 

کــه بیانگــر بخشــی از حقیقــت شــیئ و اعــم از آن اســت. ماننــد مفهــوم  کّلــی اســت  جنــس، 
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کّلــی حیــوان نســبت بــه انســان و شــتر.

ــراد »مختلــف الحقیقــه«  کــه در پاســخ از چیســتی اف ــی اســت  کّل ــردى جنــس:  کاب تعریــف 
گوســفند  گلــه  کــه شــامل چوپــان،  گــر از چیســتی )ماهیــت( مجموعــه اى  ذکــر می شــود. مثــًا ا
و ســگ اســت، ســؤال شــود، چــون افــراد مــورد ســؤال، داراى حقایــق مختلــف و متفاوت انــد، 
کامــل همــه ایــن افــراد باشــد، وجــود نخواهــد داشــت.  کننــده حقیقــت  کــه بیــان  پاســخ واحــدى 
پــس، پاســخ متناســب بــه ناچــار فقــط بخشــی از چیســتی، یعنــی حقیقــت مشــترک آنهــا را بیــان 
کننــده حقیقــت  ــان  ــه جنــس و بی ک ــوان« را  ــی »حی کّل ــد  ــه ایــن ســؤال بای می کنــد. در پاســخ ب

کــرد. مشــترک آنهــا اســت، ذکــر 
3. فصل 

ع را از ســایر انــواع داخــل در یــک جنــس، متمایــز  کــه یــک نــو کّلــی ذاتــی اســت  فصــل، 
کــه در جنــس حیــوان موجــب تمییــز انســان از ســایر انــواع حیــوان اســت. می کنــد؛ ماننــد ناطــق 

گــر  کــه ممّیــز ذاتــی شــیئ و مســاوى بــا آن اســت. ا کّلــی اســت  کاربــردى فصــل:  تعریــف 
کــه شــخص، علــم بــه  چــه خــود بــه تنهایــی در پاســخ از چیســتی واقــع نمی شــود، اّمــا هنگامــی 
جنــس دارد و بــه دنبــال جــزء مختــص بــه ماهیــت می آیــد، در طریــق پاســخ آن واقــع می شــود؛ 
کنــار جنــس می آیــد: حیــوان ناطــق. کــه در طریــق ســؤال از چیســتی انســان و در  ماننــد »ناطــق« 

4. عرضی خاص )خاصه(

ج از حقیقــت شــیء و در عیــن حــال مختــص بــه آن اســت؛  کــه خــار کّلــی  عرضــی  خــاص، 
ماننــد ضاحــک نســبت بــه انســان.

ع یــا جنــس دارد و  کــه اختصــاص بــه نــو کّلــی اســت  کاربــردى عرضــی خــاص:  تعریــف 
نســبت بــه آن، یــا مســاوى اســت )خاصــه شــامله( و یــا اخــص؛ ماننــد ضاحــک و شــاعر نســبت 

بــه انســان.

گــر دربــاره امتیــازى از امتیــازات عرضــی انســان پرســیده شــود، در پاســخ آن از  بنابرایــن، ا
ــده،  کنن ــؤال  ــه س ک ــت  ــی اس ــًا هنگام ــی غالب ــن پرسش ــود. چنی ــتفاده می ش ــه اس ــراض خاص اع
کّلــی و قبلــی در مــورد انســان دارد. مثــًا می دانــد »انســان، حیــوان اســت«،  نوعــی آشــنایی 
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کوتــاه اســت، عــاوه بــر دانســتن جنــس، می خواهــد  ــا چــون دســت او از شــناخت فصــل آن  اّم
بدانــد انســان در بیــن حیوانــات دیگــر چــه صفــت عرضــی مخصــوص بــه خــود دارد؟ در پاســخ 

گفتــه می شــود: ضاحــک، شــاعر و... . پرســش هایی از ایــن دســت، 
5. عرضی عام 

ج از حقیقــت شــیئ و در عیــن حــال مختــص بــه افــراد آن  کــه خــار کّلــی اســت  عرضــی  عــام، 
نیســت؛ ماننــد راه رونــده نســبت بــه انســان.

کــه  ع  کاربــردى عرضــی عــام: هــرگاه از عــوارض مشــترک چنــد فــرد یــا چنــد نــو تعریــف 
داراى حقایــق مختلــف و متفاوت انــد، ســؤال شــود در پاســخ آن  عرضــی ذکــر می شــود. مثــًا 
گــر پرســیده شــود: »صفــت عرضــی مشــترک بیــن انســان و اســب چیســت؟«، در پاســخ آن، »راه  ا

ــر می شــود. کــه عرضــی عــام اســت، ذک ــده«،  رون

    

چکيده 

ــا »ماهــو؟«  کــه در جــواب »چیســت؟« ی  1. حقیقــت و ماهیــت، عبــارت اســت از مفهومــی 
می آیــد.

 2. کلی در مقایسه با حقیقت یک شیئ ، دارای تقسیمات زیر است:

 

کلی

ذاتی

نوع

جنس

فصل

عرضی
عام

خاص
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ج از حقیقــت افــراد و مصادیــق خــود نباشــد و  کــه خــار  3. کّلــی ذاتــی عبــارت اســت از آنچــه 
ج از حقیقــت افــراد و مصادیــق خــود باشــد. کــه خــار کّلــی عرضــی عبــارت اســت از آنچــه 

کــه ذاتــی در تعقــل و تصــور، مقــدم بــر ذات   4. فــرق اساســی بیــن ذاتــی و عرضــی ایــن اســت 
اســت، اّمــا عرضــی در مقــام تعقــل و تصــور ذهنــی، متأخــر از ذات معــروض اســت.

پرسش ها 

کّلی بحث می کند؟ 1. چرا منطق درباره مفاهیم 

کنید؟ کّلی عرضی را با ذکر مثال تعریف  کّلی ذاتی و   .2

کّلی عرضی را توضیح دهید؟ کّلی ذاتی از  ک تمایز  3. ما

کنید. کّلیات خمس را با ذکر مثال تعریف   .4

کّلیات خمس در پاسخ به چه سؤالی می تواند واقع شود؟ 5. هر یک از 

 * هم اندیشی 

گفت »تعریف رسمی  تعریف به غیر ذاتیات است«؟  1. چرا نمی  توان 

گاه بــه »عرضــی عــام «، عــرض عــام و بــه » عرضــی خــاص «، عــرض خــاص   2. اینکــه 
ــت ؟ ــت اس ــود درس ــه ش گفت

کلی عرضی اشیاء به عهده منطق است ؟ چرا؟ کلی ذاتی و   3. آیا تمییز 

 4. آیا یک مفهوم می تواند هم عرضی باشد و هم ذاتی؟

 5. آیا یک مفهوم می تواند هم عرضی عام باشد و هم عرضی خاص؟

 6. چــرا و چگونــه بحــث »کلیــات خمــس« به عنــوان »مدخــل« بحــث تعریــف شــناخته 
می شــود؟

 7. آیــا می تــوان بــرای تعریــف مفاهیــم اعتبــاری مثــل ملکیــت ، زوجیــت و....جنــس و 
ــرد؟ ک فصــل بیــان 
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درسهفدهم

کلیات سلسله 

کــه در ابتــدای  در درس پانزدهــم بــا ضوابــط منطقــی تعریــف، آشــنا شــدیم. اّمــا همانطــور 
ــت،  ــف درس ــه تعری ــت یابی ب ــا را در دس ــد، م ــن قواع ــی از ای گاه ــرف آ ــد ص ــان ش ــل بی درس قب
کــرد و داشــتن الگــوى عینــی بــراى تحقــق آن ضوابــط نیــز، امــرى ضــرورى  موفــق نخواهــد 

اســت.

کامــل بــر ایــن مهــم، دســتگاهی را به عنــوان الگــوى تعریــف، ارائــه  منطق دانــان بــا اشــراف 
کّلیــات خمــس اســت. در ایــن درس در ادامــه  گاهــی از مبحــث  کــه فهــم آن متوقــف بــر آ کرده انــد 

کلیــات« آشــنا خواهیــم شــد. کلیــات خمــس و در جهــت تکمیــل آن بــا »سلســله ترتــب  بحــث از 

    

سلسله ترتب کّليات

کــه در مقدمــه  کّلــی، مجموعــه مطالبــی اســت  پیش تــر1 دانســتیم، بحث هــاى مربــوط بــه 
کّلیــات  از  کــه هــر یــک  بــا مراتــب و اقســامی  ح می شــود. در ایــن درس  بحــث تعریــف طــر
پنج گانــه دارنــد، آشــنا می شــویم تــا در دســت یابی بــه الگــوى منطقــی تعریــف و فهــم آن، دچــار 

مشــکل نشــویم.

ــا  ــمول آنه ــزان ش ــود می ــه می ش ــم، ماحظ ــه می کنی ــر مقایس ــا یکدیگ ــی را ب کّل ــد  ــی چن وقت
نســبت بــه افــراد، تفــاوت دارد؛ بعضــی از آنهــا نســبت بــه بعــض دیگــر از وســعت و شــمول 
بیشــترى برخوردارنــد. مثــًا حیــوان از انســان، جســم از جســم نامــی و جوهــر از جســم، بــه 

گیــرى مصادیــق وســیع تر اســت. اعتبــار فرا

1 . ر.ک: درس شانزدهم.
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کــه  کّلیــات را می تــوان بــه اعتبــار میــزان شــمول آنهــا به گونــه اى مرتــب ســاخت  بنابرایــن، 
ــی قبلــی، از وســعت مصداقــی بیشــترى برخــوردار باشــد. بــه مجموعــه  کّل ــی نســبت بــه  کّل هــر 

کنیــد: کّلی هــاى زیــر توجــه 

جوهر، جسم، جسم نامی، حیوان، انسان.

کــه از  کــرد: یکــی ســیر صعــودى،  سلســله مفاهیــم فــوق را بــه دو صــورت می تــوان لحــاظ 
کــه از  ــی  ــد و دیگــرى ســیر نزول ــه عام تریــن آنهــا خاتمــه یاب ــی شــروع شــود و ب کّل محدودتریــن 
کّلــی آغــاز شــود و بــه محدودتریــن آن بینجامــد. ترتیــب نخســت، سلســله اجنــاس و  عام تریــن 

ترتیــب دوم، سلســله انــواع را بــه وجــود خواهــد آورد.

سلسله مراتب اجناس 

کــه سلســله اى  کنیــم بــه نحــوى  کّلیــات را بــر اســاس جنــس آنهــا مرتــب  گــر مجموعــه اى از  ا
کمتــر بــه ســوى وســعت بیشــترى، پیــش رود، بــه ایــن سلســله،  را تشــکیل دهنــد تــا از شــمول 
ــان  ــه در پای ک ــس  ــیع ترین جن ــه وس ــاس، ب ــله اجن ــود. در سلس ــه می ش گفت ــاس«  ــله اجن »سلس
ــا  ــاس« ی ــت »جنس االجن ج نیس ــدر ــر من ــی دیگ ــت جنس ــرد و تح ــرار می گی ــدى ق ــله تصاع سلس
کــه در آغــاز مجموعــه واقــع شــده اســت »جنــس  »جنــس عالــی« و بــه محدودتریــن جنــس 
دارنــد، »جنــس  قــرار  ســافل  و جنــس  عالــی  بیــن جنــس  کــه  اجناســی  ســافل« می گوینــد. 

متوســط« نامیــده می شــود.

بنابرایــن، در مجموعــه مفاهیــم »انســان < حیــوان < جســم نامــی  < جســم < جوهــر«، 
حیــوان، جنــس ســافل؛ جوهــر، جنــس  االجنــاس یــا جنــس عالــی؛ جســم و جســم نامــی، جنــس 

متوســط خواهنــد بــود.

منطقــی، جنــس را بــه اعتبــارى بــه قریــب و بعیــد تقســیم می کنــد؛ زیــرا بــراى هــر یــک از 
کــرد: ــوان تصــور  ــواع سلســله، دو قســم جنــس، می ت ان

کّلــی مفــروض قــرار دارد و بــه آن »جنــس  کــه بافاصلــه بعــد از یــک  نخســت، جنســی 
کّلــی انســان قــرار دارد. کــه بافاصلــه در فــوق  گفتــه می شــود؛ ماننــد حیــوان،  قریــب« 

ــه آن  ــی دیگــر واقــع شــده اســت و ب کّل ــا چنــد واســطه در فــوق  ــا یــک ی کــه ب دوم، جنســی 
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گفتــه می شــود؛ ماننــد جســم نامــی نســبت بــه انســان. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان  »جنــس بعیــد« 
ــان حــال بــراى  ــس قریــب و در هم ــم، جن کــه جوهــر بــراى جس گرفــت  شــد می تــوان نتیجــه 

جســم نامــی، جنــس بعیــد اســت.

سلسله مراتب انواع 

ع در منطــق بــه دو معنــا بــه کار  کــه نــو قبــل از بیــان سلســله انــواع، ابتــدا بایــد دانســت 
مــی رود:

گذشت. کّلیات خمس 1  که در تعریف  که مراد همان معنایی است  ع حقیقی،  الف. نو

ج باشــد.  کــه تحــت جنســی منــدر ــی ذاتــی اســت  کّل کــه مــراد از آن هــر  ع اضافــی،  ــو ب. ن
پــس در ایــن سلســله  »انســان > حیــوان >  جســم نامــی  >  جســم  >  جوهــر«، مفاهیــم انســان، 

ع اضافــی« نامیــده می شــود. حیــوان، جســم نامــی و جســم، »نــو

با توجه به تعریف فوق، دو نکته به دست می آید:

ع اضافی خوانده شود. ع حقیقی نیز می تواند در مقایسه با جنس باالتر، نو 1. نو

ع  ع حقیقــی و نــو ع، مفــرد اســت؛ ماننــد نقطــه2، پــس نســبت نــو گاهــی نــو کــه  از آنجــا 
اضافــی، عمــوم و خصــوص مــن وجــه اســت.

ــر  گ ع اضافــی نخواهــد شــد. ا ــو ــه ن ــز مّتصــف ب 2. وســیع ترین مفهــوم در یــک سلســله هرگ
ــدر  ــن آن در ص ــه عام تری ک ــوى  ــه نح ــم ب ــرار دهی ــله ق ــک سلس ــی را در ی کّل ــم  ــه مفاهی مجموع
ع  ع االنــواع« یــا »نــو ع، »نو گیــرد، بــه محدودتریــن نــو و خاص تریــن آن در ذیــل سلســله قــرار 
ع  کــه بیــن ایــن دو قــرار می گیرنــد »نــو ع عالــی« و بــه انواعــی  ع، »نــو ســافل«، بــه عام تریــن نــو
ع عالــی؛ انســان،  کــه ذکــر شــد، جســم، نــو متوســط« می گوینــد. بنابرایــن، در سلســله مفاهیمــی 

ع متوســط خوانــده می شــود. ع  االنــواع و جســم نامــی و حیــوان، نــو ع ســافل یــا نو نــو

1 . ر.ک: درس هشتم.
کــه نقطــه  ــا ایــن تعریــف بــه خوبــی روشــن اســت،  ــه ارتفــاع. ب کــه نــه طــول دارد نــه عــرض و ن 2 . منظــور از نقطــه چیــزی اســت 

ــت. ــری نیس ــوم دیگ ــچ مفه ج در هی ــدر من
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جوهر

جسم

جسم نامى

حيوان

انسان

 

 نمودار سلسله اجناس و انواع 

ع ســافل  ع حقیقــی یــا نــو گفتیــم پایین تــر از نــو کــه هــر چنــد  نکتــه شــایان دقــت ایــن اســت 
کّلــی  ع دیگــرى وجــود نــدارد، اّمــا ممکــن اســت پایین تــر از آن، مفاهیمــی  ع االنــواع، نــو یــا نو
کّلــی اســت  کــه اصطاحــًا بــه آن، »صنــف« می گوینــد. مثــًا »دانش پــژوه« مفهومــی  گیــرد  قــرار 
کّلــی  گفتــه می شــود. بنابرایــن، هــر  گرفتــه و بــه آن صنــف  ع حقیقــی انســان قــرار  کــه تحــت نــو
ع باشــد یــا جنــس، صنف  عرضــی اخــص یــا هــر ذاتــی مقیــد بــه عرضــی اخــص، چــه آن ذاتــی، نــو

نامیــده می شــود؛ ماننــد ایرانــی، مســلمان، خیــاط، حیــوان خزنــده و جســم ســیال.

    

چکيده 

ج نیســت، »جنس االجنــاس« و  کــه تحــت جنــس دیگــرى منــدر  1. بــه باالتریــن جنــس 
کــه در آغــاز سلســله اجنــاس واقــع شــده اســت، »جنــس ســافل« و بــه  بــه محدودتریــن جنــس 
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ــود. ــه می ش گفت ــط«  ــس متوس ــن آن دو »جن ــاس بی اجن

کّلــی مفــروض قــرار دارد، »جنــس قریــب« و جنســی  کــه بافاصلــه بعــد از یــک   2. جنســی 
کّلــی دیگــر قــرار می گیــرد، »جنــس بعیــد« نــام دارد. کــه بــا یــک یــا چنــد واســطه در فــوق 

ع در منطق به دو معنا به کار می رود:  3. نو

ع اضافی  ع حقیقی؛ ب. نو الف. نو

ع اضافی، عموم و خصوص من وجه است. ع حقیقی و نو  4. نسبت نو

ع  ــو ع، ن ــو ــواع، عام تریــن ن ع االن ــا نو ع ســافل ی ــو ــواع، ن ع در سلســله ان ــو  5. محدودتریــن ن
ع متوســط نامیــده می شــوند. ــو ــواع بیــن ایــن دو، ن ــی و ان عال

کّلی عرضی اخص یا هر ذاتی مقید به عرضی اخص، »صنف« نامیده می شود.  6. هر 

پرسش ها 

کّلیات به چه اعتبارى است؟ 1. در سلسله اجناس و انواع، ترّتب 

کنید. 2. جنس عالی، سافل و متوسط را با توجه به سلسله مراتب اجناس تعریف 

ع عالــی، ســافل، متوســط، اضافــی و نیــز صنــف را بــا توجــه بــه سلســله مراتــب انــواع  3. نــو
کنیــد. تعریــف 

4. مقصود منطقی از جنس قریب و بعید و نیز فصل قریب و بعید چیست؟

* هم اندیشی 

 1. شناخت سلسله اجناس، سلسله انواع مفید چه فایده منطقی است؟

کنید؟  2. آیا می  توانید چند مثال برای سلسله اجناس و سلسله انواع ذکر 

گیــری ایــن بحــث  ــه در فرا ک ــه مطالبــی   3. در مقدمــه درس چنیــن آمــده  اســت :»از جمل
کلیــات و اقســام آن اســت« منظــور دقیــق از ایــن بحــث  الزم اســت، آشــنایی بــا سلســله ترتــب 

چیســت؟
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درسهجدهم

اقسام فصل و عرضی

گــرو رعایــت ضوابــط خاصــی اســت. تحقــق ایــن قواعــد  دانســتیم روش درســت تعریــف در 
کــه در درس آینــده بــا آن آشــنا خواهیــم شــد. را در دســتگاهی می تــوان یافــت 

ــه  ک ــت  ــه الزم اس ــوان مقدم ــوری به عن ــری ام گی ــف فرا ــی تعری ــتگاه منطق ــم دس ــرای فه ب
کلیــات ذاتــی و عرضــی می باشــد. در درس قبــل بــا برخــی از  یکــی از آنهــا آشــنایی بــا اقســام 
کلیــات، آشــنا شــدیم، در ادامــه بــا اقســام فصــل و نیــز ســایر تقســیمات عرضــی آشــنا  اقســام 

خواهیــم شــد.

  

اقسام فصل 

ع را از ســایر  کــه یــک نــو کّلــی ذاتــی اســت  کردیــم، فصــل از اقســام  چنان کــه قبــًا ماحظــه 
گونــه اســت: انــواع جــدا می کنــد. ایــن ممّیــز ذاتــی  بــر دو 

ــواع مشــارک در جنــس قریــب می شــود؛ ماننــد  ع از ان ــو ــز ن الــف. فصــل قريــب: موجــب تمای

ناطــق نســبت بــه انســان.

ع را از انــواع مشــارک در جنــس بعیــد، جــدا می کنــد؛ ماننــد حّســاس  ب. فصــل بعیــد: نــو

نســبت بــه انســان.

کننــده( بــراى انســان، جنــس بعیــد اســت. در ایــن  توضیــح اینکــه جســم نامــی )رشــد 
جنــس، انــواع دیگــرى از قبیــل اســب و درخــت بــا انســان شــرکت دارنــد. حّســاس، موجــب 
ــراى انســان،  ــر حســاس می شــود، پــس حســاس ب ــاز انســان از درخــت و ســایر اجســام غی امتی

ــت. ــد اس ــل بعی فص
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نسبت فصل با جنس و نوع 

ــان بــراى بیــان ایــن نســبت،  ع دارد. منطق دان ــا نــو ــا جنــس و نســبتی ب فصــل، نســبتی ب
ع و مقّســم جنــس اســت«. در توضیــح ایــن جملــه  عبــارت مشــهورى دارنــد: »فصــل مقــّوم نــو
گــر فصــل  کــه ا ع انــد، بدیهــی  اســت  کــه جنــس و فصــل، تشــکیل دهنده نو گفــت: از آنجــا  بایــد 
ــد. از ایــن رو، می گوینــد: »فصــل مقــّوم  ــد تحقــق یاب ع هــم نمی توان ــو وجــود نداشــته باشــد، ن
ع قــوام پیــدا  کّلــی نــو کّلــی جنــس افــزوده شــود،  کّلــی فصــل بــه  ع اســت«؛ یعنــی چــون  نــو
ع تقســیم شــود. مثــًا  می کنــد. از طرفــی دیگــر، فصــل موجــب می شــود جنــس بــه چنــد نــو
ناطــق، حیــوان را بــه »حیــوان ناطــق« و »حیــوان غیرناطــق« تقســیم می کنــد. پــس »فصــل 

مقّســم جنــس اســت«.

تقسيماتی دیگر براى کّلی عرضی 

کــه  کرده انــد  برخــی از منطق دانــان، تقســیمات دیگــرى را نیــز بــراى مفهــوم عرضــی ارائــه 
گاهــی از آنهــا فوایــد ارزشــمندی دارد. آ

عرضی بر دو قسم است: عرضی الزم و عرضی مفارق.
1. عرضی الزم 

ع خــود بــه حکــم عقــل محــال اســت؛  ک آن از موضــو کــه انفــکا عرضــی الزم، عرضــی اســت 
ماننــد وصــف »فــرد« بــراى عــدد ســه و »زوج« بــراى عــدد چهــار.

اقسام عرضی الزم 

عرضی الزم به دو قسم »بّین و غیربّین« تقسیم می شود:

الف. عرضی بّین 

کــه تصــّور ملــزوم، بــدون نیــاز به وســاطت امــر دیگرى،  1. بّیــن بــه معنــاى اخــص: الزمــی اســت 

تصــور آن را در پــی دارد؛ ماننــد زوجیــت بــرای عــدد  چهار.

کــه تصــور آن، همــراه بــا تصــور ملــزوم و تصــور نســبت  2. بّیــن بــه معنــاى اعــم: الزمــی اســت 

ــت  ــع هش ــا رب ــار و ی ــف چه ــًا دو، نص ــی آورد. مث ــال م ــه دنب ــه را ب ــه مازم ــزم ب ــان آن دو، ج می
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گاهــی عــدد دو را تصــور می کنیــد، ولــی از اینکــه آن عــدد نصــف عــدد چهــار و  اســت. شــما 
ــت و  ــدد هش ــدد دو، ع ــا ع ــراه ب ــًا هم ــر مث گ ــا ا ــد. اّم ــت می ورزی ــت غفل ــت اس ــدد هش ــع ع ــا رب ی
کــه دو، ربــع هشــت اســت و  کــرد  کنیــد، تصدیــق و جــزم خواهیــد  نســبت میــان آنهــا را نیــز تصــور 
کنیــد، یقیــن خواهیــد  گــر همــراه بــا عــدد دو، عــدد چهــار و نســبت میــان آنهــا را تصــور  همچنیــن ا

ــی نســبت میــان اعــداد از ایــن دســت اســت. کّل کــه دو، نصــف چهــار اســت. به طــور  کــرد 

کــه هــم شــامل مــواردى می شــود  ســبب آنکــه ایــن قســم را »بّیــن اعــم« نامیده انــد آن اســت 
ــه آن منتقــل  ــال مــی آورد و ذهــن را ب ــه دنب ــه خــودى خــود تصــور الزم را ب ــزوم، ب ــه تصــور مل ک
کفایــت  کــه تصــور ملــزوم بــه تنهایــی بــراى  تصــور الزم  می کنــد و هــم شــامل مــواردى می شــود 
ــزوم،  ــر مل ــد عــاوه ب ــان آن دو، بای ــه مازمــه می ــراى حکــم ب ــه در ایــن صــورت ب ک کنــد،  نمــی 
کفایــت  الزم و نســبت حکمــی نیــز تصــور شــود. تصــور ملــزوم، تنهــا در صورتــی بــراى تصــور الزم 
کــه هــر یــک از متازمــان،  کــه ذهــن بــا مازمــه میــان آن دو مأنــوس باشــد به گونــه اى  می کنــد 
کنــد؛ یعنــی هــرگاه یکــی از آن دو بــه ذهــن آمــد، دیگــرى نیــز بــه دنبــال آن بــه  دیگــرى را تداعــی 

گــر چنیــن باشــد، مازمــه ذهنــی میــان آن دو برقــرار خواهــد بــود. ذهــن بیایــد. ا

ب. عرضی غیر بّین 

کــه تصــور الزم و ملــزوم  ــن قــرار دارد، یعنــی به گونــه اى اســت  ــر بّی کــه در براب الزمــی اســت 
ــراى اثبــات  کفایــت نمی کنــد، بلکــه ب ــراى جــزم و یقیــن بــه مازمــه،  و نســبت میــان آن دو، ب
ع زاویه هــاى داخلــی مثلــث  مازمــه، نیــاز بــه اقامــه دلیــل اســت؛ ماننــد حکــم بــه اینکــه: مجمــو
برابــر بــا دو زاویــه قائمــه اســت. یقیــن بــه ایــن مازمــه، نیازمنــد دلیــل هندســی اســت و بــا صــرف 

تصــور زاویه هــاى مثلــث و تصــور دو زاویــه قائمــه و نســبت میــان آن دو حاصــل نمی شــود.

کــه الزم بــودن آن بدیهــی اســت و »غیربّیــن«  گوینــد  به طــور خاصــه، »بّیــن« چیــزى را 
کــه الزم بــودن آن نظــرى  می باشــد. چیــزى اســت 

2. عرضی مفارق 

کــه  ع خــود ممکــن اســت؛ ماننــد اوضاعــی  کــش از موضــو کــه بــه حکــم عقــل، انفکا عرضــی 
از افعــال و حــاالت انســان، مشــتق می شــود. مثــل ایســتاده، نشســته، خوابیــده، ســالم و بیمــار.
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ع خــود باشــد و هرگــز از آن  ج همیشــه همــراه بــا موضــو عرضــی مفــارق ممکــن اســت در خــار
کــه هرگــز از چشــم آبی رنــگ زایــل نمــی شــود؛ اّمــا بــا ایــن  جــدا نشــود؛ ماننــد آبــی بــودن چشــم 
همــه، عرضــی مفــارق بــه شــمار مــی رود، زیــرا ممکــن اســت روزى بــا ابــزار خاصــی بتــوان رنــگ 
گــر چنیــن شــود چشــم، هم چنــان  کــرد و چنیــن چیــزى عقــًا محــال نیســت، و ا چشــم را عــوض 

چشــم خواهــد بــود.

ــودن را از عــدد ســه جــدا  ــرد« ب ــًا - »ف ــر فــرض بتــوان - مث ــر هــم ب گ ــا در عرضــی الزم، ا ام
ع بــه  ک از موضــو کــرد، دیگــر عــدد ســه، عــدد ســه نخواهــد بــود. مقصــود از »محــال بــودن انفــکا

حکــم عقــل« در عرضــی الزم، همیــن اســت.

اقسام عرضی مفارق 

ک آن از  ع اســت، امــا انفــکا ــا موضــو ج همیشــه همــراه ب کــه در خــار الــف. دایــم: عرضــی 
ع عقــًا جایــز اســت؛ ماننــد حرکــت بــراى  زمیــن و آبــی بــودن بــراى چشــم. موضــو

ع خــود زایــل می شــود؛ ماننــد ســرخی  کــه بــه ســرعت از موضــو وال: عرضــی  ب. ســريع الز
ک. چهــره انســان شرمســار و زردى ســیماى  انســان هراســنا

کندى زایل می شود؛ مانند زوال جهل از انسان. وال: آنچه به  ج. بطيىء الز
    

چکيده 

گونه است: 1. فصل بر دو 

ع از انواع مشارک در جنس قریب می شود. که موجب امتیاز نو الف. فصل قریب، 

ع را از انواع مشارک در جنس بعید جدا می کند. که نو ب. فصل بعید، 

ع و مقّسم جنس است. 2. فصل، مقّوم نو

3. تقسیمات عرضی: 
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عرضی

الزم
بیّن

به معنای اعم

به معنای اخص
غیر بیّن

مفارق

دائمی

سریع الزوال

بطییء الزوالبطیء الزوال

پرسش ها 

 1. مقصود منطقی از فصل قریب و بعید چیست؟

ع و مقّسم جنس است« را با ذکر مثال توضیح دهید.  2. جمله »فصل، مقّوم نو

کنید.  3. اقسام عرضی الزم و مفارق را با ذکر مثال تعریف 

* هم اندیشی 

گاهــی از تقســیم عرضــی بــه الزم و مفــارق و نیــز بــه بیــن و غیــر بیــن مفیــد چــه فایــده   1. آ
منطقــی اســت؟

 2. شناخت فصل قریب و بعید چه فایده منطقی دربر دارد؟

کنید؟  3. آیا می  توانید چند مثال برای فصل بعید و فصل قریب ذکر 

گیــری ایــن بحــث  کــه در فرا  4. در مقدمــه درس چنیــن آمده  اســت :»از جملــه مطالبــی 
کلیــات و اقســام آن اســت« منظــور دقیــق از ایــن بحــث  الزم اســت، آشــنایی بــا سلســله ترتــب 

ــت؟ چیس

 روش درست تعريف
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الگوی منطقی تعریف

گیــری آنهــا نقشــی اساســی در فهــم دقیق الگــوی منطقی  کــه فرا پــس از آشــنایی بــا مطالبــی 
گونه  هــای مختلــف آن به طــور  کــه بــا دســتگاه تعریــف و  کنــون نوبــت آن اســت  تعریــف دارد، ا

کامــل آشــنا  شــویم. 

 

گاهــی غــرض از  کــه  کــرد، چــرا  یــک حقیقــت را می تــوان بــه صورت هــاى مختلــف تعریــف 
کــردن شــیئ از ســایر اشــیا(، بیــان ذاتیــات شــیئ اســت  کــردن )متمایــز  تعریــف عــاوه بــر جــدا 
کــه  کــردن و متمایــز نمــودن شــیئ از ســایر اشــیا اســت. از آنجــا  گاهــی هــدف از آن تنهــا جــدا  و 
کــه همــواره در تعریــف، فصــل یــا خاصــه شــامله  تعریــف بایــد جامــع و مانــع باشــد، الزم اســت 
ــه کار رود، »رســم«2  ــر خاصــه ب گ ــه کار رود، »حــد«1 و ا ــر در تعریــف، فصــل ب گ ــه کار رود. حــال ا ب

نامیــده می شــود.

حــد و رســم هــر یــک بــه تــام و ناقــص تقســیم می شــوند. بنابرایــن اقســام تعریــف عبــارت 
اســت از: 1.حــد تــام، 2. حــد ناقــص، 3. رســم تــام، 4. رســم ناقــص.

حد تام و حد ناقص 

ف بیــان شــده اســت، »حــد تــام« و بــه تعریفــی  کــه در آن تمــام اجــزاى ذاتــی معــّرَ بــه تعریفــی 
ف بیــان شــده اســت، »حــد ناقــص« می گوینــد. بــه نظــر  کــه در آن برخــی از اجــزاى ذاتــی معــّرَ

کــرد: منطقــی، حــد تــام را بــه دو طریــق می تــوان ارائــه 

که تعریف به ذاتیات حد و مرز ذات شی ء را تعیین می کند، آن را »حد« می نامند. 1 . از آنجا 
ف را بــه نشــان ها و اوصــاف عرضــی می شناســاند،  کــردن( بــه معنــاى عامــت و نشــان اســت و چــون رســم، معــّرَ 2 . رســم )ترســیم 

بدیــن ســبب »رســم« نامیــده می شــود.

 روش درست تعريف
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الف. جنس قریب و فصل قریب؛ مانند تعریف انسان به »حیوان ناطق«؛

ب. مجموعــه سلســله اجنــاس )حــد تــام جنــس قریــب( همــراه بــا فصــل قریــب؛ ماننــد 
تعریــف انســان بــه »جوهــر دارای ابعــاد ســه گانه نامــی  حســاس متحــرک بــاإلرادة ناطــق«.

کــه ذکــر جنــس قریــب مــا را از اجنــاس بعیــد و فصل هــاى بعیــد، بی نیــاز  بایــد توجــه داشــت 
کــه بــدان نیــازى باشــد. می کنــد و بیــان تفصیلــی حــد تــام در جایــی مطلــوب اســت 

کرد: حد ناقص را نیز به دو طریق می توان بیان 

الف. فصل قریب؛ مانند تعریف انسان به »ناطق«؛

ب. جنس بعید و فصل قریب؛ مانند تعریف انسان به »جسم ناطق«.

کــه ماحظــه می شــود، در بیــان فــوق، تنهــا بــه بخشــی از ذاتیــات انســان اشــاره  همان طــور 
شــده اســت و بــه همیــن جهــت »حــد ناقــص« خوانــده می شــود.

که: گرفت  از آنچه درباره حد تام و ناقص بیان شد می توان نتیجه 

کّلی حد، چه تام و چه ناقص، باید مشتمل بر فصل قریب باشد. 1. به طور 

ف( به لحاظ مصداق، مساوى اند. 2. حد تام و حد ناقص در مقایسه با محدود )معّرَ

کــه محــدود را از ســایر اشــیا ممتــاز می کننــد،  3. حــد تــام و حــد ناقــص هــر دو در ایــن جهــت 
مشترکند.

کننــده تمــام حقیقــت شــیئ اســت و ثانیــًا، ممیــز  4. حــد تــام بــه دلیــل اینکــه اواًل، حکایــت 
کامل تریــن تعریــف اســت و بــه همیــن جهــت حــد تــام نامیــده  ذاتــی شــیئ را نیــز بیــان می کنــد، 

می شــود.

رسم تام و ناقص 

کــه عــاوه بــر »عرضــی خــاص« مشــتمل بــر »جنــس قریــب« نیــز باشــد، »رســم  تعریفــی 
کــه مشــتمل بــر »جنــس قریــب« نبــوده و بیانگــر »عرضــی خــاص« باشــد رســم  تــام«، و تعریفــی 

ناقــص نامیــده می شــود. رســم ناقــص بــه دو صــورت فراهــم می شــود:

الف. خاصه، مانند »ضاحک« در تعریف انسان؛
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ب. جنس بعید و خاصه، مانند »جسم ضاحک« در تعریف انسان.

که: گرفت  با توجه به آنچه درباره رسم تام و ناقص بیان شد می توان نتیجه 

ــر آن  ــیئ از غی ــی ش ــز عرض ــب تمای ــص، موج ــه ناق ــد و چ ــام باش ــه ت ــمی، چ ــف رس 1. تعری
می شــود.

ف خــود تســاوى مفهومــی نــدارد، ولــی از  گــر چــه بــا معــّرَ 2. رســم، چــه تــام و چــه ناقــص، ا
جهــت مصــداق بــا آن، نســبت تســاوى دارد.

ــز ســاختن  ــه همــه اقســام تعریــف در متمای ک ــه ایــن نکتــه شــایان اهمیــت اســت  توجــه ب
ــترکند. ــود مش ــر خ ف از غی ــّرَ مع

گونه ها و ملحقات رسم ناقص 

از طریــق  از شناســایی شــیئ  بیــان شــد، تعریــف رســمی عبــارت اســت  کــه  همان طــور 
کــه موجــب تمایــز شــیئ تعریــف شــده از امــور دیگــر می شــود و بــه  اوصــاف عرضــی، بــه نحــوى 
کــه رســم ناقــص بــه دو صــورت  همیــن جهــت مشــتمل بــر عرضــی خــاص اســت. نیــز معلــوم شــد 
فراهــم می شــود: یکــی از طریــق ذکــر جنــس بعیــد و خاصــه و دیگــرى از راه بیــان تنهــا خاصــه.

کــه در آن بــه  گونه هــا و ملحقاتــی از رســم ناقــص را یافــت  گفته انــد می تــوان  منطق دانــان 
کتفــا شــده اســت. مــوارد زیــر از مهم تریــن آنهــا اســت: ذکــر خاصــه ا

گاهــی تعریــف صرفــًا بــه منظــور ارائــه تصــورى از شــیئ اســت؛ هــر چنــد  1. تعريــف بــه مثــال: 

موجــب تمایــز دقیــق ذاتــی یــا عرضــی شــیئ از اغیــار نشــود. ایــن تعریــف از نظــر منطقــی اهمیتــی 
ــز اهمیــت  ــراى تقریــب مطلــب بــه ذهــن متعلــم مبتــدى، حائ ــی از جهــت تعلیمــی ب ــدارد، ول ن
اســت. چــون ذهــن انســان می تواند بــه ســهولت از ذکــر نمونــه و مثــال بــه شــیئ مــورد نظــر 
ع، ماننــد انســان اســت«.  گفتــه شــود: »جنــس، مثــل حیــوان و نــو منتقــل شــود؛ ماننــد اینکــه 
ف می شــود. مثــًا در  ع تعریــف از طریــق »ذکــر مصادیــق«، ذهــن متوجــه معــّرَ گاهــی در ایــن نــو

گفتــه شــود: مثــل انســان، اســب و شــتر. تعریــف حیــوان 

ــه اشــباه و نظايــر: در ایــن تعریــف از طریــق »تشــابه«، ذهــن از شــبیه بــه شــبیه  2. تعريــف ب

ــور و جهــل مثــل ظلمــت اســت«. گفتــه شــود: »علــم مثــل ن منتقــل می شــود؛ ماننــد اینکــه 
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ف،  کــه در تعریــف بــه مثــال و شــبیه، مصداق هــا و وجــوه تشــابه یــاد شــده بــراى معــّرَ از آنجــا 
گونــه اى از رســم ناقــص بــه شــمار می آینــد. بــه منزلــه خاصــه آن می باشــند، از ایــن رو، 

کــه در آن به وســیله امــر مغایــر بــا شــیئ، انتقــال ذهنــی صــورت  3. تعريــف بــه متقابــل: 

گفتــه شــود »موجــود مــادى، مخالــف و متفــاوت بــا موجــود مجــّرد اســت«.  می پذیــرد. مثــًا 

ع آنهــا اختصــاص  کــه مجمــو گــر در تعریفــی چنــد عرضــی عــام  4. تعريــف بــه خاصــه مرکبــه: ا

ف دارد بــه کار رود، تعریــف بــه خاصــه مرکبــه اســت؛ ماننــد تعریــف خفــاش بــه »پرنــده  بــه معــّرَ
زاینــده« هــر چنــد در ایــن مثــال دو مفهــوم »پرنــده« و »زاینــده« بــه تنهایــی اختصاصــی بــه 
خفــاش نــدارد؛ اّمــا پرنــده زاینــده، تنهــا بــه خفــاش اختصــاص دارد. فایــده ایــن تعریــف ماننــد 

کاربــرد بســیارى دارد. تعریــف بــه رســم، تمایــز شــیئ از ســایر اشــیا اســت و در علــوم تجربــی 

ــه جــاى اســتفاده از جنــس و  ف ب ــز معــّرَ ــراى تعریــف و تمیی گاهــی ب ــه تقســیم:  5. تعريــف ب

فصــل و...، تنهــا بــه ذکــر تمــام یــا برخــی از اقســام آن1 بســنده می شــود. مثــًا در تعریــف انســان 
کــه یــا  گفتــه می شــود: »انســان موجــودی اســت  بــه جــاى آنکــه بگوییــم »حیــوان ناطــق«، 
شــاعر اســت و یــا غیــر شــاعر«. بــه چنیــن تعریفــی اصطاحــًا »تعریــف بــه تقســیم« می گوینــد.2

چکيده 

گاهی بیان ذاتیات شیئ است. گاهی تفکیک و  1. غرض از تعریف، 

کــه همــواره در تعریــف، فصــل  کــه تعریــف بایــد جامــع و مانــع باشــد، الزم اســت  2. از آنجــا 
گــر در تعریــف،  )چنانچــه حــّد باشــد( یــا خاصــه شــامله )چنانچــه رســم باشــد( بــه کار رود. حــال ا

گــر خاصــه بــه کار رود، »رســم« نامیــده می شــود. فصــل بــه کار رود »حــد« و ا

3. اقسام تعریف عبارت است از »حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص«.

4. »تعریــف بــه مثــال«، »تعریــف بــه َاشــباه و نظایــر آن«، »تعریــف بــه تقابــل«، »تعریــف بــه 
گونه هــا و ملحقــات رســم ناقص انــد. خاصــه مرکبــه« و »تعریــف بــه تقســیم«، از 

کــه از یــک اتــم  1  . شــایان توجــه اســت تقســیم بــه اجــزاء، بــه اعتبــاری ملحــق بــه حــد ناقــص اســت؛ ماننــد تعریــف آب بــه مــاده ای 
کســیژن و دو اتــم هیــدورژن ترکیــب یافتــه اســت ا

گونه هــای  2 . تعریــف بــه متقابــل، مثــال، اشــباه و نظائــر آن بــه لحــاظ معرفتــی از ملحقــات رســم ناقــص به شــمار می رونــد و نــه از 
کلمــه بــه کار نرفتــه اســت. کــدام از آنهــا خاصــه بــه معنــای دقیــق  آن. چــه اینکــه در هیــچ 
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پرسش ها  

کنید؟ 1. اقسام تعریف را با ذکر مثال بیان 

گفته شد، چه نتایجی به دست می آید؟ 2. از آنچه درباره حد تام و حد ناقص 

گفته شد، چه نتایجی به دست می آید؟ 3. از آنچه درباره رسم تام و رسم ناقص 

کنید. 4. گونه هاى رسم ناقص را با ذکر مثال بیان 

کرد؟ 5. حد تام را به چند طریق می توان ارائه 

کرد؟ 6. حد ناقص را به چند صورت می توان بیان 

* هم اندیشی 

ک–هایی بیان شده است؟  کلی و جزء از جزئی چه ما کل از  1. برای تمییز 

2. راه رسیدن به حد و رسم یک شیئ  چیست؟

کاربردی–تر است؟ کدام قسم از اقسام تعریف  3. برای تعریف حقایق مادی، 

ــرا تعریــف اشــیاء  کامــل و جامعــی ب ــا دســتگاه تعریــف منطقــی )حــد و رســم( الگــوی  4. آی
اســت چــرا؟

 روش درست تعريف

 

 

 



 

 

 



157

درسبیستم

تقسیـــــــــــــم

گونــه اى از تعریــف اســت و می توانــد در تعریــف یــک شــیئ نقــش داشــته  دانســتیم تقســیم، 
باشــد. بــا تقســیم و تحلیــل یــک تصــور مجهــول بــه چنــد تصــور معلــوم و ذکــر تمــام یــا برخــی از 
کــه حاصــل آن تمایــز  ف، می تــوان بــه نحــوه اى از تعریــف دســت یافــت  اقســام و اجــزاى معــّرَ
ــر اینکــه شــرایط و قواعــد منطقــی تقســیم در آن رعایــت  شــیئ از ســایر اشــیا اســت، مشــروط ب

شــده باشــد.

 

قواعد تقسيم 

کننــده وجود داشــته  1. فایــده داشــتن تقســیم: در هــر تقســیمی بایــد ثمــره اى بــراى تقســیم 
گــر در منطــق، اســم را بــه  باشــد، در غیــر ایــن صــورت، تقســیم، لغــو و بیهــوده خواهــد بــود. مثــًا ا
گرفتــه اســت، زیــرا ایــن تقســیم بــراى تأمیــن  کارى لغــو صــورت  کننــد،  معــرب و مبنــی  تقســیم 

هــدف منطقــی بی فایــده اســت.

2. تبایــن داشــتن اقســام: در هــر تقســیمی بایــد اقســام از حیــث مصــداق بــا یکدیگــر مبایــن 
گــر حیــوان بــه انســان و اســب و  باشــند و هیــچ یــک در دیگــرى  تداخــل نداشــته باشــند. مثــًا ا
شــاعر تقســیم شــود، نادرســت اســت، چــون شــاعر خــود یکــی از اقســام انســان بــه شــمار مــی رود 

و از حیــث مصــداق بــا آن تبایــن نــدارد.

ــراى تقســیم و  کــی ثابــت ب ک واحــد داشــتن تقســیم: هــر تقســیمی بایــد داراى ما 3. مــا
ــو،  کهنــه، ن ــه فقــه، فلســفه،  کتــاب تقســیم شــود ب ــر  گ ــًا ا جدا ســازى اقســام داشــته باشــد. مث
ک واحــدى در  کــه در ایــن تقســیم، مــا خطــی، چاپــی و...، ایــن تقســیم نادرســت اســت، چــرا 
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گرفتــه نشــده اســت. نظــر 

4. جامــع و مانــع بــودن تقســیم: تقســیم بایــد جامــع همــه اقســام و مانــع غیــر اقســام باشــد. 
کلمــه بــه اســم، حــرف، تــام و ناقــص تقســیم شــود، نادرســت خواهــد بــود، زیــرا از  گــر  بنابرایــن ا
کام انــد، ذکــر شــده اند و از  کــه از اقســام  ســویی فعــل ذکــر نشــده و از ســوى دیگــر، تــام و ناقــص 

ایــن رو تقســیم مذکــور نــه جامــع اســت و نــه مانــع.

در اصطــاح منطقــی، بــه آنچــه تقســیم می شــود »َمْقســم« و هــر قســم را در مقایســه با قســم 
کلمــه را »َمْقســم«،  کلمــه بــه اســم و فعــل و حــرف،  دیگــر »قســیم« می گوینــد. مثــًا در تقســیم 
کلمــه »اقســام« و هــر یــک را در مقایســه بــا دیگــرى، قســیم  اســم و فعــل و حــرف را نســبت بــه 

می گوینــد.

انواع تقسيم 

تقسیم به دو معنا به کار می رود:

بــه دو عنصــر  بــه اجــزا، ماننــد تقســیم آب  کل  یــا تقســیم  1. تقســیم طبیعــی: تجزیــه 
هیــدروژن. و  کســیژن  ا

ــل و  ــم و فع ــه اس ــرد ب ــیم مف ــد تقس ــات 1، مانن ــه جزئی ــی ب کّل ــیم  ــی: تقس ــیم منطق 2. تقس
ــرف. ح

اقسام تقسيم منطقی 

الــف. تنويــع: مقصــود از تنویــع تقســیم جنــس بــه انــواع آن اســت؛ ماننــد تقســیم جســم بــه 

ع« نامیــده می شــوند(  نامــی و غیــر نامــی. در ایــن تقســیم ویژگی هــاى اقســام )کــه هــر یــک »نــو
فصل هــاى مقــّوم آنهــا اســت.

ع، خصوصیــت هــر یــک از اقســام،  ب. تصنیــف: در ایــن تقســیم، مقســم، جنــس یــا نــو

کــه بــه مقســم ضمیمــه می شــود؛ ماننــد تقســیم انســان بــه مســلمان و  عــوارض اخّصــی اســت 
ــده. ــده و پرن ــه خزن ــوان ب ــیم حی ــلمان، تقس ــر مس غی

ــراد آن اســت. در چنیــن  ــه اف ــا صنــف ب ع ی ــو ــا ن ــد، تقســیم جنــس ی ــد: مــراد از تفری ج. تفري

1 . مقصود از جزئیات، جزئیات اضافی است.
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تقســیمی، خصوصیــت اقســام )کــه هــر یــک فــرد نامیــده می شــود( عــوارض شــخصیه اى اســت 
کــه بــه مصادیــق مقســم ضمیمــه می شــود؛ ماننــد تقســیم انســان بــه حســن، حســین و...، 
تقســیم حیــوان بــه ایــن اســب و آن اســب و...، و تقســیم عالــم بــه ایــن عــادل و آن فاســق و....

وش هاى تقسيم  ر

براى ارائه هر یک از تقسیم هاى طبیعی و منطقی، دو شیوه وجود دارد:

1. روش تفصیلــی: در ایــن روش در یــک مرحلــه، تمــام اقســام ذکــر می شــود؛ ماننــد تقســیم 
کســیژن و هیــدروژن. مفــرد بــه اســم و فعــل و حــرف و تقســیم آب بــه ا

ــد داراى مراحــل متعــدد  2. روش ثنایــی )عقلــی(: در ایــن روش، هرچنــد تقســیم می توان
باشــد امــا در هــر مرحلــه تنهــا دو قســم بیشــتر نمی توانــد ذکــر شــود؛ زیــرا ایــن دو قســم همــواره 

بایــد نقیــض یکدیگــر باشــند؛ ماننــد تقســیم اتومبیــل و مفــرد بــه صــورت زیــر1:

کلــی بــه جزیــی( می توانــد بــه  کل بــه اجــزا( و  منطقــی )تقســیم  1  .  شــایان توجــه اســت هــر یــک از تقســیم هــای طبیعــی )تقســیم 
دو روش تفصیلــی و ثنایــی  انجــام شــود.
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چکيده 
کّلــی   1. تقســیم بــه دو معنــا بــه کار مــی رود: تقســیم کل بــه اجــزا )تقســیم طبیعــی( و تقســیم 

بــه جزئیــات )تقســیم منطقی(.

قواعــد تقســیم عبــارت اســت از: »فایده داشــتن تقســیم«، »تباین داشــتن اقســام«،   .2  
ک واحــد داشــتن تقســیم« و »جامــع و مانــع بــودن تقســیم«. »مــا

 3. براى تقسیم، دو شیوه وجود دارد: روش تفصیلی و روش ثنایی )عقلی(.

پرسش ها  

کرد؟ 1. چگونه می توان در تعریف از تقسیم استفاده 

2. قواعد منطقی تقسیم را با ذکر مثال نام ببرید؟

3. انواع تقسیم و روش هاى آن را با ذکر مثال توضیح دهید؟

* هم اندیشی 

کلــی بــه جزئیــات( از ملحقــات رســم ناقــص اســت یــا از  1. آیــا تقســیم منطقــی )تقســیم 
ناقــص؟  گونه هــای حــد 

2. آیــا در تعریف هــای رایــج از تقســیم، بیشــتر اســتفاده می شــود یــا از حــد تــام، حــد ناقــص، 
گونه هــای رســم ناقــص؟ رســم تــام، یــا ســایر 

کارایی دستگاه حد و رسم؟ کارای تقسیم بیشتر است یا  3. در بحث تعریف، 
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                             بخش سوم

منطــــــــــق
 تصدیقات

فصل 1: مقدمات روش درســت استــــدالل
فصل 2: روش درســــت استـــدالل مباشــــــــر

فصل 3: روش درست استدالل غیر مباشر به لحاظ صورت

فصل 4: روش درست استدالل غیر مباشـر به لحـــاظ ماده
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ی
ّ
کـــــل هـــــــــــدف 

گیری روش درست استدالل و آشنایی با برخی مبانی آن از طریق: فرا

گاهی از مباحث مقدماتی روش درست استدالل؛   1. آ
 2. آشنایی با روش درســــت استـدالل مبـــاشر؛ 

گیــــری روش درست استــدالل غیـــــــــــر مباشر؛  3. فرا
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               فصل اول

مقدمات 
روش درست 

استدالل

درس 21: قضيه
درس 22: تقسيمات قضيه حمليه

درس 23: اقســام قضایای موجهـــه
درس 24: اقســام حمــل

درس 25: تقسيمــات قضيـه شرطيـــــه

 درس 26: صــدق و کـذب قضایای شرطيـــــــه
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درسبیستویکم

قضیـــــــــــــــه

از نظــر منطقــی، ارایــه و بیــان هرگونــه اســتداللی به ناچــار، مبتنــی بــر قضیــه یــا قضایایــی 
ل به عنــوان مقدمــه بــه کار مــی رود. از ایــن  رو پیــش از بیــان اقســام  کــه در آن اســتدال اســت 
ــا تعریــف قضیــه و اقســام مختلــف آن  ل و قواعــد مربــوط بــه آن، الزم اســت نخســت ب اســتدال

ل بپردازیــم. گــون اســتدال گونا ــه تبییــن صورت هــاى  ــر ایــن اســاس ب ــا ب آشــنا شــویم ت

 

تعریف قضيه
کــه تصدیــق عبــارت اســت از ادارک مطابقــت یــا عــدم مطابقــت  در درس ششــم، دانســتیم 
کــی مقتضــی حکــم و اذعــان نیــز اســت. حــال بایــد  کــه البتــه چنیــن ادرا یــک نســبت بــا واقــع، 
کــه قضیــه، »تعبیــر و بیــان تصدیــق در قالــب مفاهیــم و الفــاظ اســت«1 و بــه عبــارت  دانســت 
کــذب شــود«؛ ماننــد،  کــه ذاتــًا متصــف بــه صــدق یــا  دقیق تــر، »قضیــه، مرکــب تامــی اســت 

»حســن معلــم اســت«.

این تعریف نکات متعددى را دربر دارد:

کــه پیش تــر2 دانســتیم، منطق دانــان الفــاظ را در  1. قضیــه، مرکــب تــاّم اســت: همان طــور 
کّلــی تقســیم می کننــد: مفــرد و مرکــب. مقایســه بــا مفاهیــم آنهــا بــه دو دســته 

گــر داراى جــزء  کــه یــا جــزء نــدارد؛ ماننــد حــرف »آ« از حــروف الفبــا و یــا ا مفــرد: لفظــی اســت 
اســت، جــزء لفــظ بــر جــزء معنــا داللــت نمی کنــد؛ ماننــد »عبــداهلل« به عنــوان اســم شــخص.

کلمه )فعل( و ادات )حرف( تقسیم می کند. منطقی لفظ مفرد را به اسم، 

که قضایای ذهنی عاری از الفاظ را نیز شامل شود. 1 . قید »مفاهیم« از آن رو در  تعریف ذکر شده است 
2 . ر.ک: درس هشتم.

مقدمات روش درست استدالل 
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کــه اواًل: داراى چنــد جــزء باشــد؛ ثانیــًا: اجــزاى آن داراى معنــا باشــد؛  مرکــب: لفظــی اســت 
ثالثــًا: معنــاى هــر جــزء آن، مقصــود باشــد؛ ماننــد »گل زیبــا«.

کــه از واقعیتــی یــا وصفــی و یــا حالتــی حکایــت می کنــد؛  مرکــب تــاّم خبــرى: مرکبــی اســت 
ماننــد »علــی عالــم اســت«، »گل زیبــا اســت« و »حســن امیــدوار اســت«.

گــزارش نمی دهــد، بلکــه خــود پدیــد  کــه از واقعیتــی  مرکــب تــام انشــایی: مرکبــی اســت 
آورنــده معنایــی و یــا دربردارنــده پرســش، درخواســت و آرزویــی اســت؛ ماننــد »بنویــس!«، »آیــا 

کــه بیایــی!«. کنــد  او خواهــد آمــد؟« و »خــدا 

کــذب   مرکــب تــام خبــرى، چــون از واقعیتــی حکایــت می کنــد1، متصــف بــه صــدق و 
گفــت: »راســت اســت« یــا »دروغ اســت«، به خــاف جمــات انشــایی.  می شــود؛ یعنــی می تــوان 
کــذب آن، مخالفــت آن بــا واقــع  منظــور از صــدق قضیــه، مطابقــت مفــاد آن بــا واقــع و مــراد از 

اســت.

کــه هــر مرکــب تــام خبــرى، یــک جملــه اســت؛  بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد، روشــن می شــود 
کــه ممکــن اســت جملــه اى  ولــی هــر جملــه اى لزومــًا یــک مرکــب تــام خبــرى نخواهــد بــود، چــرا 

مرکــب تــام انشــایی باشــد.

2. قضیــه ذاتــًا بــه صــدق یــا کــذب متصــف می شــود: یعنــی بــدون هیــچ تفســیر و واســطه اى 
کــذب  چنیــن اتصافــی را می پذیــرد. برخــی جمــات انشــایی نیــز بالعــرض متصــف بــه صــدق و 
کــذب  می شــوند؛ اّمــا از نظــر منطقــی، قضیــه نامیــده نمی شــوند؛ زیــرا اتصــاف آنهــا بــه صــدق و 
گاهــی برخــی جمــات انشــایی بــه داللــت التزامــی بر  کــه  ذاتــی نیســت، بلکــه عرضــی اســت؛ چــرا 
جملــه خبــرى داللــت می کننــد، و چنیــن اتصافــی را می پذیرنــد. بنابرایــن آنچــه حقیقتــًا مــورد 
کــردن انســان  گدایــی  ــا تکذیــب واقــع می شــود همــان جملــه خبــرى اســت؛ ماننــد  تصدیــق ی
کــذب می شــود. در ایــن  کــه متصــف بــه  کنیــد«  کمــک  ثروتمنــد در جملــۀ »بــه مــن بیچــاره 
ــت.  ــدارم« اس ــی ن ــن دارای ــرى »م ــه خب ــرد، جمل ــی را می پذی ــن وصف ــًا چنی ــه حقیقت ــال آنچ مث

بنابرایــن ذکــر قیــد »ذاتــًا« در تعریــف قضیــه، ضــرورى اســت.

1 . واقعیــت حکایــت شــده در مرکــب تــام خبــرى، یــا واقــع شــده یــا خواهــد شــد و یــا در حــال شــدن اســت و یــا همــواره تحقــق داشــته، 
دارد و خواهــد داشــت.
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در منطــق صــورى، قضیــه تنهــا به لحــاظ »صــورت« مــورد توجــه قــرار می گیــرد. بنابرایــن 
کــه مــاده و صــورت قضیــه از یکدیگــر  پیــش از پرداختــن بــه اقســام قضیــه، مناســب اســت 

ــز شــوند. متمای

گرفتــن اجــزاى قضیــه؛  کنــار هــم قــرار  صــورت قضیــه عبــارت اســت از ســاختار و نحــوه 
گــر الــف ب باشــد آن گاه ج د خواهــد  ماننــد: »هــر الــف ب اســت«، »هیــچ الــف ب نیســت« یــا »ا

بــود«.

اندام هــاى  از  انســان  »بــدن  ماننــد:  آن؛  مفــاد  و  محتــوا  از  اســت  عبــارت  قضیــه  مــادۀ 
کــه قضیــه نخســت مربــوط  مختلــف تشــکیل شــده اســت« یــا »هــر انســانی قابــل تربیــت اســت«، 

بــه »علــم زیست شناســی« و قضیــه دوم مربــوط بــه »علــوم تربیتــی« اســت.

اقسام قضيه 

قضیه به لحاظ صورت در تقسیم نخست به دو قسم اصلی تقسیم می شود:

1. قضیه حملیه 

کــه در آن بــه ثبــوت چیــزى بــراى چیــزى یــا نفــی چیــزى از چیــزى حکــم  قضیــه اى اســت 
شــده باشــد؛ ماننــد »علــی عــادل اســت« و یــا »ظلــم زیبــا نیســت«. مفــاد قضیــه حملیــه، همــواره 
»ایــن همانــی« یــا »عــدم ایــن همانــی« اســت. ســاختار منطقــی قضیــه حملیــه را می تــوان بــه 

صــورت »الــف ب اســت« یــا »الــف ب نیســت« نشــان داد.

کــه هــر یــک  کــه ماحظــه می شــود، هــر قضیــه حملیــه داراى ســه جــزء اســت  همان طــور 
ع« )»محکوم علیــه«، مســند الیه، مبتــدا و نهــاد(،  ــا نامــی خــاص، خوانــده می شــود: »موضــو ب
کــه دال بــر نســبت اســت »رابــط« یــا  گــزاره( و لفظــی  »محمــول« )»محکــوم بــه«، مســند، خبــر و 
گذشــته یــا آینــده  »فعــل ربطــی«. فعــل ربطــی عــاوه بــر زمــان حــال می توانــد بــه صــورت زمــان 

نیــز بیــان شــود؛ ماننــد: »هــوا بارانــی بــود« یــا »هــوا آفتابــی خواهــد شــد«.

مقدمات روش درست استدالل 
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ــق  ــر تحق ــه ب ــه در قضی ک ــتقلی  ــظ مس ــًا 1 لف ــی، لزوم ــان عرب ــد زب ــا مانن ــاره اى از زبان ه در پ
ع  ــو ــده وق کنن ــان  ــرى بی ــه خب ــی جمل ــت ترکیب ــه هیئ ــی رود، بلک ــه کار نم ــد ب کن ــت  ــبت دالل نس

ــت. ــبت اس نس

ــتقاِت  ــایر مش ــا س ــت« ی ــِط »اس ــه راب ــازى ب ــد، نی ــل باش ــه، فع ــوِل قضی ــه محم ک ــی  هنگام
کــه در ایــن مــوارد به عنــوان محمــول بــه کار مــی رود، هــم بیان کننــده  »بــودن« نیســت. فعلــی 
کــه جملــه  گفــت  محمــول اســت و هــم بیان گــر رابطــه. در این گونــه مــوارد، همچنیــن می تــوان 

کــه »علــی مطالعه کننــده اســت«. »علــی مطالعــه می کنــد« بدیــن معنــا اســت 

ع قضیــه و »ب« محمــول  بنابرایــن در ایــن مثــال نمــادى »الــف ب اســت«، »الــف« موضــو
ع از  قضیــه اســت و »اســت« رابطــه یــا نســبت حکمیــه قضیــه اســت. بــراى باز شــناختن موضــو
کــه وصــف  کامــل داشــت. جزئــی  محمــول در قضایــاى حملیــه بایــد بــه معنــاى اســناد، توجــه 
ع اســناد  ع اســت و آنچــه بــه موضــو عرضــی یــا حقیقــت ذاتــی بــدان اســناد داده شــده، موضــو

داده شــده )همــان وصــف عرضــی یــا حقیقــت ذاتــی(، محمــول اســت.

ــا مرکــب باشــد و در  ــد مفــرد ی ع و محمــول می توان شــایان توجــه اســت، هــر یــک از موضــو
ع( ســفید )محمــول( اســت« یــا »اینکــه  قضیــه، مقــدم یــا مؤخــر ذکــر شــود؛ ماننــد »بــرف )موضــو
ع(، خــود دلیــل اختیــار اســت )محمــول( اى  صنــم« و یــا  کنــم )موضــو کنــم یــا آن  گویــی ایــن 

ع(«. »آمــد )محمــول( نــو بهــاران )موضــو
2. قضیۀ شرطیه 

کــه در آن بــه وجــود یــا عــدم وجــود نســبتی بیــن دو یــا چنــد قضیــه حکــم  قضیــه اى اســت 
گــردد خشــک رودى« یــا  کوهســتان نبــارد بــه ســالی دجلــه  گــر بــاران بــه  شــده باشــد. ماننــد »ا

گــر انســان عالــم باشــد، حتمــًا ســعادتمند می شــود«. کــه ا »چنیــن نیســت 

کــه  هــر قضیــه شــرطیه در اصــل از چنــد قضیــه حملیــه یــا شــرطیه دیگــر فراهــم آمــده اســت 
بــه قضیــه دربردارنــده معناى شــرط، »مقــدم« و بــه قضیــه دربردارنــده معنــاى جــزا، »تالــی« و 

کــه دال بــر نســبت بیــن ایــن دو قضیــه اســت، »رابطــه« می گوینــد. بــه الفاظــی 

1 . در زبــان عربــی، افعــال ناقصــه )کان، لیــس، صــار و... ( نقشــی هماننــد افعــال ربطــی )اســت، بــود، شــد، و... . ( دارنــد؛ بــراى 
کاربــرد ایــن افعــال در جمله هــا همیشــگی نیســت و ممکــن  مثــال »کان زیــد مســافرًا« بــه معنــاى »زیــد مســافر بــود« می باشــد. ولــی 

اســت جملــه بــدون نیــاز لفظــی بــه آنهــا، اســتعمال شــود؛ ماننــد »زیــد مســافر« بــه معنــاى »زیــد مســافر اســت«.
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هــر یــک از قضیه هــاى حملیــه و شــرطیه به لحــاظ اثبــات یــا نفــی نســبت بیــن طرفیــن، بــه 
موجبــه و ســالبه تقســیم می شــود؛ زیــرا در یــک قضیــه یــا از اثبــات رابطــه و یــا از ســلب رابطــه، 
گــزارش می شــود. قضیــه، در صــورت نخســت موجبــه و در صــورت دوم ســالبه خواهــد بــود. 
گــر خورشــید  قضیــه موجبــه، ماننــد: »عدالــت زیبــا اســت«، »یــا انســان بنــده اســت یــا آزاد« و »ا
کنــد، جهــان از فــروغ عدالــت، سرشــار خواهــد شــد«. قضیــه ســالبه، ماننــد: »ظلــم  ع  مغــرب طلــو
کــه یــا دانش پــژوه عالــم باشــد یــا پرهیــزگار« و »چنیــن نیســت  پایــدار نیســت«، »چنیــن نیســت 

گــر انســان غنــی باشــد، حتمــًا مناعــت طبــع داشــته باشــد«. ا

گفته می شود. به عنصر ایجاب یا سلب در یک قضیه، »کیف« 

کــه در درس هــای بعــدی بــا آنهــا  هــر یــک از قضایــاى حملیــه و شــرطیه، تقســیماتی دارنــد 
آشــنا خواهیــم شــد.

 

چکيده 

کذب شود. که ذاتًا متصف به صدق یا   1. »قضیه« عبارت است از مرکب تامی 

گرفتــن اجــزاى قضیــه  کنــار هــم قــرار   2. »صــورت قضیــه« عبــارت اســت از ســاختار و نحــوه 
و »مــاده قضیــه« عبــارت اســت از محتــوا و مفــاد آن.

 3. قضیه در تقسیم نخست به »حملیه« و »شرطیه« تقسیم می شود.

کــه در آن بــه ثبــوت چیــزى بــراى چیــزى یــا نفــی   4. قضیــه حملیــه، قضیــه اى اســت 
چیــزى از چیــزى حکــم شــده باشــد. 

کــه در آن بــه وجــود یــا عــدم وجــود نســبتی بیــن دو یــا   5. قضیــه شــرطیه، قضیــه اى اســت 
چنــد قضیــه حکــم شــده باشــد.

 6. هــر قضیــه شــرطیه در اصــل از چنــد قضیــه حملیــه یــا شــرطیه دیگــر فراهــم آمــده اســت 
کــه بــه قضیــه دربردارنــده معناى شــرط »مقــدم« و بــه قضیــه دربردارنــده معنــاى جــزا »تالــی« و 
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کــه دال بــر نســبت بیــن ایــن دو قضیــه اســت، »رابطــه« می گوینــد. بــه الفاظــی 

گفته می شود.  7. به عنصر ایجاب یا سلب در یک قضیه، »کیف« 

پرسش ها 

کنید و تفاوت میان آن دو را توضیح دهید. گانه تعریف   1. تصدیق و قضیه را جدا

کنید. کدام را با ذکر مثال تعریف   2. قضیه به لحاظ صورت چند قسم دارد؟ هر 

 3. منظور از »صورت« و »ماده« قضیه چیست؟

کدامند؟   4. اجزای قضیه شرطیه 

* هم اندیشی 

 1. آیا تفاوتی بین تصدیق و قضیه وجود دارد؟

 2. میان تصدیق و قضیه چه نسبتی از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

کنــار هــم قرارگرفتــن دو قضیــه حملیــه، قضیــه شــرطیه به وجــود  کنیــد چگونــه از   3. بیــان 
می آیــد؟ 

 

 

 



171

درسبیستودوم

   تقسیمات قضیه حملیه  

گذشــته بــا برخــی از تقســیمات قضیــه آشــنا شــدیم. در ایــن درس بــا برخــی از  در درس 
ع قضیــه ایــن  گیــری صورت هــا و تقســیمات متنــو تقســیمات دیگــر قضیــه آشــنا می شــویم. فرا
گونــی را  گونا ل های  کــه بتوانیــم به وســیله آنهــا اســتدال امــکان را بــرای مــا فراهــم می کنــد 

کنیــم. ســازمان دهی 

 

تقســیمات  آن  از  برخــی  کــه  می شــود  تقســیم  گــون  گونا به اعتبارهــاى  حملیــه  قضیــه 
از: عبارتنــد 

1. شخصيه، طبيعيه، مهمله و محصوره 

ع اســت و در مراحــل بعــدى بــر  کّلــی یــا جزئــی بــودن موضــو ایــن تقســیم در ابتــدا بــه اعتبــار 
ک هــاى زیــر صــورت می پذیــرد: اســاس ما

ع در قضیــه حملیــه، جزئــی حقیقــی اســت؛ ماننــد »کعبــه قبلــه گاه مســلمانان  گاهــی موضــو
ع،  گاهــی موضــو اســت«. بــه قضایایــی از ایــن دســت، »شــخصیه« یــا »مخصوصــه« می گوینــد. 
ع اســت و ارتباطــی  کّلــی موضــو کّلــی اســت؛ یعنــی محمــول قضیــه مربــوط بــه مفهــوم  مفهومــی 
ع اســت«. چنیــن قضایایــی »طبیعیــه« نــام دارنــد.  بــه مصادیــق آن نــدارد؛ ماننــد »انســان نــو
ع تعلــق دارد. در این صورت  کّلــی اســت و محمــول بــه مصادیــق موضــو ع، مفهــوم  گاهــی موضــو
ع در قضیــه تصریــح شــده اســت؛ ماننــد »هــر انســانی متفکــر اســت« و  یــا بــه تعــداد افــراد موضــو
ع تصریــح نشــده اســت؛ ماننــد »انســان شــاعر اســت«. در  یــا بــه تعــداد افــراد و مصادیــق موضــو
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صــورت نخســت، قضیــه »محصــوره« یــا »مســّوره« اســت و در صــورت دوم، »مهملــه«.

در مورد اقسام مذکور توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

ل هاى فلســفی جایــز نیســت؛  ــان علمــی و اســتدال ــه در زب ــردن قضیــه مهمل الــف. بــه کار ب
کــه دقیــق بــودن، یکــی از ویژگی هــاى زبــان علــم اســت. چــرا 

گاهــی بــراى نوآمــوزان منطــق، قضیــه مهملــه به لحــاظ ســاختار ظاهــرى بــا قضیــه  ب. 
ک زیــر مــدد  ــوان از مــا ــراى تمایــز ایــن دو قضیــه از یکدیگــر می ت طبیعیــه مشــتبه می شــود. ب

جســت:

ــر در  گ ــه ا ک ــی  ــزود، در حال ــوم« را اف ــۀ »مفه کلم ع،  ــو ــه موض ــوان ب ــه می ت ــه طبیعی در قضی
ع اضافــه شــود، قضیــه نادرســت خواهــد شــد. مثــًا  کلمــه اى بــه موضــو قضیــه مهملــه، چنیــن 
ع اســت«، ولــی در قضیــه  گفــت: »مفهــوم انســان، نــو ع اســت« می تــوان  در قضیــه »انســان نــو

ــع اســت«. گفــت: »مفهــوم آب مای ــوان  ــع اســت« نمی ت »آب، مای

ج. قضیــه محصــوره خــود بــه دو قســم »کّلیــه« و »جزئیــه« تقســیم می شــود؛ ماننــد: »هــر 
انســانی متفکــر اســت«، »بعضــی انســان ها شــاعرند«، »هیــچ انســانی ســنگ نیســت«، »بعضــی 
گفتــه  کّلیــت و جزئیــت در قضایــاى محصــوره، »کــّم« قضیــه  پرنــدگان ســفید نیســتند«. بــه 
کّلیــت یــا جزئیــت می کننــد »ســور« قضیــه اطــاق می شــود؛  کــه داللــت بــر  می شــود و بــه الفاظــی 

ماننــد »هــر«، »همــه«، »بعضــی« و »هیــچ یــک«.

کاربــرد اساســی  د. از میــان اقســام مذکــور، تنهــا قضایــاى محصــوره در علــوم و فنــون، 
دارنــد. از ایــن رو مباحــث منطقــی در بــاب قضایــا بیشــتر ناظــر بــر محصــورات اســت. علــت 
کــه قضایاى شــخصی از آن جهــت  چنیــن جایــگاه واالیــی بــراى قضایــاى محصــوره ایــن اســت 
کــه بــه دنبــال یافتــن  کــه تنهــا دربــاره یــک  جزئــی حقیقــی حکــم می کننــد بــراى دانشــمندانی 
کّلی انــد ارزش چندانــی نــدارد. قضایــاى طبیعیــه نیــز در حکــم قضایــاى  قوانیــن و قضایــاى 
ــم  ــی در حک ــت، همگ ــه اس ــوه جزئی ــه در ق ک ــت  ــز از آن جه ــه نی ــاى مهمل ــخصیه اند و قضای ش

قضیــه جزئیه انــد.
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2. معدوله و محصله 

ع یــا جزئــی از محمــول و یــا جزئــی  گاهــی در قضیــه، ادات ســلب بــه صــورت جزئــی از موضــو
ــه از صــورت اصلــی خــود عــدول  گون کــه بدیــن  ــی  ــا محمول ع ی از هــر دو بــه کار مــی رود. موضــو
می کنــد، یــک »حــد ســلبی« خوانــده می شــود و قضیــه را در ایــن صــورت »معدولــه« می گوینــد؛ 
ــه، »قضیــه محصلــه« قــرار دارد.  ــر قضیــه معدول ــارى اســت«. در براب ماننــد »نابینــا، نیازمنــد ی
ع یــا محمــول و یــا طرفیــن آن، از الفــاظ ایجابــی،  کــه موضــو منظــور از محصلــه قضیــه اى اســت 

تشــکیل شــده باشــد؛ ماننــد »علــی  عــادل اســت« یــا »آســمان ابــرى نیســت«.

ــی ســلب و  ع و محمــول قضیــه اســت؛ ول ــه موضــو ــوط ب بنابرایــن، تحصیــل و عــدول مرب
کیفیــت نســبت در قضیــه اســت. از ایــن رو از اقســام محصلــه و معدولــه  کننــده  ایجــاب بیــان 

ممکــن اســت موجبــه یــا ســالبه باشــد.

مجموعــه حــاالت صورت هــاى قضیــه حملیــه از جهــت تحصیــل و عــدول و بــا در نظــر 
ــت: ــل اس ح ذی ــر ــه ش ــاب ب ــلب و ایج ــن س گرفت

1. موجبــه حمصلــة املوضــوع: »اصغــر نابینــا اســت«. نــام دیگــر ایــن قضیــه »موجبــه معدولــة 
المحمول« اســت.

ایــن قضیــه  نــام دیگــر  یــارى اســت«.  نیازمنــد  املحمــول: »نابینــا،  موجبــه حمصلــة   .2
اســت. ع«  الموضــو معدولــة  »موجبــه 

: »تهران، شهر بزرگی است«. 3. موجبه حمصلة الطرفين

: »نا مسلمان، بی سعادت است«. 4. موجبه معدولة الطرفين

ع: »نابینا، مستحق سر زنش نیست«. 5. سالبه معدولة الموضو

6. سالبه معدولة املحمول: »انسان، ناسپاس نیست«.

: »نابینا، ناشنوا نیست«. 7. سالبه معدولة الطرفين

: »ظلم پایدار نیست«. 8. سالبه حمصلة الطرفين
3. موجبه ذهنیه، خارجیه و حقیقّیه 

بــه دو دســته موجبــه و ســالبه تقســیم  اعتبــار »کیــف«  بــه  کــه همــه قضایــا  دانســتیم 
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ع اســت. ایــن  ــراى موضــو می شــوند. مفــاد قضیــه حملیــه موجبــه، همــواره ثبــوت محمــول ب
ع بــه نحــوى از ثبــوت، برخــوردار باشــد؛ بــراى مثــال هنگامــی  کــه موضــو امــر مســتلزم آن اســت 
گفتــه می شــود: »علــی عــادل اســت«، ابتــدا بایــد، »علــی« وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان  کــه 

دربــاره او، چنیــن وصفــی را آورد.

ع الزم نیســت و از ایــن رو، می تــوان در مــورد  اّمــا در قضایــاى ســالبه، همــواره وجــود موضــو
کــه همگــی راســت باشــد؛  کــرد  ــا اشــخاص معــدوم، قضایــاى ســالبه متعــددى را بیــان  اشــیا ی

ماننــد: »شــریک خداونــد عــادل نیســت« یــا »غــول زیبــا نیســت«.

ــه  ــه اینکــه قضیــه حملیــه موجبــه، همــواره داراى موضوعــی موجــود اســت، ب ــا توجــه ب ب
ع، بــه ســه قســم ذهنیــه، خارجیــه و حقیقیــه، تقســیم می شــود. اعتبــار ظــرف تحّقــق موضــو

ع آن فقــط در ظــرف ذهــن موجــود اســت؛ ماننــد:  کــه موضــو ذهنیــه: قضیــه اى اســت 
اســت«. افســانه اى  حیوانــی  غ،  »ســیمر

ع آن، فــرد یــا افــراد خارجــی عینــی باشــد؛ ماننــد:  کــه موضــو خارجیــه: قضیــه اى اســت 
کرده انــد«. ثبت نــام  درس  ایــن  بــراى  دانشــجویان  »همــه 

ع اســت، خــواه  کــه در آن، محمــول مربــوط بــه حقیقــت موضــو حقیقیــه: قضیــه اى اســت 
ع  ع، بالفعــل موجــود باشــند و خــواه بالفعــل موجــود نباشــند؛ ماننــد: »مجمــو افــراد موضــو

زوایــاى داخلــی مثلــث برابــر دو زاویــه قائمــه اســت!«.

تقســیم یــاد شــده از لحــاظ منطقــی داراى اهمیــت چندانــی نیســت، مگــر به لحــاظ تفکیک 
بیــن قضایــاى حقیقیــه و قضایــاى خارجیــه؛ زیــرا قضایــاى حقیقیــه قابــل ارجــاع بــه قضایــاى 

شــرطیه اســت، اّمــا قضایــاى خارجیــه، ایــن چنیــن نیســت.

4. موّجهه و مطلقه 

گزیــر بایــد اصطــاح »مــاده« و »جهــت« را توضیــح دهیــم تــا  قبــل از تبییــن ایــن تقســیم، نا
بــر اســاس آن، تقســیم یــاد شــده، روشــن شــود.

ع و محمــول وجــود دارد. بــه نحــوه  مــاده: در هــر قضیــه اى الجــرم، ارتباطــی بیــن موضــو
ع و محمــول در متــن واقــع »مــاده قضیــه« می گوینــد. مــواد در قضایــاى حملیــه  ارتبــاط موضــو
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کــه  ــا »امــکان« اســت. ایــن بــدان ســبب اســت  ــا »امتنــاع« و ی ــا »وجــوب« ی بــه حصــر عقلــی، ی
ع »عــدم  ع »ضــرورت« اســت و یــا از نــو ع بــا محمــول در متــن واقــع، یــا از نــو رابطــه موضــو
کــه بــه آن  ع اســت  ضــرورت«. در صــورت نخســت یــا ضــرورت ثبــوت محمــول بــراى موضــو
»وجــوب« می گوینــد؛ ماننــد »خداونــد موجــود اســت« و یــا ضــرورت عــدم ثبــوت محمــول بــراى 
گوینــد؛ ماننــد »شــریک خداونــد موجــود اســت«. چنانچــه  کــه بــه آن »امتنــاع«  ع اســت  موضــو
گفتــه می شــود؛ ماننــد  ع ضــرورت نباشــد، بــه آن »امــکان«1  ع از نــو ــا موضــو رابطــه محمــول ب

»انســان موجــود اســت«.

کــی از مــاده، »جهــت قضیــه« نامیــده می شــود. هیــچ قضیــه اى بــدون  جهــت: لفــظ حا
ع و محمــول در متــن واقــع، ضرورتــًا بــه یکــی از ســه  کــه رابطــه موضــو مــاده نخواهــد بــود، چــرا 
کــه قضیــه می توانــد فاقــد جهــت و لفــظ  حالــت وجــوب، امتنــاع و امــکان خواهــد بــود؛ در حالــی 

کــی از مــاده باشــد. حا

کــه در آن جهــت ذکــر شــده باشــد »موّجهــه« یــا »رباعّیــه« نامنــد2؛ ماننــد  قضیــه اى را 
کــه فاقــد جهــت باشــد »مطلقــه« نــام دارد؛ ماننــد  »انســان، ضرورتــًا حیــوان اســت« و قضیــه اى 

ــت«. ــوان اس ــان، حی »انس

 

چکيده 

 1. نمودارهاى ذیل، نشان دهنده برخی از تقسیمات قضیه حملیه است:

 

 

 

 

قضیه حملیه
شخصیه

غیر شخصیه
طبیعیه

غیر طبیعیه
مهمله

محصوره

محصوره

کلیه
موجبه

سالبه

جزئیه
موجبه

سالبه

قضیه حملیه موجبه
ذهنیه

غیر ذهنیه
خارجیه

حقیقیه

قضیه حملیه

معدوله
معدولة الطرفین

غیرمعدولة الطرفین
معدولة الموضوع

معدولة المحمول

محصله
محصلة الطرفین

غیرمحصلة الطرفین
محصلة الموضوع

غیرمحصلة الموضوع

که در ادامه درس، بیشتر با آن آشنا خواهیم شد. 1 . این امکان را امکان خاص یا امکان خاصی یا امکان حقیقی می نامند 
گفته می شود. 2 . در برخی از آثار منطقی به قضّیه موّجهه »منّوعه« نیز 
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قضیه حملیه
شخصیه

غیر شخصیه
طبیعیه

غیر طبیعیه
مهمله

محصوره

محصوره

کلیه
موجبه

سالبه

جزئیه
موجبه

سالبه

قضیه حملیه موجبه
ذهنیه

غیر ذهنیه
خارجیه

حقیقیه

قضیه حملیه

معدوله
معدولة الطرفین

غیرمعدولة الطرفین
معدولة الموضوع

معدولة المحمول

محصله
محصلة الطرفین

غیرمحصلة الطرفین
محصلة الموضوع

غیرمحصلة الموضوع

 

 

 

 

قضیه حملیه
شخصیه

غیر شخصیه
طبیعیه

غیر طبیعیه
مهمله

محصوره

محصوره

کلیه
موجبه

سالبه

جزئیه
موجبه

سالبه

قضیه حملیه موجبه
ذهنیه

غیر ذهنیه
خارجیه

حقیقیه

قضیه حملیه

معدوله
معدولة الطرفین

غیرمعدولة الطرفین
معدولة الموضوع

معدولة المحمول

محصله
محصلة الطرفین

غیرمحصلة الطرفین
محصلة الموضوع

غیرمحصلة الموضوع

 

 

 

 

قضیه حملیه
شخصیه

غیر شخصیه
طبیعیه

غیر طبیعیه
مهمله

محصوره

محصوره

کلیه
موجبه

سالبه

جزئیه
موجبه

سالبه

قضیه حملیه موجبه
ذهنیه

غیر ذهنیه
خارجیه

حقیقیه

قضیه حملیه

معدوله
معدولة الطرفین

غیرمعدولة الطرفین
معدولة الموضوع

معدولة المحمول

محصله
محصلة الطرفین

غیرمحصلة الطرفین
محصلة الموضوع

غیرمحصلة الموضوع

ع و محمــول در متــن واقــع »مــاده قضیــه« می گوینــد. مــواد در   3. بــه نحــوه ارتبــاط موضــو
قضایــاى حملیــه بــه حصــر عقلــی یــا »وجــوب« یــا »امتنــاع« و یــا »امــکان« اســت.

کــی از مــاده، »جهــت قضیــه« نامیــده می شــود. هیــچ قضیــه اى بــدون مــاده   4. لفــظ حا
کــی از مــاده باشــد. کــه قضیــه می توانــد فاقــد جهــت و لفــظ حا ــی  نخواهــد بــود، در حال

کــه در آن جهــت ذکــر شــده باشــد »موّجهــه« یــا »رباعّیــه« می  نامنــد؛ ماننــد   5. قضیــه اى را 
»انســان، ضرورتــًا حیــوان اســت«.

که فاقد جهت باشد »مطلقه« نام دارد.  6. قضیه اى 
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پرسش ها 

کنید. ع بیان   1. اقسام قضایاى حملیه را به لحاظ موضو

کنید.  2. انواع قضایاى محصوره را با ذکر مثال بیان 

گرفتــن ســلب و   3. صورت هــاى قضیــه حملیــه را از جهــت تحصیــل و عــدول، بــا در نظــر 
ایجــاب بنویســید.

کنید.  4. براى هر یک از قضایاى خارجیه، ذهنیه و حقیقیه یک مثال ذکر 

کاربرد اساسی دارند؟  5. چرا تنها قضایاى محصوره در علوم و فنون، 

 6. »ماده« و »جهت« قضیه را با ذکر مثال توضیح دهید.

 7. منظور از »ضرورت« و »امکان« در منطق چیست؟

* هم اندیشی 

 1. فرق قضایای خارجیه و حقیقیه چیست؟

 2. آیــا تقســیم قضیــه بــه خارجیــه و حقیقیــه از نوآوری  هــای دانشــمندان مســلمان اســت؟ 
چگونه؟

 3. چرا »ماده« قضایا منحصر در وجوب، امتناع و امکان است؟ 

 4. بیــن دوقضیــه »موجبــه معدولةالمعــول« و »ســالبه محصلةالطرفیــن« چــه تفاوتــی 
وجــود دارد؟

 5. چرا قضایای طبیعیه در حکم قضایای شخصیه  اند؟

)شــخصیه، طبیعیــه، مهمــه، محصــوره(  اقســام قضیــه  از  یــک  کــدام  بــه  منطــق   .6  
چــرا؟ می پــردازد 

 7. بین جهت وماده چه نسبتی از نسبت  های چهارگانه برقراراست؟ چرا؟
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درسبیستوسوم

اقسام قضایای موجهه

ل و بیــان آن، دارای اقســام  قضیــه به عنــوان اصلی  تریــن جــزء تشــکیل دهنــده اســتدال
ــا اقســام  ــا برخــی از آنهــا آشــنا شــدیم. در ایــن درس نیــز ب کــه در درس قبــل ب متعــددی اســت 

ل بــکار مــی  رود آشــنا می  شــویم.  کــه در ســاختن اســتدال دیگــری از قضیــه 

 

قضایاى موجهه را به دو دسته »بسیط« و »مرکب« تقسیم می کنند.

قضيه موجهۀ بسيط

کــه در آنهــا فقــط یــک جهــت، ذکــر شــده باشــد، »قضایــاى موجهــه بســیط«  قضایایــی 
نامیــده می شــود؛ ماننــد »زمیــن دائمــًا در حــال حرکــت اســت«.

اقسام موجهات بسيط

ــه«،  ــته »ضروری ــار دس ــه چه ــه ب ک ــم اند  ــت قس ــیط هش ــه بس ــاى موجه ــهورترین قضای مش
ــی« و »وصفــی« تقســیم می شــوند.  ــه »ذات »دائمــه«، »فعلیــه«، »ممکنــه« و ســپس هــر یــک ب
ع« اســت و مــراد از  کــه جهــت مذکــور از ناحیــه »ذات موضــو مقصــود از »جهــت ذاتــی« آن اســت 
ع« اســت و محمــول  کــه جهــت ذکــر شــده از ناحیــه »وصــف موضــو »جهــت وصفــی« آن اســت 
ــا ایــن حســاب، مهم تریــن و شــناخته شــده ترین  ــدارد. ب ــی ن ع ضرورت ــراى خــود ذات موضــو ب

قضایــاى موجهــه بســیط عبارتنــد از:

ع، اواًل: از ناحیــه ذات  1. ضروريــه ذاتیــه: در این گونــه قضایــا، ضــرورت محمــول بــراى موضــو

ع محقــق باشــد. بــه عبــارت  کــه ذات موضــو ع اســت؛ ثانیــًا: ایــن جهــت تــا وقتــی اســت  موضــو

مقدمات روش درست استدالل 
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ــرورت  ــراى آن ض ــول ب ــود دارد محم ع وج ــو ــه ذات موض ک ــادام  ــه« م ــه ذاتی ــر، در »ضروری دیگ
خواهــد داشــت؛ ماننــد »انســان، ضرورتــًا حیــوان اســت«، »عــدد زوج، ضرورتــًا فــرد نیســت«.

ع اســت و  2. مشــروطه عامــه: در ایــن قضایــا، ضــرورت محمــول از ناحیــه وصــف موضــو

کــه در حــال راه  ع، ضرورتــی نــدارد؛ ماننــد »انســان راه رونــده مــادام  محمــول بــراى ذات موضــو
کــه در حــال راه رفتــن اســت،  رفتــن اســت، ضرورتــًا متحــرک اســت«، »انســان راه رونــده، مــادام 
ــی  ــه وصــف عنوان ع، متصــف ب ــه موضــو ک ــارت دیگــر، مــادام  ــه عب کن نیســت«. ب ــًا ســا ضرورت

»راه رونــده« اســت، رابطــه ضــرورى بــا محمــول خواهــد داشــت.

کتــب منطــق  عــاوه بــر دو قســم قضیــه ضروریــه چنــد قســم قضیــه ضروریــه دیگــر نیــز در 
ح شــده اســت: مطــر

الــف.  ضروریــه ازلیــه: در ایــن قضّیــه ضــرورت از هــر قیــد و شــرطی، حتــی »وجــود ذات 
کاربــرد مهــم آن در مــورد خــدای متعــال اســت؛1 ماننــد »خداونــد  ع« بی نیــاز اســت و  موضــو

بالضــروره قــادر اســت«.

ع آن مقیــد بــه قیــد  کــه موضــو ب.  ضروریــه بــه شــرط محمــول: مقصــود قضیــه اى اســت 
کــه محمــول  گفــت  کــه در ایــن صــورت مــی تــوان  محمــول، ملحــوظ می شــود. بدیهــی  اســت 
کار  کارى، بالضــروره خطــا ع، بالضــروره حاصــل اســت؛ ماننــد »هــر شــخص خطــا بــراى موضــو

اســت«.

کــه در آن محمــول بــراى  ج.  وقتیــه مطلقــه: قضیــه وقتیــه مطلقــه، قضیــه اى اســت 
کــه در قضیــه بــدان اشــاره شــده اســت، ضــرورى باشــد؛ ماننــد »مــاه،  ع در وقــت معینــی  موضــو

در وقــت حایــل شــدن زمیــن بیــن آن و خورشــید بالضــروره منخســف اســت«.

ع در وقــت  کــه محمــول بــراى موضــو د.  منتشــره مطلقــه: ایــن قضیــه هنگامــی اســت 
نامعیــن، ضــرورى شــمرده شــود؛ ماننــد »هــر انســانی بالضــروره در وقتــی از اوقــات متنفــس 

اســت«.

ع اســت؛ ماننــد »زمیــن  3. دائمــه مطلقــه: در ایــن قضیــه دوام محمــول بــراى ذات موضــو

ــذات هــم صــادق  ــدارد بلکــه در ممتنعــات بال ــه ذات و صفــات الهــی ن ــه ازلیــه« تنهــا اختصــاص ب 1 . شــایان توجــه اســت »ضروری
اســت. ماننــد: شــریک البــاری بالضــروره ممتنــع الوجــود اســت.
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دائمــًا در حــال حرکــت اســت«.

ــا  ــراه ب ع هم ــو ــراى موض ــول ب ــه دوام محم ک ــت  ــی اس ــه هنگام ــن قضی ــه: ای ــه عام 4. عرفّی

کــه در حــال نوشــتن اســت، دائمــًا انگشــتانش  وصــف باشــد؛ ماننــد »انســان نویســنده، مادامــی 
حرکــت می کنــد«.

ع حکــم  5. مطلقــه عامــه: در ایــن قضیــه بــه تحقــق و فعلیــت محمــول بــراى ذات موضــو

گذشــته باشــد، خــواه در زمــان حــال و خــواه در زمــان  می شــود. خــواه ایــن تحقــق در زمــان 
کــره مــاه مــی رود«. آینــده؛ ماننــد »انســان بالفعــل بــه 

ع  کــه تحقــق و فعلیــت محمــول بــراى موضــو 6. حینیــه مطلقــه: ایــن قضیــه هنگامــی اســت 

همــراه بــا وصــف باشــد؛ ماننــد »انســان خوابیــده بالفعــل در حــال خــواب حــرف می زنــد«.

کــه بــر ســلب ضــرورت از طــرف مخالــف قضیــه، داللــت  7. ممکنــه عامــه: قضیــه اى اســت 

ع حکــم می شــود؛ ماننــد  می کنــد. در ایــن قضیــه بــه عــدم امتنــاع محمــول بــراى ذات موضــو
کســی می گویــد هــر انســانی  »هــر انســانی باالمــکان نویســنده اســت«. بــه عبــارت دیگــر، وقتــی 
ــراى انســان ضــرورى  کــه نویســنده نبــودن ب  باالمــکان نویســنده اســت، منظــور او ایــن اســت 
نیســت. )طــرف مخالــف »نویســنده بــودن«، »نویســنده نبــودن« اســت و در قضیــه یــاد شــده از 

طــرف مخالــف ســلب ضــرورت شــده اســت(.

ع  کــه بــه عــدم امتنــاع محمــول بــراى موضــو 8. حینیــه ممکنــه: ایــن قضیــه هنگامــی اســت 

همــراه بــا وصــف، حکــم شــود؛ ماننــد »انســان خوابیــده ممکــن اســت شــعر بگویــد«.

کــه ضــرورت  بــا دقــت در معنــا و مفهــوم جهت هــاى مذکــور، بــه خوبــی روشــن می شــود 
اخــص از دوام، دوام اخــص از فعلیــت و فعلیــت اخــص از امــکان اســت.
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امکان 

فعليت

دوام

ضرورت

 

قضيه موجهۀ مرکب 

کــه در آنهــا همــراه بــا جهــت، قیــودى ماننــد »نــه دائمــًا« و »نــه ضرورتــًا«  بــه قضایایــی 
ذکــر  شــود »موجهــات مرکــب« می گوینــد؛ ماننــد »هــر انســانی ممکــن اســت فیلســوف باشــد 
کــه قضیــه موجهــه مرکــب،  نــه ضرورتــًا«. بــا دقــت در ایــن دســته از موجهــات روشــن می شــود 
ــه و دیگــرى ســالبه اســت،  ــه یکــی موجب ک ــع از دو قضیــه موجهــه  ــه در واق ک قضیــه اى اســت 
ترکیــب یافتــه اســت؛ هــر چنــد در لفــظ فقــط یــک قضیــه مذکــور اســت. مثــًا قضیــه مذکــور بدیــن 

کــه »نــه فیلســوف بــودن بــراى انســان ضــرورى اســت و نــه فیلســوف نبــودن«. معنــا اســت 

ک ایجــاب و ســلب در قضایــاى موجهــه مرکــب، جــزء صریــح و  شــایان توجــه اینکــه، مــا
ــور موجبــه اســت. ــا ایــن حســاب، قضیــه مذک نخســتین آن می باشــد. ب

اقسام موجهات مرکب 

گونــی اســت. برخــی از مهم تریــن آنهــا عبــارت اســت  گونا موجهــات مرکــب، داراى اقســام 
از:

ع همــراه بــا وصــف،  1. مشــروطه خاصــه: در ایــن قضیــه ضــرورت محمــول بــراى موضــو

ع، نفــی می شــود. بنابرایــن مشــروطه خاصــه، همــان  اثبــات، دوام محمــول بــراى ذات موضــو
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کــه بــه آن قیــد »ال دائمــًا« افــزوده شــده اســت؛ ماننــد »هــر انســانی  قضیــه مشــروطه عامــه اســت 
کــه در حــال مشــی اســت، ضرورتــًا متحــرک اســت نــه دائمــًا«. مــادام 

ــا قیــد »نــه دائمــًا« بــه یــک قضیــه »مطلقــه عامــه« اشــاره می شــود،  در چنیــن قضایایــی ب
کــه در حــال رفتــن  کــه معنــاى آن در مثــال مذکــور، عبــارت اســت از »هــر انســانی، مــادام  چــرا 

ــًا متحــرک اســت و هیــچ انســانی بالفعــل متحــرک نیســت«. اســت، ضرورت

ع همــراه بــا وصــف، اثبــات،  2. عرفیــه خاّصــه: در ایــن قضیــه، دوام محمــول بــراى موضــو

ع، نفــی می شــود. بنابرایــن، عرفیــه خاصــه همــان »عرفیــه  و دوام محمــول بــراى ذات موضــو
کــه  کــه بــه آن قیــد »ال دائمــًا« افــزوده شــده اســت؛ ماننــد »هــر درختــی مــادام  عامــه« اســت 
درخــت اســت، دائمــًا رشــد می کنــد نــه دائمــًا )نــه همیشــه(«. بــا نفــی دوام محمــول بــراى ذات 
کــه معنــاى  ع در چنیــن قضایایــی، بــه یــک قضیــه مطلقــه عامــه اشــاره مــی شــود، چــرا  موضــو
آن در مثــال مذکــور عبــارت اســت از »انســان نویســنده متحــرک العصابــه اســت مادامی کــه 

نویســنده اســت نــه دائمــا«.

این قضیه را »عرفیه خاصه« می نامند؛ چون اخص از »عرفیه عامه« است.

ع، اثبــات، و  3. وجوديــه الضروريــه: در ایــن قضیــه فعلیــت محمــول بــراى خــود موضــو

ع نفــی می شــود. بنابرایــن، وجودیــه الضروریــه همــان قضیــه »مطلقــه  ضــرورت آن بــراى موضــو
ــل  ــانی بالفع ــر انس ــد »ه ــت؛ مانن ــده اس ــزوده ش ــًا« اف ــه ضرورت ــد »ن ــه آن قی ــه ب ک ــت  ــه« اس عام
ســخن می گویــد، نــه ضرورتــًا«. معنــاى ســلب ضــرورت در چنیــن قضایایــی »امــکان عــام« 
اســت، زیــرا »امــکان عــام« عبــارت اســت از ســلب ضــرورت از طــرف مقابــل )غیرمذکــور( قضیــه، 
و در قضیــه مذکــور بــا قیــد »ال بالضــروره« در واقــع از طــرف مقابــل قضیــه یعنــی »ســخن نگفتــن« 

ــود. ــرورت می ش ــلب ض س

ــات، و دوام آن  ع اثب ــو ــراى موض ــول ب ــت محم ــه، فعلی ــن قضی ــه: در ای ــه ال دائم 4. وجودي

کــه  ع نفــی می شــود. بنابرایــن، وجودیــه ال دائمــه همــان »مطلقــه عامــه« اســت  بــراى موضــو
بــه آن قیــد »ال دائمــًا« افــزوده شــده باشــد؛ ماننــد »هــر انســانی بالفعــل تنفــس می کنــد نــه 
کــه »هــر انســانی بالفعــل تنفــس می کنــد و  دائمــًا«. معنــاى تفصیلــی قضیــه مذکــور ایــن اســت 
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گفــت: »وجودیــه ال  هیــچ انســانی بالفعــل تنفــس نمی کنــد«. بــا توجــه بــه بیــان فــوق می تــوان 
دائمــه« از دو مطلقــه عامــه تشــکیل شــده اســت.

وصــف،  بــا  همــراه  ع  موضــو بــراى  محمــول  فعلیــت  قضیــه،  ایــن  در  دائمــه:  حینیــه   .5

ع، نفــی می شــود. بنابرایــن، »حینیــه دائمــه« همــان »حینیــه  اثبــات، و دوام آن بــراى موضــو
ــه آن قیــد »ال دائمــًا« افــزوده شــده اســت؛ ماننــد »هــر پرنــده اى در حــال  کــه ب مطلقــه« اســت 
پــرواز بال هــاى خــود را بالفعــل حرکــت می دهــد نــه دائمــًا«. معنــاى تفصیلــی قضیــه مذکــور 
کــه »هــر پرنــده اى در حــال پــرواز بال هــاى خــود را بالفعــل حرکــت می دهــد و هیــچ  ایــن اســت 

پرنــده اى، بالفعــل بال هــاى خــود را حرکــت نمی دهــد«.

گفــت، »حینیــه دائمــه« از یــک »حینیــه مطلقــه« و یــک »مطلقــه  بــا ایــن حســاب می تــوان 
عامــه« تشــکیل شــده اســت.

6. ممکنــه خاصــه: در ایــن قضیــه هــم از طــرف موافــق و هــم از طــرف مخالــف قضیــه، ســلب 

ضــرورت می شــود؛ ماننــد »هــر انســانی ممکــن اســت شــاعر باشــد نــه ضرورتــًا«. معنــاى قضیــه 
کــه »نــه شــاعر بــودن )طــرف موافــق حکــم( و نــه شــاعر نبــودن  مذکــور بــه تفصیــل آن اســت 
)طــرف مخالــف حکــم( بــراى انســان ضــرورى نیســت«. بــه عبــارت دیگــر، در این گونــه قضایــا 
ع هــر دو نفــی شــده اســت. بنابرایــن، ممکنــه  »وجــوب« و »امتنــاع« محمــول بــراى موضــو
کــه بــا مقیــد شــدن بــه قیــد »نــه ضرورتــًا« بــه دو ممکنــه  خاصــه همــان »ممکنــه عامــه« اســت 

ــل می شــود. عامــه تحلی

توضیحــی دربــاره امــکان عــام: ســبب نام گــذارى امــکان عــام بــراى قضیــه مذکــور، دو 
جهــت ذیــل اســت:

الــف. مفهــوم آن بــا ذهــن عمــوم مــردم، بیشــتر مأنــوس اســت. غالــب انســان ها، واژه 
کســی می گویــد »فــان چیــز  بــه معنــاى »امــکان عــام« بــه کار می برنــد. وقتــی  »امــکان« را 
کــه آن امــر، ممتنــع )غیــر ممکــن( نیســت. بــه عبــارت  ممکــن اســت« منظــور او ایــن اســت 
دیگــر، امــور نــزد عمــوم مــردم بــه دو قســم تقســیم می شــود: امــور غیــر ممکــن )نشــدنی( و امــور 
کــه آن امــر شــدنی و ممکــن اســت. ممکــن )شــدنی(. بــا جهــت امــکان عــام مشــخص می شــود 
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ــر هــر یــک از مــواد »وجــوب«، »امتنــاع« و »امــکان  ــه ب ک ب. امــکان عــام، معنایــی اســت 
کنیــد. خــاص« قابــل انطبــاق اســت. بــراى  روشــن شــدن ایــن مطلــب بــه مثال هــاى زیــر دقــت 

کــه موجــود   -»خداونــد موجــود اســت بــه امــکان عــام«. ایــن قضیــه فقــط بــدان معنــا اســت 
نبــودن بــراى خداونــد، ضــرورى  نیســت. هــر چنــد بــه دلیــل عقلــی، مــاده واقعــی آن »وجــوب« 

اســت، اّمــا جهــت مذکــور، قابلیــت انطبــاق بــر آن را دارد.

ــه  ک ــا اســت  ــدان معن ــه ب ــام«. ایــن قضی ــه امــکان ع ــد، معــدوم اســت ب  -»شــریک خداون
موجــود بــودن بــراى شــریک خداونــد، ضــرورى نیســت. هــر چنــد بــه دلیــل عقلــی، مــاده واقعــی 

آن »امتنــاع« اســت، اّمــا جهــت مذکــور قابلیــت انطبــاق بــر آن را دارد.

کــه موجــود   -»انســان، موجــود اســت بــه امــکان عــام«. ایــن قضیــه فقــط بــدان معنــا اســت 
نبــودن بــراى انســان، ضــرورى نیســت. هــر چنــد بــه دلیــل عقلــی مــاده واقعــی آن »امــکان 

ــا جهــت مذکــور قابلیــت انطبــاق بــر آن را دارد. خــاص« اســت، اّم

کــه بــه آن »امــکان ذهنــی«  نکتــه مهــم: لفــظ امــکان در منطــق1   کاربــرد دیگــرى نیــز دارد 
یــا احتمــال می گوینــد. وقتــی می گوییــم »علــی ممکــن اســت نویســنده باشــد« می توانــد منظــور 
گفتــه  ــه نویســنده بــودن علــی باشــد. در ایــن صــورت  مــا اعــام عــدم قطــع و یقیــن خویــش ب
می شــود: لفــظ امــکان بــه معنــاى »امــکان ذهنــی« بــه کار رفتــه اســت. مشــخصه بــه کار رفتــن 
گــر حالــت عــدم قطــع  کــه در ایــن صــورت ا لفــظ »امــکان« در معنــاى  امــکان ذهنــی، آن اســت 
کــه  کنــد او آمــاده اســت  ع مــورد بحــث یقیــن حاصــل  گوینــده، زایــل شــود و بــه موضــو و یقیــن از 
کنــد. لکــن در  پــس از آن، از اســتعمال لفــظ »ممکــن اســت« در قضیــه بــه کار رفتــه، خــوددارى 
قضیــه ممکنــه عامــه یــا ممکنــه خاصــه، اســتفاده لفــظ »ممکــن اســت«، ناشــی از حالــت عــدم 

گوینــده نیســت.2 یقیــن 

1 . در فلســفه اصطــاح امــکان عــاوه بــر معنــای »امــکان عــام« و »امــکان خــاص« ، در معنــای دیگــری چــون: »امــکان اخــص«، 
»امــکان اســتقبالی«، »امــکان وقوعــی« و »امــکان اســتعدادی« نیــز بــه کار مــی رود. ر.ک: بدایــة الحکمــة، مرحلــه چهــارم، فصــل 

ششــم.
کــه منظــور گوینــده،  کار رفتــن عبــارت »ممکــن اســت« در یــك جملــه، نمی تــوان بــدون قرینــه دانســت  2 . بدیــن ترتیــب از صــرف بــه 

»امــکان خــاص« اســت یــا »امــکان عــام« یــا »امــکان ذهنــی«.

مقدمات روش درست استدالل 

 

 

 



186

دانــــــش منطـــــــق

صدق و کذب قضایاى موجهه 

کاذب  کــه یــک قضیــه اســت، ممکــن اســت صــادق یــا  هــر قضیــه موجهــه از آن جهــت 
کامــًا مطابقــت داشــته  باشــد. بــراى صــدق قضیــه موجهــه الزم نیســت جهــت بــا مــاده آن 
ــا آن ســازگار باشــد، صــادق  ــف و نقیــض مــاده نباشــد بلکــه ب کــه جهــت، مخال باشــد، همیــن 

ــود. ــد ب خواه

بنابراین، قضیه موجهه در دو صورت صادق خواهد بود:

کامــًا مطابقــت بــا مــاده داشــته باشــد؛ ماننــد »انســان، ضرورتــًا حیــوان  الــف. جهــت، 
اســت«؛

کنــد؛ ماننــد »انســان دائمــًا حیــوان  گــزارش  ب. جهــت، اعــم از مــاده باشــد و بخشــی از آن  را 
است«.

چنانچــه جهــت مذکــور در قضیــه، مخالــف و نقیــض مــاده آن باشــد، آن گاه قضیه موجهه، 
کاذب خواهــد بــود؛ ماننــد »شــریک خداونــد ضرورتًا موجود اســت«.

 

چکيده 

 1. قضایاى موجهه را به دو دسته »بسیط« و »مرکب« تقسیم می کنند.

بــه چهــار دســته  کــه  بســیط هشــت قســم هســتند  مشــهورترین قضایــاى موجهــه   .2  
»ضروریــه«، »دائمــه«، »فعلیــه«، »ممکنــه« و ســپس هــر یــک بــه »ذاتــی« و »وصفــی« تقســیم 

می شــوند.

گونــی اســت. برخــی از مهم تریــن آنهــا عبــارت  گونا  3. موجهــات مرکــب، داراى اقســام 
اســت از: مشــروطه خاصــه، عرفیــه خاّصــه، وجودیــه الضروریــه، وجودیــه ال دائمــه، حینیــه 

دائمــه و ممکنــه خاصــه.

 4. سبب نام گذارى امکان عام براى قضیه مذکور، دو جهت ذیل است:
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الف. مفهوم آن با ذهن عموم مردم، بیشتر مأنوس است؛

ــر هــر یــک از مــواد »وجــوب«، »امتنــاع« و »امــکان  ــه ب ک ب. امــکان عــام، معنایــی اســت 
ــل انطبــاق اســت. خــاص« قاب

 5. قضیه موجهه در دو صورت صادق خواهد بود:

کامًا مطابقت با ماده داشته باشد. الف. جهت، 

کند.. گزارش  ب. جهت، بخشی از ماده را 

 6. چنانچــه جهــت مذکــور در قضیــه، مخالــف و نقیــض مــاده آن باشــد، آن گاه قضیــه 
کاذب خواهــد بــود. موجهــه، 

پرسش ها 

ع قضایایی هستند؟ مثال بزنید.  1. قضایاى موجهه بسیط، چه نو

 2. اقسام قضایاى موجهه بسیط را با ذکر مثال بنویسید.

کنید.  3. اقسام موجهات مرکب را با ذکر مثال تعریف 

 4. وجه تسمیه امکان عام چیست؟

 5. مراد از امکان ذهنی چیست؟

کذب را در قضایاى موجهه توضیح دهید.  6. صدق و 

* هم اندیشی 

 1. تقسیم قضیه به مطلقه و موجهه و اقسام آن مفید چه فایدۀ منطقی است؟

کنید.  2. قضایای موجهه بسیط غیر مشهور را با ذکر مثال بیان 

که در درس بیان نشده چه می  دانید؟  3. از قضایای موجهه مرکبی 

 4. اقسام قضایای موجهه بسیط و مرکب را با ترسیم نمودار نشان دهید.

کنید؟  5. آیا می  توانید چند مثال برای امکان عام ، خاص و ذهنی بیان 

مقدمات روش درست استدالل 

 

 

 



 

 

 



189

درسبیستوچهارم

اقســــام حمــــــــل

کــه قضیــه بــه حملیــه و شــرطیه تقســیم می  شــود. در هــر قضیــه حملیــه ســخن از  دانســتیم 
ع اســت.  اســناد و نســبت دادن محمــول بــه موضــو

ع و محمــول و یــا حکــم بــه  مفــاد اســناد یــا حمــل در قضّیــه حملیــه، اذعــان بــه اتحــاد موضــو
گونــی  گونا »ایــن همانــی« اســت. ایــن حقیقــت )ایــن همانــی( به اعتبــارات مختلــف بــه اقســام 
گاهــی از اقســام »حکــم بــه ایــن همــان« در تحلیــل درســت  تقســیم می شــود. نظــر بــه اینکــه آ
ل موثــر اســت از ایــن رو در  مفــاد قضیــه حملیــه و چگونگــی اســتفاده از آن در ســاختمان اســتدال

درس حاضــر بــا اقســام حمــل و مفــاد آن آشــنا خواهیــم شــد.  

 

اهم اقسام حمل عبارت است از:
1. حمل طبعی و وضعی 

ع  کــه در آن، محمــول به لحــاظ مفهــوم اعــم از موضــو الــف. حمــل طبعــی: قضّیــه اى اســت 
باشــد؛ ماننــد »انســان، حیــوان اســت«. بایــد توجــه داشــت قضیــه حملیــه »انســان، ضاحــک 
گــر چــه »ضاحــک« و »انســان« بــه جهــت مصــداق بــا  اســت« نیــز حمــل طبعــی اســت؛ زیــرا ا
یکدیگــر نســبت تســاوى دارنــد، امــا به لحــاظ مفهــوم »ضاحــک« از »انســان« اعــم اســت چــه 
کــه دارای ضحــک )قــوه تعجــب( اســت چــه آن  اینکــه ضاحــک بــه معنــای موجــودی اســت 

موجــود انســان باشــد یــا غیــر آن. 

ع اســت. چنیــن  آنچــه در ایــن حمــل، معتبــر اســت، اعــم بــودن مفهــوم محمــول از موضــو
حملــی چــون مطابــق منطــق تکوینــی و طبــع خــدادادى انســان اســت »حمــل طبعــی« نامیــده 
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شــده اســت.

ع  کــه در آن محمــول به لحــاظ مفهوم، اخــّص از موضو ب. حمــل وضعــی: قضّیــه اى اســت 
کــه حمــل اخــص بــر اعــم، مخالــف باطبــع  باشــد؛ ماننــد »حیــوان، انســان اســت«. از آنجــا 
منطقــی انســان اســت و بــه ســهولت بــراى ذهــن آدمــی، قابــل قبــول نیســت، آن را »وضعــی« 

نامیده انــد. ایــن حمــل بــر اســاس قانــون عکــس مســتوی درســت اســت.
2. حمل مواطات و اشتقاق 

ع، نیــازى بــه تقدیر و  کــه در آن اســناد محمــول بــه موضــو الــف. حمــل مواطــات: بــه حملــی 
تأویــل نداشــته باشــد، »حمــل مواطــات« یــا »هوهــو« می گوینــد؛ ماننــد »حضــرت امــام علــی؟ع؟ 

عادل اســت«.

ع نباشــد  کــه در آن محمــول بالفعــل، قابــل حمــل بــر موضــو ب. حمــل اشــتقاق: بــه حملــی 
کلمــه »ذو« در عربــی و »داراى« در فارســی قابــل حمــل  و بــا ســاختن مشــتقی از آن یــا افــزودن 
گفتــه می شــود؛ ماننــد »حضــرت امــام علــی ؟ع؟ عدالــت  می شــود، حمــل »اشــتقاق« یــا »ذوهــو« 

است«.

کلمــه عدالــت بــه همیــن صــورت قابــل حمــل نیســت؛ یــا بایــد از آن مشــتقی ماننــد »عــادل« 
کلمــه »داراى« را بــه آن افــزود و بــه شــکل ذیــل در آورد: »امــام علــی ؟ع؟، داراى  ســاخت و یــا 

عدالــت اســت«.
3. حمل اّولی ذاتی و شایع صناعی 

ع حمــل اســت.  یکــی از لغزش هــاى انســان در جریــان تفکــر، عــدم تمایــز بیــن ایــن دو نــو
جمله هــاى  از  بســیارى  حــل  کلیــد  صناعــی«  »شــایع  و  ذاتــی«  اّولــی  »حمــل  درســت  فهــم 

اســت. باطل نمــا 

ع و محمــول، اتحــاد  کــه در آن، موضــو الــف. حمــل اّولــی ذاتــی: منطقــی، بــه حملــی 
اســت«. ناطــق  »انســان، حیــوان  ماننــد  ذاتــی« می گویــد؛  اّولــی  دارنــد، »حمــل  مفهومــی 

ع و محمــول، اتحــاد مفهومــی داشــته باشــند؛ ضرورتــًا  کــه هــرگاه موضــو شــایان توجــه اســت 
اتحــاد مصداقــی نیــز خواهند داشــت.
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ع و محمول، تنهــا اتحاد مصداقی  کــه در آن موضو ب. حمــل شــایع صناعــی: حملــی اســت 
گرچــه مفهــوم »انســان« بــا مفهــوم »شــاعر«  دارنــد؛ ماننــد »انســان، شــاعر اســت«. در ایــن مثــال ا
ع،  کــه موضــو تغایــر دارد، ولــی ایــن دو در مصــداق اتحــاد دارنــد. چنیــن حملــی، مبّیــن آن اســت 
ع، از مصادیــق وجود محمول اســت. مصــداق محمــول اســت. بــه عبــارت دیگــر، وجــود موضــو

ــوم  ــم از همیــن قبیــل اســت. در عل ــه بــه کار می بری کــه مــا روزان حمــل در اغلــب قضایایــی 
و فنــون نیــز ایــن دســته از حمل هــا فــراوان وجــود دارد؛ از ایــن رو، ایــن قســم حمــل را »شــایع 

صناعــی« نامیده انــد.

کرد: با توجه به آنچه بیان شد، مثال هاى زیر را می توان این گونه تحلیل 

 -»فعل، فعل است« )به حمل اّولی(؛ »فعل، فعل نیست« )به حمل شایع(.

کــه مقتــرن بــه یکــی از زمان هــاى گذشــته،  مفهــوم فعــل عبــارت اســت از »معنــاى مســتقلی 
حــال یــا آینــده باشــد«، بنابرایــن فعــل، فعــل اســت )بــه حمــل اّولــی(؛ در عیــن حــال، فعــل در 
کــه همــراه بــا یکــی  کلمــه )فعــل( و حــرف، از مصادیــق اســم اســت، چــرا  تقســیم مفــرد بــه اســم، 

از زمان هــاى ســه گانه مذکــور نیســت؛ بنابرایــن فعــل، فعــل نیســت )بــه حمــل شــایع(!

 -»نامفهــوم نامفهــوم اســت« )بــه حمــل اّولــی(؛ »نامفهــوم نامفهــوم نیســت« )بــه حمــل 
شــایع(. »نامفهــوم« به لحــاظ معنــا یعنــی »آنچــه قابــل فهــم نیســت«، بنابرایــن نامفهــوم 
کــه معنــا و  نامفهــوم اســت )به حمــل اّولــی(؛ در عیــن حــال »نامفهــوم« خــود لفظــی  اســت 
مفهومــی قابــل درک دارد و بــه هیــچ وجــه مصداقــی از نامفهــوم و غیــر قابــل درک نیســت؛ 

بنابرایــن نامفهــوم، نامفهــوم نیســت )به حمــل شــایع(!

تحقيق دربارۀ حمل اّولی و شايع  ) برای مطالعه(

حمــل اّولــی و شــایع در دو بخــش از منطــق بــه کار مــی رود؛ یکــی در منطــق تصــورات و 
دیگــرى در منطــق تصدیقــات. 

کــه بیــن حمــل اّولــی و شــایع در ایــن دو بخــش تفــاوت اساســی وجــود دارد.  بایــد دانســت 
کاربــردى ایــن دو حمــل، نخســت بایــد بــه توضیــح دو  گاهــی از تفــاوت معنایــی و  بــراى آ

اصطــاح »عقد الوضــع« و »عقدالحمــل« پرداخــت:
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ع به »وصف عنوانی«.  - عقدالوضع: عبارت است از اّتصاف افراد موضو

ع، »ذات  ع، »وصــف عنوانــی« نامیــده می شــود و افــراد موضــو عنــوان صــادق بــر موضــو
»ضاحــک«  و  ع  موضــو »انســان«  اســت«،  ضاحــک  »انســان  قضّیــه  در  هســتند.  ع«  موضــو
ع و عنــوان آن. ع انــد و انســان، وصــف موضــو محمــول اســت. حســن، حســین و... ذات موضو

بدیــن ترتیــب، اّتصــاف حســن و حســین و... بــه وصــف عنوانــی »انســان«، عقدالوضــع 
می شــود. نامیــده 

قضیــه  در  می شــود.  نامیــده  عقدالحمــل  ع،  موضــو بــه  محمــول  اســناد  عقدالحمــل:   -  

بــه  انســان  انســان و اتصــاف  بــه  بــه اســناد محمــول )ضاحــک(  »انســان ضاحــک اســت« 
می شــود. گفتــه  عقدالحمــل  بــودن،  ضاحــک 

از نحــوه ماحظــه  اســت  اّولــی و شــایع در منطــق تصــورات، عبــارت  از حمــل  مقصــود 
ع را بــه دو صــورت می تــوان  ع، چــه اینکــه بــر اســاس آنچــه پیش تــر1 دانســتیم، موضــو موضــو

کــرد: یکــی بــه جهــت »مفهــوم« و دیگــرى بــه اعتبــار »مصادیــق و افــراد«. لحــاظ 

ــی«، و »ماحظــه  ــار مفهــوم«، »حمــل اّول ــه اعتب ع ب در منطــق تصــورات »ماحظــه موضــو
ع بــه اعتبــار مصادیــق«، حمــل شــایع نامیــده می شــود. بنابرایــن، هــر چنــد ایــن دو نحــوه  موضــو
کار  ــی  در  ــت حمل ــا در حقیق ــت، ام ــده اس ــده ش ــایع نامی ــی و ش ــل« اّول ع، »حم ــو ــه موض ــگاه ب ن
ع بــه دو  نیســت؛ یعنــی محمولــی بــه موضوعــی، اســناد داده نشــده اســت، بلکــه صرفــًا موضــو
گرفتــه شــده اســت. هــرگاه ایــن دو اعتبــار به عنــوان قیــدى بــراى  صــورت مختلــف در نظــر 

کــه بــه دو نحــوه ماحظــه شــده اســت: ع اخــذ شــود، در واقــع ایــن عقدالوضــع اســت  موضــو

الف. ماحظه عقدالوضع به اعتبار مفهوم آن؛

ب. ماحظه عقدالوضع به اعتبار افراد و مصادیق آن.

در منطــق تصدیقــات هــرگاه ســخن از حمــل اّولــی و شــایع بــه میــان می آیــد مــراد »نحــوه 
ع و محمــول« اســت. اتحــاد موضــو

ع و محمــول، اتحــاد مفهومــی داشــته باشــند، حمــل اّولــی اســت و چنانچــه  گــر موضــو ا

1 . ر.ك: درس نهم.
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اتحــاد میــان آن دو تنهــا مصداقی باشــد، حمــل شــایع خواهــد بــود.

بــه عبــارت دیگــر، در منطــق تصدیقــات، حمــل اّولی و شــایع، تنها قیدى بــراى عقدالحمل 
می باشــد و ارتباطــی بــه عقدالوضــع ندارد.

کنیم: که مثال هاى زیر را چنین بیان  بنابراین، دقیق تر آن است 

کّلی است )به حمل شایع(.  - انسان )به حمل اّولی( 

 - جزئی )به حمل شایع( جزئی است )به حمل اّولی(! 

کّلی است )به حمل شایع(!  - جزئی )به حمل اّولی( 

 - فعل )به حمل شایع(، فعل است )به حمل اّولی(! 

هــرگاه در آموزه هــاى منطقــی، اصطــاح حمــل اّولــی و شــایع به طــور مطلــق بــه کار رود و 
کــه قیــدى براى عقدالوضــع اســت یــا عقدالحمــل، مقصــود ایشــان معنایــی اســت  تعییــن نشــود 
کــه در تصدیقــات اراده می شــود؛ یعنــی به عنــوان قیــدى  بــراى عقدالحمــل اخــذ شــده اســت. 
دقــت و عنایــت بــه تحقیــق مذکــور، نقــش مهمــی در جلوگیــرى ذهــن از خطــاى در تفکــر ایفــا 

می کنــد.

 

چکيده 

 1. اقســام حمــل عبــارت اســت از: الــف. طبعــی و وضعــی، ب. مواطــات و اشــتقاق، ج. اّولــی 
ذاتــی و شــایع صناعی.

 2. حمل مفهوم اعم بر اخص، »طبعی« و حمل مفهوم اخص بر اعم »وضعی« است.

ع، نیــاز بــه تقدیــر هیــچ   3. در حمــل مواطــات )هوهــو( بــراى حمــل محمــول بــر موضــو
ــر  ــا »داراى« را در تقدی کلمــه »ذو« ی ــد  ــا بای ــی در حمــل اشــتقاق )ذوهــو( ی کلمــه اى نیســت؛ ول

گرفــت، و یــا آن را بــه صــورت صفــت و مشــتق در آورد.

ع و محمول در مفهوم متحدند و در حمل شایع در مصداق.  4. در حمل اّولی، موضو
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 5. بیــن اقســام حمــل اّولــی و شــایع در دو بخــش منطــق )تصــورات و تصدیقــات(، تفــاوت 
اساســی وجــود دارد.

پرسش ها 

کنید.  1. حمل طبعی و وضعی را با ذکر مثال تعریف 

کنید.  2. حمل اّولی ذاتی و شایع صناعی را با ذکر مثال بیان 

کنید.  3. حمل مواطات و اشتقاق را با ذکر مثال تعریف 

و  تصــورات  بخــش  دو  در  را  صناعــی  شــایع  حمــل  و  اّولــی  حمــل  اساســی  تفــاوت   .4  
کنیــد. بیــان  مثــال  ذکــر  بــا  و  کامــل  به طــور  تصدیقــات، 

* هم اندیشی 

گاهی از اقسام حمل مفید چه فایده منطقی است؟  1. توضیح دهید آ

 2. آیــا اصطــاح »حمــل اولــی و حمــل شــایع صناعــی« در عقدالوضــع و عقدالحمــل مشــترک 
لفظــی اســت یــا مشــترک معنــوی؟ چــرا؟
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درسبیستوپنجم

تقسیمات قضّیه شرطیه

کردیــم قضّیــه بــه دو قســم حملیــه و شــرطیه تقســیم می شــود و نیــز در  پیش تــر1 بیــان 
ع نســبت  ع یــا عــدم وقــو کــه در آن بــه وقــو گفتیــم: قضّیــه اى اســت  تعریــف قضیــه شــرطیه 
بیــن دو قضّیــه حکــم شــده باشــد. در ایــن درس بــا برخــی از تقســیمات مختــص قضیــه شــرطیه 
ع قضایــای  گاهــی از اقســام بســیار متنــو ــا آ ل« می  رویــم. ب بــه اســتقبال »روش درســت اســتدال
کــرد. ل اقــدام  حملیــه و شــرطیه می تــوان بــا دســتمایه  ای غنــی بــه ســاختن انواعــی از اســتدال

 

1. قضیۀ شرطیه اتصالی و انفصالی 

کــه بیــن دو طــرف آن )مقــدم و تالــی( وجــود  قضیــه شــرطیه بــر اســاس چگونگــی رابطــه اى 
ع پیوســتگی و  دارد، بــه اتصالــی و انفصالــی تقســیم می شــود؛ زیــرا رابطــه مقــدم و تالــی یــا از نــو

گسســتگی و تعانــد. ع  تــازم اســت و یــا از نــو

کــه در آن بــه اتصــال بیــن دو نســبت، یعنــی بــه  ــه اى اســت  الــف. شــرطیه اتصالــی: قضّی
ثبــوت نســبتی برفــرض ثبــوت نســبتی دیگر، و یــا عــدم اتصــال آن دو حکــم می شــود. بــه عبارت 
ــی(  ــه )تال ــه پیوســتگی یــک قضی ــه در آن ب ک ــی، قضیــه اى اســت  دیگــر قضیــه شــرطیه اتصال
گــر خورشــید برآیــد،  ــا عــدم وابســتگی آن دو حکــم شــود؛ ماننــد: »ا بــه قضیــه دیگــر )مقــدم( ی

گــر بهــار بیایــد، درختــان خشــک شــوند«. کــه ا ســتارگان ناپدیــد می شــوند«، »چنیــن نیســت 

گــر الــف، ب اســت، آن گاه  ســاختار قضیــه شــرطیه اتصالــی بــه زبــان نمــادى چنیــن اســت: »ا
ج، د اســت«.

1. ر.ک: درس بیست و یکم.
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قضیه شرطیه اتصالی داراى دو جزء است:

که در مثال یاد شده »الف، ب است« می باشد؛ 1. مقّدم 

که در مثال یاد شده »ج، د است« می باشد. 2. تالی 

کــدام یــک قضیــه حملیــه یــا شــرطیه  گــر مقــدم و تالــی بــه نحــو مســتقل لحــاظ شــوند، هــر  ا
کــه آن قضیــه حملیــه می توانــد شــخصیه، طبیعیــه، مســّوره، خارجیــه،  کامــل خواهنــد بــود 
یــا انفصالــی باشــد چنان کــه  یــا جزئــی، و قضیــه شــرطیه می توانــد اتصالــی  کّلــی  حقیقیــه، 

ــد. ــالبه باش ــا س ــه ی ــورت، موجب ــر ص ــد در ه می توان

کــه در آن بــه عنــاد و  ب. شــرطیه انفصالــی: قضیــه شــرطیه انفصالــی قضیــه اى اســت 
گسســتگی آنهــا حکــم می شــود. بــه  تنافــی دو یــا چنــد نســبت خبــرى یــا بــه عــدم جدایــی و 
کــه در آن بــه تنافــی و ناســازگارى دو  عبــارت دیگــر، قضیــه شــرطیه انفصالــی، قضّیــه اى اســت 
نســبت یــا عــدم آن حکــم می شــود؛ ماننــد »یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد«1 اجــزاى قضیــه انفصالــی 
برخــاف اتصالــی، هیــچ اولویتــی نســبت بــه یکدیگــر ندارنــد و نام گــذارى اجــزاى آن بــه مقــدم 

و تالــی، تنهــا بــه جهــت تقــدم لفظــی در قضیــه اســت.

ســاختار قضیــه شــرطیه انفصالــی بــه زبــان نمــادى چنیــن اســت: »یــا الــف، ب اســت یــا ج، 
د اســت«.

2. قضیۀ شرطیه موجبه و سالبه 

ــه موجبــه و ســالبه  ــی، ماننــد قضیــه حملیــه ب ــی و چــه انفصال قضیــه شــرطیه، چــه اتصال
تقســیم می شــود. مــراد از ایجــاب، اذعــان بــه اتصــال و یــا انفصــال دو قضّیــه اســت؛ ماننــد: 
گــر ایــن عــدد زوج باشــد، آن گاه بــر دو قابــل قســمت اســت«، »یــا عــدد زوج اســت یــا عــدد  »ا

فــرد«.

ــه اســت؛ ماننــد:  ــا انفصــال بیــن دو قضّی ــه رفــع رابطــه اتصــال ی منظــور از ســلب، حکــم ب
گــر ایــن عــدد فــرد باشــد، آن گاه بــر دو قابــل قســمت باشــد«، »چنیــن  کــه ا »چنیــن نیســت 

کــه احمــد در خانــه باشــد یــا در مزرعــه«. نیســت 

گــزارش شــود ســاختار آن بــه لحــاظ منطقــی »حملــی مــرددة  گــر ایــن قضیــه بــه ایــن صــورت »عــدد یــا زوج اســت یــا فــرد«  1. ا
بــود. المحمــول« خواهــد 
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بنابرایــن، ایجــاب و ســلب در قضیــه شــرطیه، بــه ســالبه و موجبــه بــودن مقــدم و تالــی و 
گــر چــه مقــدم یــا تالــی  یــا هــر دو وابســته نیســت. بــراى مثــال، قضایــاى زیــر همــه موجبه انــد، ا
گــردد خشــک  کوهســتان نبــارد/ بــه ســالی دجلــه  گــر بــاران بــه  و یــا هــر دوى آنهــا ســالبه اند: »ا
گرفتــار نبــود،  گــر دوســتم  گــر بــاران رحمــت ببــارد، جنــگل خشــک نخواهــد شــد«، »ا رودى«، »ا

حــال مــن نیــز چنیــن درهــم نبــود«.

آنهــا  هــر دوى  یــا  و  تالــی  یــا  مقــدم  گــر چــه  ا ســالبه اند،  زیــر، همــه  چنان کــه قضایــاى 
نــد: موجبه ا

گــر حســین درس نخوانــد، آن گاه علــی بی ســواد بمانــد«، »چنیــن  کــه ا »چنیــن نیســت 
گــر علــی بــه مدرســه  کــه ا خ دهــد«، »چنیــن نیســت  گــر بــاران نبــارد، آن گاه زلزلــه ر کــه ا نیســت 

ــد«. ــه مدرســه بیای ــز ب ــد، آن گاه حســین نی بیای

3. قضیه شرطیه شخصیه، مهمله و محصوره 

ع  قضایــاى شــرطیه اتصالــی و انفصالــی بــه اعتبــار ویژگی هــا، شــرایط و زمان هــاى وقــو
اتصــال یــا انفصــال بیــن مقــدم و تالــی بــه ایــن اقســام، تقســیم می شــوند:

ــن و  ــت معی ــا حال ــان ی ــک زم ــط در ی ــال فق ــا انفص ــال ی ــه اتص ــم ب ــر حک گ ــخصیه: ا ــف. ش ال

ــر امــروز هــوا  گ ــی، ماننــد »ا ــود. شــخصیه اتصال مشــخص باشــد، قضیــه »شــخصیه« خواهــد ب
آفتابــی باشــد، بــه صحــرا خواهیــم رفــت«. شــخصیه انفصالــی، ماننــد »یــا امــروز شــنبه اســت یــا 

ــنبه«. یکش

گــر در قضیــه شــرطیه، صریحــًا بــه عــام یــا خــاص بــودن زمــان اتصــال یــا  ب. مهملــه: ا

انفصــال قضایــا، اشــاره اى نشــده باشــد، قضّیــه »مهملــه« خواهــد بــود. مهملــه انفصالــی، ماننــد 
»یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد«.

کمیــت و مقــدار حالت هــا و زمان هــاى اتصــال یــا  گــر در قضیــه شــرطیه،  ج. محصــوره: ا

انفصــال قضایــا، بیــان شــده باشــد، قضّیــه »محصــوره« نامیــده می شــود. در ایــن صــورت قضیــه 
کّلــی بــودن  کــه جزئــی و  کّلــی و جزئــی تقســیم می شــود. بایــد دانســت  شــرطیه خــود بــه دو قســم 
کّلیــت  کّلیــت و جزئیــت حکــم بــه اتصــال یــا انفصــال اســت، نــه  قضّیــه شــرطیه تنهــا مربــوط بــه 

مقدمات روش درست استدالل 

 

 

 



198

دانــــــش منطـــــــق

گــر ایــن شــبح انســان باشــد، حیــوان اســت«  ــی آنهــا. بنابرایــن، قضیــۀ »همــواره ا ــا تال مقــدم ی
کّلیــه مّتصــل، ماننــد »همــواره وقتــی  گــر چــه مقــدم آن، قضّیــه اى شــخصیه اســت.  کّلــی اســت، ا

ع می کنــد، روز آغــاز می شــود«. خورشــید طلــو

کّلیــه انفصالــی، ماننــد »دائمــًا یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد«؛ جزئیــه اتصالــی، ماننــد »بعضــی 
اوقــات وقتــی خورشــید در آســمان اســت، مــاه دیــده می شــود«؛ جزئیــه انفصالــی، ماننــد »بعضــی 

کــرد یــا هجــرت«. اوقــات یــا بایــد جهــاد 
4. قضیه شرطیه اتصالی لزومی و اتفاقی 

ــی در آن  ــد مقــدم و تال ــه اتصــال و پیون ک ــی لزومــی: قضیــه اى اســت  ــف. شــرطیه اتصال ال
حقیقــی و اجتنــاب ناپذیــر اســت؛ ماننــد اینکــه مقــدم علــت تالــی باشــد یــا بــه عکــس و یــا اینکــه 
گــر انســان  کنــد، روز آغــاز می شــود«، »ا ع  گــر خورشــید طلــو هــر دو معلــول یــک علــت باشــند: »ا
گــر روز آغــاز شــود، جهــان روشــن خواهــد  بیمــار شــود، در بــدن او خللــی ایجــاد شــده اســت«، »ا

شــود«.

کــه مصاحبــت و همراهــی بیــن دو نســبت  ــی اتفاقــی: قضیــه اى اســت  ب. شــرطیه اتصال
گــر قــارون مــال اندوخــت، لقمــان  خبــرى، صرفــًا بــر اســاس تقارنــی اتفاقــی باشــد؛ ماننــد »ا
کــه ارتبــاط  ع قضایــا، مجــاز اســت، چــرا  حکمــت آموخــت«. اطــاق قضیــه شــرطیه بــر ایــن نــو
مقــدم و تالــی تنهــا نوعــی معیــت و تقــارن اســت و رابطــه شــرط و جــزاى حقیقــی بیــن آنهــا برقــرار 

نیســت.

5. گونه هايى از قضیه شرطیه به اعتبار اطراف آن 

کــه هــر قضیــه شــرطیه در اصــل از چنــد قضّیــه حملیــه یــا شــرطیه دیگــر  پیش تــر1 دانســتیم 
فراهــم آمــده اســت. حــال بایــد دانســت، قضیــه شــرطیه بــه اعتبــار حملیــه، اّتصالــی و انفصالــی 
کــه برخــی از آنهــا عبــارت  گونــی پیــدا می کنــد  گونا بــودن اطــراف آن، در اصــل صورت هــاى 

اســت از:

کنــد، آن گاه روز موجــود  ع  گــر خورشــید طلــو 1. مقــدم و تالــی هــر دو حملیــه باشــد؛ ماننــد »ا

1. ر.ک: درس بیست و یکم.
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خواهــد شــد«.

گــر خورشــید  کــه ا 2. مقــدم و تالــی هــر دو شــرطی اّتصالــی باشــد؛ ماننــد »هــرگاه چنیــن باشــد 
ــرده  ع نک ــو ــز طل ــید نی ــد خورش ــود نباش ــر روز موج گ ــس ا ــود، پ ــق ش ــد آن گاه روز محق کن ع  ــو طل

اســت«.

کــه یا عــدد زوج  3. مقــدم و تالــی هــر دو شــرطی انفصالــی باشــد؛ ماننــد »هــرگاه چنیــن باشــد 
اســت یــا فــرد، پــس همــواره یــا عــدد بــه دو قســمت مســاوى تقســیم می شــود و یــا بــه دو قســمت 

مســاوى تقســیم نمی شــود«.

بــراى  گــر علــم وســیله اى  4. مقــدم، حملیــه و تالــی، شــرطیه اّتصالــی باشــد؛ ماننــد »ا
بــود«. باشــد، خوشــبخت خواهــد  انســان عالــم  گــر  ا پــس  اســت،  خوشــبختی 

گــر  کــه ا 5. مقــدم، شــرطیه اّتصالــی و تالــی، حملیــه باشــد؛ ماننــد »هــرگاه چنیــن باشــد 
ــه  ــلمانان الزم ــزت مس ــس ع ــد، پ ــد ش ــز خواه ــامی عزی ــت اس ــد آن گاه ام ــامی باش ــدارى اس بی

بیــدارى امــت اســامی اســت«.

گــر لفــظ مفــرد باشــد، آن گاه یــا  6. مقــدم، حملیــه و تالــی، شــرطیه انفصالــی باشــد؛ ماننــد »ا
کلمــه و یــا حــرف خواهــد بــود«. اســم یــا 

گــر ایــن شــخص یــا مســلمان  7. مقــدم، شــرطیه انفصالــی و تالــی حملیــه باشــد؛ ماننــد »ا
ــا غیرمســلمان، پــس او انســان اســت«. اســت و ی

8. مقــدم، شــرطیه اّتصالــی و تالــی، شــرطیه انفصالــی باشــد؛ ماننــد »هــرگاه چنیــن باشــد 
گــر انســان ها اصــاح شــوند جهــان اصــاح خواهــد شــد، پــس یــا انســان ها اصــاح خواهنــد  کــه ا

شــد و یــا جهــان اصــاح نخواهــد شــد«.

کــه  9. مقــدم، شــرطیه انفصالــی و تالــی شــرطیه اّتصالــی باشــد؛ ماننــد »هــرگاه چنیــن باشــد 
گــر موحــد باشــد رســتگار خواهــد شــد«. یــا انســان موحــد اســت یــا رســتگار نخواهــد شــد، پــس ا

گاه ســالبه، و هــر  گاه موجبه انــد و  بــا توجــه بــه اینکــه هــر یــک از صورت هــاى یــاد شــده، 
یــک یــا تشــکیل دهنــده قضیــه شــرطیه  اّتصالی انــد یــا انفصالــی و نیــز هــر یــک یــا محصــوره 

کّلیه انــد و یــا جزئیــه، بنابرایــن قضیه هــاى شــرطیه داراى اقســام و تنوعــی بســیار اســت.

مقدمات روش درست استدالل 
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6. قضیه شرطیه انفصالی حقیقی، مانعةالجمع و مانعةالخلو

گسســتگی بیــن دو  کــه در آن بــه عنــاد و  الــف. قضیــه انفصالــی حقیقــی: قضیــه اى اســت 

کــه نــه می توانــد هــر دو نســبت صــادق باشــد و نــه هــر  نســبت خبــرى به گونــه اى حکــم شــده 
دو نســبت کاذب باشــد؛ یعنــی اجتمــاع و ارتفــاع آن دو بــا هــم محــال اســت؛ ماننــد »یــا عــدد زوج 

اســت یــا فــرد«.

آنچــه بیــان شــد، تعریــف قضیــه شــرطیه انفصالــی حقیقــی موجبه اســت؛ اما قضیه شــرطیه 
انفصالــی حقیقــی ســالبه، عبــارت اســت از حکــم بــه ســلب اســتحاله اجتمــاع و ارتفــاع دو نســبت 

کــه یــا حیــوان ناطــق باشــد و یــا قابــل آمــوزش«. بــا هــم 1؛ ماننــد »چنیــن نیســت 

ــن دو  ــال بی ــاد و انفص ــه عن ــه در آن ب ک ــت  ــه اى اس ــع: قضی ــی مانعةالجم ــه انفصال ب. قضی

کــه هــر دو نســبت نمی توانــد صــادق باشــد، هــر  نســبت خبــرى به گونــه اى حکــم شــده اســت 
کاذب باشــد. یعنــی اجتمــاع آن دو محــال اســت، ولــی ارتفــاع آنهــا  چنــد هــر دو نســبت می توانــد 

کاغــذى ســفید اســت یــا ســیاه«. محــال نیســت؛ ماننــد »یــا هــر 

کــه مقــدم و تالــی می توانــد  مــع ســالبه، بیان گــر آن اســت  قضیــه شــرطیه انفصالــی مانعةاحلج
کاذب بــوده، ارتفــاع پیــدا  کننــد، امــا نمی توانــد هــر دو  هــر دو صــادق باشــد و بــا یکدیگــر اجتمــاع 

کــه یــا جســم غیرســفید باشــد و یــا غیرســیاه«. کننــد؛ ماننــد »چنیــن نیســت 

ــبت  ــتیز دو نس ــی و س ــه تناف ــه در آن ب ک ــت  ــه اى اس ــّو: قضی ــة الخل ــی مانع ــه انفصال ج. قضی

کاذب باشــد، هــر چنــد  کــه نمی توانــد هــر دو نســبت  خبــرى به گونــه اى حکــم شــده اســت 
می توانــد هــر دو نســبت صــادق باشــد؛ یعنــی ارتفــاع آن دو محــال اســت، ولــی اجتمــاع آنهــا 

محــال نیســت؛ ماننــد »یــا مکافــات عمــل در دنیــا اســت یــا در آخــرت«.

کــه دســت کم یکــی از دو جــزء قضیــه،  لــّو، بیــان ایــن امــر اســت  مفــاد قضیــه مانعةاحلن
اســت. صــادق 

لــّو موجبــه، صــادق اســت؛ امــا  آنچــه بیــان شــد در مــورد قضیــه شــرطیه انفصالــی مانعةاحلن
لــو ســالبه، عبــارت اســت از حکــم بــه  کــه مفــاد قضیــه شــرطیه انفصالــی مانعةاحلن بایــد دانســت 

1 . ایــن معنــا ســه صــورت دارد: یکــی آنکــه طرفیــن فقــط اجتماعشــان ممکــن باشــد؛ دیگــر آنکــه فقــط ارتفاعشــان ممکــن باشــد و 
ســوم آنکــه هــم اجتما عشــان ممکــن باشــد و هــم ارتفاعشــان.
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کــه  ممکــن بــودن ارتفــاع مقــدم و تالــی و ناممکــن بــودن اجتمــاع آن دو؛ ماننــد »چنیــن نیســت 
انســان یــا عاقــل بی دیــن باشــد و یــا دیــن دار بی عقــل«.

قضیۀ شرطیه انفصالی اّتفاقی و عنادى 

کــرد. در قضیــه عنــادى، انفصــال  قضیــه انفصالــی را می تــوان بــه اتفاقــی و عنــادى تقســیم 
ــرورى و  ــت، ض ــه همیــن جه ــت و ب ــن اس ــت طرفی ــته از طبیع ــی، برخاس ــدم و تال ــی مق و جدای
غیرقابــل تخلــف اســت. امــا در قضیــه اتفاقــی، تنافــی و جدایــی مقــدم و تالــی از یکدیگــر، امــرى 
اتفاقــی و غیرضــرورى اســت. عنــادى، ماننــد »یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد«؛ اتفاقــی ماننــد »یــا 
حســن قبــل از ظهــر بــه مدرســه مــی رود یــا حســین«. اقســام قضایــای شــرطیه را بــه صــورت 

ــوان نشــان داد: نمــودار زیــر می  ت

مقدمات روش درست استدالل 
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چکيده 
 1. قضيه شرطيه به اتصاىل و انفصاىل تقسمي مى شود و هر يک از اين دو نيز به ترتيب 

به لزومى و اتفاىق، و عنادى و اتفاىق تقسمي مى شود.
لو تقسمي مى شود.  مع و مانعةاحلن  2. قضيه شرطيه انفصاىل به حقيىق، مانعةاحلج

يژگى ها، شرايط و زمان هاى وقوع   3. قضيه شرطيه اتصاىل و انفصاىل به اعتبار و
اتصال يا انفصال بين مقدم و تاىل، به شخصيه، مهمله و حمصوره تقسمي مى شود.
 4. هر يک از قضاياى محليه و شرطيه به حلاظ صورى مى تواند به يکديگر تبديل 

 شود.

پرسش ها 
 1. قضيه شرطيه اتصاىل لزومى و اتفاىق را با ذکر مثال توضيح دهيد.

کنيد. لو را با ذکر مثال بيان  مع و مانعةاحلن  2. قضيه شرطيه انفصاىل حقيىق، مانعةاحلج
کنيد. يف   3. قضيه شرطيه شخصيه، مهمله و حمصوره را تعر

کنيد. يف   4. قضيه شرطيه انفصاىل عنادى و اتفاىق را با ذکر مثال تعر

* هم اندیشی 
مع سالبه تفاویت  لو موجبه با قضيه شرطيه مانعة احلج  1. آيا قضيه شرطيه مانعة احلن

دارد؟ چرا؟

 2. توضیح دهید مفاد قضایای شرطیه استلزام است یا مازمه؟
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درسبیستوششم

کذب قضایای شرطیه صدق و 

کــذب قضیــه  ک صــدق و  گیــری مــا پــس از آشــنایی بــا تقســیمات قضیــه شــرطیه، فرا
شــرطیه، چگونگــی تبدیــل هــر یــک از اقســام آن بــه دیگــری و نیــز آشــنایی بــا قضایــای محــّرف، 
ل و نیــز درک درســت معنایــی قضایــا یــاری  ع تــر اســتدال می توانــد مــا را در ســاختن هــر چــه متنو

دهــد. از ایــن رو در درس حاضــر بــا ســه مبحــث مذکــور آشــنا می شــویم.

 

مالک صدق و کذب قضيۀ شرطيه  

ــا عــدم مطابقــت رابطــۀ اتصــال و  ــای شــرطیه، مطابقــت و ی کــذب قضای ک صــدق و  مــا
کــذب در قضیــه شــرطیه الزامــًا تابــع  ــا واقــع اســت. بنابرایــن صــدق و  انفصــال مقــدم و تالــی ب
گاهــی قضیــه شــرطیه  کاذب بــودن هــر یــک از مقــدم و تالــی، بــه تنهایــی نیســت.  ــا  صــادق ی
گــر انســان اســب باشــد، آن گاه  کاذب فراهــم می آیــد؛ ماننــد »ا اتصالــی صــادق، از دو قضیــه 
کاذب، از دو قضّیــه صــادق فراهــم می آیــد؛  گاهــی نیــز قضیــه شــرطیه اتصالــی  صاهــل اســت«. 
کنــد، آن گاه ســعدى شــاعر اســت«. هــم چنان کــه در قضّیــه شــرطیه  ع  گــر آفتــاب طلــو ماننــد: »ا
کاذب اســت؛ ماننــد »یــا فــردا عیــد  گاه یکــی از دو طــرف صــادق و دیگــری  انفصالــی صــادق نیــز 

اســت یــا عیــد نیســت«.

کــذب آن را  کــذب اجــزاى قضیــه شــرطیه، شــرایط صــدق و  منطق دانــان از طریــق صــدق و 
کرده انــد: صورت بنــدى 
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صورت های صدق قضیۀ شرطیه اتصالی 

1. صورت هــای صــدق قضیــه شــرطیه اتصالــی لزومــی: از نظــر منطقــی، قضایــاى اتصالــی 
کــذب مقــدم و تالــی، داراى یکــی از ســه وضعیــت زیرنــد: لزومــی صــادق به لحــاظ صــدق و 

گــر ســدیم جــزء نمــک باشــد، آن گاه نمــک مرکــب  - مقــدم و تالــی هــر دو صــادق؛ ماننــد »ا
اســت«.

گــر تمــدن بــه آدم کشــی اســت، همــه درنــدگان  کاذب؛ ماننــد »ا  - مقــدم وتالــی هــر دو 
متمّدننــد«.

گــر هندســه منطــق اســت، پــس هندســه علــم  کاذب ولــی تالــی صــادق؛ ماننــد »ا  - مقــدم، 
اســت«.

کــه تعلیــق مقــدم  بنابرایــن، قضیــۀ شــرطیه اتصالــی لزومــی، تنهــا در شــرایطی صــادق اســت 
بــر تالــی صــادق باشــد.

2. صورت هــای صــدق قضیــه شــرطیه اّتصالــی اتفاقــی: قضیــه اتفاقــی فقــط هنگامــی 
کــه مقــدم و تالــی هــر دو بــا هــم صــادق باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر، در قضیــه اتفاقی،  صــادق اســت 
گــر مقــدم و تالــی هــر دو کاذب یــا یکــی از آن دو کاذب باشــد، قضیــه اتفاقــی کاذب خواهــد بــود؛  ا
گــر انســان متفّکــر باشــد آنــگاه  گــر انســان پرنــده باشــد آنــگاه خورشــید متفّکــر اســت« ، »ا مانند:»ا

ســنگ پرنــده اســت«.

صورت های صدق قضيۀ شرطيه انفصالی 

1. صورت هــای صــدق انفصالــی حقیقــی: قضیــه شــرطیه انفصالــی حقیقــی در صورتــی 
ــی  کاذب و تال ــا مقــدم  کاذب باشــد و ی ــی  ــا در آن مقــدم صــادق و تال کــه ی ــود  صــادق خواهــد ب
گــر مقــدم و تالــی هــر دو  ــا زوج«. بنابرایــن، ا ــا ایــن عــدد فــرد اســت و ی صــادق باشــد؛ ماننــد »ی
کاذب خواهــد بــود؛ ماننــد  ــا هــر دو صــادق باشــند، قضیــه شــرطیه انفصالــی حقیقــی،  کاذب ی
ــا ایــن عــدد زوج اســت یــا قابــل قســمت بــه دو«، »یــا عــدد ســه زوج اســت یــا قابــل قســمت  »ی

ــه دو«. ب

ــی نیــز در صورتــی  ع قضیــه انفصال مــع: ایــن نــو 2. صورت هــای صــدق انفصالــی مانعةاحلج
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کاذب باشــد؛ ماننــد »یــا ایــن  کــه یکــی از دو طــرف، صــادق و دیگــرى  لزومــًا صــادق خواهــد بــود 
کاذب یــا  مــع هــر دو  گــر مقــدم و تالــی در انفصالــی مانعةاحلج گــرم اســت یــا ســرد« ؛ بنابرایــن ا اتــاق 
کــرد؛ ماننــد:  کــذب  ــا  هــر دو صــادق باشــد، نمی تــوان آن را به طــور ثابــت متصــف بــه صــدق ی

»یــا ایــن قلــم پرنــده اســت یــا حســاس« ، »یــا انســان متفّکــر اســت یــا شــاعر«.

لــّو: در صورتــی ایــن قضیــه انفصالــی، صــادق  3. صورت هــای صــدق انفصالــی مانعةاحلن
کــه یکــی از دو طــرف، صــادق و دیگــرى کاذب باشــد؛ ماننــد: »یــا علــی چشــم دارد یــا  خواهــد بــود 
کاذب باشــد، قضیــه به طــور قطعــی  گــر مقــدم و تالــی هــر دو  ع شــرطی ا نابینــا اســت«. در ایــن نــو
ــی  ــر در انفصال گ ــذار«. ا گ ــا تخــم  ــده اســت ی ــا اســب پرن کــذب می شــود؛ ماننــد: »ی ــه  متصــف ب
لــو هــر دو طــرف صــادق باشــد، حکــم بــه صــادق بــودن دایمــی قضیــه ممکــن نیســت؛  مانعةاحلن

ماننــد: »یــا او شــاعر اســت یــا فقیــه«.

تبديل قضيۀ حمليه و شرطيه به یکدیگر

کردیــم انســان ذاتــًا موجــودى متفکــر اســت و بــا ایــن ویژگــی ذاتــی از  در آغــاز منطــق بیــان 
ــه داراى  ــن خصیص ــی در ای ــه آدم ک ــت  ــد دانس ــال بای ــود. ح ــاز می ش ــوان، ممت ــواع حی ــر ان دیگ
کنــد.  قــدرت و توانایــی شــایانی اســت و یــک حکــم را می توانــد بــه صورت هــاى مختلــف بیــان 
گــر  مثــًا قضیــه حملیــه »انســان حیــوان اســت« را می توانــد در قالــب قضیــه شــرطیه اتصالــی »ا
گر نور شــدت  کنــد و نیــز قضیــه شــرطیه اتصالــی »ا موجــودى انســان باشــد، حیــوان اســت« بیــان 
یابــد، مردمــک چشــم تنــگ می شــود« را بــه صــورت قضیــه حملیــه »شــدت نــور موجــب تنگــی 
کنــد. تحویــل قضیــه حملیــه  و شــرطیه بــه یکدیگــر در همــه  مردمــک چشــم می شــود« تبدیــل 

ع خاصــی از آن دو نــدارد. قضایــاى شــرطیه و حملیــه امکان پذیــر اســت و اختصــاص بــه نــو

تبديل قضيۀ شرطيه اّتصالی و انفصالی به یکدیگر

کافــی اســت مقــدم را نقیــض  لــو  بــراى تبدیــل قضیــه شــرطیه اتصالــی بــه انفصالــی مانعة احلن
گــر ســعید دانشــجو اســت، دیپلــم دارد«؛ »یــا  کنیــم؛ ماننــد »ا کــرده بــا حــرف »یــا« بــه تالــی اضافــه 

ســعید دانشــجو نیســت یا دیپلــم دارد«.

گــر بهــار بیایــد، طبیعــت سرســبز می شــود« »یــا بهــار نیامــده اســت یــا طبیعــت سرســبز  »ا
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اســت«.

کافــی اســت تالــی را نقیــض  بــرای تبدیــل قضیــه شــرطیه  اتصالــی بــه انفصالــی مانعةالجمــع 
گــر شــخصی امــام باشــد معصــوم  کنیــم. ماننــد: »ا کــرده و بــا حــرف »یــا« بــه یکدیگــر عطــف 

اســت«؛ »یــا شــخصی امــام اســت یــا معصــوم نیســت«.

کافــی اســت یکــی از دو قضیــه آن را  لــو بــه اتصالــی  بــراى تبدیــل شــرطیه انفصالــی مانعةاحلن
کــرده، مقــدم قــرار دهیــم و قضیــه دوم را تالــی قــرار دهیــم؛ ماننــد: »یــا علــت خاموشــی  نقیــض 
گــر علــت خاموشــی المــپ بــرق نباشــد، علــت آن ســوختن  المــپ قطــع بــرق اســت یــا ســوختن« »ا

المــپ اســت«.

گــر حکــم اســامی دلیــل نقلــی  »یــا حکــم اســامی دلیــل عقلــی دارد یــا دلیــل نقلــی« »ا
دارد«. عقلــی  دلیــل  باشــد،  نداشــته 

ــرار داده،  ــد یکــی را مقــدم ق ــی بای ــه اتصال مــع ب ــی مانعــة احلج ــرای تبدیــل شــرطیۀ انفصال ب
ــرار دهیــم؛ ماننــد: ــی ق نقیــض دیگــرى را تال

گر پیراهن او سفید است، پس آبی نیست«. »یا پیراهن او سفید است یا آبی« »ا

که در شرطیه انفصالی حقیقی، هر دو قاعده قابل اجرا ا ست. روشن است 

ف  قضایاى محّرَ

کــه بــه دالیلــی نظیــر جــا بــه جایــی اجــزاى قضیــه،  ف، قضایایــی اســت  قضایــاى محــّرَ
گاه رهزنــی در مفهــوم  اختصــار مخــّل، ســاختار غیرمتعــارف و... دچــار پیچیدگــی در معنــا و 
ل -کــه در ایــن فصــل بــه آن خواهیــم پرداخــت - وقتــی بــه  شــده باشــد. قواعــد منطقــی اســتدال
ف  کــه قضایــاى بــه کار رفتــه در آن بــر اســاس ســاختار منطقــی غیرمحــّرَ درســتی قابــل اجــرا اســت 
ع خطــا در فراینــد تفکــر بســیار زیــاد  تنظیــم شــده باشــد. در غیــر ایــن صــورت احتمــال وقــو

خواهــد بــود.

در مــوارد زیــر تعــدادى از ایــن قضایــا و چگونگــی تاویــل آنهــا بــه ســاختار منطقــی بیــان شــده 
است.

گــر چــه در اصــل داراى ســورند ، امــا  1. قضیــۀ مهمــل: در محــاورات روزمــره، بیشــتر قضایــا ا
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ــراى افزایــش دقــت، شایســته اســت ســور  ــدون ســور بیــان می شــوند. ب ــه صــورت مهمــل و ب ب
کــه منظــور از آن قضیــه  کــرد  کار بایــد توجــه  کنیــم. بــراى ایــن  حــذف شــده را بــه قضیــه اضافــه 

کلــی اســت یــا جزئــی؛ ماننــد: در اصــل 

 -»طا زرد است«؛ تبدیل می شود به »هر طایی زرد است«.

 -»مردم این شهر خسیسند«؛ تبدیل می شود به »بعضی از مردم این شهر خسیسند«.

کلــی اســت یــا جزئــی؛ بایــد آن را جزئــی بــه حســاب آوریــم؛  گــر ندانیــم قضیــه اى در اصــل،  ا
کــه »بعضــی از زائــران وارد مکــه شــدند«. ماننــد: »زائــران وارد مکــه شــدند«؛ بــه ایــن معنــا اســت 

کلــی، »همــه«، »هــر« و »هیــچ« اســت و شــکل متعارف  2. ســور غیرمتعــارف: شــکل رایــج ســور 

ع  ســور جزئــی، »برخــی« و »بعضــی« می باشــد. جایــگاه آن نیــز در ســاختار قضیــه، قبــل از موضــو
است.

هــرگاه ســور قضیــه بــه شــکلی غیــر از الفــاظ بــاال بیــان شــود می تــوان بــه جــاى آن ســور در 
کــرد: رایــج را جایگزیــن آن 

 -»چنــد اتومبیــل در تعمیــرگاه اســت«؛ می توانــد بــه »بعضــی از اتومبیل هــا در تعمیرگاه انــد« 
تبدیل شــود.

کــه رأى می دهنــد، هجــده ســال تمــام دارنــد«؛ می توانــد بــه »همــه رأى  کســانی   -»تمــام 
دهنــدگان هجــده ســال تمــام دارنــد« تبدیــل شــود.

ــد نیســت«  ــد  بــه »هیــچ انســانی جاوی ــد نیســت«؛ می توان  -»حتــی یــک انســان هــم جاوی
تبدیــل شــود.

ــا  ــه »بعضــی از انســان ها، حیواننــد«، ی ــد ب  -»انســان بعضــی از حیوان هــا اســت«؛ می توان
»بعضــی از حیوان هــا انســانند« تبدیــل  شــود.

گــر چــه  کــه بــه شــکل »هــر الــف، ب نیســت« بیــان می شــوند، ا یــت: قضایایــی 
ّ

کل 3. ســلب 

کلــی بــه حســاب آورد، زیــرا ســور در  کلــی هســتند، امــا نبایــد آنهــا را ســالبه  ســالبه و داراى ســور 
کّلیــت قضیــه را  کلــی، »هیــچ« اســت نــه »هــر«. وقتــی می گوییــم »هــر الــف، ب نیســت«  ســالبه 

کــه هــر الــف ب اســت«. گفته ایــم »چنیــن نیســت  گویــا  کرده ایــم و  ســلب 
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ــده نیســت«. ســاختار منطقــی ایــن قضیــه  کتابــی آموزن کنیــد: »هــر  ــه ایــن مثــال توجــه  ب
کتاب هــا آموزنــده نیســتند«. عبــارت اســت از: »بعضــی از 

کلــی، ماننــد  4. قیــد در زمــان و مــکان: هــرگاه جملــه اى مشــتمل بــر قیــد زمــان یــا مــکان 

کلــی بــراى  »همیشــه، همــواره، هرگــز، هیچ وقــت و هرجــا« باشــد، آن قیــد بــه صــورت ســور 
کــه زمــان یــا مــکان اســت آورده می شــود؛ ماننــد: موضوعــی 

  -»مــن هرگــز دروغ نمی گویــم«؛ ســاختار منطقــی قضیــه مذکــور ایــن اســت: »هیــچ وقــت، 
کــه مــن دروغ بگویــم«. وقتــی نیســت 

کــه«  کــه« یــا »چیــزى  کــه داراى موصول هایــی ماننــد »کســی   5. موصول هــا: جمله هایــی 

کّلــی  تفســیر مــی شــوند؛ ماننــد: باشــند، بــه اشــخاص یــا اشــیاى 

کــس  بــه: »هــر  کــه بکوشــد، موفــق می شــود«؛ ایــن قضیــه تبدیــل می شــود   -»کســی 
می شــود«. موفــق  بکوشــد 

کــه  کــه بخواهــد، می خــرد«؛ ایــن قضیــه تبدیــل می شــود بــه: »هــر چیــزى   -»او چیــزى را 
او بخواهــد بخــرد، می خــرد«.

و  »اســت«  منطقــی،  قضایــاى  در  ربــط  فعــل   1 دانســتیم،  چنان کــه  رابــط:  غیــر  فعــل   .6

گفت وشــنودها، افعــال بســیار  کــه در قضایــاى بــه کار رفتــه در  مشــتقات آن می باشــد؛ در حالــی 
بیــان می شــوند. متنوعــی 

در چنیــن مــواردى، بــراى پرهیــز از خطــا، بایــد ایــن افعــال را بــه فعــل ربطــی »اســت« 
کنیــد: توجــه  مثال هاى زیــر  بــه  کنیــم؛  تبدیــل 

کبوترهــا پــرواز  کبوترهــا پــرواز می کننــد«؛ ایــن قضیــه تبدیــل می شــود بــه: »همــه   -»همــه 
کننده انــد«.

غ التحصیــل نمی شــوند«؛ ایــن قضیــه تبدیل می شــود بــه:   -»بعضــی از دانش پژوهــان فار
غ التحصیــل مــی شــوند، نیســتند«. کســانی که فار »بعضــی از دانش پژوهــان از 

7. مگــر اينکــه: تعبیــر »مگــر اینکــه« محتــواى دو قضیــه را بــه هــم پیونــد می دهــد. بنابراین، 

1. ر.ک: درس بیست و یکم.
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کــه داراى ایــن تعبیــر باشــد به لحــاظ منطقــی می توانــد بــه صــورت زیــر  تغییــر  یابــد  قضیه هایــی 
مانند:  ؛ 

کــوه می رویــم، مگــر اینکــه هــوا بارانــی باشــد«؛ ایــن قضیــه می توانــد بــه ایــن  - »فــردا بــه 
کــوه می رویــم«. در مثال هایــی از ایــن دســت  گــر هــوا بارانــی  نباشــد، بــه  صــورت تغییر  یابــد: »ا
کــرده بــه جــای مقــدم و مقــدم را بــه جــای تالــی قــرار می دهیــم و لفــظ  تالــی را تبدیــل بــه نقیــض 

»مگــر« را نیــز حــذف می کنیــم.

کلمــه »فقــط« یــا »نیســت مگــر« بــه قضیــه »الــف  گــر، فقــط و نیســت مگــر: چنانچــه   8. تنهــا ا

ب اســت« افــزوده شــود، آن گاه بــا انحــال بــه دو قضیــه حملیــه زیــر بــه ســاختار منطقــی خــود 
بازگشــت می کنــد؛ ماننــد:

ــی و  ــه ایجاب ــه دو قضیــه حملی ــه ب ک ــد انجــام دهــد«  کار را می توان ــد ایــن   -»فقــط خداون
کار را  ــن  ــد ای ــر خداون ــد، غی ــام ده ــد انج کار را می توان ــن  ــد ای ــد: »خداون ــال می یاب ــلبی انح س

نمی توانــد انجــام دهــد«.

کوشــیده اســت«؛ ایــن قضیــه مرکــب از یــک   -»بــراى انســان نیســت مگــر آنچــه بــراى آن 
کوشــیده اســت، مــال او  حملیــه ایجابــی و یــک حملیــه ســلبی اســت: »آنچــه را انســان بــراى آن 

اســت؛ آنچــه را انســان بــراى آن نکوشــیده اســت مــال او نیســت«.

گــر ایــن موجــود حیــوان اســت، انســان اســت«؛ ایــن قضیــه بــه صــورت دو قضیــه   -»تنهــا ا
گــر ایــن موجــود حیــوان اســت، آن گاه انســان  شــرطیه بــه ســاختار منطقــی خــود بــاز می گــردد: »ا

گــر ایــن موجــود حیــوان نیســت، آن گاه انســان نیســت«. اســت؛ ا

9. قضیــه شــرطیه فربــه1: قضیــه شــرطیه فربــه داراى یــک مقــدم و یــک تالــی اصلــی اســت. 

گــر فــردا هــوا  گانــه  دیگــری اســت؛ ماننــد »ا امــا هــر یــک از ایــن دو، خــود داراى مقــدم و تالــی جدا
کارهایــم را انجــام ندهــم، فــردا بــه صحــرا نخواهــم رفــت«. ایــن  مناســب باشــد، ولــی امشــب 
کــه تالــی آن نیــز خــود قضیــه شــرطیه  قضیــه از نظــر منطقــی، بــه یــک قضیــه شــرطیه اتصالــی 
گــر امشــب  گــر فــردا هــوا مناســب باشــد، آن گاه ا اتصالــی دیگــرى اســت، بازگشــت می کنــد: »ا

1 . در علــم منطــق اصطاحــی بــه نــام »قضیــه شــرطیه فربــه« وجــود نــدارد. انتخــاب ایــن اســم - از ســوی نگارنــده - بــرای قضایای 
شــرطیه از ایــن دســت بــه جهــت نشــان دادن ســاختار طوالنــی آن بــوده اســت.
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کارهایــم را انجــام دهــم، هــر آینــه بــه صحــرا خواهــم رفــت«.

 

چکيده 

ــد بــه یکدیگــر تبدیــل   1. هــر یــک از قضایــاى حملیــه و شــرطیه به لحــاظ صــورى می توان
 شــود.

 2. گاه ســاختار منطقــی قضایــاى حملیــه و شــرطیه بــه دلیــل جابه جایــی اجــزاى قضیــه، 
ف«  بــه چنیــن قضایایــی »محــّرَ اختصــار مخــّل و... دچــار پیچیدگــی و تحریــف می شــود؛ 

می گوینــد.

کاذب بــودن هــر یــک از مقــدم  کــذب در قضیــه شــرطیه، الزامــًا تابــع صــادق یــا   3. صــدق و 
و تالــی بــه تنهایــی نیســت.

پرسش ها 

ف را با ذکر مثال توضیح دهید.  1. قضیه محّرَ

کذب قضیه شرطیه چیست؟ ک صدق و   2. ما

 3. شرایط صدق قضیه شرطیه اتصالی را توضیح دهید.

کنید.  4. شرایط صدق قضیه شرطیه انفصالی را بیان 

* هم اندیشی 

کــذب قضایــا بحثــی منطقــی اســت یــا بــه ســایر علــوم مربــوط  ک صــدق و   1. آیــا بحــث از مــا
می شــود؟

کــه بــه جمــع  آوری قضایــای محــرف  کنیــد  کتاب  هــا و مآخــذی را معرفــی   2. آیــا می  توانیــد 
پرداختــه باشــد؟

گیــری چگونگــی تبدیــل قضیــه حملیــه و شــرطیه بــه یکدیگــر و نیــز تبدیــل قضیــه   3. فرا
شــرطیه بــه یکدیگــر و نیــز تبدیــل قضیــه شــرطیه اتصالــی و انفعالــی بــه یکدیگــر چــه فایــده 

منطقــی دارد؟
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درسبیستوهفتم

ل مباشر؛ تعریف و اقسام  استدال

پیش تــر دانســتیم 1  از نظــر منطقــی ارائــه هرگونــه اســتنتاجی مبتنــی بــر صــورت منطقــی 
کــه در آن اســتنتاج به عنــوان مقدمــه بــه کار مــی رود. از ایــن رو، پیــش  قضیــه یــا قضایایــی اســت 
از بیــان اقســام اســتنتاج و قواعــد مربــوط بــه آن، الزم بــود تــا بــا قضیــه و اقســام آن آشــنا شــویم 

گــون اســتنتاج بپردازیــم. گونا تــا بــر اســاس آن بتوانیــم بــه تبییــن صورت هــاى 

ل و اقســام آن را شــناخت و  ل، ابتــدا بایــد اســتدال گیــری روش درســت اســتدال بــرای فرا
ســپس بــا روش درســت هــر یــک از انــواع آن و چگونگــی اســتنتاج آنهــا آشــنا شــد. 

کــه بخشــی از آن را در  ــواع مختلفــی اســت  ل داراى ان ع اســتدال ســاختمان عظیــم و متنــو
کنیــد. نمــودار صفحــه بعــد می توانیــد مشــاهده 

 

تعریف استدالل مباشر 

ل و استنتاج است. یکی از مهم ترین فعالیت هاى انسان در جریان اندیشه، استدال

ــا اســتفاده از تصدیــق  ــد ب ــراى بــه دســت آوردن تصدیقــی جدی ل، تــاش ذهنــی ب اســتدال
گاه بــه ظاهــر تنهــا از طریــق قضیــه اى واحــد  بدیهــی یــا معلــوم اســت. رســیدن بــه تصدیــق نــو، 
کتســاب یــک  گــر اســتنتاج و ا کنــار هــم قــرار دادن چنــد قضیــه. ا گاه از طریــق  حاصــل می شــود و 

1 . ر.ک: درس بیست و یکم.
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ــر از  گ ل مباشــر«1 نامیــده می شــود و ا ــه باشــد »اســتدال ــه ظاهــر از طریــق یــک قضّی تصدیــق، ب
ل غیرمباشر« خوانده می شود. طریق چند قضیه باشد »استدال

 

استدالل

مباشر

تقابل

تداخل

تضاد

دخول تحت تضاد

تناقض

عکس
مستوی

نقیض

نقض

موضوع

محمول

طرفین

غیرمباشر

به لحاظ ماده

برهان

مغالطه

جدل

خطابه

شعر

به لحاظ صورت

قیاس

استثنایی
انفصالی

مانعة الخلو

مانعة الجمع

حقیقی اتصالی

اقترانی
شرطی

حملی
تمثیل

استقرا

کتاب هــاى منطقــی قدیــم بــه چشــم نمی خورد. منطق دانــان قدیــم بــه جــاى ایــن  1 . اصطاحــی بــه نــام »اســتدالل مباشــر« در 
ــا  کــه ب ــا« اســتفاده می کرده انــد. شــاید ســّر تعبیــر ایشــان آن باشــد  ــا »احــکام قضای ــا« و ی اصطــاح از عنــوان »نســبت هاى قضای
دّقــت و تأّمــل درمی یابیــم اســتدالل هاى مباشــر هــر چنــد بــه ظاهــر فقــط از یــك قضیــه فراهــم آمده انــد اّمــا در حقیقــت دســت کم 
کــه یکــی از آنهــا مخفــی و غیرمذکــور اســت. بــه عبــارت دیگــر بــا دقــت در حقیقــت اســتدالل هاى  از دو قضیــه تشــکیل شــده اند 
کــه بــه پشــتوانه آن، منتــج نتیجــه یقینــی  گونــه اســتدالل ها در واقــع وام دار یــك قیــاس پنهانی انــد  گفــت ایــن  مباشــر می تــوان 
ــه خوبــی در  می شــوند بنابرایــن هرچنــد اســتداللی در ظاهــر، مباشــر باشــد، امــا در حقیقــت، مباشــر نیســت! و بدیــن ترتیــب ب
کار  کــه تقســیم اســتدالل بــه مباشــر و غیــر مباشــر، جنبــه تعلیمــی دارد؛ وگرنــه اســتدالل بــه لحــاظ تعــداد مقدمــات بــه  می یابیــم 

کــه عبــارت اســت از اســتدالل غیرمباشــر. رفتــه در آن، تنهــا یــك قســم دارد 
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گاهــی بــر اســاس وجــود نســبت  کــرد،  کــه در ادامــه درس ماحظــه خواهیــد  همان طــور 
کــذب  ــا  ــه اى، صــدق ی ل مباشــر از صــدق قضّی ــا می تــوان به وســیله اســتدال خــاّص بیــن قضای
کــرد. این گونــه  کــذب قضیــه دیگــر را اســتنتاج  کــذب قضیــه اى، صــدق یــا  قضیــه دیگــر و از 
کــه شــخص بــه دالیــل مختلفــی - از  از اســتنتاج هنگامــی اهمیــت و ارزش ویــژه می یابــد، 
جملــه عنــاد و حق گریــزى طــرف مقابــل - یــا قــادر بــر اثبــات قضیــه مطلــوب نیســت یــا در مســیر 
آن ناچــار بایــد متحمــل زحمــات فراوانــی شــود. در ایــن صــورت بــا اطــاع از نســبت موجــود 
کــذب قضیــه اى، صــدق  ل مباشــر می تــوان از صــدق یــا  بیــن قضایــا و بــا بهره گیــرى از اســتدال
ــه پذیــرش  ــل را وادار ب گرفــت و بدیــن  وســیله طــرف مقاب ــوب را نتیجــه  کــذب قضیــه مطل ــا  ی

کــرد. مطلــوب 

اقسام استدالل مباشر

ل مباشــر، یــا رهنمــون شــدن ذهــن از قضیــه اى بــه قضیــه دیگــر، در یــک تقســیم  اســتدال
کلــی بــه ســه قســم تقســیم می شــود: تقابــل، عکــس و نقــض.

تقابل 

ع یــا در محمول یا  هــرگاه دو قضّیــه را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــم، آن دو قضیــه، یــا در موضــو
ع و محمــول بــا یکدیگــر شــریک نیســتند؛  هــر دو بــا هــم شــرکت دارنــد و یــا در هیــچ یــک از موضــو
ماننــد دو قضیــه »انســان متفکــر اســت« و »عدالــت زیبــا اســت«. در ایــن صــورت نســبت میــان 
ع یکــی باشــند، ماننــد دو  گــر دو قضّیــه فقــط در موضــو ایــن دو قضّیــه از قبیــل »تبایــن« اســت. ا
قضیــه »فلــز، هــادى جریــان الکتریســیته اســت« و »فلــز، ارزشــمند اســت«، نســبت میــان آنهــا 
»تســاوى« اســت. چنانچــه دو قضّیــه تنهــا در محمــول یکــی باشــند، ماننــد دو قضیــه »عقــاب 

پرنــده اســت« و »کبوتــر پرنــده اســت«، نســبت میــان آنهــا »تشــابه« اســت.

کّلیــت یــا  ع و محمــول اتحــاد داشــته باشــند، ولــی به لحــاظ  امــا هــرگاه دو قضّیــه در موضــو
کیفیــت و یــا هــر دو بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند رابطــه »تقابــل« خواهنــد داشــت. رابطــه تقابــل 

بــه چهــار صــورت اســت:
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تداخل، تضاد، دخول تحت تضاد و تناقض.

* تداخل 

کّلــی و دیگــرى  کیفیــت، یکســان، ولــی یکــی  ع و محمــول و نیــز  هــرگاه دو قضّیــه در موضــو
انســان ها دانش پژوه انــد« و  از  را »متداخــل« می خواننــد؛ ماننــد »بعضــی  آنهــا  جزئــی باشــد 
کلیــه، صــدق  »همــه انســان ها دانش پژوه انــد«. در ایــن نســبت همــواره می تــوان از صــدق 
کلیــه، کــذب جزئیــه و یا از  کلیــه را نتیجــه گرفــت؛ ولــی از کــذب  جزئیــه و از کــذب جزئیــه، کــذب 
گرفــت. چنیــن قضایایــی را از آن رو متداخــان  کلیــه را نمی تــوان نتیجــه  صــدق جزئیــه، صــدق 

کلیــه داخــل اســت. کــه یکــی داخــل در دیگــرى اســت؛ یعنــی قضیــه جزئیــه در  نامیده انــد 

* تضاد

ــی یکــی موجبــه و دیگــرى  ع و محمــول یکســان، ول کّلیــه از نظــر موضــو هــرگاه دو قضیــه 
ســالبه باشــد، آنهــا را دو قضّیــه »متضــاد یــا متضادیــن« می خواننــد؛ ماننــد »هــر انســانی متفکــر 
ــه  ک ــد  ــه را از آن رو متضــادان نامیده ان ــر نیســت«. ایــن دو قضّی اســت« و »هیــچ انســانی متفّک
کاذب باشــند؛  همچــون ضدیــن، هــر دو نمی تواننــد صــادق باشــند، امــا هــر دو می تواننــد 
بــراى مثــال: قضیــه »هــر طایــی فلــز اســت« صــادق اســت، بنابرایــن متضــاد آن یعنــی »هیــچ 
کاذب باشــد، الزم  کاذب اســت. امــا وقتــی قضیــه »هــر فلــزى طــا اســت«  طایــی فلــز نیســت« 
کــه در ایــن مثــال ماحظــه  نیســت قضیــه »هیــچ فلــزى طــا نیســت« صــادق باشــد؛ همان طــور 

کاذب اســت. ــه نیــز  می کنیــد ایــن قضّی

* دخول تحت تضاد

ع و محمــول یکســان ولــی یکــی موجبــه و دیگــرى  هــرگاه دو قضیــه جزئیــه از نظــر موضــو
حیوانــات  »بعضــی  ماننــد  می خواننــد؛  التضــاد«  تحــت  »داخلتــان  را  آنهــا  باشــد،  ســالبه 
ــه  ــر چنیــن رابطــه اى  بیــن دو قضّی گ ــذار نیســتند«. ا ــات تخم گ ــد« و »بعضــی حیوان تخم گذارن
گــر یکــی  کاذب باشــد دیگــرى لزومــًا صــادق خواهــد بــود؛ امــا ا برقــرار باشــد، هــرگاه یکــی از آن دو 
کنیــد: دو قضیــه  کاذب باشــد. بــه ایــن مثــال توجــه  از آن دو صــادق باشــد الزم نیســت دیگــرى 
»بعضــی از فلزهــا طاینــد« و »بعضــی از فلزهــا طــا نیســتند« هــر دو صادقنــد. چنیــن قضایایــی را 
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کلــی هســتند  کــه هــر یــک از آنهــا داخــل دو قضییــه  از آن رو »داخــان تحــت تضــاد« نامیده انــد 
کــه آنهــا بــا یکدیگــر تضــاد دارنــد.

کــذب؛ درســت خــاف تضــاد اســت، چــرا  حکــم در دخــول تحــت تضــاد به لحــاظ صــدق و 
کاذب باشــند، امــا هــر دو می تواننــد صــادق باشــند. کــه هــر دو نمی تواننــد 

 

چکيده 

ل، تاش هــاى ذهنــی بــراى به دســت آوردن تصدیقــی جدیــد بــا اســتفاده از   1. اســتدال
ــت.  ــوم اس ــا معل ــی ی ــات بدیه تصدیق

ل  ــه باشــد، »اســتدال کتســاب یــک تصدیــق، تنهــا از طریــق یــک قضّی گــر اســتنتاج و ا  2. ا
ل غیرمباشــر« نامیــده می شــود. ــه باشــد »اســتدال ــر از طریــق چنــد قضّی گ مباشــر« و ا

کــذب قضیــه اى، صــدق یــا  ل مباشــر می تــوان از صــدق یــا   3. بــا بهره گیــرى از اســتدال
گرفــت.  کــذب قضیــه مطلــوب را نتیجــه 

ل مباشر، به سه قسم تقابل، عکس و نقض تقسیم می شود.  4. استدال

کّمیــت یــا  ع و محمــول متحــد ولــی به لحــاظ  کــه در موضــو  5. تقابــل: دو قضّیــه اى اســت 
کیفیــت و یــا هــر دو بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند.

 6. تقابل به چهار صورت است: تداخل، تضاد، دخول تحت تضاد و تناقض.

کّلــی و دیگــرى  کیفیــت، یکســان ولــی یکــی  ع و محمــول و   7. هــرگاه دو قضّیــه  در موضــو
جزئــی باشــد آنهــا را متداخــل می نامنــد.

ع و محمــول، یکســان ولــی یکــی موجبــه و دیگــرى  کّلیــه از نظــر موضــو  8. هــرگاه دو قضیــه 
ســالبه باشــد، آن دو را متضــاد می نامنــد.

ع و محمــول، یکســان ولــی یکــی موجبــه و دیگــرى  کــه از نظــر موضــو  9. دو قضیــه جزئیــه 
ســالبه باشــد داخلتــان تحــت التضــاد نامیــده می شــوند.
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پرسش ها 

کنید  ل مباشر و غیرمباشر را تعریف   1. استدال

ل مباشر را بنویسید.  2. کارکرد استدال

کنید. ل مباشر را نام برده، تقابل را تعریف   3. اقسام استدال

کنید.  4. تقابل تداخل را  با ذکر مثال تعریف 

کنید.  5. تقابل تضاد و دخول تحت تضاد را با ذکر مثال تعریف 

* هم اندیشی 
عنــوان  بــا  مباشــر«  ل  اســتدال  « مباحــث  مجموعــه  منطقــی  کتاب هــای  در  چــرا   .1  

؟ اســت  شــده  ح  طــر قضایــا«  »احــکام  یــا  و  قضایــا«  »نســبت های 

ل به مباشر و غیر مباشر درست است؟ چرا؟  2. آیا به نظر شما تقسیم استدال
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درسبیستوهشتم

تنــــــــــــاقض

ــا  ــل، عکــس و نقــض تقســیم می شــود. ب ــه ســه صــورت تقاب ل مباشــر ب دانســتیم اســتدال
ل مباشــر تقابــل )تداخــل، تضــاد، دخــول تحــت تضــاد(  ســه قســم از اقســام چهارگانــه اســتدال
گرفــت.  ــه تفصیــل فــرا خواهیــم  آشــنا شــدیم. در ایــن درس یکــی دیگــر از مهم تریــن آنهــا را ب

 

تناقض 

کــه همیــن  تناقــض عبــارت اســت از اختــاف بیــن دو قضّیــه در ســلب و ایجــاب به گونــه اى 
امــر بــه تنهایــی موجــب شــود یکــی از آنهــا درســت و دیگــرى نادرســت باشــد. در ایــن تعریــف 
گاه اختــاف دو قضّیــه موجــب صــادق  بایــد قیــد »همیــن اختــاف بــه تنهایــی« آورده شــود؛ زیــرا 
کاذب بــودن دیگــرى می شــود. امــا ایــن امــر بــه دلیــل خــود اختــاف بــه تنهایــی  بــودن یکــی و 
کنیــد: »هــر انســانی  نیســت، بلکــه بــه جهــت وجــود عاملی دیگــر اســت. بــه ایــن مثــال توجــه 
حیــوان اســت« و »هیــچ انســانی حیــوان نیســت«. یکــی از ایــن دو قضّیــه صــادق و دیگــرى 
کــه در  ــه نیســت، بلکــه بــه دلیــل آن اســت  کاذب اســت؛ امــا ایــن بــه جهــت اختــاف دو قضّی
ع، اعــم از محمــول بــود هــر دو  ع اخــص از محمــول اســت. چنانچــه موضــو مثــال مذکــور، موضــو
کاذب می بــود؛ ماننــد »هــر حیوانی انســان اســت« و »هیــچ حیوانــی انســان نیســت«. ــه،  قضّی

کــذب دیگــرى اســت  کــه خــود بــه تنهایــی موجــب صــدق یکــی و  مقصــود از تفاوتــی 
کــه قضّیــه در ضمــن هــر مــاده اى و بــا هــر نســبتی از نســب چهارگانــه  نحــوه اى از اختــاف اســت 
ع و  )تســاوى، تبایــن، عمــوم و خصــوص مــن وجــه، عمــوم و خصــوص مطلــق( میــان موضــو
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کّلیــه و ســالبه  محمــول، چنیــن اقتضایــی را داشــته باشــد؛ ماننــد نحــوه اختــاف میــان موجبــه 
جزئیــه.

وط تناقض  شر
دو قضیه متناقض باید در نه امر اتحاد و در سه مورد اختاف داشته باشند.

الف. وحدت هاى معتبر در تناقض 

ع دو قضّیــه مختلــف باشــد متناقــض نخواهــد بــود؛ ماننــد  گــر موضــو 1. وحــدت موضــوع: ا

»علــم ارزشــمند اســت«، »جهــل ارزشــمند نیســت«.

گــر محمــول دو قضّیــه مختلــف باشــد متناقــض نخواهــد بــود؛ ماننــد  2. وحــدت محمــول: ا

»خورشــید نورانــی اســت«، »خورشــید تاریــک نیســت«.

گــر زمــان دو قضّیــه مختلــف باشــد متناقــض نخواهــد بــود؛ ماننــد »هــوا  3. وحــدت زمــان: ا

گــرم نیســت«. گــرم اســت«، »هــوا در زمســتان  در تابســتان 

گــر مــکان دو قضّیــه مختلــف باشــد متناقــض نخواهــد بــود؛ ماننــد  4. وحــدت مــکان: ا

»مؤمــن زندانــی اســت در دنیــا«، »مؤمــن زندانــی نیســت در آخــرت«.

ــه مشــروط بــه شــرطیه باشــد لیکــن شرطشــان یکــی نباشــد  گــر دو قضّی 5. وحــدت شــرط: ا

ــان  ــد«، »انس ــتن بان باش ــر خویش گ ــود ا ــتگار می ش ــان رس ــد »انس ــود؛ مانن ــد ب ــض نخواه متناق
گــر خویشــتن بان نباشــد«. رســتگار نمی شــود ا

6. وحــدت قــوه و فعــل: قــوه بــه معنــاى اســتعداد و تــوان بــراى شــدن اســت و فعــل بــه 

ــود؛  ــد ب ــض نخواه ــد متناق ــته باش ــاف داش ــل اخت ــوه و فع ــه در ق ــر دو قضّی گ ــدن. ا ــاى ش معن
ماننــد »علــی مجتهــد اســت بالقــوه«، »علــی مجتهــد نیســت بالفعــل«.

ع و مــراد  کل و جــزء: منظــور از »کل« تمــام اجــزا در قســمت هاى یــک موضــو 7. وحــدت در 

ــه  کمیــت و ســور قضّی ع اســت. بنابرایــن مقصــود  از »جــزء« برخــی از قســمت هاى یــک موضــو
کل و جــزء مختلــف باشــد متناقــض نخواهــد بــود؛ ماننــد »قســمتی از  گــر دو قضّیــه در  نیســت. ا
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ایــران سرســبز اســت«، »تمــام ایــران سرســبز نیســت«.

ــد،  ــی باش ــبی و اضاف ــور نس ــه از ام ــول دو قضّی ــا محم ع ی ــو ــر موض گ ــه: ا ــدت در اضاف 8. وح

ــا بتــوان آنهــا را نقیــض یکدیگــر بــه شــمار آورد. بنابرایــن،  بایــد مضاف الیــه آنهــا یکــی باشــد ت
ــم«  ــک قل ــه ی ــبت ب ــت نس ــبک نیس ــاب س ــز«، »کت ــه می ــبت ب ــت نس ــبک اس ــاب س ــه »کت قضی

متناقــض نیســتند.

گــر دو قضّیــه در حمــل اّولــی و شــایع بــا یکدیگــر اختــاف داشــته باشــد  9. وحــدت در حمــل: ا

متناقــض نخواهــد بــود. بنابرایــن، بــراى آنکــه دو قضّیــه متناقــض باشــد بایــد حمــل در هــر دو 
ع اّولــی. از ایــن رو، قضیــه »جزئــی جزئــی اســت بــه حمــل  ع شــایع باشــد یــا از نــو قضّیــه یــا از نــو

اّولــی«، بــا قضیــه »جزئــی جزئــی نیســت بــه حمــل شــایع« متناقــض نیســتند.
ب. اختالف هاى معتبر در تناقض 

گــر یکــی از آن دو  کــه ا کیــف آن اســت  کیــف: مقصــود از اختــاف دو قضّیــه در  1. اختــالف در 

گــر یکــی از آن دو ســالبه بــود، دیگــرى موجبــه باشــد. موجبــه بــود، دیگــرى ســالبه باشــد و نیــز ا

کلیــه  گــر یکــی از آن دو  کــه ا کــّم آن اســت  کــّم: مــراد از اختــاف دو قضیــه در  2. اختــالف در 

کلیــه باشــد. گــر یکــی از آن دو جزئیــه بــود دیگــرى  بــود دیگــرى جزئیــه باشــد و نیــز ا

ــه و  ــالبه جزئی ــه و س کلی ــه  ــن موجب ــواره بی ــه، هم ــورات چهارگان ــان محص ــن، از می بنابرای
کلیــه و موجبــه جزئیــه بــا حفــظ وحدت هــاى نه گانــه مذکــور رابطــه تناقــض برقــرار  بیــن ســالبه 

اســت؛ ماننــد:

»هر انسانی متفکر است، بعضی انسان ها متفکر نیستند«.

»بعضی انسان ها متفکرند، هیچ انسانی متفکر نیست«.

کــه طبــع تناقــض، خواهــان آن  3. اختــالف در جهــت: اختــاف در جهــت نیــز امــرى اســت 

کــه نقیــض هــر چیــزى، رفــع آن اســت. اســت؛ ماننــد اختــاف در ایجــاب و ســلب، چــرا 

کــه ایجــاب بــا ســلب و ســلب بــا ایجــاب رفــع می شــود، جهــت یــک قضّیــه  پــس همان گونــه 
کــه نقیــض آن اســت، رفــع می شــود. نیــز بــا جهــت دیگــرى 

گاهــی از جهــات معــروف و شــناخته شــده اســت؛  کــه جهــت دیگــر را رفــع می کنــد  امــا جهتــی 
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گاهــی  کــه امــکان، همــان ســلب ضــرورت اســت، و  ماننــد »رفــع ممکنــه عامــه بــا ضروریــه«، چــرا 
کــه مــازم  از جهــات معــروف نیســت. در ایــن صــورت بایــد یکــی از جهــات شــناخته شــده اى را 
کنیــم؛  ــا آن جهــت غیــر معــروف اســت، در نظــر بگیریــم، و به عنــوان نقیــض از آن اســتفاده  ب
کــه یکــی از ایــن دو،  کــه نقیــض غیــر صریــح یکدیگرنــد؛ چــرا  ماننــد »دائمــه بــا مطلقــه عامــه« 
الزمــه نقیــض دیگــرى اســت. در مثــال »زمیــن دائمــًا در حرکــت اســت«، نقیــض صریــح جهــت 
مذکــور، ســلب دوام اســت، امــا ســلب دوام یکــی از جهــات شــناخته شــده نیســت؛ از ایــن رو، بــه 
کــه الزمــه عــدم دوام اســت، یعنــی تحقــق و فعلیــت ســکون بــراى  ناچــار ســراغ جهتــی می رویــم 
ــه  زمیــن. پــس نقیــض مثــال مذکــور می شــود: »زمیــن بالفعــل در حرکــت نیســت« و ایــن قضّی

کــه الزمــه نقیــض دائمــه می باشــد. یــک مطلقــه عامــه اســت 

بر اساس آنچه ذکر شد نقیض موجهات را به صورت جدول زیر می توان نشان داد:

الزم نقیضموجهات

ممکنه عامضروریه عامه

حینیه عامهمشروطه عامه

مطلقه عامهدائمه مطلقه

حینیه عامهعرفیه عامه

ممکنه وقتیهوقتیه مطلقه

ممکنه مطلقهمنتشره مطلقه

شــایان توجــه اســت رابطــه تناقــض هماننــد قضایــاى حملیــه در قضایــاى شــرطیه نیــز 
کــه در قضایــاى حملیــه  ع تناقــض، همانطــور  جریــان دارد. جهــات اتحــاد و افتــراق الزم در وقــو
معتبــر اســت در قضایــاى شــرطیه نیــز معتبــر اســت. بنابرایــن نقیــض قضیــه »هــرگاه خورشــید 
گــر  کــه ا کــه: »گاه چنیــن نیســت  کنــد روز موجــود خواهــد شــد«، ایــن قضیــه خواهــد بــود  ع  طلــو
کنــد روز نیــز موجــود شــود«. چنان کــه نقیــض قضیــه »همــواره یــا عــدد زوج  ع  خورشــید طلــو
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کــه یــا عــدد زوج باشــد یــا فــرد«. کــه »گاه چنیــن نیســت  اســت یــا فــرد«، ایــن قضیــه اســت 

کــه بــه نــام »مربــع تقابــل« خوانــده می شــود بــه  منطق دانــان اقســام تقابــل را در جدولــی 
صــورت زیــر نمایــش می دهنــد.

 

 تضاد
هیکل ۀموجب  

 تناقض

لیهکسالبۀ   

 تداخل تداخل

تضاد  دخول تحت  
 سالبۀ جزئیه موجبۀ جزئیه

 

چکيده 

کــه همیــن  کیــف به گونــه اى  کــم و   1. تناقــض: عبــارت اســت از اختــاف بیــن دو قضّیــه در 
امــر بــه تنهایــی موجــب شــود یکــی از آنهــا درســت و دیگــرى نادرســت باشــد.

 2. دو قضیه متناقض باید در ُنه امر، اتحاد و در سه مورد اختاف داشته باشند.

کّل  ع، محمــول، مــکان، زمــان، شــرط، قــوه و فعــل،  مــوارد اتحــاد عبــارت اســت از: موضــو
و جــزء، اضافــه و حمــل.

کیف و جهت. کم،  موارد اختاف عبارت است از: 

پرسش ها 

کنید.  3. تقابل تناقض را تعریف 
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کنید.  4. شروط تناقض را نام برده، به طور مختصر تعریف 

* هم اندیشی 
ح شــده   1. کدام یــک از وحدت  هــای معتبــر در تناقــض توســط منطق  دانــان مســلمان مطــر

است؟

کنید.  2. نقیض قضایای شرطیه محصوره چهارگانه را با ذکر مثال بیان 

 3. آیــا اصطــاح تناقــض و تضــاد در بحــث تصــورات و تصدیقــات مشــترک لفظــی اســت؟ 
چگونــه؟
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درسبیستونهم

عکـــــــس

نقــض.  و  تقابــل، عکــس  تقســیم می  شــود:  قســم  ســه  بــه  مباشــر  ل  اســتدال دانســتیم 
ل مباشــر عکــس آشــنا می  شــویم.  ل مباشــر تقابــل را فــرا گرفتیــم؛ در ایــن درس بــا اســتدال اســتدال

 

تعریف عکس 

ــردن  ک ــا  ــاى جابه ج ــه معن ــس« ب ــت. »عک ــس« اس ــر، »عک ل مباش ــتدال ــام اس ــی از اقس یک
گــر قضیــه نخســت صــادق باشــد، قضیــه عکــس  دو طــرف یــک قضیــه اســت، بــه نحوى کــه ا
کــه عکــس آن عبــارت اســت از »بعضــی  نیــز صــادق باشــد؛ ماننــد »هــر انســانی حیــوان اســت« 
کــردن یــک قضیــه،  کــه ماحظــه می کنیــد، در جریــان عکــس  حیوان هــا انســانند«. همان طــور 
کــه در ادامــه همیــن درس توضیــح آن خواهــد  ــد  گاهــی تغییــرات دیگــرى نیــز بــه عمــل می آی

آمــد.

کــه پــس از جابه جایــی و تبدیــل یــاد شــده بــه دســت می آیــد نیــز عکــس  گاه بــه قضیــه ای 
گفتــه می شــود.

حکم عکس 

هرگاه قضیه اى به عکس آن تبدیل شود، احکام زیر را خواهد داشت:

گر قضیه نخست )اصل( صادق باشد، عکس آن نیز صادق است. 1. ا

کاذب است. کاذب باشد، اصل آن نیز  گر قضیه عکس،  2. ا
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گاه  کــذب تابــع آن نیســت؛  بنابرایــن، عکــس تنهــا در صــدق، تابــع قضیــه اصــل اســت و در 
ــی  ــر حیوان کاذب »ه ــه  ــد قضی ــت؛ مانن ــادق اس ــس آن ص ــا عک ــت، ام کاذب اس ــل،  ــه اص قضی

کــه عکــس آن »بعضــی انســان ها حیواننــد« صــادق اســت. انســان اســت« 

کــه قضیــه اصــل در صــدق از عکــس پیــروى  نتیجــه قهــرى حکــم مذکــور ایــن اســت 
کــذب تابــع آن اســت. پــس هــرگاه عکــس نادرســت باشــد، اصــل نیــز نادرســت  نمی کنــد؛ امــا در 
گــر اصــل درســت باشــد بــر اســاس حکــم اّول، بایــد عکــس آن نیــز درســت  کــه ا خواهــد بــود؛ چــرا 
کــه  کــه بنابــر فــرض، عکــس نادرســت اســت. بــا ایــن حســاب روشــن می  شــود  باشــد، در حالــی 
کاذب  کاذب باشــد اصــل آن نیــز  گــر قضیــه عکــس  دومیــن حکــم بیــان شــده بــرای عکــس؛ ا

اســت؛ در واقــع نتیجــه  ی منطقــی حکــم نخســت می  باشــد.

اقسام عکس 

ل مباشر عکس داراى دو قسم است: مستوى و نقیض. استدال

ل مباشــر عکــس، هــم در قضایــاى حملیــه و هــم در  نکتــه قابــل توجــه اینکــه اســتدال
می یابــد. جریــان  شــرطیه  قضایــاى 

 عکس مستوى 

کامــل دو طــرف قضیــه بــدون تغییــر در  کــردن  عکــس مســتوى عبــارت اســت از جابه جــا 
گــر قضیــه نخســت )اصــل( صــادق باشــد، قضیــه دوم )عکــس( نیــز  کــه ا کیــف، به گونــه اى 

ــز اهمیــت اســت. ــکات متعــددى حائ صــادق باشــد. در ایــن تعریــف، ن

ع و محمــول  گــر در جریــان عکــس، موضــو کامــل دو طــرف يــک قضیــه: ا کــردن  1. جابه جــا 

گیــرد،  ع و محمــول بــه جــاى یکدیگــر قــرار  کامــل جابه جــا نشــود، بلکــه جزئــی از موضــو به طــور 
کنیــد. »عکــس« منطقــی تحقــق نخواهــد یافــت. بــه مثال هــاى زیــر توجــه 

گــر قضیــه صــادق »هــر پیــرى جــوان بــوده اســت« بــه ایــن صــورت عکــس شــود: »بعضی   - ا
جوان هــا پیــر بوده انــد«، بــدون تردیــد صــادق نخواهــد بــود.

آنچــه باعــث شــده علی رغــم درســت بــودن قضیــه نخســت، عکــس آن صــادق نباشــد، این 
ع جابه جــا نشــده اســت. در مثــال مذکــور محمــول  کامــل بــا موضــو کــه محمــول به طــور  اســت 
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قضیــه اصــل، عبــارت اســت از »جــوان بــوده« نــه »جــوان« بــه تنهایــی. بنابرایــن عکــس قضیــه 
نخســت می شــود: »بعضــی جــوان بوده هــا پیرنــد«.

گــر قضیــه صــادق »هــر عالمــی، ســابقًا جاهــل بــوده اســت« بــه ایــن صــورت عکــس   - ا
شــود: »بعضــی جاهل هــا، ســابقًا عالــم بوده انــد« بــدون تردیــد صــادق نخواهــد بــود! آنچــه 
کــه  باعــث شــده علی رغــم درســت بــودن قضیــه نخســت، عکــس آن صــادق نباشــد، ایــن اســت 
ع جابه جــا نشــده اســت. در مثــال یــاد شــده، محمــول قضیــه  کامــل بــا موضــو محمــول به طــور 
اصــل عبــارت اســت از »ســابقًا جاهــل بــوده« نــه »ســابقًا جاهــل« بــه تنهایــی. بنابرایــن، عکــس 

ــد«. ــا عالم ان ــل بوده ه ــابقًا جاه ــی از س ــود: »بعض ــت می ش ــه نخس قضی

گــر قضیــه صــادق »بعضــی از انســان ها غیرکاتب انــد« بــه ایــن صــورت عکــس شــود:  - ا
ــود! آنچــه باعــث شــده علی رغــم درســت  کاتب هــا غیرانســان اند« صــادق نخواهــد ب »بعضــی 
کامــل  کــه محمــول به طــور  بــودن قضیــه نخســت، عکــس آن صــادق نباشــد، ایــن اســت 
ع جابه جــا نشــده اســت. در مثــال مذکــور، محمــول قضیــه اصــل عبــارت اســت از  بــا موضــو
»غیرکاتــب« نــه »کاتــب« بــه تنهایــی. بنابرایــن، عکــس قضیــه مذکــور می شــود: »بعضــی از 

انســانند«. غیرکاتب هــا 

کّمــی  ــان عکــس، ایجــاد تغییــر  ــه: الزمــه حفــظ صــدق قضیــه در جری 2. حفــظ صــدق قضّی

کیــف قضیــه بــه  گــر طرفیــن قضیــه، جابه جــا شــود و  در بعضــی از قضایــاى محصــوره اســت. ا
همــان صــورت باقــی بمانــد امــا صــدق آن حفــظ نشــود، اصطاحــًا آن را »انقــاب« می نامنــد نــه 

عکــس؛ ماننــد قضیــه »هــر انســانی حیــوان اســت« و قضّیــه »هــر حیوانــی انســان اســت«.

عکس مستوى قضایاى محصوره 

کــه همــواره و در همــه مثال هــا صــادق  یــه: عکــس ایــن قضّیــه به گونــه اى 
ّ

کل 1. موجبــه 

کــه عکــس آن می شــود:  باشــد، موجبــه جزئیــه اســت؛ ماننــد »هــر انســانی حیــوان اســت« 
کّلیــه هنگامــی  کــه قضیــه موجبــه  »بعضــی حیوانــات انســانند«. دلیــل چنیــن امــرى آن اســت 
ع باشــد؛ ماننــد: »هــر فقیهــی دانشــمند اســت«  کــه محمــول یــا اعــم از موضــو صــادق خواهــد بــود 
و یــا مســاوى آن؛ماننــد: »هــر انســانی متفّکــر اســت«؛ در هــر صــورت عکــس آن به صــورت قضیه 
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ع باشــد، پــس از جــا بــه  کــه محمــول، اعــم از موضــو جزئیــه صــادق خواهــد بــود. امــا هنگامــی 
کــرد و بدین ســان  ع صــدق نخواهــد  جایــی آن دو بــا هم،محمــول الجــرم بــر همــه افــراد موضــو
کلــی »هــر  کــه عکــس آن بــه صــورت موجبــه  کاذب خواهــد بــود؛ ماننــد »هــر آبــی مایــع اســت« 

مایعــی آب اســت« نادرســت اســت.

بــه صــورت موجبــه جزئیــه صــادق  2. موجبــه جزئیــه: عکــس ایــن قضّیــه نیــز همــواره 

کــه عکــس آن می شــود: »بعضــی از ســفیدها  خواهــد بــود؛ ماننــد »بعضــی انســان ها ســفیدند« 
کــه قضیــه موجبــه جزئیــه هنگامی صــادق خواهــد  انســانند«. دلیــل چنیــن امــرى آن اســت 
ع باشــد یــا اخــص مطلــق از آن و یــا اعــم مــن وجــه و  کــه محمــول یــا اعــم مطلــق از موضــو بــود 
ــا مســاوى؛ ماننــد »بعضــی از آب هــا مایعنــد«، »بعضــی از مایع هــا آبنــد«، »برخــی از پرنده هــا  ی

ســفیدند«، »بعضــی از انســان ها ناطقنــد«.

باشــد،  آن  مســاوى  یــا  ع  موضــو از  اخــص  محمــول،  گــر  ا می کنیــد،  ماحظــه  چنان کــه 
کــه محمــول اعــم مطلــق  ع بــر همــه افــراد محمــول صــادق خواهــد بــود. امــا هنگامــی  موضــو
ع بــر همــه افــراد محمــول منطبــق نخواهــد بــود. بنابرایــن  یــا اعــم مــن وجــه باشــد، موضــو
کــه بــه  کّلیــه قــرار داد، در صورتــی  کّلــی عکــس موجبــه جزئیــه را موجبــه  نمی تــوان به طــور 

صــورت موجبــه جزئیــه در همــه مــوارد صــادق خواهــد بــود.

کّلیــه اســت؛ ماننــد »هیــچ انســانی ســنگ  یــه: عکــس ایــن قضّیــه، ســالبه 
ّ

کل 3. ســالبه 

کــه عکــس آن می شــود: »هیــچ ســنگی انســان نیســت«. دلیــل چنیــن امــرى آن  نیســت« 
ع و محمــول تبایــن  کــه رابطــه موضــو کّلیــه تنهــا در صورتــی صــادق اســت  کــه ســالبه  اســت 
کــه دو امــر متبایــن هرگــز بــا هــم جمــع نمی شــوند. پــس هــر یــک از آنهــا را  باشــد. بدیهــی اســت 

کــرد. می تــوان از تمــام افــراد دیگــرى ســلب 

4. ســالبه جزئیــه: ایــن قضّیــه، عکــس مســتوى معتبــر نــدارد. دلیــل چنیــن امــرى آن اســت 

ع باشــد  کــه یــا محمــول اخــص از موضــو کــه قضیــه ســالبه جزئیــه هنگامی صــادق خواهــد بــود 
گــر چــه در دو صــورت اخیــر، عکــس قضّیــه بــه  ع. ا یــا اعــم مــن وجــه از آن و یــا متبایــن بــا موضــو
نحــو ســالبه جزئیــه صــادق اســت. امــا در حالــت نخســت نــه بــه صــورت جزئــی و نــه بــه صــورت 
کّلــی، درســت نخواهــد بــود. مثــًا از قضیــه »بعضــی از حیوانــات پرنــده نیســتند« نمی تــوان 
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کــه قضّیــه اى بــه نحــو جزئــی،  گرفــت: »بعضــی از پرنــدگان حیــوان نیســتند«. هنگامــی  نتیجــه 
کّلــی حتمــًا صــادق نخواهــد بــود. صــادق نباشــد، بــر اســاس قانــون تداخــل، بــه صــورت 

عکس مستوى در قضيه شرطيه 

1. عکــس مســتوى در قضیــه شــرطیه اتصالــی: چگونگــی عکــس مســتوى در قضیــه شــرطیه 

کــه در شــرطیه اتصالــی بــه جــاى  ــا ایــن تفــاوت  اّتصالــی درســت ماننــد قضیــه حملیــه اســت ب
کنــد،  ع  ع و محمــول، مقــدم و تالــی جابه جــا می شــوند؛ ماننــد »هــرگاه خورشــید طلــو موضــو
کــه روز  آن گاه روز موجــود خواهــد شــد«، عکــس ایــن قضّیــه می شــود: »گاهــی اوقــات هنگامــی 
کّلیــه، بــه  کــرده اســت«. علــت اینکــه شــرطیه اّتصالــی موجبــه  ع  موجــود می شــود خورشــید طلــو
کــه چنیــن قضّیــه اى در دو صــورت محقــق  صــورت موجبــه جزئیــه، عکــس می شــود آن اســت 

می شــود:

کنــد، آن گاه روز موجــود  ع  ــو ــی مســاوى باشــند؛ ماننــد »هــرگاه خورشــید طل 1. مقــدم و تال
خواهــد شــد«.

گرمــا  کنــد، آن گاه  ع  2. مقــدم، اخــص مطلــق از تالــی باشــد؛ ماننــد »هــرگاه خورشــید طلــو
موجــود خواهــد شــد«.

کّلــی نیــز صــادق  هــر چنــد در صــورت نخســت، عکــس مســتوى قضیــه مذکــور بــه نحــو 
اســت، امــا در حالــت دوم، عکــس آن تنهــا بــه صــورت جزئــی درســت خواهــد بــود. بنابرایــن، 
کّلیــه، همــواره بــه صــورت موجبــه  گفــت: »عکــس مســتوى شــرطیه اّتصالــی موجبــه  می تــوان 

جزئیــه، صــادق اســت«.1

کــه پیش تــر2 دانســتیم، ترتیــب  همان طــور  2. عکــس مســتوى قضیــه شــرطیه انفصالــی: 

طبیعــی بیــن اجــزاى قضیــه شــرطیه  انفصالــی وجــود نــدارد. از ایــن رو هــر یــک از اطــراف قضیــه 
ــرار داد. ــی ق ــا تال ــوان مقــدم ی ــور را می ت مذک

مفــاد قضیــه »یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد« بــا قضیــه »یــا عــدد فــرد اســت یــا زوج« هیــچ فرقــی 

کلیــه و ســالبه جزئیــه  1 . بــا بیــان فــوق، چگونگــی و چرایــی عکــس مســتوى در قضایــاى شــرطی اتصالــی موجبــه جزئیــه، ســالبه 
ــز روشــن می شــود. نی

2 . ر.ک: درس بیست و پنجم.
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دانــــــش منطـــــــق

نــدارد، بــا ایــن حســاب عکــس آن، فایــده اى نــدارد.

کنیــم، الجــرم احــکام  گــر قضیــه شــرطیه انفصالــی را بــه صــورت حملیــه تبدیــل  البتــه ا
عکــس مســتوى حملیــه نیــز بــر آن صــادق خواهــد بــود؛ ماننــد اینکــه ابتــدا قضیــه مذکــور را 
کنیــم و ســپس عکــس آن را  بــه قضیــه حملیــه »عــدد بــه زوج و فــرد تقســیم می شــود« تبدیــل 

کنیــم: »آنچــه بــه زوج و فــرد تقســیم می شــود، عــدد اســت«. بدیــن صــورت ذکــر 

 

چکيده 

کــردن دو طــرف یــک  ل مباشــر و بــه معنــاى جابه جــا   1. »عکــس« یکــی از اقســام اســتدال
گــر قضیــه اصــل صــادق باشــد، عکــس آن نیــز صــادق باشــد. کــه ا قضّیــه اســت بــه نحــوى 

گر قضّیه اى عکس شود، احکام ذیل را خواهد داشت:  2. ا

گر اصل صادق باشد، عکس نیز صادق است. الف. ا

کاذب است. کاذب باشد، الجرم اصل نیز  گر عکس  ب. ا

کذب.  3. بنابراین، عکس تنها در صدق، تابع اصل است نه در 

ــه، بــدون تغییــر در  کامــل دو طــرف قضّی کــردن  ــه معنــاى جابه جــا   4. عکــس مســتوى ب
ــد. ــدق آن می  باش ــن ص ــف و تبای کی

ح ذیل است:  5. عکس مستوى قضایاى محصوره به شر

کّلیه، موجبه جزئیه است. الف. عکس مستوى موجبه 

ب. عکس مستوى موجبه جزئیه، موجبه جزئیه است.

کّلیه است. کّلیه، سالبه  ج. عکس مستوى سالبه 

د. سالبه جزئیه، عکس مستوى معتبر ندارد.

 6. عکس مستوى قضیه شرطیه اّتصالی، درست مانند قضّیه حملیه است.

 7. عکس مستوى قضیه شرطیه انفصالی، داراى فایده نیست.
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پرسش ها 

کنید. کرده، حکم آن را بیان  1. اصطاح »عکس« را تعریف 

کنید. 2. اقسام عکس را نام برده، عکس مستوى را با ذکر مثال بیان 

خ می دهــد، توضیــح  کــه هنــگام عکــس نمــودن قضّیــه ر 3. دو نمونــه از اشــتباهاتی را 
ــد. دهی

4. عکس مستوى قضایاى محصوره را با ذکر مثال توضیح دهید.

5. عکس مستوى قضیه شرطیه اّتصالی را با ذکر مثال توضیح دهید.

6. چــرا عکــس مســتوى در قضیــه شــرطیه انفصالــی، داراى فایــده نیســت. و در چــه 
بــار نمــود؟ بــر آن  شــرایطی می تــوان احــکام عکــس مســتوى حملیــه را 

* هم اندیشی 

چــرا عکــس مســتوی قضیــه »هــر انســانی شــاعر نیســت« نمی  توانــد قضیــه »هیــچ   .1  
باشــد؟ نیســت«  انســان  شــاعری 

 2. چــرا عکــس مســتوی قضیــه »بعضــی از انســان ها غیــر فیلســوف  اند« بــه » بعضــی از 
نیســت؟ درســت  انســان  اند  غیــر  فیلســوف  ها 

فقیــه  »غیــر حســن  گرفــت  نتیجــه  نمی  تــوان  اســت«  فقیــه  از قضیــه »حســن  چــرا   .3  
نیســت«؟

گــر قضیــه اصــل صــادق باشــد عکس آن نیــز صادق  کــه »ا  4. چــرا نتیجــه قهــری ایــن حکــم 
گــر فقیه عکس کاذب باشــد اصــل آن نیز کاذب اســت«؟ کــه »ا اســت« ایــن حکــم خواهــد بــود 

گاهی از عکس مستوی و احکام آن مفید چه فایده منطقی است؟  5. آ
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درسسیام

عکــــس نقیـــــــض مـــــــوافق

ل مباشــر عکــس، داراى دو قســم اســت: عکــس  کــه اســتدال گذشــته دانســتیم  در درس 
ــا عکــس مســتوى، در ایــن درس و درس بعــد از  مســتوى و عکــس نقیــض. پــس از آشــنایی ب

ح »عکــس نقیــض« می پردازیــم. آن بــه طــر

 

عکس نقيض
کــه از نظــر منطقــی هــر دو اســلوب صحیــح و معتبــر  در عکــس نقیــض دو روش وجــود دارد 

اســت: عکــس نقیــض موافــق و عکــس نقیــض مخالــف1.

وش قدما(  عکس نقيض موافق )ر

ع و محمــول بــه نقیــض خــود تبدیــل شــده و ســپس بــا یکدیگــر  در ایــن روش ابتــدا موضــو
کیــف و صــدق قضیــه در عکــس باقــی بمانــد. کــه  جابه جــا می شــوند بــه نحــوى 

بــر خــاف عکــس مســتوى اســت.  کمیــت، درســت  عکــس نقیــض موافــق، به لحــاظ 
بنابرایــن، در قضایــاى محصــوره، عکــس نقیــض موافــق بــه صــورت زیــر خواهــد بــود:

یــه: عکــس نقیــض موافــق ایــن قضّیــه، ســالبه جزئیــه اســت؛ ماننــد »هیــچ 
ّ

کل الــف. ســالبه 

کــه عکــس نقیــض موافــق آن می شــود: »بعضــی غیــر درخت هــا غیــر  انســانی درخــت نیســت« 
کــه در فــرض مذکــور، در حقیقــت دو قانــون  کمــی دقــت ماحظــه می کنیــد  انســان نیســتند«. بــا 

منطقــی ارائــه شــده اســت:

ــا  کیــف قضیــه اصــل، و مخالفــت »کیــف« عکــس ب ــا  1 . وجــه نام گــذارى موافــق و مخالــف، موافقــت »کیــف« در قضیــه عکــس ب
کیــف اصــل اســت.

 روش درست استدالل مباشر 
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کّلیه، سالبه جزئیه است؛ 1. عکس نقیض موافق سالبه 

کّلیه نیست. کّلیه، سالبه  2. عکس نقیض موافق سالبه 

بــراى ســهولت اثبــات دو قاعــده منطقــی مذکــور، از عامــت نمادیــن »الــف« بــه جــاى 
ع و »ب« بــه جــاى محمــول، بــه صــورت زیــر اســتفاده می کنیــم: موضــو

ع و محمــول  کــه میــان موضــو کّلیــه، تنهــا در حالتــی صــدق می کنــد  مقدمــه: قضّیــه ســالبه 
کّلــی رابطــه تبایــن باشــد،  رابطــه »تبایــن« برقــرار باشــد و چنانچــه دانســتیم 1، هــرگاه بیــن دو 
بیــن نقیــض آنهــا، رابطــه »تبایــن جزئــی« محقــق خواهــد بــود. بــا تحلیــل رابطــه »تبایــن 

ــد. ــه دســت می آی جزئــی«، دو قضیــه ســالبه جزئیــه ب

ل: هــرگاه قضیــه »هیــچ الــف ب نیســت« صــادق باشــد، آن گاه قضیــه »بعضــی غیــر  اســتدال
الــف غیــر ب نیســت« و همچنیــن قضیــه »بعضــی غیــر ب غیــر الــف نیســت« نیــز صــادق خواهــد 
کّلیــه  ــه در واقــع تحلیــل قضیــه ســالبه  ــور، ایــن دو قضّی ــر اســاس مقدمــه مذک ــه ب ک ــود، چــرا  ب

ع و محمــول آن، »تبایــن جزئــی« برقــرار اســت. کــه میــان نقیــض موضــو مفــروض اســت 

کّلیــه بــه صــورت ســالبه جزئیــه صــادق  نتیجــه: بنابرایــن، عکــس نقیــض موافــق ســالبه 
خواهــد بــود )اثبــات قانــون اّول(.

گاه رابطــه عمــوم و خصــوص مــن وجــه  کّلــی متبایــن  از طرفــی چــون میــان نقیــض دو 
کّلــی متبایــن، همــواره قضیــه ســالبه  محقــق اســت، بنابرایــن، نمی توانــد میــان نقیــض دو 

کّلیــه صــادق باشــد )اثبــات قانــون دوم(.

ــه، همــواره بــه صــورت ســالبه جزئیــه  ب. ســالبه جزئیــه: عکــس نقیــض موافــق ایــن قضّی

کــه عکــس نقیــض موافــق آن  صــادق خواهــد بــود؛ ماننــد »بعضــی  انســان ها، ســفید نیســتند« 
مــی شــود: »بعضــی غیرســفیدها غیــر انســان نیســتند«.

کرده است: ح چنین ادعایی در واقع دو قانون ارائه  منطقی با طر

1. عکس نقیض موافق سالبه جزئیه، سالبه جزئیه است؛

کّلیه نیست. 2. عکس نقیض موافق سالبه جزئیه، سالبه 

1 . ر.ک: درس سیزدهم.
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کــه یــا  کــه: قضّیــه ســالبه جزئیــه، هنگامــی تشــکیل می شــود  دلیــل قواعــد مذکــور آن اســت 
ع، اعــم مطلــق از محمــول باشــد یــا اعــم مــن وجــه از آن و یــا متبایــن بــا آن. در تمــام ایــن  موضــو
ع، اخــص از نقیــض  ع و محمــول بــه ترتیــب رابطــه نقیــض موضــو فرض هــا بیــن نقیــض موضــو

محمــول و تبایــن جزئــی برقــرار اســت.

بنابرایــن، در تمــام حالت هــاى یــاد شــده، قضیــه »بعضــی غیــر ب غیــر الــف نیســتند« 
صــادق خواهــد بــود. )اثبــات قانــون نخســت(.

کّلــی رابطــه تبایــن جزئــی باشــد، الجــرم در بعضــی از حاالت  از طرفــی هــرگاه بیــن نقیــض دو 
ع، اعــم  کــه موضــو آن، رابطــه عمــوم و خصــوص مــن وجــه محقــق خواهــد بــود و نیــز هنگامــی 
کــه در هــر دو  از محمــول باشــد، الجــرم نقیــض اعــم، اخــص و نقیــض اخــص، اعــم خواهــد بــود 

کّلیــه »هیــچ غیــر ب غیــر الــف نیســت« صــادق نخواهــد بــود. حالــت، قضّیــه ســالبه 

کّلیــه اســت؛ ماننــد »هــر  یــه: عکــس نقیــض موافــق ایــن قضّیــه، موجبــه 
ّ

کل ج. موجبــه 

کــه عکــس نقیــض موافــق آن می شــود: »هــر غیــر حیوانــی غیــر انســان  انســانی حیــوان اســت« 
کــه  کّلیــه هنگامــی تشــکیل می شــود  کــه قضیــه موجبــه  اســت«. دلیــل چنیــن امــرى آن اســت 

ــا آن. ــا مســاوى ب ــا اخــص از محمــول باشــد و ی ع ی موضــو

ع، اعــم از نقیــض محمــول خواهــد بــود و یــا  در هــر یــک از ایــن حــاالت، یــا نقیــض موضــو
مســاوى بــا آن، پــس در هــر صــورت، قضیــه »هــر غیــر ب غیــر الــف اســت« صــادق خواهــد بــود.

ــون  ــات قان ــراى اثب ــدارد. ب ــر ن ــق معتب ــض مواف ــس نقی ــه عک ــن قضّی ــه: ای ــه جزئی د. موجب

کــه عکــس آن بــه نحــو قضیــه جزئیــه صادق نیســت  کافــی اســت اثبــات شــود  منطقــی یــاد شــده 
کــه  کّلــی نیــز صــادق نخواهــد بــود. همان طــور  کــه در ایــن صــورت به طــور حتــم 1، بــه صــورت 
ع،  کــه موضــو ــه جزئیــه، جایــی اســت  پیش تــر دانســتیم، یکــی از مــوارد صــدق قضّیــه موجب
ع و محمــول، نســبت  اعــم مــن وجــه از محمــول باشــد. در ایــن صــورت میــان نقیــض موضــو
ــان  ــه می ک ــت  ــی اس ــی، صورت ــن جزئ ــق تبای ــی از مصادی ــود. یک ــد ب ــرار خواه ــی برق ــن جزئ تبای
ع و محمــول، رابطــه تبایــن برقــرار باشــد. در چنیــن حالتــی بــدون تردیــد قضیــه »هیــچ  موضــو

غیــر ب غیــر الــف نیســت« صــادق خواهــد بــود.

ع تداخل. ل مباشر تقابل از نو 1 . براساس قانون استدال
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ع تناقــض، قضیــه »بعضــی  ــو ل مباشــر تقابــل از ن ــر اســاس قانــون منطقــی اســتدال پــس ب
ــود و ایــن همــان مطلــوب مــا اســت. کاذب خواهــد ب غیــر ب غیــر الــف اســت« 

 

چکيده 

 1. بــرای تبدیــل یــک قضیــه بــه عکــس نقیــض، دو روش وجــود دارد: الــف. عکس نقیض 
موافــق )روش قدمــا( ؛ ب. عکــس نقیض مخالــف )روش متأخرین(

ع و محمــول بــه نقیــض خــود   2. در عکــس نقیــض موافــق )روش قدمــا(، ابتــدا موضــو
کیــف و صــدق قضیــه اصــل  کــه  تبدیــل شــده و ســپس بــا یکدیگــر جابه جــا می شــوند بــه نحــوى 

تغییــر نکنــد.

کّلیــه، ســالبه جزئیــه؛ ســالبه   3. در قضایــاى محصــوره، عکــس نقیــض موافــق ســالبه 
کّلیــه اســت. موجبــه جزئیــه، عکــس نقیــض  کّلیــه، موجبــه  جزئیــه، ســالبه جزئیــه و موجبــه 

ــدارد. ــر ن ــق معتب مواف

پرسش ها 

1. روش قدما در عکس نقیض را توضیح داده، مثال بزنید.

کنید. گانه و با ذکر مثال اثبات  2. عکس نقیض موافق در قضایاى محصوره را جدا

* هم اندیشی    
کارکرد منطقی عکس نقیض را در ضمن یک مثال توضیح دهید.
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درسسیویکم

عکس نقیض مخالف

کــه از نظــر  گفتیــم در عکــس نقیــض دو روش وجــود دارد  کــه در درس قبــل  همانطــور 
منطقــی هــر دو اســلوب، صحیــح و معتبــر اســت: عکــس نقیــض موافــق و عکــس نقیــض 
مخالــف. بــا روش عکــس نقیــض موافــق در قضایــای حملیــه آشــنا شــدیم. در ایــن درس 
عکــس نقیــض موافــق در قضایــای شــرطیه و نیــز عکــس نقیــض مخالــف در هــر دو دســته 

گرفــت. قضایــای حملیــه و شــرطیه را فراخواهیــم 

 

وش متأخرين( عکس نقيض مخالف )ر

ع و قــرار دادن خــود  ایــن روش عبــارت اســت از قــرار دادن نقیــض محمــول بــه جــاى موضــو
ع بــه جــاى محمــول بــا تغییــر کیــف و بقــاى صــدق قضّیــه. موضــو

ــف، همــان حکــم عکــس نقیــض موافــق را دارد.  کمیــت، عکــس نقیــض مخال از جهــت 
بنابرایــن، در قضایــاى محصــوره، عکــس نقیــض مخالــف بــه صــورت زیــر خواهــد بــود:

یــه: عکــس نقیــض مخالــف ایــن قضّیــه، موجبــه جزئیــه اســت؛ ماننــد »هیــچ 
ّ

کل الــف. ســالبه 

کــه عکــس نقیــض مخالــف آن می شــود: »بعضــی غیــر درخت هــا  انســانی، درخــت نیســت« 
انســانند«. بــا دقــت در قانــون فــوق بــه دو قضیــه منطقــی دســت می یابیــم:

کّلیه، موجبه جزئیه است؛ 1. عکس نقیض مخالف سالبه 

کّلیه نیست. کّلیه، موجبه  2. عکس نقیض مخالف سالبه 
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ع و  ــان موضــو ــه رابطــه می کّلی ــه ســالبه  ــه: چــون در قضی ک ــور آن اســت  ــل قواعــد مذک دلی
کــرد؛ یعنــی  محمــول، تبایــن اســت؛ بنابرایــن، هــر یــک از آنهــا بــا نقیــض دیگــرى صــدق خواهــد 
»الــف« بــا »غ ب« جمــع می شــود. در چنیــن حالتــی دســت کم قضیــه »بعضــی غ ب الــف اســت«، 

صــادق خواهــد بــود )اثبــات قانــون نخســت(.

گاهــی میــان نقیــض دو مفهــوم متبایــن، نســبت  کــه دانســتیم،  از طرفــی، همان طــور 
عمــوم و خصــوص مــن وجــه برقــرار اســت. در چنیــن حالتــی »غ ب« بــا »غ الــف« صــدق خواهــد 
گــر بــا هــم جمــع شــوند، اجتمــاع دو  کــرد؛ زیــرا ا کــرد و در نتیجــه »غ ب« بــا »الــف« صــدق نخواهــد 
گفــت: »هــر غ ب، الــف اســت« )اثبــات  نقیــض )یعنــی ب و غ ب( الزم می آیــد. پــس نمی تــوان 

قانــون دوم(.

اســت؛ ماننــد  ایــن قضّیــه، موجبــه جزئیــه  نقیــض مخالــف  عکــس  ب( ســالبه جزئیــه: 

کــه عکــس نقیــض مخالــف آن می شــود: »بعضــی غیــر  »بعضــی انســان ها، ســفید نیســتند« 
ســفیدها انســانند«. ایــن قانــون بــه دو قضّیــه زیــر تحلیــل می شــود:

1. عکس نقیض مخالف سالبه جزئیه، موجبه جزئیه است؛

کّلیه نیست. 2. عکس نقیض مخالف سالبه جزئیه، موجبه 

کــه قضیــه ســالبه جزئیــه در ســه فــرض تشــکیل می شــود:  دلیــل قوانیــن مذکــور آن اســت 
ع و محمــول رابطــه عمــوم و خصــوص مــن وجــه برقــرار باشــد یــا تبایــن و یــا  میــان موضــو
ع و  ع، اعــم مطلــق از محمــول باشــد، و در همــه ایــن حالت هــا، بیــن نقیــض موضــو موضــو
ع اســت.  محمــول یــا تبایــن جزئــی اســت و یــا نقیــض محمــول، اعــم مطلــق از نقیــض موضــو
ــود«. بنابرایــن در چنیــن  ــا ایــن حســاب در هــر دو صــورت »بعضــی از غ ب، غ الــف نخواهــد ب ب

ــت(. ــده نخس ــات قاع ــود1 )اثب ــد ب ــادق خواه ــت« ص ــف اس ــی غ ب، ال ــه »بعض ــواردى قضی م

ع و محمــول، عمــوم و  گاهــی میــان موضــو از طرفــی، در فــرض یــاد شــده )ســالبه جزئیــه(، 
کــه قضیــه »بعضــی غ ب، غ الــف  خصــوص مــن وجــه برقــرار اســت. در چنیــن حالتــی، همان طــور 
اســت« صــادق می باشــد، قضیــه »بعضــی غ ب، الــف نیســت« نیــز صــادق خواهــد بــود.2 حــال 

که ارتفاع دو نقیض )غ الف و الف( محال است. 1 . چرا 
ع برابــرى می کنــد؛ ماننــد »علی نابینــا  2 . زیــرا قضیــه موجبــه معدولــة المحمــول بــه اعتبــار معنــا بــا قضیــه ســالبه محصلــة الموضــو

اســت« و »علــی بینــا نیســت«.
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گــر قضیــه مذکــور صــادق باشــد، بــدون تردیــد نقیــض آن یعنــی قضیــه »هــر غ ب، الــف اســت«  ا
کاذب خواهــد بــود )اثبــات قاعــده دوم(.

کّلیــه اســت؛ ماننــد »هــر  یــه: عکــس نقیــض مخالــف ایــن قضّیــه، ســالبه 
ّ

کل ج. موجبــه 

کــه نقیــض مخالــف آن می شــود؛ »هیــچ غیرحیوانــی انســان نیســت«.  انســانی حیــوان اســت« 
کــه  کّلیــه در صورتــی  تشــکیل مــی شــود  کــه قضیــه موجبــه  دلیــل ایــن قانــون منطقــی آن اســت 
ع  ع مســاوى بــا محمــول باشــد و یــا اخــص از آن و در هــر دو حالــت میــان نقیــض موضو یــا موضــو
ع اعــم از محمــول خواهــد  و محمــول یــا نســبت تســاوى برقــرار اســت و یــا اینکــه نقیــض موضــو
بــود. بنابرایــن، در دو صــورت مذکــور، قضیــه »هــر غ ب، الــف نیســت« صــادق می باشــد )اثبــات 

مطلــوب(.

د. موجبــه جزئیــه: ایــن قضّیــه، عکــس نقیــض مخالــف معتبــر نــدارد. بــراى اثبــات قانــون 

کــه عکــس آن بــه نحــو قضیــه جزئیــه صادق نیســت  کافــی اســت اثبــات شــود  منطقــی یــاد شــده 
کّلــی نیــز صــادق نخواهــد بــود. کــه در ایــن صــورت به طــور حتــم 1 بــه صــورت 

کــه  ــر دانســتیم، قضیــه موجبــه جزئیــه هنگامــی تشــکیل می شــود  کــه پیش ت همان طــور 
ع، یــا مســاوى بــا محمــول باشــد یــا اعــم مــن وجــه بــا آن یــا اخــص مطلــق و یــا اعــم  موضــو
ع و محمــول رابطــه  گاه میــان نقیــض موضــو مطلــق از آن. در برخــی از صورت هــاى یــاد شــده 
کّلیــه »هیــچ غ ب، غیــر الــف نیســت«  تبایــن برقــرار اســت. در چنیــن حالتــی قضّیــه ســالبه 

ــود. صــادق خواهــد ب

در  اســت.  معدولةاملحمــول  ســالبه  قضّیــه،  ایــن  می کنیــد،  ماحظــه  کــه  همان طــور 
ع قضیــه مذکــور محقــق باشــد می تــوان آن را بــه صــورت قضیــه موجبــه  کــه موضــو صورتــی 
ــه صــادق باشــد الجــرم  ــر ایــن قضّی گ ــف اســت«. ا ــرد: »هــر غ ب، ال ک ــزارش  گ معدولةاملحمــول 

کاذب خواهــد بــود )اثبــات مطلــوب(. نقیــض آن یعنــی »بعضــی غ ب، الــف نیســت« 

عکس نقيض قضيۀ شرطيه 

کــه قضیــه شــرطیه بــه اّتصالــی و انفصالــی تقســیم می شــود، بنابرایــن جریــان عکــس  از آنجــا 

ع تداخل. ل مباشر از نو 1 . براساس استدال
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گیــرد. نقیــض نیــز بایــد در هــر یــک از اقســام قضیــه شــرطیه به طــور مســتقل مــورد بررســی قــرار 

1. عکس     نقيض قضيۀ شرطيه اّتصالی 
یــه: عکــس نقیــض موافــق ایــن قضّیــه، ســالبه جزئیــه و عکــس نقیــض 

ّ
کل الــف. ســالبه 

گــر آتــش موجــود  کــه هــرگاه ا مخالــف آن، موجبــه جزئیــه می شــود؛ ماننــد »چنیــن نیســت 
کــه  کــه عکــس نقیــض موافــق آن می شــود: »گاهــی چنیــن نیســت  باشــد، ســرما محقــق شــود« 
گــر ســرما محقــق نباشــد، آتــش نیــز موجــود نباشــد«؛ عکــس نقیــض مخالــف آن نیــز می شــود:  ا

گــر ســرما موجــود نباشــد، آتــش موجــود اســت«. »گاهــی ا

ب. ســالبه جزئیــه: عکــس نقیــض موافــق قضیــه مذکــور، ســالبه جزئیــه و عکــس نقیــض 

گــر حــرارت موجــود باشــد،  کــه ا مخالــف آن موجبــه جزئیــه می شــود؛ ماننــد »گاه چنیــن نیســت 
گــر آتــش  کــه ا کــه عکــس نقیــض موافــق آن می شــود: »گاه چنیــن نیســت  آتــش محقــق باشــد« 
محقــق نباشــد، حــرارت نیــز موجــود نباشــد«؛ عکــس نقیــض مخالــف آن می شــود: »گاه چنیــن 

گــر آتــش محقــق نباشــد، حــرارت موجــود باشــد«. کــه ا اســت 

کّلیــه و عکــس نقیــض  ایــن قضّیــه، موجبــه  یــه: عکــس نقیــض موافــق 
ّ

کل ج. موجبــه 

کنــد، روز موجــود خواهــد  ع  گــر خورشــید طلــو کّلیــه اســت؛ ماننــد »همــواره ا مخالــف آن، ســالبه 
ع  گــر روز موجــود نباشــد، خورشــید نیــز طلــو شــد«. عکــس نقیــض موافــق آن می شــود: »همــواره ا
گــر روز  کــه ا گاه چنیــن نیســت  کــرد«؛ عکــس نقیــض مخالــف آن می شــود: »هیــچ  نخواهــد 

کــرده باشــد«. ع  ــو موجــود نباشــد، خورشــید طل

د. موجبــه جزئیــه: ایــن قضّیــه، عکــس نقیــض موافــق و مخالــف معتبــر نــدارد. مثــًا از 

گــر چیــزى غیــر انســان باشــد، هــر آینــه حیــوان اســت« نمی تــوان  کــه ا قضّیــه »گاه چنیــن اســت 
گــر چیــزى غیرحیــوان باشــد هــر آینــه انســان  گرفــت: »گاه ا ایــن عکــس نقیــض موافــق را نتیجــه 
گــر چیــزى  کــه ا گرفــت: »گاه چنیــن نیســت  اســت« و یــا ایــن عکــس نقیــض مخالــف را نتیجــه 

غیــر حیــوان باشــد، غیــر انســان نیــز باشــد«.

2. عکس نقيض قضيۀ شرطيه انفصالی 
کــه در قضیــه شــرطیه انفصالــی، ترتیــب منطقــی بیــن مقــدم و تالــی وجــود نــدارد،  از آنجــا 
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بنابرایــن عکــس نقیــض آن نیــز ماننــد عکــس مســتوى هرچنــد فــرض دارد امــا فایــده اى 
کــه عکــس نقیــض آن  نــدارد. ماننــد: »همــواره یــا ایــن عــدد زوج اســت یــا ایــن عــدد فــرد اســت« 

ــا ایــن عــدد زوج نیســت«. ــا ایــن عــدد فــرد نیســت ی می شــود: »همــواره ی

 

چکيده 

 1. عکــس نقیــض مخالــف )روش متأخریــن(، عبــارت اســت از قــرار دادن نقیــض محمــول 
کیــف و بقــاى صــدق  ع بــه جــاى محمــول بــا تغییــر  ع و قــرار دادن خــود موضــو بــه جــاى موضــو

. قضّیه

کّلیــه، موجبــه جزئیــه؛ ســالبه   2. در قضایــاى محصــوره، عکــس نقیــض مخالــف ســالبه 
کّلیــه اســت. موجبــه جزئیــه، عکــس نقیــض  کّلیــه، ســالبه  جزئیــه، موجبــه جزئیــه و موجبــه 

ــدارد. مخالــف معتبــر ن

 3. عکس نقیض قضیه شرطیه اّتصالی به صورت ذیل است:

ــف آن،  کّلیــه، ســالبه جزئیــه و عکــس نقیــض مخال ــف. عکــس نقیــض موافــق ســالبه  ال
موجبــه جزئیــه اســت.

ــف آن،  ــض مخال ــس نقی ــه و عک ــالبه جزئی ــه، س ــالبه جزئی ــق س ــض مواف ــس نقی ب. عک
موجبــه جزئیــه اســت.

کّلیــه و عکــس نقیــض مخالف آن، ســالبه  کلــی، موجبــه  ج. عکــس نقیــض موافــق موجبــه 
کّلیه اســت.

د. موجبه جزئیه، عکس نقیض موافق و مخالف معتبر ندارد.

ــرض  ــد ف ــتوى آن هرچن ــس مس ــد عک ــی همانن ــرطیه انفصال ــه ش ــض قضی ــس نقی  4. عک
ــدارد. ــی وجــود ن ــدارد؛ چــه  اینکــه ترتیــب منطقــی بیــن مقــدم و تال دارد امــا  فایــده اى ن
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پرسش ها 

کنید. گانه و با ذکر مثال اثبات   1. عکس نقیض مخالف در قضایاى محصوره را جدا

گانــه و بــا ذکــر مثــال اثبــات   2. عکــس نقیــض در قضایــاى شــرطیه اّتصالــی را به طــور جدا
کنیــد.

 3. چرا عکس نقیض در قضایاى شرطیه انفصالی، داراى فایده نیست؟

* هم اندیشی    
 1. چه تفاوت معنایی بین عکس نقیض به روش موافق و مخالف وجود دارد؟

کدامیــک از دانشــیان منطقــی عکــس نقیــض را بــه روش مخالــف شناســایی   2. اولیــن بــار 
کــرد؟ و اثبــات 

 3. آیــا از بیــن دو روش موافــق و مخالــف بــرای عکــس نقیــض، یکــی بــر دیگــری ترجیــح 
دارد؟ چــرا؟

 4. آیــا می  توانیــد بــرای عکــس نقیــض موافــق و مخالــف قضیــه شــرطیه انفصالــی مثالــی 
کنیــد؟ ذکــر 
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درسسیودوم

نقــــــــــض

در  نقــض.  و  عکــس  تقابــل،  اســت:  صــورت  ســه  دارای  مباشــر  ل  اســتدال دانســتیم   
گیــری  ل مباشــر تقابــل و عکــس آشــنا شــدیم. در ایــن درس بــه فرا درس هــای قبــل بــا اســتدال

می پردازیــم. نقــض  مباشــر  ل  اســتدال

 

تعریف نقض 

گــر قضیــه  کــه ا نقــض عبــارت اســت از تبدیــل قضّیــه اى بــه قضیــه دیگــر به  گونــه اى 
ل مباشــر  نخســت )اصــل( صــادق باشــد قضیــه دوم )نقــض( نیــز صــادق باشــد. در اســتدال

باقــی می ماننــد. »نقــض«، طرفیــن در جــاى خــود 

حکم نقض 

ل مباشر نقض، به لحاظ حکم منطقی درست مانند عکس است. بنابراین: استدال

- هرگاه قضیه اصل صادق باشد، قضیه نقض نیز صادق خواهد بود.

کاذب خواهد بود. کاذب باشد، قضیه اصل نیز  - هرگاه قضیه نقض 

اقسام نقض 

ع، نقض محمول و نقض طرفین. نقض بر سه قسم است: نقض موضو
1. نقض محمول 

ع  نقــض محمــول عبــارت اســت از تبدیــل محمــول بــه نقیــض آن، عــدم تغییــر در موضــو

 روش درست استدالل مباشر 
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گــر قضیــه نخســت )اصــل( صــادق باشــد،  کــه ا کیــف آن؛ به گونــه اى  کــّم قضّیــه و تغییــر در  و 
نقــض محمــول آن نیــز صــادق باشــد. بنابرایــن در قضایــاى محصــوره، نقــض محمــول بــه 

صــورت ذیــل صــادق خواهــد بــود:

کّلیــه اســت؛ ماننــد »هــر فلــزى،  کلــی: نقــض محمــول ایــن قضیــه، ســالبه  الــف. موجبــه 
غیرهــادى  فلــزى،  »هیــچ  می شــود:  آن  محمــول  نقــض  کــه  اســت«  الکتریســیته  هــادى 

نیســت«. الکتریســیته 

ــادق  ــت« ص ــف ب اس ــر ال ــه »ه ــر قضی گ ــت از: ا ــارت اس ــور عب ــال مذک ــن مث ــش نمادی نمای
ــود. ــد ب ــادق خواه ــت« ص ــر ب نیس ــف، غی ــچ ال ــه »هی ــد، قضی باش

گــر قضیــه »هــر الــف ب اســت« صــادق باشــد قضیــه »هیــچ  کــه ا دلیــل قانــون فــوق آن اســت 
کــه عکــس نقیــض مخالــف آن اســت نیــز صــادق خواهــد بــود. عکــس  غ ب، الــف نیســت« 
کــه  کــه الجــرم صــادق اســت می شــود »هیــچ الــف غ ب نیســت«  مســتوى ایــن قضیــه صــادق 

ایــن همــان مطلــوب مــا اســت.

ب. موجبــه جزئیــه: نقــض محمــول ایــن قضیــه، ســالبه جزئیــه اســت؛ ماننــد »بعضــی 
کــه نقــض محمــول آن می شــود: »بعضــی از حیوانــات، غیــر انســان  از حیوانــات، انســانند« 
گــر قضیــه »بعــض الــف، ب اســت« صــادق باشــد، قضیــه »بعــض  نیســتند«. بــه عبــارت دیگــر، ا

الــف، غ ب نیســت« نیــز صــادق خواهــد بــود.

گــر قضیــه »بعــض الــف، غ ب نیســت« صــادق  کــه ا دلیــل قانــون منطقــی فــوق آن اســت 
نباشــد نقیــض آن یعنــی »هــر الــف، غ ب اســت« صــادق خواهــد بــود. در نتیجــه قضّیــه »هیــچ 
کــه نقــض محمــول قضّیــه بــه دســت آمــده اســت، نیــز صــادق خواهــد بــود.  الــف، ب نیســت« 
کاذب خواهــد بــود. حــال  در ایــن صــورت نقیــض ایــن قضّیــه یعنــی »بعــض الــف، ب اســت« 
آنکــه ایــن قضّیــه بــر خــاف فــرض نخســت مــا اســت! بنابرایــن، بایــد قضیــه »بعــض الــف، غ ب 

نیســت« صــادق باشــد )اثبــات مطلــوب(.

کلــی اســت؛ ماننــد »هیــچ آبــی جامــد  کّلیــه: نقــض محمــول ایــن قضیــه، موجبــه  ج. ســالبه 
کــه نقــض محمــول آن می شــود: »هــر آبــی غیرجامــد اســت«. بــه عبــارت دیگــر، هــرگاه  نیســت« 
ــف، غ ب اســت« صــادق خواهــد  ــف ب نیســت« صــادق باشــد، قضیــه »هــر ال قضیــه »هیــچ ال
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بــود.

گــر قضیــه »هــر الــف، غ ب اســت« صــادق نباشــد، نقیــض  کــه ا دلیــل مطلــب فــوق آن اســت 
ع، قضیــه  ــود. در فــرض وجــود موضــو ــف، غ ب نیســت« صــادق خواهــد ب آن یعنــی »بعــض ال
گــزارش  به دســت آمــده را به لحــاظ معنــا می تــوان بــه صــورت قضیــه موجبــه معدولــة المحمــول 
گــر ایــن قضیــه صــادق باشــد، بــدون تردیــد قضیــه  کــرد، یعنــی »بعــض الــف ب اســت«. حــال ا
کاذب خواهــد بــود. حــال آنکــه ایــن قضیــه، خــاف فــرض  نقیــض آن »هیــچ الــف ب نیســت« 
نخســتین مــا اســت. پــس بایــد قضیــه »هــر الــف، غ ب اســت« صــادق باشــد )اثبــات مطلــوب(.

د. ســالبه جزئیــه: نقــض محمــول ایــن قضیــه موجبــه جزئیــه اســت؛ مانند »بعضــی از فلزها 
کــه نقــض محمــول آن می شــود: »بعضــی از فلزهــا غیــر طاینــد«. بــه عبــارت  طــا نیســتند« 
دیگــر، هــرگاه قضیــه »بعــض الف هــا، ب نیســت« صــادق باشــد، قضیــه »بعــض الف هــا، غیــر 

ب اســت« نیــز صــادق خواهــد بــود.

کــه هــرگاه قضیــه »بعــض الف هــا، ب نیســت«  دلیــل قانــون منطقــی مذکــور آن اســت 
کــه عکــس نقیــض مخالــف آن اســت نیــز  صــادق باشــد، قضیــه »بعضــی غ ب هــا، الــف اســت« 
صــادق خواهــد بــود. عکــس مســتوى قضیــه بــه دســت آمــده عبــارت اســت از »بعــض الف هــا، 

کــه ایــن همــان مطلــوب مــا اســت. غ ب اســت« 
2. نقض موضوع 

ــول و  ــر محم ــدم تغیی ــض آن، ع ــه نقی ع ب ــو ــل موض ــت از تبدی ــارت اس ع عب ــو ــض موض نق
ع بــه صــورت زیــر  کیــف قضیــه. بنابرایــن در قضایــاى محصــوره، نقــض موضــو کــم و  تغییــر در 

خواهــد بــود:

ع ایــن قضیــه، ســالبه جزئیــه اســت؛ ماننــد »هــر نقــره اى  یــه: نقــض موضــو
ّ

کل الــف. موجبــه 

ع آن می شــود: »بعضــی از غیــر نقره هــا، فلــز نیســتند«. بــه عبــارت  کــه نقــض موضــو فلــز اســت« 
گــر قضیــه »هــر الــف، ب اســت« صــادق باشــد. قضیــه »بعــض غ الــف، ب نیســت« هــم  دیگــر، ا

صــادق خواهــد بــود.

کــه هــرگاه قضیــه »هــر الــف، ب اســت« صــادق باشــد، عکــس  دلیــل قاعــده مذکــور آن اســت 
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نقیــض موافــق آن یعنــی »هــر غ ب، غ الــف اســت« نیــز صــادق خواهــد بــود. چنانچــه از قضیــه 
کنیــم، قضیــه »بعــض غ الــف، غ ب اســت« نیــز  بــه دســت آمــده، عکــس مســتوى را اســتخراج 
صــادق خواهــد بــود. نقــض محمــول ایــن قضیــه می شــود: »بعــض غ الــف، ب نیســت« )اثبــات 

مطلــوب(.

ع معتبــر نــدارد. بــراى اثبــات قانــون مذکــور،  ب. موجبــه جزئیــه: ایــن قضیــه، نقــض موضــو

کــه در ایــن  ع آن بــه نحــو قضیــه جزئیــه صــادق نیســت  کنیــم نقــض موضــو کافــی اســت اثبــات 
کّلیــه نیــز صــادق نخواهــد بــود. صــورت به طــور حتــم دانســته می شــود بــه نحــو قضیــه 

ع و محمــول موجبــه  کــه هــرگاه نســبت میــان نقیــض موضــو دلیــل مطلــب فــوق آن اســت 
کّلیــه »هیــچ غ الــف، غ ب نیســت« صــادق خواهــد بــود.  جزئیــه، تبایــن باشــد1، قضیــه ســالبه 
کنیــم بــه قضیــه صــادق »هــر غ الــف،  گــر از قضیــه بــه دســت آمــده، نقــض محمــول را اســتخراج  ا
 ب اســت« خواهیــم رســید. چنانچــه ایــن قضیــه صــادق باشــد، الجــرم نقیــض آن یعنــی »بعــض 

کاذب خواهــد بــود )اثبــات مطلــوب(. غ الــف، ب نیســت« 

ــی  ــچ آهن ــد »هی ــت؛ مانن ــه اس ــه جزئی ــه، موجب ــن قضّی ع ای ــو ــض موض ــه: نق ی
ّ

کل ــالبه  ج. س

ع آن می شــود: »بعضــی غیرآهن هــا طــا هســتند«. بــه عبــارت  کــه نقــض موضــو طــا نیســت« 
گــر قضیــه »هیــچ الــف، ب نیســت« صــادق باشــد، عکــس مســتوى آن »هیــچ ب، الــف  دیگــر، ا
نیســت« هــم صــادق خواهــد بــود. در ایــن صــورت، عکــس نقیــض موافــق آن یعنــی »بعــض 
غ الــف، غ ب نیســت« نیــز صــادق خواهــد بــود. چنانچــه نقــض محمــول قضیــه بــه دســت آمــده 
کنیــم بــه قضیــه صــادق »بعضــی از غ  الــف، ب اســت« خواهیــم رســید )اثبــات  را اســتخراج 

مطلــوب(.

ع معتبــر نــدارد. بــراى اثبــات ایــن قانــون  د. ســالبه جزئیــه: ایــن قضّیــه، نقــض موضــو

کــه در ایــن  کنیــم نقــض آن بــه نحــو جزئــی صحیــح نیســت،  کافــی اســت اثبــات  منطقــی 
کّلــی نیــز صــادق نخواهــد بــود. صــورت بــه صــورت 

ع اعــم مطلــق  گاهــی در قضیــه ســالبه جزئیــه، موضــو کــه  دلیــل قاعــده فــوق آن اســت 
ــا  کــه نقیــض اعــم ب از محمــول اســت؛ ماننــد »بعضــی از حیوانــات، انســان نیســتند«، از آنجــا 

1 . در مثالهایی چون : »بعضی از حیوانات غیر انسان اند« ؛ ر.ک: درس سیزدهم.
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کّلیــه »هیــچ غ الــف، ب  خــود اخــص )نــه نقیــض اخــص( تبایــن دارد، بنابرایــن قضیــه ســالبه 
کاذب خواهــد  نیســت« صــادق اســت. در نتیجــه نقیــض آن یعنــی »بعــض غ الــف، ب اســت« 

بــود )اثبــات مطلــوب(.
3. نقض طرفین 

کــّم  ع و محمــول بــه نقیــض آنهــا، تغییــر در  نقــض طرفیــن عبــارت اســت از تبدیــل موضــو
کــه صــدق قضیــه همچنــان باقــی بمانــد. بنابرایــن، در  کیــف به گونــه اى  و عــدم تغییــر در 

ــود. ــه صــورت زیــر خواهــد ب ــاى محصــوره نقــض طرفیــن ب قضای

ــزى  ــه، موجبــه جزئیــه اســت؛ ماننــد »هــر فل یــه: نقــض طرفیــن ایــن قضّی
ّ

کل الــف. موجبــه 

کــه نقیــض آن می شــود: »بعضــی غیــر فلزهــا، غیــر هــادى  هــادى جریــان الکتریســیته اســت« 
گــر قضیــه »هــر الــف، ب اســت« صــادق باشــد، قضیــه »بعــض  )عایق(انــد«. بــه عبــارت دیگــر، ا

غ الــف، غ ب اســت« نیــز صــادق خواهــد بــود.

کــه هــرگاه قضیــه »هــر الــف، ب اســت« صــادق باشــد، قضیــه  دلیــل قانــون مذکــور آن اســت 
کــه عکــس نقیــض موافــق آن اســت نیــز صــادق می باشــد. بــا تبدیــل  »هــر غ ب، غ الــف اســت« 
قضیــه بــه دســت آمــده بــه عکــس مســتوى آن یعنــی »بعــض غ الــف، غ ب اســت« مطلــوب 

اثبــات خواهــد شــد.

ب(.موجبــه جزئیــه: ایــن قضّیــه، نقــض طرفیــن معتبــر نــدارد. بــراى اثبــات قانــون منطقــی 

کــه نقــض آن بــه نحــو جزئیــه صحیــح نیســت. در ایــن صــورت  کنیــم  کافــی اســت اثبــات  مذکــور 
کّلیــه نیــز صــادق نخواهــد بــود. به طــور حتــم، قضیــه 

ع و محمــول موجبــه  گاه نســبت میــان نقیــض موضــو کــه  دلیــل قاعــده فــوق آن اســت 
کّلیــه »هیــچ غ الــف، غ ب نیســت«  جزئیــه، تبایــن اســت. در چنیــن مــواردى  قضیــه ســالبه 
کاذب  صــادق اســت. در ایــن صــورت نقیــض آن یعنــی قضیــه »بعــض غ الــف، غ ب اســت« 

خواهــد بــود )اثبــات مطلــوب(.

یــه: نقــض طرفیــن ایــن قضّیــه، ســالبه جزئیــه اســت؛ ماننــد »هیــچ آهنــی، 
ّ

کل ج. ســالبه 

کــه نقــض طرفیــن آن می شــود: »بعضــی غیرآهن هــا، غیــر طــا نیســتند«. بــه  طــا نیســت« 
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ــف،  ــف، ب نیســت« صــادق باشــد، قضیــه »بعــض غ ال ــارت دیگــر، هــرگاه قضیــه »هیــچ ال عب
غ ب نیســت« نیــز صــادق خواهــد بــود.

کــه هــرگاه قضیــه »هیــچ الــف، ب نیســت« صــادق  دلیــل قانــون منطقــی مذکــور آن اســت 
کــه عکــس مســتوى آن اســت، صــادق خواهــد بــود.  باشــد قضیــه »هیــچ ب، الــف نیســت« 
در نتیجــه عکــس نقیــض موافــق آن، یعنــی قضیــه »بعــض غ الــف، غ ب نیســت« نیــز صــادق 

خواهــد بــود )اثبــات مطلــوب(.

ــی  ــون منطق ــات قان ــراى اثب ــدارد. ب ــر ن ــن معتب ــض طرفی ــه نق ــن قضّی ــه: ای ــالبه جزئی د. س

کــه در  کــه نقــض آن بــه نحــو قضیــه جزئیــه درســت نیســت  کنیــم  کافــی اســت اثبــات  مذکــور 
ــود. ــز صــادق نخواهــد ب کّلیــه نی ایــن صــورت به طــور حتــم قضیــه 

ع، اعــم مطلــق  گاه در قضیــه ســالبه جزئیــه، موضــو کــه  دلیــل چنیــن مطلبــی آن اســت 
کــه نقیــض اعــم،  از محمــول اســت، ماننــد »بعضــی از حیوانــات، انســان نیســتند«، از آنجــا 
کّلیــه »هــر غ الــف، غ ب اســت«  اخــص مطلــق از نقیــض اخــص اســت، بنابرایــن قضیــه موجبــه 
صــادق خواهــد بــود. در ایــن صــورت نقیــض آن یعنــی قضیــه »بعــض غ الــف، غ ب نیســت« 

کاذب خواهــد بــود )اثبــات مطلــوب(.

کارکرد عکس مستوى و نقض محمول در عکس نقيض 1 )برای مطالعه(

کــه در فراینــد  کارکردهــاى مفیــد و ارزشــمندى دارد  ل هاى مباشــر،  هــر یــک از اســتدال
دســت یابی بــه تصدیقــی نــو و تحصیــل اعتقــادى جدیــد، بســیار ســودمند اســت؛ از جملــه 

عکــس مســتوى و نقــض محمــول.

ل مباشــر، بــه ســهولت و ســرعت می تــوان عکــس  ع اســتدال بــا بهره گیــرى از ایــن دو نــو
نقیــض موافــق و مخالــف قضایاى محصــوره را بــه دســت آورد.

چگونگی دست یابى به عکس نقیض مخالف با استفاده از نقض محمول و عکس مستوى 

کنیــم، ســپس آن را عکــس مســتوى نماییــم بــه  هــرگاه قضیــه صادقــی را نقــض محمــول 
گــر قضیــه »هــر آهنــی، فلــز اســت« )اصــل( را  عکــس نقیــض مخالــف می رســیم؛ بــراى نمونــه ا

گرانمایه جناب آقاى عسکرى سلیمانی است. کتاب »معیار اندیشه« نوشته استاد  1 . این مطلب برگرفته از 
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ــه را  گــر ایــن قضّی ــز نیســت«. ا کنیــم، خواهیــم داشــت: »هیــچ آهنــی، غیــر فل نقــض محمــول 
کنیــم، خواهیــم داشــت: »هیــچ غیــر فلــزى آهــن نیســت«. ایــن قضیــه عکــس  عکــس مســتوى 

نقیــض مخالــف قضیــه اصــل خواهــد بــود.

بنابرایــن، بــا بهره گیــرى از قانــون زیــر بــه راحتــی می تــوان عکــس نقیــض مخالــف هــر 
قضّیــه اى را بــه دســت آورد:

نقــض محمــول قضیــه اصــل + عکــس مســتوى نقــض محمــول )منقــوض(– عکــس 
نقیــض مخالــف 

ــول و  ــض محم ــده نق ــت از دو قاع ــی اس ــف، ترکیب ــض مخال ــس نقی ــاب، عک ــن حس ــا ای ب
عکــس مســتوى.

کرده ایــم در عکــس نقیــض مخالــف  کــه در ایــن دو قاعــده ذکــر  بنابرایــن، رعایــت شــرایطی 
نیــز الزم اســت. بــه ایــن ترتیــب موجبــه جزئیــه، عکــس نقیــض نــدارد؛ زیــرا هــرگاه ایــن قضّیــه، 
کــه ســالبه جزئیــه، عکــس  گفتیــم  نقــض محمــول شــود بــه ســالبه جزئیــه تبدیــل می شــود و 
مســتوى نــدارد؛ بــراى مثــال قضیــه »بعضــی از حس دارهــا انســانند« صــادق اســت، ولــی قضیــه 

کاذب اســت. »بعضــی از غیرانســان ها، حــس دار نیســتند« 
چگونگی دست یابى به عکس نقیض موافق با استفاده از نقض محمول و عکس مستوى 

موافــق  نقیــض  عکــس  بــه  کنیــم،  محمــول  نقــض  را  مخالــف  نقیــض  عکــس  هــرگاه 
ــت  ــه دس ــه ب ــپس قضی ــود، س ــول می ش ــض محم ــدا نق ــل ابت ــه اص ــن، قضی ــیم. بنابرای می رس
آمــده عکــس مســتوى می شــود و در پایــان قضیــه عکــس شــده نقــض محمــول می شــود. بدیــن 
ترتیــب بــا بهره گیــرى از قانــون زیــر بــه راحتــی می تــوان عکــس نقیــض موافــق هــر قضّیــه اى را 

بــه دســت آورد:

نقــض محمــول قضیــه اصــل+ عکــس مســتوى نقــض محمــول )منقــوض( + نقــض 
محمــول قضیــه عکــس )معکــوس(– عکــس نقیــض موافــق 

موجبــه جزئیــه، عکــس نقیــض موافــق نــدارد؛ زیــرا عکــس نقیــض مخالــف نــدارد تــا بتــوان 
کــرد. بــراى نمونــه قضیــه »بعضــی از غیرانســان ها، حیواننــد« صــادق  آن را نقــض محمــول 
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کاذب اســت. گــزاره »بعضــی از غیــر حیوان هــا، انســانند«  اســت، ولــی 

 

چکيده 

گــر »اصل«  کــه ا  1. »نقــض« عبــارت اســت از تبدیــل قضّیــه اى بــه قضیــه دیگــر، به گونــه اى 
صــادق باشــد »نقــض« نیــز صــادق خواهــد بود.

ع، نقض محمول و نقض طرفین.  2. نقض بر سه قسم است: نقض موضو

ع  - نقــض محمــول عبــارت اســت از تبدیــل محمــول بــه نقیــض آن، عــدم تغییــر در موضــو
گــر اصــل صــادق باشــد، نقــض محمــول نیــز  کــه ا کیــف آن، به گونــه اى  کــم قضّیــه و تغییــر در  و 

صــادق خواهــد بــود.

ع بــه نقیــض آن، عــدم تغییــر محمــول و  ع عبــارت اســت از تبدیــل موضــو - نقــض موضــو
کیــف قضّیــه. کــم و  تغییــر در 

کــم  ع و محمــول بــه نقیــض آنهــا، تغییــر در  - نقــض طرفیــن عبــارت اســت از تبدیــل موضــو
کــه صــدق قضّیــه هم چنــان باقــی بمانــد. کیــف، به گونــه اى  و بقــاى 

 3. بــا اســتفاده از عکــس مســتوى و نقــض محمــول بــه ســهولت و ســرعت می تــوان عکــس 
نقیــض موافــق و مخالــف قضایاى محصــوره را بــه دســت آورد. فرمول هــاى ذیــل نشــان دهنده 

فراینــد تحصیــل مــوارد یاد شــده اســت:

- نقض محمول قضیه اصل+ عکس مستوى منقوض = عکس نقیض مخالف 

- نقــض محمــول قضیــه اصــل + عکــس مســتوى منقــوض+ نقــض محمــول قضیــه 
عکــس )معکــوس( = عکــس نقیــض موافــق 

پرسش ها 

کنید.  1. نقض را تعریف و حکم آن را بیان 

کنید. گانه اثبات   2. نقض محمول را تعریف و در قضایاى محصوره به طور جدا
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کنید. گانه اثبات  ع را تعریف و در قضایاى محصوره به طور جدا  3. نقض موضو

کنید. گانه اثبات   4. نقض طرفین را تعریف و در قضایاى محصوره به طور جدا

* هم اندیشی  

ل عکــس شــمرده- ل مباشــر نقــض را از توابــع اســتدال  1. چــرا برخــی از منطق دانــان اســتدال
ــد؟ ان

ل مباشــر نقــض را توضیــح   2. آیــا می توانیــد در ضمــن یــک مثــال فایــده منطقــی اســتدال
دهیــد؟

ع   3. آیــا می تــوان بــه روشــی غیــر از آنچــه در درس بیــان شــد نقــض محمــول، نقــض موضــو
کــرد؟ چگونــه؟ و نقــض طرفیــن قضایــا را اثبــات 

گفــت یکــی از احــکام  ل مباشــر نقــض دو حکــم بیــان شــده  اســت؛ آیــا می تــوان   4. در اســتدال
ذکــر شــده بــرای نقــض از حکــم دیگــر اســتنتاج می  شــود؟ چــرا و چگونــه؟ 
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درسسیوسوم

استقـــــــــــــــراء

انســان موجــودى متفکــر اســت. تــاش وى بــراى تبدیــل مجهــول بــه معلــوم، »فکــر« 
گســتره فکــر آدمــی  کــه جهــل بــر دو قســم تصــورى و تصدیقــی اســت،  نامیــده می شــود. از آنجــا 

نیــز در دو ناحیــه اســت:

1. تعریف یا ترتیب تصورات پیشین در جهت نیل به تصورى جدید؛

ل یا تاش ذهنی براى به دست آوردن تصدیقی نو. 2. استدال

کــه بــه صــورت  ل، جریانــی روشــمند اســت  تــاش ذهــن بــراى فراهــم آوردن یــک اســتدال
ــه  ل مباشــر، ذهــن بــه ظاهــر تنهــا از یــک قضّی مباشــر و غیرمباشــر انجــام می شــود. در اســتدال
ل غیرمباشــر بــراى اســتنتاج یــک تصدیــق  بــه قضّیــه اى دیگــر رهنمــون می شــود؛ اّمــا در اســتدال

کــرد. جدیــد بایــد از چنــد قضّیــه »مناســب« بــا »رعایــت ضوابــط و قوانیــن منطقــی« اســتفاده 

ل غیرمباشــر )حجــت( به لحــاظ صــورت، بــه ســه قســم تقســیم می شــود: اســتقراء،  اســتدال
تمثیــل و قیــاس.  در ایــن درس بــا یکــی از اقســام حجــت یعنــی اســتقراء آشــنا خواهیــم شــد. 

 

تعریف استقراء1

کــردن و کنجــکاوى اســت2 و در اصطــاح منطقی،  اســتقراء در لغــت بــه معنــاى جســت وجو 
کــه در آن، حکــم بــه دســت آمــده از بررســی چندیــن مــورد از افــراد یــک مجموعــه  حجتــی اســت 

کاربــردى، نوشــته اســتاد ارجمنــد جنــاب آقــاى  کتــاب ارزشــمند منطــق  ح ایــن مبحــث، وامــدار  1 . نگارنــده خــود را در چگونگــی طــر
دکتــر ســید علی اصغــر خنــدان می دانــد.

کنجکاوى است. کردن و هم اسم مصدر به معناى  2 . استقراء به لحاظ ادبی، هم مصدر متعدى به معناى جست وجو 
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ــی تعــدادی از  ــزان هــوش تحصیل ــراد آن تعمیــم داده می شــود؛1 ماننــد اینکــه »می ــه همــه اف ب
ــه  ــه هم ک ــم  ــه بگیری ــا نتیج ــودن آنه ــوش ب ــم و از باه کنی ــی  ــه ای را بررس ــوزان مدرس دانش آم

دانش آمــوزان آن مدرســه باهوش انــد«. 

ل استقرائی در دو مرحله انجام می شود: استدال

ع مورد نظر؛ الف. آزمون جزئیات، یعنی مشاهده و بررسی برخی از مصادیق موضو

کّلی. ب. جمع بندى و تعمیم احکام جزئی به دست آمده و نیل به حکم 

اقسام استقراء

گونه است: تام و ناقص. استقراء بر دو 

1. اســتقراء تــام: عبــارت اســت از بررســی و مطالعــه همــه جزئیــات یــک مجموعــه و عرضــه 

کــدام از  کنیــم و معلــوم شــود هــر  کاس را بررســی  کّلــی؛ ماننــد اینکــه »همــه افــراد یــک  حکــم 
کاس، دوازده ســاله اند«.  کنیــم همــه دانش آمــوزان آن  آنهــا دوازده ســال دارنــد و آن گاه حکــم 
چنیــن تصدیقــی برگرفتــه از اســتقراء تــام اســت. بنابرایــن، اســتقراء تــام، تنهــا در مجموعه هــاى 
کــه همــه افــراد آن قابــل مطالعــه و بررســی اند صــورت می گیــرد؛ امــا در مجموعه هــاى  محــدود 

نامحــدود، ممکــن نیســت. نتیجــه در اســتقراء تــام، یقینــی اســت.2

ــود آن در  ــل وج ــه دلی ــی، ب کّل ــه  ــم ب ــرایت دادن حک ــت از س ــارت اس ــص: عب ــتقراء ناق 2. اس

ــادى از جزئیــات - اعــم از جزئــی حقیقــی و اضافــی - آن؛ ماننــد اینکــه »چنــد تــن از  تعــداد زی
افــراد مدرســه را مــورد مطالعــه قــرار داده و ببینیــم باهــوش و داراى اســتعدادهاى درخشــانی اند 
کنیــم همــه دانش آمــوزان آن مدرســه، هــوش و اســتعداد درخشــان دارنــد«.  و ســپس حکــم 
کــه از  کامــل اســت؛ چــرا  نتیجــه بــه دســت آمــده از اســتقراء ناقــص، فاقــد قطعیــت و اعتبــار 
مشــاهده مــوارد معــدود، نمــی تــوان بــه نتیجــه اى قطعــی در همــه مــوارد رســید. از ایــن رو، در 

ــی اســت. کــه نتیجــه اســتقراء ناقــص، ظنــی و احتمال گفتــه می شــود  منطــق 

کثــر، بیشــتر،  گاهــی نتیجــه اســتقراء در قالــب قضّیــه اى بــا ســورهاى غیرکّلــی، ماننــد »ا

کــه بــا اســتقراء منطقــی  گاهــی ریاضی  دانــان بــرای اثبــات  قضایــای ریاضــی از روشــی بــه نــام »اســتقراء« اســتفاده می  کننــد   . 1
متفــاوت اســت. بــا ایــن حســاب هرگــز نبایــد  »اســتقراء ریاضــی « را بــا »اســتقراء منطقــی« بــه یــک معنــا دانســت.

2 . این قسم از استقراء را »قیاس مقّسم« نیز می  خوانند.    
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بســیار، اندکــی، بــه نــدرت و... « بیــان می شــود؛ از قبیــل »اســتقراءهاى آمــارى«. بایــد توجــه 
کلمــه، اســتنتاج نشــده  ــاى دقیــق  ــه معن ــی، ب کّل داشــت در چنیــن مــواردى هــر چنــد حکمــی 
اســت، امــا بــه جهــت تعمیــم احــکام جزئــی بــه دســت آمــده بــه مــوارد دیگــر، اســتقرائی ناقــص 

تحقــق یافتــه اســت.

کنید: به مثال هاى زیر توجه 

- حســن بــه علــت ســرعت غیرمجــاز در رانندگــی دچــار ســانحه شــد؛ حســین بــه جهــت 
ســبقت غیرمجــاز در رانندگــی دچــار ســانحه شــد؛ هــادى نیــز بــه علــت عــدم رعایــت فاصلــه 
کثــر ســوانح رانندگــی، بــه جهــت تخّلــف  مجــاز در رانندگــی دچــار ســانحه شــد و... . بنابرایــن، ا

از قوانیــن رانندگــی اســت.

کثــر مســیحیان  کاتولیــک، ثروتمندنــد. بنابرایــن ا - در شــهر مــا، ایــن چنــد نفــر مســیحی 
ــد. ــک، ثروتمندن کاتولی

کارخانــه موفــق نیســت؛ مجیــد  - بهــروز فــردى افســرده و منــزوى اســت و در مدیریــت 
کارایــی خوبــی نــدارد؛ حمیــد نیــز  شــخصی افســرده و منــزوى اســت و در مدیریــت مدرســه، 
ــراد افســرده و  ــه موفــق نیســت و... . بنابرایــن، اف افســرده و منــزوى اســت و در مدیریــت خان

کننــد. گــروه را بــه خوبــی مدیریــت  منــزوى بــه نــدرت می تواننــد یــک 

گــر اســتقراء ناقــص، مبتنــی بــر تعلیــل باشــد و در آن علــت حکــم،  کــه ا شــایان توجــه اســت 
ــم  کنی ــف  کش ــص  ــتقراء ناق ــه اس ــه ب ــد اینک ــد؛ مانن ــن باش ــد یقی ــد مفی ــود، می توان ــتنباط ش اس
علــت منبســط شــدن فلــز در اثــر حــرارت، طبیعــت آن اســت. در چنیــن صورتــی می توانیــم 
کــه »همــه فلــزات در حــرارت منبســط می شــوند«. بازگشــت چنیــن  کنیــم  به طــور یقیــن حکــم 

اســتقرائی در حقیقــت بــه »قیــاس« اســت و بــه آن »تجربــه« می گوینــد. 1

کــه در همــه اســتقراءهاى ناقــص، یــك قیــاس ضمنــی ظنــی وجــود دارد. قیــاس ضمنــی  1 . برخــی از منطق دانــان بــر ایــن باورنــد 
ــراد  ــراى بســیارى از اف ــراد ماهیــت ثابــت اســت، هــر حکمــی ب ــراى بســیارى از اف ــه صــورت ذیــل اســت: »ایــن حکــم ب اســتقرائی ب

ماهیــت ثابــت باشــد، بــراى همــه افــراد آن ثابــت خواهــد بــود«.
در درس ســی و چهــارم مبحــث قیــاس، و در بررســی قضایــاى تجربــی و تفــاوت آنهــا بــا اســتقراء در درس چهــل و چهــارم ایــن نکتــه، 

بــه تفصیــل توضیــح داده خواهــد شــد.
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راه هاى نقد تعميم استقرائی

کــه نتیجــه اش از طریــق تعمیــم احــکام امــور جزئــی و از راه اســتقراء بــه دســت  اســتداللی 
آمــده، از ســه طریــق قابــل نقــد اســت:

1. تشکیک در مقدمات 

ل مبتنــی بــر اســتقراء، تردیــد و تشــکیک در  یکــی از راه هــاى موفــق در نقــد یــک اســتدال
کــه نشــان دهیــم شــواهد مــورد اســتناد یــا واقعــًا وجــود  درســتی مقدمــات آن اســت؛ بــه ایــن معنــا 
کّلــی را از آن  نــدارد و یــا اینکــه بــه اشــتباه تفســیر شــده  اســت و در نتیجــه نمــی تــوان حکــم 

کنیــد: کــرد. بــه مثــال زیــر توجــه  شــواهد، اســتنتاج 

کار اخــاق نیکــو نــدارد؛ علــی پزشــک اســت و در محیــط  »رضــا پزشــک اســت و در محیــط 
کار خــوش اخــاق نیســت  کار اخــاق پســندیده ای نــدارد؛ حســن نیــز پزشــک اســت و در محــل 
ل را  کســی ایــن اســتدال گــر  کار خــود اخــاق خوبــی ندارنــد«. ا و... . بنابرایــن پزشــکان در محــل 
کــه  کســی اســت  کــه هــر پزشــکی دکتــر حقیقــی نیســت. پزشــک واقعــی  بکنــد، بــا ذکــر ایــن نکتــه 
ل فــوق  عــاوه بــر تخّصــص از حســن خلــق نیــز برخــوردار باشــد، به راحتــی  می تــوان در اســتدال

کــرد. خدشــه وارد 
2. تشکیک در حکایت گرى شواهد و نمونه ها

کــه ببینیــم نمونه هــا و شــواهد ارائــه شــده تــا چــه حــد می تواننــد نتیجــه  راه دوم ایــن اســت 
کنند. کّلــی اســتقراء را تاییــد 

کّلــی، دو امــر می توانــد باعــث خطــاى در نتیجه گیــرى  در ســیر از احــکام جزئــی بــه حکــم 
کمیــت شــواهد ایــن  کیفیــت انتخــاب آنهــا. منظــور از  کمیــت شــواهد و دیگــرى  شــود: یکــی 
ــه را  ــت نتیج کّلی ــد  ــه بتوانن ک ــتند  ــدازه اى هس ــه ان ــواهد ب ــا و ش ــا نمونه ه ــم آی ــه ببینی ک ــت  اس

کنیــد: کننــد یــا نــه. بــه ایــن مثــال توجــه  تأییــد 

»مســافرى وارد یــک شــهر غریــب می شــود و بــراى خریــد بــه دو مغــازه مــی رود و اتفاقــًا هــر 
ــخص  ــند. ش ــران می فروش گ ــه او  ــود را ب ــس خ ــد و جن ــاف را نمی کنن ــت انص ــازه دار رعای دو مغ
کــه همــه مغــازه داران آن شــهر  مســافر از ایــن دو برخــورد رنجیــده می شــود و نتیجــه می گیــرد 
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بی انصاف انــد«. اســتنتاج ایــن مســافر، بــه راحتــی قابــل نقــد اســت؛ زیــرا شــواهد مــورد اســتفاده 
کنــد. کــه بتوانــد قضــاوت او را دربــاره همــه مغــازه داران آن شــهر تاییــد  بــه انــدازه اى نیســت 

کــه بایــد توجــه داشــت بــراى تعمیــم اســتقرائی  کیفیــت انتخــاب شــواهد ایــن اســت  مــراد از 
کل افــراد نیســت؛ بلکــه  درســت، تنهــا فراوانــی شــواهد، دلیــل درســتی حکایت گــرى آنهــا از 
کــه  کّلــی درســت، بایــد نمونه هــا به گونــه اى انتخــاب شــوند  بــراى دســت یابی بــه یــک حکــم 
گــروه  ویژگی هــاى عمومــی و اصلــی کل افــراد را دارا باشــند، نــه اینکــه نماینــده و بیانگــر دســته و 
کل افــراد باشــند؛ ماننــد اینکــه بــراى بررســی و مطالعــه رفتــار عمومــی یــک جامعــه،  خاصــی از 
گران یــک  نمی تــوان تنهــا بــه بررســی رفتــار عــده اى در حالــت رانندگــی و یــا بررســی رفتــار تماشــا

گرچــه شــواهد مــا بســیار زیــاد باشــد. غ، پرداخــت؛  بــازى فوتبــال در ورزشــگاهی شــلو

3. تشکیک در صدق نتیجه 

کمــی  گــر در یــک اســتقراء همــه مقدمــات درســت باشــند و شــواهد و نمونه هــا نیــز به لحــاظ  ا
کافــی باشــند، هنــوز هــم راه بــراى نقــد تعمیــم اســتقرائی بــاز اســت. بــه نــکات موجــود  کیفــی  و 

کنیــد: در مثال هــاى زیــر توجــه 

کلمات و عبــارات موجود در مقدمات  کــه در نتیجــه آمده، همان  کلمــات و عباراتــی  - بایــد 
کــه ایــن  باشــد و معنــا و مفهــوم مغایــرى را افــاده نکنــد، در غیــر ایــن  صــورت نمی تــوان پذیرفــت 
ل شــود: »30 دبیرســتان از  نتیجــه از آن مقدمــات بــه دســت آمــده اســت؛ ماننــد اینکــه اســتدال
کــه 23  گرفتــه و مشــاهده شــده اســت  150 دبیرســتان یــک شــهر، مــورد آزمــون و بررســی قــرار 
دبیرســتان از 30 دبیرســتان در طــول ســال هاى اخیــر افــت تحصیلــی داشــته اند؛ بنابرایــن، 

مــدارس ایــن اســتان، افــت تحصیلــی دارنــد!«

از  ســخن  ل،  اســتدال مقدمــات  در  زیــرا  نیســت؛  قبــول  قابــل  ل  اســتدال ایــن  نتیجــه 
دبیرســتان هاى یــک شــهر بــود، امــا در نتیجــه، مســئله افــت تحصیلــی در مــدارس اســتان 

اســت. نادرســت  و  بی جــا  تعمیــم،  ایــن  و  شــده  ح  مطــر

کافــی و تصادفــی،  گوینــده از یــک سلســله احــکام جزئــی، هــر چنــد بــا نمونه گیــرى  گــر  ا
کلمــه( انجــام دهــد و در نتیجــۀ خــود از  بخواهــد نتیجه گیــرى »کّلــی« )بــه معنــاى دقیــق 
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ــردن  ک ــه  ــتداللی، ارائ ــن اس ــد چنی ــن راه نق ــد، بهتری ــتفاده نمای ــچ« اس ــا »هی ــه« ی ــات »هم کلم
کّلیــت  ــه حتــی یــک مــورد خــاف از  ــا ارائ ــی ب کّل ــرا حکــم  ــض اســت؛ زی ــال نق ــد مث ــا چن یــک ی
ــام  ــده در تم ــل آم ــه عم ــارى ب ــات آم ــق تحقیق ــر طب ــود: »ب ل ش ــتدال ــه اس ــد اینک ــد؛ مانن می افت
ــس از  ــا پ ــران آنه ــد - پس ــده و رئیس ان ــه فرمان ــادران در خان ــه م ک ــاالر -  ــادر س ــاى م خانواده ه
ل یــاد شــده بــه راحتــی قابــل نقــد اســت، بــه ایــن ترتیــب  ســی ســالگی ازدواج می کننــد«. اســتدال
کــه علی رغــم مادرســاالرى، پســران آنهــا قبــل  کــه خانــواده یــا خانواده هایــی را می تــوان یافــت 

کرده انــد! از ســی ســالگی ازدواج 

 

چکيده 

 1. تاش انسان براى تبدیل مجهول به معلوم »فکر« نامیده می شود.

ــر  ــر ب ل غیرمباش ــتدال ــود. اس ــام می ش ــر انج ــر و غیرمباش ــورت مباش ــه دو ص ل ب ــتدال  2. اس
ســه قســم اســت: اســتقراء، تمثیــل و قیــاس.

کــه در آن، حکــم بــه دســت آمــده از   3. اســتقراء، در اصطــاح منطقــی، حجتــی اســت 
بررســی چندیــن مــورد از جزئیــات یــک مجموعــه بــه همــه جزئیــات آنهــا تعمیــم داده می شــود.

ل اســتقرائی در دو مرحلــه انجــام می شــود: الــف. آزمــون افــراد، ب. جمع بنــدى   4. اســتدال
کّلــی. و تعمیــم احــکام جزئــی و نیــل بــه حکــم 

گونه است: تام و ناقص.  5. استقراء بر دو 

 6. استقراء از سه طریق ذیل قابل نقد است:

 7. الــف. تشــکیک در مقدمــات؛ ب. تشــکیک در حکایت گــرى شــواهد و نمونه هــا؛ ج. 
تشــکیک در صــدق نتیجــه.

پرسش ها 

 1. تفکر چیست و در چند ناحیه صورت می پذیرد؟
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کرده و انواع غیرمباشر را نام ببرید. ل مباشر و غیرمباشر را تعریف   2. استدال

کنید.  3. معناى لغوى و اصطاحی استقراء را با ذکر مثال تعریف 

کنید. ل استقرائی را بیان   4. مراحل استدال

کنید.  5. انواع استقراء را با ذکر مثال تعریف 

کنید.  6. راه هاى نقد تعمیم استقرائی را با ذکر مثال بیان 

* هم اندیشی
 1. آیا می دانید منظور از استقراء ریاضی چیست؟ 

ل  اســتقرائی  کثیراالنتشــار چنــد اســتدال  2. آیــا می توانیــد بــا مراجعــه بــه یکــی از روزنامه  هــای 
کنیــد؟ کنیــد و ســپس یــه یکــی از راه  هــای ارایــه شــده در درس آن را نقــد  ناقــص را ســراغ 

گفــت حضــرت ابراهیــم )ع( بــا اســتفاده از اســتقراء   3. آیــا بــر اســاس آیــات قرآنــی می  تــوان 
کــرد؟ چــرا؟ منطقــی ربوبیــت الهــی را اثبــات 

ل استقرائی چیست؟   4. به نظر شما رایج ترین خطای فکر هنگام استفاده از استدال
 5. از قیاس مقّسم یا َمقسم چه می  دانید؟
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درسسیوچهارم

تمثیــــــل 

ل غیــر مباشــر بــه ســه قســم تقســیم می  شــود: اســتقراء، تمثیــل و قیــاس  دانســتیم اســتدال
گذشــته بــا اســتقراء آشــنا شــدیم؛ در ایــن درس بــا یکــی دیگــر از اقســام حجــت یعنــی  . در درس 

تمثیــل آشــنا می شــویم. 

 

تعریف تمثيل 

ع بــه موضوعــی دیگــر، بــه دلیــل  تمثیــل عبــارت اســت از ســرایت دادن حکــم یــک موضــو
وجــود نوعــی مشــابهت بیــن آن دو.1 ماننــد »هــادى و مهــدى برادرنــد، هــادى باهــوش اســت، 
بنابرایــن مهــدى نیــز باهــوش اســت«. در ایــن مثــال، هــادى و مهــدى بــه جهــت بــرادر بــودن 

بــه یکدیگــر شــبیه اند و حکــم باهــوش بــودن از یکــی بــه دیگــرى ســرایت داده شــده اســت.

در محاوره، آثار ادبی، اخاقی، علم فقه و اصول، به تمثیل، قیاس می گویند؛ مانند:

-  در قیــاس بــه نفــس، شــخص خــود را اصــل دانســته و افــراد دیگــر را از طریــق تمثیــل بــه 
خــود، محکــوم بــه احــکام خویــش می دانــد.

کو چو خود پنداشت صاحب دلق را - از قیاسش، خنده آمد خلق را        

- قیاس در فقه شیعی، معتبر نیست.

کتاب هــاى منطقــی، تمثیــل چنیــن تعریــف شــده اســت: ســرایت دادن حکــم یــك جزئــی بــه جزئــی دیگــر بــه دلیــل  1 . در بســیارى از 
گاه حکمــی از یــك  کــه  ــی از اشــکال نیســت، چــرا  ــاد شــده خال گــر مــراد از جزئــی، جزئــی حقیقــی باشــد تعریــف ی مشــابهت آن دو. ا
ــارهاى  ــات و فش ــه احساس ک ــاز دارد  ــان نی ــد »انس ــود؛ مانن ــرایت داده می ش ــن آن دو، س ــابهت بی ــق مش ــر از طری ــی دیگ کل ــه  ــی ب کل
گــر  کــه ا کنــد وگرنــه تحملــش تمــام می شــود و دق می کنــد، زیــرا انســان ماننــد دیــگ بخــار می مانــد  درونــی خــود را بــه نحــوى آزاد 
کلــی دیگــر )انســان(  کلــی )دیــگ بخــار( بــه  همــه منافــذ آن بســته باشــد، ســرانجام منفجــر خواهــد شــد«. در ایــن مثــال حکــم یــك 

ســرایت داده شــده اســت.
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ارکان تمثيل 

ل تمثیلی بر چهار رکن استوار است: هر استدال

که واجد حکم است. 1. اصل: موضوعی 

که حکم به آن سرایت داده می شود. ع: موضوعی  2. فر

ع. 3. جامع: جهت مشابهت موجود در اصل و فر

ــه  ــال ســرایت آن ب ــه دنب ــت و ب ــل حتمــی اس ــود آن در اص ــه وج ک ــنادى  ــم: اس 4. حک
ع هســتیم. فــر

ع، »بــرادر بــودن« جامــع و »باهــوش  در مثــال یــاد شــده، »هــادى« اصــل، »مهــدى« فــر
ــت. ــم اس ــودن« حک ب

ــر نمی شــود و یافتــن وجــه شــباهت بیــن اصــل  ل هاى تمثیلــی، جامــع ذک کثــر اســتدال در ا
ــا دولت مــردان  گاه ب گذاشــته می شــود؛ ماننــد »هیــچ وقــت و هیــچ  ــر عهــده مخاطــب  ع ب و فــر
کــرد«. در ایــن مثــال، نقــش  مشــاجره نکنیــد؛ زیــرا نبایــد بــا بازى کنــان خــط حملــه بحــث 
ــه دانســته شــده اســت. برخــی از شــباهت هاى  ــط حمل ــان خ دولت مــردان، همچــون بازى کن
کــه هــر یــک  ایــن دو، عبــارت اســت از: دولــت و تیــم فوتبــال، هــر دو مرکــب از اعضایــی هســتند 
گــروه باشــد و هــر  ــا ســایر افــراد  کــس بایــد هماهنــگ ب وظایــف مشــخصی دارنــد. فعالیــت هــر 
کنــش نشــان می دهــد  کــه در برخــی مــوارد به طــور ســریع و قاطــع وا گــروه داراى عضــوى اســت 

و... .

کاربرد تمثيل 

گســترده اى در شــعر، ادب، هنــر، وعــظ، خطابــه، اخــاق، سیاســت،  کاربــرد بســیار  تمثیــل، 
گــون بایــد  گونا کام و... دارد. آنچــه در مواجهــه بــا تمثیل هــاى  تبلیــغ، تعلیــم، طنــز، فلســفه، 
گاه بــراى  ل بــه کار مــی رود و  گاه در مقــام اســتدال کــه تمثیــل  بــه آن توجــه داشــت، ایــن اســت 
تقریــب یــک مطلــب بــه ذهــن. در صــورت اخیــر تمثیــل اساســًا نقــش اســتداللی نــدارد و شــخص 
کــردن زمینــه تفکــر و تأمــل بــراى مخاطــب اســت و  ع، یــا بــه دنبــال فراهــم  بــا تشــبیه دو موضــو

یــا تفهیــم بهتــر مطالــب؛ ماننــد:
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گفت: به زنبور بی عسل. گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟  - لقمان را 

- مؤمن نسبت به برادر مؤمن خود، مانند آینه است.

ارزش معرفتی تمثيل 

کــم  ل غیرمباشــر - به لحــاظ صــورت - تمثیــل، ضعیف تریــن و  در میــان انــواع اســتدال
ع نمی توانــد دلیــل تاّمــی  ل اســت؛ زیــرا وجــود مشــابهت بیــن دو موضــو ع اســتدال ارزش تریــن نــو
ل  گفته انــد: نتیجــه اســتدال بــر مشــابهت آن دو در همــه جهــات از جملــه حکــم باشــد. از ایــن رو 
ل، صــادق  گــر مقدمــات اســتدال کــه ا تمثیلــی از قطعیــت برخــوردار نیســت؛ یعنــی چنــان نیســت 
باشــد، نتیجــه آن نیــز حتمــًا صــادق باشــد. البتــه فراوانــی و شــدت مشــابهت می توانــد نتیجــه 
احتمالــی را تــا ســرحد »ظــن« بــاال بــرد، امــا هرگــز آن را بــه مــرز »یقیــن« و »قطــع« نخواهــد رســاند. 
بدیــن ترتیــب، اســتقراء تــام، مفیــد یقیــن، اســتقراء ناقــص، مفیــد ظــن و تمثیــل، مفیــد احتمــال 
یــا ظنــی ضعیــف اســت. ســّر ظنــی بــودن نتیجــه در اســتقراء ناقــص و احتمالــی بــودن حکــم در 
ــه در اســتقراء، عنصــر »تکــرار مشــاهده« وجــود دارد و ایــن خــود موجــب  ک تمثیــل ایــن اســت 
ــر تکــرار اســتوار نیســت و از ایــن رو،  اجتمــاع احتمــاالت یعنــی ظــن اســت؛ امــا تمثیــل اساســًا ب

افــزون بــر احتمــال یــا ظنــی ضعیــف، نتیجــه اى بــه دســت نمی دهــد.

کشــف شــود جامــع تمــام علــت حکــم در اصــل  شــایان توجــه اینکــه، چنانچــه در تمثیلــی 
ع نیــز تصدیــق می شــود1. بازگشــت چنیــن تمثیلــی در  اســت به طــور یقیــن، همــان حکــم در فــر

حقیقــت بــه قیــاس اســت2.
راه هاى نقد استدالل تمثيلی 3

ل تمثیلی وجود دارد: دو راه براى نقد استدال

ع در  گــر در اســتداللی ادعــا شــود دو موضــو کــه ا 1. تشــکیک در تشــابه: مــراد ایــن اســت 

که هرگاه تمام علت یك معلول، محقق شود وجود معلول حتمی خواهد بود. 1 . چرا 
گاه ظنــی  کــه بســته بــه مقدمــات آن،  کــه در هــر تمثیلــی یــك قیــاس ذهنــی وجــود دارد  2 . برخــی از منطق دانــان بــر ایــن باورنــد 
گــر چنیــن نباشــد مفیــد ظــن اســت. قیــاس  گاه یقینــی اســت. چنانچــه »جامــع« علــت ثبــوت حکــم در اصــل باشــد مفیــد یقیــن و ا  و 
کــه بــراى  ضمنــی تمثیــل ایــن اســت: »ایــن حکــم بــراى یکــی از دو مشــابه؛ بــه جهــت وجــود وجــه شــبه؛  ثابــت اســت؛ هــر حکمــی 

یکــی از دو مشــابه ثابــت باشــد، بــراى دیگــرى هــم ثابــت اســت«.
کاربردى« نوشته استاد ارجمند جناب آقاى سیدعلی اصغر خندان است. 3 . این بحث برگرفته از »منطق 
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کنیــد: کــرد. بــه ایــن مثــال توجــه  جهاتــی مثــل هــم هســتند، می تــوان در جهــات تشــابه تردیــد 

ماننــد  ســال خوردگان،  درمانــی  مراقبت هــاى  بــراى  فــراوان  هزینه هــاى  »صرف کــردن 
کــه فرســوده شــده باشــد، بایــد  کــردن مــال بــراى یــک ماشــین فرســوده اســت. ماشــینی  تلــف 

دور انداختــه شــود«.

گذشــت  کــه بــا  ایــن تشــابه درســت نیســت، زیــرا انســان ها بــر خــاف ماشــین، ابــزار نیســتند 
کــه بــه افــراد  زمــان و فرســوده شــدن، دور انداختنــی باشــند. ارزش هــاى انســانی حکــم می کنــد 
گرامــی  گذشــته آنهــا را بــا پرســتارى از ایشــان  پیــر و ســال خورده احتــرام بگذاریــم و زحمــات 
کــه بــا ناتوانــی  بداریــم. عــاوه بــر ایــن، شــخصیت انســانی بــه جســم و تــوان ظاهــرى او نیســت 
گــر کســی معتقــد بــه ارزش هــاى انســانی هــم  کــرد. حتــی ا کار افتــاده تلقــی  جســمی بتــوان او را از 
کنشــی  نباشــد، بــاز هــم تشــابه فــوق، صحیــح نیســت؛ زیــرا چنــان برخــوردى بــا ماشــین هیــچ وا
گوینــده نیــز بایــد  گــر ایــن برخــورد بــا افــراد ســال خورده متــداول شــود، خــود  را در پــی نــدارد، امــا ا

منتظــر چنیــن روزى  باشــد!

ل تمثیلــی ایــن اســت  2. پذيــرش تشــابه و افــزودن شــباهت جديــد: راه دیگــر در نقــد اســتدال

ع را بپذیریــم، امــا تشــابه جدیــدى را میــان آن دو ایجــاد کنیــم  کــه وجــود تشــابه میــان دو موضــو
کنیــد: گرفتــه شــود. بــه ایــن مثــال توجــه  کــه بــه موجــب آن، نتیجــه دیگــرى 

گفــت: چــرا این قــدر ســیر و  »نقــل اســت روزى شــخصی نــزد عارفــی آمــد؛ عــارف بــه او 
گــر یــک جــا بمانــد چهــره اش افســرده می گــردد  ســیاحت می کنــی؟ آن شــخص پاســخ داد: آب ا

ــا نگنــدى!« ــاش ت ــا ب گفــت: دری ــه او  گنــد می گیــرد! عــارف ب و بــوى 

 

چکيده 

ع بــه موضوعــی دیگــر، بــه   1. تمثیــل عبــارت اســت از ســرایت دادن حکــم یــک موضــو
دلیــل وجــود نوعــی مشــابهت بیــن آن دو.

 2. در محاوره، آثار ادبی، علم فقه و اصول، به تمثیل، قیاس می گویند.
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ع، جامع و حکم استوار است.   3. تمثیل بر چهار رکِن اصل، فر

گاه براى تقریب یک مطلب به ذهن. ل به کار می رود و  گاه در مقام استدال  4. تمثیل، 

پرسش ها 

کنید.  1. تمثیل را با ذکر مثال تعریف 

 2. ارکان تمثیل را در ضمن مثالی توضیح دهید.

 3. کاربرد تمثیل را بیان نمایید.

کنید.  4. ارزش معرفتی تمثیل را تبیین 

کنید. ل تمثیلی را با ذکر مثال بیان   5. راه هاى نقد استدال

ل تمثیلی را توضیح دهید.  6. نتیجه استدال

که از قلمرو نقد خارجند، توضیح دهید.  7. انواعی از تمثیل را 

* هم اندیشی 
ل  های جامع تمثیلی جامع ذکر نمی  شود؟  1. چرا در بسیاری از استدال

 2. در ضمن یک مثال توضیح دهید چگونه یک تمثیل می  تواند مفید یقین باشد.

ل غیر مباشر تمثیل چیست؟  3. مهمترین هدف منطقی از معرفی استدال

کریم از تمثیل منطقی استفاده شده  است؟ چگونه؟  4. آیا در قرآن 

ــا ذکــر مثــال بــرای تفهیــم یــک مطلــب مربــوط بــه حــوزه تصــورات و   5. توضیــح دهیــد آی
ــا حــوزه تصدیقــات و اســتفاده از تمثیــل منطقــی؟ ــا مرتبــط ب رســم ناقــص اســت ی
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درسسیوپنجم

قیــــــــــــاس 

کــه نقــش مهــم در  ل  غیــر مباشــری   از مهم تریــن اقســام حجــت، قیــاس اســت؛ اســتدال
ل  های بشــری بــه صــورت  ل ایفــا می کنــد. بخــش عظیمــی از ســاختمان اســتدال عرصــه اســتدال
ــری  ــه یادگی ــوان ب ــام آن می  ت ــری اقس گی ــاس و فرا ــنایی قی ــا آش ــت. ب ــده  اس ــاخته ش ــاس س قی
روش درســت آن پرداخــت. در ایــن درس بــا تعریــف قیــاس، ارزش و اقســام آن آشــنا خواهیــم 

شــد.   

 

تعریف قياس 

کــه در صــورت پذیــرش آنهــا، ذهــن  قیــاس، قولــی مرکــب از چنــد قضّیــه اســت، به گونــه اى 
انســان وادار بــه پذیــرش قــول دیگــرى به عنــوان نتیجــه می شــود؛ ماننــد: علــی انســان اســت، 

هــر انســانی متفکــر اســت؛ بنابرایــن علــی متفکــر اســت.

در تعریف مذکور نکات زیر نیازمند توضیح است:

گفتارهــاى مرکــب  الــف. قیــاس از ســنخ »قــول« یعنــی مرکــب تــام خبــرى اســت. بنابرایــن 
از جمــات امــرى یــا اســتفهامی، قیــاس خوانــده نمی شــود.

ب. قیــاس همــواره از »چنــد قضّیــه« ترکیــب شــده اســت. منظــور از »چنــد قضّیــه«، دو 
کــرد قیاس هــاى بســیط، از دو قضّیــه  قضّیــه یــا بیشــتر اســت؛ زیــرا چنان کــه ماحظــه خواهیــم 
یــا بیشــتر تشــکیل می شــود. بنابرایــن، اســتنتاج هاى  از ســه قضّیــه  و قیاس هــاى مرکــب، 

ــوند. ج می ش ــار ــاس خ ــف قی ــض از تعری ــل و نق ــس، تقاب ــد عک ــه مانن ــک مقدم ــر ی ــی ب مبتن

نیــز  را  نتیجــه  آنهــا،  پذیــرش  صــورت  در  کــه  اســت  قضایایــی  ع  مجمــو قیــاس،  ج. 
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کــه نتیجــه بــه دســت آمــده نادرســت باشــد! ماننــد: »خفــاش پرنــده  می پذیریــم، هــر چنــد 
اســت، هــر پرنــده اى تخم گــذار اســت؛ بنابرایــن خفــاش تخم گــذار اســت«. نتیجــه قیــاس فــوق 
ــک  ــه ی ک ــه دوم  ــرا مقدم ــد، زی ــات می باش ــتی مقدم ــی از نادرس ــر ناش ــن ام ــت و ای ــت اس نادرس

کّلیــه اســت، درســت نیســت. قضّیــه موجبــه 

کــه امــرى غیــر از منتــج بــودن آن اســت، بســتگی بــه  درســتی و مقبولیــت نتیجــه قیــاس 
ــات دارد. ــدق مقدم ص

آنچــه در تعریــف قیــاس و شــکل گیرى آن نقــش تعیین کننــده دارد، درســتی ســاختار آن 
اســت. در ایــن فصــل از احــکام و قواعــد منطقــی مربــوط بــه ســاختار و صورت بنــدى صحیــح 

ــود. ــث می ش ــتنتاج بح اس

د. بــا پذیــرش مقدمــات یــک قیــاس، ذهــن »وادار« بــه پذیــرش قــول دیگــر )نتیجــه( 
می شــود؛ یعنــی بیــن قضایــاى ترکیــب یافتــه و نتیجــه، رابطــه اســتلزام وجــود دارد. بــه عبــارت 
دیگــر، ممکــن نیســت در قیــاس، مقدمــات پذیرفتــه و نتیجــه انــکار شــود؛ زیــرا ایــن امــر، 
گــر »الــف ب اســت و هــر ب ج اســت، بایــد الــف ج باشــد«، چــه اینکــه  مســتلزم تناقــض اســت. ا
گــر »الــف ج اســت«  بــه مقتضــاى مقدمــه اول و دوم، الــف، عــاوه بــر هــر ب، ج اســت. حــال ا

انــکار شــود، آشــکارا بــه تناقــض تــن داده ایــم.

کــه عاوه بــر پذیــرش مقدمات،  یــک یــا چنــد قضّیــه در صورتــی مســتلزم قضیــه دیگــر اســت 
ل،  ل نیــز درســت باشــد. در چنیــن وضعیتــی نتیجه دهــِی اســتدال کــم بــر اســتدال ســاختار حا
نیســت:  قیــاس  زیــر،  ِل  اســتدال نظــر منطقــی،  از  بنابرایــن  اســت.  اجتناب ناپذیــر  و  حتمــی 
»هیــچ آســیایی، اروپایــی نیســت؛ هیــچ اروپایــی ژاپنــی نیســت؛ بنابرایــن هیــچ آســیایی، ژاپنــی 
نیســت!«، زیــرا علی رغــم درســتی مقدمــات آن، بــه دلیــل نادرســتی ســاختار ترکیــب قضایــا، 

ذهــن آدمــی وادار بــه پذیــرش نتیجــه نیســت.

گفتــه می شــود و نتیجــه جــزء قیــاس نیســت؛ بلکــه  ع مقدمــات  هـــ. قیــاس، تنهــا بــه مجمــو
حاصــل قیــاس و بیــرون از آن اســت1.

کــه  1 . برخــی از منطق دانــان قیــد دیگــری را نیــز بــه تعریــف قیــاس افزوده انــد: قیــاس قــول مرکبــی از چنــد قضیــه اســت به گونــه ای 
گفتارهــای  در صــورت پذیــرش آنهــا، ذهــن انســان »ذاتــًا« وادار بــه پذیــرش قــول دیگــری بــه عنــوان نتیجــه می شــود. ایــن قیــد، 
ج می کنــد.  کــه پذیــرش آنهــا مســتلزم قــول دیگــری اســت اّمــا نــه »ذاتــًا« بلکــه بــه واســطه قضیــه ای بیــرون از قیــاس، خــار مرکبــی را 
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ل غیرمباشــر )حجــت( بــه اعتبــار صــورت بــه ســه قســم  کــه دانســتیم، اســتدال همان طــور 
تمثیــل، اســتقراء و قیــاس تقســیم می شــود. تمثیــل و اســتقراء ناقــص در منطــق اعتبــارى 
گرچــه از نظــر منطقــی  کــه از آن، حکــم یقینــی اســتنتاج نمی شــود. اســتقراء تــام نیــز ا نــدارد، چــرا 
ل هاى ســه گانه  معتبــر اســت، امــا در علوم تجربــی، غالبــًا دســت نیافتنی اســت. از میــان استدال
فــوق، قیــاس اساســی ترین و معتبرتریــن شــکل اســتنتاج اســت، زیــرا هنــگام درســتی صــورت 

قیــاس، نتیجــه دهــی آن حتمــی و اجتنــاب ناپذیــر اســت.

اقسام قياس 

ــی و به لحــاظ مراحــل  ــه اســتثنایی و اقتران ــار ســاختار صــورى ب ــه اعتب ل قیاســی ب اســتدال
ــود. ــیم می ش ــب تقس ــیط و مرک ــه بس ــتنتاج ب اس

1. قیاس اقترانی و استثنايى 

الف. قیاس اقترانی 

کــه در آن، اجــزاى نتیجــه، در مقدمــات منتشــر بــوده و نتیجــه به طــور  قیاســی اســت 
کامــل در یــک مقدمــه ذکــر نشــده اســت؛ ماننــد: »علــی انســان اســت، هــر انســانی متفکــر اســت؛ 
کــه اجــزاى نتیجه انــد، هــر یــک  بنابرایــن علــی متفکــر اســت«. در ایــن مثــال »علــی« و »متفکــر« 

بــه تنهایــی در مقدمــه اى قــرار دارنــد.

ــن و  ــه، قری ــزاى نتیج ــک از اج ــر ی ــه ه ک ــد  ــت اقترانــی می خوانن ــدان جه ــاس را ب ــن قی ای
ل اســت. همــراه مقدمــه اى از اســتدال

»مقدمتیــن«  را  آنهــا  کــه  می شــود  تشــکیل  قضّیــه  دو  از  دســت کم  اقترانــی  قیــاس  هــر 
ع  ع و محمــول. موضــو می خواننــد. نتیجــه، خــود از دو جــزء اصلــی ترکیــب شــده اســت: موضــو

کبــر« می نامنــد. کبــر« یــا »حــد ا در نتیجــه را ، »اصغــر« یــا »حــد اصغــر« و محمــول آن را »ا

کــه  گرفتــه اســت »صغــرا« و قضّیــه اى  کــه حــد اصغــر در آن جــاى  در ایــن قیــاس مقدمــه اى 

مثــًا بــرای اســتداللی چنیــن »الــف مســاوی ب اســت، ب مســاوی ج اســت« بنابرایــن »الــف مســاوی ج اســت«، مقدمــه دیگــری 
کــه بــدون افــزودن آن نتیجــۀ مذکــور بــه دســت نمی آیــد. آن مقدمــه عبــارت اســت از اینکــه: »هــرگاه دو شــیئ بــا یکدیگــر  نیــاز اســت 

مســاوی باشــند و شــیئ   ســومی بــا یکــی از آنهــا مســاوی باشــد، الجــرم آن شــیئ ســوم بــا دیگــری نیــز مســاوی خواهــد بــود«.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ صورت

 

 

 



274

دانــــــش منطـــــــق

کــه در هــر دو مقدمــه،  کبــر« در آن ذکــر شــده اســت، »کبــرا« نــام دارد. بــه لفــظ یــا عبارتــی  »حــد ا
بنابرایــن در مثــال »عدالــت زیبــا  یــا »حــد اوســط« می گوینــد.  نیــز »وســط«  تکــرار می شــود 
ــت ســتودنی اســت«، »عدالــت« حــد اصغــر  اســت، هــر زیبایــی ســتودنی اســت؛ بنابرایــن عدال
کــه دربردارنــده حــد اصغــر اســت  کبــر و »زیبــا« حــد اوســط، مقدمــه نخســت  و »ســتودنی« حــد ا

کبــر اســت »کبــرا« نامیــده می شــود. کــه دربردارنــده حــد ا »صغــرا« و مقدمــه دوم 

ب. قیاس استثنايى 

کامــل در یــک مقدمــه حضــور دارد؛  کــه در آن نتیجــه یــا نقیــض آن، به طــور  قیاســی اســت 
گــر بــاران ببــارد زمیــن خیــس می شــود، لیکــن بــاران می بــارد؛ بنابرایــن زمیــن خیــس  ماننــد: »ا

می شــود«.

نیســت؛  لیکــن موحــد  اســت،  باشــد موحــد  ایــن شــخص مســلمان  گــر  »ا مثــال دیگــر: 
نیســت«. مســلمان  بنابرایــن 

ل  در مثــال نخســت، خــود نتیجــه و در مثــال دوم نقیــض نتیجــه در مقدمــه اّول اســتدال
ذکــر شــده اســت.

دوم  مقدمــه  اســتثناى  از  نتیجــه  کــه  می خواننــد  »اســتثنایی«  رو  آن  از  را  قیــاس  ایــن 
ــه  ــاس، قضی ــن قی ــد. در ای ــت می آی ــن« بدس ــا«و »لیک ــی«، »ام ــل »ول ــی از قبی ــک الفاظ کم ــه  ب
کبــرا اســت1. اســتثنایی بــه منزلــۀ حــد اوســط قیــاس اقترانــی اســت و قضیــۀ شــرطیه بــه منزلــۀ 

گاه بــه دالیلــی چــون »ایجــاز« و »وضــوح«، یکــی از مقدمــات قیــاس  قابــل توّجــه اینکــه، 
گفتــه می شــود. چنانچــه مقدمــه  کــه در ایــن صــورت بــه آن »قیــاس مضمــر«  حــذف می شــود 
کبــرا باشــد آن را »قیــاس ضمیــر« می نامنــد. بــا ایــن حســاب هــر قیــاس ضمیــرى  محــذوف 

مضمــر اســت لکــن هــر قیــاس مضمــرى لزومــًا قیــاس ضمیــر نیســت.
2. قیاس ساده و مرکب 

کــه قابــل تحلیــل بــه قیاس هــاى متعــدد  الــف. قیــاس ســاده یــا بســیط: اســتداللی اســت 
ــا  ــن ط ــت؛ بنابرای ــیته اس ــان الکتریس ــادى جری ــزى ه ــر فل ــت، ه ــز اس ــا فل ــد: »ط ــت؛ مانن نیس

1 . در سراســر بحــث قیــاس اصطاحــات دیگــری چــون: صــورت، مطلــوب و نتیجــه نیــز متــداول اســت. منظــور از صــورت چگونگــی 
ــت.  ــه اس ــه کار رفت ل ب ــتدال ــه در اس ک ــت  ــه ای اس ــر قضی ــه ه ــراد از مقدم ــت. م ل اس ــتدال ــاختار اس ــا و س ــن قضای گرفت ــرار  ــم ق ــار ه کن

کــه پــس از اثبــات آن را نتیجــه می نامیــم. ل بــه دنبــال اثبــات آن هســتیم  کــه در اســتدال مقصــود از مطلــوب قضیــه ای اســت 
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هــادى جریــان الکتریســیته اســت«.

کــه از چنــد قیــاس بســیط فراهــم آمــده باشــد؛ ماننــد:  ب. قیــاس مرکــب: اســتداللی اســت 
»طــا فلــز اســت، هــر فلــزی هــادى جریــان الکتریســیته اســت، طــا هــادی جریــان الکتریســیته 
اســت، هــر هــادی جریــان الکتریســیته ارزشــمند اســت؛ بنابرایــن طــا ارزشــمند اســت«. در ایــن 
ــان الکتریســته اســت« و نیــز نتیجــۀ آن  کبــراى قیــاس نخســت »هــر فلــزى هــادى جری مثــال 
کــه در مرحلــه دوم ایــن قیــاس مرکــب، نقــش صغــرا را  »طــا هــادى جریــان الکتریســته اســت« 

کــرده حــذف شــده اســت. نیــز ایفــا 

آشنايى با برخی از قياس هاى مرکب 
ــر  ــج در آن ذک ــه همــۀ مقدمــات و نتای ک ــارت اســت از قیــاس مرکبــی  - قیــاس موصــول: عب
می شــود؛ ماننــد: »علــی شــیعه اســت، هــر شــیعه اى مســلمان اســت، علــی مســلمان اســت. هــر 

مســلمانی موّحــد اســت؛ پــس علــی موّحــد اســت«.

کــه نتیجــه در آن ذکــر نمی شــود؛  ماننــد:  - قیــاس مفصــول: عبــارت اســت از قیــاس مرکبــی 
»علــی شــیعه اســت، هــر شــیعه اى مســلمان اســت، هــر مســلمانی موّحــد اســت؛ پــس علــی موّحــد 

است«.

کاربــرد بیشــترى دارد؛ زیــرا غالبــًا بــه جهــت واضــح بــودن نتایــج  قیــاس مفصــول، در علــوم 
میانــی، آنهــا را حــذف می کننــد.

ل، مطلــوب از طریــق ابطــال نقیــض آن، اثبــات می شــود.  - قیــاس ُخلــف: در ایــن اســتدال
کــرده و نشــان می دهیــم  بــراى اثبــات بطــان نقیــض مطلــوب ابتــدا آن نقیــض را صــادق فــرض 
کــه درســتی آنهــا را پذیرفته ایــم جمــع شــود، بــه تناقــض منجــر  ــا برخــی از قضایایــی  گــر ب کــه ا
گرفــت  کــه تناقــض باطــل اســت از وجــود چنیــن تناقضــی می تــوان نتیجــه  خواهــد شــد! از آنجــا 
کاذب اســت. بنابرایــن، اصــل  کرده ایــم، یعنــی نقیــض نتیجــه،  کــه آنچــه را صــادق فــرض 
ل مطلــوب مــا اســت: »برخــی از  کنیــد صحــت ایــن اســتدال نتیجــه صــادق اســت. مثــًا فــرض 

الف هــا ب نیســتند، هــر ج ب اســت؛ پــس برخــی از الف هــا ج نیســتند«.

گــر »برخــی از الف هــا ج  اثبــات مطلــوب از طریــق قیــاس خلــف بــه صــورت زیــر اســت: ا
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نیســتند« صــادق نباشــد، آن گاه »هــر الــف ج اســت« صــادق اســت )بــه دلیــل قاعــده تناقــض(.

ل شــکل می گیــرد: »هــر  از ایــن قضّیــه و نیــز مقدمــه مفــروض »هــر ج ب اســت« ایــن اســتدال
گــر ایــن نتیجــه صــادق باشــد،  الــف ج اســت ؛ هــر ج ب اســت؛ بنابرایــن: هــر الــف ب اســت«. ا
کاذب خواهــد بــود. حــال آنکــه ایــن  الجــرم نقیــض آن، یعنــی »برخــی از الف هــا ب نیســتند« 

کــه صــدق آن مفــروض اســت. قضّیــه در شــمار مقدماتــی اســت 

- قیــاس مســاوات: یکــی از قیاس هــاى مرکــب، قیــاس مســاوات اســت. ســبب انتخــاب 
کــه در مشــهورترین مثــال آن، مفهــوم »مســاوى« بــه کار  نــام مذکــور بــراى ایــن قیــاس آن اســت 
رفتــه اســت: »الــف مســاوى ب اســت، ب مســاوى ج اســت؛ بنابرایــن الــف مســاوى ج اســت«. 
ایــن قیــاس بــه مــورد تســاوى، اختصاصــی نــدارد و در مــوارد مماثلــت، مشــابهت و... نیــز بــه کار 
مــی رود؛ ماننــد: »انســان از نطفــه اســت، نطفــه از عناصــر اســت؛ پــس انســان از عناصــر اســت« 
و »جســم جزئــی از حیــوان اســت، حیــوان جزئــی از انســان اســت؛ پــس جســم، جزئــی از انســان 

اســت«.

کــه در متــن قیــاس،  صــدق قیــاس مســاوات، بســته بــه صــدق مقدمــه بیرونــی اســت 
ذکــر نمی شــود؛ ماننــد: »مســاوى مســاوى شــیئ، مســاوى آن شــیئ اســت«. چنانچــه مقدمــه 
کاذب باشــد، قیــاس مســاوات منتــج نخواهــد بــود و بدیــن ترتیــب بــر اســاس تعریــف  بیرونــی 
قیــاس اساســَا قیــاس نامیــده نمی  شــود؛ ماننــد: »دو نصــف چهــار اســت، چهــار نصــف هشــت 
کــه »دو نصــف هشــت اســت«، زیــرا نصــف نصــف شــیئ،  اســت«. ایــن قیــاس نتیجــه نمی دهــد 

نصــف آن شــیئ نیســت.

 

چکيده 

کــه در صــورت پذیــرش آنهــا،   1. قیــاس، قولــی مرکــب از چنــد قضّیــه اســت به گونــه اى 
ذهــن انســان ذاتــًا وادار بــه پذیــرش قــول دیگــرى به عنــوان نتیجــه می شــود.

 2. درســتی و مقبولیــت نتیجــه قیــاس، امــرى غیــر از نتیجه  دهــی آن اســت و بــه دو عامــل 
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بســتگی دارد: صــدق مقدمــات و درســتی ســاختار قیــاس.

 3. بین پذیرش نتیجه با پذیرش مقدمات، رابطه استلزامی وجود دارد.

ل هاى غیرمباشــر )تمثیــل، اســتقراء و قیــاس(، قیــاس، معتبرتریــن و   4. در میــان اســتدال
اساســی ترین شــکل اســتنتاج اســت.

ل قیاســی به لحــاظ مراحــل اســتنتاج بــه بســیط و مرکــب، و بــه اعتبــار ســاختار   5. اســتدال
صــورى بــه اســتثنایی و اقترانــی، تقســیم می شــود.

کــه در  کــه همــه مقدمــات و نتایــج آن ذکــر می شــود   6. قیــاس مرکــب، یــا بــه نحــوى اســت 
کــه آن را »مفصــول« می نامنــد. ایــن صــورت آن را »موصــول« و یــا نتیجــه در آن ذکــر نمی شــود 

 7. قیاس خلف و قیاس مساوات از انواع قیاس مرکب، شمرده می شوند.

که در آن اجزاى نتیجه در مقدمات منتشر باشند.   8. قیاس اقترانی، قیاسی است 

کامــل در یــک  کــه در آن، نتیجــه یــا نقیــض آن به طــور   9. قیــاس اســتثنایی، قیاســی اســت 
مقدمــه حضور دارد. 

پرسش ها 

گرفتــه  کــه چــه نکاتــی در تعریــف، در نظــر  کنیــد   1. قیــاس را بــا ذکــر مثالــی تعریــف و بیــان 
شــده اســت.

کنید:  2. اصطاحات زیر را تعریف 

صورت قیاس، مقدمه، مطلوب، نتیجه، حدود.

کنید.  3. ارزش معرفتی قیاس را بیان 

کنید.  4. قیاس ساده و مرکب را با ذکر مثال بیان 

 5. قیاس خلف را با ذکر مثال توضیح دهید.

 6. قیاس مساوات را با ذکر مثال توضیح دهید.

 7. قیاس اقترانی را با ذکر مثال توضیح دهید.

ح دهید.  8. قیاس استثنایی را با ذکر مثال شر
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* هم اندیشی 
ــر نشــده را  ــا یکــی از مقدمــات آن ذک ــرا ی کب ــه  ک ــی را  ــوان قیــاس مرکــب مفصول ــا می  ت  1. آی

قیــاس ضمیــر یــا مضمــر نامیــد؟

 2. آیا بنا به تعریف مشهور برای قیاس ذکر قید »ذاتًا« الزم است؟ 

ــت  ــه در آن از مشــابهت و مماثل ک ــد  کنی ــان  ــد قیــاس مرکــب مســاواتی را بی ــا می توانی  3. آی
اســتفاده شــده  باشــد؟

 4. حــد اوســط در ایــن قیــاس مســاوات چســت؟ »الــف مســاوی ب اســت« ، »ب مســاوی 
ج اســت« بنابرایــن الــف مســاوی ج اســت؟

 5. آیــا در قیــاس، »نتیجه دهــی« یقینــی اســت یــا نتیجــۀ آن یقینــی اســت؟ بــه عبــارت 
ــد؟ ــی باش ــۀ ظن ــک نتیج ــی ی ــد حتم ــد مفی ــاس می  توان ــا قی ــر آی دیگ
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اقسام و اشکال قیاس اقترانی  

کــه بــا آشــنایی آنهــا می  تــوان روش درســت هــر یــک  قیــاس اقترانــی دارای اقســامی اســت 
گرفــت. در ایــن درس ضمــن شــناخت اقســام قیــاس اقترانــی و اشــکال آن بــا ضرب هــای  را فــرا 

مختلــف شــکل های قیــاس اقترانــی آشــنا خواهیــم شــد.   

 

اقسام قياس اقترانی 

قیاس اقترانی به اعتبار ساختار مقدمات آن دو قسم است: حملی و شرطی.
1. قیاس اقترانی حملی 

کــه هــر دو مقدمــه آن به لحــاظ صــورت منطقــی، قضیــه حملیــه باشــد؛  قیاســی اســت 
ماننــد: »انســان متفکــر اســت، هــر متفکــرى ارزشــمند اســت؛ بنابرایــن انســان ارزشــمند اســت«.

2. قیاس اقترانی شرطی 

کــه هــر دو مقدمــه یــا یکــی از آن دو بــه اعتبــار ســاختار صــورى، قضیه شــرطیه  قیاســی اســت 
باشــد؛ ماننــد: »هــرگاه انســان موحــد شــود، شــرک نخواهــد ورزیــد؛ هــرگاه انســان شــرک نــورزد، 
گــر انســانی  رســتگار خواهــد شــد؛ پــس هــرگاه انســان موحــد شــود، رســتگار خواهــد شــد«. »ا
گــر  مســلمان باشــد، مســئول خواهــد بــود؛ انســان مســئول، قانون منــد رفتــار می کنــد؛ پــس ا

ــد«. ــار می کن ــد رفت ــد، قانون من ــلمان باش ــان مس انس

اشکال قياس اقترانی  

کبــرا بــه حصــر عقلــی  گرفتــن حــد اوســط در صغــرا و  قیــاس اقترانــی به لحــاظ جایــگاه قــرار 
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ع، یــا در هــر دو محمــول یــا در صغــرا  کبــرا موضــو از چهــار حالــت بیــرون نیســت: یــا در صغــرا و 
کبــرا محمــول واقــع می شــود. بــر مبنــاى  ع و در  ع و یــا در صغــرا موضــو کبــرا موضــو محمــول و در 

ایــن چهــار جایــگاه، قیــاس اقترانــی نیــز چهــار شــکل پیــدا می کنــد:

ع باشــد؛ ماننــد:  کبــرا موضــو کــه حــد اوســط در صغــرا محمــول و در  شــکل اّول: قیاســی اســت 

»انســان حیــوان اســت، هــر حیوانــی حّســاس اســت؛ بنابراین انســان حّســاس اســت«.

شــکل نخســتین، روشــن ترین شــکل قیــاس اقترانــی اســت و هــر یــک از اشــکال ســه گانه 
دیگــر بــه جهــت ســهولت اســتنتاج بــه ترتیــب در رتبه هــاى بعــدى قــرار دارنــد.

کــه جریــان طبیعــی فکــر )منطــق تکوینــی( اقتضــا  ســّر بداهــت شــکل اّول ایــن اســت 
کنــد؛ بــه  ع و محمــول  نتیجــه در هــر یــک از مقدمــات نیــز همــان نقــش را ایفــا  می کنــد موضــو
کــه در نتیجــه  کبــر یــا حــد اصغــر و یــا هــر دو، همــان نقــش را  کــه یــا حــد ا خــاف ســایر شــکل ها 

کبــرا، ایفــا نمی کننــد. داشــتند در صغــرا و 

کبــرا محمــول واقــع  کــه در آن حــد اوســط، هــم در صغــرا و هــم در  شــکل دوم: قیاســی اســت 

بنابرایــن،  شــود؛ ماننــد: »بعضی انســان ها فرهیخته انــد، هیــچ جاهلــی فرهیختــه نیســت؛ 
بعضــی انســان ها جاهــل نیســتند«.

کــه ماحظــه می کنیــد، در ایــن شــکل، حــد اصغــر هم چنان کــه در نتیجــه،  همان طــور 
کــه در  کبــر بــه خــاف نقشــی  ع واقــع شــده اســت ولــی  حــد ا ع اســت، در صغــرا نیــز موضــو موضــو
ع واقــع شــده اســت و همیــن ســبب می شــود تــا شــکل  کبــرا موضــو کــرده اســت، در  نتیجــه ایفــا 
گیــرد و بدیــن ترتیــب نتیجــه بــه دســت  گام از بداهــت و جریــان طبیعــی فکــر فاصلــه  دوم یــک 

آمــده، نظــرى و غیربدیهــی شــود.

ع  ــو ــرا، موض کب ــم در  ــرا و ه ــم در صغ ــط، ه ــد اوس ــه در آن ح ک ــت  ــی اس ــوم: قیاس ــکل س ش

واقــع شــود؛ ماننــد: »هــر انســانی حیوان اســت، هــر انســانی متفکــر اســت؛ بنابرایــن بعضــی 
متفکرنــد«. حیوانــات 

ع، محمــول و نســبت. از میــان ارکان  هــر قضیــه اى مبتنــی بــر ســه رکــن اســت: موضــو
کــه بــا حضــور  ع از اهمیــت ویــژه اى  برخــوردار اســت؛ زیــرا نخســتین جزئــی اســت  مذکــور، موضــو
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کبــر هم چنان کــه  آن ســاختار قضیــه تشــکیل می شــود. حــال در شــکل ســوم هــر چنــد حــد ا
بــه  ایفــا می کنــد، ولــی حــد اصغــر،  کبــرا نیــز همیــن نقــش را  در نتیجــه محمــول اســت در 
کــه در نتیجــه دارد، در صغــرا محمــول واقــع شــده اســت و همیــن امــر ســبب  خــاف جایگاهــی 
می شــود: اواًل نتیجــه بــه دســت آمــده بدیهــی نباشــد و ثانیــًا ایــن شــکل بــه جهــت عــدم رعایــت 
ــر(  ــد اصغ ع )ح ــو ــرا موض ــود؛ زی ــت دور ش گام از بداه ــرا، دو  ــر در صغ ــد اصغ ــی ح ــگاه طبیع جای
کــه مهم تریــن رکــن قضیــه اســت، محــل طبیعــی خــود را در صغــرا از دســت داده اســت! بدیــن 
ترتیــب انتقــال ذهنــی از مقدمــات بــه نتیجــه، پیچیده تــر از شــکل دوم اســت و ایــن شــکل در 

ــرد. ــرار می گی ــه ســوم ق رتب

ــرا محمــول واقــع  کب ع و در  ــه حــد اوســط در صغــرا، موضــو ک شــکل چهــارم: قیاســی اســت 

می شــود؛ ماننــد: »هــر انســانی  جســم اســت، هــر متفکــرى انســان اســت؛ بنابرایــن بعضــی 
متفکرنــد«. جســم ها 

پیچیده تریــن شــکل به لحــاظ روشــنی انتــاج، ایــن شــکل اســت. انتقــال ذهنــی از مقدمــات 
کامــل بــا منطــق تکوینــی و فطــرى انســان  بــه نتیجــه در شــکل چهــارم، بســیار دشــوار و به طــور 
مخالــف اســت. بــه همیــن دلیــل، برخــی از منطق دانــان در آثــار خــود، ســخن از شــکل چهــارم 
کبــر در دو  کــه جایــگاه طبیعــی حــد اصغــر و حــد ا بــه میــان نیاورده انــد. علــت ایــن امــر آن اســت 

کبــرا رعایــت نشــده اســت!1 مقدمــه قیــاس، یعنــی صغــرا و 

ضرب هاى شانزده گانه هر یک از اشکال 

کــه مقدمــات بــه کار رفتــه در قیــاس از قضایــاى محصــوره باشــد، هــر یــک از  در صورتــی 
شــکل هاى چهارگانــه قیــاس اقترانــی  داراى شــانزده حالــت )ضــرب( اســت؛ زیــرا هــر یــک از دو 
کّلیــه، 2. ســالبه  کبــرا، ممکــن اســت یکــی از چهــار قضیــه زیــر باشــد: 1. موجبــه  مقدمــه صغــرا و 
کّلیــه، 3. موجبــه جزئیــه، 4.ســالبه جزئیــه. هــر یــک از حالت هــاى چهارگانــه در یــک مقدمــه، 
صاحیــت همراهــی بــا یکــی از حالت هــاى چهارگانــه مقدمــه دیگــر را دارد و بدیــن صــورت، 

ع حد اوسط در هر یك از اشکال چهارگانه از دیرباز در نظم زیر به طور خاصه بیان شده است: 1 . چگونگی وقو
گرفت شکل نخستین شمار کبرا  گر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به  اوسط ا

حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم رابع اشکال را عکس نخستین شمار
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شــانزده حالــت )ضــرب یــا قرینــه( در قیــاس اقترانــی پدیــد می آیــد.

از ایــن ضــروب شــانزده گانه، برخــی منتجنــد و برخــی عقیــم. بــراى انتــاج هــر شــکلی، 
کــه فاقــد  کــه ضــرب واجــد آن شــرایط، منتــج )قیــاس( اســت و هــر ضربــی  شــرایطی الزم اســت 

یکــی از آن شــرایط باشــد عقیــم اســت.

 

چکيده 

گــر هر دو مقدمه   1. قیــاس اقترانــی بــه اعتبــار ســاختار مقدمات آن دو قســم اســت: حملی )ا
گر دســت کم یکی از دو مقدمه قضیه شــرطیه باشــد(. قضیه حملیه باشــد( و شــرطی )ا

کبــرا بــه حصــر  گرفتــن حــد اوســط در صغــرا و   2. قیــاس اقترانــی به لحــاظ جایــگاه قــرار 
ع باشــد؛ ب- حــد  کبــرا موضــو عقلــی از چهــار حالــت بیــرون نیســت: الــف- حــد اوســط در صغــرا و 
ع باشــد؛  کبــرا موضو کبــرا محمــول باشــد؛ ج- حــد اوســط در صغــرا محمــول در  اوســط در صغــرا و 

ع و درکبــرا محمــول باشــد. د- حــد اوســط در صغــرا موضــو

کــه مقدمــات بــه کار رفتــه در قیــاس از قضایــاى محصــوره باشــد، هــر یــک از   3. در صورتــی 
شــکل هاى چهارگانــه قیــاس اقترانــی داراى شــانزده حالــت )ضــرب( خواهــد بــود.

پرسش ها 

 1. قیــاس اقترانــی بــه اعتبــار ســاختار مقدمــات آن بــر چنــد قســم اســت؟ بــا ذکــر مثــال 
توضیــح دهیــد.

کبــرا بــه حصــر  گرفتــن حــد اوســط در صغــرا و   2. قیــاس اقترانــی به لحــاظ جایــگاه قــرار 
ــد. ــح دهی ــال توضی ــر مث ــا ذک ــت؟ ب ــیم اس ــل تقس ــت قاب ــد حال ــه چن ــی ب عقل

کــه مقدمــات بــه کار رفتــه در قیــاس از قضایــاى محصــوره باشــد، هــر یــک از   3. در صورتــی 
شــکل هاى چهارگانــه قیــاس اقترانــی داراى چنــد حالــت )ضــرب( خواهــد بــود؟ توضیــح دهیــد.

 

 

 



283

* هم اندیشی
کریم نشان دهید؟  1. آیا می  توانید نمونه  ای از قیاس اقترانی را در قرآن 

 2. چرا قیاس اقترانی تنها به چهار شکل می  تواند باشد؟

کنید؟  3. آیا می  توانید چند مثال برای حد اوسط ذکر 
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درسسیوهفتم

شرایط منطقی قیاس اقترانی 

گذشــته بــا اقســام و اشــکال قیــاس اقترانــی آشــنا شــدیم. در درس حاضــر بــا  در درس 
گیــری شــرایط انتــاج هــر یــک از شــکل های قیــاس اقترانــی و نیــز قانــون اســتنتاج، ضمــن  فرا
ل بــا چگونگــی نتیجه گیــری در آنهــا هــم آشــنا خواهیــم  گاهــی از منتــج یــا عقیــم بــودن اســتدال آ

شــد.
 

شرایط منطقی قياس اقترانی 

قیــاس اقترانــی در هــر حالتــی منتــج نیســت. انتــاج هــر یــک از شــکل هاى آن، بســتگی 
کــرد:  بــه شــرایط و ضوابــط منطقــی خاصــی دارد. ایــن شــرایط را بــه دو صــورت مــی تــوان بیــان 
کــه اعتبــار ســاختار قیــاس بــا درســتی و صحــت  تفصیلــی و مختصــر. البتــه بایــد توجــه داشــت 
کــه  گــر در یــک قیــاس اقترانــی، تمــام شــرایطی  مقدمــات و نتیجــه، متفــاوت اســت. بنابرایــن، ا

ذکــر خواهــد شــد رعایــت شــود، آن قیــاس تنهــا از جهــت ســاختار معتبــر خواهــد بــود.
1. شرایط انتاج به بیان تفصیلی 

کثــر کتاب هــاى منطقــی، شــرایط انتــاج قیــاس اقترانــی را بــه دو صــورت بیــان می کننــد:  در ا
شــرایط عمومی و شــرایط اختصاصی.

الــف. شــرايط عمومــی قیــاس اقترانــی ؛ منظــور از شــرایط عمومــی قیــاس اقترانــی، ضوابــط 

کــه در تمــام ضرب  هــای منتــج اشــکال چهارگانــه یافــت می  شــود بدیهــی اســت  منطقــی اســت 
ل و عــدم امــکان  فقــدان هــر یــک از ایــن شــرایط موجــب »عقیــم« و »ابتــر« بــودن اســتدال

اســتنتاج آن خواهــد بــود.
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شرایط عمومی قیاس عبارت است از:

ــورت،  ــن ص ــرا در ای ــد؛ زی ــی نباش ــه، جزئ ــر دو مقدم ــی ه ــه: یعن ــی از دو مقدم ــت یک کّلی  .1
کبوتــران، ســفیدند، بعضــی  انتــاج قیــاس، همیشــگی و دایمــی نخواهــد بــود؛ ماننــد: »بعضــی از 
گــر چــه هــر یــک از مقدمــات  کبوتــران برفنــد«. در ایــن مثــال ا از ســفیدها برفنــد؛ پــس بعضــی از 
کاذب اســت. علــت ایــن نادرســتی، جزئــی بــودن صغــرا و  ــی نتیجــه،  ــه تنهایــی صادقنــد ول ب

کبــرا اســت.

2. موجبــه بــودن یکــی از دو مقدمــه: یعنــی هــر دو مقدمــه ســالبه نباشــند؛ ماننــد: »هیــچ 
انســانی ســنگ نیســت، هیــچ ســنگی متفکــر نیســت؛ پــس هیــچ انســانی متفکــر نیســت«. 
نتیجــه ایــن قیــاس نادرســت اســت؛ زیــرا چــه بســا یــک شــیئ بــا دو چیــز متبایــن باشــد، در 

کــه آن دو چیــز خــود بــا یکدیگــر هیچ گونــه تباینــی نداشــته باشــند.1 حالــی 

ــه معنــاى دقیــق  کامــل و ب ــد به طــور  3. تکــرار حــد اوســط: حــد اوســط در یــک قیــاس بای
گــر حــد اوســط در هــر دو مقدمــه تکــرار نشــود یــا بــه معنــاى واحد تکــرار نگردد  کلمــه تکــرار شــود. ا
ــود؛  ل عقیــم خواهــد ب ــادت و نقصــان وجــود داشــته باشــد، اســتدال ــا در تکــرار آن نوعــی زی و ی
ماننــد: »هــوا تــار اســت، تــار یکــی از آالت موســیقی اســت؛ بنابرایــن هــوا یکــی از آالت موســیقی 
کبــرا بــه معنــاى »وســیله ای  اســت«. در مثــال مذکــور »تــار« در صغــرا بــه معنــاى »تاریــک« و در 
ل فــوق، حــد اوســط تکــرار نشــده اســت.2 خــاص در موســیقی« اســت، بدیــن ترتیــب در اســتدال

کبــرا موجبــه  جزئیــه نباشــد: زیــرا در ایــن صــورت هــر چنــد در برخــی  کلیــه و  4. صغــرا ســالبه  
کاغــی انســان نیســت، هــر انســانی تنفس کننــده اســت؛ بنابرایــن  از مثال هــا ماننــد: »هیــچ 
کاغــی تنفس کننــده نیســت« قیــاس منتــج خواهــد بــود امــا انتــاج، همیشــگی و دایمــی  هیــچ 
کاغــی انســان نیســت، برخــی از انســان ها ســیاهند؛ پــس بعضــی  نخواهــد بــود؛ ماننــد: »هیــچ 

1 . بــه زعــم برخــی منطق دانــان معاصــر، رعایــت ایــن شــرط در انتــاج قیــاس اقترانــی الزم نیســت. ایشــان بــراى اثبــات مدعــاى خــود 
کربــن، قــوه مغناطیســی  کرده انــد: »کربــن معدنــی نیســت، هیــچ غیــر معدنــی دارای قــوه مغناطیســی نیســت؛ پــس  ایــن مثــال را ذکــر 
کــه مقدمــه ســالبه در حکــم موجبــه نباشــد!  گفــت: منظــور از »ســالبه نبــودن هــر دو مقدمــه« آن اســت  نــدارد« در پاســخ ایشــان بایــد 
در مثــال مذکــور، مقدمــه نخســت بــه قضیــه موجبــه معدولةالمحمــول تبدیــل می شــود »کربــن غیرمعدنــی اســت«. در ایــن 
کــرد »کربــن غیرمعدنــی اســت، هیــچ غیرمعدنــی داراى قــوه مغناطیســی  ل فــوق را مــی تــوان چنیــن ســازماندهی  صــورت، اســتدال

کربــن داراى قــوه مغناطیســی نیســت«. نیســت؛ پــس 
ع عدم تکرار حد اوسط بیشتر آشنا خواهیم شد. گونه هاى متنو 2 . در درس پنجاه و سوم با اقسام و 
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کاغ هــا ســیاه نیســتند«. از 

ب. شرايط اختصاصی اشکال قیاس اقترانی 

در هــر یــک از اشــکال قیــاس اقترانــی نــه تنهــا بایــد شــرایط عمومــی انتــاج رعایــت شــود، 
بلکــه در هــر شــکلی رعایــت ضوابــط منطقــی خاصــی نیــز الزامــی اســت1. شــرایط اختصاصــی هــر 

یــک از شــکل هاى قیــاس اقترانــی بــه صــورت زیــر اســت:

کبرا. کّلی بودن  - شکل اول: موجبه بودن صغرا و 

کبرا. کّلی بودن  کیف )سلب و ایجاب( و  - شکل دوم: اختاف دو مقدمه در 

کّلی بودن یکی از دو مقدمه. - شکل سوم: موجبه بودن صغرا و 

- شــکل چهــارم: دربــاره شــرایط اختصاصــی انتــاج ایــن شــکل، بیــن متقدمــان  و متأخــران 
اختــاف نظــر وجــود دارد.

متقدمان معتقدند شکل چهارم باید واجد دو شرط باشد:

هیچ یــک از مقدمه هــاى آن، ســالبه جزئیــه نباشــد؛ یعنــی ســلب و جزئیــت در یــک مقدمــه 
کّلــی باشــد. جمــع نشــود، و در صــورت موجبــه بــودن هــر دو مقدمــه، صغــرا 

ــا  کــه در انتــاج شــکل چهــارم، یــک شــرط بیشــتر وجــود نــدارد: ی ــر ایــن باورنــد  متأخــران ب
ــا هــر دو مقدمــه، موجبــه و صغــرا،  ــی باشــد؛ و ی کّل ــا یکــی از آنهــا  کیــف اختــاف ی مقدمــات در 

ــی باشــد. کّل

قانون استنتاج 

ــط را  ــد اوس ــدا ح ــرى ابت ــراى نتیجه گی ــد، ب ــود باش ل موج ــتدال ــاج در اس ــرایط انت ــرگاه ش ه
کــه در آن جــزء باقی مانــده در صغــرا، حــد اصغــر و  کــرده و قضیــه اى تشــکیل می دهیــم  حــذف 

کــه: کبــر باشــد. بایــد توجــه داشــت  کبــرا، حــد ا جــزء باقی مانــده در 

کــه همــه شــرایط انتــاج  کرده انــد  کتاب هــاى منطقــی بــراى ســهولت یادگیــرى دانش پژوهــان بیــت معروفــی را ذکــر  1 . از دیربــاز در 
کــرده اســت: اشــکال چهارگانــه را بــه صــورت عامــت رمــزى بیــان 

کاین شرط دان« کغ یا خین  کاین سوم؛ در چهارم مین  کب ثانی و مغ  کب اول خین  »مغ 
کبــرا، خ: اختــاف در ایجــاب و ســلب، یــن:  کلیــت، ب:  ح اســت: م: موجبــه بــودن، غ: صغــرا، ك:  عایــم رمــزى بــه ایــن شــر

از دو مقدمــه(. المقدمیــن )یکــی  ایــن: احــدى  مقدمتیــن، 
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دانــــــش منطـــــــق

کــّم بــه   - همــواره »نتیجــه تابــع اخــس مقدمتیــن اســت«. خســت و پســتی یــک مقدمــه در 
کیــف بــه ســالبه بــودن آن اســت. بنابرایــن، هــرگاه یکــی از دو مقدمــه جزئــی  جزئــی بــودن و در 
گــر یکــی از دو مقدمــه، ســالبه باشــد، نتیجــه نیــز ســالبه  باشــد، نتیجــه نیــز حتمــًا جزئــی اســت1و ا

است.

گرفت. - از دو مقدمه موجبه، نمی توان نتیجه سالبه 

چکيده 

1. شرایط عمومی قیاس عبارت است از:

کّلیت یکی از دو مقدمه یعنی هر دو مقدمه، جزئی و شخصی نباشد؛  - 

- موجبه بودن یکی از دو مقدمه؛

- تکرار حّد اوسط؛

کبرا جزئیه نباشد؛ گر صغرا سالبه باشد،  - ا

2. در هــر یــک از اشــکال قیــاس اقترانــی نــه تنهــا بایــد شــرایط عمومــی انتــاج رعایــت شــود، 
بلکــه در هــر شــکلی رعایــت ضوابــط منطقــی خاصــی نیــز الزامــی اســت. شــرایط اختصاصــی هــر 

یــک از شــکل هاى قیــاس اقترانــی بــه صــورت زیــر اســت:

کبرا. کّلی بودن  - شکل اّول: موجبه بودن صغرا و 

کبرا. کّلی بودن  کیف )سلب و ایجاب( و  - شکل دوم: اختاف دو مقدمه در 

کّلی بودن یکی از دو مقدمه. - شکل سوم: موجبه بودن صغرا و 

و  متقدمــان  بیــن  شــکل،  ایــن  انتــاج  اختصاصــی  شــرایط  دربــاره  چهــارم:  شــکل   -
دارد. وجــود  نظــر  اختــاف  متأخــران 

که همواره »نتیجه تابع اخس مقدمتین است«. 3. باید توجه داشت 

کلــی، نتیجــه جزئــی بــه دســت می آیــد. ایــن مطلــب منافاتــی  گاه از دو مقدمــه  کــه در درس بعــد روشــن خواهــد شــد  1 . همان طــور 
کمیــت - اخســی وجــود نــدارد. کــه در ایــن صــورت اساســًا در دو مقدمــه  - بــه لحــاظ  بــا قاعــده فــوق نــدارد، چــرا 
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پرسش ها 

ــا الزامــًا به لحــاظ مقدمــات  گــر یــک قیــاس اقترانــی، از جهــت ســاختار معتبــر باشــد، آی 1. ا
نیــز صحیــح خواهــد بــود؟ توضیــح دهیــد.

2. شرایط عمومی قیاس اقترانی را با ذکر مثال بنویسید.

3. شــرایط اختصاصــی هــر یــک از شــکل هاى قیــاس اقترانــی را به طــور مجــّزا توضیــح 
دهیــد.

گزاره »نتیجه تابع َاخّس مقدمتین است« به چه معنا است؟   .4

* هم اندیشی
گفــت شــرایط عمومــی قیــاس اقترانــی عبــارت اســت از شــرایط اختصاصــی   1. آیــا می  تــوان 

مشــترک در اشــکال چهارگانــه ؟ چــرا؟

 2. آیا قانون استنتاج تنها به قیاس اقترانی اختصاص دارد؟چرا؟

 3. از خطاهای رایج ناشی از عدم رعایت شرایط عمومی قیاس اقترانی چه می   دانید؟
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درسسیوهشتم

شکال قیاس اقترانی  )1(
َ
ضرب هاى منتج در ا

کــه قیاس هــاى اقترانــی در هــر حالتــی منتــج نیســتند، و انتــاج  گذشــته دانســتیم  در درس 
ــا توجــه بــه قواعــد  کنــون ب آنهــا بســتگی بــه شــرایط صــورى  و ضوابــط منطقــی خاصــی دارد. ا
ــی را بررســی می کنیــم. ــور، ضــروب منتــج هــر یــک از شــکل هاى اول و دوم قیــاس اقتران مذک

 

وب منتج شکل اّول و اثبات آنها ضر

انتــاج  شــرایط  حالــت  چهــار  در  تنهــا  شــانزده گانه،  ضرب هــاى  میــان  از  شــکل  ایــن  در 
ابترنــد. باقــی ضرب هــا عقیــم و  کبــرا( وجــود دارد  و  کلیــت  بــودن صغــرا؛  )موجبــه 

کلــی باشــند؛ ماننــد: »هــر انســانی حیــوان اســت، هــر حیوانــی  کبــرا هــر دو موجبــه  1. صغــرا و 
حســاس اســت؛ پــس هــر انســانی حســاس اســت«. ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت 
ــف ج اســت«. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره  ــف ب اســت، هــر ب ج اســت؛ پــس هــر ال از »هــر ال

کلیــه اســت. موجبــه 

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر انســانی متفکــر اســت، هیــچ  کبــرا، ســالبه  کلیــه و  2. صغــرا، موجبــه 
گل نیســت«. ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت  گل نیســت؛ پــس هیــچ انســانی  متفکــرى 
اســت از »هــر الــف ب اســت، هیــچ ب ج نیســت؛ پــس هیــچ الــف ج نیســت«. نتیجــه ایــن 

کلیــه اســت. ضــرب همــواره ســالبه 

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »بیشــتر ایرانیــان مســلمانند،  کبــرا موجبــه  3. صغــرا موجبــه جزئیــه و 
هــر مســلمانی معــاد بــاور اســت؛ پــس بیشــتر ایرانیــان معــاد باورنــد«. ســاختار منطقــی ایــن ضرب 
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عبــارت اســت از »برخــی الف هــا ب انــد، هــر ب ج اســت؛ پــس برخــی از الف هــا ج انــد«. نتیجــه 
ایــن ضــرب همــواره موجبــه جزئیــه اســت.

کــب ســتاره اند،  کوا کلیــه باشــد؛ ماننــد: »برخــی از  کبــرا، ســالبه  4. صغــرا، موجبــه جزئیــه و 
کــب فاقــد نــور نیســتند«. ســاختار منطقــی  کوا هیــچ ســتاره اى فاقــد نــور نیســت؛ پــس برخــی از 
ایــن ضــرب عبــارت اســت از »برخــی از الف هــا ب انــد، هیــچ ب ج نیســت؛ پــس برخــی از الف هــا 

ج نیســتند«. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه جزئیــه اســت.

کــه اواًل: انتــاج آن بدیهــی اســت؛ ثانیــًا: از هــر یــک از  از امتیــازات شــکل اّول ایــن اســت 
کــه ایــن امــر در  ضرب هــاى منتــج در ایــن شــکل، یکــی از قضایــاى محصــوره اســتنتاج می شــود 
کامــل« و »شــکل  هیــچ یــک از اشــکال دیگــر یافــت نمی شــود. از ایــن رو، شــکل اول را »شــکل 

ــز می گوینــد. فاضــل« نی

وب منتج شکل دوم و اثبات آنها ضر

در ایــن شــکل از قیــاس اقترانــی، حــد اوســط در هــر دو مقدمــه، محمــول واقــع شــده اســت. 
انتــاج ایــن شــکل بــر خــاف شــکل اول بدیهــی نیســت و نیازمنــد اثبــات اســت. ضــروب منتــج 

کــرد. کــه انتــاج در آن بدیهــی اســت - اثبــات  شــکل دوم را بایــد بــا اســتفاده از شــکل اّول - 

و چهــارم  منتــج شــکل دوم، ســوم  نتیجــه در همــه ضرب هــاى  اثبــات درســتی  بــراى 
ل غیرمباشــِر خلــف. ل مباشــِر عکــس و اســتدال کــرد: اســتدال می تــوان از دو روِش زیــِر اســتفاده 

کــردن  کردیــم، بــا جابه جــا  کــه در مبحــث عکــس1 ماحظــه  وش عکــس: همان گونــه  ر
کــه  بــه دســت آورد  انــواع قضیــه، می تــوان قضیــه دیگــرى  ع و محمــول در بعضــی  موضــو
ماننــد قضیــه اصــل، صــادق باشــد. بــا اســتفاده از ایــن روش، بســیارى از ضرب هــاى منتــج 
گردانــد. بدیــن ترتیــب قیاســی  شــکل هاى دوم، ســوم و چهــارم را می تــوان بــه شــکل اول بــاز 
گاه بــراى رســیدن بــه مطلــوب، نتیجــه بــه  کــه درســتی آن بدیهــی اســت.  فراهــم خواهــد شــد 

ــم. ــل می کنی ــس آن تبدی ــه عک ــز ب ــده را نی ــت آم دس

وش خلــف: از روش عکــس بــراى بــاز گردانــدن همــه ضــروب اشــکال دیگــر به شــکل اول  ر

1 . درس شانزدهم.
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ل، اساســًا عکــس معتبــر نــدارد  گاه مقدمــه بــه کار رفتــه در اســتدال نمی تــوان ســود جســت؛ زیــرا 
کــه بــا  کــردن یــک مقدمــه بــه عکــس آن، قضیــه اى جزئیــه بــه دســت می آیــد  گاه بــا تبدیــل  و 
ضمیمــه شــدن آن بــه مقدمــه جزئیــه دیگــر، ضوابــط منطقــی انتــاج از بیــن مــی رود. از ایــن رو، 
منطق دانــان بــراى اثبــات درســتی نتیجــه در همــه ضرب هــاى منتــج اشــکال، از روش خلــف 

اســتفاده می کننــد.

کــه ابتــدا نقیــض  اثبــات درســتی نتیجــه بــر اســاس روش خلــف، بدیــن صــورت اســت 
کــه می خواهیــم درســتی آن را نشــان دهیــم بــا یکــی از دو مقدمــه قیــاس  نتیجــه قیاســی را 
کبــرا و در شــکل ســوم بــا صغــرا( ترکیــب می کنیــم و قیــاس جدیــدى تشــکیل  )در شــکل دوم بــا 
کــه نتیجــه قیــاس جدیــد بــا مقدمــه دیگــر قیــاس  می دهیــم. در ایــن حالــت ماحظــه می شــود 
کــه مقدمــه دیگــر قیــاس نخســت باطــل  ــد بپذیریــم  ــا بای نخســت در تناقــض اســت.1 حــال ی
ــد  ــه بای ــا اینک ــت، ی ــت اس ــاس نخس ــات قی ــودن مقدم ــادق ب ــرض ص ــاف ف ــن خ ــه ای ک ــت  اس
پذیرفــت نتیجــه قیــاس جدیــد باطــل اســت. باطــل بــودن نتیجــه ایــن قیــاس یــا ناشــی  از 
کبــراى آن اســت. چــون یکــی از دو مقدمــه قیــاس جدیــد  نادرســتی صغــرا و یــا ناشــی از نادرســتی 
کــه آن مقدمــه، صــادق اســت، پــس  از مقدمــات قیــاس نخســت اســت و فــرض مــا چنیــن اســت 
کــه به عنــوان مقدمــه دیگــر بــه کار رفتــه باطل  کــه نقیــض نتیجــه قیــاس نخســت  بایــد پذیرفــت 
و نادرســت اســت، و هــرگاه نقیــض یــک نتیجــه باطــل باشــد، اصــل آن )یعنــی نتیجــه قیــاس 

نخســت( الجــرم صــادق خواهــد بــود.

در ادامــه درس، هنــگام اثبــات ضرب هــاى منتــج شــکل هاى دوم، ســوم و چهــارم بــا 
چگونگــی اســتفاده از روش عکــس و خلــف، بیشــتر آشــنا خواهیــم شــد.

از ضرب هــاى شــانزده گانه  نیــز چهــار ضــرب  انتــاج، در شــکل دوم  اســاس ضوابــط  بــر 
نــد: منتج ا

کاتولیکــی مســیحی اســت،  کّلیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر  کبــرا، ســالبه  کّلیــه و  1. صغــرا موجبــه 
کاتولیکــی مســلمان نیســت«. هیــچ مســلمانی مســیحی نیســت؛ پــس هیــچ 

کلیــه اســت. بــراى اثبــات درســتی نتیجــه، ابتــدا عکس  نتیجــه ایــن ضــرب، همــواره ســالبه 

کافی است. 1  . ممکن است نتیجه قیاس جدید با مقدمه دیگر، فقط در تضاد باشد و این هم 
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کبــرا را بــه دســت می آوریــم؛ ســپس آن را بــه صغــرا ضمیمــه می کنیــم؛ بدیــن ترتیــب،  مســتوى 
کــه نتیجــه مطلــوب را بــه دســت می دهــد. قیاســی بــه صــورت شــکل اول تشــکیل می شــود 

بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار صــورى ایــن ضــرب عبــارت اســت از »هــر الــف ب 
کــردن عکــس مســتوى  ــا ضمیمــه  اســت، هیــچ ج ب نیســت؛ پــس هیــچ الــف ب نیســت«، ب
کبــرا یعنــی »هیــچ ب ج نیســت« بــه صغــرا، قیاســی بــه صــورت زیــر تشــکیل می شــود: »هــر الــف 

ب اســت، هیــچ ب ج نیســت؛ پــس هیــچ الــف ج نیســت«.

انســانی خون خــوار  باشــد؛ ماننــد: »هیــچ  کّلیــه  کبــرا موجبــه  و  کّلیــه  2. صغــرا، ســالبه 
نیســت«. گــرگ  انســانی  پــس هیــچ  اســت؛  گرگــی خون خــوار  هــر  نیســت، 

ــراى اثبــات درســتی نتیجــه، ابتــدا  کّلیــه اســت. ب نتیجــه در ایــن ضــرب، همــواره ســالبه 
قــرار  کبــراى قیــاس  عکــس مســتوى صغــرا، یعنــی »هیــچ خون خــوارى انســان نیســت« را 
ــکل  ــورت ش ــه ص ــاس را ب ــانیم و قی ــرا می نش ــاى صغ ــل را در ج ــراى اص کب ــپس  ــم و س می دهی
اول تشــکیل می دهیــم؛ نتیجــه بــه دســت آمــده را بــه عکــس مســتوى آن تبدیــل می کنیــم و 

بدیــن ترتیــب، مطلــوب اثبــات می شــود.

بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار صــورى ایــن ضــرب عبــارت اســت از »هیــچ الــف ب 
نیســت، هــر ج ب اســت؛ پــس هیــچ الــف ج نیســت«، بــا تبدیــل صغــرا بــه عکــس مســتوى 
کبــرا و ایفــاى  نقــش صغــرا توســط  آن یعنــی »هیــچ ب الــف نیســت« و قــرار دادن آن بــه جــاى 
کبــراى اصلــی قیــاس، اســتداللی بــه صــورت زیــر تشــکیل می شــود: »هــر ج ب اســت، هیــچ ب 
الــف نیســت؛ پــس هیــچ ج الــف نیســت«. نتیجــه بــه دســت آمــده بــه عکــس مســتوى »هیــچ 

کــه ایــن مطلــوب مــا اســت. الــف ج نیســت«  تبدیــل می شــود 

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »بعضــی از انســان ها عادلنــد،  کبــرا ســالبه  3. صغــرا، موجبــه جزئیــه و 
هیــچ ظالمــی عــادل نیســت؛ پــس برخــی از انســان ها ظالــم نیســتند«.

نتیجــه در ایــن ضــرب همــواره ســالبه جزئیــه اســت. بــراى اثبــات درســتی نتیجــه، ابتــدا 
کبــرا را بــه صغــرا ضمیمــه می کنیــم و ســپس نتیجــه را بــه دســت می آوریــم. عکــس مســتوى 

بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از »برخــی از الف هــا 
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کــردن عکــس  ب انــد، هیــچ ج ب نیســت؛ پــس برخــی از الف هــا ج نیســتند«. بــا ضمیمــه 
کبــرا، یعنــی »هیــچ ب ج نیســت« بــه صغــرا، قیاســی بــه صــورت زیــر تشــکیل می شــود  مســتوى 
کــه بــه موجــب آن مطلــوب اثبــات می شــود: »برخــی از الف هــا ب انــد؛ هیــچ ب ج نیســت. پــس 

برخــی از الف هــا ج نیســتند«.

کلیــه باشــد؛ مانند: »برخــی از حیوانات زیبا نیســتند،  کبــرا موجبــه  4. صغــرا ســالبه جزئیــه و 
هــر آهویــی زیبــا اســت؛ پــس برخــی از حیوانات آهو نیســتند«.

نتیجه در این ضرب، همواره سالبه جزئیه است.

کــرد؛ زیــرا از طرفــی،  بــراى اثبــات درســتی نتیجــه، نمی تــوان از روش »عکــس« اســتفاده 
صغــرا ســالبه جزئیــه اســت و عکــس مســتوى معتبــر نــدارد و از طــرف دیگــر، عکــس مســتوى 
کــه از ترکیــب آن بــا صغــرا، قیاســی تشــکیل نمی شــود؛ چــرا  کبــرا نیــز یــک قضیــه جزئیــه اســت 
ــراى اثبــات ایــن ضــرب از  ــد. بنابرایــن ب ــه دســت نمی آی ــه از دو قضیــه جزئیــه، نتیجــه اى ب ک

روش »خلــف« اســتفاده می کنیــم.

بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از »برخــی از الف هــا ب 
نیســتند، هــر ج ب اســت؛ پــس برخــی از الف هــا ج نیســتند«، روش خلــف را بدیــن صــورت بــه کار 
گــر نتیجــه مذکــور، یعنــی »برخــی از الف هــا ج نیســتند« صــادق نباشــد، الجــرم  می گیریــم: ا
کــردن ایــن قضیــه  نقیــض آن یعنــی »هــر الــف ج اســت« صــادق خواهــد بــود. حــال بــا ضمیمــه 

کبــراى اصــل، قیاســی بــه صــورت زیــر تشــکیل می شــود: بــه 

»هــر الــف ج اســت، هــر ج ب اســت؛ پــس هــر الــف ب اســت«. در ایــن حالــت بایــد نقیــض 
ــه،  ــن قضی ــه ای ــال آنک ــد، ح کاذب باش ــتند«  ــا ب نیس ــی از الف ه ــی »بعض ــور، یعن ــه مذک نتیج
ــوب،  ــذب مطل ک ــس،از  ــد. پ ــادق می باش ــرض ص ــر ف ــه بناب ک ــت  ــتین اس ــراى نخس ــان صغ هم
خــاف فــرض الزم می آیــد! بدیــن ترتیــب »بعضــی از الف هــا ب نیســتند« صــادق اســت. بــراى 
پرهیــز از افتــادن در چنیــن ورطــه اى بــه ناچــار صــدق قضیــه مطلــوب یعنــی »بعضــی از الف هــا 

ب نیســتند« را می پذیریــم.
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چکيده 

1. در شکل اّول، ضروب منتج عبارتند از:

کّلیــه  کّلیــه باشــند. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه  کبــرا هــر دو موجبــه  الــف. صغــرا و 
اســت.

ــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کّلی ــرا، ســالبه  کب ــه و  کّلی ــه  ب. صغــرا، موجب
کّلیــه اســت.

کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه  کبــرا موجبــه  ج. صغــرا موجبــه جزئیــه و 
جزئیــه اســت.

کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کبــرا، ســالبه  د. صغــرا، موجبــه جزئیــه و 
جزئیــه اســت.

کــه اواًل: انتــاج آن بدیهــی اســت؛ ثانیــًا: از هــر یــک از  2. از امتیــازات شــکل اّول ایــن اســت 
کــه ایــن امــر  ضرب هــاى منتــج در ایــن شــکل، یکــی از قضایــاى محصــوره اســتنتاج می شــود 
کامــل« و »شــکل  در هیــچ یــک از اشــکال دیگــر یافــت نمی شــود. از ایــن رو شــکل اّول را »شــکل 

فاضــل« نیــز می گوینــد.

3. در شکل دوم، ضروب منتج عبارتند از:

کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کبــرا، ســالبه  کّلیــه و  الــف. صغــرا موجبــه 
کّلیــه اســت.

کّلیــه باشــد. نتیجــه در ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کبــرا موجبــه  کّلیــه و  ب. صغــرا، ســالبه 
کّلیــه اســت.

کّلیــه باشــد. نتیجــه در ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کبــرا ســالبه  ج. صغــرا، موجبــه جزئیــه و 
جزئیــه اســت.

کّلیــه باشــد. نتیجــه در ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کبــرا موجبــه  د. صغــرا، ســالبه جزئیــه و 
جزئیــه اســت.
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پرسش ها 

کنید. 1. شرایط انتاج شکل اّول و ضرب هاى منتج این شکل را با ذکر مثال بیان 

2. امتیازات شکل اّول را توضیح دهید.

ــراى اثبــات درســتی نتیجــه در شــکل  ل مباشــر عکــس و غیــر مباشــر خلــف را ب 3. اســتدال
کنیــد. دوم تبییــن 

کنید. 4. شرایط انتاج شکل دوم و ضرب هاى منتج این شکل را با ذکر مثال بیان 

* هم اندیشی 
 1. چه شروطی در انتاج شکل چهارگانه قیاس اقترانی مشترک است؟ 

 2. آیــا می  تــوان برخــی از ضــروب منتــج شــکل های دوم، را بــه روشــی غیــر از آنچــه در درس 
کــرد؟ چگونــه؟ بیــان شــده  اســت اثبــات 
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درسسیونهم

شکال قیاس اقترانی  )2(
َ
ضرب هاى منتج در ا

پیش تــر1  آموختیــم همــه حالت هــا و صــور شــانزده گانه اشــکال قیــاس اقترانــی، منتــج 
کــه شــرایط عمومــی و اختصاصــی انتــاج  نیســت. ضرب هایــی از ایــن اشــکال نتیجــه می دهنــد 
را داشــته باشــند. در ایــن درس بــا ضرب هــای منتــج هــر یــک از شــکل های ســوم و چهــارم 

قیــاس اقترانــی آشــنا خواهیــم شــد.

 

وب منتج شکل سوم و اثبات آنها ضر

بــر اســاس ضوابــط انتــاج، از میــان ضرب هــاى شــانزده گانه، حالت هــاى منتــج شــکل 
ــر اســت: ح زی ــه شــر ســوم ب

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر انســانی حیــوان اســت، هــر  کبــرا موجبــه  کلیــه و  1. صغــرا موجبــه 
انســانی متفکــر اســت؛ پــس برخــی از حیوانــات متفکرنــد«.

نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه جزئیــه اســت. بــراى اثبــات درســتی نتیجــه، عکــس 
ــم. ــت می آوری ــه دس ــه را ب ــم و نتیج ــه می کنی ــرا، ضمیم کب ــه  ــرا را ب ــتوى صغ مس

ــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از: »هــر الــف ب  ــا توجــه ب بنابرایــن ب
کــردن عکــس مســتوى  اســت، هــر الــف ج اســت؛ پــس برخــی از ب هــا ج انــد«، بــا ضمیمــه 
کبــراى قیــاس، اســتداللی بــه ایــن صــورت تشــکیل  صغــرا یعنــی »برخــی از ب الــف اســت« بــه 

ــد«. ــا ج ان ــی از ب ه ــس برخ ــت؛ پ ــف ج اس ــر ال ــت، ه ــف اس ــا ال ــی از ب ه ــود: »برخ می ش

گلــی زیبــا اســت، برخــی از  کبــرا موجبــه جزئیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر  کلیــه و  2. صغــرا موجبــه 

1 . درس سی و هفتم.
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گل هــا ســرخند؛ پــس برخــی  زیباهــا ســرخند«.

نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه جزئیــه اســت. بــراى اثبــات درســتی ایــن نتیجــه، ابتــدا 
ــل را  ــرار داده و صغــراى اص ــرا ق ــاى صغ ــه ج ــس مســتوى می کنیــم و ســپس آن را ب ــرا را عک کب
کــرده و  کبــرا می نشــانیم. نتیجــه بــه دســت آمــده را بــه عکــس مســتوى آن تبدیــل  بــه جــاى 

ــوب را اثبــات می کنیــم. مطل

بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب، عبــارت اســت از: »هــر الــف ب 
کبــرا بــه عکــس مســتوى،  اســت، برخــی از الف هــا ج انــد؛ پــس برخــی از ب هــا ج انــد«، بــا تبدیــل 
کبرا به وســیله  کــردن نقش  یعنــی »برخــی از ج هــا الف انــد« و قــرار دادن آن بــه جــاى صغــرا و ایفــا 
صغــراى اصلــی، قیاســی بــه صــورت زیــر تشــکیل می شــود: »برخــی از ج هــا الف انــد، هــر الــف ب 
ــس مســتوى آن یعنــی  ــه عک ــه دســت آمــده را ب ــد«. نتیجــه ب ــا ب ان ــس برخــی از ج ه اســت؛ پ

»برخــی از ب هــا ج انــد« تبدیــل می کنیــم و بدیــن ترتیــب مطلــوب را نتیجــه می گیریــم.

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر انســانی حیــوان اســت، هیــچ  کبــرا ســالبه  کلیــه و  3. صغــرا موجبــه 
انســانی اســب نیســت؛ پــس برخــی حیوانــات اســب نیســتند«.

نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه جزئیــه اســت. بــراى اثبــات درســتی نتیجــه بــا ضمیمــه 
کبــرا، مطلــوب را بــه دســت می آوریــم. کــردن عکــس مســتوى صغــرا بــه 

ــف ب  ــر ال ــت از »ه ــارت اس ــرب عب ــن ض ــی ای ــاختار منطق ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
کــردن عکــس  اســت، هیــچ الــف ج نیســت؛ پــس برخــی از ب هــا ج نیســتند«، بــا ضمیمــه 
کبــرا، قیاســی بــه صــورت زیــر تشــکیل  مســتوى صغــرا یعنــی »برخــی از ب هــا الف انــد« بــه 
می شــود: »برخــی از ب هــا الف انــد، هیــچ الــف ج نیســت؛ پــس برخــی از ب هــا ج نیســتند«. 

کــه ماحظــه می کنیــد، نتیجــه بــه دســت آمــده مطلــوب مــا اســت. همان طــور 

کبــرا ســالبه جزئیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر دانشــمندى انســان اســت،  کلیــه و  4. صغــرا موجبــه 
برخــی از دانشــمندان متعهــد نیســتند؛ پــس برخــی از انســان ها متعهــد نیســتند«. بــراى اثبــات 
کــرد؛ زیــرا از طرفــی ســالبه  درســتی نتیجــه ایــن ضــرب، نمی تــوان از روش عکــس اســتفاده 
کلیــه، موجبــه  جزئیــه، عکــس مســتوى معتبــر نــدارد و از طرفــی دیگــر عکــس مســتوى موجبــه 
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جزئیــه  اســت و از دو جزئــی، قیــاس تشــکیل نمی شــود. بدیــن علــت از روش »خلــف« اســتفاده 
می کنیــم.

ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از »هــر الــف ب اســت، بعضــی الف ها ج نیســتند؛ 
گــر نتیجــه مذکــور صــادق نباشــد الجــرم بایــد نقیــض آن »هــر ب  پــس برخی ب هــا ج نیســتند«، ا
ــا  ــراى صغــراى اصــل قــرار دهیــم، قیاســی ب کبــرا ب ــر ایــن قضیــه را  گ ج اســت« صــادق باشــد. ا
ایــن ســاختار تشــکیل می شــود؛ »هــر الــف ب اســت، هــر ب ج اســت؛ پــس هــر الــف ج اســت«. 
کاذب  گــر ایــن نتیجــه صــادق باشــد بایــد نقیــض آن یعنــی »برخــی از الف هــا ج نیســتند«  ا
کــه بنابــر فــرض صــادق  کبــراى قیــاس نخســتین اســت  باشــد؛ حــال آنکــه ایــن قضیــه همــان 
می باشــد! پــس نتیجــه بــه دســت آمــده موجــب خــاف فــرض می شــود. بــراى رهایــی از چنیــن 

وضعیتــی الزم اســت نتیجــه مطلــوب را صــادق بدانیــم تــا مرتکــب خــاف فــرض نشــویم.

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »برخــی از انســان ها شــاعرند،  کبــرا موجبــه  5. صغــرا موجبــه جزئیــه و 
هــر انســانی حســاس اســت؛ پــس برخــی از شــاعران حساســند«.

ــراى اثبــات درســتی نتیجــه در ایــن  ــه اســت. ب نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه جزئی
ــه دســت می آوریــم. کبــرا، مطلــوب را ب ــه  کــردن عکــس مســتوى صغــرا ب ــا ضمیمــه  ضــرب ، ب

بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از »برخــی از الف هــا 
کــردن عکــس مســتوى  ب انــد، هــر الــف ج اســت؛ پــس برخــی از ب هــا ج انــد«، بــا ضمیمــه 
کبــرا، قیاســی بــه صــورت زیــر تشــکیل می شــود:  صغــرا، یعنــی »برخــی از ب هــا الف انــد« بــه 
ــد«. ایــن نتیجــه همــان  ــد، هــر الــف ج اســت؛ پــس برخــی از ب هــا ج ان »برخــی از ب هــا الف ان

مطلــوب مــا اســت.

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »بعضــی انســان ها تیزهوش انــد،  کبــرا ســالبه  6. صغــرا موجبــه جزئیــه و 
هیــچ انســانی ســتاره نیســت؛ پــس برخــی تیزهوش هــا ســتاره نیســتند«.

نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه جزئیــه اســت. بــراى اثبــات درســتی نتیجــه، ماننــد 
کبــرا، مطلــوب را بــه دســت  کــردن عکــس مســتوى صغــرا بــه  ضــرب پیشــین، بــا ضمیمــه 

می آوریــم.
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بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از »برخــی از الف هــا 
کــردن عکــس  ب انــد؛ هیــچ الــف ج نیســت. پــس برخــی از ب هــا ج نیســتند«، بــا ضمیمــه 
کبــرا، قیاســی بــه صــورت زیــر تشــکیل  مســتوى صغــرا، یعنــی »برخــی از ب هــا الف انــد« بــه 
می شــود: »برخــی از ب هــا الف انــد، هیــچ الــف ج نیســت؛ پــس برخــی از ب هــا ج نیســتند«. 

ــه دســت آمــده، همــان مطلــوب مــا اســت. نتیجــه ب

کــه ماحظــه شــد در تمامــی ضرب هــای منتــج شــکل ســوم نتیجــه جزیــی  همــان طــور 
اســت. 

وب منتج شکل چهارم و اثبات آنها ضر

در درس گذشــته بیــان شــد در شــرایط انتــاج شــکل چهــارم میــان منطق دانــان اختاف نظر 
وجــود دارد. بــر اســاس نظریــه متقدمــان، شــکل چهــارم داراى پنــج ضــرب منتــج و بــر مبنــاى 
متأخــران داراى هفــت ضــرب منتــج اســت. از میــان ضرب هــاى شــانزده گانه، حالت هــاى زیــر 

از نظــر هــر دو دیــدگاه نتیجــه بخــش اســت:

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر انســانی حیــوان اســت، هــر ناطقــی  1. هــر دو مقدمــه، موجبــه 
انســان اســت؛ پــس برخــی حیوان هــا ناطقند«.نتیجــه در ایــن ضــرب همــواره موجبــه جزئیــه 

اســت.

کرده 1ســپس  کبــرا را بــا یکدیگــر عــوض   بــراى اثبــات درســتی نتیجــه، ابتــدا جــاى صغــرا و 
نتیجــه بــه دســت آمــده را عکــس مســتوى می کنیــم.

ــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از: »هــر الــف ب  ــا توجــه ب بنابرایــن ب
کبــرا، قیاســی  کــردن صغــرا و  اســت، هــر ج الــف اســت؛ پــس برخــی از ب هــا ج انــد«، بــا جابه جــا 
بــه ایــن صــورت تشــکیل می شــود: »هــر ج الــف اســت، هــر الــف ب اســت؛ پــس هــر ج ب اســت«. 
نتیجــه ایــن قیــاس را بــه عکــس مســتوى آن یعنــی »بعضــی از ب هــا ج اســت« تبدیــل می کنیــم 

و بدیــن ترتیــب مطلــوب را اثبــات می کنیــم.

کبــرا موجبــه جزئیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر انســانی متفکــر اســت،  کلیــه و  2. صغــرا موجبــه 

گفته می شود. 1 . به این روش، اصطاحًا روش »رّد« 
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برخــی از حیوان هــا انســانند. پــس برخــی از متفکرهــا حیوانند«.نتیجــه ایــن ضــرب همــواره 
موجبــه جزئیــه اســت.

را  کبــرا  و  ابتــدا جــاى صغــرا  نتیجــه، هماننــد صــورت پیشــین،  اثبــات درســتی  بــراى   
کــرده، ســپس نتیجــه بــه دســت آمــده را بــه عکــس مســتوى آن تبدیــل  بــا یکدیگــر عــوض 

. می کنیــم

ــف ب  ــر ال ــت از »ه ــارت اس ــرب عب ــن ض ــی ای ــاختار منطق ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
ــرا،  کب ــرا و  ــردن صغ ک ــا  ــا جابه ج ــد«، ب ــا ج ان ــی از ب ه ــس برخ ــد؛ پ ــا الف ان ــی از ج ه ــت، برخ اس
ــف ب اســت؛ پــس  ــد، هــر ال ــه ایــن صــورت تشــکیل می شــود: »برخــی از ج هــا الف ان قیاســی ب

ــد«. برخــی از ج هــا ب ان

نتیجــه ایــن قیــاس را بــه عکــس مســتوى آن یعنــی »برخــی از ب هــا ج اند« تبدیــل می کنیم 
و بدیــن ترتیــب مطلــوب را اثبــات می کنیم.

کلیــه باشــد؛ ماننــد: »هــر انســانی حیــوان اســت، هیــچ  کبــرا ســالبه  کلیــه و  3. صغــرا موجبــه 
اســبی انســان نیســت؛ پــس برخــی  حیوانــات اســب نیســتند«.

نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه جزئیــه اســت. بــراى اثبــات درســتی ایــن نتیجــه، 
کــرد؛ زیــرا هــر چنــد بــا جابه جــا  نمی تــوان از روش صورت هــاى قبلــی یعنــی »رّد« اســتفاده 
کــردن مقدمــات آن، اســتداللی بــه شــکل اول تشــکیل می شــود، امــا بــه علــت ســالبه بــودن 
کنیــم  کبــرا را عکــس مســتوى  صغــرا، نمی تــوان از آن اســتنتاج نمــود. بنابرایــن ابتــدا صغــرا و 
گذاشــتن آنهــا، قیاســی بــه صــورت شــکل اول تشــکیل دهیــم مطلــوب را  کنــار هــم  ــا  ســپس ب

کرده ایــم. اثبــات 

بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از: »هــر الــف ب اســت، هیــچ 
ج الــف نیســت؛ پــس برخــی از ب هــا ج نیســتند«، بــا تبدیــل صغــرا بــه عکــس مســتوى آن یعنــی 
کبــرا بــه عکــس مســتوى آن یعنــی »هیــچ الــف ج نیســت«  »بعضــی ب هــا الف انــد« و نیــز تبدیــل 
ــف ج نیســت؛  ــد، هیــچ ال ــر تشــکیل داد: »بعضــی ب هــا الف ان ــه صــورت زی ــوان قیاســی ب می ت
کــه ماحظــه می کنیــد، نتیجــه بــه دســت آمــده  پــس برخــی ب هــا ج نیســتند«. همان طــور 
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مطلــوب مــا اســت.

ــده نیســت،  کلیــه باشــد؛ ماننــد: »هیــچ انســانی پرن ــرا موجبــه  کب کلیــه و  4. صغــرا ســالبه 
هــر متفکــرى انســان اســت؛ پــس هیــچ پرنــده اى متفکــر نیســت«.نتیجه ایــن ضــرب همــواره 

کلیــه اســت.  ســالبه 

ــا ترتیــب  کــرده ســپس ب کبــرا را عــوض  بــراى اثبــات درســتی نتیجــه، ابتــدا جــاى صغــرا و 
ــم. ــه دســت می آوری ــوب را ب ــه عکــس مســتوى، مطل یــک قیــاس و تبدیــل نتیجــه آن ب

بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از »هیــچ الــف 
کبــرا بــا  کــردن صغــرا و  ب نیســت، هــر ج الــف اســت؛ پــس هیــچ ب ج نیســت«، بــا جابه جــا 
یکدیگــر، قیاســی بــه صــورت زیــر تشــکیل می دهیــم: »هــر ج الــف اســت، هیــچ الــف ب نیســت؛ 
پــس هیــچ ج ب نیســت«. نتیجــه بــه دســت آمــده را بــه عکــس مســتوى آن یعنــی »هیــچ ب ج 

ــات می کنیــم. ــوب را اثب ــرده، مطل ک ــل  نیســت« تبدی

ــیاهند،  ــا س ــی حیوان ه ــد: »بعض ــد؛ مانن ــه باش کلی ــالبه  ــرا س کب ــه و  ــه جزئی ــرا موجب 5. صغ
هیــچ ســنگی حیــوان نیســت؛ پــس بعضــی ســیاه ها ســنگ نیســتند«.نتیجه ایــن ضــرب همــواره 

ســالبه جزئیــه اســت. 

گرچــه بــا جابه جــا  گرفــت؛ زیــرا ا بــراى اثبــات درســتی نتیجــه نمی تــوان روش »رّد« را پیــش 
کبــرا اســتداللی به شــکل اول تشــکیل می شــود، امــا بــه علــت ســالبه بــودن صغــرا،  کــردن صغــرا و 
کبــرا بــه عکــس مســتوى می تــوان مطلــوب را  عقیــم خواهــد بــود. بنابرایــن بــا تبدیــل صغــرا و 

کــرد. اثبــات 

از ایــن رو بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار منطقــی ایــن ضــرب عبــارت اســت از »برخــی الف هــا 
ب انــد، هیــچ ج الــف نیســت؛ پــس برخــی ب هــا ج انــد«، بــا تبدیــل صغــرا بــه عکــس مســتوى 
کبــرا بــه عکــس آن »هیــچ الــف ج نیســت«، قیاســی  آن یعنــی »برخــی ب هــا الف انــد« و تبدیــل 
ــی  ــس برخ ــت؛ پ ــف ج نیس ــچ ال ــد، هی ــا الف ان ــی ب ه ــود: »برخ ــکیل می ش ــر تش ــورت زی ــه ص ب
ــا  ــوب م ــه دســت آمــده مطل کــه ماحظــه می کنیــد، نتیجــه ب از ب هــا ج نیســتند«. همان طــور 

اســت.1

کــه از نظــر متأخــران، شــکل چهــارم  گذشــته، ضمــن بیــان تفصیلــی شــرایط انتــاج شــکل هاى قیــاس اقترانــی دانســتیم  1 . در درس 
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چکيده 

 1. در شــکل ســوم، از میــان ضرب هــاى شــانزده گانه، تنهــا شــش حالــت منتــج اســت و 
باقــی ضرب هــا عقیــم و ابترنــد. ضــروب منتــج عبارتنــد از:

کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه  کبــرا موجبــه  کّلیــه و  الــف. صغــرا موجبــه 
جزئیــه اســت.

کبــرا موجبــه جزئیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه  کّلیــه و  ب. صغــرا موجبــه 
جزئیــه اســت.

کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه جزئیــه  کبــرا ســالبه  کّلیــه و  ج. صغــرا موجبــه 
است.

کبــرا ســالبه جزئیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کّلیــه و  د. صغــرا موجبــه 
جزئیــه اســت.

کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه  کبــرا موجبــه  –. صغــرا موجبــه جزئیــه و 
جزئیــه اســت.

کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کبــرا ســالبه  و. صغــرا موجبــه جزئیــه و 
جزئیــه اســت.

دارد.  وجــود  نظــر  اختــاف  منطق دانــان  میــان  در  چهــارم  شــکل  انتــاج  شــرایط  در   .2  
اســت: بخــش  نتیجــه  دیــدگاه  دو  هــر  نظــر  از  حالت هاى زیــر 

کّلیــه باشــد. نتیجــه در ایــن ضــرب همــواره موجبــه جزئیــه  الــف. هــر دو مقدمــه، موجبــه 

کلــی باشــد و یــا هــر دو مقدمــه موجبــه و صغــرا  کیــف داشــته و یکــی از آنهــا  کــه یــا مقدمــات اختــاف در  در صورتــی منتــج خواهــد بــود 
کلــی باشــد. بــر ایــن اســاس شــکل چهــارم داراى دو ضــرب منتــج دیگــر نیــز خواهــد بــود.

کبــرا ســالبه جزئیــه باشــد. ایــن ضــرب هــر چنــد در برخــی از مثال هــا منتــج نتیجــه درســت اســت امــا در برخــی  کلــی و   - صغــرا موجبــه 
دیگــر نادرســت اســت! ماننــد »هــر انســانی ناطــق اســت، بعضــی جانــداران انســان نیســتند؛ پــس برخی ناطق هــا جانــدار نیســتند«.

کلــی باشــد. ایــن ضــرب هــر چنــد در برخــی از مثال هــا منتــج نتیجــه درســت اســت امــا در برخــی  کبــرا موجبــه   - صغــرا ســالبه جزئــی و 
گوشــی مثلــث اســت؛ پــس برخــی از متســاوی  دیگــر نادرســت اســت! ماننــد »بعضــی مثلــث هــا متســاوی الســاقین نیســتند، هــر ســه 

گــوش نیســتند«. الســاقین هــا ســه 
کاذب اســت. پــس ایــن دو ضــرب نیــز  ــا وجــود صــدق مقدمــات، نتیجــه  کــه ماحظــه می کنیــد در ضرب هــاى فــوق ب  همان طــور 

غیرمنتــج و نادرســتند.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ صورت
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اســت.
کبــرا موجبــه جزئیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره موجبــه  کّلیــه و  ب. صغــرا موجبــه 

جزئیــه اســت.
کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه جزئیــه  کبــرا ســالبه  کّلیــه و  ج. صغــرا موجبــه 

است.
کّلیــه  کّلیــه باشــد. نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کبــرا موجبــه  کّلیــه و  د. صغــرا ســالبه 

اســت.
کلیــه باشــد: نتیجــه ایــن ضــرب همــواره ســالبه  کبــرا ســالبه  هـــ. صغــرا موجبــه جزئیــه و 

جزئیــه اســت.

پرسش ها 

ــراى اثبــات درســتی نتیجــه در شــکل  ــر مباشــر خلــف را ب ل مباشــر عکــس و غی  1. اســتدال
کنیــد. ســوم و چهــارم تبییــن 

کنید.  2. شرایط انتاج شکل سوم و ضرب هاى منتج این شکل را با ذکر مثال بیان 

 3. شــکل چهــارم بــر اســاس نظریــه متقدمــان و متأخــران داراى چنــد ضــرب منتــج اســت؟ 
از میــان ضرب هــاى شــانزده گانه، چنــد حالــت از نظــر هــر دو دیــدگاه نتیجــه بخــش اســت؟ 

نــام ببریــد.

* هم اندیشی 
 1. چــرا و چگونــه منطقیــان متاخــر ضوابــط دیگــری غیــر از ضوابــط منطقیــان قدیــم بــرای 

کرده  انــد؟ انتــاج شــکل چهــارم قیــاس اقترانــی  ذکــر 

کنید؟  2. آیا می  توانید چند مثال برای ضروب منتج شکل چهارم بیان 

 3. آیــا می  تــوان برخــی از ضــروب منتــج شــکل  های ســوم و چهــارم را بــه روشــی غیــر از 
کــرد؟ چگونــه؟ آنچــه در درس بیــان شده  اســت اثبــات 
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درسچهلم

قیاس اقترانی شرطی و اقسام آن 

گذشــته  پیش تــر1 دانســتیم قیــاس اقترانــی، دو قســم اســت: حملــی و شــرطی. در دو درس 
گیــری قیــاس اقترانــی  بــا قیــاس اقترانــی حملــی و اشــکال آن آشــنا شــدیم. در ایــن درس بــه فرا
گــر یکــی از مقدمــات قیــاس اقترانــی  کــه قبــًا توضیــح دادیــم، ا شــرطی می پردازیــم. همان طــور 

یــا هــر دو مقدمــه آن شــرطیه باشــد، آن گاه »قیــاس اقترانــی شــرطی« شــکل می گیــرد.

شــایان توجــه اســت قیــاس اقترانــی شــرطی نیــز همچــون حملــی دارای اشــکال اربعــه 
ــرا،  ــط در صغ ــد اوس ــی شــرطی، ح ــاس اقتران ــکل نخســتین قی ــه در ش ک ــورت  ــن ص ــت؛ بدی اس
کبــرا تالــی واقــع  کبــرا، مقــدم واقــع می شــود و در شــکل دوم، حــد اوســط در صغــرا و  تالــی و در 
کبــرا مقــدم واقــع می شــود و در شــکل چهــارم نیــز  می شــود، در شــکل ســوم حــد اوســط در صغــرا و 

کبــرا تالــی واقــع می شــود. هماننــد اقترانــی حملــی حــد اوســط در صغــرا مقــدم و در 

عاوه بر آنچه ذکر شد شرایط انتاج نیز در هر دو قیاس حملی و شرطی یکسان است.

ع و  کــه ســاختار منطقــی چنیــن قیاس هایــی و حالت هــاى منتــج آن، بســیار متنــو از آنجــا 
ع از قیاس هــاى اقترانــی، بــه توضیــح  گاه مشــکل آفرین اســت، بــراى آشــنایی بیشــتر بــا ایــن نــو

برخــی از مهم تریــن و رایج تریــن اقســام آن می پردازیــم.

 

اقسام قياس اقترانی شرطی 

قیاس اقترانی شرطی به اعتبارات مختلف تقسیم می شود:

1 . ر.ک: درس سی و هشتم.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ صورت
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1. بــه اعتبــار ســاختار مقدمــات: ایــن قیــاس یــا از دو شــرطی اتصالــی، یــا دو شــرطی انفصالــی، 

ــا یــک  ــی و ی ــی و شــرطی اتصال ــا یــک حمل ــی، ی ــی  و یــک شــرطی انفصال ــا یــک شــرطی اتصال ی
حملــی و شــرطی انفصالــی تشــکیل می شــود. بنابرایــن، اقترانــی شــرطی بــه ایــن لحــاظ داراى 

پنــج قســم اســت.

ــل از دو  ــه در اص ک ــرطیه  ــه ش ــک قضی ــط: ی ــد اوس ــودن ح ــا نب ــودن ي ــام ب ــزء ت ــار ج ــه اعتب 2. ب

ک  قضیــه حملیــه تشــکیل شــده، داراى دو طــرف اســت: مقــدم و تالــی. بــه همیــن علــت، اشــترا
میــان دو قضیــه شــرطیه یــا در جــزء تــام، یعنــی در تمــام مقــدم و تمــام تالــی اســت؛ یــا در جــزء 
ــه  ــام مقدم ــر ت ــزء غی ــه و ج ــک مقدم ــام ی ــزء ت ــا در ج ــی؛ ی ــدم و تال ــض مق ــی در بع ــام، یعن غیرت

دیگــر.

بنابراین، اقترانی شرطی به این اعتبار داراى سه قسم است؛ مانند:

- »هــرگاه انســان عاقــل باشــد، بــه آنچــه نیــازش را برطــرف می ســازد قناعــت می کنــد؛ 
کنــد بی نیــاز می شــود؛ پــس هــرگاه  هــرگاه انســان بــه آنچــه نیــازش را برطــرف می ســازد قناعــت 

ک دو مقدمــه در جــزء تــام(. انســان عاقــل باشــد، بی نیــاز خواهــد شــد« )اشــترا

ــا  ــاى بق ــه معن ــر جاودانگــی ب گ ــه اســت؛ ا ــرآن جاودان ــس ق ــرآن معجــزه اســت، پ ــر ق گ - »ا
گــر جاودانگــی  گــر قــرآن معجــزه اســت، پــس ا اســت، پــس جاودانــه تغییــر نمی کنــد. بنابرایــن، ا

ک دو مقدمــه در جــزء غیــر تــام(. بــه معنــاى بقــا اســت، قــرآن تغییــر نمی کنــد«1 )اشــترا

گــر محمــد ؟ص؟ پیامبــر باشــد، امــت خــود را  - »هــرگاه نبــوت از جانــب خداونــد باشــد، پــس ا
گــر محمــد ؟ص؟ اّمــت خــود را رهــا نمی گــذارد پــس بایــد هدایت گــرى را  گذاشــت، ا رهــا نخواهــد 
گــر محمــد؟ص؟  کنــد. بنابرایــن هــرگاه نبــوت از جانــب خداونــد باشــد، پــس ا بــراى مــردم تعییــن 
ــام و در  ــزء ت ــه در ج ــک مقدم ک در ی ــترا ــد«2 )اش کن ــن  ــرى را تعیی ــد هدایت گ ــد، بای ــر باش پیامب

کــه از دو شــرطی اتصالــی تشــکیل شــده باشــد( بــه ایــن صــورت اســت  1 . شــیوه بــه دســت آوردن نتیجــه در ایــن قســم )هنگامــی 
کبــرا یعنــی »جاودانــه تغییــر نمی کنــد« یــك قیــاس اقترانــی شــکل  ع تالــی صغــرا یعنــی »قــرآن جاودانــه اســت« و تالــی  کــه: از مجمــو
کــه مقــدم آن همــان  کــه نتیجــه اش عبــارت اســت از: »قــرآن تغییــر نمی کنــد«. ایــن نتیجــه را تالــی شــرطی  اول تشــکیل می شــود 
کــه مقــدم آن همــان صغــرا اســت، قــرار می دهیــم و  کبــرا اســت، قــرار می دهیــم ســپس ایــن شــرطی را تالــی بــراى شــرطی اى  مقــدم 

نتیجــه نهایــی را اســتنتاج می کنیــم.
کــه از دو شــرطی اتصالــی تشــکیل شــده باشــد( بــه ایــن صــورت اســت  2  . شــیوه بــه دســت آوردن نتیجــه در ایــن قســم )هنگامــی 
ــك  ــه آن در ی ــه دو مقدم ک ــی  ــی قیاس ــم؛ یعن ــکیل می دهی ــت، تش ــم نخس ــرطی از قس ــاس ش ــك قی ــرا ی کب ــود  ــرا و خ ــی صغ ــه از تال ک
گــر محمــد ؟ص؟ پیامبــر اســت،  کــه بــه صــورت شــکل اول اســت، چنیــن اســت »ا ــا هــم مشــترکند. نتیجــه ایــن قیــاس  جــزء تــام ب
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یک مقدمه در جزء غیر تام(.

کــه ماحظــه می کنیــد، حاصــل ایــن دو تقســیم بندى پانــزده قســم قیــاس  همان طــور 
کــه بــا توجــه بــه شــکل هاى چهارگانــه بــه 60 قســم بالــغ می شــود. حــال  اقترانــی شــرطی اســت 

ــانزده گانه هــر شــکل، 960 ضــرب خواهــد داشــت! ــاى ش ــا ماحظــه حالت ه ــام ب همیــن اقس

صورت بنــدى همــه ایــن اقســام و ذکــر شــرایط منطقــی آنهــا بــا ماحظــه جهــت قضیــه، 
لــو، حقیقــی، شــخصیه،  مــع، مانعةاحلن ع قضیــه شــرطیه )اتفاقــی، عنــادى، لزومــی، مانعةاحلج نــو
مهملــه و محصــوره( و اعتباراتــی دیگــر ماننــد موجبــه و ســالبه، بــه اقســامی بــه مراتــب بیــش از 

آنچــه ذکــر شــد بالــغ می شــود!

برخی از کاربردى ترين اقسام قياس اقترانی شرطی 

کــه بــه اختصــار  کاربردى تریــن آنهــا پنــج قســم اســت  از میــان اقســام مذکــور مهم تریــن و 
آنهــا را تبییــن می کنیــم.

1. مرکب از دو شرطی اتصالی )با اشتراک دو مقدمه در جزء تام(

تشــکیل  جهــت  از  و  می شــود،  ملحــق  حملــی  اقترانــی  بــه  شــرطی،  قیــاس  ع  نــو ایــن 
کیــف در آن معتبــر اســت، اثبــات نتایــج آن  کــم و  کــه به لحــاظ  شــکل هاى چهارگانــه و شــروطی 
کامــل ماننــد قیــاس اقترانــی حملــی اســت. بنابرایــن، نیــازى  از راه خلــف، عکــس و... به طــور 

ــدارد. ــه تفصیــل و تکــرار آن مباحــث ن ب
2. مرکب از دو شرطی انفصالی 

مفــاد قضیــه شــرطیه انفصالــی، عنــاد و ناســازگارى مقــدم و تالــی اســت. پــس هــرگاه یــک 
کــه در جــزء تــام یــا غیــر تــام آن بــا  گیــرد  کنــار شــرطی  انفصالــی دیگــر قــرار  شــرطی انفصالــی در 
کبــر و اوســط. هــر چنــد  ک دارنــد، آن گاه ســه حــد بــه دســت خواهــد آمــد: اصغــر، ا یکدیگــر اشــترا
کــه همــواره  کبــر، تعانــد دارد اّمــا ایــن ســبب نمی شــود  حــد اوســط هــم بــا حــد اصغــر و هــم بــا حــد ا
کبــر نیــز بــا هــم تعانــد داشــته باشــند؛ ماننــد »یــا ایــن شــیئ درخــت اســت یــا  حــد اصغــر و حــد ا
گرفــت:  ــا ایــن شــیئ درخــت اســت یــا حیــوان«. از ایــن دو قضیــه نمی تــوان نتیجــه  انســان؛ ی

کــه مقــدم آن همــان صغــرا اســت، قــرار می دهیــم و نتیجــه نهایــی  کنــد«. ایــن نتیجــه را تالــی شــرطی  بایــد هدایت گــرى را تعییــن 
کنیــم. را اســتنتاج مــی 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ صورت
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کبــر و حــد  »یــا ایــن شــیئ انســان اســت یــا حیــوان«. بنابرایــن هیــچ گاه به طــور قطــع رابطــه حــد ا
اصغــر بــراى مــا روشــن نیســت؛ از ایــن رو دســت یابی بــه نتیجــه اى دایمــی میســر نخواهــد بــود.

گرفتــن دو قضیــه  کنــار هــم قــرار  کــه از  بنابرایــن، اســتنتاج منطقــی از مطلــب فــوق آن اســت 
گرفــت. تنهــا راه ترتیــب قیــاس اقترانــی شــرطی  شــرطیه انفصالــی، قیاســی  شــکل نخواهــد 
کــه ابتــدا آنهــا را بــر اســاس ضوابــط منطقــی خــاص 1 بــه  مرکــب از شــرطی انفصالــی، آن اســت 
کنــار هــم قــرار دادن آنهــا، قیاســی را بــه صــورت یکــی از  کــرده، ســپس از  شــرطی اتصالــی تبدیــل 

شــکل هاى چهارگانــه واجــد شــرایط انتــاج، تشــکیل دهیــم.

بدیهــی اســت نتیجــه بــه دســت آمــده به لحــاظ ســاختار یــک قضیــه شــرطیه اتصالــی 
ــراى  ــرد. ب ک ــل  ــی تبدی ــرطیه انفصال ــه ش ــز ب ــوان آن را نی ــاز می ت ــورت نی ــه در ص ک ــود  ــد ب خواه

کنیــد: روشــن تر شــدن آنچــه بیــان شــد بــه مثــال زیــر توجــه 

کمــی بیاورنــد و روى لبــاس او لکــه قرمــزى باشــد  گــر شــخص متهــم بــه قتلــی را نــزد حا - ا
کــم بــراى اثبــات یــا رد ادعــاى  کــه حا کارى  کنــد آن لکــه جوهــر اســت؛ نخســتین  و متهــم ادعــا 
متهــم انجــام می دهــد، تشــکیل یــک قیــاس اقترانــی شــرطی مرکــب از دو انفصالــی بــه صــورت 
مــع(؛ »يــا ايــن لکــه خــون  زیــر اســت: »یــا ایــن لکــه خــون اســت یــا جوهــر )انفصــاىل مانعةاحلج

لــو«. اســت يــا بــا شســ�ن پــاک منى شــود )انفصــاىل مانعةاحلن

گــر لکــه خــون باشــد،  مــع بــه دو اتصالــی تبدیــل می شــود: »ا قضیــه انفصالــی مانعةاحلج
گــر لکــه جوهــر باشــد، خــون نیســت«. جوهــر نیســت« و »ا

گــر لکــه، خــون نباشــد، بــا شســتن  لــو نیــز بــه دو اتصالــی تبدیــل می شــود: »ا قضیــه مانعةاحلن
ک شــود، خــون اســت«. بــا تقــارن قضایــاى شــرطیه  گــر لکــه بــا شســتن پــا ک می شــود« و »ا پــا
کــه برخــی از آنهــا  ل بــه دســت می آیــد  اتصالــی بــه دســت آمــده، صورت هــاى مختلفــی از اســتدال

چنیــن اســت:

گــر لکــه خــون باشــد، جوهــر نیســت. پــس  ک شــود، خــون اســت؛ ا گــر لکــه بــا شســتن پــا - »ا
ک شــود، جوهــر نیســت«. گــر لکــه بــا شســتن پــا ا

کــه در درس چهاردهــم در بحــث »چگونگــی تبدیــل قضایــاى شــرطی اتصالــی و انفصالــی بــه یکدیگــر« بیــان  1 . مطابــق بــا آنچــه 
شــد.
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کــرد: »یــا  در صــورت لــزوم ایــن نتیجــه اتصالــی را می تــوان بــه دو شــرطی انفصالــی تبدیــل 
مــع(. ک می شــود و یــا جوهــر اســت« )انفصالــی مانعةاحلج لکــه بــا شســتن پــا

لو(. ک نمی شود و یا جوهر نیست« )انفصالی مانعةاحلن »یا لکه با شستن پا

ک نمی شــود،  گــر لکــه خــون نباشــد، بــا شســتن پــا گــر لکــه جوهــر باشــد، خــون نیســت؛ ا »ا
ک نمی شــود«. در صــورت لــزوم ایــن نتیجــه اتصالــی  گــر لکــه جوهــر باشــد، بــا شســتن پــا پــس ا

کــرد: را می تــوان بــه دو شــرطی انفصالــی تبدیــل 

مع(. ک می شود« )انفصالی مانعةاحلج »یا لکه جوهر است، یا با شستن پا

لو(. ک نمی شود« )انفصالی مانعةاحلن »یا لکه جوهر نیست، یا با شستن پا

چنان کــه ماحظــه می شــود، ایــن دو انفصالــی عیــن انفصالی هــاى بــه دســت آمــده از 
ــی در آن عــوض شــده اســت و  ــه جــاى مقــدم و تال ک ــا ایــن تفــاوت  قیــاس نخســتین اســت. ب
ایــن تفــاوت، فرقــی میــان دو انفصالــی ایجــاد نمی کنــد؛ زیــرا چنانچــه پیش تر1دانســتیم هیــچ 

ــی وجــود نــدارد. تقــدم و تأخــر واقعــی میــان اطــراف شــرطی انفصال
3. مرکب از شرطی اتصالی و انفصالی 

ایــن قســم از قیــاس اقترانــی شــرطی بــه چهــار صــورت اســت؛ زیــرا یــا اتصالــی صغــرا واقــع 
ــی آن. ــا در تال ــا در مقــدم آن اســت و ی کبــرا، و در هــر صــورت، حــد مشــترک ی ــا  می شــود و ی

گرفــت، ابتــدا بایــد انفصالــی را بــه اتصالــی  ع قیــاس نتیجــه  بــراى آنکــه بتــوان از ایــن نــو
کــه واجــد  کنــار هــم قــرار دادن دو شــرطی اتصالــی مناســب، قیاســی را  کــرد و ســپس بــا  تبدیــل 
ــا ایــن شــیئ انســان  ــه ی ک گاه چنیــن نیســت  ــاج باشــد تشــکیل داد؛ ماننــد: »هیــچ  شــرایط انت
لــو(؛ »هــرگاه ایــن شــیئ ناطــق باشــد، انســان خواهــد بــود«. باشــد و یــا اســب )انفصالــی مانعةاحلن

ــن  ــی چنی ــود: »گاه ــل می ش ــی تبدی ــه اتصال ــو ب ل ــی مانعةاحلن ــه انفصال ــال، قضی ــن مث در ای
گــر ایــن شــیئ اســب نباشــد، انســان باشــد«. کــه ا نیســت 

کنــار هــم قــرار دادن آنهــا می تــوان قیاســی بــه  بــا انتخــاب دو قضیــه شــرطیه اتصالــی و 
کــه  گاهــی چنیــن نیســت  گــر ایــن شــیئ ناطــق باشــد انســان اســت،  شــکل زیــر تشــکیل داد: »ا

1 . ر.ک: درس چهلم.
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گــر ایــن شــیئ اســب  کــه ا گاهــی چنیــن نیســت  گــر ایــن شــیئ اســب نباشــد انســان باشــد؛ پــس  ا
نباشــد ناطــق باشــد«.

4. مرکب از حملی و شرطی اتصالی 

کبــرا،  ع از قیــاس شــرطی، بــه چهــار صــورت اســت؛ زیــرا یــا اتصالــی صغــرا اســت و یــا  ایــن نــو
و در هــر صــورت، جــزء مشــترک یــا در مقــدم اتصالــی اســت و یــا در تالــی آن.

بــراى بــه دســت آوردن نتیجــه در تمــام صورت هــاى مذکــور بــه روش زیــر عمــل می کنیــم: 
ع  کــه داراى جــزء مشــترک اســت قــرار داده، از مجمــو کنــار آن طــرف از اتصالــی  ابتــدا حملــی را در 
آن دو، یــک قیــاس حملــی بــه صــورت یکــی از شــکل هاى چهارگانه واجــد شــرایط انتاج تشــکیل 
می دهیــم تــا یــک قضیــه حملیــه به عنــوان نتیجــه از آن بــه دســت آوریــم. ســپس نتیجــه را بــه 
کــه فاقــد جــزء مشــترک اســت، ضمیمــه می کنیــم تــا از ترکیــب آن دو،  طــرف دیگــر اتصالــی 

نتیجــه قیــاس اصلــی را بــه دســت آوریــم.

کــه فاقــد  کــه یــک طــرف آن، همــان طرفــی اســت  ایــن نتیجــه یــک شــرطی اتصالــی اســت 
گــر در مقدمــه، مقــدم بــوده، در  جــزء مشــترک می باشــد، خــواه مقــدم باشــد یــا تالــی. البتــه ا
گــر تالــی بــوده، در نتیجــه نیــز تالــی قــرار می گیــرد و طــرف  نتیجــه نیــز مقــدم واقــع می شــود و ا
گــر فلــز طــا باشــد،  کــه از قیــاس پیشــین بــه دســت آمــده اســت؛ ماننــد: »ا دیگــر آن حملــی اســت 
گران قیمــت  گــر فلــز طــا باشــد،  گران قیمــت اســت؛ پــس ا کمیابــی  کمیــاب خواهــد بــود، هــر 

اســت«.

کــه ماحظــه می کنیــد، ابتــدا از تالــی اتصالــی و حملــی، قیاســی بــه ایــن صــورت  همان طــور 
گران قیمــت  گران قیمــت اســت. پــس فلــز  کمیابــی  کمیــاب اســت، هــر  تشــکیل داده ایــم: »فلــز 
کــه مقدمــش همــان مقــدم اتصالــی نخســت  اســت«. آن گاه ایــن نتیجــه را تالــی نتیجــه اتصالــی 

گران قیمــت اســت«. گــر فلــز طــا باشــد،  کــه فاقــد جــزء مشــترک اســت - قــرار می دهیــم: »ا  -
5. مرکب از حملی و انفصالی 

کبــرا، و  ع از قیــاس شــرطی بــه چهــار صــورت اســت؛ زیــرا یــا حملــی صغــرا اســت و یــا  ایــن نــو
ک دارد و یــا بــا بعضــی از اجــزاى  در هــر صــورت یــا جــزء مشــترک بــا همــه اجــزاى انفصالــی اشــترا

کنیــد: آن. بــه مثال هــاى زیــر توجــه 
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- سه عدد است، یا عدد زوج است یا فرد؛ پس یا سه زوج است یا فرد.

- یا عدد زوج است یا فرد، چهار عدد است؛ پس یا چهار زوج است یا فرد.

- زوج بــه دو قســمت مســاوى تقســیم می شــود، یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد؛ پــس یــا عــدد 
بــه دو قســمت مســاوى تقســیم می شــود یــا فــرد اســت.

- یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد، زوج بــه دو قســمت مســاوى تقســیم می شــود؛ پــس یــا عــدد 
بــه دو قســمت مســاوى تقســیم می شــود یــا فــرد اســت.

کــرده و جــزء دیگــر حملــی را در نتیجــه  در همــه صورت هــاى مذکــور، جــزء مشــترک را حــذف 
کــه بــه صــورت انفصالــی اســت بــه جــاى آن قــرار می دهیــم.

 

چکيده 

گــر یکــی از مقدمــات قیــاس اقترانــی یــا هــر دو مقدمــه آن شــرطیه باشــد، آن گاه »قیــاس   1. ا
اقترانــی شــرطی« شــکل می گیــرد.

 2. قیــاس اقترانــی شــرطی بــه اعتبــارات مختلفــی چــون: ســاختار مقدمــات و جــزء تــام 
بــودن یــا نبــودن حــد اوســط، تقســیم می شــود. حاصــل ایــن دو تقســیم بندى 15 قســم قیــاس 
کــه بــا توجــه بــه شــکل هاى چهارگانــه بــه 60 قســم بالــغ می شــود. حــال  اقترانــی شــرطی اســت 

همیــن اقســام بــا ماحظــه حالت هــاى شــانزده گانه هــر شــکل، 960 ضــرب خواهــد شــد!

کاربردى ترین آنها پنج قسم است:  3. از اقسام مذکور، مهم ترین و 

ک دو مقدمــه در جــزء  الــف. قیــاس اقترانــی شــرطی مرکــب از دو شــرطی اتصالــی )بــا اشــترا
تــام(؛

ب. قیاس مرکب از دو شرطی انفصالی؛

ج. قیاس مرکب از شرطی اتصالی و انفصالی؛

د. قیاس مرکب از حملی و شرطی اتصالی؛
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–. قیاس مرکب از حملی و انفصالی.

پرسش ها 

 1. اقسام قیاس اقترانی شرطی را به اعتبار »ساختار مقدمات« توضیح دهید.

ــط«  ــد اوس ــودن ح ــا نب ــودن ی ــام ب ــزء ت ــار »ج ــه اعتب ــرطی را ب ــی ش ــاس اقتران ــام قی  2. اقس
توضیــح دهیــد.

 3. قیاس اقترانی شرطی مرکب از دو شرطی اتصالی را با ذکر مثال توضیح دهید.ا

 4. قیاس اقترانی شرطی مرکب از دو شرطی انفصالی را با ذکر مثال توضیح دهید.

ــح  ــال توضی ــر مث ــا ذک ــی را ب ــی و انفصال ــرطی اتصال ــب از ش ــرطی مرک ــی ش ــاس اقتران  5. قی
دهیــد.

 6. قیاس اقترانی شرطی مرکب از حملی و شرطی اتصالی را با ذکر مثال توضیح دهید.

 7. قیاس اقترانی شرطی مرکب از حملی و انفصالی را با ذکر مثال توضیح دهید.

* هم اندیشی 
 1. آیــا می  توانیــد همــه اقســام قیــاس اقترانــی شــرطی را بــه صــورت یــک نمــودار نشــان 

دهیــد؟

کاربردی  تریــن اقســام قیــاس اقترانــی شــرطی، تنهــا همــان پنــج  چــرا مهم تریــن و   .2  
شده اســت؟ بیــان  درس  در  کــه  می  باشــد  قســمی 

کتاب  هــای درســی خــود مثالــی  کثیراالنتشــار یــا   3. آیــا می  توانیــد در یکــی از روزنامه  هــای 
کنیــد؟ کــرده و مشــخصات آن را بیــان  بــرای قیــاس اقترانــی شــرطی ســراغ 
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اقسام و شرایط قیاس استثنایی 

تقســیم  اســتثنایی  و  اقترانــی  بــه  اعتبــار ســاختار صــوری  بــه  قیــاس  دانســتیم1  پیش ــتر 
گذشــته بــه تفصیــل بــا قیــاس اقترانــی آشــنا شــدیم در ایــن درس  می شــود. در درس  هــای 

می  آموزیــم. کامــل  به طــور  را  اســتثنایی  قیــاس  شــرایط  و  اقســام 

 

اقسام قياس استثنايى 

قیــاس اســتثنایی به لحــاظ ســاختار صــورى داراى دو مقدمــه اســت: یکــی از دو مقدمــه 
گــر  لزومــًا قضیــه شــرطیه و مقدمــه دیگــر )قضیــه اســتثنایی( یــا قضیــه حملیــه اســت؛ ماننــد: »ا
کنــد، جهــان پــر از عــدل و داد خواهــد شــد، لیکــن او ظهــور نکــرده اســت؛ پــس جهــان  او ظهــور 
گــر  کــه ا پــر از عــدل و داد نشــده اســت« و یــا قضیــه شــرطیه اســت؛ ماننــد: »هــرگاه چنیــن باشــد 
ع نکــرده اســت؛ لیکــن  گــر شــب باشــد، خورشــید طلــو کنــد روز اســت، هــر آینــه ا ع  خورشــید طلــو

ع نکــرده اســت«. گــر شــب باشــد، خورشــید طلــو کنــد روز اســت؛ پــس ا ع  گــر خورشــید طلــو ا

کــه در ایــن قیــاس، نتیجــه یــا نقیــض آن در یکــی از مقدمــات وجــود دارد بایــد  از آنجــا 
همــواره یکــی از مقدمــات آن، قضیــه شــرطیه باشــد تــا بتوانــد یکــی از آن دو، عیــن یــا نقیــض 
کــه در اصــل، دســت کم از دو قضیــه فراهــم  نتیجــه باشــد، چــه اینکــه تنهــا قضیــه شــرطیه اســت 

آمــده اســت. 

قیــاس اســتثنایی بــا توجــه بــه اتصالــی یــا انفصالــی بــودن قضیــه شــرطیه موجــود در آن بــه 
اســتثنایی اتصالــی و انفصالــی تقســیم می شــود.

ک. درس سی و پنجم. 1  . ر. 
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گــر آفریــدگار جهــان یکتــا نباشــد، جهــان منظــم نخواهــد  - اســتثنايى اتصالــی: ماننــد: »ا
ــت«. ــا اس ــان یکت ــدگار جه ــس آفری ــت؛ پ ــم اس ــان منظ ــن جه ــود، لیک ب

- اســتثنايى انفصالــی: ماننــد: »یــا شــریک خداونــد موجــود اســت و یــا خداونــد یکتــا اســت، 
لیکــن شــریک خداونــد موجــود نیســت؛ پــس خداونــد یکتــا اســت«.

گاهــی  کــه قضیــه شــرطیه انفصالــی بــه کار رفتــه در ایــن قیــاس  شــایان توجــه اســت از آنجــا 
ــی نیــز بــه ســه  ــّو می باشــد قیــاس اســتثنایی انفصال گاه مانعةالخل گاه مانعةالجمــع و  حقیقــی، 
صــورت خواهــد بــود اســتثنایی  انفصالــی حقیقی،اســتثنایی انفصالــی مانعةالجمع و اســتثنایی 
گاه در قیــاس اســتثنایی مقدمــه اســتثنایی حــذف می شــود، بــه چنیــن  انفصالــی مانعةالخلــّو. 
گفتــه می شــود. حــذف مقدمــه اســتثنایی  قیاســی، »قیــاس اســتثنایی مرخــم« یــا »مضمــر« 

معمــواًل بــه یکــی از دو دلیــل زیــر انجــام می شــود:

کــه معتقــد اســت  کســی  الــف. وضــوح و روشــنی بســیار مقدمــه اســتثنایی. مثــًا در مقابــل 
گفتــه  نــدارد«،  برنامــه اى  جامعــه  اجتماعــی  و  اقتصــادى  مناســبات  تنظیــم  بــراى  »دیــن 

کــرم ؟ص؟، حکومــت اســامی تشــکیل نمــی داد«. گــر چنیــن بــود، پیامبرا می شــود: »ا

کــذب مقدمــه اســتثنایی. مثــًا بــراى اثبــات عدالــت شــخصی، چنیــن  ب. معلــوم نشــدن 
کــرد« در چنیــن  گــر ایــن شــخص منصــف باشــد، عدالــت را رعایــت خواهــد  گفتــه می شــود »ا
همــه  چــون  نمی شــود؛  ذکــر  اســت«  منصــف  شــخص  »ایــن  اســتثنایی  مقدمــه  وضعیتــی 

کــه آن شــخص منصــف نیســت. می داننــد 

شرایط قياس استثنايى 

قیــاس اســتثنایی در هــر حالتــی منتــج نیســت، بلکــه انتــاج هــر یــک از اقســام آن، بســتگی 
کــرد:  بــه شــرایط و ضوابــط منطقــی خاصــی دارد. ایــن شــرایط را بــه دو صــورت مــی تــوان بیــان 

شــرایط عمومــی قیــاس اســتثنایی و شــرایط اختصاصــی هــر یــک از اقســام آن.
1. شرایط عمومی  قیاس استثنايى

این شرایط عبارتند از:

کلــی  کّلــی بــودن یکــی از دو مقدمــه؛ یعنــی یــا قضیــه شــرطیه و یــا مقدمــه اســتثنایی  الــف. 
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گسســتگی شــرط و جــزا تنهــا در بعضــی  کلــی نباشــد و اتصــال یــا  گــر هیچیــک  باشــد. چــه اینکــه ا
از حالت  هــا و زمان  هــا باشــد و اســتثنا در غیــر آن حالت  هــا و زمان  هــا باشــد از اثبــات یــا نفــی 

یکــی از دو جــزء قضیــه شــرطیه، اثبــات یــا نفــی جــزء دیگــر الزم نمی  آیــد. 

کــه در صــورت ســالبه بــودن  ب. موجبــه بــودن مقدمــه شــرطیه؛ دلیــل ایــن امــر آن اســت 
قضیــه شــرطیه اثبــات یــا نفــی یکــی از دو جــزء شــرطی مســتلزم اثبــات یــا نفــی جزء دیگــر نخواهد 
گسســتگی مقــدم  بــود؛ چــه اینکــه ســالبه بــودن قضیــه شــرطیه بــه معنــای ســلب اتصــال و یــا 
و تالــی اســت و در ایــن صــورت از وجــود یــا عــدم یکــی از اجــزاء قضیــه شــرطیه، وجــود یــا عــدم 

ــد. ــری الزم نمی  آی دیگ

گــر قضیــه شــرطیه، اتصالــی ســالبه باشــد، بایــد بــه یــک قضیــه موجبــه مــازم بــا  بنابرایــن ا
ــه اســت«. در  کاتــب باشــد، آن گاه خفت ــی  ــر عل گ ــه هــرگاه ا ک آن تبدیــل شــود: »چنیــن نیســت 
ل، مقدمــه شــرطیه ســالبه بــا تبدیــل آن بــه »نقــض محمــول« بــه شــرطیه اتصالــی  ایــن اســتدال
موجبــه معــادل آن، تبدیــل می شــود و آن گاه بــا مقدمــه حملیــه، ترکیــب می گــردد: »هــرگاه علــی 

کاتــب نیســت«. کاتــب باشــد، آن گاه او خفتــه نیســت، لیکــن علــی خفتــه اســت؛ علــی 

گــر قضیــه شــرطیه اتفاقــی باشــد از طرفــی علــم  کــه ا ج. اتفاقــی نبــودن قضیــه شــرطیه؛ چــرا 
کــذب یکــی از دو طــرف  کــذب قضیــه شــرطیه اتفاقــی متوقــف بــر علــم بــه صــدق یــا  بــه صــدق یــا 
ــر قضیــه  ــا یکــی از دو طــرف نیــز ب کــذب ی ــا  ــم بــه صــدق ی ــود و چنانچــه عل دیگــر آن خواهــد ب

اتفاقیــه متوقــف باشــد مســتلزم دور خواهــد بــود.1
2. شرایط اختصاصی 

بــرای انتــاج هــر یــک از قیاس هــای اســتثنایی اتصالــی و انفصالــی عــاوه بــر شــرایط عمومــی 
کــه آنهــا را شــرایط اختصاصــی می  نامند. رعایــت شــرایط دیگــری نیــز ضــروری اســت 

الف. شرايط اختصاصی قیاس استثنايى اتصالی

1 . برخــی از منطق دانــان در شــرایط عمومــی انتــاج قیــاس اســتثنایی، اتفاقــی نبــودن قضیــه شــرطی را ضروری 
ــه نظــر ایشــان قضیــه شــرطی هــر چنــد اتفاقــی باشــد چنانچــه مقدمــه یــک قیــاس واقــع شــود  نمی داننــد. ب
کــه قضایــاى درهــر صــورت شــرطی بیان گــر نوعــی از اســتلزام اســت. از ایــن رو  کــرد، چــرا  می تــوان از آن اســتنتاج 
ک لفظــی بــراى دو معنــاى  متفــاوت )شــرطی لزومــی و اتفاقــی( وضــع نشــده اســت. ادات شــرط هرگــز بــه اشــترا
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ــا عیــن مقــدم  کــه قضیــه اســتثنایی، ی قیــاس اســتثنایی اتصالــی در صورتــی منتــج اســت 
شــرطی متصــل و یــا نقیــض تالــی شــرطی متصــل باشــد. بنابرایــن، قیــاس اســتثنایی اتصالــی 
کــه عیــن تالــی قضیــه شــرطیه  مرکــب از یــک مقدمــه شــرطیه متصــل و یــک قضیــه اســتثنایی 
گــر چــه مقدمــات آن صــادق اســت، ولــی   اســت، لزومــًا منتــج نیســت. مثــًا در قیــاس زیــر، ا
گــر حافــظ تهرانــی باشــد، آن گاه ایرانــی اســت، لیکــن حافــظ ایرانــی  کاذب اســت. »ا نتیجــه آن 

اســت؛ پــس حافــظ تهرانــی اســت«.

همچنیــن قیــاس اســتثنایی مرکــب از یــک قضیــه شــرطیه اتصالــی و یــک قضیــه اســتثنایی 
ــد، داراى  ــورى باش ــرف ق ــن ظ ــر ای گ ــد: »ا ــت؛ مانن ــج نیس ــًا منت ــت، لزوم ــدم اس ــض مق ــه نقی ک
دســته اســت؛ لیکــن ایــن ظــرف قــورى نیســت«. از ایــن دو مقدمــه نمی تــوان لزومــًا نتیجــه 

گرفــت: »پــس ایــن ظــرف داراى دســته نیســت«.

ــن  ــا از بی ــب داد اّم ــوان ترتی ــت را می ت ــار حال ــد چه ــاس هــر چن ع از قی ــو ــن ن ــن در ای بنابرای
صورت هــای مذکــور تنهــا دو صــورت آن، منتــج و دو حالــت دیگــر عقیــم اســت.

صــورت اول: قضیــه اســتثنایی، عیــن مقــدم شــرطی باشــد )وضــع مقــدم(. در ایــن صــورت 
گــر آفتــاب برآیــد، هــوا روشــن می شــود، لیکــن آفتــاب  نتیجــه، عیــن تالــی خواهــد بــود؛ ماننــد: »ا

برآمــده اســت؛ پــس هــوا روشــن شــده اســت«.

گــر  صــورت دوم: قضیــه اســتثنایی، نقیــض مقــدم شــرطی باشــد )رفــع مقــدم(؛ ماننــد: »ا
کــه در  گــرم می شــود؛ لیکــن بخــارى روشــن نشــده اســت«. از آنجــا  بخــارى روشــن شــود، اتــاق 
ــر  ــرد، بنابرایــن از نظــر منطقــی غی ک ــوان همــواره نتیجــه صــادق اســتنتاج  ــت، نمی ت ایــن حال

معتبــر و عقیــم اســت.

صــورت ســوم: قضیــه اســتثنایی، عیــن تالــی قضیــه شــرطیه باشــد )وضــع تالــی(؛ ماننــد: 
گــر بــاران ببــارد هــوا لطیــف می شــود؛ لیکــن هــوا لطیــف اســت«. ایــن حالــت از نظــر منطقــی  »ا

عقیــم اســت؛ زیــرا اســتنتاج در آن همــواره صــادق نخواهــد بــود.

صــورت چهــارم: قضیــه اســتثنایی، نقیــض تالــی شــرطی باشــد )رفــع تالــی(. در ایــن حالــت، 
گــر در جامعــه اى، فرهنــگ توســعه یابــد؛ اندیشــه  نتیجــه، نقیــض مقــدم خواهــد بــود؛ ماننــد: »ا
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مــردم بــارور می شــود، لیکــن اندیشــه مــردم بــارور نشــده اســت؛ پــس در جامعــه، فرهنــگ 
توســعه نیافتــه اســت«.

ب. شرايط اختصاصی قیاس استثنايى انفصالی

گــر قضیــه شــرطیه، در قیــاس اســتثنایی، انفصالــی باشــد،  کــه دانســتیم ا همــان طــور 
کــه هــر یــک از قیاس ــهای اســتثنایی  قیــاس، اســتثنایی انفصالــی خوانــده می شــود. از آنجــا 
لــّو بــا یکدیگــر تفــاوت می کنــد، روش و نحــوه 

ن
مــع و مانعةاحل کــه مانعةاحلج انفصالــی حقیقــی 

گانــه بیــان می کنیــم.   اســتنتاج در هــر یــک را جدا

ب.1. استنتاج در  قیاس استثنايى انفصالی حقیقی 

کــه یکــی از مقدمه هــاى آن شــرطی انفصالــی  در ایــن قســم از قیــاس اســتثنایی انفصالــی 
حقیقــی اســت، چهــار روش بــراى اســتنتاج وجــود دارد:

1. اثبــات مقــدم بــراى اســتنتاج رفــع تالــی؛ ماننــد: »یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد، لیکــن ایــن 
عــدد زوج اســت؛ پــس ایــن عــدد فــرد نیســت«.

2. اثبــات تالــی بــراى اســتنتاج رفــع مقــدم؛ ماننــد: »یــا عــدد زوج اســت یــا فــرد، لیکــن ایــن 
عــدد فــرد اســت؛ پــس ایــن عــدد زوج نیســت«.

ــا فــرد،  ــا عــدد زوج اســت ی ــی؛ ماننــد: »ی ــراى اســتنتاج وضــع )اثبــات( تال 3. رفــع مقــدم ب
لیکــن ایــن عــدد زوج نیســت؛ پــس ایــن عــدد فــرد اســت«.

ــرد،  ــا ف ــا عــدد زوج اســت ی ــراى اســتنتاج وضــع )اثبــات( مقــدم؛ ماننــد: »ی ــی ب 4. رفــع تال
لیکــن ایــن عــدد فــرد نیســت؛ پــس ایــن عــدد زوج اســت«.

ب.2. استنتاج در قیاس استثنايى انفصالی مانعةالجمع 

مــع  کــه یکــی از مقدمه هــاى آن، قضیــه شــرطیه انفصالــی مانعةاحلج در قیــاس اســتثنایی 
ــراى اســتنتاج وجــود دارد: ــا دو راه ب اســت، تنه
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1. وضــع مقــدم بــراى اســتنتاج رفــع تالــی؛ ماننــد: »یــا قلــم ســبز اســت یــا ســیاه، لیکــن ایــن 
قلــم ســبز اســت؛ پــس ایــن قلــم ســیاه نیســت«.

2. وضــع تالــی بــراى اســتنتاج رفــع مقــدم؛ ماننــد: »یــا دیــوار ســفید اســت یــا ســیاه، لیکــن 
ایــن دیــوار ســیاه اســت؛ پــس ایــن دیــوار ســفید نیســت«.

ب.3. استنتاج در قیاس استثنايى انفصالی مانعةالخلّو

لــو  ــی مانعةاحلن کــه یکــی از مقدمه هــاى آن، شــرطی انفصال ــی  در قیــاس اســتثنایی انفصال
اســت، تنهــا دو راه بــراى اســتنتاج وجــود دارد:

1. رفــع مقــدم بــراى اســتنتاج وضــع تالــی؛ ماننــد: »یــا مکافــات عمــل در دنیــا اســت یــا در 
آخــرت، لیکــن مکافــات عمــل در دنیــا نیســت؛ پــس مکافــات عمــل در آخــرت اســت«.

2. رفــع تالــی بــراى اســتنتاج وضــع مقــدم؛ ماننــد: »یــا بــراى ایجــاد شــب و روز، زمیــن 
ــا خورشــید، لیکــن خورشــید حرکــت نمی کنــد؛ پــس زمیــن حرکــت می کنــد«. ــد ی حرکــت می کن

 

چکيده 

کــه نتیجــه یــا نقیــض آن در یکــی از دو مقدمــه حضــور   1. قیــاس اســتثنایی، قیاســی اســت 
دارند.

کّلــی بــودن یکــی از دو   2. انتــاج قیــاس اســتثنایی منــوط بــه ســه شــرط اســت: الــف. 
شــرطیه«. مقدمــه  نبــودن  »اتفاقــی  شــرطیه؛ ج.  مقدمــه  بــودن  مقدمــه؛ ب. موجبــه 

 3. قیــاس اســتثنایی بــر اســاس اتصالــی یــا انفصالــی بــودن قضیــه شــرطیه موجــود در آن، 
بــه قیــاس اســتثنایی اتصالــی و انفصالــی تقســیم می شــود.

کــه »مقدمــه حملیــه« آن بایــد یــا   4. شــرط انتــاج در قیــاس اســتثنایی اتصالــی ایــن اســت 
»عیــن مقدمــه شــرطیه متصلــه« و یــا »نقیــض تالــی شــرطیه متصلــه« باشــد.

 5. گاه در قیــاس اســتثنایی اتصالــی، مقدمــه حملیــه بــه جهــت »وضــوح بســیار« و یــا 
کــذب آن« حــذف می شــود. نــام ایــن قیــاس، »اســتثنایی اتصالــی مرخــم«  »معلــوم  نشــدن 
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اســت.
گر مقدمه شرطيه، انفصاىل حقيىق باشد، وضع هر يک از مقدم و تاىل، رفع ديگرى و   6. ا

مع  گر قضيه شرطيه، انفصاىل مانعةاحلج رفع هر يک، وضع ديگرى را نتيجه خواهد داد؛ اما ا
باشد، تهنا در دو صورت »وضع مقدم« يا »وضع تاىل«، قياس به ترتيب، منتج »رفع 

لو باشد، تهنا مى  گر قضيه شرطيه انفصاىل مانعةاحلن تاىل« يا »رفع مقدم« خواهد بود و ا
توان از »رفع مقدم«، »وضع تاىل« و از »رفع تاىل«، »وضع مقدم« را نتيجه گرفت.

پرسش ها 

کنید.  1. شرایط عمومی در قیاس استثنایی را بیان 

کنید. کرده براى آن مثالی ذکر   2. قیاس استثنایی اتصالی را تعریف 

کدامنــد؟ بــا ذکــر مثــال بیــان   3. صورت هــاى نتیجــه بخــش در قیــاس اســتثنایی اتصالــی 
نمایید.

 4. قیاس استثنایی اتصالی براى انتاج، منوط به چه شرایطی است؟

کــه حــذف در آن بــه چــه دلیلــی  کنیــد و بیــان نماییــد   5. قیــاس اســتثنایی مرخــم را تعریــف 
صــورت می گیــرد؟

 6. قیاس استثنایی انفصالی، چگونه قیاسی است و چند شکل محتمل دارد؟

کنید؟  7. اقسام قیاس استثنایی انفصالی را با ذکر مثال بیان 

 8. روش استنتاج در هر یک از اقسام قیاس استثنایی انفصالی چگونه است؟

* هم اندیشی 
ــا نقیــض آن در یکــی از  ــا چنــد نتیجــه و ی کــه در قیــاس اســتثنایی ی ــه ایــن  ــا توجــه ب  1. ب

مقدمــات

 2. وجود دارد چگونگی رسیدن به معلوم جدید را درآن توضیح دهید؟

کنید؟  3. آیا می  توانید چند مثال برای قیاس استثنایی مرخم ذکر 

 4. آیــا منظــور از »شــرایط عمومــی« در قیــاس اســتثنایی و قیــاس اقترانــی یکــی اســت؟ 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ صورت
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چــرا؟

 5. داوری شما درباره »لزوم اتفاقی نبودن قضیه شرطیه« در قیاس استثنایی چیست؟

کریم نشان دهید؟  6. آیا می  توانید نمونه  ای از قیاس استثنایی را در قرآن 
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درسچهلودوم

چند شبهه دربارة قیاس )برای مطالعه(  

ح شــده  کــه دربــاره »مفیــد« بــودن منطــق ارســطویی مطر در درس اول بــا برخــی از شــبهاتی 
کــه بــر »درســتی« قیــاس بیــان  کنــون برخــی از مهم تریــن ایرادهایــی را  اســت آشــنا شــدیم. ا

شــده اســت،مورد بررســی قــرار می دهیــم.

 

شبهۀ اول 
ل، قیــاس اســت. یکــی از مهم تریــن اقســام قیــاس،  در منطــق، معتبرتریــن شــکل اســتدال

قیــاس اقترانــی اســت. ســنگ زیریــن و پایــه اّولــی قیــاس اقترانــی، شــکل اّول اســت.

کــه  کــه: هنگامــی  اســتنتاج در شــکل اول، دورى و باطــل اســت. بیــان مطلــب ایــن اســت 
گفتــه می شــود: »هــر انســانی حیــوان اســت، هــر حیوانــی جســم اســت؛ پــس هــر  در شــکل اّول 
کــه قضیــه »هــر انســانی جســم اســت« نتیجــه دو قضیــه دیگــر  انســان جســم اســت«، از آنجــا 
کبــرا، معلــوم باشــد.  کــه قبــًا هــر دو مقدمــه از جملــه  اســت، بنابرایــن زمانــی معلــوم خواهــد شــد 
کبــرا  کبــرا اســت. از طــرف دیگــر قضیــه  بــه عبــارت دیگــر، علــم بــه نتیجــه، متوقــف بــر علــم بــه 
ــک از  ــر ی ــًا ه ــه قب ک ــد  ــد ش ــوم خواه ــی معل ــت، هنگام ــه اس کّلی ــه  ــک قضی ــه ی ــت اینک ــه جه ب
جزئیــات آن معلــوم شــده باشــد. پــس قضیــه »هــر حیــوان جســم اســت« هنگامــی  معلــوم و 
کــه پیش تــر دانســته باشــیم انــواع حیــوان از جملــه انســان، جســم اســت؛  محقــق خواهــد شــد 
کبــرا، متوقــف بــر علــم بــه نتیجــه اســت. بدیــن ترتیــب علــم بــه نتیجــه متوقــف  پــس علــم بــه 
کبــرا متوقــف بــر علــم بــه نتیجــه اســت؛ ایــن خــود، دور صریــح اســت. کبــرا و علــم بــه  بــر علــم بــه 

کــه متفکــران مختلــف هــم در مشــرق زمیــن و هــم در مغــرب  ایــن ایــراد، اعتراضــی اســت 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ صورت
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ح ایــن مســئله اولیــن بــار از ســوى  کرده انــد. به لحــاظ تقــدم زمانــی طــر زمیــن آن را بیــان 
متفکــران اســامی چــون ابوســعید ابوالخیــر بــوده اســت.

پاسخ  
اواًل: خــود ایــن اشــکال، قیاســی اســت بــه شــکل اول؛ زیــرا صــورت آن چنیــن اســت: »شــکل 

اول دور اســت، دور باطــل اســت؛ پــس شــکل اول باطــل اســت«.

کبــرا متوقــف بــر علــم بــه جزئیــات آن اســت« بــه یــک  گفتــه شــده »علــم بــه  ثانیــًا: اینکــه 
ــه  ک ــور ایــن اســت  ــزاره مذک گ ــر منظــور از  گ ــه معنایــی دیگــر نادرســت اســت. ا ــا درســت و ب معن
کبــرا متوقــف بــر علــم تفصیلــی بــه جزئیــات آن اســت، یعنــی بایــد اّول همــه جزئیــات  علــم بــه 
کّلــی حاصــل شــود، ایــن درســت نیســت؛ زیــرا راه علــم بــه یــک  کــرد تــا علــم بــه یــک  را اســتقراء 
کّلیــات بــدون ســابقه تجربــی و اســتقراء  ــی، منحصــر بــه اســتقراء جزئیــات نیســت. بعضــی  کّل
معلــوم اســت؛ ماننــد: »علــم بــه محــال بــودن دور«. برخــی دیگــر از راه تجربــه افــراد معــدودى از 
گــر منظــور  گیاهــان دارویــی«. امــا ا جزئیــات معلــوم می شــود؛ ماننــد: »علــم بــه خــواص پزشــکی 
کبــرا در حقیقــت علــم اجمالــی بــه همــه جزئیــات آن از جملــه نتیجــه  کــه علــم بــه  ایــن اســت 
کبــرا پنهــان اســت، مطلــب درســتی اســت. لکــن آنچــه در  اســت و علــم بــه نتیجــه در علــم بــه 

نتیجــه، مطلــوب اســت علــم تفصیلــی بــه نتیجــه اســت نــه علــم اجمالــی بــه آن.

ــی بــه آن  ــر علــم اجمال پــس در واقــع در هــر قیاســی، علــم تفصیلــی بــه نتیجــه، متوقــف ب
کبــراى قیــاس بــه  کبــرا اســت و ایــن دور نیســت. بــه عبــارت دیگــر، انــدراج اصغــر در  در ضمــن 
کبــر بــراى اصغــر بــه نحــو صریــح و تفصیلــی اســت. نحــو اجمــال اســت، اّمــا در نتیجــه، ثبــوت ا

براى روشن تر شدن پاسخ مذکور توجه به مثال هاى زیر مفید است:

ــه اى در  ــوم قیاســی اســت، نتیجــه به گون ــه عل کــه برجســته ترین نمون ــوم ریاضــی  - در عل
ــه آنهــا بــه  ــا علــم ب ج اســت. اّم مقدمــات، یعنــی در اصــول موضوعــه و تعاریــف مربــوط، منــدر
ل هاى  گــر همــه نتایــج در اســتدال هیــچ وجــه بــه معنــاى علــم بــه نتیجــه نیســت؛ چــه اینکــه ا
ج باشــد، اثبــات یــک قضیــه ریاضــی، عملــی لغــو و بیهــوده  ریاضــی بــه روشــنی در مقدمــات منــدر
خواهــد بــود؛ زیــرا در ایــن صــورت، علــم بــه نتایــج، خــود بــه خــود از طریــق علــم بــه مقدمــات 
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کــه در بخشــی  کســی  حاصــل می شــد! حــال آنکــه می دانیــم واقعیــت چنیــن نیســت؛ یعنــی 
از ریاضیــات، اصــول موضوعــه و تعاریــف را می دانــد، همــه نتایــج بــراى او معلــوم و بدیهــی 
ل هاى ریاضــی، هــر چنــد نتیجــه بــه نحــوى در  کــه در اســتدال نیســت. بنابرایــن، می پذیریــم 
ج اســت، اّمــا ایــن بــه معنــاى داشــتن علــم تفصیلــی بــه نتایــج نیســت و چــون  مقدمــات منــدر
علــم بــه نتیجــه در علــم بــه مقدمــات بــه صــورت تفصیلــی حاصــل نیســت، بنابرایــن دانــش 

قیاســی بــه معرفــت جدیــد منتهــی خواهــد شــد.

ل هاى خــود غالبــًا بــه  - فیزیک دانــان، زیســت شناســان، حقوق دانــان و... نیــز در اســتدال
قیــاس متوســل می شــوند؛ ماننــد »هــر فلــزى هــادى جریــان الکتریســیته اســت«. علــم بــه چنین 
ــه تمــام مصادیــق  ــم ب ــه معنــاى عل ــه هیــچ وجــه ب ــراى یــک قیــاس ب کب ــوان  قضایایــی به عن
کــه قانــون تلقــی می شــوند. یــک  بالفعــل و بالقــوه آن نیســت؛ از همیــن قبیــل اســت قضایایــی 
کــه در ایســتگاه اتوبــوس،  کســانی  کــه »همــه  افســر راهنمایــی رانندگــی به خوبــی می دانــد 
کــه علــم بــه ایــن قانــون  کننــد، جریمــه خواهنــد شــد«. اّمــا روشــن اســت  اتومبیــل خــود را پــارک 
گرفــت و جریمــه خواهنــد  ع ایــن قضیــه قــرار خواهنــد  کــه موضــو بــه معنــاى علــم بــه افــرادى 

شــد، نیســت.

کبــراى قیــاس بــه کار بــرده می شــود،  کــه یــک قضیــه خارجــی به عنــوان  - در مــواردى 
ع چنیــن قضیــه اى نیســت؛ ماننــد  علــم بــه آن همیشــه بــه معنــاى علــم بــه مصادیــق موضــو
کشــته شــدند«. مســلمًا علــم بــه ایــن قضیــه،  کــرد  کــه ســقوط  »تمــام سرنشــینان هواپیمایــی 
کــه بهــروز  کســی بدانــد  گــر  مســتلزم شــناخت قربانیــان ایــن ســانحه هوایــی نیســت. بنابرایــن ا
کــه  از جملــه سرنشــینان ایــن هواپیمــا بــوده اســت، علــم جدیــدى بــراى او حاصــل خواهــد شــد 

کبراى قیــاس بــوده اســت. ج در  گفــت منــدر نمی تــوان 

شبهۀ دوم 
کــه قیاســی چنیــن  ل بــه مطلــوب؛ زیــرا آن گاه  هــر قیاســی یــا تکــرار معلــوم اســت و یــا اســتدال
ــانی  ــر انس ــس ه ــت؛ پ ــم اس ــی جس ــر حیوان ــت، ه ــوان اس ــانی حی ــر انس ــم: »ه ــکیل می دهی تش
کــه  کــه انســان نیــز  جســم اســت«؛ در ضمــن قضیــه »هــر حیوانــی جســم اســت«، یــا می دانیــم 
گــر می دانیــم پــس نتیجــه قبــًا  یکــی از انــواع حیــوان اســت، جســم می باشــد و یــا نمی دانیــم؛ ا
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کــه معلــوم  گــر مجهــول بــوده، پــس امــرى را  کبــرا معلــوم بــوده و بــار دیگــر تکــرار شــده اســت و ا در 
نیســت در ضمــن خــود دلیــل براى خــودش واقــع شــده اســت.

پاسخ 

جــواب اشــکال فــوق همــان پاســخ قبلــی اســت. یعنــی نتیجــه به طــور اجمــال معلــوم اســت 
و بــه نحــو تفصیــل مجهــول.

شبهۀ سوم

کــه همــواره رابطــه هــر چیــز در یــک قضیــه بــه  کــرده  منطــق ارســطویی چنیــن فــرض 
کــه بــه  صــورت »انــدراج« اســت حــال آنکــه نوعــی رابطــه دیگــر غیــر از رابطــه انــدراج وجــود دارد 
گفتــه می شــود و در ریاضیــات  کاربــرد دارد.  ــا »اصغریــت«  کبریــت« ی ــا »ا آن رابطــه »تســاوى« ی

مثــل اینکــه بگوییــم:

ــا زاویــه ج؛ پــس زاویــه  ــا زاویــه ب، زاویــه ب مســاوى اســت ب ــه الــف مســاوى اســت ب زاوی
ــا زاویــه ج. الــف مســاوى اســت ب

ایــن قیــاس بــا هیــچ یــک از شــکل هاى چهارگانــه منطــق، منطبــق نیســت، زیــرا »حــد 
اوســط« تکــرار نشــده اســت.

ع  در قضیــه اول، محمــول عبــارت اســت از مفهــوم »مســاوى« و در قضیــه دوم موضــو
عبــارت اســت از »زاویــه« نــه »مســاوى« و در عیــن حــال ایــن قیــاس منتــج اســت.

کرده اند. این ایراد را منطق دانان ریاضی جدید مانند برتراند راسل ذکر 

پاسخ 

منطق دانــان - دســت کم منطق دانــان اســامی - ایــن قیــاس را شــناخته اند و آن را قیــاس 
مســاوات نــام نهاده انــد. ولــی آنهــا معتقدنــد قیــاس مســاوات در واقــع چنــد قیــاس اقترانــی 
کتاب هــاى  کــه در آن رابطه هــا همــه »اندراجــی« می شــوند. تفصیــل مطلــب را بایــد در  اســت 

کــرد. ــر و مفصــل ماننــد اشــارات جســت وجو  منطقــی عمیق ت
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چکيده 

گفت:  1. در پاسخ به شبهه »دورى بودن استنتاج در قیاس اقترانی« باید 

اواًل: خود این اشکال، قیاسی است به شکل اول.

کبــرا متوقــف بــر علــم بــه جزئیــات آن اســت« بــه یــک  گفتــه شــده »علــم بــه  ثانیــًا: اینکــه 
کبــرا در حقیقــت علــم اجمالــی بــه همــه جزئیــات اســت( درســت و بــه معنایــی  معنــا )علــم بــه 

کبــرا متوقــف بــر علــم تفضیلــی بــه جزئیــات اســت( نادرســت اســت. دیگــر )علــم بــه 

 2. آیا قیاس تکرار معلوم نیست؟!

پاسخ: خیر زیرا نتیجه به طور اجمال معلوم است و به نحو تفصیل مجهول.

کبریــت« و »اصغریــت«   3. برخــی شــبهه عــدم تطابــق منطــق ارســطویی بــا »تســاوى«، »ا
کرده انــد. ح  را مطــر

کــه منطق دانــان - دســت کم منطق دانــان اســامی - ایــن قیــاس را  پاســخ ایــن اســت 
شــناخته اند و آن را قیــاس »مســاوات« نــام نهاده انــد؛ بــه نظــر ایشــان قیــاس مســاوات در واقــع 

کــه رابطه هــا در آن »اندراجــی« می شــود. ــی اســت  چنــد قیــاس اقتران

پرسش ها 

ــد، پاســخ  ــر مثال هــاى مفی ــا ذک ــی« را ب ــودن اســتنتاج در قیــاس اقتران  1. شــبهه »دورى ب
دهیــد.

ل به مطلوب بودن قیاس« را پاسخ دهید.  2. شبهه »تکرار معلوم یا استدال

کبریــت« و »اصغریــت« را بیــان   3. شــبهه عــدم تطابــق منطــق ارســطویی بــا »تســاوى«، »ا
کــرده و پاســخ دهیــد.

 4. کــدام یــک از شــبهات راجــع بــه مفیــد بــودن منطــق ارســطویی را منطق دانــان ریاضــی 
کرده انــد؟ توضیــح دهیــد. ح  جدیــد هماننــد برترانــد راســل مطــر

* هم اندیشی 
کتاب  هــای منطقــی پاســخ تفصیلــی شــبهه چهــارم را   1. آیــا می  توانیــد بــا مراجعــه بــه 
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بدهیــد؟

 2. غیــر از ایرادهــای بیــان شــده در درس چــه شــبهات دیگــری دربــاره درســتی قیــاس 
ح شده اســت؟ پاســخ آنهــا چیســت؟ مطــر

کبــر بــرای اصغــر در  کبــرا بــه نحــو اجمــال و اثبــات ا  3. چــرا و چگونــه » انــدراج حــد اصغــر در 
ل دور نباشــد؟ نتیجــه به طــور تفصیــل« موجــب می  شــود اســتدال
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                          فصل چهارم

روش درست 
استــــدالل غیر 
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درس 43: صناعات خمس
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درس 45: مبـــادی استــــــــــــــــــدالل )2(
درس 46: برهــــــــــــان

درس 47: اقسام برهـان
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ونی درس 52: مغالطـــــه در

درس 53: مغالطه در قياس )1(
درس 54: مغالطـه در قياس )2(

ونی درس 55: مغالطــه بير
درس 56: جــــــــــدل

درس 57: جدل؛ مصطلحات، مبادی و مسائل
درس 58: ادوات و آداب جدل
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صناعات خمس 

ل، اقســام و اعتبــار منطقــی آن  کــم بــر صــورت اســتدال گذشــته بــا قوانیــن حا در درس  هــای 
آشــنا شــدیم. در ایــن درس ضمــن آشــنایی بــا اهمیــت و تعریــف صناعــات خمــس بــه بررســی 

ل می  پردازیــم. برخــی از انــواع مقدمــات و مــواد بــه کار رفتــه در اســتدال

 

اهميت صناعات خمس 

کــه دانســتیم بخــش مهمــی از تــاش فکــرى بشــر، صــرف رســیدن بــه تصدیقــی  همان طــور 
ل  جدیــد می شــود. انســان ها بــراى دســت یابی بــه اذعانــی نــو، ناچــار دســت بــه دامــن اســتدال
کــرد.  ل می تــوان تصدیــق مجهــول را بــه تصدیــق معلــوم تبدیــل  می شــوند. به وســیله اســتدال
ل( دســت کم دو شــرط اساســی وجــود  بــراى انجــام درســت چنیــن عملیــات فکــرى )اســتدال

دارد:

1. انتخاب معلومات مناسب و صحیح؛

2. تنظیم و صورت بندى درست آنها.

فقــدان هــر یــک از دو شــرط، مانــع رســیدن بــه حقیقــت خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر بــراى 
کــه هــم از جهــت  کــرد  ل بنــا  کشــف مجهــول تصدیقــی از طریــق فکــر بایــد ســاختمانی از اســتدال
مهندســی و هــم از جهــت مصالــح تشــکیل دهنــده آن، داراى اعتبــار الزم و کافی باشــد. همگان 
کــه هــر نقشــه اى و نیــز هــر مــاده اى بــراى یــک ســاختمان، نــه لزومــًا درســت خواهــد  می داننــد 
بــود و نــه قابــل اعتمــاد. اى بســا طــورى از مهندســی و نوعــی از مصالــح در شــرایطی خــاص و بــا 
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کاربــرى دیگــرى  کاربــرى معینــی بــراى ســاختمانی صحیــح باشــد و همــان تدابیــر در شــرایط و 
کارامــد باشــد. نادرســت و یــا نا

کنید: به ساختمان هاى استداللی زیر دقت 

الــف. مهندســان را و ســاختمان بــرای مــردم نقشــه می کشــند، هرکــس بــرای مــردم نقشــه 
می کشــد غیــر قابــل اعتمــاد اســت؛ بنابرایــن مهندســان راه و ســاختمان غیــر قابــل اعتمادنــد.

ب. علی انسان است، هر انسانی ستمگر است؛ بنابراین علی ستمگر است.

ــو اجــازه زندگــی اســت؛ بنابرایــن  ــو اســت، انعــکاس لبخنــد ت ج. صبــح انعــکاس لبخنــد ت
صبــح اجــازه زندگــی اســت.

در مثال هــاى الــف و ب بــه تصدیــق درســتی دســت نیافته ایــم. علــت چنیــن امــرى در 
ل از ناحیه صــورت آن اســت و در مثال )ب(،  مثــال )الــف(، عــدم رعایــت قواعــد درســت اســتدال
کــه از درســتی و اتقــان الزم برخــوردار نیســت. اما در  ســبب آن اســتفاده از مــواد و مقدماتــی اســت 
گونــه اذعانــی دســت نیافته ایــم، هرچنــد چنیــن تــاش فکــرى در  مثــال )ج(، اساســًا بــه هیــچ 
کــه شــخص بــه دنبــال دســت یابی بــه حالــت خاصــی از »انبســاط و یــا انقبــاض روحــی«  جایــی 

کارایــی دارد. - و نــه رســیدن بــه تصدیــق - باشــد 

کــردن - بــر خــود  منطق دانــان بــه اقتضــاى رســالت خــود- یعنــی ارائــه روش درســت فکــر 
کننــد  کــردن را در هــر دو ســاحت صــورت و مــاده بیــان  کــه قوانیــن درســت فکــر  فــرض می داننــد 
ل هاى بــه کار رفتــه در فراینــد  کارایــی هــر یــک از اســتدال و بــا تبییــن قواعــد آن، میــزان اعتبــار و 

کننــد. تفکــر را روشــن 

ل و منطــق مــاده  ل بــه دو بخــش منطــق صــورت اســتدال از ایــن رو، مباحــث منطــق اســتدال
کــه متکفــل خطاســنجی صــورت فکــر چــه در  ل تقســیم می شــود. آن بخــش از منطــق  اســتدال
کــه  ل اســت منطــق صــورى و آن بخــش از منطــق  عرصــه تعریــف و چــه در محــدوده اســتدال

عهــده دار ســنجش خطــا در مــاده فکــر اســت، منطــق مــادى نامیــده می شــود.

تعریف صناعات خمس 

پنــج صناعــت تقســیم  بــه  بــه کار رفتــه در آن  مــواد و مقدمــات  بــر اســاس  ل«  »اســتدال
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ــه و  ــد از: برهــان، مغالطــه، جــدل، خطاب می شــود. ایــن صناعــات )صناعــات خمــس( عبارتن
شــعر. ایــن تقســیم بــر اســاس حصــر عقلــی به صــورت زیــر قابــل تبییــن اســت:

ل یــا مفیــد تصدیــق نیســت )صناعــت شــعر( و یــا مفیــد آن اســت. در ایــن صــورت یــا  اســتدال
افــاده تصدیــق جــازم نمی کنــد )صناعــت خطابــه( و یــا افــاده تصدیــق جــازم می کنــد. در ایــن 
ل مطابــق بــا حــق باشــد )صناعــت جــدل( و یــا  کــه اســتدال حالــت یــا در آن اعتبــار نشــده اســت 
کــه مطابــق بــا حــق باشــد. در ایــن فــرض یــا واقعــًا منطبــق بــر حقیقــت اســت  اعتبــار شــده اســت 

)صناعــت برهــان( و یــا در واقــع منطبــق بــر حقیقــت نیســت )صناعــت مغالطــه(.

ل اســت نــه قیــاس  کــه ماحظــه می کنیــد مقســم در صناعــات خمــس، اســتدال همان طــور 
ــه  ــدل 1 ماحظ ــت ج ــه صناع ــوط ب ــه در درس مرب ــه اینک ــر. چ ــر مباش ل غی ــتدال ــی اس ــه حت و ن
گــر  کاربــرد بســیار دارنــد. ا ل هاى اســتقرائی و تمثیلــی در فــن جــدل  کــرد، اســتدال خواهیــد 
ل هاى جدلــی  مقســم در صناعــات خمــس، قیــاس باشــد، تقســیم مذکــور دســته اى از اســتدال
کــه به لحــاظ صــورت از اســتقراء یــا تمثیــل بهــره جســته اند شــامل نخواهــد شــد. همچنیــن  را 
گاه  کــه در صناعــت برهــان و نیــز درس هــای 2 مربــوط بــه مغالطــه خواهــد آمــد،  همان طــور 
کــه در ایــن  ــود  کننــده نقــش مغالطــه خواهــد ب ــا ایفــا  ــه تنهایــی مفیــد یقیــن و ی یــک قضیــه ب
ل هاى غیــر مباشــر نیــز بــراى صناعــات خمــس خالــی از  صــورت، مقســم قــرار دادن اســتدال

ــود. اشــکال نخواهــد ب

مبادى و مقدمات استدالل 

ــم  ــت قس ــتقراء، هش ــاس اس ــر اس ــا و ب ــق آنه ــی تصدی ــار چگونگ ــه اعتب ــات( ب ــواد )مقدم م
اســت:

یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسّلمات، مقبوالت، مشبهات و مخیات.

ــا  ــه اثبــات دارد و ی ــاز ب ــا نی ج نیســت: ی ل از دو حــال خــار مقدمــات بــه کار رفتــه در اســتدال
ــر مــاده اى در هــر یــک از هشــت دســته فــوق، محتــاج اثبــات و بیــان  گ ــدارد. ا ــه آن ن نیــازى ب
ل باشــد، فقــط »مــاده« نامیــده  می شــود. بنابرایــن، هــر  گــر نیازمنــد اســتدال نباشــد »مبــدأ«، و ا

1 1. ر.ك: درس 56.
2 . ر.ك: درس هاى 51 - 54.
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گزیــر بایــد بــه  مبدئــی، مــاده اســت ولــی هــر مــاده اى مبــدأ نیســت. تمــام دانش هــاى بشــرى نا
مبــادى منتهــی شــود؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت دســت یابی بــه علــم هرگــز ممکــن نخواهــد بــود. 
گــر تصدیــق قضیــه »الــف ب اســت« نیازمنــد دلیلــی ماننــد »زیــرا الف ج اســت« باشــد  چــه اینکــه ا
و ایــن تصدیــق نیــز بــه نوبــه خــود محتــاج دلیــل »چــون الــف د اســت« باشــد و... سلســله ادلــه 
بــه همیــن صــورت تــا بی نهایــت ادامــه یابــد، هرگــز قضیــه اى تصدیــق نخواهــد شــد و انســان 
تــا ابــد در جهــل باقــی  خواهــد مانــد! حــال آنکــه چنیــن داســتانی خــاف وجدان 1بشــرى اســت.

ل بدیهــی نیســتند ولــی در  هــر چنــد بــه جــز یقینیــات بدیهــی، باقــی مقدمــات اســتدال
می شــوند. پذیرفتــه  مبــدأ  به عنــوان  خــود2،  بــه  مختــص  فــن  و  صناعــات 

یقينيات 

کــه از پیونــد دو بــاور  یقیــن در لغــت بــه معنــاى جــزم اســت. جــزم حالتــی روانــی اســت 
ــا  ــاور دوم ی کــذب نقیــض آن. ب ــه  ــد: اعتقــاد بــه صــدق قضیــه و اذعــان ب قطعــی فراهــم می آی

ــل. ــه فع ــب ب ــوه قری ــا بالق ــت و ی ــق اس ــن محق ــل در ذه بالفع

یقین در دو معناى اصطاحی به کار می رود:

ــق و  ــاس تحقی ــر اس ــد، ب ــا نباش ــد ی ــع باش ــا واق ــق ب ــه مطاب ــم از اینک ــازم: اع ــق ج 1. تصدی
داراى ثبــات باشــد و یــا تقلیــدى و در معــرض تغییــر )تصدیــق بــه معنــاى اعــم(.

2. تصدیــق جــازم مطابــق بــا واقــِع ثابــت: در ایــن معنــا هــر تصدیــق جازمــی، یقیــن نامیــده 
کــه عــاوه بــر قطعــی بــودن، صــادق و مطابــق  نمی شــود، بلکــه تصدیقــی یقینــی  خواهــد بــود 
کــه در جهــل  ج می شــود. چــرا  بــا واقــع نیــز باشــد. بــا ایــن قیــد، جهــل مرکــب از قلمــرو یقیــن خــار

کاذب بــوده و بــا واقعیــت منطبــق نیســت. مرکــب، اعتقــاد جزمــی 

کــه در ایــن اصطــاح بــراى یقیــن شــرط شــده، ثبــات آن اســت. از  خصوصیــت دیگــرى 
کــه یــا از بدیهیــات  نــگاه منطق دانــان، در صورتــی اعتقــاد جــازم از وصــف ثبــات برخــوردار اســت 

ل هاى معتبــر بــه دســت آمــده باشــد. باشــد و یــا از طریــق تحقیــق و اســتدال

گفت. 1 . درباره وجدان در ادامه همین درس، سخن خواهیم 
ــات، مقبــوالت و مشــهورات بــه صناعــت  ــه فــن جــدل؛ مظنون 2 . مقدمــات یقینــی بــه صناعــت برهــان؛ مشــهورات و مســلمات ب

ــات بــه صناعــت شــعر اختصــاص دارد. ــه فــن مغالطــه و مخّی ــه؛ وهمیــات و مشــبهات ب خطاب
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کوچک تریــن تشــکیک در  کــه اعتقــاد تقلیــدى، پشــتوانه اســتداللی نــدارد، بــا  از آنجــا 
کــه در آن  معــرض زوال و تغییــر اســت 1 و بدیــن جهــت از ثبــات برخــوردار نیســت. بــه یقینــی 
ســه ویژگــی: بــاور جــازم، صــادق و ثابــت، وجــود داشــته باشــد، »یقیــن بــه معنــاى اخــص« 

می گوینــد.

تصدیقات یقینی، خود به اعتبارى بر دو قسم اند: ضرورى و نظرى.

گونــه تــاش فکــرى بــه  کــه بــدون هــر  تصدیــق یقینــی بدیهــی )ضــرورى(، تصدیقــی اســت 
کــه از راه فکــر و بــا اســتفاده  کتســابی( آن اســت  دســت آمــده اســت و تصدیــق یقینــی  نظــرى )ا

از تصدیقــات بدیهــی حاصــل شــده اســت.

تصدیقــات یقینــی ضــرورى در منطــق، »اصــول یقینیــات« خوانــده می شــوند و مبنــاى 
همــه دانش هــاى یقینــی بشــرند.

 

چکيده 

ل به لحــاظ مــاده و مقدمــات تشــکیل دهنــده آن   1. در صناعــات خمــس بــا اقســام اســتدال
آشــنا می شــویم. 

 2. صناعات خمس عبارت است از: برهان، مغالطه، جدل، خطابه و شعر.

 3. مــواد )مقدمــات( بــه اعتبــار چگونگــی تصدیــق آنهــا و بــر اســاس اســتقراء، هشــت 
قســم اســت: یقینیــات، مظنونــات، مشــهورات، وهمیــات، مســّلمات، مقبــوالت، مشــبهات 
گــر مــاده اى در هــر یــک از هشــت دســته فــوق، محتــاج اثبــات و بیــان نباشــد  و مخیــات. ا

ل باشــد، فقــط »مــاده« نامیــده می شــود. گــر نیازمنــد اســتدال »مبــدأ«، و ا

 4. یقین در دو معناى اصطاحی به کار می رود:

 تصدیق جازم؛ تصدیق جازم مطابق با واقِع ثابت. 

ــك  ــراى ی ــق ب ــاس تحقی ــه براس ک ــی  ــاد جازم ــد اعتق ــر چن ــن ه ــخصی. بنابرای ــه ش ــت ن ــی اس ــاد، زوال نوع ــود از زوال اعتق 1 . مقص
ــه  ــی ب ع محققــان واقــع نمی شــود، زیان ــو ــراى ن ــی چــون ایــن زوال ب ــا تشــکیك از بیــن رود، ول شــخص فراهــم آمــده در مواجهــه ب

یقیــن بــودن آن نمی رســاند.
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پرسش ها 

گیرى صناعات خمس چه ضرورتی دارد؟  1. فرا

 2. توضیح دهید مقسم صناعات خمس چیست؟

کنید. ل را نام ببرید، فرق ماده و مبدأ را بیان   3. مقدمات هشت گانه استدال

کنید.  4. صناعات خمس را به حصر عقلی بیان 

 5. چرا تمام تصدیقات آدمی نمی تواند نظرى باشد؟

کنید.  6. معانی اصطاحی یقین را بیان 

* هم اندیشی 

 1. جهل مرکب چیست؟

 2. آیا جهل مرکب از جمله یقینیات است؟ چرا؟

 3. آیــا اعتقــاد جزمــی مقلدیــن بــه »کفایــت غســل اســتحبابی از وضــو« می  توانــد یقیــن بــه 
معنــای اخــص باشــد؟

 4. توضیــح دهیــد چگونــه یــک قضیــه در یــک صناعــت »مبــدأ« و در اســتداللی دیگــر تنهــا 
»مــاده« خوانــده می  شــود؟
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درسچهلوچهارم

ل )1( مبـــــــــــادی استـــــدال

ل، یقینیــات اســت. تصدیقــات یقینی به یک  دانســتیم یکــی از مــواد بــه کار رفتــه در اســتدال
اعتبــار بــه ضــروری و نظــری تقســیم می شــوند. تصدیقــات یقینــی ضــروری، اصــول یقینیــات 
ــته هایی  ــات را در دس ــول یقینی ــان، اص ــرند. منطق دان ــی بش ــای یقین ــه دانش ه ــای هم و مبن

کــه در درس حاضــر بــا آنهــا آشــنا خواهیــم شــد. کرده انــد  دســته بندی 

 

اصول یقینیات بر اساس استقراء، شش قسم اند:

1. اولیات 

ع، محمــول و یــا مقــدم و تالــی( و نســبت  کــه صــرف تصــور طرفیــن )موضــو قضایایــی 
ــده  ــه اثبــات نیســتند، اولیــات خوان کافــی اســت و نیازمنــد ب ــراى تصدیــق عقــل  بیــن آن دو ب
گاه ســیاه  گــر ایــن قلــم ســفید باشــد آن  ــر از جــزء خــود اســت«، »ا می شــوند؛ ماننــد »کل بزرگ ت
گــر قضیــه اى اولــی باشــد امــا  نخواهــد بــود«، »یــا یــک چیــز واجــب الوجــود اســت یــا غیــر آن«. ا
کــه اجــزاى قضیــه و نســبت بیــن آنهــا بــه درســتی تصــور  تصدیــق نشــده باشــد، از آن رو اســت 
کمــی ســن، پیــرى، بیمارى هــاى جســمی و روحــی،  نشــده اســت. ســبب چنیــن امــرى نیــز 

داشــتن شــبهه یــا عــدم التفــات و... می باشــد.

برخــی از منطق دانــان بــزرگ،1 اولیــات را بــه دو قســم »جلــّی« بــراى همــه و »خفــی« بــراى 
کرده انــد. عــده اى تقســیم 

ــه عقــل نیازمنــد  ــر شــد، تصدیــق در اولیــات، تنهــا ب کــه در تعریــف اولیــات ذک همان طــور 

1 . مانند شیخ الرئیس ابو علی سینا در اشارات و تنبیهات.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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کافــی باشــد،  کــه بــراى تصــور اجــزاى قضیــه نیــز فقــط عقــل  اســت؛ امــا ایــن بــدان معنــا نیســت 
بلکــه ممکــن اســت تصــور اجــزاى آن بــه حــّس، علــم حضــورى و یــا تعریــف محتــاج باشــد؛ 

ــت«. ــنگی اس ــر از تش ــنگی غی ــوند«، »گرس ــع نمی ش ــل جم ــک مح ــرما در ی ــا و س ــد: »گرم مانن

ــته از  ــن دس ــزاى ای ــور اج ــورى در تص ــم حض ــس و عل ــون ح ــرى چ ــه ام ــل ب ــدى عق نیازمن
کــه عقــل پــس از تصــور اجــزاى قضیــه،  اولیــات بــه اولــی بــودن آنهــا ضــررى نمی رســاند، چــرا 

ــه آنهــا حکــم می کنــد. بــی درنــگ ب
2. مشاَهدات )محسوسات(

ع و محمــول یــا مقــدم و تالــی( و  کــه صــرف تصــور طرفیــن )موضــو قضایایــی هســتند 
کفایــت نمی کنــد، بلکــه انســان عــاوه بــر ایــن، از حــس  نســبت بیــن آن دو بــراى تصدیــق 
کمــک  بیرونــی )حــواس ظاهــرى( یــا از حــس درونــی )علــم حضــورى( نیــز در تصدیــق آنهــا 
کــه به وســیله  کنــون خوشــحالم«. قضایایــی  ک اســت«، »ا می گیــرد؛ ماننــد: »خورشــید تابنــا
کــه بــا علــم حضــورى یافــت می شــوند،  حــس ظاهــرى ادارک می شــوند »حســیات« و قضایایــی 

می شــوند. نامیــده  »وجدانیــات« 

بنابرایــن، وجدانیــات قضایایــی برگرفتــه از علــم حضورى انــد. حقیقــت قضایــاى وجدانــی، 
کــرده و  ابتــدا بــا علــم حضــورى توســط نفــس شــهود می شــود، ســپس عقــل آن را تحلیــل 

قضیــه اى متناســب بــا آن می ســازد.1

کــه در علــم حضــورى، چــون خــود واقعیــت عینــی مــورد شــهود قــرار  شــایان توجــه اســت 
ح نمی شــود؛ از ایــن رو، خطاناپذیــر اســت.  می گیــرد، اساســًا مطابقــت علــم بــا معلــوم مطــر
قــرار  گاه در معــرض خطــا  اندام هــاى حّســی درک می شــود،  امــا حســیات چــون به وســیله 

می گیرنــد؛ ماننــد: دیــدن اشــیا از فاصلــه بســیار دور یــا بســیار نزدیــک.

ع چنیــن خطاهایــی در حســیات ســبب شــده اســت تــا منطق دانــان، تنهــا حســیاتی را  وقــو
کــه عقــل درســتی آنهــا را تأییــد می کنــد.2 جــزء یقینیــات بداننــد 

کــه براســاس آن و به وســیله عقــل ســاخته شــده،  1 . بنابرایــن، حقیقــت قضایــاى وجدانــی، خطاناپذیــر اســت، هرچنــد قضیــه اى 
ممکــن اســت بــه جهــت نحــوه تحلیــل و... خطاپذیــر باشــد.

2 . برخــی از محققــان معاصــر، خطاپذیــرى دریافت هــاى حســی را مــورد تردیــد و مناقشــه قــرار داده انــد. بــه نظــر ایشــان هرچنــد 
قاشــق فــرو رفتــه در لیــوان آب بــه صــورت شکســته دیــده می شــود، امــا ایــن امــر موجــب غلــط بــودن قضیــه محســوس نمی شــود، 
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3. مجّربات 

کــه عــاوه بــر تصــور طرفیــن و نســبت بیــن آنهــا، نیازمنــد مشــاهده و  قضایایــی هســتند 
تکــرار آن و نیــز تشــکیل قیــاس خفــی  باشــند؛ ماننــد: »فلــزات بــر اثــر حــرارت منبســط می شــوند«.

کــه از  ــان و مرکــب اســت  ــی پنه عقــل آدمــی بــراى تصدیــق قضیــه تجربــی، وام دار قیاس
ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش ــاس اقتران ــک قی ــتثنایی و ی ــاس اس ــک قی ی

قیاس استثنایی به این صورت است:

کــرده اســت،  کــه آن را ایجــاب  گــر پیدایــش ایــن اثــر تصادفــی باشــد و نــه بــه خاطــر علتــی  ا
هــر آینــه آن اثــر به طــور مســتمر و همیشــگی تحقــق نمی یافــت، لکــن آن اثــر به طــور مســتمر 
تحقــق یافتــه اســت؛ بنابرایــن، حصــول ایــن اثــر تصادفــی نیســت )بلکــه بــه خاطــر علتــی اســت 

کــرده اســت(. کــه آن را ایجــاب 

ل به صــورت اقترانــی، مــورد اســتفاده قــرار  نتیجــه ایــن قیــاس در مرحلــه بعــدى اســتدال
می گیــرد.

صغرا: پیدایش این اثر، معلول یک علت است؛

کبرا: معلوِل یک علت از آن جدا نمی شود؛

بنابراین، این اثر از علت خود جدا نمی شود.

گــر بیــن افزایــش  قیــاس خفــی در مجّربــات به صــورت بســیط نیــز می توانــد تشــکیل شــود: »ا
دمــاى فلــزات و انبســاط آنهــا رابطــه لزومــی نباشــد )بلکــه تصادفــی و اتفاقــی باشــد( هــر آینــه 
کثــر مــوارد چنیــن  کثــر مــوارد، چنیــن اتفاقــی واقــع نمی شــود؛ لکــن در تمــام و یــا ا در تمــام و یــا ا
اتفاقــی واقــع شــده اســت؛ بنابرایــن، بیــن افزایــش دمــاى فلــزات و انبســاط آنهــا رابطــه لزومــی 

وجــود دارد.

نکات چندى در مجّربات شایان توجه است:

ــی، امــور  ــاى تجرب ع قضای ــا مشــاهدات تفــاوت دارد. موضــو ــات از جهــات متعــدد ب مجرب

کــه در آن تابــش می کنــد، متفــاوت اســت و همیــن امــر ســبب تغییــر ســرعت و زاویــه بازتابــش  چــه اینکــه ســرعت نــور بســته بــه جرمــی 
گــزارش غیــر واقعــی نــداده اســت! صحــت و ســقم ایــن  نــور شــده قاشــق را بــه نظــر شکســته می نمایــد. پــس حــس در فراینــد دیــدن، 

مطلــب را بایــد در دانــش معرفت شناســی پی گرفــت. 
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ع مشــاهدات، جزئــی اســت؛  کســیژن، اســید... ، امــا موضــو کلــی اســت؛ ماننــد: آهــن، فلــز، ا
کســیژن، آن اســید... . مشــاهدات بــر خــاف مجربــات نیازمنــد  ماننــد: ایــن آهــن، آن فلــز، ایــن ا

تکــرار مشــاهده نیســتند.

گاه امــورى  مجربــات همــواره مســتلزم یــک حکــم یقینــی مطابــق بــا واقــع نیســت؛ زیــرا 
گاه علــت غیــر  کــه عامــه مــردم بــر اســاس تجربــه بــدان حکــم می کننــد خطــا اســت! زیــرا 
کــه  ــا علــت ناقــص را علــت تــام می پندارنــد. ســبب چنیــن امــرى آن اســت  واقعــی را علــت و ی
کــه به طــور دقیــق و قطعــی  ــا امــورى همــراه اســت  ــه ب ع مــورد تجرب بســیارى از اوقــات موضــو
گــر  کــدام یــک از آنهــا اســت! و یــا اینکــه مشــاهده  معلــوم نمی شــود حکــم تجربــی، معلــول 
از ســر غفلــت، جهــل، شــتاب در حکــم و... رویدادهاى اندکــی را ماحظــه می کنــد و چنیــن 
کننــده تجربــه  گــر مشــاهده  کــه پیدایــش اثــر، همیشــگی  اســت، حــال آنکــه اى  بســا ا می پنــدارد 

خــود را همچنــان ادامــه مــی داد بــه نتیجــه دیگــرى دســت می یافــت.

کــه خــود، جزئیــات را مشــاهده  کســانی از یقینیــات بــه شــمار می آیــد  - مجربــات تنهــا بــراى 
کــه چنیــن مشــاهده اى را انجــام نداده انــد. کــرده باشــند نــه افــرادى 

کلــی و بــراى شــخصی  گاه یــک حکــم واحــد بــراى شــخصی یــک حکــم تجربــی یقینــی   -
کثــر اوقــات صــادق می باشــد(. کــه در ا کثــرى اســت )یعنــی حکمــی اســت  دیگــر یــک حکــم ا

- یکــی از مفروضــات قضایــاى تجربــی »اصــل یکنواختــی طبیعــت« اســت. ایــن اصــل 
ــارت دیگــر  ــه عب ــرد؛ ب ک ــد  ــل خواهن ــان عم ــه اشــیا در شــرایط واحــد، یکس ک ــا اســت  ــدان معن ب
کــه بپذیریــم اشــیا در آینــده نیــز در صــورت  کلــی بــودن احــکام تجربــی ایــن اســت  شــرط یقینــی و 

گذشــته را خواهنــد داشــت. ــار محســوس  وجــود همــه شــرایط، همــان آث

- حقیقــت مجربــات و اســتقراء ناقــص مبتنــی بــر تعلیــل، یکــی اســت. در ایــن دســته از 
کشــف علــت تحقــق وصــف در جزئیــات مــورد مشــاهده  اســتقراءهاى ناقــص، پژوهشــگر بــا 
ــه  ک ــد  ــه حکمــی یقینــی دســت پیــدا می کن ــت، ب ــول از عل ــه عــدم جدایــی معل و حکــم عقــل ب
نســبت وصــف بــراى همــه مصادیــق به صــورت جزمــی ثابــت می شــود هــر چنــد بســیارى از 

جزئیــات دیگــر را مشــاهده نکــرده باشــد.
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4. حدسیات 

گفتــه  کــه نفــس آدمــی بــه ســبب حــدس قــوى آنهــا را تصدیــق می کنــد.  قضایایــی هســتد 
کــه بــه ســاحل  کشــتی هایی  کــروى اســت« بــا توجــه بــه نحــوه مشــاهده  می شــود قضیــه »زمیــن 
نزدیــک می شــوند حــدس زده شــده اســت. چــه اینکــه در حــال نزدیــک شــدن بــه ســاحل 
کشــتی ظاهــر می شــود. همیــن امــر  کل  کــم بدنــه باالیــی آن و ســپس  کــم  کشــتی،  ابتــدا بــاالى 
گونــه شــکی بــراى او باقــی  کــه بــه موجــب آن هیــچ  باعــث شــده اســت تــا آدمــی بــا حــدس قــوى 

کنــد. نمی مانــد، قضیــه مذکــور را تصدیــق 

که با آن یقین حاصل نمی شود. قید حدس قوى در مقابل حدس ضعیف است 

ــردن )مصــدر( و دریافــت و تخمیــن  گمــان ب ــه دو صــورت آمــده اســت:  حــدس در لغــت ب
)اســم مصــدر( و ایــن معنــا بــا مفهــوم اصطاحــی آن متفــاوت اســت. آنچــه در ایــن بحــث 

مقصــود اســت معنــاى اصطاحــی اســت.

امــا در معنــاى اصطاحــی و حقیقــت حــدس میــان صاحــب نظــران، اختــاف نظــر وجــود 
گهانــی بــه حــد اوســط« هنــگام التفــات به مطلب دانســته اند  دارد. برخــی آن را »دســت یافتــن نا

کــه در ایــن صــورت دو تفــاوت اساســی بــا فکــر پیــدا می کنــد:

کام بمانــد، امــا حــدس  اول: فکــر در مســیر تبدیــل مجهــول بــه معلــوم ممکــن اســت نــا
همــواره بــه علــم منتهــی می شــود.

ع مشــکل،  دوم: فکــر داراى حرکتــی تدریجــی اســت )برخــورد بــا مشــکل، شــناخت نــو
حرکــت بــه ســمت معلومــات و... (، امــا حــدس، دفعــی و فاقــد حرکــت اســت. بعضــی دیگــر 
کــه در لحظاتــی خــاص چــون آذرخــش بــر  حــدس را »درجــه اى از الهــام غیبــی« دانســته اند 
نقطــه تاریــک و نامعلومــی از ذهــن فــرود می آیــد و آن را روشــن و معلــوم می کنــد. عــده اى دیگــر 
ــهرت و  ــر از ش ــتین نظ ــوق، نخس ــاوت ف ــرات متف ــد. از نظ ــال« می دانن ــرعت انتق ــدس را »س ح

ــت. ــوردار اس ــترى برخ ــان بیش اتق

کنیم: با مقایسه حدسیات و مجربات نتایج زیر را می توانیم استنتاج 
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دانــــــش منطـــــــق

کــه یقیــن بــه دســت آمــده  در حدســیات نیــز ماننــد مجربــات، قیــاس خفــی وجــود دارد 
کشــتی هنــگام نزدیکــی بــه ســاحل تصادفــی  گــر ایــن طــرز پیدایــی  مبتنــی بــر آن اســت؛ ماننــد: ا
کــروى بــودن زمیــن بــود، هــر آینــه در طــول زمــان بــه نحــو یکســان  یــا بــر اثــر عاملــی غیــر از 
اســتمرار نمی یافــت، لکــن همــواره در طــول زمــان بــه نحــو یکســان اســتمرار یافتــه اســت؛ 
کــروى بــودن زمیــن( ســبب چنیــن امــرى شــده  بنابرایــن )ذهــن حــدس می زنــد( عاملــی )یعنــی 

اســت.

کــه: حدســیات از تجربــه  مســتقیم بــه دســت  تفــاوت مجربــات و حدســیات آن اســت 
نیامــده اســت )هــر چنــد آثــار، نشــانه ها و قرایــن آن مــورد تجربــه واقــع می شــود(؛ حــال آنکــه در 

ــه اســت. 1 ــه دســت آمــده به طــور مســتقیم برآمــده از تجرب ــاى ب ــات قضای مجرب

5. متواترات 

کــه یــا واقــع شــده یــا  پیش تــر2 دانســتیم مرکــب تــام خبــرى از امــرى حکایــت می کنــد 
خواهــد شــد یــا در حــال شــدن اســت و یــا همــواره تحقــق داشــته، دارد و خواهــد داشــت؛ ماننــد: 

کنــون هــوا آفتابــی اســت«، »او خواهــد آمــد«، »انســان فانــی اســت«. »علــی رفتــه اســت«، »ا

کــه خبــر دهنــده  کــه ایــن اخبــار بــه دو دســته تقســیم می شــوند: حّســی،  حــال بایــد دانســت 
کنــون هــوا آفتابــی اســت« و غیرحّســی،  کــرده اســت؛ ماننــد: »ا به وســیله حــس آنهــا را تصدیــق 
کــرده اســت؛ ماننــد: »جهــان حــادث  ک  کــه خبردهنــده به وســیله اى غیرحســی آنهــا را ادرا

اســت«.

کــه تبانــی ایشــان بــر دروغ و  گــزارش حّســی افــراد بســیارى  هــرگاه قضیــه اى بــه ســبب 
اتفــاق آنهــا در فهــم غلــط واقعــه، عادتــا امــکان پذیــر نباشــد تصدیــق شــود، آن قضیــه را متواتــر 

ــت«. ــام ؟ص؟ اس ــی اس گرام ــول  ــاب رس کت ــرآن  ــد: »ق ــد؛ مانن می نامن

کبــراى قیــاس پنهــاِن موجــود در مجربــات در همــه مــوارد یــك  کــه:  1 . برخــی تفــاوت حدســیات و مجربــات را در ایــن دانســته اند 
قضیــه اســت، ولــی قیــاس پنهــان موجــود در حدســیات، مــورد بــه مــورد متفــاوت می شــود. از ایــن رو، در مجربــات علــت حکــم دقیقــا 

مشــخص نمی شــود، امــا در حدســیات علــت حکــم دقیقــا مشــخص می شــود.
کــه وجــود علــت معلــوم می شــود،  ایــن فرق گــذارى میــان مجربــات و حدســیات درســت نیســت؛ زیــرا در مجربــات نیــز همان گونــه 

گفتــه می شــود: »گرمــا علــت انبســاط و ســرما علــت انقبــاض اســت«. ماهیــت آن نیــز روشــن می شــود. به عنــوان مثــال 
2 . ر.ک: درس هشتم.
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در خبــر متواتــر عــدد خاصــی شــرط نیســت. ممکــن اســت خبــرى بــا ده نفــر بــه ســر حــد تواتــر 
کننــدگان، خــود، رویــداد حســی  گــر ِاخبــار  برســد و خبــرى دیگــر بــا پنجــاه مخبــر، متواتــر شــود. ا
کرده انــد،  ک حســی  کــه واقعــه را ادرا را مشــاهده نکــرده باشــند و به واســطه افــراد دیگــرى 
ــا  ــدگان ب ــه اخبارکنن ک ــود  ــد ب ــر خواه ــی متوات ــرى در صورت ــن خب ــد، چنی کنن ــزارش  گ ــرى را  خب
ــه  ــه رخــداد حادث ــه یقیــن ب ک ــدازه اى باشــند  ــه ان ــر دهنــدگان بی واســطه ب واســطه، ماننــد خب

حاصــل شــود.

شــایان توجــه اســت تحقــق یقیــن در متواتــرات نیــز ماننــد مجربــات و حدســیات مبتنــی بــر 
کــه عادتــًا اتفــاق ایشــان بــر دروغ و فهــم غلــط  کثیــرى  قیــاس پنهــان اســت. »ایــن خبــر را تعــداد 
ــت؛  ــادق اس ــود ص ــر داده ش ــن خب ــه چنی ک ــه اى  ــد، واقع ــزارش داده ان گ ــت  ــن نیس ــه ممک واقع

بنابرایــن ایــن خبــر صــادق اســت«.
6 . فطریات 

کــه دلیلشــان همــراه آنهــا اســت فطریــات نامیــده می شــوند؛ ماننــد »عــدد دو  قضایایــی 
نصــف چهــار اســت«. در مثــال مذکــور صــرف تصــور عــدد دو و نصــف چهــار و نســبت بیــن آن دو، 
کــه در ذهــن حضــور  موجــب تصدیــق آن نمی شــود. چنیــن اذعانــی نیازمنــد اســتداللی  اســت 
ــود؛  ــیم می ش ــاوى آن تقس ــه دو و مس ــار ب ــد: »چه ــی نباش ــه و التفات ــه آن توج ــد ب ــر چن دارد، ه
هــرگاه عــددى بــه دو و مســاوى آن تقســیم شــود نصــف آن عــدد اســت؛ پــس دو نصــف چهــار 

اســت«.

کــه دلیــل آنهــا  ــات را از یقینیــات و مبــادى شــمرده اند  ــه ایــن جهــت فطری ــان ب منطق دان
به طــور فطــرى و بــدون فکــر و اندیشــه در ذهــن آدمــی حضــور دارد.

ع آنچــه دربــاره مبــادى یقینــی بیــان شــد بــه خوبــی روشــن می شــود، بــه جــز  از مجمــو
اولیــات، ســایر امــور یقینــی ممکــن اســت بــراى شــخصی یقینــی و بــراى دیگــرى یقینــی نباشــد. 
در تصدیــق محسوســات، مجربــات، حدســیات،  اولیــات،  بــر خــاف  انســان ها  رو،  ایــن  از 
کننــد بــا آنکــه همــه آنهــا از اقســام  متواتــرات و فطریــات ممکــن اســت بــا یکدیگــر تفــاوت پیــدا 

بدیهیــات بــه شــمار می آینــد.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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چکيده 

 1. اصول یقینیات بر اســاس اســتقراء شــش قســم اند: اّولیات، مشــاهدات )محسوســات(، 
مجّربــات، حدســیات، متواترات و فطریات.

ع، محمــول و یــا مقــدم و تالــی( و نســبت  کــه صــرف تصــور طرفیــن )موضــو  2. قضایایــی 
ــده  ــه اثبــات نیســتند، اولیــات خوان کافــی اســت و نیازمنــد ب ــراى تصدیــق عقــل  بیــن آن دو ب

می شــوند؛ ماننــد »کل بزرگ تــر از جــزء خــود اســت«

ع و محمــول یــا مقــدم  کــه صــرف تصــور طرفیــن )موضــو  3. مشــاهدات، قضایایــی هســتند 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــان ع ــه انس ــد، بلک ــت نمی کن کفای ــق  ــراى تصدی ــن آن دو ب ــبت بی ــی( و نس و تال
ــا از حــس درونــی )علــم حضــورى( نیــز در تصدیــق آنهــا  از حــس بیرونــی )حــواس ظاهــرى( ی

ک اســت« کمــک می گیــرد؛ ماننــد: »خورشــید تابنــا

کــه عــاوه بــر تصــور طرفیــن و نســبت بیــن آنهــا، نیازمنــد   4. مجربــات، قضایایــی هســتند 
مشــاهده و تکــرار آن و نیــز تشــکیل قیــاس خفــی  باشــند؛ ماننــد: »فلــزات بــر اثــر حــرارت منبســط 

می شــوند«.

کــه نفــس آدمــی بــه ســبب حــدس قــوى آنهــا را تصدیــق   5. حدســیات، قضایایــی هســتد 
کــروى اســت« می کنــد؛ ماننــد: قضیــه »زمیــن 

کــه تبانــی ایشــان بــر دروغ و  گــزارش حّســی افــراد بســیارى   6. هــرگاه قضیــه اى بــه ســبب 
اتفــاق آنهــا در فهــم غلــط واقعــه، عادتــا امــکان پذیــر نباشــد تصدیــق شــود، آن قضیــه را متواتــر 

گرامــی اســام ؟ص؟ اســت«. کتــاب رســول  می نامنــد؛ ماننــد: »قــرآن 

کــه دلیلشــان همــراه آنهــا اســت فطریــات نامیــده می شــوند؛ ماننــد »عــدد دو   7. قضایایــی 
نصــف چهــار اســت«

پرسش ها 

 1. اولیات، مشاهدات و مجربات را با ذکر مثال توضیح دهید.

کنید.  2. حدسیات، متواترات و فطریات را با ذکر مثال بیان 
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 3. تفاوت مشاهدات و مجربات را توضیح دهید.

 4. توضیح دهید به چه بیانی حدس می تواند فکر سریع باشد.

* هم اندیشی 

 1. آیا می  تواند قضیه  ای هم از اولیات باشد هم از مشهورات و هم از مسلمات؟

کــه تبانــی آنهــا بــر دروغ و اتفــاق ایشــان در فهــم غلــط واقعــه عادتــًا  گــر افــراد بســیاری   2. ا
کــه »حســین عــادل اســت« آیــا ایــن قضیــه از متواتــرات، بــه  کننــد  امکان پذیــر نباشــد تصدیــق 

ــد؟ چــرا؟ شــمار می  آی

کــدام یــک از آنهــا از  کنیــد؟ توضیــح دهیــد   3. ســه معنــای اصطاحــی بــرای حــدس بیــان 
اتقــان بیشــتری برخــوردار اســت؟

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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درسچهلوپنجم

ل )2( مبـــــادی استــــــــــــدال

ل بــر اســاس اســتقراء هفــت قســم اســت: یقینیــات، مظنونــات،  دانســتیم مقدمــات اســتدال
بــا  گذشــته  درس  در  مخیــات.  و  مشــبهات  مقبــوالت،  مســلمات،  وهمیــات،  مشــهورات، 
یقینیــات و اقســام آن آشــنا شــدیم. در ایــن درس بــه توضیــح و تبیــن ســایر مقدمــات بــه کار 

ل می  پردازیــم. رفتــه در اســتدال

 

مظنونات 

ل عبارت است از مظنونات. دسته دیگرى از مبادى استدال

کــه ذهــن آنهــا را می پذیــرد، امــا نــه بــا تصدیــق ثابــِت جــازم،  مظنونــات، یعنــی قضایایــی 
بلکــه همــواره نقیــض آن نیــز بــه ذهــن می آیــد، ولــی ذهــن آن را بــر نقیضــش رجحــان می دهــد؛ 

ماننــد »فانــی چــون آدم متکبــرى اســت بــا مــن مباحثــه نمی کنــد«.

کــه عبــارت اســت از: 1. بــاور غیــر جــازم؛ 2. آنچــه یکــی از ســه  »ظــن« معانــی متعــددى دارد 
ویژگــی یقیــن بــه معنــاى اخــص1را نداشــته باشــد )یعنــی یــا اعتقــاد جــازم نباشــد، یــا مطابــق بــا 
واقــع نباشــد و یــا ثبــات نداشــته باشــد(؛ 3. تصدیــق مطابــق بــا واقــع غیــر ثابــت. مــراد از ظــن 
کــه احتمــال خــاف آن نیــز داده  در صناعــات خمــس، بــاور غیــر جــازم اســت؛ یعنــی تصدیقــی 

می شــود.

مشهورات 

مشهورات در دو معنا به کار می رود:

1 . اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابت )به دست آمده از تحقیق(.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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کــه مــورد قبــول و اعتقــاد همــه یــا  1. مشــهورات بــه معنــاى اعــم: مــراد از آن قضایایــی اســت، 

بیشــتر مــردم یــا اعتقــاد بســیارى از دانشــمندان یــک علــم اســت؛ هــر چنــد ســبب قبولــی، یقینــی 
بــودن آن باشــد؛ ماننــد: »تسلســل محــال اســت«، »کل از جــزء خــود بزرگ تــر اســت«. مشــهورات 

بــه معنــاى اعــم، یقینیــات شــش گانه را نیــز شــامل می شــود.

کــه عمــوم مــردم بــه دلیــل  2. مشــهورات بــه معنــاى اخــص )مشــهورات صــرف(: باورهایــی 

گرایش هــاى روانــی، عواطــف درونــی و امــورى از ایــن قبیــل آن را قبــول دارنــد. رواج چنیــن 
کــی از حقیقتــی در عالــم باشــد، نیســت. در صناعــات  کــه ایــن قضایــا حا عقیــده اى از آن جهــت 
کــه تصدیــق آنهــا جــز از طریــق شــهرت حاصــل  خمــس، منظــور از مشــهورات، قضایایــی اســت 

نمی شــود )مشــهورات صــرف(.

اقسام مشهورات 

ک هــاى مختلفــی تقســیم می کننــد؛ از جملــه بــه نظــرى و بدیهــی، و  مشــهورات را بــه ما
کننــده آن بــه اقســام زیــر تقســیم می کننــد: مشــهورات بدیهــی را نیــز بــه اعتبــار ســبب ایجــاد 

کــه منشــأ شــهرت آنهــا وضــوح، حقانیــت و صــدق آنهــا  1 واجبــات القبــول: قضایایــی اســت 

اســت؛ از ایــن رو، همــه عقــا آن را می پذیرنــد؛ ماننــد: »اجتمــاع نقیضــان محــال اســت«.

گرایــش بــه آنهــا  کــه مصلحــت عمومــی بشــر موجــب  2. آراى محمــوده: باورهــاى همگانــی 

شــده اســت؛ مثــل: »عــدل زیبــا اســت و ظلــم زشــت اســت«.

گرویده انــد؛  کــه انســان ها بــه جهــت خلــق و خــوى بشــرى بــه آنهــا  3. خلقیــات1: قضایایــی 

مثــل: »شــجاعت نیکــو اســت و بخــل زشــت اســت«.

کــه ناشــی از انفعــال نفســانی و عواطــف درونــی انســان اســت؛  4. انفعالیــات: باورهایــی 

مثــل: »آزار دادن بی جهــت حیوانــات زشــت اســت«.

کــه محصــول جریــان عــادت در زندگــی بشــر اســت؛ مثــل »خدمــت  5. عاديــات: قضایایــی 

بــه میهمــان نیکــو اســت«.

کثــر مــردم بــه دلیــل مشــاهدات تکــرارى، آنهــا را می پذیرنــد؛  کــه ا 6. اســتقرائیات: باورهایــی 

1 . خلقیات نیز آراى محموده نامیده می شوند.

 

 

 



349

مثــل: »ثــروت فســاد مــی آورد«، »عــدد ســیزده نحــس اســت«.

نکتــه مهــم: قضیــه مشــهور لزومــا صــادق نیســت. چــه بســا قضیــه اى باطــل میــان قــوم و یــا 
کــردن!« کنــد؛ ماننــد: »لــزوم صبــر هنــگام عطســه  طایفــه اى شــهرت پیــدا 

وهميات 

کــه قــوه وهــم برخــاف عقــل آنهــا را صــادق و بدیهــی  کاذبــی هســتند  وهمیــات قضایــاى 
می شــمارد؛ ماننــد: »مــرده تــرس آور اســت«، »هــر موجــودى مــکان دارد«.

ع حکم دارد: قوه وهم دو نو

الف. حکم در امور حسی؛ مثل: »یک جسم ممکن نیست در دو مکان باشد«.

ب. حکم در امور عقلی؛ مثل: »هرچه قابل اشاره نباشد موجود نیست«.

چنین احکامی همواره نادرست است اما به دلیل غلبه وهم پذیرفته می شود.

گاه انــکار  گاه آنهــا را تأییــد و  کــه وهــم در مواجهــه بــا احــکام عقــل  شــایان توجــه اســت 
کــه مبتنــی  بــر محسوســات و موافــق آن باشــد، وهــم آن  می کنــد. آن دســته از احــکام عقــل 
را می پذیــرد و حکــم صــادر از ســوى آن نیــز صــادق خواهــد بــود؛ مثــل: »یــک جســم ممکــن 
ــه حقیقتــی  ــه ب ک نیســت در زمــان واحــد در دو مــکان باشــد«. دســته دیگــرى از احــکام عقــل 
کاذب حکــم می کنــد؛  خــاف حــس حکــم می کنــد، وهــم از قبــول آن ســر بــاز زده، بــه قضیــه اى 

ماننــد: »هــر چــه قابــل اشــاره حّســی نباشــد موجــود نیســت«.

بنابرایــن منظــور از وهمیــات در صناعــات خمــس، دســته دوم، یعنــی حکــم وهــم در امــور 
کاذب می باشــد.  کــه  عقلــی اســت 

مسّلمات 

کــردن  کــه مــورد قبــول مخاطب انــد و در جریــان بحــث بــه منظــور ملــزم  قضایایــی هســتند 
کاذب و یــا هــر دو  مخاطــب بــه قبــول نتیجــه مــورد نظــر بــه کار می رونــد؛ خــواه صــادق باشــند یــا 

احتمــال در آنهــا وجــود داشــته باشــد.

قضایاى مسلم بر سه قسم اند:

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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الف. مسلم نزد همگان؛ مانند یقینیات.

و  فیلســوفان  )نــزد  اســت«  محــال  »تسلســل  ماننــد:  خــاص؛  گروهــی  نــزد  مســلم  ب. 
متکلمــان(.

ج. مسلم نزد فردى خاص.

بــه جهــت  یــک علــم،  ابتــداى آموختــن  کــه دانش پــژوه در  از مســلمات  بــه دســته اى 
ســهولت یادگیــرى، تســامح یــا حســن ظــّن بــه معلــم می پذیــرد، »اصــول موضوعــه« می گوینــد. 
ــا انــکار و تردیــد  ــوأم ب ــا مخاطــب و ت ــًا به ســبب همراهــی ب چنانچــه تســلیم بــه قضیــه اى صرف

باشــد »مصــادرات« خوانــده می شــود.

ــا  ــه« و ی ــول موضوع ــور »اص ــود منظ ــلمات می ش ــخن از مس ــرگاه س ــس ه ــات خم در صناع
»مصــادرات« نیســت.

مقبوالت 

کــه افــراد مــورد وثــوق اجتمــاع، ماننــد رهبــران دینــی و فکــرى بیــان  قضایایــی هســتند 
کلمــات قصــار1  داشــته اند و بــه همیــن جهــت مــردم بــدون هرگونــه اســتداللی آن را می پذیرنــد. 
کار  گنــاه  کــه  گناهــان آن اســت  ــد؛ ماننــد: »ســخت ترین  ــه مقبوالت ان و ضرب المثل هــا از جمل

کــس مکــن اى بــرادر مــن«. کــه بــه خــود نمی پســندى، بــا  کوچــک شــمارد«2، »آن بــد  آن را 

هات 3 مشّبَ

که بر سه قسم اند: کاذب صادق نما« هستند  مشبهات »قضایاى 

کاذب شــبیه بــه یقینیــات و بدیهیــات؛ ماننــد »انســان شــیر می خــورد« )در  الــف. قضایــاى 
کــه مــراد از شــیر، حیــوان درنــده باشــد(. حالــی 

ــم  کــن هــر چنــد ظال ــارى  ــرادرت را ی ــه مشــهورات؛ ماننــد: »ب کاذب شــبیه ب ــاى  ب. قضای
باشــد!«

کلمــات قصــار از معصــوم باشــد و شــخص حجیــت آن را بــه دلیــل معتبــرى چــون برهــان پذیرفتــه باشــد، چنیــن کامــی مفیــد  گــر  1 . ا
یقیــن بــه معنــاى اخــص خواهــد بــود و دیگــر از مقبــوالت بــه شــمار نمــی رود.

کلمات قصار، 348. 2 . نهج الباغه، 
کرده اند. هات نیز ضبط  3 . این اصطاح را ُمشّبِ
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کاذب شــبیه بــه مســلمات؛ ماننــد اینکــه شــخص در خــال بحــث، قضیــه اى  ج. قضایــاى 
گیــرد، حــال آنکــه آن قضیــه نــه صــادق باشــد و نــه مــورد تســلیم  را به عنــوان امــرى مســلم بــه کار 
کــه شــما هــم قبــول داریــد خداونــد از هــر پرتــوى  طــرف مقابــل واقــع شــده باشــد؛ »همان طــور 

کــه مــراد از پرتــو، نــور محســوس باشــد(. درخشــان تر اســت« )در حالــی 

ــر چــه در مشــبهات اشــتباهی وجــود  گ ــه ا ک گرفــت  ــوان نتیجــه  ــر شــد می ت ــر آنچــه ذک بناب
ــزد  ــا ن گانگــی باعــث رواج آنه ــل اســت و همیــن دو  ــه وجهــی باط ــه وجهــی حــّق و ب ــا ب دارد ام

اندیشــه ها می شــود. و  عقــول 

الت  مخّيِ

در  روحــی  انبســاط  یــا  انقبــاض  و موجــب  کــرده  را تحریــک  قــوه خیــال  کــه  قضایایــی 
از  همــه  ظریــف  اغراق هــاى  و  لطیــف  مبالغه هــاى  بدیــع،  تشــبیهات  می شــوند.  انســان ها 
گرنــه می گفتــم جرقــه اى اســت از نــگاه تــو«،  ایــن دســته اند؛ ماننــد: »خورشــید قابــل نیســت و 

کــرد«. ع چشــم تــو تنظیــم  »ســاعت خوابیــده اش را آفتــاب بــا طلــو

گاه  کــه،  ل، توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت  در خاتمــه بحــث مبــادى اســتدال
یــک قضیــه صاحیــت دارد بــه اعتبــارات مختلــف عناویــن متعــددى را بپذیــرد. ماننــد قضیــه 
کــه از یقینــاِت اولیــات اســت و بــه اعتبــارى از مشــهورات و بــه  »کل بزرگ تــر از جــزء خــود اســت« 

جهتــی دیگــر حتــی می توانــد از مســلمات بــه شــمار آیــد.

 

چکيده 

ــِت  ــق ثاب ــا تصدی ــه ب ــا ن ــرد، ام ــا را می پذی ــن آنه ــه ذه ک ــتند  ــی هس ــات، قضایای  1. مظنون
جــازم، بلکــه همــواره نقیــض آن نیــز بــه ذهــن می آیــد، ولــی ذهــن آن را بــر نقیضــش رجحــان 

می دهــد.

 2. ظن معانی متعددى دارد ولی مراد از ظن در صناعات خمس، باور غیر جازم است.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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 3. مشهورات در دو معنا به کار می رود: معناى اعم؛ معناى اخص.

کننده آن به اقسام زیر تقسیم می کنند:  4. مشهورات بدیهی را به اعتبار سبب ایجاد 

 5. واجبات القبول، آراى محموده، خلقیات، انفعالیات، عادیات،  استقرائیات.

کــه قــوۀ وهــم برخــاف عقــل آنهــا را صــادق و بدیهــی  کاذبــی اســت   6. وهمیــات: قضایــاى 
می شــمارد.

ع حکــم دارد: حکــم در امــور حســی؛ حکــم در امــور عقلــی. منظــور از   7. قــوه وهــم دو نــو
ــی( اســت. وهمیــات در صناعــات خمــس، دســته دوم )حکــم وهــم در امــور عقل

کــه مــورد قبــول مخاطب انــد و در جریــان بحــث بــه منظــور   8. مســلمات قضایایــی هســتند 
کاذب  ملزم کــردن مخاطــب بــه قبــول نتیجــة مــورد نظــر بــه کار می رونــد؛ خــواه صــادق باشــند یــا 

یــا هــر دو احتمــال در آنهــا وجــود داشــته باشــد.

گروهــی خــاص،   9. قضایــاى مســلم بــر ســه قســم اند: مســلم نــزد همــگان، مســلم نــزد 
ــاص. ــردی خ ــزد ف ــلم ن مس

کــه دانش پــژوه در ابتــداى آموختــن یــک علــم بــه جهــت   10. بــه دســته اى از مســلمات 
ســهولت یادگیــرى، تســامح یــا حســن ظــّن بــه معلــم می پذیــرد، »اصــول موضوعــه« می گوینــد. 
چنانچــه تســلیم بــه قضیــه اى صرفــًا بــه ســبب همراهــی بــا مخاطــب و تــوأم بــا انــکار و تردیــد 

ــده می شــود. باشــد »مصــادرات« خوان

 11. در صناعــات خمــس هــرگاه ســخن از مســلمات می شــود منظــور »اصــول موضوعــه« و 
یــا »مصــادرات« نیســت.

کــه افــراد مــورد وثــوق اجتمــاع، ماننــد رهبــران  گفتــه می شــود   12. مقبــوالت بــه قضایایــی 
گونــه اســتداللی آن را  دینــی و فکــرى بیــان داشــته اند و بــه همیــن جهــت مــردم بــدون هــر 

کلمــات قصــار و ضــرب المثل هــا از جملــه مقبوالت انــد. می پذیرنــد. 

که بر سه قسم اند: کاذب صادق نما«   13. مشبهات عبارتنداز: »قضایاى 

کاذب شبیه به یقینیات و بدیهیات،  الف. قضایاى 

کاذب شبیه به مشهورات  ب. قضایاى 
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کاذب شبیه به مسلمات.  ج. قضایاى 

ــا  ــرده و موجــب انقبــاض ی ک ــال را تحریــک  ــوه خی ــه ق ک  14. مخیــات قضایایــی هســتند 
انبســاط روحــی در انســان ها می شــوند. 

پرسش ها 

که مراد از ظن در صناعات خمس چیست. کنید  1. ضمن توضیح معانی ظن بیان 

2. مظنونات را با ذکر مثال توضیح دهید.

کنید. 3. معناى اعم و اخص مشهور را با ذکر مثال بیان 

کننــده آن بــه چنــد دســته تقســیم می شــود؟  4. مشــهورات بدیهــی بــه اعتبــار ســبب ایجــاد 
بــا ذکــر مثــال آنهــا را توضیــح دهیــد.

5. به چه استداللی قضیه مشهور لزومًا صادق نیست؟

کنید. 6. وهمیات را با ذکر مثال تعریف 

کــدام یــک از انــواع آن در صناعــات خمــس بــه کار  ع حکــم دارد و  7. قــوه وهــم چنــد نــو
مــی رود؟

8. مسلمات را با ذکر اقسام آن توضیح دهید.

9. منظور از مقبوالت و مخیات را با ذکر مثال توضیح دهید.

کنید. 10. مقصود از مشبهات و اقسام آن را تبیین 

* هم اندیشی 

 1. قضایــای واجبــات القبــول، آرای محموده، خلقیات، انفعالیات، عادیات و اســتقرائیات 
از مشــهورات بــه معنــای اعــم اســت یا اخــص ؟ چرا؟

ل   2. آیــا امــکان دارد غیــر از مــواد هشــت گانه ذکــر شــده، مبــادی دیگــری از بــرای اســتدال
کــرد؟ چــرا؟ ســراغ 

کار رفته است؟  3. اصطاح »وهم« به چند معنا در منطق به 

کنید؟ کننده در انسان را شناسایی   4. آیا می  توانید قوای درک 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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 5. آیا »مصادرات« در صناعات خمس مورد استفاده قرار می  گیرند؟ چرا؟ 

 6. چرا »وهم« در امور غیر حسی بر خاف عقل حکم می  کند؟
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درسچهلوششم

برهــــــــــــــــان

مقدمه

خمــس  صناعــات  میــان  در  اســت.  برهــان  ل  اســتدال ع  نــو مفیدتریــن  و  ارزشــمندترین 
کتاب هــای منطقــی  هیچ کــدام بــه اهمیــت ایــن صناعــت نیســت. بــه همیــن جهــت در همــه 
در بخــش صناعــات خمــس اولیــن صنعــت مــورد بحــث صناعــت برهــان اســت. در ایــن درس 

ــویم.  ــنا می ش ــی آش ل برهان ــتدال ــت اس ــده و اهمی ــف، فای ــا تعری ب

 

تعریف برهان 

برای برهان دو تعریف ذکر شده است: 

کــه بالــذات و بالضــروره  الــف. مشــهور: برهــان قیــاس مولــف از مقدمــات یقینــی اســت 
منتــج نتیجــه یقینــی باشــد. 

کــه فقــط از مقدمــه یــا مقدمــات یقینــی به  ل معتبــرى اســت  ب. غیرمشــهور: برهــان اســتدال
معنــاى اخــص )تصدیــق جــازم ثابــت مطابــق بــا واقــع( تشــکیل می شــود و ضرورتــًا نتیجــه اى 

یقینــی به دســت می دهــد.

در تعریف فوق نکات چندى شایان دقت است:

 - تمام مقدمات برهان باید یقینی به معنای اخص باشد.

ــر مــاده به لحــاظ صــورت نیــز بایــد در نهایــت اســتوارى و اتقــان باشــد.   - برهــان عــاوه ب
کــرد، زیــرا ایــن دو  بدیــن ترتیــب نمی تــوان در برهــان از اســتقراء ناقــص و تمثیــل اســتفاده 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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ــتند. ــی نیس ــه یقین ــد نتیج مفی

کــرد چــه اینکــه اســتقراء   - در برهــان عــاوه بــر قیــاس از اســتقراء تــام نیــز می تــوان اســتفاده 
کــروى اســت یــا  تــام در حقیقــت یــک قیــاس مقســم اســت؛ ماننــد »هــر شــکل هندســی، یــا 
کــروى یــا ضلــع دار، محــدود اســت؛ بنابرایــن هــر شــکل هندســی محــدود  ضلــع دار؛ هــر شــکل 

اســت«.

ل هاى مباشــر، یقینــی باشــد، نتیجــه آن نیــز یقینــی  کــه هــرگاه مقدمــه در اســتدال  - از آنجــا 
ــری  ل هاى مباش ــتدال ــن اس ــامل چنی ــان ش ــهور، بره ــف غیرمش ــن در تعری ــود؛ بنابرای ــد ب خواه

نیــز خواهــد شــد.1

شــامل  تــا  شــده  اســت  تعریــف  به گونــه اى  غیرمشــهور  تعریــف  در  برهــان  آنکــه  ســّر 
کــه آدمــی در  ل هاى مباشــِر تشــکیل شــده از مقدمــه یقینــی نیــز بشــود، ایــن اســت  اســتدال
جریــان تــاش اندیشــه اى خــود، بــراى تبدیــل جهــل تصدیقــی بــه علــم تصدیقــی، همــواره بــه 
ــار  کن ــا در  ــاز فطــرى موجــب شــد ت ــوده اســت. ایــن نی ــی یقینــی ب ــه اذعان ــال دســت یابی ب دنب
کشــف و قواعــد آن تدویــن شــود. بنابرایــن، مطلــوب نهایــی  ل هاى منطقــی، برهــان،  اســتدال
ل برهانــی رســیدن بــه تصدیــق یقینــی جدیــد بــوده اســت. بدیــن  در ســاخت و پرداخــت اســتدال
ل هاى مفیــد نتیجــه یقینــی را در شــمار برهــان و از مصادیــق آن  جهــت می تــوان همــه اســتدال

ــاب آورد. ــه حس ب

کــه در برهــان، نتیجه دهــی  ــا اســت  ــه ایــن معن ــور ب  - قیــد »ضــرورت« در دو تعریــف مذک
ضــرورى اســت، نــه اینکــه نتیجــه ضــرورى  اســت. بــه عبــارت دیگــر، هــرگاه اســتداللی برهانــی 
باشــد، در ضمــن هــر مــاده یقینــی حتمــًا مفیــد نتیجــه یقینــی خواهــد بــود.2 هــر چنــد، مقدمــه یــا 

مقدمات یقینی به کار رفته در آن و حتی نتیجه یقینی، خود، غیر ضرورى و نظرى باشد.

ج می شــود. چــه اینکــه   - بــر اســاس تعریــف مشــهور قیــاس مســاوات از قلمــرو برهــان خــار

کــه بالــذات و بالضــروره منتــج نتیجــه  1 . هــر چنــد منطق دانــان در تعریــف مشــهور برهــان را بــه »قیــاس مؤلــف از مقدمــات یقینــی 
ــه از مقدمــه یقینــی در نظــر ابتدایــی از قلمــرو  ل هاى مباشــِر ســامان یافت ــر ایــن اســاس اســتدال ــد و ب کرده ان یقینــی اســت« تعریــف 
ل هاى مباشــر را از »لواحــق قیــاس « و توابــع آن می داننــد، بنابرایــن،  ــه اینکــه ایشــان اســتدال ج می شــوند، امــا نظــر ب برهــان خــار

گاه در تعریــف برهــان، »قیــاس« ذکــر می شــود، مقصــود توابــع آن نیــز اســت. گفــت هــر  می تــوان 
2 . در ادامــه همیــن درس، هنــگام بررســی ارزش معرفتــی اقســام برهــان، »یقینــی بــودن نتیجــه در برهــان« به طــور دقیق تــر تبییــن 

خواهد شــد.
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کبــرای غیــر مذکــور بــرای رســیدن بــه  گرفتــن  انتــاج در ایــن قیــاس بالــذات نبــوده و در نظــر 
نتیجــه  امــری حتمــی اســت.

از نظــر منطق دانــان، برهــان معتبرتریــن راه بــراى رســیدن بــه تصدیــق درســت اســت؛ زیــرا 
ل نــه تنهــا به لحــاظ مــاده یقینــی اســت، بلکــه بــه جهــت صــورت نیــز مفیــد  ع از اســتدال ایــن نــو
کســب مهــارت )دقــت، ســرعت و ســهولت اســتفاده( در ایــن فــن،  نتیجــه یقینــی اســت. بــراى 
ــا مبــادى یقینــی، ممارســت و تمریــن  ل و آشــنایی ب عــاوه بــر شــناخت قواعــد صــورى اســتدال

نیــز الزم اســت.

فایده برهان 

کشف حقیقت است. مهم ترین فایده برهان رسیدن به نتایج یقینی و 

نیــز  خــود  دیگــران،  ارشــاد  و  تعلیــم  بــر  عــاوه  برهانــی،  ل  اســتدال ســایه  در  انســان ها 
می تواننــد از آن بهره منــد شــوند. بنابرایــن، تنهــا راه یقینــی بــراى اثبــات درســتی و بطــان 
مطالــب، بهره گیــرى از برهــان اســت. بــه عبارتــی دیگــر، برهــان مطمئن تریــن راه بــراى تمییــز 

حــق از باطــل و دســت یابی بــه عقایــد و آراى درســت اســت.

ارزش و اهميت برهان 

پیــش از ایــن دانســتیم انســان ذاتــًا موجــودى متفکــر اســت. طبیعی تریــن عکــس العمــل 
ح  ح ســؤال می باشــد. طــر کنجــکاوى و طــر اطــراف،  بــا جهــان  برخــورد  موجــود متفکــر در 
پرســش هاى بی شــمار و تــاش بــراى یافتــن پاســخ مناســب بــراى انســان جویــاى حقیقــت، جــز 
ل برهانــی - بــه دلیــل وجــوِد بدیهیــات  بــا رســیدن بــه یقیــن، پایــان نخواهــد یافــت. بــا اســتدال

کــرد.1 کــه می تــوان پاســخ یقینــی و آرامــش درونــی را بــراى انســان فراهــم  - اســت 

کیمیــاى یقیــن را در نهــاد انســان ارزشــمند و ارجمنــد می کنــد، میــل  کــه  عامــل دیگــرى 
ســعادت  بــه  رســیدن  بــراى  انســان  اســت.  حقیقــی  ســعادت  بــه  رســیدن  بــراى  او  فطــرى 
کــه در مــورد  حقیقــی، هنگامــی تمــام ســرمایه هاى مــادى و معنــوى خــود را بــه کار می گیــرد 

ل برهانــی، دســت یابی بــه یقیــن در قلمــرو »علــم حصولــی« اســت وگرنــه  1 . مقصــود از رســیدن بــه آرامــش درونــی به وســیله اســتدال
در صــورت تحّقــق علــم حضــورى و شــهود عینــی حقایــق، آرامــش درونــی و اطمینــان قطعــی دیگــرى بــراى انســان تحقــق می یابــد 

ل برهانــی اســت. کــه بــه مراتــب اطمینــان آورتــر و ارزشــمندتر از اســتدال
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تأمیــن ســعادت خویــش بــراى اقــدام و انجــام دادن عملــی بــه یقیــن برســد.

کلــی و حقیقــی 1 )فلســفه، ریاضیــات و...( هیــچ گاه بــر اســاس تقلیــد  دســت یابی بــه علــوم 
ــِن  ــود و تنهــا در ســایه یقیــن، تحقــق خواهــد یافــت. یقی ــد میســور نخواهــد ب ــا شــبهه و تردی ی

واقعــی در مســائل نظــرى نیــز خــود تنهــا از طریــق برهــان تحقــق می یابــد.

در  دســت کم  برهــان،  ویــژه  اهمیــت  ســبب  بــه  کریــم  قــرآن  کــه  اســت  توجــه  شــایان 
کــرده اســت. هــر چنــد به طــور قطعــی روشــن نیســت در  هشــت 2مورد بــه صراحــت از آن یــاد 
فرهنــگ قرآنــی، برهــان بــه معنــاى اصطاحــی آن باشــد، امــا بی شــک در همــه مــوارد، مفهــوم 

یقیــن در آن اخــذ شــده اســت.3

 

چکيده 

ل یــا مفیــد تصدیــق نیســت )صناعــت شــعر( و یــا مفیــد آن اســت؛ در ایــن صــورت   1. اســتدال
یــا افــاده تصدیــق جــازم نمی کنــد )صناعــت خطابــه( ویــا افــاده تصدیــق جــازم می کنــد؛ در ایــن 
کــه مطابــق بــا حــق باشــد )صناعــت جــدل( و یــا در آن  حالــت یــا در آن اعتبــار نشــده اســت 
کــه مطابــق بــا حــق باشــد؛ در ایــن فــرض یــا واقعــًا منطبــق بــر حقیقــت اســت  اعتبــار شــده اســت 

)صناعــت برهــان( و یــا در واقــع منطبــق بــر حقیقــت نیســت )صناعــت مغالطــه(.

ل« است.  2. مقسم در صناعات خمس »استدال

کــه فقــط از مقدمــه  ل معتبــرى اســت   3. بــر اســاس نظــر غیــر مشــهور، برهــان، اســتدال
ــت  ــه دس ــی ب ــه یقین ــًا نتیج ــود و ضرورت ــکیل می ش ــص تش ــاى اخ ــه معن ــی ب ــات یقین ــا مقدم ی

می دهــد.

کــه بــا آنهــا دانش هــاى جزئــی، ماننــد تاریــخ، جغرافــی و دانش هــاى قــراردادى و  کلــی و حقیقــی بــه ایــن منظــور اســت  1 . دو قیــد 
ج شــوند. اعتبــارى ماننــد ادبیــات و حقــوق از شــمول بحــث خــار

2 . نساء /174؛ یوسف / 24؛ مؤمنون 117؛ بقره / 111؛ انبیاء/ 24؛ نحل/ 64؛ قصص / 32 و 75.
3 . برخــی معانــی مقصــود از برهــان در آیــات مذکــور عبــارت اســت از: حجــت یقینــی و قطعــی، دلیــل مفیــد علــم، ســبب مفیــد یقیــن، 

دلیــل و حجــت معتبــر.
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کــرد امــا از اســتقراء ناقــص و   4. در برهــان از قیــاس و اســتقراء تــام می تــوان اســتفاده 
نمــود. اســتفاده  نمی تــوان  تمثیــل 

کشــف   5. مهم تریــن فایــده برهــان و نیــز ارزش و اهمیــت آن، رســیدن بــه نتایــج یقینــی و 
حقیقــت اســت.

پرسش ها 

کنید.  1. صناعات خمس را به حصر عقلی تبیین 

 2. توضیح دهید مقسم در صناعات خمس چیست.

کرده و نکات شایان دقت در آن را به تفصیل توضیح دهید.  3. برهان را تعریف 

 4. مهم ترین فایده برهان چیست و چرا؟

 5. ارزش و اهمیت ویژه برهان در چیست؟

ل غیرمباشر دیگرى نیز می تواند به کار رود؟ ع استدال  6. در برهان به جز قیاس چه نو

* هم اندیشی 
گــر برهــان مطمئن  تریــن راه بــرای تمییــز حــق از باطــل و دســت یابی بــه عقایــد و آرا   1. ا
ل  های دیگــری بــه جــز  درســت اســت چــرا پیامبــران الهــی در انجــام رســالت خــود از اســتدال

برهــان نیــز بهــره جســته اند؟

کدام یــک از دو تعریــف ارایــه شــده بــرای برهــان را بــر دیگــری ترجیــح مــی -  2. شــما 
دهید؟چــرا؟ 

 3. آیا امکان دارد صناعت دیگر به صناعات خمس افزوده شود؟چرا؟

ل مباشر غیر یقینی چه می  دانید؟ با ذکر مثال توضیح دهید.  4. از استدال
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درسچهلوهفتم

اقســـــــــام برهـــــــــان

بــرای شــناخت صناعــت برهــان آشــنایی بــا اقســام آن از اهمیــت ویژه ــای برخــوردار اســت. 
در ایــن درس ضمــن شــناخت اقســام برهــان بــا چگونگــی اســتفاده از آنهــا آشــنا خواهیــم شــد. 

 

اقسام برهان 

برهان بر دو قسم است: برهان لّمی و برهان اّنی.
1. برهان لّمی )لم(1

کــه در آن از وجــود علــت بــه وجــود معلــول پــی می برنــد؛ ماننــد  برهــان لمــی برهانــی اســت 
گــرم شــده اى منبســط اســت؛ پــس ایــن فلــز منبســط اســت«،  گــرم شــده اســت، هــر  »ایــن فلــز 
ــاران آمــده اســت؛ بنابرایــن هــوا لطیــف شــده  ــاران بیایــد هــوا لطیــف می شــود، لیکــن ب گــر ب »ا

اســت«.

کــه در این گونــه برهان هــا،  بــه خوبــی روشــن می شــود  بــا دقــت در مثال هــاى مذکــور 
کــه از وجــود علــت )گــرم شــدن فلــز و باریــدن بــاران( بــه وجــود معلــول  جریــان تفکــر چنیــن اســت 

)انبســاط و لطافــت هــوا( پــی می بریــم.

کبــر  شــایان توجــه اســت در برهــان لمــی، حــد اوســط نــه تنهــا موجــب »اثبــات« حــد ا
ــز  ــع نی ــن واق ــه در مت ــت، بلک ــه( اس ع در نتیج ــو ــر )موض ــد اصغ ــراى ح ــه( ب ــول در نتیج )محم

ــر ســر »مــا«ى اســتفهامیه  ــه وقتی حــرف جــّر ب ک ــوده اســت. چــون قاعــده آن اســت  1 . در اصــل لمــا )الم جــر، مــاى اســتفهامیه( ب
کــه الم  درآیــد، الــف آن وجوبــًا حــذف می شــود الــِف »مــا« وجوبــًا حــذف شــده اســت؛ ماننــد »فیــم«. در منطــق و فلســفه نیــز »لــم« را 

گرفته انــد و آن را بــه صــورت اســم منســوب در آورده انــد. جــر و مــاى اســتفهامیه )بــا حــذف الــف( اســت از عربــی 
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ج  ــز و لطافــت هــوا در خــار ــرا انبســاط فل ــراى اصغــر اســت؛ زی ــر ب کب ســبب »ثبــوت 1 و تحقــق« ا
بــه علــت وجــود حــد اوســط اســت. از ایــن رو، منطق دانــان در عبــارت مشــهورى برهــان لمــی 
کــه در آن حــد اوســط، هــم واســطه در ثبــوت اســت و هــم  کرده انــد: »برهانــی  را چنیــن تعریــف 

واســطه در اثبــات«.

برهان لمی بر دو قسم است: برهان لمی مطلق و برهان لمی غیر مطلق.

کبــر  کــه در آن، حــد اوســط عــاوه بــر اینکــه علــت ثبــوت ا برهــان لمــی مطلــق: برهــان اســت 
کبــر بــدون ارتبــاط آن بــا اصغــر نیــز باشــد. بــرای اصغــر اســت، علــت وجــود ا

کبــر داراى دو طــور وجــود  کــه حــد ا در توضیــح عبــارت فــوق توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت 
اســت: یکــی وجــود مطلــق و مســتقل، بــدون تحقــق در موضوعــی بــه نــام اصغــر؛ و دیگــرى 
گــرم شــده اســت،  وجــود در موضوعــی خــاص بــه نــام اصغــر و وابســته بــه آن. در مثــال »ایــن فلــز 
گــرم شــدن )حــد اوســط(، نــه  گرم شــده اى منبســط اســت؛ پــس ایــن فلــز منبســط اســت«؛  هــر 
کبــر( در موضوعــی بــه نــام فلــز )حــد اصغــر( اســت، بلکــه علــت  تنهــا علــت تحقــق انبســاط )حــد ا

وجــود انبســاط به طــور مطلــق و بــدون ارتبــاط آن بــا اصغــر نیــز اســت.

ــر در اصغــر  کب ــه در آن حــد اوســط تنهــا علــت وجــود ا ک ــی  ــق: برهان ــر مطل برهــان لمــی غی
کبــر، بــدون ارتبــاط آن بــا اصغــر. در چنیــن مــواردى علــت وجــود  اســت نــه علــت بــراى  وجــود ا
کبــر اســت؛ ماننــد: »ایــن هواپیمــا در حــال پــرواز،  کبــر در اصغــر، غیــر از علــت وجــود خــود ا ا
ــد.  ــقوط می کن ــد، س ــته باش ــوخت نداش ــر س گ ــرواز، ا ــال پ ــای در ح ــر هواپیم ــدارد؛ ه ــوخت ن س
بنابرایــن ایــن هواپیمــا ســقوط می کنــد«. در ایــن مثــال حــد اوســط )ســوخت نداشــتن(، علــت 
کــه بــر اصغــر حمــل  کبــری اســت  کبــر )هــر ســقوطی( نیســت، بلکــه علــت بــرای ا بــرای مطلــق ا

شــده باشــد )ســقوط ایــن هواپیمــا(.
2. برهان اّنی )اّن(

کــه در آن انتقــال ذهنــی از وجــود علــت بــه وجود معلول نیســت.  برهــان اّنــی برهانــی اســت 

گــر علــت بعیــد  ــی ا کبــر در اصغــر باشــد، برهــان لمــی اســت. ول گــر وســط علــت قریــب ثبــوت ا گفته انــد: ا 1 . برخــی از منطق دانــان 
کــه بــدون واســطه در معلــول خــود اثــر می کنــد؛ ماننــد تأثیــر  باشــد برهــان انــی اســت. مقصــود ایشــان از علــت قریــب، علتــی اســت 
کــه بــا یــك یــا چنــد واســطه در معلــول اثــر می کنــد؛ ماننــد علــت انســان  انســان در حرکــت دســت، و منظــور از علــت بعیــد علتــی اســت 

کنیــد. بــراى حرکــت قلــم بــه واســطه حرکــت دســت. بــراى توضیــح بیشــتر می توانیــد بــه برهــان شــفا م 3، ف 3 مراجعــه 

 

 

 



363

کبــر بــراى حــد اصغــر اســت و در متــن  در چنیــن برهانــی حــد اوســط تنهــا باعــث »اثبــات« حــد ا
کبــر در اصغــر نــدارد. واقــع هیچ گونــه ســببیتی بــراى ثبــات و تحقــق ا

برهان اّنی به دو دسته تقسیم می شود: اّنی دلیل و اّنی مطلق 

کــه در آن، ذهــن از وجــود معلــول بــه وجــود علــت منتقــل  اّنــی دلیــل: برهانــی اســت 
ــا در  ــت ام ــر اس ــراى اصغ ــر ب کب ــات ا ــت اثب ــط عل ــد اوس ــه ح ــر چ گ ــی ا ــن برهان ــود. در چنی می ش

کبــر بــراى اصغــر اســت. واقــع خــود، معلــول ثبــوت ا

»ایــن فلــز منبســط شــده اســت، هــر منبســط شــده اى حــرارت دیــده اســت؛ پــس ایــن فلــز 
کبــر(  گــر چــه انبســاط )وســط( علــت اثبــات حــرارت )ا حــرارت دیــده اســت«. در ایــن مثــال ا
کبــر  بــراى ایــن فلــز )اصغــر( شــده اســت؛ امــا در واقــع، خــود حــد اوســط )انبســاط( معلــول حــد ا

می باشــد. )حــرارت( 

ــول داراى  ــه معل ک ــت  ــی اس ــه یقین ــد نتیج ــی مفی ــل در صورت ــه دلی ک ــت  ــه اس ــایان توج ش
علــت انحصــارى باشــد. چنانچــه معلــول، داراى علت هــاى بدیــل و متعــددى باشــد نمی تــوان 
کــرد؛ هــر چنــد در چنیــن فرضــی، وجــود علتــی  کشــف  از وجــود معلــول، وجــود علــت معینــی را 

کنیــد: غیــر مشــخص را می تــوان به طــور یقینــی فهمیــد. بــه ایــن مثــال توجــه 

کــرده  »ایــن جســم حــرارت دیــده اســت، هــر چــه حــرارت دیــده اســت بــا آتــش ماقــات 
ــد از  ــه می کنی ــه ماحظ ک ــور  ــت«. همان ط ــرده اس ک ــات  ــش ماق ــا آت ــم ب ــن جس ــس ای ــت؛ پ اس
گرفــت، چــه اینکــه ممکــن اســت  وجــود حــرارت نمی تــوان وجــود آتــش را به طــور یقیــن نتیجــه 
ک ایجــاد شــده باشــد. از ایــن رو، نمی تــوان از وجــود  حــرارت به واســطه حرکــت یــا اصطــکا
گرفــت؛ هــر چنــد می تــوان فهمیــد بــراى  حــرارت، هیــچ یــک از علت هــاى خــاص را نتیجــه 

حــرارت علتــی وجــود دارد.

کبــر بــراى  کــه در آن، حــد اوســط، نــه علــت ثبــوت ا اّنــی مطلــق )واســطه(: برهانــی اســت 
کبــر تنهــا تــازم وجــود دارد. تــازم بیــن حــد  اصغــر اســت و نــه معلــول آن؛ بلکــه بیــن وســط و ا

ــه  صورت هــاى مختلفــی محقــق می شــود: ــر ب کب اوســط و حــد ا

گــر از خانــه دود بــر  آیــد هــر  کبــر هــر دو معلــول علــت واحــدى باشــند؛ ماننــد: »ا الــف. وســط و ا
گرمــا محقــق  گرمــا محقــق اســت؛ لکــن از خانــه دود بــر می آیــد؛ بنابرایــن در خانــه  آینــه در آن 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده

 

 

 



364

دانــــــش منطـــــــق

ــر دو  ــود ه ــت وج ــتند و عل ــرى نیس ــول دیگ ــک معل ــچ ی ــا هی گرم ــال دود و  ــن مث ــت «. در ای اس
آتــش اســت.

کــه نخســت از وجــود یــک  انتقــال ذهنــی در این گونــه براهیــن بــه ایــن صــورت اســت 
ل می شــود و ســپس از وجــود علــت بــر وجــود معلــول دیگــر  معلــول بــه وجــود علــت آن اســتدال
برهــان اقامــه می شــود. چنیــن برهانــی مرکــب از برهــان اّنــی )دلیــل( و لّمــی اســت و از ایــن رو 

آن را »واســطه« نیــز می خواننــد.

کبــر بــا یکدیگــر متضایــف باشــند. در چنیــن صورتــی بــا علــم بــه  ب. حــد اوســط و حــد ا
وجــود یکــی از دو متضایــف، علــم بــه وجــود متضایــف دیگــر نیــز حاصــل می شــود؛ ماننــد: 
ــدر  ــد علــی باشــد، علــی پــدرش اســت؛ پــس علــی پ کــس فرزن ــد علــی اســت، هــر  »حســین فرزن

حســین اســت«.

منطق دانــان بعــد از آنکــه یکــی از مصادیــق برهــان اّنــی مطلــق را دو امــر متضایــف قــرار 
کــه ایــن فرض چنــدان مفید نیســت؛ زیــرا دو متضایف  داده انــد، بــه ایــن نکتــه اذعــان کرده انــد 

کــه علــم بــه یکــی بــا علــم بــه دیگــرى همــراه اســت.1 به گونــه اى هســتند 

برهان لّمی و اّنی در قياس استثنايى 

کــه حــّد اوســط در برهــان ایفــا  تقســیم برهــان بــه لّمــی و اّنــی بــر اســاس نقشــی اســت 
می کنــد. آنچــه تــا بــه حــال دربــاره برهــان لمــی  و انــی دانســتیم اختصــاص بــه قیــاس اقترانــی 

نــدارد و در قیــاس اســتثنایی نیــز جریــان دارد.

ــه حــد اوســط اســت. بنابرایــن  ــه منزل ــه اینکــه مســتثنا در قیاس هــاى اســتثنایی ب نظــر ب
گــر  گــر معلــول آن باشــد دلیــل و ا هــرگاه مســتثنا علــت ثبــوت نتیجــه باشــد برهــان لّمــی اســت و ا
مســتثنا و نتیجــه، هــر دو مــازم هــم باشــند اّنــی مطلــق اســت. بــراى روشــن تر شــدن مطلــب بــه 

کبــر بــراى اصغــر علــت نــدارد، بلکــه خــود  کــرد و آن اینکــه: ثبــوت ا 1 . صــورت ســومی را هــم بــراى برهــان اّن مطلــق می تــوان ســراغ 
کبــر بــر آن اســت. ایــن اقتضــا، بّیــن نیســت، بــه خــاف حمــل وســط بــر اصغــر و نیــز حمــل آن  اصغــر در نفــس االمــر مقتضــی محــل ا
کبــر  کــه حــد اوســط نــه علــت بــراى  ثبــوت ا کبــر بــراى اصغــر اســت در حالــی  کبــر. در صــورت مذکــور، حــد اوســط واســطه اثبــات ا بــر ا
کبــر، معلــول علــت واحــدى هســتند و نــه  در اصغــر اســت تــا برهــان لمــی باشــد و نــه معلــول آن تــا برهــان دلیــل باشــد و نــه وســط و ا
کــه صــورت یــاد شــده از  ع ســوم اّنــی مطلــق اســت. برخــی از صاحــب نظــران معاصــر بــر ایــن باورنــد  متضایــف. پــس ایــن برهــان نــو

ع انــد. کار رفتــه در فلســفه جملگــی از ایــن نو مازمــات عامــه بهــره می بــرد و براهیــن بــه 
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کنیــد: مثال هــاى زیــر توجــه 

کنــد روز موجــود خواهــد شــد، لیکن خورشــید  ع  گــر خورشــید طلــو اســتثنایی اتصالــی لّمــی: »ا
کــرده اســت؛ پــس روز موجود اســت«. ع  طلــو

ــن روز  ــد، لیک ــد ش ــود خواه ــد روز موج کن ع  ــو ــید طل ــر خورش گ ــل: »ا ــی دلی ــتثنایی اتصال اس
ــت«. ــرده اس ع نک ــو ــید طل ــس خورش ــت؛ پ ــود نیس موج

گــر ایــن تــب، تــب نوبــه باشــد تــب ســوزانی اســت، لکــن  اســتثنایی اتصالــی اّنــی مطلــق: »ا
ایــن تــب تــب نوبــه اســت؛ پــس ایــن تــب ســوزان اســت«.1

گرمــا معــدوم اســت، لیکــن آتــش  اســتثنایی انفصالــی لّمــی: »یــا آتــش موجــود اســت یــا 
گرمــا معــدوم نیســت )گرمــا موجــود اســت«. موجــود اســت؛ پــس 

اســتثنایی انفصالــی دلیــل: »یــا آفتــاب برآمــده یــا روز معــدوم اســت، لیکــن روز معــدوم 
اســت؛ پــس آفتــاب برآمــده نیســت«.

اســتثنایی انفصالــی اّنــی مطلــق: »یــا ایــن عــدد زوج اســت یــا فــرد، لیکــن زوج نیســت؛ پــس 
فــرد اســت«.

شــایان توجــه اســت در برهــان اســتثنایی نیــز هنگامــی بــا وجــود معلــول خــاص، علــت 
ع  کــه معلــول انحصــارى باشــد؛ ماننــد: »اثبــات طلــو معیــن آن نیــز به طــور یقیــن اثبــات می شــود 
آفتــاب از راه روز بــودن«. چنانچــه علــت انحصــارى نباشــد بــا اثبــات وجــود معلــول، وجــود 
گــرم بــودن اتــاق«. هــر  ع آفتــاب بــه دلیــل  علتــی خــاص اثبــات نمی شــود؛ ماننــد: »اثبــات طلــو
گرفــت؛ زیــرا نبــود  چنــد بــا نبــود معلــول مــی تــوان نبــود علــت خــاص را به طــور قطعــی نتیجــه 

معلــول داللــت بــر نبــود علــت می کنــد.

 

کــه  گهانــی اســت  ج عــروق اســت. مقصــود از تــب نوبــه نوعــی تــب نا 1 . تــب نوبــه بــودن و ســوزان بــودن هــر دو معلــول عفونــت خــار
انــواع مختلفــی دارد.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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چکيده 

کــه در آن از وجــود علــت بــه وجــود معلــول پــی می برنــد؛ و دو   1. برهــان لمــی برهانــی اســت 
قســم اســت: »برهــان لمــی مطلــق« و »برهــان لمــی غیــر مطلق«.

کبــر بــراى  کــه در آن حــد اوســط تنهــا باعــث »اثبــات« حــد ا  2. برهــان اّنــی برهانــی اســت 
کبــر در اصغــر نــدارد و بــه دو  گونــه ســببیتی بــراى تحقــق ا حــد اصغــر اســت و در متــن واقــع هیــچ 

دســته تقســیم می شــود: دلیــل و اّنــی مطلــق .

کــه در آن، ذهــن از وجــود معلــول بــه وجــود علــت منتقــل می شــود   3. دلیــل، برهانــی اســت 
ــراى  ــر ب کب ــوت ا ــت ثب ــط، عل ــد اوس ــه ح ــه ن ک ــت  ــی اس ــطه(، برهان ــق )واس ــی مطل ــان اّن و بره
کبــر تنهــا تــازم وجــود دارد. تــازم بیــن وجــود  اصغــر اســت و نــه معلــول آن، بلکــه بیــن وســط و ا

کبــر بــه  صورت هــاى مختلفــی محقــق می شــود: حــد اوســط و حــد ا

کبر هر دو معلول علت واحدى باشند؛  الف. وسط و ا

کبر با یکدیگر متضایف باشند.  ب. حد اوسط و حد ا

 4. در قیــاس اســتثنایی، هــرگاه مســتثنا علــت ثبــوت نتیجــه باشــد برهــان لّمــی اســت و 
گــر مســتثنا و نتیجــه، هــر دو مــازم هــم باشــند اّنــی مطلــق اســت. گــر معلــول آن باشــد دلیــل و ا ا

پرسش ها 

کنید و انواع آن را نام ببرید.  1. برهان لّمی را با ذکر مثال بیان 

 2. برهان لمی مطلق را با ذکر مثال توضیح دهید.

کنید.  3. برهان لمی غیر مطلق را با ذکر مثال بیان 

 4. مقصود از برهان اّنی دلیل را با ذکر مثال توضیح دهید.

کنید.  5. برهان اّنی مطلق را با ذکر مثال بیان 

کبــر بــه چــه   6. توضیــح دهیــد در برهــان اّنــی مطلــق، تــازم بیــن وجــود حــد اوســط و حــد ا
ــود. ــق می ش ــی محق صورت های

 7. برهان انی و لمی در قیاس استثنایی چگونه تحقق می یابد؟
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کنیــد: اســتثنایی اتصالــی لمــی،   8. بــراى هریــک از مصطلحــات زیــر بــه ترتیــب مثالــی ذکــر 
اســتثنایی اتصالــی دلیــل، اســتثنایی اتصالــی اّنــی مطلــق، اســتثنایی انفصالــی لّمــی، اســتثنایی 

انفصالــی دلیــل، اســتثنایی انفصالــی دلیــل مطلــق.

* هم اندیشی 
 1. وجه تسمیه برهان لّمی و اّنی چیست؟ 

 2. کدامیک از براهین لّمی و اّنی دارای ارزش بیشتری است؟

که نه »دلیل« است و نه » واسطه« چه می  دانید؟  3. از صورت سوم برهان اّنی 

 4. آیــا می  توانیــد بــا ذکــر مثــال ایــن اصطاحــات را توضیــح دهیــد؟» علــت ، معلــول، علــت 
بــا واســطه )بعیــد(، علــت بــی واســطه )قریــب(، علــت انحصــاری، علــت غیــر انحصــاری، علــت 

تــام، علــت ناقــص.

 5. واسطه در اثبات  و واسطه در ثبوت یعنی چه؟

کرد؟  6. آیا می  توان برهان اّنی را به برهان لّمی تبدیل 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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درسچهلوهشتم

مبادی و شرایط برهان

مقدمات به کار رفته در برهان باید دارای شرایط زیر باشد: 

ع خاصی  دانســتیم در هــر یــک از صناعت هــاى برهــان، مغالطــه، جــدل، خطابه و شــعر، نو
از مبــادى بــه کار مــی رود. مبــادى هشــتگانه )یقینیــات، مظنونــات، مشــهورات، مســلمات، 
ع آن را تعییــن  ل نــو مقبــوالت، وهمیــات، مشــبهات و مخّیــات( بــا حضــور خــود در یــک اســتدال
می کننــد. بــه عبــارت دیگــر هــر یــک از صناعــات خمــس بــه اعتبــار مبــادى بــه کار رفتــه در آن، 
فنــی  خــاص می شــود. بنابرایــن، شــناخت مبــادى هــر یــک از صناعت هــاى پنجگانــه، داراى 
کننــده در شــناخت و تمییــز فنــی از فــن  گاهــی  از آنهــا نقشــی تعییــن  کــه آ اهّمیــت ویــژه اى اســت 

دیگــر دارد.

صناعــت برهــان پــس از برخــوردارى از اتقــان و اعتبــار صــورى و ســاختارى، هنگامــی 
کــه مقدمــات بــه کار رفتــه در آن واجــد شــرایطی خــاص باشــد. در ایــن درس بــا  محقــق می شــود 

مبــادی و شــرایط مقدمــات برهــان آشــنا خواهیــم شــد. 

 

1. یقینی بودن تمام مقدمات 

منظــور از مقدمــه یقینــی در ایــن فــن، یقیــن بــه معنــاى اخــص اســت؛ یعنــی اعتقــاد جــازم 
ل غیــر یقینــی باشــد  گــر یکــی از مقدمــات بــه کار رفتــه در اســتدال ثابــت مطابــق بــا واقــع. حتــی ا

دیگــر صناعــت برهــان تشــکیل نخواهــد شــد.

مجربــات،  مشــاهدات،  اولیــات،  اســتقراء،  اســاس  بــر  منطق دانــان  دانســتیم  پیش تــر1 
متواتــرات، حدســیات و فطریــات را از اقســام قضایــاى یقینــی شــمرده اند. از میــان قضایــاى 

1 . ر.ك: درس چهل و چهارم.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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ــوس  ــاهدات محس ــا مش ــد؛ ام ــمار می آین ــه ش ــان ب ــادى بره ــات از مب ــد اولی ــدون تردی ــور ب مذک
کــه عقــل به وســیله حــواس ظاهــرى آنهــا را تصدیــق می کنــد، در صورتــی از مبــادى برهــان بــه 
ــًا، عقــل درســتی آنهــا را  ــرده باشــند؛ ثانی ک ــراد خــود آنهــا را حــس  کــه: اواًل، اف حســاب می آینــد 
گاه بــه دلیــل خطــاى حســی، مطابــق بــا واقــع نبــوده و  کــرده باشــد. چــه اینکــه حّســیات  تأییــد 

بدیــن جهــت یقیــِن بــه معنــاى اخــص نخواهنــد بــود.

کــرده باشــند از مبــادى  کــه خــود جزئیــات را مشــاهده  کســانی  مجربــات نیــز تنهــا بــراى 
کــه آنهــا را مشــاهده نکرده انــد؛ زیــرا در چنیــن حالتــی  ــراى افــرادى  ــه ب برهــان خواهــد بــود، ن
یقیــن بــه  دســت آمــده بــر اســاس تحقیــق نخواهــد بــود. از ایــن رو به جهــت فقــدان ثبــات، 

یقیــن بــه معنــاى اخــص بــه شــمار نمی آینــد.

کــه شــخص، خــود بــه آن دســت یافتــه  حدســیات نیــز هنگامــی مبــدأ برهــان خواهنــد بــود 
گــزارش دیگرى بــراى شــنونده از ویژگــی ثبــات برخــوردار نبــوده و از ایــن  باشــد وگرنــه حــدس بــه 
ح  رو، یقیــن بــه معنــاى اخــص نخواهــد بــود. در فطریــات و متواتــرات نیــز ایــن مطالــب مطــر
می شــود. چــه اینکــه ممکــن اســت قضیــه اى بــراى فــردى فطــرى یــا متواتــر باشــد و بــراى 
کــرد و   شــخصی دیگــر نباشــد، در ایــن صــورت یقیــن بــه معنــاى اخــص بــر آن صــدق نخواهــد 

بــه همیــن جهــت از مبــادى  برهــان بــه شــمار نخواهــد آمــد.
2. اعرف بودن مقدمات 

مقدمــات برهــان بایــد نــزد اندیشــه ها، شــناخته شــده تر از نتایــج باشــد؛ زیــرا وصــول بــه 
نتایــج و وضــوح آنهــا به واســطه مقدمــات تحقــق می یابــد.

3. ذاتی بودن محمول براى موضوع 

در مقدمــات برهــان بایــد محمــوالت بــراى موضوعــات ذاتــی 1 باشــند. در ایــن صناعــت 
کــه یکــی از صورت هــاى زیــر محقــق باشــد: ع ذاتــی  خواهــد بــود  هنگامــی محمــول بــراى موضــو

ع باشد؛ مانند: »انسان حیوان است«. الف. محمول جنس موضو

ع باشد؛ مانند: »انسان ناطق است«. ب. محمول فصل موضو

کلیــات خمــس اســت، چــه اینکــه در آنجــا منظــور از ذاتــی فقــط مقــّوم اســت،  1 . مقصــود از ذاتــی در ایــن بــاب اعــم از ذاتــی در بــاب 
حــال آنکــه ذاتــی در ایــن بــاب هــم شــامل مقــوم و هــم شــامل غیــر آن می شــود.
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ع باشد؛ مانند: »انسان هوشمند است«. ج. محمول از اعراض ذاتی موضو

ع بــه جهــت خــود  کــه ثبــوت آن بــراى موضــو عــرض ذاتــی عبــارت اســت از محمولــی 
ع باشــد؛ نــه بــه ســبب امــرى عام تــر یــا خاص تــر از آن. در مثــال مذکــور هوشــمند بــودن  موضــو
کــه بــر انســان حمــل می شــود تنهــا بــه اقتضــاى انســان بــودن اســت نــه بــه جهــت امــرى عام تــر 

ــم بــودن. ــا خاّص تــر ماننــد عال مثــل حیــوان بــودن ی

ع در حد محمول اخذ شود؛ مانند: »بینی او بینی پهنی است«. د. خود موضو

ع در حــد محمــول اخــذ شــود؛ ماننــد: »فعــل ماضــی مبنــی  –. یکــی از مقومــات موضــو
ع( در تعریــف مبنــی )محمــول( نمی آیــد  گرچــه خــود فعــل ماضــی )موضــو اســت«. در ایــن مثــال 

ــد. کلمــه در تعریــف مبنــی می آی امــا جنــس آن، یعنــی 
4. اولی بودن محمول براى موضوع 

ــدون  ــا ب ع ی ــو ــر موض ــل آن ب ــه حم ک ــود  ــد ب ــی خواه ع اول ــو ــراى موض ــول ب ــی محم هنگام
ــا واســطه مســاوى باشــد؛ ماننــد:  ــا ب کننــده اســت« و ی واســطه باشــد؛ ماننــد: »انســان تعجــب 
»انســان ســخن گر اســت«. در ایــن مثــال ثبــوت ســخن گر بــراى انســان به واســطه متفکــر بــودن 
کــه می دانیــم نســبت متفکــر بــا انســان به لحــاظ مصــداق تســاوى اســت. او اســت، و همان طــور 

ع بــار شــود ماننــد: »ماشــین حجــم دار  بنابرایــن، هــرگاه محمــول بــا واســطۀ اعــم، بــر موضــو
اســت به واســطه جســم بــودن« و یــا به واســطۀ اخــص بــر آن حمــل شــود، ماننــد: »حیــوان 
ضاحــک اســت - به واســطه انســان بــودن -« و یــا بــا واســطۀ مبایــن حمــل شــود، ماننــد: »آب 

گــرم اســت - به واســطه آتــش -«، هــر آینــه حمــل، حمــل اولــی نخواهــد بــود.
5. تقدم طبعی مقدمات بر نتايج 

در برهــان لمــی نــه تنهــا مقدمــات شــناخته شــده تر از نتایــج هســتند، بلکــه تقــدم طبعــی نیــز 
گذشــته  بــر آنهــا دارنــد. تقــدم طبعــی عبــارت اســت از تقــدم علــت ناقــص بــر معلــول .1 در درس 
کبــر بــراى اصغــر اســت بلکــه  کــه در برهــان لمــی نــه تنهــا حــد اوســط ســبب اثبــات ا دانســتیم 

کــه تمــام نیازمندی هــای معــول را برطــرف  1  . براســاس تقســیمی، علــت یــا تــام اســت یــا ناقــص، علــت تــام عبــارت اســت از علتــی 
کــه حــد  کــه تنهــا بخشــی از نیازمندی هــای معلــول را بــرآورده می کنــد. در برهــان لمــی همیــن  می کنــد. علــت ناقــص علتــی اســت 

کافــی اســت هــر چنــد ناقــص بــوده و تــام نباشــد. کبــر در اصغــر باشــد،  اوســط علــت ثبــوت ا
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کبــر در اصغــر نیــز اســت. علــت »ثبــوت« ا

گــر مقدمــات، تقــدم طبعــی بــر نتایــج نداشــته باشــند، نمی تواننــد در مقــام  بنابرایــن، ا
ــر  ــاوه ب ــات، ع ــد مقدم ــی بای ــان لّم ــت در بره ــن جه ــد. بدی کنن ــا  ــت را ایف ــش عل ــوت«، نق »ثب

ــد. ــته باش ــج داش ــر نتای ــز ب ــی نی ــدم طبع ــودن، تق ــرف ب اع

کــه در برهــان انــی، حــد اوســط تنهــا واســطه در اثبــات اســت، اعرف بــودن مقدمات  از آنجــا 
کافی اســت و تقــدم طبعی الزم نیســت. نســبت بــه نتایــج 

6. کلی بودن مقدمات1 

کــه در مقدمــات آن ســه امــر  ل برهانــی  تحقــق می یابــد  ایــن شــرط هنگامــی در اســتدال
ــی حمــل  ــه  صــورت اول ع2 در همــه زمان هــا3 و ب ــراد موضــو ــر تمــام اف رعایــت شــود: محمــول ب
کــه در پــی ارائــه  قانــون عقلــی  کلــی بــودن مقدمــات هنگامــی در برهــان الزم اســت  شــود. شــرط 
ع، در همــه زمان  هــا و بــه صــورت  باشــیم. چــه اینکــه قوانیــن عقلــی بایــد بــر تمــام افــراد موضــو

اّولــی صــادق باشــد. 
7. ضرورى بودن مقدمات 

ک ناپذیرى است. این معنا در دو مورد به کار می رود: ضرورت به معناى انفکا

ع )ضرورت در جهت(؛ ک محمول از موضو الف. عدم انفکا

ک تطابق قضیه با واقع )ضرورت در صدق(. ب. عدم انفکا

مراد از ضرورت در این بحث، اعم از  ضرورت در صدق و ضرورت در جهت است.

کــه عــاوه بــر انطبــاق قطعــی بــا  گیــرد  یــک قضیــه هنگامــی می  توانــد مقدمــه برهــان قــرار 
کــه دســت یابی بــه نتیجــۀ ضــروری مقصــود اســت از ضــرورِت جهتــی )عــدم  واقــع، در مــواردی 

ع( نیــز برخــوردار باشــد. ک محمــول از موضــو انفــکا

ع در وقتــی از اوقــات ثابــت شــده  باشــد.  کــه: محمــول بــرای همــه افــراد موضــو کلــی در قضایــای محصــوره آن اســت  1. مقصــود از 
کلــی در بــاب برهــان اســت. کلــی در آن بحــث عام تــر از  بنابرایــن، معنــای 

کرد. 2. بنابراین در برهان نمی  توان از قضایای شخصی استفاده  
کثــر زمان  هــا واقــع می  شــوند نیــز چنانچــه دارای خصوصیــات  کــه در ا ــا واقــع  3. شــایان توجــه اســت مقدمــات امکانــی مطابــق ب
ــد  ع مفی ــو ــگام وق ــز هن ــات نی ــن مقدم ــه ای ک ــرا  ــد چ گیرن ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــد در بره ــند می  توانن ــص باش ــای اخ ــه معن ــن ب یقی

یقینی  انــد. نتیجــه  ی 
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کــه در صــدد  بنابرایــن »ضــرورت در جهــت« تنهــا هنگامــی در مقدمــه برهــان الزم اســت، 
رســیدن بــه قانونــی عقلــی باشــیم.  

 

چکيده 

1. مبادى برهان باید دارای این شرایط باشد:

1- یقینــی بــودن تمــام مقدمــات )منظــور یقیــن بــه معنــاى اخــص اســت(؛ 2- اعــرف بودن 
ع؛  ع؛ 4- اولــی بــودن محمــول بــراى موضــو مقدمــات؛ 3- ذاتــی بــودن محمــول بــراى موضــو

کلــی بــودن مقدمــات؛ ضــرورى بــودن مقدمــات. 5- تقــدم طبعــی مقدمــات بــر نتایــج؛ 6- 

کــه یکــی از  ــود  ع، ذاتــی خواهــد ب ــراى موضــو  2. در صناعــت برهــان هنگامــی محمــول ب
صورت هــاى زیــر محقــق باشــد:

ع باشد.  الف. محمول جنس موضو

ع باشد. ب. محمول فصل موضو

ع باشد.  ج. محمول از اعراض ذاتی موضو

ع در حد محمول اخذ شود. –. یکی از مقومات موضو

ع یــا بــدون  کــه حمــل آن بــر موضــو ع، اولــی خواهــد بــود   3. هنگامــی محمــول بــراى موضــو
واســطه باشــد؛ و یــا بــا واســطه مســاوى.

 4. تقدم طبعی عبارت است از تقدم علت ناقص بر معلول.

کــه در  ل برهانــی تحقــق می یابــد  کلــی بــودن مقدمــات هنگامــی در اســتدال شــرط   .5  
ع، در همــه زمان هــا و  مقدمــات آن ســه امــر رعایــت شــود: محمــول بــر تمــام افــراد موضــو

به صــورت اولــی )بــی واســطه اعــم و اخــص( حمــل شــود.

 6. مراد از ضرورت در این بحث، ضرورت در صدق است. 
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پرسش ها 

 1. ویژگی هاى مبادى برهان را فهرست وار نام ببرید.

کنید. کامل بیان   2. منظور از »یقینی بودن تمام مقدمات« را به طور 

 3. »اعرف بودن مقدمات« به چه معنایی است؟

کــرده توضیح دهید در چــه صورت هایی  ع« را معنــا   4. »ذاتــی بــودن محمــول بــراى موضــو
ع ذاتی خواهد بود. محمــول بــراى موضــو

ع« چیست؟  5. مقصود از »اولی بودن محمول براى موضو

 6. »ضــرورى بــودن مقدمــات« بــه چــه معنایــی اســت و در چــه مــواردى بــه کار مــی رود و 
کــدام معنــا اســت؟ مــراد از ضــرورت در ایــن بحــث 

کثــر زمان هــا واقــع می شــود نیــز می توانــد در برهــان  کــه در ا  7. آیــا »مقدمــات امکانــی« 
گیــرد؟ ــرار  مــورد اســتفاده ق

ل برهانی تحقق می یابد؟  8. چه هنگامی »کلی بودن مقدمات« در استدال

کنید.  9. »تقدم طبعی مقدمات بر نتایج« را تبیین 

گیرند؟ دلیل خود را توضیح دهید.  10. آیا قضایاى جزئی می توانند مقدمه برهان قرار 

* هم اندیشی 

کنیــد چــرا علــت ناقــص بــر معلــول تقــدم طبعــی   1. تقــدم طبعــی را توضیــح دهیــد. بیــان 
دارد؟

 2. آیا علت تام بر معلول خود تقدم طبعی دارد؟چرا؟

ــزوم تقــدم طبعــی مقدمــات بــر نتایــج تنهــا بــه برهــان لّمــی اختصــاص دارد یــا در  ــا ل  3. آی
ــی نیــز الزم اســت؟ برهــان اّن

کلــی « در شــرایط مقدمــات برهــان و قضایــای محصــوره چــه نســبتی   4. بیــن دو مفهــوم» 
از نســبت  های چهارگانــه برقــرار اســت؟

ــا در هــر اســتداللی  ــه برهــان اختصــاص دارد ی ــودن مقدمــات تنهــا ب ــزوم اعــرف ب ــا ل  5. آی
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الزم اســت؟

ع« در بحــث   6. توضیــح دهیــد مــراد از واســطه در »لــزوم اّولــی بــودن محمــول بــرای موضــو
شــرایط مقدمــات برهــان، واســطه در اثبــات اســت یــا واســطه در ثبــوت؟

ع خواهــد  ع باشــد از اعــراض ذاتــی موضــو  7. آیــا چنانچــه محمــول جنــس یــا فصــل موضــو
بــود؟ چــرا؟

گــر محمولــی بــرای موضوعــی بــا واســطه مســاوی باشــد آنــگاه از اعــراض ذاتــی آن   1- ا
خواهــد بــود؟

بــودن  اولــی  بــودن محمــول و  بیــن »ذاتــی  از نســبت  های چهارگانــه  2- چــه نســبتی   
اســت؟ برقــرار  محمــول« 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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درسچهلونهم

مغالطــــه؛ اغــــراض، موضــــوع و مبـــادی 

ــه  ک ــتداللی  ــت. اس ــه اس ــس مغالط ــات خم ــی از صناع ــتیم یک ــتر1 دانس ــه پیش  ک ــور  همانط
کــه مطابــق بــا حــق باشــد ولــی  هرچنــد مفیــد تصدیــق جــازم بــوده و در آن اعتبــار شــده اســت 
متأســفانه در واقــع منطبــق بــا حقیقــت نیســت. در ایــن درس ضمــن آشــنایی بیشــتر بــا تعریــف 

ع و مبــادی آن نیــز آشــنا می شــویم. کارکــرد، موضــو ــا اغــراض،  دقیــق مغالطــه، ب

 

تعریف مغالطه 

ــه معنــاى ســوق دادن شــخص  کــه در منطــق 1 آموختیــم 2 مغالطــه در لغــت ب همان طــور 
دیگــر بــه غلــط و نیــز اشــتباه کارى )خــود فــرد( اســت و در اصطــاح عبــارت اســت از: »هــر روش 

نادرســتی در جریــان تفکــر«.

در این تعریف به نکات چندى توجه شده است:

گاهانــه یــا  کــه آ  - »هــر روشــی«: مقصــود از تمــام روش هــا، همــه وســایل و عواملــی اســت 
گاهانــه در ایجــاد تصــور و یــا تصدیــق غلــط مؤثــر باشــد. غیــر آ

ل به لحــاظ  گاه بــا عــدم رعایــت ضوابــط درســت تعریــف و اســتدال تأمیــن چنیــن غرضــی، 
گاه بــا به کارگیــرى ابزارهایــی ماننــد: نــور، صــدا،  صــورت یــا مــاده و یــا هــر دو تحقــق می یابــد و 

رنــگ، فضــاى عاطفــی و... در جهــت ایجــاد بــاور غلــط در ذهــن، محقــق می شــود.

گاه در مقــام  گاه بــه دنبــال دســت یابی تعریــف،   - »جریــان تفکــر«: آدمــی در فراینــد تفکــر، 
گاه در صــدد ایجــاد بســترى مناســب بــراى پیدایــش تصــور و تصدیــق  ل و  ترتیــب دادن اســتدال

1 . درس چهل و نهم.
2 . ر. ك: منطق 1، درس 16.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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است.

گردابــی از خطــا  گاه مبتــا بــه بیراهــه می شــود و در  ذهــن در مســیر تحصیــل چنیــن اهدافــی 
ل نمی شــود بلکــه در تعریــف و  گرفتــار مغالطــه می گــردد. بنابرایــن، مغالطــه محــدود بــه اســتدال
یــا حتــی فضاســازى هاى ذهنــی نیــز جریــان پیــدا می کنــد. از ایــن رو، تعریــف ذکــر شــده - بــراى 

مغالطــه - بــه مراتــب وســیع تر از تعاریــف زیــر اســت:

»قیاسی مرکب از وهمیات یا مشبهات«؛

ــه نتیجــه درســت  ــا هــر دو، منتــج ب ــا صــورت و ی ــا از جهــت مــاده ی کــه ی »قیــاس فاســدى 
نباشــد«.

اغراض مغالطه 

مغالطه به معناى تعّمد در به غلط اندازى دیگرى با دو انگیزه می تواند تحقق یابد:

انگیــزه حــق: ماننــد آزمــون میــزان هوشــیارى مخاطــب و یــا تنبیــه طــرف مقابــل بــراى 
ــه قیــاس مغالطــی »امتحــان« و در  ــر نظــر اشــتباه خــود. در صــورت اول ب اصــرار نکــردن وى ب

صــورت دوم بــه آن »عنــاد« می گوینــد.

انگیــزه باطــل: ماننــد ایجــاد انحــراف در فراینــد درســت تفکــر و یــا خودنمایــی دروغیــن بــه 
خــردورزى و فرهیختگــی.

فــرد  نمی تــوان  ل  اســتدال یــا  تعریــف  در  کارى  اشــتباه  مشــاهده  محــض  بــه  بنابرایــن، 
مغالطه گــر را مــورد طعــن و نکوهــش قــرار داد چــه اینکــه ممکــن اســت مغالطــه بــه انگیــزه حــق 

انجــام شــده باشــد.

کارکردهاى مغالطه 

کــه برخــی از مهم تریــن آنهــا عبــارت  گیــرى ایــن صناعــت، مفیــد فوایــد متعــددى اســت  فرا
اســت از:

کرد؛ ع در آن حفظ  - با دانستن مواضع غلط، می توان خود را از وقو

- در امان نگه داشتن خود از تأثیرپذیرى در مواجهه با مغالطه دیگران؛
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گرفتارشدن انسان ها در دام مغالطه؛ - جلوگیرى از 

که جز از راه مغالطه تسلیم حق نمی شود؛ - مقابله با مغالط لجوجی 

- ورزیدگی ذهنی در تشخیص تفکر درست از نادرست.

موضوع و مبادى مغالطه 

خ می دهــد منحصــر بــه قلمــرو خاصــی نیســت. در هــر  کــه مغالطــه در آنهــا ر موضوعاتــی 
زمینــه اى، اعــم از مســائل عقلــی، غیــر عقلــی، فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و... ممکــن اســت 
کنــد، حضــور  کــه برهــان و جــدل راه پیــدا  خ دهــد. بــه بیــان دیگــر در هــر مســئله اى  مغالطــه ر

مغالطــه نیــز ممکــن اســت.

کــه پیش تــر1 نیــز  مبــادى صناعــت مغالطــه، وهمیــات و مشــبهات اســت. همان طــور 
کــه بــه جهــت شــباهت بــه یقینیــات  کاذبــی اســت  روشــن شــد، مقصــود از مشــبهات، قضایــاي 
یــا مشــهورات و یــا مســّلمات مــورد قبــول واقــع می شــود؛ و مــراد از وهمیــات نیــز قضایاى کاذبــی 
ــا اینکــه عقــل، نادرســتی آن را درک  ــه آن حکــم می کنــد و ب کــه وهــم در مقابــل عقــل ب اســت 
ــزم  کاذب ملت ــم  ــه آن حک ــان ب ــی انس ــس آدم ــم در نف ــر وه ــوت تأثی ــبب ق ــه س ــی ب ــد، ول می کن

می شــود.

کاذب شــبیه بــه یقینیــات تشــکیل  چنانچــه مغالطــه شــبیه بــه برهــان بــوده و از قضایــای 
کاذب شــبیه بــه  گــر شــبیه جــدل بــوده و از قضایــای  شده باشــد »سفســطه« نامیــده می شــود و ا

مشــهورات فراهــم آمــده  باشــد »مشــاغبه« نامیــده می  شــود.

 

چکيده 

 1. مغالطــه در لغــت بــه معنــاى ســوق دادن شــخص دیگــر بــه غلــط و نیــز اشــتباه کارى 
)خــود فــرد( اســت و در اصطــاح عبــارت اســت از: »هــر روش نادرســتی در جریــان تفکــر«.

1 . ر.ک: درس 45.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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کارکردهاى مغالطه عبارت است از:  2. برخی از مهم ترین 

کرد؛ ع در آن حفظ  الف. با دانستن مواضع غلط، می توان خود را از وقو

ب. در امان نگه داشتن خود از تأثیرپذیرى در مواجهه با مغالطه دیگران؛

گرفتارشدن انسان ها در دام مغالطه؛ ج. جلوگیرى از 

که جز از راه مغالطه تسلیم حق نمی شود، د. مقابله با مغالط لجوجی 

–. ورزیدگی ذهنی در تشخیص تفکر درست از نادرست.

 3. مواد و مبادى صناعت مغالطه، وهمیات و مشبهات است.

پرسش ها 

کنید.  1. معناى لغوى و اصطاحی مغالطه را تعریف 

 2. مهم ترین نکات مورد توجه در تعریف مغالطه را توضیح دهید.

کنید.  3. انگیزه هاى استفاده از مغالطه را بیان 

کارکردهاى مغالطه را توضیح دهید.  4. برخی از مهم ترین 

خ می دهد.  5. مغالطه بیشتر در چه موضوعاتی ر

 6. مبادى صناعت مغالطه را توضیح دهید.

* هم اندیشی 
کــه بــه صــورت فــردی و بــه دور از اجتمــاع  کســی  گیــری صناعــت مغالطــه بــرای   1. آیــا فرا

انســانی زندگــی می  کنــد الزم اســت؟

 2. بــه نظــر شــما صناعــت مغالطــه از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت یــا صناعــت برهــان؟ 
چرا؟

 3. آیا می  توانید تعریف ارایه شده برای مغالطه را مورد نقد و بررسی قرار دهید؟
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درسپنجاهم

تاریخچه مغالطه )برای مطالعه(  

گاهــی از تاریخچــۀ صناعــت مغالطــه و آشــنایی بــا قدمــت تاریخــی و ســیر تکامــل و رشــد  آ
گیــری ایــن صناعــت موجــب  کــه عــاوه بــر فزونــی بصیــرت در فرا آن از جملــه امــوری اســت 
جّذابیــت بیشــتر ایــن بحــث و همچنیــن تقویــت انگیــزه یادگیرنــده در آموختــن مغالطــه خواهــد 
شــد. از ایــن رو در درس حاضــر بــه طــور مختصــر بــا تاریخچــۀ ایــن صناعــت آشــنا خواهیــم شــد.

 

تاریخچه مغالطه 

ح جــدى مســئله  بــر می گــردد. طــر از ارســطو  بــه دوران قبــل  تاریــخ تولــد فــّن مغالطــه 
می شــود.  آغــاز  سوفیســت ها1  یــا  سوفســطائیان  شــخصیت  و  نــام  بــا  سفســطه  یــا  مغالطــه 
کــه پیشــه اصلــی خــود را ایــراد خطابــه، اقنــاع مخاطــب و یافتــن  ایشــان دانشــمندانی بودنــد 
لغزشــگاه هاى اندیشــه قــرار داده بودنــد. بــا توانایــی و مهــارت خــاص بــه دفــاع از متهمــان در 
ــا  کــه می خواســتند حــق ی کــم قضایی مــی پرداختنــد و بــا ترفندهــاى زیرکانــه هــر آنچــه را  محا

باطــل جلــوه می دادنــد، و از ایــن راه امــرار معــاش می کردنــد.

آنهــا به عنــوان عــده اى  تــا شــخصیت  روّیــه علمــی و عملــی سوفیســت ها موجــب شــد 
یــا مغالطــه شــناخته شــود. به عنــوان سفســطه  ایشــان  ل  اســتدال ک، و روش  شــکا

گــوراس )420 ج 490 ق. م( مهم تریــن سوفیســت در یونان باســتان  برخــی معتقدنــد پروتا
اســت. داســتان معــروف زیــر از جملــه سفســطه هاى مشــهور وى می باشــد:

گــوراس بــه جوانــی آداب ســخن ورى و مهارت هــاى دفــاع از متهــم را می آموخــت  »پروتا
گــر جــوان در اولیــن جلســه اقامــه دعــوا پیــروز شــد اجــرت تعلیــم او را بپــردازد  کــه ا بــا ایــن شــرط 

1 . سوفیست در لغت به معناى حکیم، دانشور، معلم و استاد است.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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گــر نــه پولــی پرداخــت نکنــد. وى بــراى اینکــه حــق تعلیمــش هــدر نــرود، نخســتین دعــوا را  و ا
کــرد و از او خواســت اجرتــش را بپــردازد. جــوان بــراى رد درخواســت  خــود علیــه آن جــوان اقامــه 
کامــل نــداده اســت و اســتحقاق چنیــن اجرتــی را  گفــت: وى هنــوز تعلیــم خــود را به طــور  اســتاد 

ل جــوان بــراى عــدم پرداخــت حــق تعلیــم چنیــن بــود: نــدارد. اســتدال

ــه  ــی ب ــد پول ــم دادگاه نبای ــه حک ــورت، ب ــن ص ــد، در ای ــن باش ــع م ــه نف ــم دادگاه ب ــر حک گ ا
ــم! کن ــت  ــی پرداخ ــد پول ــه، نبای ــرار اولی ــم ق ــه حک ــدم ب ــروز نش ــر پی گ ــردازم و ا ــتاد بپ اس

گــر  گفــت: اتفاقــًا برعکــس! ا اســتاد بــراى اثبــات ادعــاى خویــش مبنــی بــر اســتحقاق اجــرت 
کنــد، قــرار مــا محقــق شــده و جــوان بایــد حــق تعلیــم را بپــردازد و  دادگاه بــه نفــع جــوان حکــم 
کــه جــوان بایــد بــه حکــم دادگاه ملتــزم شــده و  کنــد البتــه روشــن اســت  گــر بــه نفــع مــن حکــم  ا

پــول مقــرر شــده را بپــردازد!«

ع مهــم تاریخــی در مــورد مغالطــه اینکــه اساســًا یکــی از خاســتگاه  های اصلــی تدویــن  موضــو
دانــش منطــق مبــارزه بــا مغالطــات سوفیســت ها بــوده اســت.

تدویــن منظــم و علمــی مباحــث مربــوط بــه مغالطــه اولیــن بــار توســط ارســطو صــورت 
کــرد. کــه ارســطو در علــم منطــق تألیــف  گرفــت. مبحــث مغالطــات یکــی از هشــت رســاله اى بــود 

کتــاب ارغنــون 2 تنظیــم شــده اند،  کتاب هــاى منطقــی نه بخشــی 1  کــه بــه پیــروى از  در 
کتاب هــاى  کنــار بخش هــاى دیگــر قــرار دارد و در  بحــث مغالطــه به عنــوان بخشــی مســتقل در 
منطقــی دو بخشــی 3به صورت زیرمجموعــه اى از بخــش تصدیقــات و قســمتی از مباحــث 

ح شده است. ل مادى در فصل صناعات خمس مطر استدال

کتاب هــاى »ىف االحتــراس  از نخســتین آثــار مربــوط بــه بحــث مغالطــات می تــوان بــه 
کتــاب  کنــدى )ف 258 ه. ق. ( و  عــن خــدع السوفســطائية« اثــر يعقــوب  بــن اســحاق 

کتــاب منطــق الشــفا از ابــن ســینا )370 ج 428 ه. ق( و اســاس االقتبــاس از خواجــه نصیرالدیــن طوســی )672- 597  1 . ماننــد 
ه. ق(.

کتاب هــاى منطقــی ارســطو شــامل هشــت رســاله بــه انضمــام رســاله ایســاغوجی نوشــته فرفوریــوس در قــرن ششــم میــادى بــا   . 2
کتــاب از نــه بخــش ترکیــب یافتــه اســت. عنــوان ارغنــون تنظیــم و چــاپ شــد. بــا ایــن حســاب ایــن 

3 . شــیخ الرئیــس ابوعلــی ســینا در ابتــکارى بدیــع منطــق ارســطویی را در دو بخــش منطــق تصــورات )تعریــف( و منطــق تصدیقــات 
کردنــد. کــرد و پــس از آن بیشــتر منطق دانــان مســلمان در آثــار منطقــی خــود از او پیــروى  ل( ســازماندهی  )اســتدال
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ــر  کــرد. اث ــو نصــر فــاراىب )339 - 260 ه. ق( اشــاره  « نوشــته اب »شــرح املغالطــة و املغالطــين
کنــون موجــود و چــاپ شــده اســت، »األمکنــة  کــه برخــاف کتــب مذکــور هــم ا ديگــر فــاراىب 
ــش مغالطــات لفظــى و معنــوى بــه بيــش از ىس مغالطــه  کــه در آن در دو بن املغالطــة« اســت 

اشــاره شــده اســت.
کــه  گران ســنگ ابــن ســينا اســت  کتــاب بســيار مهــم ديگــر، »السفســطة« از منطــق الشــفا اثــر 
ــه شــکل مســتقل و  ــن بــث مغالطــات ب ي ــراى تدو برخــى آن را نقطــه عطــف و ســرآغازى ب
ــارى، »رســاله  تفصيــى در کتــب منطــىق مى داننــد. »رســاله مغالطــات« کمال الديــن حممــود بن
ىس مغالطــه« ميــر فضــل اهلل اســترآبادى و »رســاله در مناظــره« فخرالديــن حســين و »رســاله 
کــه مؤلــف آن ناشــناس اســت و شــامل پنجــاه مغالطــه و  املغالطــة و النــکات و الفوايــد« 
ــه ذکــر شــد منونه هــاىي از ايــن رســاله هاى  معمــاى منطــىق، فلســى و فقهــى مى باشــد. آنچ

مســتقل در بــاب مغالطــات و معماهــاى منطــىق اســت.

گرچــه تاریخچــه فــوق بــه خوبــی جایــگاه برجســته بحــث مغالطــات نــزد منطق دانــان 
ــان  ــواع بی ــر ان ــزون ب ــب اف ــه مرات ــات ب ــمردن مغالط ــان در برش ــر ایش ــش موث ــز نق ــلمان و نی مس
کــه متأســفانه  شــده توســط ارســطو را نشــان می دهــد، امــا جــاى ایــن ماحظــه وجــود دارد 
کاربــردى یافتــه و جایــگاه  ایــن امــر موجــب نشــد تــا رویکــرد آنهــا بــه مســئله مغالطــات، صبغــه 

کنــد. کتاب هــاى آمــوزش منطــق ســنتی پیــدا  شایســته خــود را در 

ــده در  ــف ش ــار تألی ــه آث ــز ب ــاره اى نی ــت اش ــب اس ــه مناس ــه مغالط ــث تاریخچ ــه بح در ادام
ایــن بــاب در مغــرب زمیــن داشــته باشــیم؛ زیــرا منطق دانــان اروپایــی در قــرون وســطا و پــس از 
کتاب هــاى  ح و بســط مباحــث مربــوط بــه مغالطــات پرداختنــد و بیشــتر  رنســانس نیــز بــه شــر

منطقــی آنهــا، مشــتمل بخشــی بــا عنــوان مغالطــه بــوده اســت.

گزارش هــاى ارائــه شــده توســط برخــی از محققــان 1، "جرمــی بنتــام" )1748 ج  بــر اســاس 
کــرد و بســیارى از  1832م( در خــال آثــار خــود توجــه بیشــترى بــه اســتنتاج هاى مغالطــه آمیــز 
کــرد. پــس از او "ریچــارد واتلــی" )1787 ج 1836  کتــاب مغالطــات جمــع آورى  مغالطــات را در 
کتــاب خــود مبــادى منطــق، طبقه بنــدى و تحلیــل بســیار پیش رفتــه اى از  م( در فصــل ســوم از 

کتاب مغالطات. 1 . دکتر علی اصغر خندان، مقدمه 
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کتــاب نظــام  مغالطــات را ارائــه نمــود.  "جــان اســتوارت میــل" )1806 ج 1873 م( جلــد پنجــم از 
گزارشــی از مغالطــات اختصــاص داده و طبقه بنــدى و نــگاه جدیــدى نســبت بــه  منطــق را بــه 
کــرده  ــا مشــاهده و اســتقراء ارائــه  مغالطــات پیشــین )پیــش داورى هــا( و خطاهــاى مرتبــط ب

اســت.

کتــاب »منطــق صــورى« تــاش  گوســت دمــورگان" )1806 ج 1871 م( در فصــل ســوم از  "آ
بــراى ارائــه فهرســتی از تمــام لغزش هــاى فکــرى را بیهــوده می دانــد؛ امــا خــود تحلیلــی دقیــق و 
کوهــن" )1880 ج  روش منــد از بســیارى مغالطــات ســنتی ارائــه می کنــد. در قــرن اخیــر، "ام. آر. 
کتــاب »درآمــدى بــه منطق و  1947 م( و "ارنســت نیــگل" )1901 ج 1985 م( در فصــل نــوزده از 
کتــاب »تفکــر صحیح و ســقیم«، "ســوزان اســتبنیگ" )1885  روش علمــی«، "آر. اچ. تولــس" در 
کتــاب »تفکــر بــراى  هــدف  خــاص« همچنیــن "دبلیــو. دبلیــو. فــرن ســاید" و  ج 1943 م( در 
گزارش هایــی جالــب،  ل«،  کتــاب »مغالطــه، نقطــه مقابــل اســتدال نیــز "دبلیــو. بــی. هولتــر" در 
کاربــردى بــر  خواندنــی و مســتند بــا مثال هــاى فــراوان از لغزش هــاى شــایع و سفســطه هاى 

کرده انــد. مناظــرات سیاســی و اجتماعــی و هــم چنیــن عرصــه تبلیغــات ارائــه 

ــوزش  ــه آم ــوم و از جمل ــاخه هاى عل ــه ش ــردى در هم کارب ــرد  ــه رویک ک ــر  ــه اخی ــد ده در چن
کــه بــا عناویــن مســتقل  کتاب هــاى مختلــف هســتیم  منطــق افزایــش یافتــه، شــاهد انبوهــی از 
ل نقــدى«،  کاربــردى«، »منطــق غیــر صــورى«، »اســتدال »مغالطــه«، »مغالطــات«، »منطــق 

»تفکــر نقــدى« و... بــه بحــث مغالطــات پرداختــه انــد.
 

چکيده 

یــا  سوفســطائیان  شــخصیت  و  نــام  بــا  سفســطه  یــا  مغالطــه  مســئله  جــدى  ح  طــر  .1  
می شــود.  آغــاز  ارســطو  از  قبــل  دوران  در  سوفیســت ها 

ــا شــخصیت آنهــا به عنــوان عــده اى  ــی سوفیســت ها موجــب شــد ت ــۀ علمــی و عمل  2. روّی
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ــا مغالطــه شــناخته شــود. ل ایشــان به عنــوان سفســطه ی ک، و روش اســتدال شــکا

پرسش ها 

کنید.  1. تاریخچه مغالطه را به اختصار بیان 

 2. برخی از آثار مهم اندیشمندان در صناعت مغالطه را نام ببرید.

* هم اندیشی 
کنید؟ آیا می  توانید تاریخچه مغالطه بیان شده در درس را تصحیح یا تکمیل 
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دسته بندی های مغالطه

کــه منطق دانــان بــرای ســهولت یادگیــری آنهــا را بــه  مغالطــه دارای انــواع متعــددی اســت 
کــه آشــنایی بــا تقســیم  های مختلــف  کرده  انــد. از آنجــا  صورت  هــای مختلفــی دســته بندی  
ــا دســته- گیــری ایــن صناعــت دارد در درس حاضــر ب ــواع آن نقــش مهمــی در فرا مغالطــه و ان

ــواع آن آشــنا خواهیــم شــد.  بندی هــای مغالطــه و ان

 

انواع مغالطه  در یک نگاه

کتاب هــاى جدیــد  کتاب هــاى ســنتی آمــوزش منطــق بــا  دســته بندى انــواع مغالطــه در 
نگاشــته شــده در ایــن زمینــه - به خصــوص از ســوى منطق دانــان مغــرب زمیــن - تفــاوت 
دارد. نمودارهــاى زیــر نشــان دهنــده چگونگــی طبقه بنــدى مغالطــات و نیــز تعــداد آنهــا در آثــار 

ســنتی منطــق و تألیفــات جدیــد در ایــن زمینــه اســت.
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مشهورترين نمودار انواع مغالطه در کتاب هاى سنتى آموزش منطق
 

 

 

 

 

مغالطه

(اصلی)درونی (عرضی)بیرونی 

لفظی

در مرکب

به توهم وجود 
ترکیب  )ترکیب 

(مفصل

به اقتضای خود 
(ممارات)ترکیب 

به توهم عدم  
تفصیل  )ترکیب 

(مرکب

در مفرد

در هیئت لفظ

ذاتی 
مغالطه در هیئت ذاتی لفظ

عرض 
مغالطه در اعراب و حرکات و نقطه گذاری

در جوهر لفظ  
(مغالطه اشتراک)

غیر لفظی

ایادر تألیف میان قض

تألیف غیر قیاسی
جمع چند مسئله در  )

(یک مسئله
تألیف قیاسی

به اعتبار شرایط  
به اعتبار نتیجه(سوء تألیف)منطقی 

نتیجه یکی از 
مقدمات باشد  

(مصادره به مطلوب)

د  نتیجه مطلوب نباش
قرار دادن غیر علت  )

(به جای علت

در تألیف میان  
اجزای قضیه

مغالطه میان دو جزء 
مغالطه در یک جزء(ایهام انعکاس)

جزء اصلی حذف 
شود و بدل آن ذکر 

اخذ بالعرض  )شود 
(به جای مابالذات

جزء به نحو درست  
سوء  )ذکر نشود 

(اعتبار حمل
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يکى از مشهورترين نمودارهاى انواع مغالطه در آثار جديد

 

مغالطه

غیر گزاره ایگزاره ای

در مقام استدالل

درونیبیرونی

صوریغیر صوری

در مقام نقد

درونیبیرونی

در مقام دفاع

درونیبیرونی

ع بــه بیــش از یکصــد و پنجــاه مــورد  ج در نمــودار فــوق در مجمــو انــواع مغالطه هــای منــدر
کردیــم )هــر روش نادرســتی در تفکــر( ، انــواع  کــه بــرای مغالطــه  می رســد. بــا توجــه بــه تعریفــی 

کــرد.  مغالطــه را در مدلــی خــاص می تــوان بــه صــورت زیــر دســته بندی  و معرفــی 

تفکــر  فراینــد درســت  اساســی ترین مغالطه هــاى جــارى  در  و  ترتیــب مهم تریــن  بدیــن 
عبــارت اســت از:

* مغالطه هاى درونی؛

الف. مغالطه در تعريف؛

ب. مغالطه در صورت استدالل؛

ل مباشر؛ 1. مغالطه در استدال

ل غیر مباشر؛ 2. مغالطه در استدال

2-1. مغالطه در تمثیل؛

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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2-2. مغالطه در استقراء؛

2-3. مغالطه در قیاس؛

ج. مغالطه در ماده استدالل؛

* مغالطه هاى بیرونی.

کتاب هــای  چنیــن دســته  بندی عــاوه بــر ســهولت یادگیــری و تناســب بــا ســازمان دهی 
کــه برخــی از آنهــا عبــارت اســت از: منطــق دو بخشــی، محاســن دیگــری نیــز دارد 

کــه از ســوى منطق دانــان   - پرهیــز از موضــع انفعالــی در مواجهــه بــا انــواع متعــدد مغالطــه 
مغــرب زمیــن ارائــه شــده اســت؛

کتاب هــاى  کــه در  ــواع ســیزده گانه مغالطــه  ــه ان  - پرهیــز از موضــع افراطــی در وفــادارى ب
ح شــده و در آنهــا محصــور مانــده اســت؛ ســنتی آمــوزش منطــق مطــر

گنجاندن تحمیلی برخی از مغالطه هاى جدید در قالب سنتی مغالطه.  - اجتناب از 

 - تناســب انــواع مغالطــه بــا تبویــب دو بخشــی )ســینوى( ایــن دانــش بــه منطــق تعریــف 
ل )تصدیقــات(. )تصــورات( و منطــق اســتدال

 

چکيده 

کتاب هــاى ســنتی آمــوزش منطــق، مغالطــه را بــه   1. مشــهورترین نمــودار انــواع مغالطــه در 
کــرده اســت: درونــی  و بیرونــی  دو قســم تقســیم 

 2. یکــی از مشــهورترین نمودارهــاى انــواع مغالطــه در آثــار جدیــد، مغالطــه را بــه دو قســم 
گــزاره اى. گــزاره اى و غیــر  کــرده اســت:  تقســیم 

کتــاب، اساســی ترین انــواع مغالطــه چهــار قســم   3. بــر اســاس تقســیم بندى ارائــه شــده در 
ل،  اســتدال تعریــف، مغالطــه در صــورت  الــف. مغالطه هــاى درونــی )مغالطــه در  می باشــد: 

ل( ب. مغالطه هــاى بیرونــی  مغالطــه در مــاده اســتدال
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ل غیــر مباشــر بــه اقســام ذیــل تقســیم می شــود: 1. مغالطــه   4. مغالطــه در صــورت اســتدال
در تمثیــل؛ 2. مغالطــه در اســتقراء؛ 3. مغالطــه در صــورت قیــاس.

پرسش ها 

کتاب هــاى ســنتی آمــوزش منطــق را ترســیم   1. مشــهورترین نمــودار انــواع مغالطــه در 
کنیــد.

 2. یکی از مشهورترین نمودارهاى انواع مغالطه در آثار جدید را به نمایش بگذارید.

کتاب، اساسی ترین انواع مغالطه را نام ببرید.  3. بر اساس تقسیم بندى ارائه شده در 

ل غیر مباشر به چه انواعی قابل تقسیم است؟  4. مغالطه در استدال

* هم اندیشی 
کــه دربــاره مغالطــه نگاشــته شــده، انــواع  کتاب  هایــی   1. آیــا می  توانیــد بــا مراجعــه بــه 

کنیــد؟ ل را بیــان  مغالطــه در مقــام اســتدال

کرد؟  2. آیا می  توان دو نمودار ذکر شده برای مغالطه را به نحوی با یکدیگر ادغام 
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درسپنجاهودوم

مغالطــــــه درونی

در درس قبــل دانســتیم مغالطــه بــه دو صــورت درونــی و بیرونــی تقســیم می شــود. برخــی 
خ می دهــد.  ل ر از انــواع مغالطــات درونــی در تعریــف، و برخــی دیگــر در صــورت و مــاده اســتدال
ل به لحــاظ ســاختار بــه مباشــر و غیــر مباشــر تقســیم  کــه اســتدال همچنیــن دانســتیم از آنجــا 
کــرد و  ل مباشــر بررســی  ل را بایــد هــم در اســتدال می شــود. بنابرایــن مغالطــه در صــورت اســتدال
ل غیــر مباشــر. در ایــن درس بــا مغالطــه درونــی در تعریــف و نیــز برخــی از انــواع  هــم در اســتدال

ل آشــنا خواهیــم شــد. مغالطــه درونــی در صــورت اســتدال

 

ونی  انواع مغالطه هاى در

خ می دهــد. هــرگاه  کــه در متــن جریــان تفکــر ر مغالطــه درونــی عبــارت اســت از اشــتباهی 
ذهــن در جریــان تــاش بــراى تبدیــل مجهــول بــه معلــوم از روش درســت پیــروى نکنــد مرتکــب 
ــا درصــدد رســیدن بــه تصــورى جدیــد  کــه فراینــد تفکــر ی چنیــن مغالطــه اى می شــود. از آنجــا 
ل؛ بنابرایــن،  از طریــق تعریــف اســت و یــا در مقــام دســت یابی بــه تصدیقــی تــازه از راه اســتدال

انــواع مغالطــه درونــی بــه قــرار زیــر خواهــد بــود:

الف. مغالطه در تعريف  1

فقــدان هــر یــک از ضوابــط منطقــی در بــاب تعریــف موجــب خطــا و مغالطــه در تعریــف 

ل نیســت امــا نظــر بــه  ل اســت و مغالطــه در تعریــف، از اقســام مغالطــه در اســتدال 1 . هــر چنــد مقســم صناعــات خمــس اســتدال
کردیــم. کردیــم و نیــز بــراى ســهولت یادگیــرى، مغالطــه در تعریــف را نیــز در ایــن صناعــت ذکــر  کــه بــراى صناعــت مغالطــه  تعریفــی 
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می شــود. برخــی از خطاهــاى رایــج در تعریــف عبــارت اســت از:

کــه بــا ســاعت اندازه گیــرى می شــود  1. تعريــف دورى؛ ماننــد: »تعریــف زمــان بــه چیــزى 

گفتنــد: جــوان مــردى  و تعریــف ســاعت بــه ابــزارى بــراى اندازه گیــرى زمــان« یــا »عارفــی را 
گفــت: تــرک جوان مــردى«. کــدام اســت؟  کامجویــی  گفتنــد:  گفــت تــرک کامجويــى؛  چیســت؟ 

2. تعريف به اخص؛ مانند: تعریف انسان به حیوان هنرمند.

که محیط آن منحنی است. 3. تعريف به اعم؛ مانند: تعریف دایره به شکلی 

گران قیمت. 4. تعريف به مباين؛ مانند: تعریف انسان به عنصر 

5. تعريف به مفهوم مبهم؛1 مانند: تعریف خدا به اسطقّس فوق اسطقّسات.

6. تعريف به مترادف؛ مانند: تعریف انسان به بشر.

کــه در تعریــف، چیــزى  خ می دهــد  7. »ايــن از آن، پــس ايــن همــان«؛ ایــن خطــا در جایــی ر

گرفتــن هویــت فعلــی آن، عیــن  کــه از مبــدأ یــا مــاده اى بــه وجــود آمــده اســت، بــدون در نظــر  را 
کســی بــر اســاس فرضیــه باطــل دارویــن بگویــد:  گــر  کننــد. مثــًا ا مبــدأ یــا مــاده اش معرفــی 
ــی مــو اســت«، دچــار مغالطــه »ایــن از آن، پــس ایــن همــان« شــده  »انســان همــان میمــون ب

ــاز هــم انســان عیــن میمــون نمی شــد. ــود ب ــر فرضیــه دارویــن درســت می ب گ ــرا ا اســت، زی

کــه هویــت حقیقــی یــک شــیئ  خ می دهــد  8. خطــاى »کنــه و وجــه«؛2 ایــن اشــتباه هنگامــی ر

گفتــه شــود: »تاریــخ چیــزى  در بعــدى از ابعــاد آن خاصــه شــود؛ ماننــد اینکــه در تعریــف تاریــخ 
گاه تحــوالت اقتصــادى یــا تنازعــات طبقاتــی«. نیســت جــز جــوالن 

کــه متکفــل بیــان چیســتی شــیئ اســت، فقــط  گــر در تعریــف،  9. هســتی بــه جــاى چیســتی 3؛ ا

گفتــه شــود: »مــاده،  خ داده اســت. مثــًا در تعریــف مــاده  هســتی آن ذکــر شــود چنیــن خطایــی ر
ج ذهــن تحقــق دارد«. کــه در خــار واقعیــت عینــی اســت 

گنــگ تــر؛ به کارگیــرى الفــاظ مشــترك )بــدون  1 . ابهــام در تعریــف بــه جهــات متعــددى بــه وجــود می آیــد؛ ماننــد: اســتفاده از مفهــوم 
کــه تفســیرهاى متعــددى دارد، ماننــد: دفــاع مشــروع یعنــی جنــگ در شــرایطی خاص )هــر  کار بــردن مفاهیــم غیــر دقیــق  قرینــه(؛ بــه 

گونــه شــرایطی را می تــوان شــرایط خــاص نامیــد(. ر. ك: درس 7.
2 . نام دیگر این مغالطه؛ »هیچ نیست به جز« می باشد.

3 . این مغالطه را به اعتبارى می توان یکی از اقسام مغالطه تعریف به مباین دانست.
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ب. مغالطه در صورت استدالل 

کتســاب تصدیــق بــه ظاهــر تنهــا از یــک قضیــه دیگــر باشــد،  گــر اســتنتاج و ا دانســتیم ا
گذشــته 1 آشــنا  ل مباشــر در بحث هــاى  ل مباشــر نامیــده می شــود. بــا انــواع اســتدال اســتدال
گرفتــه اســت. مثــًا  ل مباشــر، شــرایط آن رعایــت نشــود، مغالطــه صــورت  گــر در اســتدال شــدیم. ا
کــذب قضیــه »هــر حیوانــی انســان  کلیــه دانســته شــود!! آن گاه از  کلیــه، ســالبه  نقیــض موجبــه 
گرفتــه  شــود!! و یــا مثــًا از صــدق  اســت« صــدق قضیــه »هیــچ حیوانــی انســان نیســت« نتیجــه 
کلیــه( توهــم شــود.2 ماننــد  کلیــه، صــدق عکــس آن بــه همــان صــورت )موجبــه  قضیــه موجبــه 
گمــان شــود »هــر موجــودى شــیئ  اینکــه وقتــی می گوینــد »هــر شــیئ مــادى موجــود اســت«، 
ــًا از صــدق قضیــه ســالبه جزئیــه، صــدق عکــس آن بــه صــورت ســالبه  ــا مث مــادى اســت« و ی
گفتــه می شــود »بعضــی معصومــان پیامبــر نیســتند«،  جزئیــه توهــم شــود؛ ماننــد اینکــه وقتــی 
کــه »بعضــی از پیامبــران معصــوم نیســتند« و.... در تمامــی ایــن مــوارد شــخص  توهــم شــود 

ل مباشــر شــده اســت. مرتکــب مغالطــه در اســتدال

ل هاى غیــر  ل فراهــم آمــده از چنــد مقدمــه، غیرمباشــر نامیــده می شــود. اســتدال اســتدال
خ  مباشــر به لحــاظ صــورت، یــا تمثیــل اســت یــا اســتقراء و یــا قیــاس؛ بنابرایــن، مغالطه هــاى ر

ل غیــر مباشــر الجــرم در یکــی از انــواع مذکــور خواهــد بــود. داده در اســتدال

ب-1. مغالطه در تمثيل 

کــه بــه موجــب آن حکمــی از موضوعــی  ل اســت  پیش تــر دانســتیم 3تمثیل، نوعــی اســتدال
نیــز  می شــود.  داده  ســرایت  دو،  آن  بیــن  مشــابهت  وجــود  جهــت  بــه  دیگــر،  ع  موضــو بــه 
ع، جامــع و حکــم.  ل تمثیلــی بــر چهــار رکــن اســتوار اســت: اصــل، فــر کــه هــر اســتدال دانســتیم 
ــه  ک ــد  ــدرى نباش ــه ق ــابه ب ــت تش ــود اس ــر موج گ ــا ا ــد و ی ــود باش ــع« مفق ــتداللی »جام ــر در اس گ ا
کنــد، مغالطــه تمثیــل صــورت می گیــرد. ماننــد: »جریــان الکتریســته  بتوانــد نتیجــه را تأییــد 

1 . ر.ک: درس های پانزدهم تا هجدهم.
که در عکس جارى می شود، مغالطه »ایهام ا نعکاس« است. ع مغالطه  2 . نام این نو

3 . ر.ک: درس بیستم.
2 .  ر.ک : درس نوزدهم

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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گــر لولــه در یــک  کــه ا در ســیم بــرق، مثــل جریــان آب در لولــه اســت؛ بنابرایــن همان طــور 
گــر ســیم  ســاختمان عمــودى باشــد، فشــار آب در طبقــات پاییــن بیشــتر از طبقــات بــاال اســت، ا

کشــیده شــود، ولتــاژ بــرق در طبقــات پاییــن بیشــتر از طبقــات بــاال اســت«. بــرق عمــودى 

»انســان ماننــد بالــن اســت و مــال و منــال همچــون وزنه هــاى آویــزان بــه او، هرچــه ایــن 
ــرى می رســد«. کمــاالت باالت ــه  گیــرد و ب ــر باشــد، انســان اوج بیشــترى می  کمت وزنه هــا 

و  اجتماعــی  امــور  تاریخــی،  وقایــع  تمثیــل  مغالطــه  ایــن  متــداول  کاربردهــاى  از  یکــی 
اســت2 ربــط  بــی  گیرى هــاى  نتیجــه  و  یکدیگــر  بــه  زنــده  موجــودات 

ب-2. مغالطه در استقراء

کــه در آن حکــم بــه دســت  ل اســت  کــه دانســتیم2 اســتقراء، نوعــی از اســتدال همانطــور 
آمــده از بررســی چندیــن مــورد از افــراد یــک مجموعــه بــه همــه افــراد آن تعمیــم داده می شــود. 

گونــه اســت: تــام و ناقــص. اســتقراء بــر دو 

در اســتقراء تــام، همــه افــراد یــک مجموعــه مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد و در اســتقراء ناقص 
تنهــا برخــی از جزئیــات بررســی می شــود. جزئیــات مــورد مشــاهده در اســتقراء ناقــص بایــد بــه 
کلــی بــه ســایر مــوارد نیــز ســرایت داد. هــر چنــد  کــه بتــوان حکــم را به صــورت  تعــدادى باشــد 
کشــف علــت منجــر  کــه بــه  اســتقراء ناقــص بــراى اســتنتاج هاى روزمــره مفیــد اســت امــا مادامــی 
کــه نیازمنــد نتیجــه  نشــده، بــه هیــچ عنــوان مفیــد یقیــن نیســت. از ایــن رو، در موقعیت هایــی 
کافــی نیســت و اســتفاده از آن مغالطــه بــه حســاب می آیــد. در  یقینــی هســتیم، اســتقراء  ناقــص 
کافــی  گیــرى  کــه بــراى نتیجــه  اســتقراء ناقــص بایــد جزئیــات مــورد بررســی بــه انــدازه اى باشــد 

باشــد وگرنــه منتــج نتیجــه ظنــی نیــز نخواهــد بــود.

کشــور تنهــا ماحظــه تعــدادى از مــردان یــک شــهر  بــراى یافتــن متوســط قــد مــردان یــک 
کشــور  کافــی نیســت؛ زیــرا تعــدادى از مــردان یــک شــهر نمی تواننــد نماینــده تمــام مــردان یــک 
کشــور  باشــند، مگــر آنکــه بافــت جمعیتــی شــهر، آمیــزه اى متناســب از مــردم در تمــام نقــاط 
کفایــت  کــه بــراى نتیجه گیــرى  باشــد! از طــرف دیگــر شــمار نمونه هــا نیــز بایــد بــه حــدى باشــد 

کنــد. مثــال زیــر نمونــه اى از مغالطــه در اســتقراء اســت.
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»مــردم انگلســتان در مقایســه بــا ســایر مــردم جهــان، بیشــتر اهــل جنجــال و خرابکارى انــد؛ 
خ می دهد و در کشــورهاى  زیــرا پــس از مســابقه فوتبــال در انگلســتان معمــوال چنیــن وضعیتــی ر

دیگــر، وضــع چنین نیســت«.

 

چکيده 

ل مباشــر، ارکان و شــرایط آن رعایــت نشــود، مغالطــه صــورت  ع اســتدال گــر در هــر نــو  1. ا
گرفتــه اســت.

گــر موجــود اســت تشــابه بــه قــدرى نباشــد  گــر در اســتداللی »جامــع« مفقــود باشــد و یــا ا  2. ا
کنــد، مغالطــه تمثیــل صــورت می گیــرد. کــه بتوانــد نتیجــه را تأییــد 

کافــی نیســت  کــه نیازمنــد نتیجــه یقینــی هســتیم، اســتقراء ناقــص   3. در موقعیت هایــی 
و اســتفاده از آن، مغالطــه بــه حســاب می آیــد.

پرسش ها 

کنید. ل مباشر را توضیح داده براى آن مثالی ذکر   1. مغالطه در استدال

کنید.  2. مغالطه در تمثیل را با ذکر مثال بیان 

خ می دهد؟  3. مغالطه در استقراء چگونه ر

* هم اندیشی 

کنید؟ ل مباشر را به تفصیل بیان   1. آیا می  توانید انواع مغالطه در استدال

 2. چگونه می  توان تمثیل مغالطی را از غیر مغالطی تمییز داد؟

کرد؟  3. آیا می  توان روشی را برای تشخیص مغالطی بودن استقراء معرفی 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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درسپنجاهوسوم

مغالطــــه در قیـــــاس )1(

یکــی از انــواع رایــج مغالطــه، مغالطــه در قیــاس اســت. ایــن مغالطــه دارای اقســام بســیاری 
گیــری آنهــا نقــش مهمــی را در جلوگیــری ذهــن از خطــای در تفکــر ایفــا می کنــد. در  کــه فرا اســت 

کنیــم. کــه برخــی از مهمتریــن آنهــا را معرفــی  درس حاضــر تــاش بــر ایــن اســت 

 

ب-3. مغالطه در قياس 

خ می دهد و یا در شرایط قیاس. این مغالطه یا در نتیجه قیاس ر

کیــف داراى  کــم و  ل قیاســی، اســتنتاج به لحــاظ  1(. مغالطــه در نتیجــه قیــاس: در اســتدال

گرفتــه شــود،  کــه بایــد رعایــت شــود؛ چنانچــه ایــن ضوابــط در اســتنتاج نادیــده  قواعــدى اســت 
نتیجــه بــه دســت آمــده مغالطــی خواهــد بــود. مثــًا در شــکل ســوم همــواره نتیجــه جزئــی اســت 
کلــي باشــد. بنابرایــن، در مثــال »هر شــاعرى حیوان اســت،  کبــرا هــر دو موجبــه  هــر چنــد صغــرا و 

گرفتــه اســت. هــر شــاعرى انســان اســت؛ پــس هــر حیوانــی انســان اســت« مغالطــه صــورت 

اخــس  تابــع  »نتیجــه  کــه:  اســت  ایــن  اســتنتاج  ضوابــط  جملــه  از  پیش تر1دانســتیم 
ــر یکــی از دو مقدمــه جزئــی باشــد، نتیجــه حتمــًا جزئــی اســت  گ مقدمتیــن« اســت. بنابرایــن ا
گــر یکــی از دو مقدمــه ســالبه باشــد نتیجــه نیــز ســالبه خواهــد بــود. چنانچــه در قیــاس ایــن  و ا
خ داد »مغالطــه در نتیجــه قیــاس« حتمــی اســت. ماننــد مثال هــاى  قانــون رعایــت نشــود، ر

زیــر:

1 . ر.ک: درس سی و هفتم.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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انســانی  هــر  بنابرایــن  اســت؛  هــدف دار  فیلســوف  هــر  فیلســوفند،  انســان ها  »بعضــی 
اســت«. هــدف دار 

»برخی حیوان ها اسبند، هیچ اسبی انسان نیست؛ پس هیچ حیوانی انسان نیست«.

کــه  2(. مغالطــه در شــرايط قیــاس: قیــاس به لحــاظ صــورت داراى ارکان و شــرایطی اســت 

کــه در صــورت قیــاس  فقــدان هــر یــک از آنهــا منشــأ مغالطــه می شــود. مهم تریــن خطاهایــی 
ــارت اســت از: واقــع می شــود عب

کامــل  کــه به طــور  الــف. عــدم تکــرار حــد اوســط: قیــاس بایــد مشــتمل بــر حــد اوســطی باشــد 

کــه یــا حــد اوســط تکــرار نشــده یــا تنهــا  کلمــه تکــرار شــود. در مواضعــی  و بــه معنــاى دقیــق 
گرفتــه اســت.  کــه تکــرار شــده، مغالطــه صــورت  قســمتی از آن تکــرار شــده، ولــی پنداشــته شــود 
ماننــد: »شــراب از آب انگــور اســت، آب انگــور مبــاح اســت؛ بنابرایــن شــراب مبــاح اســت«؛ »در 

ــاز پــرواز می کنــد؛ پــس در پــرواز می کنــد«. ــاز اســت، ب ب

کــه داراى معانــی متعــدد اســت در یــک  کــه لفظــی  بیشــتر اوقــات منشــأ ایــن پنــدار آن اســت 
مقدمــه بــه معنایــی و در مقدمــه دیگــر بــه معنــاى دیگــر بــه کار رفتــه اســت.

کــه منشــأ تعــدد معانــی یــک لفــظ،  آنچــه دربــاره ایــن مغالطــه بایــد در نظــر داشــت آن اســت 
گاه هیئــت آن و گاهــی ترکیــب آن بــا الفــاظ دیگــر. بــه دلیــل اهمیــت ایــن  گاه جوهــر لفــظ اســت، 

ع مغالطــه، بــه بررســی بیشــتر دربــاره تعــدد معنــاى لفــظ می پردازیــم. نــو

کــه داللــت لفــظ  الــف. 1. جوهــر لفــظ: تعــدد معنــا بــه جهــت جوهــر لفــظ در جایــی اســت 
بــر معانــی متعــدد بــه ســبب حــروف تشــکیل دهنــده لفــظ باشــد و هیئــت لفــظ و ترکیــب آن 
ــار یکــی از آالت  ــار اســت، ت ــا الفــاظ دیگــر نقشــی در ایــن تعــدد نداشــته باشــد؛ ماننــد: »هــوا ت ب

موســیقی اســت؛ پــس هــوا یکــی از آالت موســیقی اســت«.

ــا نقــل،  ک لفظــی باشــد و ی ــت اشــترا ــه عل ــی لفــظ واحــد اعــم اســت از اینکــه ب تعــدد معان
مجــاز، اســتعاره، تشــبیه و... .

ک لفظ«1 می گویند. ک اسم« یا »اشترا به چنین مغالطه اى، مغالطه »اشترا

گــر دو معنــاى حقیقــی داراى یــك لفــظ باشــد اشــتراك لفــظ وجــود  کــه ا 1 . اشــتراك لفــظ در منطــق، معنــاى عامــی دارد. همان طــور 
کننــد مشــترك لفظــی محقــق خواهــد شــد.  دارد، چنانچــه معنــاى حقیقــی و معنــاى مجــازى نیــز بــا هــم در یــك لفــظ حضــور پیــدا 
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گاه منشــأ تعــدد معنــاى لفــظ، هیئــت و ســاختار آن اســت. ایــن امــر  الــف. 2. هیئــت لفــظ: 
ک هیئــت و مغالطــه اعــراب و اعجــام. ع مغالطــه شــود: مغالطــه اشــترا می توانــد ســبب دو نــو

کتــاب  ک« نامیــده می شــود. ماننــد: »ایــن  مغالطــه ناشــی از هیئــت ذاتــی »مغالطــه اشــترا
کتــاب بــه اراده خــود  مختــار مــن اســت، هــر مختــارى بــه اراده خــود حرکــت می کنــد؛ پــس ایــن 

ــد«. ــت می کن حرک

مغالطــه ناشــی از هیئــت عرضــی »مغالطــه اعــراب و اعجــام« خوانــده می شــود. ماننــد: 
»خداونــد موجــب اســت، هــر موجبــی معلــول اســت؛ پــس خداونــد معلــول اســت«.

گاه منشــأ تعــدد معنــا ترکیــب اســت؛ یعنــی لفــظ از حیــث مــاده و هیئــت  الــف. 3. ترکیــب: 
کــه بــا الفــاظ دیگــر ترکیــب شــده، ســاختار بــه  بــه معانــی متعــدد داللــت نمی کنــد، ولــی از آنجــا 
وجــود آمــده داللــت بــر معانــی متعــدد می کنــد. ایــن امــر می توانــد ســبب انواعــی از مغالطــه شــود 

ماننــد:

گــر کســی در حــق امــام علــی؟ع؟   - مغالطــه ممــارات )مبهــم بــودن مرجــع ضمیــر(؛ ماننــد: »ا
گفتــه اســت؛  کســی در حــق امــام علــی؟ع؟ چیــزى  چیــزى بگویــد: او شایســته آن اســت، لیکــن 

پــس او شایســته آن اســت«.

کلمــه؛ ماننــد: »مــن از راهنمایــی شــما خرســندم«.  - مغالطــه مبهــم بــودن نقــش دســتورى 
در ایــن مثــال معلــوم نیســت، »شــما« فاعــل راهنمایــی اســت یــا مفعــول آن! بــه عبــارت دیگــر 
ــا »مــن از  ــردن شــما خرســندم«، ی ک ــه »مــن از راهنمایــی  ک روشــن نیســت مقصــود ایــن اســت 
خ فلســفه  کــرده ایــد خرســندم«. در مثــال دیگــر »جــان دان مــور اینکــه شــما مــرا راهنمایــی 
کلمــه »فلســفه« اســت یــا لفــظ  یهــودى اســت. « معلــوم نیســت موصــوِف واژه »یهــودى«، 

خ«. »مــور

کــه حــوادث جزئــی را بازگــو می کنــد  - مغالطــه ابهــام موصــول؛ ماننــد: »گزاره هــاى تاریخــی 
گــر موصــول »کــه حــوادث جزئی را بازگــو می کند« قیــد توضیحی  آموزنــده اســت«. در ایــن مثــال ا
گــر  کننــده حــوادث جزئی انــد، و ا گزاره هــاى تاریخــی فقــط بازگــو  باشــد، معنایــش ایــن اســت: 
گزاره هــاى تاریخــی دو دســته اند: دســته اى بازگــو  کــه  قیــد احتــرازى باشــد معنایــش ایــن اســت 

کنایی و مرتجل از جمله مشترکات لفظی هستند. بنابراین حقایق شرعی، عرفی، معانی 
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دانــــــش منطـــــــق

کننــده حــوادث جزئی انــد و دســته اى دیگــر چنیــن نیســتند.

- مغالطــه ابهــام از ناحیــه عــدم رعایــت عایــم ســجاوندى؛ ماننــد: »قاضــی دربــاره متهمــی 
کنیــد«. در ایــن عبــارت اســتفاده از ویرگــول بــراى اجتنــاب  نوشــت: عفــو الزم نیســت اعدامــش 
گیــرد معنــاى  گــر عامــت »،« بافاصلــه بعــد از واژه »عفــو« قــرار  از مغالطــه ضــرورى اســت. ا
گیــرد بــدان  گــر بعــد از واژه »نیســت« قــرار  کــه متهــم بخشــیده شــده اســت و ا جملــه ایــن اســت 

کــه متهــم بایــد اعــدام شــود. معنــا اســت 

- مغالطــه مبهــم بــودن ممّثــل در جمله هــاى منفــی؛ ماننــد: »مــن مثــل رضــا زود بــاور 
نیســتم«. در ایــن عبــارت معلــوم نمی شــود رضــا زود بــاور اســت یــا دیــر بــاور.

- مغالطــه مبهــم بــودن محــذوف؛ ماننــد: »میــل داریــد بــا مــا غــذا بخوریــد؟ نــه میــل 
ــذا  ــه غ ــل ب ــده می گوین ــا  ــت؛ آی ــده چیس ــذف ش ــه ح ــت آنچ ــوم نیس ــه معل ــن جمل ــدارم« در ای ن

نــدارد یــا آنکــه دوســت نــدارد بــا مــا غــذا بخــورد.

- مغالطــه ترکیــب مفّصــل؛ هــرگاه دو جملــه به طــور تفصیلــی و جــدا از هــم صــادق امــا 
خ  کاذب باشــد چنیــن مغالطــه اى ر هنــگام ترکیــب و ســازمان دهی آن در قالــب یــک جملــه 
می دهــد؛ ماننــد: »علــی فقیــه اســت، او فیلســوف بزرگــی اســت؛ پــس، علــی فقیــه و فیلســوف 

ــز اســت. ــی فقیــه بزرگــی نی کــه عل بزرگــی اســت«. ایــن عبــارت موهــم آن اســت 

بــه  جملــه اى  در  کــه  می دهــد  خ  ر هنگامــی  مغالطــه  ایــن  مرکــب؛  تفصیــل  مغالطــه   -
کــه حکــم  در حالــت ترکیبــی  ع، صفــت یــا محمــول مرکبــی، اســناد داده شــود به گونــه اى  موضــو
گانــه بــا هــر یــک از اجــزاى  ع به طــور جدا صــادق باشــد، امــا در حالــت غیرترکیبــی - یعنــی موضــو
محمــول در دو جملــه مســتقل بیــان شــود - مفیــد نتیجــه اى نادرســت باشــد؛ بــراى مثــال 
کوچــک اســت. محمــول  کــه ایــن حیــوان، یــک اســب  گفــت  کوتــاه قــد می تــوان  دربــاره اســب 
ــود  ع خ ــو ــر موض ــم ب ــا ه ــب و ب ــورت مرک ــه به ص ک ــت  ــک« اس کوچ ــب  ــارت »اس ــه عب ــن جمل ای
ع نســبت داده شــده، یکــی اینکــه  کــه دو محمــول بــه موضــو گمــان شــود  گــر  صــادق اســت، امــا ا
»ایــن حیــوان اســب اســت« و دیگــر اینکــه »کوچــک اســت« و بگوییــم »ایــن حیــوان، حیــوان 
کوچکــی اســت« دچــار مغالطــه شــده ایــم. ویــا ماننــد: »او یــک چینــی بلنــد قامــت اســت؛ پــس 
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شــخص بلنــد قامتــی اســت«.

کــدام در حقیقــت یــک قضیــه باشــد(:  ب. عــدم تشــکیل قیــاس از دو مقدمــه جــدا )کــه هــر 

ــط  ــد: »فق ــود؛ مانن ــئله« می ش ــک مس ــئله در ی ــد مس ــع چن ــه »جم ــب مغالط ــرى موج ــن ام چنی
انســان شــاعر اســت، هــر شــاعرى حیــوان اســت؛ پــس فقــط انســان حیــوان اســت«. در ایــن 
ل قضیــه نخســت ترکیبــی از دو قضیــه اســت: »انســان شــاعر اســت« و »غیــر انســان  اســتدال

ــت«. ــاعر نیس ش

ج. عــدم رعايــت شــرايط انتــاج قیــاس اقترانــی و اســتثنايى: هــرگاه شــرایط اختصاصــی انتــاج 

در هــر یــک از اشــکال چهارگانــه قیــاس اقترانــی رعایــت نشــود و یــا شــرایط مخصــوص قیــاس 
ل کننده مرتکــب مغالطــه خواهــد  گرفتــه شــود، اســتدال ــی نادیــده  ــی و انفصال اســتثنایی اتصال

ــت از: ــارت اس ــد عب خ می ده ــت ر ــن جه ــه بدی ک ــی  ــن مغالطه های ــی از مهم تری ــد. برخ ش

ج - 1. مغالطــه ســالبه بــودن صغــرا )در شــکل اول و ســوم قیــاس اقترانــی(؛ ماننــد: »هیــچ 
انســانی درخــت نیســت، هــر درختی رشــد می کنــد؛ پــس هیــچ انســانی رشــد نمی کنــد« )شــکل 
اول(. یــا »هیــچ درختــی انســان نیســت، هــر درختــی رشــد می کنــد؛ پــس بعضــی انســان ها رشــد 

نمی کننــد« )شــکل ســوم(.

ــرا و در شــکل  کب ــودن  ــی ب کل ــکل اّول و دوم  ج - 2. مغالطــه جزئــی بــودن مقدمــه. در ش
کــه هــر دو مقدمــه آن موجبــه باشــد - و در شــکل ســوم،  کلــی بــودن صغــرا - هنگامــی  چهــارم 
گــر هــر یــک از شــرایط مذکــور رعایــت نشــود مغالطــه  کلــی بــودن یکــی از دو مقدمــه شــرط اســت. ا
خ می دهــد؛ ماننــد: »خفــاش پرنــده اســت، بعضــی از پرنــدگان تخم گذارنــد؛ پــس خفــاش  ر
تخم گــذار اســت« )شــکل اول(؛ »هیــچ درختــی انســان نیســت، بعضــی رشــد کننده ها انســانند؛ 
کننــده نیســتند« )شــکل دوم(؛ »بعضــی از مایع هــا رفع کننــده  پــس بعضــی درخت هــا رشــد 
ــد« )شــکل  ــاى  تشــنگی فلزن ــس بعضــی از رفع کننده ه ــد؛ پ ــا فلزن تشــنگی اند، بعضــی از مایع ه
ســوم(؛ »بعضــی از پرنده هــا تخم گذارنــد، هــر خفاشــی پرنــده اســت؛ پــس بعضــی از تخم گذارهــا 

خفاشــند« )شــکل چهــارم(.

ج - 3. مغالطــه عــدم اختــاف در ایجــاب و ســلب. در شــکل دوم اختــاف دو مقدمــه در 
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کلــی نباشــد الزم اســت.  گــر صغــراى آن  کیــف شــرط اســت. همیــن شــرط در انتــاج شــکل چهــارم ا
خ می دهــد؛ ماننــد:  گــر هــر دو مقدمــه در ایــن دو شــکل موجبــه یــا ســالبه باشــد، مغالطــه ر حــال ا
ــت«  گاو اس ــی  ــر چهارپای ــس ه ــت؛ پ ــرم اس گاوى خون گ ــر  ــت، ه ــرم اس ــی خون گ ــر چهارپای »ه
گاوى خون ســرد نیســت؛ پــس هیــچ  )شــکل دوم(؛ »هیــچ چهارپایــی خون ســرد نیســت، هیــچ 
گوزنــی خون گــرم  گاو نیســت« )شــکل دوم(؛ »برخــی خون گرم هــا پرنده انــد، هــر  چهارپایــی 

گوزننــد« )شــکل چهــارم(. اســت؛ پــس برخــی پرنــدگان 

کــه بــا وضــع مقــدم  ج - 4. مغالطــه رفــع مقــدم. در قیــاس اســتثنایی اتصالــی معلــوم شــد 
گــر کســی بــا رفــع مقــدم، رفــع تالــی را اســتنتاج  گرفــت. بنابرایــن، ا می تــوان وضــع تالــی را نتیجــه 
کــرده باشــد خوشــبخت  گــر همســر شــما تحصیــل  کنــد، مرتکــب مغالطــه شــده اســت؛ ماننــد: »ا

کــرده نیســت؛ پــس خوشــبخت نخواهیــد شــد«. خواهیــد شــد، لیکــن همســر شــما تحصیــل 

گــر  ج - 5. مغالطــه وضــع تالــی. قیــاس اســتثنایی بــا وضــع تالــی منتــج نیســت. از ایــن رو ا
ــر  گ ــد: »ا ــت؛ مانن ــده اس ــه ش ــار مغالط ــد، دچ کن ــتنتاج  ــدم را اس ــع مق ــی، وض ــع تال ــا وض ــی ب کس
کشــور همســایه بــه دنبــال صلــح باشــد، دولت مــردان بــه ارتباطــات فرهنگــی  و ورزشــی توجــه 
کــه آنهــا از ایــن ارتباطــات بســیار حمایــت  کــرد، شــواهد قطعــی نشــان می دهــد  خاصــی خواهنــد 

کشــور همســایه بــه دنبــال صلــح اســت«. می کننــد؛ پــس 

کــه نتیجــه بــا  ل نامربــوط. یکــی از مغالطه هــاى صــورى آن اســت  ج - 6. مغالطــه اســتدال
ل نامربــوط از آن رو مغالطــه  مقدمــات از نظــر صــورت و شــکل هم خوانــی نداشــته باشــد. اســتدال
ل معتبــر بایــد بیــن مقدمــات و نتیجــه رابطــه صــورى برقــرار باشــد؛ بــه  کــه در هــر اســتدال اســت 
کــه بــا صــرف نظــر از محتــواى مقدمــات و نتیجــه، وقتــی بــه ترکیــب قالــب و صــورت  ایــن معنــا 
ــب مقدمــات باشــد و  ــد صــورت نتیجــه برآمــده از قال ــا نتیجــه توجــه می کنیــم، بای مقدمــات ب
ــاس  ــر اس ــوط ب ل نامرب ــتدال ــه اس ــدارد. مغالط ــود ن ــه اى وج ــن رابط ــوط چنی ل نامرب ــتدال در اس

مقایســه نتیجــه بــا مقدمــات بــه  صورت هــاى مختلفــی دیــده می شــود:

کند؛  - مدعــا عــام، دلیــل خــاص؛ حــال آنکــه دلیــل خــاص نمی توانــد ادعــاى عــام را اثبــات 
گذشــته، تنهــا از طریــق صــادرات دانه هــاى روغنــی و خشــک بــار میلیون هــا  ماننــد: »در ســال 
ــعه  ــور توس کش ــادى  ــد اقتص ــا براى رش ــن راه ه ــی از بهتری ــس یک ــته ایم؛ پ ــد ارزى داش دالر درآم
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- مدعــا خــاص، دلیــل مطلــق؛ حــال آنکــه از دلیــل مطلــق نمی تــوان لزومــًا نتیجــه اى 
کیــد اســام بــر ولیمــه دادن بــه مناســبت  کــرد؛ ماننــد: »بــا توجــه بــه توصیــه ا خــاص را اســتنتاج 
کــرد«.  برپــا  عروســی  مراســم  در  باشــکوه  ضیافتــی  و  مفصــل  جشــن  بایــد  پــس  عروســی، 
ــا  ــه ایــن امــر خــوب اســت ام ک ــد  ــه دادن ولیمــه تنهــا ثابــت می کن می دانیــم ســفارش اســام ب

اســتفاده نمی شــود. ایــن دلیــل  از  خصوصیت هــاى مزبــور 

- مدعــا و دلیــل، مبایــن باشــند؛ ماننــد اینکــه »وزیــرى علــت عــدم موفقیــت خــود را وجــود 
کــه »مغالطــه علــت کاذب« نامیــده می شــود  کــره مــاه بدانــد«. در ایــن مغالطــه  عنصــر منیزیــم در 

چیــزى بــه دروغ علــت معرفــی می شــود.1

کــه بــراى  کار »انگیــزه« و بــه فعلــی  - خلــط انگیــزه و انگیختــه )مدعــا(؛ بــه هــدف از انجــام 
کســی بــه دلیــل انگیــزه اى  گــر  گفتــه می شــود. ا تأمیــن آن غــرض انجــام می شــود »انگیختــه« 
درســت یــا نادرســت انگیختــه اى را صحیــح یــا غلــط بشــمارد و یــا به عکــس، دچــار مغالطــه 
گاه  ــی، انگیختــه اى فاســد و  گاه از انگیــزه اى عال ل نامربــوط شــده اســت؛ چــه اینکــه  اســتدال
گفــت: »چــون  از انگیزه اى فاســد، انگیختــه اى خــوب حاصــل می شــود. بنابرایــن، نمی تــوان 
ح ایــن دیــدگاه جــاه طلبــی اســت، پــس خــود ایــن دیــدگاه )انگیختــه یــا مدعــا( نیــز  انگیــزه طــر
کتــاب را نوشــته و چــرا نوشــته، بعــد معلــوم  کســی ایــن  نادرســت اســت«؛ »اول بایــد دیــد چــه 
کــه آیــا ارزش خوانــدن دارد یــا نــه«. چنیــن مغالطــه اى را مغالطــه انگیــزه و انگیختــه  می شــود 

می نامنــد.

کننــده  ل  کــه اســتدال خ می دهــد  د. مغالطــه مصــادره بــه مطلــوب: ایــن مغالطــه هنگامــی ر

گــزاره را در یکــی از  گــزاره اى مجهــول باشــد و بــراى ایــن مقصــود، خــود آن  در صــدد اثبــات 
کــه در ظاهــر غیــر از نتیجــه بــه نظــر رســد؛ ماننــد: »آزادى  مقدمــات به گونــه اى جــاى دهــد 
بیــان بــراى جامعــه مفیــد اســت؛ زیــرا اینکــه مــردم در ابــراز احساســات، عواطــف و عقایــد خــود 

ــاع ســودمند اســت«. 2 ــراى اجتم محدودیتــی  نداشــته باشــند ب

کــه جــزء علــت بــه مثابــه تمــام علــت یــا علــت اصلــی معرفــی شــود؛ ماننــد »علــت افــت  1 . صــورت دیگــرى از مغالطــه مذکــور آن اســت 
کوتاهــی آمــوزگاران و دبیــران در انجــام وظایــف آموزشــی اســت«. تحصیلــی در مــدارس راهنمایــی و دبیرســتان 

کــه  کــه در آن ســه حــد متمایــز نداریــم. در حالــی  2 . مغالطــه مصــادره بــه مطلــوب از ایــن رو در مغالطــات صــورى جــاى می گیــرد 
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ــراى اثبــات یــک  ــه ب ک ه. مغالطــه اســتدالل دورى: ایــن مغالطــه هنگامــی اتفــاق می افتــد 

گــزاره  کــه اثبــات آن، باواســطه یــا بی واســطه بــر  کنیــم  گــزاره اى اســتفاده  گــزاره مجهــول از 
کــه مــورد  کنیــد؛ زیــرا آقــاى حســنی  اّول متوقــف اســت؛ ماننــد: »شــما می توانیــد بــه مــن اعتمــاد 
کــه آقــاى حســنی نیــز  کامــًا بنــده را تضمیــن می کنــد«. در حالــی  تأییــد و اعتمــاد مــن اســت 

ــراى مخاطــب مجهــول اســت. ب

 

چکيده 

گرفتــه شــود نتیجــه بــه دســت  ل قیاســی چنانچــه ضوابــط اســتنتاج نادیــده   1. در اســتدال
آمــده مغالطــی خواهــد بــود.

که در صورت قیاس واقع می شود عبارت است از:  2. برخی از مهم ترین خطاهایی 

کــدام  کــه هــر  الــف. عــدم تکــرار حــد اوســط؛ ب. عــدم تشــکیل قیــاس از دو مقدمــه جــدا 
در حقیقــت یــک قضیــه باشــد؛ ج. عــدم رعایــت شــرایط انتــاج قیــاس اقترانــی و اســتثنایی؛ د. 

ل دورى. مغالطــه مصــادره بــه مطلــوب؛ –. مغالطــه اســتدال

گاهــی ترکیــب  گاه هیئــت آن و  گاه جوهــر لفــظ اســت،   3. منشــأ تعــدد معانــی یــک لفــظ، 
آن بــا الفــاظ دیگــر.

 4. گاه منشــأ تعــدد معنــاى لفــظ، هیئــت و ســاختار آن اســت. ایــن امــر می توانــد ســبب دو 
ک هیئــت و مغالطــه اعــراب و اعجــام.  ع مغالطــه شــود: مغالطــه اشــترا نــو

 5. گاه منشــأ تعــدد معنــا، ترکیــب اســت؛ ایــن امــر می توانــد ســبب انواعــی از مغالطــه شــود؛ 
ماننــد: الــف. مغالطــه ممــارات )مبهــم بــودن مرجــع ضمیــر(؛ ب. مغالطــه مبهــم بــودن نقــش 
کلمــه؛ ج. مغالطــه ابهــام موصــول؛ د. مغالطــه ابهــام از ناحیــه عــدم رعایــت عایــم  دســتورى 
ــودن  ــل در جمله هــاى منفــی؛ و. مغالطــه مبهــم ب ــودن ممّث ســجاوندى؛ –. مغالطــه مبهــم ب

گــزاره معلــوم بــا ســه حــد متمایــز باشــیم. در مصــادره  کــه دو  کــه از طریــق اســتنتاج معلــوم می شــود  نتیجــه هنگامــی مجهــول اســت 
کثــر دو حــد متمایــز وجــود دارد. بــه مطلــوب حدا
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محــذوف؛ ز. مغالطــه ترکیــب مفّصــل؛ ح. مغالطــه تفصیــل مرکــب.

 6. هــرگاه شــرایط اختصاصــی انتــاج در هــر یــک از اشــکال چهارگانــه قیــاس اقترانــی رعایــت 
گرفتــه شــود،  نشــود و یــا شــرایط مخصــوص قیــاس اســتثنایی اتصالــی و انفصالــی نادیــده 
کــه بدیــن  ل کننده مرتکــب مغالطــه خواهــد شــد. برخــی از مهم تریــن مغالطه هایــی  اســتدال
خ می دهــد عبــارت اســت از: الــف. مغالطــه منفــی بــودن صغــرا )در شــکل اول و ســوم  جهــت ر
کبــرا و در  کلــی بــودن  قیــاس اقترانــی(؛ ب. مغالطــه جزئــی بــودن مقدمــه )در شــکل اّول و دوم 
کــه هــر دو مقدمــه آن موجبــه باشــد - و در شــکل  کلــی بــودن صغــرا - هنگامــی  شــکل چهــارم 
کلــی بــودن یکــی از دو مقدمــه شــرط اســت(؛ ج. مغالطــه عــدم اختــاف در ایجــاب و  ســوم، 

ل نامربــوط. ســلب؛ د. مغالطــه رفــع مقــدم. –. مغالطــه وضــع تالــی؛ و. مغالطــه اســتدال

ل نامربــوط بــر اســاس مقایســه نتیجــه بــا مقدمــات به صورت هــاى   7. مغالطــه اســتدال
مختلفــی دیــده می شــود: الــف. مدعــا عــام، دلیــل خــاص؛ ب. مدعــا خــاص، دلیــل عــام؛ ج. 

ــزه و انگیختــه )مدعــا(. ــط انگی مدعــا و دلیــل مبایــن؛ د. خل

کننــده در صــدد  ل  کــه اســتدال خ می دهــد   8. مغالطــه مصــادره بــه مطلــوب هنگامــی ر
گــزاره را در یکــی از مقدمــات  گــزاره اى مجهــول باشــد و بــراى ایــن مقصــود، خــود آن  اثبــات 

کــه در ظاهــر غیــر از نتیجــه بــه نظــر رســد. به گونــه اى جــاى دهــد 

پرسش ها 

ع مغالطه در نتیجه قیاس را توضیح دهید.  1. دالیل وقو

 2. مهم ترین خطاهاى صورت قیاس را با ذکر مثال نام ببرید.

 3. منشأ تعدد معانی یک لفظ را با ذکر مثال برشمرید.

 4. تعــدد معنــا در جهــت جوهــر لفــظ چگونــه اتفــاق می افتــد و بــه چــه امــورى منجــر 
می شــود؟

ع مغالطاتی را سبب می شود؟  5. تعدد معناى لفظ، در هیئت و ساختار آن، چه نو

ع مغالطــه  کنیــد عــدم تکــرار حــد اوســط چگونــه و بــه چــه صورت هایــی ســبب وقــو  6. بیــان 
می شــود؟

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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ع مغالطاتی را می تواند سبب شود؟ با ذکر مثال نام ببرید.  7. ترکیب، چه نو

گرفتــن شــرایط اختصاصــی انتــاج در اشــکال  کــه از نادیــده   8. مهم تریــن مغالطه هایــی را 
چهارگانــه قیــاس ایجــاد می شــود، باذکــر مثــال نــام ببریــد.

کــه هرکــدام بایــد در حقیقــت یــک   9. چگونــه عــدم تشــکیل قیــاس از دو مقدمــه جــدا 
قضیــه بیشــتر نباشــد، ســبب مغالطــه می شــود؟

ــا مقدمــات بــه چنــد صــورت  ل نامربــوط بــر اســاس مقایســه نتیجــه ب  10. مغالطــه اســتدال
قابــل تصــور اســت؟ توضیــح دهیــد.

 11. مغالطه مصادره به مطلوب را با ذکر مثال توضیح دهید.

ل دورى را با ذکر مثال توضیح دهید.  12. مغالطه استدال

* هم اندیشی 
کنید؟  4. آیا می  توانید تمام صورت  های مغالطه در نتیجه قیاس را بیان 

ل است؟  5. آیا مغالطه در نتیجه قیاس از انواع مغالطه در استدال

کنید؟  6. انواع مغالطه ذکر شده در درس را با رسم یک نمودار ترسیم 
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مغالطــــه در قیـــاس )2(

که هم به لحاظ صورت معتبر باشد و هم به لحاظ  ل هنگامی صادق است  دانستیم استدال
کذب مقدمه ناشی شده باشند »مغالطه در ماده قیاس« نامیده  که از  ماده. مغالطه هایی 

ل آشنا خواهیم شد. می شوند. در این درس با انواع مغالطه در ماده استدال

 

ج. مغالطه در ماده استدالل 

برخی از مهم ترین مغالطه ها در ماده قیاس1 عبارتند از: 

گرايــى؛ ماننــد: »بی شــک بهتریــن راه بــراى معالجــه بیمــارى شــما جراحــی  1. مغالطــه ســنت 

اســت؛ زیــرا ایــن روش از قدیــم مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه اســت«. در ایــن مغالطــه توهــم 
می شــود صــرف اینکــه اعتقــادى از ســابق وجــود داشــته، و اى بســا بــه  صــورت ســنت در آمــده، 

می توانــد دلیــل بــر درســتی آن باشــد.

گريــزى؛ ماننــد: »قوانیــن جزایــی اســام 1400 ســال پیــش آمــده اســت؛  2. مغالطــه ســنت 

کــه ایــن قوانیــن بتواننــد بــه مشــکات حقوقــی جوامــع امــروزى  بنابرایــن نبایــد انتظــار داشــت 
کننــده معتقــد اســت هــر چیــز قدیمــی لزومــًا نادرســت،  پاســخ دهنــد«. در ایــن مغالطــه اســتدالل 
کــه تحــت تأثیــر  ح می شــود  کســانی مطــر کارامــد و بــد اســت. ایــن مغالطــه معمــوال از ســوى  غیــر 
علــوم و فنــون جدیــد قــرار گرفتــه گمــان می کننــد در هــر عرصــه اى بایــد امــرى نــو و تــازه ارائــه کــرد.

ل نامربــوط« بــه  کمــی دقــت بیشــتر مغالطه هــاى در مــاده قیــاس را می تــوان از جملــه مغالطه هــاى »اســتدال 1. بــه نظــر می رســد بــا 
شــمار آورد.

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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کــه شــما می گوییــد  گاهــی ایــن قــدر  گــر ورزش صبــح  3. مغالطــه عــدم ســابقه؛ ماننــد: »ا

کار را انجــام نداده انــد؟!«  بــراى تندرســتی مفیــد اســت، پــس چــرا قدیمی هــا تــا بــه حــال ایــن 
ــمرده  ــد ش ــت و ب ــدارد، نادرس ــابقه ن ــه س ــل آنک ــه دلی ــا ب ــاورى تنه ــا ب ــی ی ــه عمل ــن مغالط در ای

می شــود.

کــه  ــا حــرف مــن مخالفــت می کنیــد هیــچ می دانیــد  کــه ب 4. مغالطــه تجــدد؛ ماننــد: »شــما 

ایــن ســخن مطابــق بــا جدیدتریــن نظریه هــا و تحلیل هــاى ارائــه شــده در ایــن زمینــه اســت«. 
کــه هــر امــر نــو و جدیــدى بــه دلیــل تازگــی، خــوب و  ایــن مغالطــه بــر ایــن فــرض اســتوار اســت 

درســت اســت و بایــد بــه آن پــاى بنــد بــود.

کاذب؛ ماننــد: »ســال آینــده بارندگــی خوبــی خواهیــم داشــت؛  5. مغالطــه توســل بــه مرجــع 

زیــرا یکــی از سیاســت مــداران بــزرگ وضعیــت آب و هوایــی را چنیــن تشــخیص داده اســت«. 
کســی اســتناد شــود  گــزاره بــه قــول  کــه دربــاره صــدق یــک  خ می دهــد  ایــن مغالطــه در جایــی ر

کــه صاحیــت و تخصــص در آن زمینــه نداشــته باشــد.

6. مغالطــه قیــاس مضمــر مــردود؛ ماننــد: »فانــی فــرد خائنــی اســت، زیــرا بــا دشــمن پــاى میــز 

کــره بنشــیند  کــس بــا دشــمن پــاى میــز مذا کبــرا )هــر  ل،  کــره نشســته اســت«. در ایــن اســتدال مذا
کاذب بــودن حــذف شــده اســت. و همیــن امــر ســبب شــده تــا »مغالطــه  خائــن اســت( بــه جهــت 

قیــاس مضمــر مــردود« انجــام شــود.

7. مغالطــه طــرد شــقوق ديگــر؛ ماننــد: »مــردم دنیــا یــا درس خوانــده و فهیم انــد یــا بی ســواد و 

گــر می خواهــی بی ســواد و احمــق نباشــی پــس بایــد درس بخوانــی«، »یــا ایــن شــخص  احمــق. ا
دوســت اســت یــا دشــمن، لیکــن دوســت نیســت؛ پــس دشــمن اســت«.

کــه در آنهــا ذکــر نشــده و همیــن  در مثال هــاى مذکــور شــق ســومی هــم قابــل فــرض اســت 
گردیــده اســت. امــر موجــب مغالطــه 

8. مغالطــه ترکیــب؛ ماننــد: »ایــن دســتگاه بهتریــن دســتگاه اســت؛ زیــرا تمــام قطعــات آن 

کل آن نســبت داده شــود، چنیــن  ع اســت«. هــرگاه حکــم اجــزاى یــک مرکــب بــه  از بهتریــن نــو
کــه همیشــه ســرایت دادن  مغالطــه اى روى خواهــد داد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــرورى اســت 
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ــزى اســت؛ پــس  کل مغالطــه نیســت؛ ماننــد: »همــه قطعــات ایــن دســتگاه فل ــه  حکــم اجــزا ب
ایــن دســتگاه فلــزى اســت«.

کل یــک  کــه حکــم مربــوط بــه  9. مغالطــه تقســیم؛ ایــن مغالطــه هنگامــی روى می دهــد 

مجموعــه، بــه تــک تــک افــراد و اجــزاى آن ســرایت داده شــود؛ ماننــد: »او در یــک مؤسســه 
کار می کنــد؛ پــس بایــد آدم مهمــی باشــد«. بســیار مهــم و معتبــر 

ــار  کــه شــخص تنهــا معی خ می دهــد  کثــرت؛ ایــن مغالطــه هنگامــی ر ــه  10. مغالطــه توســل ب

کثــرت و فراوانــی آن بدانــد؛ ماننــد: »ایــن مقالــه علمــی و معتبــر اســت؛ زیــرا  گــزاره اى را  صــدق 
کنــون بــه چندیــن زبــان زنــده دنیــا ترجمــه شــده اســت«. تا

11. مغالطــه علــت شــمردن امــر مقــدم؛ ماننــد: »هــر وقــت تیــم مــا در ایــن شــهر مســابقه داده 

کــرده اســت؛ پــس نبایــد در ایــن شــهر مســابقه بدهیــم«. ایــن  گــذار  نتیجــه را بــه حریــف وا
کــه نمی تــوان همــواره هــر امــر مقدمــی را علــت امــر مؤخــرى  مغالطــه از آن رو واقــع شــده اســت 

دانســت.

12. مغالطــه پهلــوان پنبــه؛ ماننــد: »حجــاب، یعنــی زندانــی متحــرک بــراى زن؛ زیــرا بــه 

موجــب حکــم حجــاب زن بایــد همیشــه و در هــر حــال از روپوش، پوشــیه و چادر ســیاه اســتفاده 
کــه شــخص از  خ می دهــد  کســی را«. ایــن مغالطــه در جایــی ر کســی او را ببینــد و نــه او  کنــد، نــه 
نقــد یــک مطلــب قــوى عاجــز اســت و بدیــن جهــت بــا ارائــه تصویــر ضعیــف و سســت، در صــدد 
رد آن بــر می آیــد. بــه جــاى مبــارزه بــا پهلــوان اصلــی، پهلوانــی دروغیــن می ســازد و آن را بــر 

ــد. ــن می کوب زمی

کامــل نامیّســر؛ ماننــد: »مــن در انتخابــات ریاســت جمهــورى شــرکت نمی کنــم؛  13. مغالطــه 

کاندیداهــا همــه شــرایط مطلــوب را ندارنــد«. ایــن مغالطــه هنگامــی روى  زیــرا هیــچ یــک از 
گزینــه  گرفتــن محدودیت هــا و شــرایط، تنهــا بــه  کــه در نقــد یــک امــر بــا نادیــده  می دهــد 

کــه عملــی و شــدنی نیســت. مطلوبــی بیندیشــیم 

14. مغالطــه ارزيابــى يــک طرفــه؛ ماننــد: »هرگــز ازدواج نکــن! زیــرا تحمــل ســختی هاى آن را 

نخواهــی داشــت: محــدود شــدن آزادى شــخص، مســؤلیت ســنگین همســر و فرزنــدان، تأمیــن 
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کــه شــخص در مقــام  خ می دهــد  هزینه هــاى روزافــزون و... «. مغالطــه مذکــور هنگامــی ر
کنــد و وجــه دیگــر را نادیــده انــگارد. کتفــا  ارزیابــی، تنهــا بــه یکــی از دو جنبــه مثبــت یــا منفــی ا

کار  15. مغالطــه پیــش داورى؛ ماننــد: »همــه پزشــکان تنهــا بــراى منافــع شــخصی خــود 

ارائــه می کننــد بدانیــد حتمــًا  رایــگان  ایشــان خدمــات  کــه  گــر در جایــی دیدیــد  ا می کننــد. 
ــش فرضــی را در ذهــن خــود  ل، شــخص پی کاســه اســت«. در ایــن اســتدال ــر نیــم  کاســه اى زی
ــر مــردود  ــی ب کنــد، هــر چنــد دالیل ــه هیــچ عنــوان نمی خواهــد آن را رهــا  ــه ب ک ــرار داده اســت  ق

بــودن آن وجــود داشــته باشــد.

 

چکيده 

کــه از کــذب مقدمــه ناشــی شــده باشــند »مغالطــه در مــاده قیــاس« نامیــده   1. مغالطه هایــی 
می شــوند. 

 2. برخی از مهم ترین مغالطه ها در ماده قیاس عبارتند از:

1. مغالطــه ســنت گرایی؛ 2. مغالطــه ســنت گریزى؛ 3. مغالطــه عــدم ســابقه؛ 4. مغالطــه 
کاذب؛ 6. مغالطــه قیــاس مضمــر مــردود؛ 7. مغالطــه طــرد  تجــدد؛ 5.مغالطــه توســل بــه مرجــع 
کثــرت؛ 11.  شــقوق دیگــر؛ 8. مغالطــه ترکیــب؛ 9. مغالطــه تقســیم؛ 10. مغالطــه توســل بــه 
کامــل نامیّســر؛ 14.  مغالطــه علــت شــمردن امــر مقــدم؛ 12. مغالطــه پهلــوان پنبــه؛ 13. مغالطــه 

مغالطــه ارزیابــی یــک طرفــه؛ 15. مغالطــه پیــش داورى.

پرسش ها 

 1. ضمــن توضیــح معنــاى مغالطــه در مــاده قیــاس، مهم تریــن مغالطــات مــاده قیــاس را 
نــام ببریــد.

کنید. گرایی را با ذکر مثال بیان   2. مغالطه سنت 

گریزى را با ذکر مثال توضیح دهید.  3. مغالطه سنت 
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کنید.  4. مغالطه عدم سابقه را با ذکر مثال بیان 

گریزى توضیح دهید.  5. ضمن توضیح مغالطه تجدد تفاوت آن را با مغالطه سنت 

کنید. کاذب را با ذکر مثال بیان   6. مغالطه توسل به مرجع 

 7. مغالطه قیاس مضمر مردود را با ذکر مثال توضیح دهید.

 8. با ذکر مثال توضیح دهید مغالطه طرد شقوق دیگر چیست.

کنید.  9. مراد از مغالطه هاى ترکیب و تقسیم را تبیین 

کنید. کثرت را با ذکر مثال بیان   10. مغالطه توسل به 

کنید.  11. با ذکر مثال مغالطه علت شمردن امر مقدم را بیان 

 12. مقصود از مغالطه پهلوان پنبه را با ذکر مثال توضیح دهید.

کنید. کامل نامیسر را با ذکر مثال بیان   13. مغالطه 

 14. مغالطه هاى ارزیابی یک طرفه و پیش داورى را با ذکر مثال توضیح دهید.

* هم اندیشی 

ل نامربــوط  ل را از جملــه مغالطه  هــای اســتدال  1. چگونــه می  تــوان مغالطــه در مــاده اســتدال
دانست؟

گرایی با مغالطه عدم سابقه چه تفاوتی دارد؟  2. مغالطه سنت 

گریزی با مغالطه تجدد چه تفاوتی دارد؟  3. مغالطه سنت 

 4. آیا می  توان قیاس مضمر مردود را ضمیر نیز نامید؟

کثریــت اســت؟ بــه عبــارت  کثــرت در حقیقــت مغالطــه توســل بــه ا  5. آیــا مغالطــه توســل بــه 
کثــرت برقرار اســت؟ کثریــت و  کلــی ا دیگــر چــه نســبتی از نســبت  های چهارگانــه بیــن دو مفهــوم 

ــز  ــاع نی ل و دف ــتدال ــام اس ــا در مق ــد ی خ می ده ــد ر ــام نق ــه در مق ــوان پنب ــه پهل ــا مغالط  6. آی
ــد؟ ممکــن اســت تحقــق یاب
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مغالطـــــه بیرونی

ل بــه موجــب مغالطه  هــای بیرونــی  کاری در اســتدال امــروزه بخــش قابــل توجهــی از غلــط 
کامــل آنهــا نیازمنــد  کــه اســتقراء  اســت. مغالطه  هــای بیرونــی از چنــان تنوعــی برخوردارنــد 
تألیــف رســاله های مســتقلی در ایــن زمینــه اســت. در پرتــو آشــنایی بــا مغالطــات بیرونــی مــی -
گیــری  تــوان از افتــادن در دام بســیاری از مغالطــات رایــج نجــات یافــت. در ایــن درس ضمــن فرا

ع از مغالطــه بــا برخــی از مهم تریــن آنهــا آشــنا می شــویم. تعریــف ایــن نــو

 

ونی  مغالطه هاى بير

ل اســت  ج از متــن اســتدال مغالطــه بیرونــی )عرضــی یــا اجــزاى بیرونــی مغالطــه( امــورى خــار
گاه مانــع  گاه موجــب ایجــاد اذعانــی نادرســت و  ــا ایجــاد فضــاى روحــی و ذهنی خــاص،  کــه ب

شــکل گیرى اذعــان درســت می شــود.

ل« و مقســم مغالطــه، »هــر روش نادرســت در  هرچنــد مقســم صناعــات خمــس، »اســتدال
ج از اســتداللند، امــا  جریــان تفکــر« اســت و بــا نــگاه دقیــق اجــزاى بیرونــی مغالطــه، امــورى خــار
ع بســیار ایــن دســته و نیــز نقــش مؤثــر آنهــا در رهزنــی هاى فکــرى و غلــط کارى هاى  نظــر بــه تنــو

ح برخــی از مهم تریــن آنهــا می پردازیــم. اســتداللی، بــه طــر

ــی  ــا فان ــکارى ب ــه هم ــر ب ــن حاض ــنگ(؛ »م ــه از راه س ــتدالل )مغالط ــتن راه اس ــه بس 1. مغالط

نیســتم. احســاس بــدى نســبت بــه او دارم. ایــن چیزهــا دلیــل بــردار نیســت، مــن از چهــره افــراد 
کــه مغالطه گــر ادعــاى  خ می دهــد  می فهمــم چــه جــور آدمــی هســتند«. ایــن مغالطــه در جایــی ر
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کنــد تــا  ل قطــع  ل ناپذیــر جلــوه دهــد و بــا ایــن ترفنــد رابطــه اش را بــا اســتدال خــود را اســتدال
کســی  در پــی دلیــل برنیایــد.

کــه نیــاز   2. مغالطــه هــر بچــه مدرســه اى می دانــد؛ ماننــد: »ایــن مطلــب روشــن تر از آن اســت 

کــه هیــچ ســوادى ندارنــد آن را تصدیــق می کننــد«.  کســانی هــم  بــه دلیــل داشــته باشــد، حتــی 
کــه در واقــع بدیهــی نیســت  کــه شــخص ادعاى خــود را  ایــن مغالطــه هنگامــی روى می دهــد 
کــه دلیــل خواســتن در  کســی مطالبــه دلیــل نکنــد؛ چــرا  کــه  به گونــه اى بدیهــی جلــوه دهــد 

کــه مســئله بدیهــی  اســت، نشــانه جهــل پرســش گر خواهــد بــود. جایــی 

ــذات مفطــور هــر انســانی و از جبلیــات او اســت  3. مغالطــه فضــل فروشــی؛ ماننــد: »حــب ال

و بــه صیانــة الــذات منتــج می شــود. آن نیــز جلــب النفــع و دفــع الضــرر مــی آورد«. مقصــود ایــن 
اســت: هــر انســانی خــود را دوســت دارد و بدیــن جهــت می خواهــد عمــر طوالنــی داشــته باشــد، 
کنــد.  کوتــاه می کنــد از خــود دور  هرچــه عمــر او را طوالنــی می کنــد بــه دســت آورد و هرچــه آن را 
ــا  گوینــده ضعــف ادعــا و شــخصیت علمــی خــود را ب کــه  ایــن مغالطــه در جایــی روى می دهــد 
ــا مخاطــب را چنــان مرعــوب  ــد ت کن ــان  اســتفاده از عبارت هــا و واژه هاى پیچیــده و دشــوار بی

کــه دیگــر بــه خــود اجــازه اظهارنظــر و مخالفــت ندهــد. ســازد 

کنــون نقــد و  4. مغالطــه توســل بــه جهــل؛ ماننــد: »مقالــه او دقیــق و عالمانــه اســت؛ زیــرا تا

ل کننده  کــه اســتدال خ می دهــد  اعتراضــی بــه آن دیــده نشــده اســت«. ایــن مغالطــه هنگامــی ر
بی اطاعــی خــود را دلیــل بــر مدعــا جلــوه می دهــد.

5. مغالطــه تکــرار؛ ماننــد: »بــراى چندمیــن بــار می گویــم تنهــا راه بــرون رفــت از بــن بســت 

کســی بــه جــاى اقامــه  گــر  سیاســی موجــود، قبــول دموکراســی بــه معنــاى واقعــی آن اســت«. ا
کنــد مرتکــب چنیــن  دلیــل بــر مدعــاى خــود، بــا تکــرار آن بخواهــد شــنونده را بــه قبــول آن وادار 

مغالطــه اى شــده اســت.

کلمــات ارزشــی؛ ماننــد: »مــن در اعتقــادات خــود ثابت قــدم و اســتوار!!  6. مغالطــه اســتفاده از 

کســی در  گــر  ــاره  ســخن خــود بــی جهــت لجاجــت و تعصــب!! می ورزیــد«. ا هســتم و شــما درب
ــا  ــا منفــی داشــته باشــد و ب ــار ارزشــی مثبــت ی ــه ب ک ــد  کن ــزاره اى از واژه هایــی اســتفاده  گ ــان  بی
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برانگیختــن احساســات و عواطــف مخاطــب به طــور غیــر مســتقیم عقیــده اى نادرســت را بــه او 
کنــد مرتکــب چنیــن مغالطــه اى شــده اســت. القــا 

خــود  نوشــابه  را  کــوال  کوکا ســینما  ســتاره هاى  »همــه  ماننــد:  عوام فريبــی؛  مغالطــه   .7

گوینــده مخاطــب را از طریــق تحریــک  کــه  خ می دهــد  می داننــد«. ایــن مغالطــه هنگامــی ر
کــه در پرتــو ایــن همراهــی احســاس  گروهــی فــرا خوانــد، به طــورى  احساســات بــه همراهــی بــا 

کنــد. امنیــت و قــدرت 

8. مغالطــه تمجیــد )تله گــذارى(؛ ماننــد: »از شــخص محقــق، دانشــمند و فرهیختــه اى چون 

کنیــد«. در ایــن مغالطــه صفــت پســندیده و  شــما بســیار بعیــد می دانــم بــا نظــر بنــده مخالفــت 
زیبایــی بــه طرفــداران یــک عقیــده نســبت داده می شــود تــا مخاطــب بــه پذیــرش آن ترغیــب 

شــود.

کــردن چــاه(؛ ماننــد: »آمــوزش مختلــط دختــران و پســران امــرى  9. مغالطــه تنقیــص )مســموم 

کــه در مســائل جنســی دچــار بیمــارى و عقــده حقارت انــد بــا  کســانی  پســندیده اســت؛ زیــرا تنهــا 
آن مخالف انــد«. در ایــن مغالطــه، شــخص بــا نســبت دادن نقــاط ضعــف واقعــی یــا غیــر واقعی، 

مخاطــب را در موضــع انفعالــی قــرار داده و ناخواســته او را وادار بــه پذیــرش مدعــا می کنــد.

10. مغالطــه تطمیــع؛ ماننــد: »بــا رأى دادن بــه نامــزد حــزب مــا، دســتمزد همــه حقوق بگیران 

کــه شــخص بــا دادن هدایــا  خ می دهــد  50% افزایــش خواهــد یافــت«. ایــن مغالطــه هنگامــی ر
کــه ناخواســته نســبت  و امتیازاتــی مخاطــب را در فضــاى روحــی خاصــی قــرار دهــد به گونــه اى 

بــه پذیــرش عقیــده اى یــا درســتی عملــی بــا او همــراه شــود.

کــره بــا آمریــکا خــوب اســت؛ زیــرا ایــن امــر موجــب می شــود  11. مغالطــه تهديــد؛ ماننــد: »مذا

تــا ناوگان هــاى نظامــی غول پیکــر آمریــکا از خلیــج فــارس بیــرون رود«. ایــن مغالطــه هنگامــی 
کــه مغالطه گــر بــا توســل بــه تهدیــد، ســخن یــا عمــل نادرســت را به عنــوان امــر  صــورت می گیــرد 

کنــد. شایســته تحمیــل 

12. مغالطــه توســل بــه اقتــدار؛ ماننــد: »بی شــک جانیــان ایــن حادثــه بــه زودى دســتگیر 

ــا قــدرت تمــام امــان آنهــا را ســلب خواهــد  ــر مــا ب ــرا پلیــس هوشــمند و تاش گ خواهنــد شــد؛ زی
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کســی به طــور مســتقیم تهدیــد نمی شــود ولــی بــا فراهم کــردن زمینــه  کــرد«. در ایــن مغالطــه 
پذیــرش اقتــدار، نگــرش فــرد تغییــر داده می شــود.

ــه  کارخان ــد او را از  ــر دزد اســت امــا نبای کارگ 13. مغالطــه دل ســوزى؛ ماننــد: »هــر چنــد ایــن 

کــرد؛ زیــرا در ایــن صــورت همســر بیمــار او رنجورتــر شــده و فرزنــدان خردســال وى دچــار  اخــراج 
ــا ایجــاد ترحــم و دل  کمبودهــاى شــدید اقتصــادى خواهنــد شــد«. در ایــن مغالطــه شــخص ب

ــاورى غلــط می رســاند. ــه ب ســوزى در مخاطــب، او را ب

14. مغالطــه آرزو انديشــی؛ ماننــد: »دوســت مــا بــه زودى ســامتی خــود را بــاز خواهــد یافــت؛ 

بــه ارمغــان خواهــد آورد«. مغالطــه  بــراى مــا  را  بــا او لحظــات بســیار شــیرینی  زیــرا زندگــی 
کــه شــخص مطلبــی را تنهــا بــه دلیــل آنکــه آرزو دارد چنیــن  خ می دهــد  آرزومنــدى هنگامــی ر

کــرده اســت. کــه مقدمــات و اســباب آن را فراهــم  ــه بــه آن دلیــل  کنــد ن ــاور  باشــد ب

فقــر  مــا،  معتقــدم مهم تریــن مشــکل  »مــن  ماننــد:  از ديگــران؛  15. مغالطــه طلــب دلیــل 

کنیــد«. در ایــن مغالطــه شــخص ادعایــی  گــر شــما مخالفیــد دلیل تــان را بیــان  فرهنگــی اســت؛ ا
ح می کنــد و بــه جــاى آنکــه بــر درســتی آن دلیــل بیــاورد، بــار برهــان را بــه دوش مخاطــب  را مطــر

می گــذارد.

ح شــما مطلــب تــازه اى نبــود؛ زیــرا مســئله  16. مغالطــه »اينکــه چیــزى نیســت«؛ ماننــد: »طــر

ح نکــرد«. در ایــن مغالطــه، شــخص بــا بی اهمیــت جلــوه دادن اندیشــه  قابــل توجهــی را مطــر
گــذارى او بــر دیگــران می شــود. طــرف مقابــل مانــع تأثیــر 

کــه شــما دربــاره ضــرورت آزادى در  17. مغالطــه »حــرف شــما مبهــم اســت«؛ ماننــد: »مقالــه اى 

گوینــده بــا بــه کار بــردن واژه هــاى  کــه  جامعــه نوشــته اید بــه غایــت مبهــم اســت«. همان طــور 
مبهــم می توانــد زمینــه مغالطــه را فراهــم ســازد، شــنونده نیــز می توانــد بــا مبهم خوانــدن ســخِن 
کار از پاســخ دادن طفــره مــی رود و  روشــن و غیــر مبهــم مرتکــب مغالطــه شــود؛ زیــرا بــا ایــن 

ــوه می دهــد. گوینــده را ضعیــف جل کام  به صــورت ضمنــی 

ــر مباحــث  ــل تســلط ب ــه دلی ــد: »متأســفانه شــما ب 18. مغالطــه »اينکــه مغالطــه اســت«؛ مانن

خ می دهــد  منطقــی به راحتــی در مطالــب خــود سفســطه می کنیــد«. ایــن مغالطــه هنگامــی ر
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کــه ســخن طــرف مقابــل را بــدون دلیــل، مغالطــی بخوانیــم.

 19. مغالطــه تکذيــب؛ ماننــد: »ادعــاى شــما چیــزى جــز توهــم یــا یک دروغ محض نیســت«. 

گویــی بــه طــرف مقابــل، صرف نظــر از اینکــه به لحــاظ دینــی و  نســبت دادن بــی اســاس دروغ 
اخاقــی مجــاز نیســت، بــه جهــت منطقــی نیــز مغالطــه بــه حســاب می آیــد.

کــردن و تکبیــر  کــف زدن، صلــوات ختــم  20. مغالطــه پارازيــت؛ ماننــد: »ایجــاد ســر و صــدا، 

کــه هنــگام  گفتــن بی مــورد در ضمــن ســخنرانی ها«. ایــن مغالطــه هنگامــی اتفــاق می افتــد 
گوینــده به وســیله صــدا، حرکــت، ســخن یــا اشــاره اى مانــع انتقــال  بیــان مطلبــی از ســوى 

ــه مخاطــب شــویم. ــام ب درســت پی

نــدارد، نویســنده آن  21. مغالطــه توهیــن و اســتهزا؛ ماننــد: »ایــن مقالــه ارزش خوانــدن 

ــار بــه جــرم دزدى و جنایــت دســتگیر شــده اســت«. در  کــه چندیــن ب شــخص هــرزه اى اســت 
ایــن مغالطــه شــخص از نقــد علمــِی اّدعــاى طــرف مقابــل عاجــز اســت و بــا توهیــن و اســتهزا، 

کام او را غیــر معتبــر جلــوه می دهــد. چهــره او را مخــدوش می کنــد و بدیــن ترتیــب 

گفــت قطارهــا بایــد ســر وقــت و بــدون تأخیــر  کــه  کســی  22. مغالطــه منشــأ؛ ماننــد: »اولیــن 

کننــد دیکتاتــور مشــهور موســیلینی بــود؛ پــس ایــن ســخن پذیرفتنــی نیســت«. در ایــن  حرکــت 
مغالطــه شــخص در مقــام نقــد یــک ســخن، شــخصیت نکوهیــده یــا خوش نامــی را به عنــوان 
گفتــه معرفــی می کنــد و از منفــور یــا محبــوب بــودن آن فــرد،  کــه آن مطلــب را  کســی  نخســتین 

خطــا یــا درســت بــودن ســخن را نتیجــه می گیــرد.

23. مغالطــه انحــراف رفتــن؛ ماننــد: »در مــورد آلودگــی ســبزیجات بــه جهــت آبیــارى شــدن 

گفــت: در هــر حــال ســبزیجات سرشــار از ویتامین هایــی اســت  به وســیله فاضــاب شــهرى  بایــد 
کــه بــراى ســامت انســان مفیــد می باشــد. مثــًا هویــج سرشــار از ویتامیــن »آ«، نعنــاع پــر از 
ح موضوعــی جدیــد،  کــه شــخصی بــا طــر ویتامیــن »ث« و اســفناج داراى آهــن اســت«. هنگامــی 

کنــد مرتکــب ایــن مغالطــه شــده اســت. ع اصلــی منحــرف  اذهــان را از موضــو

یــاد  بــه  مــرا  شــما  جدیــد  »نظریه پردازى هــاى  ماننــد:  بى ربــط؛  شــوخی  مغالطــه   .24

کتشــافات  ــه بســیارى از ا ک ــدازد  ع شــهیر امریکایــی آقــاى ادیســون می ان خّاقیت هــاى مختــر
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گــوش نمــی داد  کســی  گــوش خــود می دانســت. وى چــون بــه ســخن  خــود را مرهــون ســنگینی 
کــه شــخص در یــک بحــث و مناظــره از آوردن  هــر روز پدیــده اى نــو اختــراع می کــرد«. هنگامــی 
کــه ربطــی بــه بحــث نــدارد ســبب چنیــن مغالطــه اى  ح طنــزى  ــا طــر ــوان شــود ب ل نات اســتدال

می شــود.

گفتــم پــول غــذا را حســاب می کنــم ولــی   25. مغالطــه توســل بــه معنــاى لغــوى؛ ماننــد: »مــن 

کــه شــخص بــا  کــه آن را پرداخــت نیــز می کنــم«. ایــن مغالطــه هنگامــی اتفــاق می افتــد  نگفتــم 
جمــود در معنــاى لغــوى، معنــاى متعــارف لفــظ را نادیــده بگیــرد.

کــه مــرا بــه خاطــر مدیریــت ایــل و تبــارى  26. مغالطــه تــو هــم همین طــور؛ ماننــد: »شــما 

ســرزنش می کنیــد خــود نیــز در انتخــاب مدیــران ارشــد از خویشــان و اقــوام پــدرى، فــردى را 
بی نصیــب نگذاشــته اید«. در ایــن مغالطــه، شــخص بــراى توجیــه اشــتباه کارى خــود، دیگــرى 

ــد. ــی می کن ــش معرف ــد خوی ــز مانن را نی

گــرم اســت و دانش پژوهــان نیــز   27. مغالطــه »البتــه... ... . امــا«؛ ماننــد: »هــر چنــد هــوا 

کاس را ادامــه دهیــم«. در ایــن  کــه چنــد ســاعت دیگــر  به شــدت خســته اند امــا شایســته اســت 
مغالطــه، فــرد بــا اعتــراف بــه مشــکات موجــود انتظــار دارد مخاطــب از توجــه بــه اعتراض هــاى 

کنــد. موجــه خــوددارى 

28. مغالطــه تبعیض طلبــی )يــک بــام و دو هــوا(؛ ماننــد: »شــما بــا مــا همان طــور رفتــار می کنیــد 

کســی انتظــار  کــه  خ می دهــد  ــا دیگــران، ایــن درســت نیســت«. ایــن مغالطــه هنگامــی ر ــه ب ک
گیــرد؛ در حالــی   گفتــار او بــا معیــارى متفــاوت بــا دیگــران مــورد ارزیابــی قــرار  داشــته باشــد رفتــار و 

کــه ایــن تفاوت گــذارى فاقــد دلیــل موجــه اســت.

ــه اســت«، در  کتــاب و مقال 29. مغالطــه بزرگ نمايــى؛ ماننــد: »او نویســنده بیــش از یکصــد 

کوچــک اســت. در چنیــن مغالطــه اى بــا  کتــاب و نــود و نــه مقالــه  کــه آثــار او شــامل دو  صورتــی 
کــم رنــگ جلــوه داده می شــود. کــردن عنوانــی عــام، جنبه هــاى دیگــر یــک واقعیــت،  برجســته 

کوچک نمايــى؛ ماننــد: »آثــار علمــی او اهمیــت چندانــی نــدارد؛ زیــرا بیشــتر  30. مغالطــه 

واقعیــت  مغالطــه،  ایــن  در  اســت«.  کنــده  پرا تک نگاره هــاى  به صــورت  وى  مکتوبــات 
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کنــد. جلــوه  هســت  آنچــه  از  کوچک تــر  کــه  می شــود  گــزارش  به گونــه اى 

 

چکيده 

ل  ج از متــن اســتدال  1. مغالطــه بیرونــی )عرضــی یــا اجــزاى بیرونــی مغالطــه( امــورى خــار
ــا ایجــاد فضــاى روحــی و ذهنی خــاص موجــب ایجــاد اذعانــی نادرســت می شــود. کــه ب اســت 

 2. برخی از مهم ترین انواع مغالطه هاى بیرونی عبارتند از: 

ل )مغالطــه از راه ســنگ(؛ 2. مغالطــه »هــر بچــه مدرســه اى  1. مغالطــه بســتن راه اســتدال
می دانــد«؛ 3. مغالطــه فضــل فروشــی؛ 4. مغالطــه توســل بــه جهــل؛ 5. مغالطــه تکــرار؛ 6. 
کلمــات ارزشــی؛ 7. مغالطــه عوام فریبــی؛ 8. مغالطــه تمجیــد )تله گــذارى(؛  مغالطــه اســتفاده از 
9. مغالطــه »تنقیــص«؛ 10. مغالطــه »تطمیــع«؛ 11. مغالطــه »تهدیــد«؛ 12. مغالطــه »توســل بــه 
اقتــدار«؛ 13. مغالطــه »دل ســوزى«؛ 14. مغالطــه »آرزو اندیشــی«؛ 15. مغالطــه »طلــب دلیــل 
ــت«؛  ــم اس ــما مبه ــرف ش ــه »ح ــت«؛ 17.مغالط ــزى نیس ــه چی ــه »اینک ــران«؛ 16. مغالط از دیگ
18. مغالطــه »اینکــه مغالطــه اســت«؛ 19. مغالطــه »تکذیــب«؛ 20. مغالطــه »پارازیــت«؛ 21. 
مغالطــه »توهیــن و اســتهزا«؛ 22. مغالطــه »متشــابه«؛ 23. مغالطــه »انحراف رفتــن«؛ 24. 
مغالطــه »شــوخی بی ربــط«؛ 25. مغالطــه »توســل بــه معنــاى لغــوى«؛ 26. مغالطــه »تــو هــم 
همین طــور«، 27. مغالطــه »البتــه... امــا«؛ 28. مغالطــه تبعیض طلبــی )یــک بــام و دو هــوا(؛ 

29. مغالطــه »بزرگ نمایــی«؛ 30. مغالطــه »کوچک نمایــی«.

پرسش ها 

ــام  ــواع مغالطه هــاى بیرونــی را ن  1. ضمــن تعریــف مغالطــه بیرونــی برخــی از مهم تریــن ان
ببریــد.

ل، هــر بچــه مدرســه اى می دانــد و فضــل فروشــی را بــا   2. مغالطه هــاى بســتن راه اســتدال
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ذکــر مثــال توضیــح دهیــد.

کلمــات ارزشــی را بیــان   3. بــا ذکــر مثــال مغالطه هــاى توســل بــه جهــل، تکــرار و اســتفاده از 
. کنید

 4. مقصود از مغالطه هاى عوام فریبی، تمجید و تنقیص چیست؟ توضیح دهید.

 5. مغالطه هاى تطمیع، تهدید و توسل به اقتدار را توضیح دهید.

 6. چگونه می توان مغالطه هاى دل سوزى و آرزواندیشی را مرتکب شد.

 7. مغالطه هاى طلب دلیل از دیگران و منشأ آن را با ذکر مثال توضیح دهید.

ــه  ــه مغالط ــت«، »اینک ــم اس ــما مبه ــرف ش ــت«، »ح ــزى نیس ــه چی ــاى »اینک  8. مغالطه ه
کنیــد. ــا ذکــر مثــال بیــان  اســت« و »تکذیــب« را ب

 9. چگونگــی رخــداد مغالطه هــاى »پارازیــت«، »توهیــن و اســتهزا«، »متشــابه«، »انحــراف 
رفتــن« و »شــوخی بــی ربــط« را بــا ذکــر مثــال توضیــح دهیــد.

 10. مغالطه هــاى »توســل بــه معنــاى لغــوى« و »تــو هــم همیــن طــور« را بــا ذکــر مثــال بیــان 
. کنید

 11. توضیح دهید مقصود از مغالطه هاى »البته... . . اّما« و »تبعیض طلبی« چیست.

 12. مغالطه هاى »بزرگ نمایی« و »کوچک نمایی« را توضیح دهید.

* هم اندیشی 
کــه در آن از فضاســازی  هایی چــون  کنیــد   1. آیــا می توانیــد مغالطه  هــای بیرونــی را ســراغ 

نــور، صــدا و تصویــر اســتفاده شــده  باشــد؟ چگونــه؟

 2. چنانچــه روزنامــه  ا ی تیترهــای خبــری خــود را بــی جهــت بــا حــروف بســیار بــزرگ و یــا 
کوچــک نمایــی شــده   اســت؟ چــرا؟ کنــد آیــا مرتکــب مغالطــه بزرگ نمایــی و  کوچــک چــاپ 

کنه و وجه را با مغالطه بزرگ نمایی مقایسه نمایید.  3. مغالطه 

گویــش مردمان   4. آیــا پوشــیدن لباس هــای بومــی یــک محــل و صحبــت کردن بــه زبان و 
ل بــر یــک ادعــا می توانــد به عنــوان یکــی از مغالطه  هــای بیرونــی معرفــی  آن دیــار هنــگام اســتدال
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شود؟

ــی  ــدس و..... در معرف ــر، مهن ــتاد، دکت ــون: اس ــی چ ــن عناوین ــری دروغی کارگی ــه  ــا ب  5. آی
ل وی بــرای اثبــات یــک ادعــا، مغالطــه اســت؟ چــرا و چگونــه؟ یــک فــرد قبــل از بیــان اســتدال
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درسپنجاهوششم

جــــــــــــــدل 
مقدمه

کــه هــر چنــد مفیــد تصدیــق  ل اســت  پیش ــتر دانســتیم1 صناعــت جــدل نوعــی از اســتدال
جــازم اســت امــا مطابقــت آن بــا حقیقــت، الزامــی نیســت.

در میــان صناعــات خمــس پــس از برهــان و مغالطــه، جــدل از اهمیــت ویژه ــای برخــوردار 
گیــری آن، و مقایســه آن بــا  اســت. در ایــن درس بــا تعریــف جــدل، تاریخچــه و ضــرورت فرا

برهــان و مغالطــه، آشــنا خواهیــم شــد.         

 

تعریف جدل 

جــدل در لغــت بــه معنــاى ســتیزه جویی و لجاجــت ورزیــدن در خصومت هــاى اســتداللی 
ج می شــود.  گاه از حــدود عــدل و انصــاف خــار کیــد و نیرنــگ همــراه اســت و  کــه غالبــًا بــا  اســت 
کــه آدمــی بــا آن می توانــد از مقدمــات مســلم و  امــا در اصطــاح عبــارت اســت از: صناعتــی 2 
کــرده، مطالــب مــورد نظــر خویــش  مــورد قبــول طــرف مقابــل و یــا از مقدمــات مشــهور اســتفاده 

کنــد. را اثبــات یــا رد 

بــا توجــه بــه تعریــف اصطاحــی جــدل، تفاوتــی آشــکار بیــن جــدل و مناظــره وجــود خواهــد 
داشــت؛ چــه اینکــه نظــر بــه مقصــود اصلــی از جــدل، یعنی »الزام و اســکات خصم«، در بســیارى 
از اوقــات، حیله گــرى در بحــث بــراى رســیدن بــه مقصــود، امــرى اجتنــاب ناپذیــر اســت؛ حــال 
کــه داراى عقیــده اى مخالف انــد بــا  آنکــه در مناظــره چنیــن نیســت. در مناظــره، دو طــرف 

1  در درس 43.
ل در ایــن بخــش از منطــق بــا یکدیگــر تســاوق  ل اســت. بــه عبــارت دیگــر صناعــت و اســتدال 2 . منظــور منطقــی از صناعــت، اســتدال

دارند.
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یکدیگــر بــه بحــث می پردازنــد، بــدون آنکــه قصــد الــزام یــا اســکات یکدیگــر را داشــته باشــند. 

گفتمــان خاصــه نمی شــود؛  شــایان توجــه اینکــه، جــدل و مناظــره تنهــا در میــدان ســخن و 
کتاب هــا، مجله هــا، روزنامه هــا و... نیــز صحنــه پیــکار و جــدال قلم هــا اســت. در  صفحــات 
گاه بــه مراتــب داغ تــر و  عصــر مــا و در روزگار »رایانــه« و »اینترنــت« عرصــه این گونــه جدل هــا 

ــت. ــارى اس گفت ــاى  ــر از جدل ه جدى ت

ورت فراگيرى جدل  تاریخچه و ضر

ــاى  ــی از غرض ه ــوان یک ــّد می ت ــه ج ــه ب ک ــت  ــی اس ــا اهمیت ــیار ب ــن بس ــدل، ف ــت ج صناع
تدویــن دانــش منطــق را ارائــه آموزه هــاى ایــن صناعــت دانســت. نظــر بــه ســهم به ســزا و 
ل و »اســکات خصــم«، متخصصــان صناعــت مذکــور بــر آن  بی بدیــل فــن جــدل در اســتدال
کننــد، و آموزه هــاى آن را  شــده اند تــا دانشــی مســتقل را بــراى تأمیــن هــدف فــن جــدل تدویــن 

در قالــب علمــی ممتــاز بــه عاقه منــدان تعلیــم دهنــد.

کتاب هــاى متعــددى در ایــن زمینــه به خصــوص بــراى دانــش پژوهــان علــم  تدویــن 
کــه بــه نحــوى در مناظــرات سیاســی،  کســانی  کام و حتــی فقــه اســتداللی و نیــز  فلســفه، 
گیــرى  گویــا بــر اهمیــت فرا ح می رونــد شــاهدى  فرهنگــی و دینــی بــه مصــاف چالش هــاى مطــر

ــت. ــت اس ــن صناع  ای

ــد ایــن دانــش بــه خوبــی  بــا مراجعــه بــه تاریــخ علــم منطــق و دقــت در تاریــخ و محــل تول
کــه مجهــز شــدن بــه فنــون و آداب »غلبــه« هنــگام بحــث  می تــوان بــه ایــن نکتــه دســت یافــت 
و مناظــره، بی تردیــد یکــی از انگیزه هــاى اساســی بــراى تعلیــم و تعلــم دانــش منطــق بــه شــمار 

می آمــده اســت.

کام،  گســترش دامنــه علــم  در میــان مســلمانان رشــد و توســعه فــن مناظــره، بیشــتر پــس از 
فلســفه و فقــه اتفــاق افتــاده اســت؛ چــه اینکــه متکلمــان، فیلســوفان و فقیهــان بــراى اثبــات 
کــه در پــی خواهــد  ل بودنــد و در ایــن مســیر بــه عللــی  گزیــر از اســتدال درســتی آرا و عقایــد خــود نا
گذاردنــد و بــه جــدل روى آوردنــد. برخــی از مهم تریــن  گاه ناچــار جانــب برهــان را فــرو  آمــد 

گذاشــتن برهــان و اســتفاده از جــدل عبــارت اســت از: کنــار  دالیــل 
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1. درســت نبــودن مدعــاى شــخص از یــک ســو و عــدم امــکان اقامــه برهــان بــر آن از ســوى 
دیگر؛

2. دشوار بودن فهم برهان براى توده مردم؛

کننده براى سازمان دهی برهان و یا درک صحیح آن؛ ل  3. عجز و ناتوانی استدال

4. تناسب نداشتن فهم برهان، براى بسیارى از نوآموزان یک رشته علمی.

به لحــاظ تاریــخ فلســفه، جــدل یــا مناظــره به معنــاى درســت و دقیــق آن همــان روش 
ــه اوج خــود رســیده اســت. بعدهــا ارســطو  ــار افاطــون ب ــه در آث ک »دیالکتیــک« ســقراط اســت 
ــا طوبیقــا پدیــد آمــد. بــه  قواعــد ایــن فــن را مــدون ســاخت و بــه ایــن ترتیــب رســاله توپیــک ی
کتــاب  کــه بــر ایــن فــن مشــتمل اســت،  کتابــی را  گفتــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی: »معلــم اول 
کتــاب مشــتمل بــر ذکــر  کثــر ایــن  مواضــع خوانــده اســت و آن معنــاى لفــظ طوبیقــا اســت؛ چــه ا
کتاب هــاى منطقــی بــه پیــروى از شــیخ الرئیــس  مواضــع می باشــد«1. ایــن مبحــث در بیشــتر 

ابوعلــی ســینا، فــن »جــدل« نامیــده شــده اســت.

بــا یکدیگــر  ارتبــاط  اینکــه مؤلفــان اســامی معمــوال جــدل و مناظــره را در  نکتــه دیگــر 
خواجــه  چنان کــه  آورده انــد.  جــدل  کتــاب  ذیــل  را  مناظــره  آداب  گاهــی  و  ســاخته  ح  مطــر
کتاب هــاى »تجریداالعتقــاد« قســمت مقدمــه آن - کــه یــک دوره منطــق اســت - و  نصیــر در 
ــا ایــن همــه بیــن جــدل و مناظــره  کــرده اســت. ب ــه همیــن طریــق عمــل  »اســاس االقتباس« ب

کــه در تعریــف جــدل خواهــد آمــد. تفــاوت ظریفــی وجــود دارد 

کریــم تقریبــا بیســت و نه 2مــورد ایــن مــاده  نظــر بــه اهمیــت خــاص ایــن صناعــت، در قــرآن 
کــه البتــه در تمامــی مــوارد یــک معنــا مــراد  )جــدل( بــه  صورت هــاى مختلــف ذکــر شــده اســت 

نیســت.

ــد و  ــه داراى عقای ک ــانی  ــر انس ــراى ه ــن ب ــن ف ــرى ای گی ــد، فرا ــه آم گفت ــه  ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
کامــی و فلســفی اســت و در زندگــی اجتماعــی خــود،  آراى دینــی، سیاســی، اجتماعــی، فقهــی، 

1 . اساس االقتباس، ص 451.
کهــف / 56؛  ــه / 1؛ عنکبــوت / 46؛ اعــراف / 71؛ نســاء / 109؛  2 . نســاء / 107 و 109؛ حــج /3، 8 و 68؛ نحــل / 111؛ مجادل
لقمــان / 20؛ غافــر / 4، 5، 35، 56 و 69؛ هــود /32 و 74؛ انعــام /25 و 121؛ رعــد / 13؛ شــورا / 35؛ انفــال / 6؛ نحــل / 125؛ 

کهــف / 54؛ زخــرف / 58؛ بقــره / 197.
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ــت. ــرورى اس ــود ض ــره می ش ــه و مناظ ــر مباحث ــته درگی ــا ناخواس ــته ی خواس

مقایسه جدل با برهان 

کــه مفیــد تصدیق انــد، امــا تفاوت هــاى  هــر چنــد جــدل و برهــان هــر دو اســتداللی هســتند 
مهمــی نیــز بــا یکدیگــر دارنــد.

کــه مطابــق بــا حــق بــودن در نتیجــه آن اعتبــار نشــده  1. جــدل، مفیــد تصدیقــی اســت 
اســت؛ امــا در برهــان نــه تنهــا چنیــن امــرى اعتبــار شــده بلکــه در متــن واقــع نیــز چنیــن امــرى 

محقــق اســت.

امــا  باشــد؛  بــا واقــع(  ثابــت مطابــق  یقینــی )تصدیــق جــازم  بایــد  برهــان  2. مقدمــات 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــل و ب ــرف مقاب ــول ط ــلم و مقب ــا مس ــد و ی ــهور باش ــد مش ــا بای ــدل ی ــات ج مقدم

مطابقــت آنهــا بــا واقــع شــرط نیســت.

گاه بــراى خــود  3. جــدل همــواره بــه دو شــخص متخاصــم قائــم اســت؛ ولــی اقامــه برهــان 
ــرى  ــراى دیگ ــد ب ــه بخواه ــر از اینک ــع نظ ــا قط ــانی - ب ــر انس ــرا ه ــرد؛ زی ــورت می گی ــخص ص ش
کنــد - خــود بــه برهــان و مقدمــات یقینــی بــراى درک  حقــی را اثبــات یــا ناصوابــی را ابطــال 

واقعیــت نیــاز دارد.

ل مباشــر منتــج  4. برهــان تنهــا بــه  صــورت قیــاس )بــر اســاس تعریــف مشــهور( یــا اســتدال
کــه بــه شــکل اســتقراء و  یقیــن )بنــا بــر تعریــف غیــر مشــهور(، تألیــف می شــود؛ برخــاف جــدل 

ــد. ــز می آی ــل نی تمثی

مقایسه جدل با مغالطه 

ک دارنــد: هــر دو در مقــام افــاده تصدیق انــد و  صناعــت جــدل بــا مغالطــه در دو امــر اشــترا
کــه در هــر مســئله اى شــخص  ع خــاص اختصــاص ندارنــد. بدیــن معنــا  دیگــر اینکــه بــه موضــو
ــد. امــا  ــا ابطــال نمای کنــد و نتیجــه مطلــوب را اثبــات ی ــا مغالطــه اســتفاده  ــد از جــدل ی می توان

کــرد: کــه از مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره  ــا یکدیگــر دارنــد  تفاوت هایــی نیــز ب

مبــادى  کــه  حالــی  در  اســت؛  مســلمات  و  مشــهورات  جــدل،  در  رفتــه  بــه کار  مقدمــات 
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اســت. مشــبهات  و  وهمیــات  مغالطــه،1 

هــر چنــد در جــدل شــخص در مقــام ایجــاد تصدیــق اســت، اّمــا مطابــق بــا حــق بــودن در 
آن اعتبــار نشــده اســت؛ در حالی کــه در مغالطــه، شــخص مغالطه گــر موظــف بــه ارائــه تصدیقــی 
ل، بــه چنیــن امــرى پایبنــد نبــوده و  کــه مطابــق بــا حــق باشــد، هــر چنــد در مقــام اســتدال اســت 

کــه در متــن واقــع مطابــق بــا حــق نیســت! اذعانــی را ایجــاد می کنــد 

 

چکيده 

 1. برخی از مهم ترین دالیل رشد و توسعه فن مناظره عبارت است از:

الــف. درســت نبــودن مدعــاى  شــخص از طرفــی و عــدم امــکان اقامــه برهــان بــر آن از 
ســوى دیگــر؛

ب. دشوار بودن فهم برهان براى توده مردم؛

کننده براى سازمان دهی برهان و یا درک صحیح آن؛ ل  ج. عجز و ناتوانی استدال

د. تناسب نداشتن فهم برهان براى بسیارى از نوآموزان یک رشته علمی.

کــه آدمــی بــا آن می توانــد از مقدمــات   2. جــدل در اصطــاح عبــارت اســت از: صناعتــی 
کــرده، مطالــب مــورد نظــر  مســلم و مــورد قبــول طــرف مقابــل و یــا از مقدمــات مشــهور اســتفاه 

کنــد. ــا رد  خویــش را اثبــات ی

کــه مقصــود اصلــی از جــدل »الــزام و اســکات   3. تفــاوت بیــن جــدل و مناظــره در ایــن اســت 
خصم« اســت.

 4. تفاوت هاى مهم جدل و برهان عبارت است از:

کــه مطابــق بــا حــق بــودن در نتیجــه آن اعتبــار نشــده  الــف. جــدل، مفیــد تصدیقــی اســت 

کــه بخــش دیگــری از  مغالطــه اســت به جــای اســتفاده از مشــهورات و مســلمات از مشــبهات  ــر در مشــاغبه  1 . بــه عبــارت دقیق ت
کــه بخــش دیگــری از مغالطــه اســت از وهمیــات و  ــه مســلمات( اســتفاده می شــود و در سفســطه  ــه مشــهورات و شــبیه ب )شــبیه ب

مشــبهات اســتفاده می شــود.
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اســت؛ امــا در برهــان نــه تنهــا چنیــن امــرى اعتبــار شــده اســت بلکــه در متــن واقــع نیــز چنیــن 
امــرى محقــق اســت.

ــا  ــد و ی ــهور باش ــد مش ــا بای ــدل ی ــات ج ــا مقدم ــد، ام ــی باش ــد یقین ــان بای ــات بره ب. مقدم
ــت. ــرط نیس ــع ش ــا واق ــا ب ــت آنه ــوان مطابق ــچ عن ــه هی ــل و ب ــرف مقاب ــول ط ــلم و مقب مس

گاه بــراى خــود  ج. جــدل همــواره بــه دو شــخص متخاصــم قائــم اســت؛ ولــی اقامــه برهــان 
شــخص صــورت می گیــرد.

ل مباشــر )طبــق غیــر مشــهور( تألیــف می شــود؛  د. برهــان تنهــا به صــورت قیــاس یــا اســتدال
کــه بــه شــکل اســتقراء و تمثیــل نیــز می آیــد. برخــاف جــدل 

ک دارند:   5. صناعت جدل با مغالطه در دو امر اشترا

الف. هر دو در مقام افاده تصدیق اند؛ 

ع خاص اختصاص ندارند. ب. به موضو

 6. تفاوت هاى مهم جدل و مغالطه در موارد ذیل است:

کــه دامنــه  الــف. قلمــرو جــدل تنهــا بــه حــوزه تصدیقــات محــدود می شــود، در صورتــی 
گیــرد. مغالطــه، عــاوه بــر تصدیقــات، تصــورات و تعریــف را نیــز دربرمــی 

ــادى  ــه مب ک ــی  ــت؛ در حال ــلمات اس ــهورات و مس ــدل، مش ــه در ج ــه کار رفت ــات ب ب. مقدم
ــت. ــبهات اس ــات و مش ــه، وهمی مغالط

ج. در جــدل، مطابــق بــا حــق بــودن، اعتبــار نشــده اســت؛ در حالی که در مغالطه، شــخص 
کــه مطابــق با حق باشــد. مغالطه گــر موظــف بــه ارائــه تصدیــق جازمــی اســت 

ســایل،  از:  اســت  عبــارت  جــدل  صناعــت  در  رفتــه  بــه کار  اصطاحــات  مهم تریــن   .7  
موضــع و  وضــع  مجیــب، 

پرسش ها 

 1. برخی از مهم ترین دالیل رشد و توسعه فن مناظره در میان مسلمانان را نام ببرید.

گیرى جدل را توضیح دهید.  2. تاریخچه و ضرورت فرا
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کنید.  3. ضمن توضیح معناى لغوى و اصطاحی جدل، این صناعت را تعریف 

 4. تفاوت بین جدل و مناظره را توضیح دهید.

کنید.  5. تفاوت هاى مهم جدل و برهان را بیان 

ک دارنــد را به طــور دقیــق بیــان  ــا مغالطــه در آن اشــترا کــه صناعــت جــدل ب  6. دو امــرى 
کنیــد.

 7. تفاوت هاى مهم جدل و مغالطه را برشمارید.

 8. اصطاحات: سائل، محبیب، وضع و موضع را توضیح دهید.

کنید چرا بیشتر مواضع مشهور نیستند.  9. تبیین 

 10. اهمیت موضع درصناعت جدل را توضیح دهید.

* هم اندیشی 
بــک باحلمکــة و املوعظــة احلســنة و جادهلــم بالــی   1. آیــا در آیــه شــریفه »ادع اىل ســبيل ر

هــى احســن« مــراد از جــدل، صناعــت جــدل منطقــی اســت؟ از جــدال احســن چــه می دانیــد؟

 2. آیا جدل می  تواند در بخش تصورات و تعریف نیز واقع شود؟چرا؟

کلــی » رأی ملتــزم بــه« و » رأی معتقــد بــه« چــه نســبتی   3. توضیــح دهیــد بیــن دو مفهــوم 
از نســبت  های چهارگانــه برقــرار اســت؟

کنید؟  4. آیا می  توانید چند »موضع« و احکام مشهور به دست آمده از آن را بیان 

 5. آیــا بــه نظــر شــما چنانچــه بــه جــای اســتفاده از اصطــاح »خصــم« اصطــاح »طــرف 
مقابــل یــا طــرف بحــث « بــه کار می  رفــت پســندیده  تر نبــود؟
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درسپنجاهوهفتم

جـــدل؛ مصطلحــــــات، مبـــــادی و مســــــائل

گذشــته بــا برخــی از دانســتنی  های مفیــد و مقدماتــی، دربــاره جــدل آشــنا شــدیم.  در درس 
ایــن  بــا مبــادی، مســایل و مطالــب  بــا مصطلحــات جــدل،  آشــنایی  ایــن درس ضمــن  در 

صناعــت نیــز آشــنا می شــویم. 

 

مصطلحات جدل 

ــر ایــن فــن نقــش  کــه اطــاع از آنهــا در وقــوف ب در ایــن صناعــت اصطاحاتــی وجــود دارد 
ــت از: ــارت اس ــات عب ــن اصطاح ــی دارد. ای اساس

کــه مطلبــی را  ســائل و مجیــب: در هــر جدلــی، دســت کم دو طــرف حضــور دارنــد: شــخصی 

کــه در صــدد رد آن مطلــب اســت. از آنجــا  کســی  قبــول دارد و از آن دفــاع می کنــد و در مقابــل 
کــه بــا  خ می دهــد، بــه مهاجــم و کســی  کــه ایــن حملــه و دفــاع همــواره در قالــب ســؤال و جــواب ر
کــه  کســی  ح پرســش هاى خــود می کوشــد رأى طــرف مقابــل را درهــم بریــزد »ســائل« و بــه  طــر

حمــات مهاجــم را دفــع و از نظــر خــود دفــاع می کنــد »مجیــب« می گوینــد.

کنــد و در مراحــل  در جــدل یــک شــخص می توانــد در مراحلــی از بحــث نقــش ســائل را ایفــا 
گاه ســائل خواهــد بــود  دیگــرى نقــش مجیــب. بنابرایــن، در طــی یــک جــدل، شــخص واحــد، 

گاه مجیــب. و 

کــه دو صــورت دارد: یــا او واقعــًا  گفتــه می شــود،  وضــع: بــه رأى و مدعــاى مجیــب »وضــع« 

بــدان اعتقــاد دارد و یــا در حقیقــت مــورد اعتقــاد قلبــی وى نیســت، ولــی در مقــام بحــث و جــدل 
بــه دالیلــی چــون منافــع حزبــی، شــخصی و... بــدان ملتــزم شــده اســت. آنچــه موجــب می شــود 
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کــه می توانــد بــه آن  یــک رأى، عنــوان وضــع را بــه خــود بگیــرد همــان التــزام جدلــی اســت 
اعتقــاد داشــته و یــا نداشــته باشــد. بنابرایــن، وضــع در اصطــاح عبــارت اســت از: »رأى ملتــزم«.

کــه می تــوان قضایــاى مشــهور فراوانــی  کلــی در جــدل وجــود دارد  موضــع: قواعــد و اصولــی 

گفتــه می شــود. کلــی، »موضــع«  کــرد. بــه ایــن قواعــد و اصــول  را از آنهــا اســتخراج 

کــه موضــع ممکــن اســت خــود از قضایــاى مشــهور نباشــد، امــا ریشــه  نکتــه مهــم ایــن اســت 
کارخانــه تولیــد قضایــاى  و منشــأ بســیارى از قضایــاى مشــهور باشــد. بنابرایــن، موضــع به منزلــه 

کــه مجهــز بــودن جدلــی بــه آن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. مشــهور اســت 

گــر یکــی از دو ضــد  کنیــد: »ا کــه خــود یــک موضــع اســت توجــه  بــراى مثــال بــه ایــن قاعــده 
ــن  ــاس ای ــر اس ــود«. ب ــد ب ــادق خواه ــورد ص ــد آن م ــر در ض ــد دیگ ــد، ض ــادق باش ــوردى ص در م

قاعــده، قضایــاى مشــهورى، ماننــد قضایــاى زیــر بــه دســت می آیــد:

گر نیکی با دوستان پسندیده است، پس بدى با دشمنان نیز پسندیده است. ا

گــر آمــد و شــد بــا جاهــان ناشایســت اســت، پــس تــرک نشســت و برخاســت بــا عالمــان نیــز  ا
شایســته نیســت.

هرگاه حق وارد شود باطل رخت بر می بندد.

کم می شوند. گر ثروتمندان فراوان شوند، مستمندان  ا

گرما موجب انبساط است، پس سرما سبب انقباض است. گر  ا

بــر اســاس اســتقراء انجــام شــده بیشــتر موضع هــا خــود مشــهور نیســتند و شــهرت تنهــا 
کــه: وصــف جزئیــات و قضایــاى بیــرون آمــده از آنهــا اســت. ســّر چنیــن مطلبــی آن اســت 

اواًل: تصــور عــام در اذهــان تــوده مــردم دشــوارتر از تصــور خــاص اســت؛ از ایــن رو، شــهرت 
کمتــر از شــهرت اخــص از آن می باشــد. زیــرا دشــوارى تصــور، مســتلزم دشــوارى  هــر امــر عامــی 
کــه امــرى عــام اســت نشــود دســت کم  گــر مانــع شــهرت موضــع  تصدیــق اســت؛ و ایــن ســختی ا

از مقــدار آن می کاهــد.

ثانیــًا: حکــم عــام بیــش از حکــم خــاص در معــرض نقــض واقــع می شــود؛ زیــرا نقــض 
خــاص، مســتلزم نقــض عــام اســت، امــا نقــض عــام، مســتلزم نقــض خــاص نیســت. بــه همیــن 
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کــه ذکــر  کــذب عــام پــی می بــرد. بــراى مثــال در موضعــی  دلیــل انســان آســان تر و ســریع تر بــه 
ــد و در عیــن  شــد، هنــگام بررســی اضــداد ماحظــه می شــود ســیاهی و ســفیدى ضــد یکدیگرن
ع، یعنــی یــک جســم، عــارض می شــوند. چنیــن نیســت  حــال هــر دوى آنهــا بــر یــک موضــو
کــه ضــد آن اســت عــارض شــود؛  ــر جســمی  ع جســم و ســیاهی ب ــو ــر یــک ن ــًا ســفیدى ب کــه مث
کــه  حــال آنکــه موضــع یــاد شــده چنیــن اقتضایــی دارد. بــا ایــن مــورد نقــض دانســته می شــود 
کــذب همــه احــکام مشــهورى  ــا ایــن نقــض، مســتلزم  ــدارد. ام کلیــت ن مضمــون ایــن موضــع 
کــه بیــان شــد، نقــض عــام مســتلزم نقــض  کــه از آن بــه دســت می آیــد نیســت؛ زیــرا همان طــور 
کــه از موضــع یــاد شــده اســتخراج شــدند  کــه احــکام مشــهور مذکــور  خــاص نیســت، چنــان 

صادق انــد. جملگــی 

کــرد و  کــه از ایــن حکــم عــام اســتخراج می شــوند، بررســی  بنابرایــن، بایــد جزئیاتــی را 
ــر آن مواجــه  ــا حکــم مشــهورى در براب ــراى آن نیافتیــم، و نیــز ب کــه مــورد نقضــی ب در صورتــی 
کــه از دایــره  نشــدیم، بــه ناچــار آن قضیــه مــورد پذیــرش واقــع خواهــد شــد و بــه اضــداد دیگــرى 
کــذب موضــع، کاشــف نادرســت بــودن حکــم  آن بیــرون اســت، توجهــی نخواهــد شــد. بنابرایــن 

کــه از آن بــه دســت آمــده، نیســت. مشــهورى 

گیــرد و به صــورت  ــد آنهــا را فرا کــه صاحــب ایــن صناعــت می توان ــده موضــع آن اســت  فای
کــه در مقــام جــدل، هنــگام نیــاز بــه  قواعــد و اصــول بــه ذهــن بســپارد تــا قضایــاى مشــهورى را 
کنــد. بدیهــی اســت بــه  ذهن ســپارى  ــا ابطــال مطلبــی بــه کار می آیــد از آنهــا اســتنباط  اثبــات ی

ع از آنهــا اســت. کلــی و مواضــع، آســان تر از حفــظ مشــهورات متفــر قواعــد 

کــه قضیــه مشــهور را از آن بــه دســت آورده  گفته انــد جدلــی نبایــد بــه موضعــی  از ایــن رو، 
کنــد؛ بلکــه بایــد آن را در ذهــن مخفــی نگــه دارد، تــا در معــرض نقــض و رد قــرار نگیــرد؛  تصریــح 

گذشــت آســان تر و ســریع تر اســت. کلــی چنان کــه  کــذب موضــع و قاعــده  زیــرا نشــان دادن 

کــه محــل و جایــگاه حفــظ و بهــره  کلــی و عــام را از آن جهــت »موضــع« نامیده انــد  قواعــد 
کــه شایســته اســت  ــا را از آن رو موضــع خوانده انــد  گفته انــد: ایــن قضای بــردارى اســت. برخــی 

گیرنــد. موضــع بحــث و نظــر قــرار 
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مبادى جدل 

کــه مشــهور نامیــده  مبــادى اولیــه جــدل، مشــهورات و مســلمات اند؛ امــا هــر قضیــه اى 
گــون  گونا گیــرد؛ زیــرا نحــوه تأثیــر اســباب در شــهرت  می شــود، نمی توانــد مبــدأ جــدل قــرار 

اســت. از ایــن رو، قضایــاى مشــهور بــه ســه دســته تقســیم می شــوند:

کــه شــهرت آنهــا پــس از دقــت و تأمــل در مفادشــان  مشــهورات حقیقــی: قضایایــی هســتند 

از بیــن نمــی رود؛ ماننــد: »عدالــت زیبــا و پســندیده اســت«.

کــه در نظــر بــدوى مشــهورند، و شــهرت آنهــا پــس از دقــت و  مشــهورات ظاهــرى: قضایایــی 

کــن، خــواه ظالــم باشــد و خــواه  تأمــل در مفادشــان از میــان مــی رود؛ ماننــد: »بــرادر خــود را یــارى 
گــر چــه بــرادرت باشــد«  مظلــوم«. ایــن جملــه در برابــر مشــهور حقیقــی »ظالــم را یــارى نکــن، ا

قــرار دارد.

کــه شــهرت آنهــا بــه ســبب یــک عــارض غیــر الزم  شــبیه بــه مشــهورات: قضایایــی هســتند 

پدیــد آمــده اســت و بــا زوال آن، شــهرت نیــز زایــل می شــود. بنابرایــن، شــهرت ایــن قضایــا 
کــه در زمان هــاى  همیشــگی و مســتمر نیســت. ماننــد بســیارى از روش هــاى ذوقــی و ســلیقه اى 
ــه تقلیــد از ســتارگان ســینما - در طــرز لبــاس و آرایــش ظاهــرى مــردم رواج پیــدا  مختلــف  - ب
گزاره هایــی از ایــن  می کنــد و از نظــر ایشــان خــوب، پســندیده و زیبــا جلــوه می کنــد بنابرایــن 
کــه ایــن عــادت و شــهرت پــس از مدتــی بــا از میــان رفتــن  دســت شــبیه بــه مشــهورات اند؛ چــرا 

کارى را نمی پســندند. ســبب آن، زایــل می شــود و دیگــر مــردم چنــان 

ــه در  ک ــان اقســام ســه گانه تنهــا قســم نخســت؛ مشــهورات حقیقــی؛ صاحیــت دارد  از می
کــه بیانــش  جــدل بــه کار رود. امــا مشــهورات ظاهــرى تنهــا در صناعــت خطابــه ســودمند اســت 
گذشــت در صناعــت مغالطــه بــه کار  خواهــد آمــد. قضایــاى شــبیه بــه مشــهورات نیــز چنان کــه 

مــی رود.

مسائل جدل 

ــده می شــود. جــواب  ح می کنــد »مســئله جــدل« خوان ــه ســائل آن را مطــر ک هــر قضیــه اى 
کــه از ســوى مجیــب داده می شــود و ســائل آن را  مــورد اعتــراف و در عیــن حــال مــورد نظــرى 
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ــرار می دهــد »مقدمــه جــدل« نامیــده می شــود. ــی از قیــاس خــود ق جزئ

کنــد، ارتباطــی  کــه ســائل می خواهــد آن را نقــض  هــر قضیــه اى چنان چــه بــا نقــض وضعــی 
ــائل از  ــر اســت س ــن بیــن بهت ــا در ای ــرد؛ ام گی ــرار  ــائل ق ــد مــورد ســؤال س داشــته باشــد، می توان

کنــد: تهاجــم بــه برخــی از قضایــا، چــون قضیه هــاى زیــر اجتنــاب 

شایســته نیســت ســائل مشــهورات را مــورد ســؤال قــرار دهــد؛ زیــرا ســؤال از مشــهورات، ایــن 
قضایــا را در معــرض شــک و تردیــد قــرار می دهــد و همیــن امــر موجــب جرئــت مجیــب بــر انــکار 

و مخالفــت بــا مشــهور می شــود.

کنــد؛ زیرا چنین ســؤال هایی  شایســته نیســت ســائل از ماهیــت اشــیا و یــا علــت آنهــا پرســش 
مربــوط بــه مقــام یادگیــرى و اســتفاده اســت نــه مقــام جــدل و غلبــه بــر خصــم. چنــان چــه نیــاز 
بــه ســؤال از ماهیــت شــیئ باشــد بایــد در قالــب پرســش از معنــاى لفــظ، یــا به صــورت ســؤال از 

ح شــود. رأى و نظــر خصــم دربــاره ماهیــت شــیئ مطــر

ــب پرســش از رأى و نظــر خصــم در   ــد ســؤال خــود را در قال ــز بای ــت نی در مــورد ســؤال از عّل
ــت را مــورد ســؤال قــرار دهــد. ــه آنکــه اصــل عّل کنــد، ن ح  ــاره مطــر این ب

مطالب جدل 

هــر چنــد جــدل در همــه مســائل فلســفی، اجتماعــی، دینــی، علمــی، سیاســی، ادبــی و همــه 
کــه برخــی از قضایــا هرگــز توســط جــدل بــه  معــارف قابلیــت انجــام دارد، امــا بایــد توجــه داشــت 

دســت نمی آیــد. از جملــه ایــن قضایــا مــوارد زیــر را می تــوان برشــمرد:

1. قضایــاى مشــهورات حقیقــی و مطلــق؛ زیــرا ایــن قضایــا به درجه اى از شــهرت رســیده اند 
کســی نمی توانــد شــهرت و یــا صحــت آنهــا را مــورد تردیــد قــرار دهــد. حجــت جدلــی در برابــر  کــه 
کارایــی نــدارد؛ زیــرا معنــاى اقامــه  کــه مشــهورات حقیقــی و مطلــق را انــکار می کنــد،  کســی 
کــه بنابــر فــرض، او منکــر  حجــت جدلــی، ارجــاع خصــم بــه قضایــاى مشــهور اســت؛ در حالــی 

آنهــا اســت!

کــه آن را مشــهور  کســی  ــر  ــا مــورد اختاف انــد - در براب کــه محــدود و ی البتــه مشــهوراتی را 
نمی دانــد، و یــا بــه مشــهور بــودن آن اعتــراف نمی کنــد - می تــوان از حجــت جدلــی بــه دســت 
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آورد، تــا خصــم بــا توجــه بــه آنچــه معروف تــر و مشــهورتر اســت، شــهرت آن را یــادآور شــود.

ــد، بنابرایــن،  گرفته ان ــا چــون اعتبــار خــود را از یقینیــات  ــاى ریاضــی؛ ایــن قضای 2.  قضای
معنــا نــدارد توســط مشــهورات )بــه معنــاى اخــص( بــه عرصــه جــدل دعــوت شــوند.

 

چکيده 

 1. مبادى اولیه جدل، مشهورات و مسلمات اند.

بــه سه دســته تقســیم می شــوند: مشــهورات حقیقــی، مشــهورات  قضایــاى مشــهور   .2  
ظاهــرى، شــبیه بــه مشــهورات.

کــه در جــدل   3. از میــان اقســام ســه گانه تنهــا مشــهورات حقیقــی صاحیــت آن را دارد 
بــه کار رود و مشــهورات ظاهــرى تنهــا در صناعــت خطابــه ســودمند اســت.

ح می کنــد »مســئله جــدل« خوانــده  کــه ســائل در حــال ســؤال آن را مطــر  4. هــر قضیــه اى 
می شــود.

کــه از ســوى مجیــب داده می شــود   5. جــواب مــورد اعتــراف و در عیــن حــال مــورد نظــرى 
و ســائل آن را جزئــی از قیــاس خــود قــرار می دهــد »مقدمــه جــدل« نامیــده می شــود.

 6. بهتــر اســت ســائل از پرســش برخــی امــور ماننــد مشــهورات، ماهیــت اشــیا و عّلــت آنهــا 
کنــد. اجتنــاب 

 7. برخــی از قضایــا هرگــز توســط جــدل بــه دســت نمی آیــد، از جملــه ایــن قضایــا مــوارد زیــر 
را می تــوان برشــمرد:

الف. قضایاى مشهورات حقیقی و مطلق؛ 

ب. قضایاى ریاضی.

پرسش ها 

 1. اقسام قضایاى مشهور را توضیح دهید.
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ــان اقســام ســه گانه مشــهورات،  ــه از می ک ــد  ــادى جــدل، توضیــح دهی ــان مب  2. ضمــن بی
کــدام یــک صاحیــت به کارگیــرى در جــدل را دارد؟

کند؟ ع قضایایی اجتناب   3. سائل می بایست از تهاجم به چه نو

 4. »مسئله« و »مقدمه« جدل را توضیح دهید.

 5. کدام یک از قضایا هرگز توسط جدل به دست نمی آید؟

کنید.  6. مطالب جدل را معرفی 

* هم اندیشی 
بــا توجــه بــه اینکــه قضایــای ریاضــی نمی  توانــد از مطالــب جــدل باشــد آیــا دو ریاضــی  دان 

کننــد؟ می تواننــد بــا یکدیگــر جــدل 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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درسپنجاهوهشتم

ادوات و آداب جــــدل

گرفتیــم  در دو درس گذشــته تعریــف، مصطلحــات، مبــادی، مســایل و مطالــب جــدل را فرا
و بــا تاریخچــه ایــن صناعــت نیــز آشــنا شــدیم. در ایــن درس بــه یادگیــری ادوات و آداب جــدل 
گیــری بحــث ادوات و آداب جدل در الزام و اســکات  خواهیــم پرداخــت. شــایان توجــه اســت فرا

خصــم از اهمیــت ویــژه  ای برخــوردار می باشــد.

 

ادوات جدل 

کــه بتــوان بــه  دســت یابی بــه ملکــه صناعــت جــدل و مهــارت یافتــن در آن به گونــه اى 
گرفــت، منــوط بــه مجهــز شــدن و تســلط یافتــن بــر  دقــت، ســرعت و ســهولت قواعــد آن را بــه کار 

کــه مهم تریــن آنهــا عبــارت اســت از: ابــزارى اســت 

و...  اخاقــی  اقتصــادى،  سیاســی،  اجتماعــی،  از  اعــم  مشــهورات،  انــواع  از  گاهــی  آ  .1
آنهــا. دســته بندى  نیــز  و  بحــث  مــورد  ع  موضــو بــه  مربــوط  مشــهورات  به خصــوص 

حصــول ملکــه حاضــر ســاختن مشــهور در ذهــن قابــل تبعیــض اســت. یعنــی ممکــن اســت 
ع خــاص  کــه مجــادل نســبت بــه آنهــا حضــور ذهــن دارد اختصــاص بــه یــک موضــو مشــهوراتی 
کافــی اســت مشــهوراتی را  کــه در امــور دینــی جــدل می کنــد  کســی  ــراى مثــال  داشــته باشــد. ب
ــه در مســائل  ک کســی  ع ســودمند اســت در خاطــر داشــته باشــد و  ــه در خصــوص ایــن موضــو ک
ع اطــاع داشــته  سیاســی جــدل می کنــد ممکــن اســت تنهــا از مشــهورات مربــوط بــه ایــن موضــو
ع معینــی جــدل  کــه در موضــو کســی  باشــد و بــه همیــن ترتیــب در ســایر آرا و مســائل. بنابرایــن، 
می کنــد، ضرورتــی نــدارد واجــد یــک ملکــه عــام و شــامل نســبت بــه همــه مشــهورات در همــه 
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ــد. ــا باش زمینه ه

2. توانایــی تشــخیص و تمییــز میــان معانــی الفــاظ مشــترک، منقــول، مشــّکک، متواطــی، 
متبایــن، متــرادف و دیگــر احــکام الفــاظ. نیــز تســلط بــر تفصیــل و تفکیــک این امــور، به گونه اى 
کــه ممکــن اســت در این بــاره بــه وجــود آیــد برطــرف  کــه بتوانــد ابهام هــا و دشــوارى هایی را 
کتفــا نکنــد و بتوانــد  ل هاى خصــم، تنهــا بــه ادعــا ا کــردن بــر اســتدال ســازد، تــا هنــگام اشــکال 

ک تشــکیک و یــا دیگــر احــوال لفــظ را روشــن ســازد. وجــه اشــترا

3. قـدرت بـر تشـخیص متشـابهات و تمییـز آنهـا، خـواه ایـن تمییـز به واسـطه فصـل باشـد 
یـا به واسـطه خاّصـه.

می شــود؛  هویــدا  اشــیا  خاّصه هــاى  و  فصل هــا  بــه  دســت یابی  در  توانایــی  ایــن  فایــده 
ــه حــد و رســم اشــیا نزدیــک شــود. فایــده مذکــور  ــد ب کمــک آن می توان ــا  چــه اینکــه شــخص ب
کنــد دو شــیئ بــه اعتبــار مشــابهتی  کــه مثــًا خصــم ادعــا  هنگامــی بــراى جدلــی محقــق می شــود 
کــه دارنــد داراى یــک حکم انــد و آنــگاه حکــم یکــی را بــه دیگــرى ســرایت دهــد. یــا آنکــه ادعــا 
گــر  کــه شــامل هــر دو می شــود ثابــت اســت. در چنیــن مــواردى ا کنــد حکــم بــراى یــک امــر عامــی 
کــه مقتضــی اختــاف احــکام  کنــد و فرق هــاى میــان آنهــا را  مجــادل آن دو را از هــم تفکیــک 

آنهــا اســت روشــن ســازد اشــتباه و خطــاى خصــم معلــوم خواهــد شــد.

4. توانایــی بــر تشــخیص مشــترکات بیــن امــور متفــاوت، خــواه تشــابه در امــور ذاتــی باشــد 
کنــد وجــوه مشــابهت  کــه انســان تــاش  یــا در امــور عرضــی. راه حصــول ایــن ملکــه بــه آن اســت 
کــه فاصلــه زیــادى بــا هــم دارنــد، یــا در جنــس و یــا در عرضــی عــام بــه دســت  میــان اشــیایی را 

گــر چــه امــرى عدمــی باشــد معلــوم ســازد. آورد و امــور مشــترک میــان اشــیا را ا

چنیــن قدرتــی در تشــخیص مشــترکات بیــن امــور متفــاوت، مفیــد فوایــد چنــدى اســت از 
جملــه:

کمــک می کنــد. ایــن امــر شــخص را  الــف. انســان را در بــه دســت آوردن حــد و رســم اشــیا 
در بــه دســت آوردن جنــس و شــبه جنــس، 1  توانمنــد می ســازد.

کــه  کلمــه اى ذکــر شــود  کــه ماهیــت حقیقــی ندارنــد، فاقــد جنــس و فصــل می باشــند؛ چنــان چــه در تعریــف ایــن امــور  1 . امــورى 
کــه داراى  ع بــه: »کلمــه اى  گفتــه می شــود؛ ماننــد لفــظ »کلمــه« در تعریــف مرفــو کنــد بــه آن شــبه جنــس  نقــش جامعیــت افــراد را ایفــا 

اعــراب رفــع باشــد«.
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ــا تعمیــم حکــم  ــه قضیــه دیگــر و ی ــه ب ب. شــخص را در ســرایت دادن شــهرت یــک قضی
ــد. ــک می کن کم ــرى  ــه دیگ ــی ب یک

کــه خصــم مدعــی تفــاوت میــان دو شــیئ در حکــم می شــود می توانــد بــا  ج. در جایــی 
کــه خصــم از بیــان تفــاوت ناتــوان  مطالبــه وجــه تفــاوت وى را بــه چالــش بکشــد؛ و در صورتــی 

باشــد، چــاره اى جــز تســلیم و پذیــرش شکســت نخواهــد داشــت.

آداب جدل 

گفتــه می شــود. هــر ادبــی  آداب جمــع ادب اســت. بــه جلوه هــاى ظاهــرى رفتــار »ادب« 
کــه بــه خلــق  کســی  کــه برخاســته از ملــکات نفســانی شــخص اســت. مثــا  ریشــه در خلقــی دارد 
تواضــع آراســته اســت در رفتــار بیرونــی خــود، مــؤدب بــه آدابــی نظیــر احتــرام بــه دیگــران، تقــدم 
کــردن و تکریــم طــرف مقابــل اســت. بنابرایــن، اخــاق زیــر بنــا و آداب، رو بنــاى  در ســام 

شــخصیت افــراد بــه شــمار می آیــد.

کــه بــه عرصــه جــدل وارد می شــود عــاوه بــر توانایی هــاى یــاد شــده در مباحــث قبلــی  کســی 
کــه توفیــق او را در غلبــه بــر خصــم چندیــن برابــر می کنــد.  بایــد ملــزم بــه رعایــت آدابــی باشــد 
کــه بــراى هــر یــک از ســائل و مجیــب در  کرده انــد  منطق دانــان بدیــن منظــور آدابــی را ذکــر 
رســیدن بــه هــدف ســودمند اســت. برخــی از ایــن آداب بیشــتر بــراى ســائل، برخــی بیشــتر 

کارا و مفیــد اســت. براى مجیــب و برخــی نیــز به طــور مشــترک بــراى هــر دو 

الف. آموزش ها و آدابى براى سائل 

کــه از آنهــا مقدمــات مشــهوِر مــورد نیــاز   - پیــش از بیــان ســؤال، موضــع یــا مواضعــی را 
به دســت می آیــد، نــزد خــود حاضــر ســازد.

کــه بــا آن زمینــه تســلیم و پذیــرش آن   - پیــش از بیــان ســؤال، راه و چــاره اى اندیشــد 
مقدمــه را از طــرف مجیــب فراهــم ســازد.

کــه در ذهــن دارد و مســتلزم نقــض وضــع خصــم اســت،   - در صــورت لــزوم مطلوبــی را 
کــه از مجیــب  کنــد. بدیهــی اســت ایــن امــر هنگامــی بایــد انجــام شــود  بــه تصریــح بیــان 
ــراى انــکار وى باقی نگــذارد. ــی ب کــه دیگــر مجال گرفتــه باشــد، به طــورى  اعتراف هــاى الزم را 

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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دانــــــش منطـــــــق

ح عملیاتی آموزش هاى مذکور باید به صورت زیر و به ترتیب انجام شود: طر

ــض  ــه مســتلزم نق ک ــاز بحــث از خصــم خــود نخواهــد مقدمــه اى را  مرحلــه نخســت: در آغ

گام نخســت ســؤال را متوجــه خــود مقدمــه  وضــع او اســت بپذیــرد. بــه دیگــر ســخن در همــان 
کمــال فراســت و هوشــیارى  کــه مجیــب در آغــاز بحــث در  مطلــوب نکنــد. ســر ایــن امــر آن اســت 
کــرده و بــا آن مخالفــت  اســت و بــا التفــات او بــه مطلــوب ســائل، اى بســا بــه ســرعت آن را انــکار 

ورزد.

ح ســؤاالتی پیرامــون  مرحلــه دوم: حرکــت غیــر مســتقیم بــه ســمت هــدف مــورد نظــر بــا طــر

گرفتــن اعترافــات الزم از خصــم. مطالبــی اعــم از مطلــوب و ســپس اخــص و مســاوى آن جهــت 

کــه خصــم از نتیجــه  مرحلــه ســوم: عــدم ارائــه قیاس هــاى منظــم و پــی در پــی، به گونــه اى 

گاهــی یابــد. در ایــن مرحلــه ســائل بایــد بــا در هــم ریختــن نظــم منطقــی مقدمــات بــه  نهایــی آ
کنــد. گام دیگــر بــه مطلــوب نزدیک تــر  نحــو زیرکانــه اى خــود را یــک 

کــه تنهــا طالــب  کنــد  مرحلــه چهــارم: در ادبیــات و نحــوه پرســش هاى خــود چنــان وانمــود 

ــر غلبــه و اســکات خصــم مقــدم مــی دارد. ایــن امــر ســبب  کشــف حقیقــت اســت و انصــاف را ب
می شــود تــا اعتمــاد طــرف مقابــل جلــب شــده و خواســته یــا ناخواســته وى را بــه ســمت مطلــوب 

خــود ســوق دهــد.

مرحلــه پنجــم: مقدمــات را در بســیارى از حــاالت در قالــب ضرب المثل هــاى مشــهور بیــان 

کنــد.

از میــان مطالــب صحیــح و مشــهور  را  کام خــود ســخنانی  مرحلــه ششــم: در البــه الى 

کــه ارتبــاط چنــدان مســتقیمی نیــز بــه بحــث نداشــته باشــد. بدیــن ســان ضمــن وادار  برگزینــد 
کنجــکاوى او لحظــه  کــردن خصــم بــه قبــول آنهــا هوشــیارى ذهنــی وى را نیــز بــا خســتگی و 

بــه لحظــه بکاهــد.

کلماتــی متیــن  کامــل بــا  مرحلــه هفتــم: در پایــان بحــث بــا اســتوارى و اعتمــاد بــه نفــس 

کــرده و مجیــب را وادار بــه تســلیم نمایــد. در ایــن مرحلــه از  و قاطــع مطلــوب خــود را بیــان 
کــرده و هیــچ امــرى  عملیــات جــدل، ســائل بایــد تمــام جهــات ادب گفتــارى و رفتــارى را رعایــت 
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کــرده و خــاف آن وى را  کــه ایــن امــر او را نــزد مــردم ارجمنــد  را در ایــن جهــت فــرو نگــذارد؛ چــرا 
ــزل می دهــد. ــر تن ــگاه پیروزمنــدى و ظف از جای

شــایان توجــه اســت در تمــام مراحــل یــاد شــده، شــناخت و رعایــت ارزش هــا و هنجارهــاى 
جمــع حاضــر و حرمــت نهــادن بــر حــوزه دوســت داشــتن هاى ایشــان، حتــی در شــکل ظاهــرى، 
کوتاهــی صــدا، حــرکات دســت و... امــرى ضــرورى و الزم بــه شــمار  کلمــات، بلنــدى و  انتخــاب 

می آیــد.

ب. آموزش ها و آدابى براى مجیب 

کار او بــه مراتــب  کنــد. از ایــن رو،  ــر هجوم هــاى ســائل از خــود دفــاع  مجیــب بایــد در براب
ســخت تر از ســائل اســت؛ چــه اینکــه مدافــع معمــوال در مقــام ســتیز ضعیف تــر از مهاجــم اســت. 
گیــرد دشــوارتر و دقیق تــر از ســائل اســت. وى بایــد چنــد  کــه وى بایــد در پیــش  بنابرایــن، راهــی 

کنــد تــا از عهــده ایفــاى نقــش خــود بــه خوبــی برآیــد. راه را یکــی پــس از دیگــرى طــی 

کــه از نقــش مجیــب بــه ســائل تغییــر  کنــد  کنــد عرصــه جــدل را چنــان مدیریــت  1. تــاش 
ح ســؤال  موقعیــت دهــد و بــه جــاى پاســخ گویی بــه ســؤال هاى طــرف مقابــل، خــود او بــه طــر

بپــردازد.

کنــد ســائل را متوقــف  گــر نتوانســت نقــش خــود را بــه ســائل تغییــر دهــد، بایــد تــاش  2. ا
کــردن جــواب مناســب  کنــد تــا بــراى آمــاده  کــه راه او را دور  کنــد  ســازد و او را بــه امــورى ســرگرم 

کامــل و بیشــترى داشــته باشــد. وقــت 

کــردن ســائل، موفقیــت آمیــز نبــود بایــد  گــر راه دوم، یعنــی متوقــف ســاختن و مشــغول  3. ا
کنــد. کــه مســتلزم نقــض وضــع او اســت خــوددارى  تــا می توانــد از اعتــراف بــه قضایایــی 

کــه بــر  کــه هــر قضیــه اى را  کــه معنــاى فــرار از اعتــراف آن نیســت  البتــه بایــد توجــه داشــت 
کنــد؛ زیــرا ایــن حالــت ممکــن اســت او را در انظــار مــردم معانــد و ســتیزه  او عرضــه می شــود رد 
کــه از  جــو جلــوه دهــد و در نتیجــه مــورد اســتهزا و ریشــخند واقــع شــود؛ بلکــه مقصــود آن اســت 

کنــد. اعتــراف به خصــوص آنچــه موجــب نقــض وضــع او اســت خــوددارى 

کــه راه ســوم را ســودمند نیافــت الزم اســت انــکار خــود را صریــح بیــان نکنــد،  4. در صورتــی 
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کنــد اعتبــار خــود را نــزد حاضریــن از دســت می دهــد و در همــان حــال وضعــی  گــر چنیــن  چــون ا
کــه بــدان ملتــزم اســت، از دســت خواهــد داد. را 

کــه هیــچ راهــی بــراى فــرار از اعتــراف پیــش روى خــود نبینــد و بــه مشــهور  5. در صورتــی 
کــرده و نقــض وضــع  کــه بــه آن اعتــراف  گــردن نهــد، تنهــا می توانــد در مازمــه میــان مشــهورى 
کــه مانــع  کــه قیــود و شــرایطی را بــه مشــهور ضمیمــه نمایــد  کنــد. بــه این صــورت  خــود، مناقشــه 

از انطبــاق آن بــر محــل نــزاع  شــود.

ج. آموزش ها و آدابى براى سائل و مجیب 

کــه شایســته اســت دو  آموزش هــا و آدابــی بــراى جدلــی )ســائل و مجیــب( وجــود دارد 
کننــد. طــرف جــدل بــه آنهــا توجــه 

1. دورى از استعمال الفاظ رکیک و سخیف و استفاده از عبارات زیبا و جذاب؛

گویی؛ گونه تمسخر، دشنام و ناسزا 2. پرهیز از هر 

کمال تواضع و فروتنی در هنگام سخن؛ 3. رعایت 

4. دورى از بحــث بــا افــراد ریاســت طلب، بــد اخــاق و معانــد؛ در صــورت ضــرورت بایــد 
ــد؛ گردان ــاز  ــه خــود ایشــان ب ــه بهتریــن وجــه ب ــود و آنهــا را ب ــی ب مواظــب ضربه هــاى احتمال

5. التــزام بــه جایــگاه برتــر »حــق« و اینکــه باالتــر از هــر چیــز اســت؛ در صــورت روشــن شــدن 
حقیقــت، بایــد آن را بــدون چــون و چــرا پذیرفــت؛

کام در جدل؛ گویایی زبان و رسا بودن  گیرایی بیان،  6. توجه به اهمیت 

7. ندادن فرصت بیش از حد به طرف مقابل براى جوالن در تفکر؛

8. قاطعیت در بیان مورد نظر؛

9. استفاده به جا از روایات، مثل ها، اشعار و داستان هاى مناسب؛

کام خصــم از یــک ســو مانــع  گفتــن در میــان  کام طــرف مقابــل؛ ســخن  10. قطــع نکــردن 
پیشــرفت بحــث شــده و رشــته ســخن را درهــم می شــکند و از ســوى دیگــر حریــف را خشــمگین 

می ســازد.
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چکيده 

 1. دســت یابی بــه ملکــه صناعــت جــدل و مهــارت یافتــن در آن، منــوط بــه مجهــز شــدن و 
کــه مهم تریــن آنهــا عبــارت اســت از: تســلط یافتــن بــر ابــزارى اســت 

گاهــی از انــواع مشــهورات، اعــم از اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادى، اخاقــی و...  الــف. آ
ع مــورد بحــث و نیــز دســته بندى آنهــا؛ به خصــوص مشــهورات مربــوط بــه موضــو

ب. توانایــی تشــخیص و تمییــز میــان معانــی الفــاِظ مشــترک، منقــول، مشــّکک، متواطی، 
متبایــن، متــرادف و دیگــر احــکام الفــاظ. نیــز تســلط بــر تفصیــل و تفکیــک ایــن امــور به گونــه اى 
ــد برطــرف  ــه وجــود آی ــاره ب کــه ممکــن اســت در ایــن ب ــد ابهام هــا و دشــوارى هایی را  ــه بتوان ک

سازد؛

ج. قــدرت بــر تشــخیص متشــابهات و تمییــز آنهــا، خــواه ایــن تمییــز به واســطه فصــل باشــد 
یــا به واســطه خاّصــه؛

د. توانایــی بــر تشــخیص مشــترکات بیــن امــور متفــاوت، خــواه تشــابه در امــور ذاتــی باشــد 
یــا در امــور عرضــی.

ــز  ــی نی ــراى هــر یــک از ســائل و مجیــب آموزش هــا و آداب ــر آداب اختصاصــی ب  2. عــاوه ب
کــه شایســته اســت دو طــرف جــدل بــه آنهــا توجــه  بــراى جدلــی )ســائل و مجیــب( وجــود دارد 

کننــد.

پرسش ها 

ــن در آن، را  ــارت یافت ــدل و مه ــت ج ــه صناع ــه ملک ــت یابی ب ــاى دس ــن ابزاره  1. مهم تری
توضیــح دهیــد.

 2. قدرِت تشخیص مشترکات بین امور متفاوت، مفید چه فوایدى است؟

 3. مهم ترین آموزش ها و آداب سائل را توضیح دهید؛

کنید؛  4. اساسی ترین آموزش ها و آداب مجیب را بیان 

کنید.  5. آداب مشترک سائل و مجیب را در صناعت جدل ذکر 
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ح عملیاتی آموزش هاى سائل را توضیح دهید.  6. طر

* هم اندیشی 
کنید؟ کامی یا سیاسی و یا فرهنگی را بیان   1. آیا می  توانید یک جدل 

کافی است؟ چرا؟ گیری آموزه  های صناعت جدل برای انجام جدل   2. آیا فرا

گرفتنی( است یا جوششی )استعداد ذاتی(؟ چرا؟ کوششی )یاد   3. جدلی بودن 

کاربردی است؟ کاربردی است یا علمی -   4. آیا جدل صناعتی عملی- 

ح عملیاتی سائل، طی همه مراحل هفت گانه باید به ترتیب باشد؟ چرا؟  5. آیا در طر

گرفتــن چــه آدابــی غیــر از آنچــه در درس ذکــر شــده بــرای ســایل،   6. دانســتن و بــه کار 
مجیــب و هــر دو بــه صــورت مشــترک الزم و مفیــد اســت؟

کافی است؟ چرا؟ گیری آموزه  های صناعت جدل برای انجام جدل   7. آیا فرا

 8. کدام یــک از آداب جــدل بیشــتر جنبــه اخاقــی دارد و در زمــره  فضیلت  هــای روحــی و 
معنــوی بــرای جدلــی بــه شــمار مــی  رود؟
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درسپنجاهونهم

خطــــــابه 

کــرد. یکــی نــگاه  بــه فــن بیــان و خطابــه از موقــف و منظرهــاى متفاوتــی می تــوان توجــه 
حرفــه اى تبلیغــی و دیگــرى نظــر منطقــی. در آثــار منطقــی بســیارى از اوقــات ایــن دو نــگاه 
متفــاوت، در هــم آمیختــه اســت. همیــن امــر ســبب شــده تــا مخاطــب در مواجهــه بــا مطالــب 
کتــب رایــج منطقــی، دغدغــه اى مســتمر را بــا خــود تــا انتهــاى مباحــث همــراه  ح شــده در  مطــر
گــر خطابــه و آنچــه مربــوط بــه آن اســت به لحــاظ منطقــی مقصــود اســت، برخــی  داشــته باشــد. ا
گــر ایــن فــن  از نــکات ذکــر شــده در آن ســهمی در جلوگیــرى ذهــن از خطــاى در تفکــر نــدارد. ا
به لحــاظ حرفــه اى مــورد نظــر اســت پــس جــاى بســیارى از مطالــب شایســته و بایســته در آن 
گزاره هــاى ارائــه  خالــی اســت! بــه عبــارت دیگــر آموزه هــاى حرفــه اى ایــن فــن نــه تنهــا در قالــب 
کافــی نیســت بلکــه در حــد الزم نیــز بــه آن پرداختــه نشــده اســت. به خصــوص بــا توجــه  شــده 
گســترش جــدى دامنــه ایــن فــن در عصــر ارتباطــات و دنیــاى  بــه عرصــه بســیار پیچیــده و 
ــد روشــن ســاخت  شــگفت انگیز تجدد گرایــی و پســا تجدد گرایــی. بنابرایــن، از همیــن آغــاز بای
کــه در بحــث حاضــر بــه بررســی صناعــت خطابــه از دیــدگاه منطقــی در حــد الزم پرداختــه شــده 
اســت و بــه هیــچ عنــوان بیــان رمــز و رازهــاى  خطابــه به عنــوان یــک حرفــه تبلیغــی، مــورد نظــر 

نبــوده اســت.

 

نياز به صناعت خطابه 

ل هاى خطابــی و شــعرى  کمتــر جــاى اســتدال علــوم عقلــی و اســتداللی، به ویــژه فلســفه 
اســت؛ در حالی کــه برهــان، مغالطــه و جــدل هــر ســه در معقــوالت و علــوم حقیقــی ماننــد فلســفه 
ــه و شــعر( را  ــان ایــن دو صناعــت )خطاب ــد. از ایــن رو، برخــی از منطق دان و ریاضیــات راه دارن
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کــه بایــد و شــاید بدان هــا نپرداختــه انــد. ج از قلمــرو منطــق دانســته و چنــدان  خــار

امــروزه دربــاره ایــن صناعــت، نــه تنهــا کتاب هــاى بســیار نــگارش یافته، بلکــه متخصصان 
ــا قواعــد و ضوابطــی معیــن در اختیــار عاقه منــدان  فــن، آن دو را در قالــب دانــش مســتقل و ب
کــه می خواهــد در جامعــه تأثیرگــذار و در رســیدن بــه اهــداف اجتماعــی خــود  کســی  گذاشــته اند. 
موفــق باشــد، بایــد اراده مــردم را بــا خــود همــراه ســاخته، رضایــت آنان را نســبت بــه نظر خویش 
ل هاى  کــردن تــوده مــردم بــه مطلــب مــورد نظــر از طریــق برهــان و اســتدال کنــد. متقاعــد  جلــب 
ــر عواطــف، احساســات و  ــرا بیشــتر انســان ها تحــت تأثی ــی همــواره ثمر بخــش نیســت؛ زی جدل

ظواهرنــد. از ایــن رو، بهتریــن راه بــراى اقنــاع ایشــان اســتفاده از »صناعــت خطابــه« اســت.

گاهــی از آداب و فنــون خطابــی بــراى رهبــران سیاســی و  بــر اســاس آنچــه بیــان شــد، آ
ســخنگویان نهادهــاى اجتماعــی، ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.

تعریف خطابه 

کــه تنهــا نتیجــه آن اقنــاع تــوده مــردم نســبت بــه مطلــب  خطابــه صناعتــی علمــی اســت 
کنــد. بنابرایــن، خطابــه  مــورد نظــر اســت، بــدون آنکــه در ایشــان جــزم و یقیــن واقعــی ایجــاد 
گفتــارى یــا نوشــتارى را  کام شــفاهی نــدارد؛ بلکــه هــر اثــر اقناعــی اعــم از  تنهــا اختصــاص بــه 

ــرد. ــر می گی ــز در ب نی

مبادى خطابه 

گــر در صناعــت  ا و مشــهورات.  از مظنونــات، مقبــوالت  اســت  مبــادى خطابــه عبــارت 
کــه موجــب اقنــاع مخاطــب می شــود بــه کار رود هــر  ل نیــز  خطابــه، مبــادى دیگــرى از اســتدال

چنــد آن مقدمــه از »مخیــات« یــا »مســلمات« باشــد، به لحــاظ منطقــی درســت اســت.

اجزاى خطابه 

خطابه شامل دو جزء اساسی است:

ــه به عنــوان مقدمــه و مبــدأ بــه کار مــی رود و موجــب  ــه در خطاب ک عمــود: قضایایــی اســت 

نتیجــه اى اقناعــی می شــود.
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کــه  اعــوان: مقصــود از اعــوان خطابــه، اقــوال، افعــال و هیئت هــاى بیــرون از عمــود اســت 

بــراى اقنــاع و آمــاده ســاختن شــنوندگان جهــت قبــول مطالــب مؤثــر اســت.

گــر چــه بیــرون از عمــود و اعــوان  کــه ا غیــر از اجــزاى خطابــه، امــور دیگــرى نیــز هســت 
کــردن شــنوندگان بــراى پذیــرش ســخنان خطیــب  کــه در آمــاده  اســت، امــا به لحــاظ تأثیــرى 
ــه خــود  ــع و مکمــل آن می باشــد. همــه ایــن امــور مربــوط ب کــرده و تاب ــه را آراســته  دارد، خطاب
گفتــار و خطابــه اســت. از ایــن رو، »توابــع«، »تحســینات« و »تزیینــات« نامیــده می شــود. توابــع 

ع اســت: بــر ســه نــو

الف. آنچه مربوط به خود الفاظ است؛ مانند: »رعایت قواعد دستور زبان«.

گفتارهــاى خطابــی اســت؛ ماننــد اینکــه ابتــدا مدعــا  ب. آنچــه مربــوط بــه نظــم و ترتیــب 
گــردد. بیــان شــود و ســپس دلیــل آن ذکــر 

کــی از  کــه حا کــه خطیــب امــورى را بــه نمایــش آورد  ج. اخــذ بــه وجــوه؛ مقصــود آن اســت 
ک بــا آهنــگ حزیــن و بیــان  حالــت تأثیرگــذار او در شــنوندگان اســت. ماننــد: اداى مطالــب غمنــا

مطالــب شــاد بــا حالــت ســرور و انبســاط.

ــع در تأمیــن غــرض خطیــب هنــگام اســتفاده از عمــود و اعــوان به لحــاظ  ــواع تواب همــه ان
روان شناســی بــاور، تأثیــرى ســحرانگیز در شــنونده دارد. چنانچــه اجــزاى اصلــی خطابــه بــا ایــن 
کــه بــر نهــال برومنــدى از مقصــود  مهــم )توابــع( قریــن شــود، اقنــاع جمهــور، شــکوفه اى اســت 
کــردن مخاطبــان نســبت بــه هــر امــر خطیــرى بســیار شــور  برآیــد. در چنیــن حالتــی متقاعــد 

انگیــز و پرانگیــزه خواهــد بــود.

صورت تأليف خطابه 

گاه از اســتقراء اســتفاده  می شــود. شــایان  ل قیاســی و تمثیلــی و  در خطابــه غالبــًا از اســتدال
ل بــه کار رفتــه، در واقــع داراى  ــه، به لحــاظ صــورى الزم نیســت اســتدال توجــه اســت در خطاب

کافــی اســت. گــر در ظاهــر هــم منتــج بــه نظــر برســد  تمامــی شــرایط انتــاج باشــد، بلکــه ا

کــه مهم تریــن آنهــا  ــا توجــه بــه چگونگــی تألیــف صــورت آن، اصطاحاتــی دارد  خطابــه ب
امــور زیــر اســت:

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده

 

 

 



452

دانــــــش منطـــــــق

کــه در خطابــه، حجــت واقــع می شــود و مفیــد  گفتــار یــا نوشــتاری اســت  الــف. تثبیــت: 

تصدیــق ظنــی بــه خــود مطلــوب می باشــد؛ چــه در شــکل قیــاس باشــد و چــه در قالــب  تمثیــل.

کــه قیــاس باشــد. از ایــن رو، آن را »ضمیــر«  ب. ضمیــر: همــان تثبیــت اســت در صورتــی 

کبــراى آن حــذف می شــود. کــه غالبــا  می نامنــد 

کــه محصــول  کــه بــه اعتبــار مشــتمل بــودن بــر حــد اوســط -  ج. تفکیــر: همــان ضمیــر اســت 

فکــر و اندیشــه اســت - تفکیــر خوانــده می شــود.

که به صورت تمثیل می باشد. د. اعتبار: همان تثبیت است 

نامیــده  برهــان  نتیجــه می دهــد،  را  ســرعت مقصــود  بــه  کــه  اعتبــارى  هــر  برهــان:  هـــ. 

. د می شــو

کــه می توانــد جزئــی از تثبیــت واقــع شــود، خــواه بالفعــل مقدمــه  و. موضــع: هــر مقدمــه اى 

ع«  کــه از موضــع اســتخراج می شــود »نــو باشــد یــا نباشــد. بایــد دانســت هــر قانــون و قاعــده اى 
کــه هــر یــک از موضعــی  نامیــده می شــود. ماننــد: انــواع شــکر، شــکایت، اعتــذار، ندامــت و... 
کــه  خــاص چــون ذکــر محاســن و معایــب یــک چیــز هنــگام ایفــاى نقــش مقدمــه اســتداللی 

مفیــد تصدیــق ظنــی اســت بــه دســت می آیــد.

مقایسه خطابه با جدل 

ــا یکدیگــر  ــد ب کــه هــر دو در مقــام ایجــاد تصدیق ان ــه و جــدل از آن جهــت  هــر چنــد خطاب
ــر اســت: ــه برجســته ترین آنهــا امــور زی ک ــد  ــز دارن ــا تفاوت هایــی نی ــد، ام ک دارن اشــترا

1. خطابه مفید تصدیق غیر جازم است اما جدل مفید تصدیق جازم؛

2. مبــادى اصلــی در خطابــه مقبــوالت، مظنونــات و مشــهورات اســت، ولــی در جــدل، 
مبــادى بــه کار رفتــه مســلمات و مشــهورات اســت؛

3. هــر چنــد مشــهورات هــم در خطابــه و هــم در جــدل بــه کار می رونــد، امــا در خطابــه بــر 
کــرد؛ خــاف جــدل از مشــهورات ظاهــرى نیــز می تــوان اســتفاده 

4. هــدف خطابــه ماننــد جــدل غلبــه اســت، امــا غایــت خطابــه، پیــروزى همــراه بــا اقنــاع 
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کــه در جــدل لزومــًا چنیــن نیســت. اســت؛ در حالــی 

گــر چــه قلمــرو خطابــه همچــون جــدل عــام اســت و بــه شــاخه خاصــی محــدود نیســت،  5. ا
ــه  ــوزه خطاب ــدل( از ح ــاف ج ــت )برخ ــراد اس ــن م ــه یقی ــت یابی ب ــا دس ــه در آنه ک ــی  ــا مطالب ام

بیــرون اســت.

آداب خطابه 

ــه امــور  ــه ب ک ــود  ــان( موفــق خواهــد ب ــاع مخاطب خطیــب هنگامــی در هــدف خویــش )اقن
کافــی داشــته و توانایــی خــود را در ایــن زمینــه هــر  بســیارى از جملــه نــکات زیــر توجــه و دقــت 

کنــد. چــه بیشــتر تقویــت 

ــه  ــب خــود را ب ــاز مخاطبــان برگزینــد و مطال ــا نی ــه خویــش را متناســب ب ع خطاب 1. موضــو
کنــد. مقتضــاى حــال ایشــان بیــان 

کنایــات،  الفــاظ جــذاب، اســتعارات،  از  بــه درســتی بدانــد و  را  2. قواعــد و آداب زبــان 
کنــد. اســتفاده  زیبــا  و تشــبیهات  مجــازات 

3. دو رکــن اساســی خطابــه، یعنــی »مدعــا« و »دلیــل« را بــه خوبــی از یکدیگــر تفکیــک 
کنــد. بــراى ایــن منظــور بایــد ســه مرحلــه اساســی مقدمــه )تصویــر(، ذى المقدمــه  و تبییــن 

کنــد. )اقتصــاص( و نتیجــه )خاتمــه( را طــی 

ــع  ــه موق ــا و ب ــه ج ــا ب ــد و از آنه ــته باش ــا داش ــات و مثل ه ــعار، حکای ــر اش ــل ب کام ــلط  4. تس
کنــد. اســتفاده 

5. خصوصیــات اجتماعــی، فرهنگــی، آداب و رســوم و روحیــات مخاطبــان خــود را بــه 
کنــد. کــه اقنــاع ایشــان اســت، اســتفاده  خوبــی بشناســد و از آنهــا در هــدف خویــش 

ــته اى  ــگاه شایس ــی در جای ــت اجتماع ــی و مقبولی ــه بیرون ــاظ وجه ــد به لح ــب بای 6. خطی
قــرار داشــته باشــد.

7. خطیــب به لحــاظ صفــاى روحــی، خصلت هــاى معنــوى و آراســتگی بــه فضیلت هــاى 
کــه تــاش او بــراى  اقنــاع مخاطبــان مفیــد و مؤثــر واقــع شــود. اخاقــی در نصابــی باشــد 
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کــه بــه راســتی خطیــب بــه  کمــال اتفــاق خواهــد افتــاد  8. اقنــاع جمهــور هنگامــی تمــام و 
گفته هــاى خویــش معتقــد و باورمنــد باشــد و خطابه ــی  او تنهــا نقــش تردســتی و معرکه گیــرى 

نداشــته باشــد.

کمی یا زیادى وقت دچار نشود. که به  کند  9. در مدیریت زماِن خطابه چنان 

ع داراى  ــو ــد و در مجم ــه را بدان ع خطاب ــو ــه موض ــوط ب ــی مرب کل ــد  ــد قواع ــب بای 10.  خطی
ــد. ــی باش ــی خوب ــات عموم اطاع

 

چکيده 

کــه نتیجــه آن تنهــا اقنــاع تــوده مــردم نســبت بــه مطلــب   1. خطابــه صناعتــی علمــی اســت 
مــورد نظــر اســت.

 2. مبادى خطابه عبارت است از مظنونات، مقبوالت و مشهورات.

 3. خطابه شامل دو جزء اساسی است: عمود و اعوان.

کــه  کــه بیــرون از عمــود و اعــوان اســت   4. غیــر از اجــزاى خطابــه، امــور دیگــرى نیــز هســت 
ع اســت: »توابــع«، »تحســینات« و »تزیینــات« نامیــده می شــود. توابــع بــر ســه نــو

الف. آنچه مربوط به خود الفاظ است؛

گفتارهاى خطابی است؛ ب. آنچه مربوط به نظم و ترتیب 

ج. اخذ به وجوه.

کــه مهم تریــن  ــا توجــه بــه چگونگــی تألیــف صــورت آن، اصطاحاتــی دارد،  ــه ب  5. خطاب
آنهــا عبارت انــد از:

تثبیت،  ضمیر، تفکیر، اعتبار، برهان، موضع.

 6. برجسته ترین تفاوت هاى خطابه و جدل امور زیر است:

الف. خطابه مفید تصدیق غیر جازم است اما جدل مفید تصدیق جازم.
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ب. مبــادى اصلــی در خطابــه مقبــوالت، مظنونــات و مشــهورات اســت، ولــی در جــدل، 
مبــادى بــه کار رفتــه مســلمات و مشــهورات اســت.

ج. هــر چنــد مشــهورات هــم در خطابــه و هــم در جــدل بــه کار می رونــد، امــا در خطابــه بــر 
کــرد. خــاف جــدل از مشــهورات ظاهــرى نیــز می تــوان اســتفاده 

د. هــدف خطابــه ماننــد جــدل غلبــه اســت، امــا غایــت خطابــه، پیــروزى همــراه بــا اقنــاع 
کــه در جــدل لزومــًا چنیــن نیســت. اســت؛ در حالــی 

گــر چــه قلمــرو خطابــه همچــون جــدل عــام اســت و بــه شــاخه خاصــی محــدود نیســت،  هـــ. ا
ع خطابــه  کــه در آنهــا دســت یابی بــه یقیــن مــراد اســت )برخــاف جــدل( از موضــو امــا مطالبــی 

بیــرون اســت.

کســب توفیــق در اقنــاع مخاطبــان بــه امــور  متعــددی   7. شایســته اســت خطیــب جهــت 
کافــی نمایــد. توجــه و دقــت 

پرسش ها 

کنید.  1. نیاز به صناعت خطابه را تبیین 

کنید.  2. فن خطابه راتعریف 

 3. مبادى خطابه را نام ببرید.

 4. اجزاى اساسی خطابه را توضیح دهید.

کنید.  5. توابع را نام برده تبیین 

 6. مهم ترین اصطاحات صورت تألیف خطابه را نام برده توضیح دهید.

کنید.  7. فن خطابه را با صناعت جدل مقایسه 

کنید.  8. مهم ترین آداب خطابه را بیان 

* هم اندیشی 
کام، نقاشــی، مجسمه  ســازی، خطاطــی،   1. آیــا هنرهایــی چــون نمایــش صامــت و بــدون 
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ــا یــک جــزء از اجــزای اساســی آن را  تذهیــب و موســیقی بــه تنهایــی می  توانــد نقــش خطابــه ی
کنــد؟ ایفــا 

 2. در صناعت خطابه چه تفاوتی بین اعوان و توابع وجود دارد؟

 3. آیــا می  توانیــد بــرای هــر یــک از صورت  هــای خطابــه ) تثبیــت، ضمیــر، تفکیــر، اعتبــار، 
کنیــد؟ برهــان و موضــع( یــک مثــال ذکــر 

 4. مهم ترین هدف منطقی از تعلیم صناعت خطابه چیست؟

 5. بیان آداب خطابه چه ارتباطی به دانش منطق دارد؟ 

 

 

 



457

درسشصتم

شعـــــــــر 

شعر شناســی در یونــان باســتان قدمــت زیــادى دارد. افاطــون در رســاله هاى متعــددى 
چــون »فــدراس، ایــوان و جمهوریــت« بــه تحلیــل و شــناخت شــعر پرداختــه اســت. ارســطو، 
مــدون منطــق، رســاله خاصــی به صــورت تک نــگاره در فــن شــعر نگاشــته اســت. امــروزه در 
کــه یکــی از آنهــا بــه نــام ارســطو و  زبــان فارســی چندیــن ترجمــه از ایــن رســاله در دســت اســت 

فــن شــعر چــاپ شــده اســت.

هــر چنــد اســتقراء تامــی در میــان اقــوام و ملت هــاى مختلــف دربــاره تاریــخ تولــد شــعر انجــام 
کــه شــعر  کــرد  کارکــرد آن، بی تردیــد می تــوان تصدیــق  نشــده اســت، امــا نظــر بــه ماهیــت و 
گونی هــاى زبانــی و فرهنگــی متعــدد از قدمتــی دیرینــه  گونا در میــان اجتماعــات انســانی بــا 
برخــوردار اســت. هــر زبانــی بــا قابلیت هــاى خــاص خــود، داراى مجموعــه اشــعارى اســت 
کــه  اى بســا در تعامــات انســانی و احتجاجــات اســتداللی و بیانــات خطابــی از جایــگاه ممتــاز 

برخــوردار بــوده اســت.

در ایــن درس بــه شــعر از دیدگاهــی منطقــی و نــه ادبــی خواهیــم پرداخــت. منطقــی از 
الت بشــرى  کــه، میــزان اعتبــار آن را در اســتدال آن جهــت بــه بحــث و بررســی شــعر می پــردازد 
کنــد؛ و بــه انســان هشــدار  روشــن ســازد و مقــدار توانایــی آن را در تولیــد بــاور و تصدیــق هویــدا 
ــد از طریــق آن  ــاور نیســت و نبای کننــده ب ــه شــعر اســت، ایجــاد  ک ــه شــعر، از آن جهــت  ک دهــد 

ــرد. ک ــق  ــی را تصدی مطلب
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تعریف شعر

ــد، شــعر  ــز معتقدن ــز اســت. عروضیان 1نی کامــی خیال انگی ــه شــعر  ک ارســطو معتقــد اســت 
کامــی مــوزون، مقّفــا و متســاوى االرکان اســت. برخــی از ادیبــان و شــاعران معاصــر هــم در 
کامــی خیال انگیــز و آهنگیــن اســت. بــر اســاس ایــن تعریــف، شــعر نــو  تعریــف شــعر می گوینــد: 

ــود. کهــن و ســّنتی، شــعر خواهــد ب ــاره اى از شــعرهاى  نیمایــی نیــز ماننــد پ

بنابــر آنچــه بیــان شــد، بیــن شــعر بــه معنــاى ارســطویی، عروضــی و نــو، نســبت عمــوم و 
کــه بــر اســاس دیــدگاه ارســطویی، نثرهــاى خیال پردازانــه نیــز  خصــوص مــن وجــه اســت؛ چــرا 
کــه منظومه هــاى صرفــی، نحــوى، فلســفی،  کام شــعرى اســت. همچنــان  به لحــاظ منطقــی 
ــا، مــوزون و مســاوى بــودن ابیــات و مصراع هــا از نظــر عروضیــان  منطقــی و... بــه جهــت مقّف
ــض و  ــب قب ــت و موج ــز اس ــن و خیال انگی ــه آهنگی ک ــی  ــِو نیمای ــعر ن ــن ش ــت. همچنی ــعر اس ش
بســط روح و روان انســان می شــود نیــز شــعر می باشــد؛ هــر چنــد عنصــر قافیــه و تســاوى ارکان 

عروضــی در آن موجــود نیســت.

ــی  کام ــه  ک ــود  ــد ب ــادق خواه ــی ص ــور هنگام ــی مذک ــام معان ــعر در تم ــترک ش ــداق مش مص
مــوزون، مقّفــا، داراى تســاوى مصرعــی و بیتــی و خیال انگیــز باشــد.

کــه از  کامــی خیال انگیــز  ع شــعر عبــارت اســت از  کامل تریــن نــو بــه نظــر می رســد بهتریــن و 
اقــوال مــوزون، مســاوى و هــم قافیــه تألیــف شــده باشــد. چنیــن تعریفــی هــم بــه عنصــر »لفــظ« 

کمــال وفــادار اســت. و هــم بــه عنصــر »معنــا« به طــور تمــام و 

مبدا شعر

ات« است. با عنایت به آنچه بیان شد، روشن می شود مبدأ این صناعت »مخّیِ

ارزش معرفتی شعر

ایجــاد  کــه اساســًا مفیــد تصدیــق نیســت.  التی اســت  از جملــه اســتدال صناعــت شــعر، 
کــرد ایــن فــن بــه شــمار می آیــد. کار  انبســاط و انقبــاض روحــی در مــوارد مقتضــی، مهم تریــن 

یــات تشــکیل شــده اســت هــر چنــد در  کــه شــعر اســت و از مّخِ بنابرایــن، شــعر از آن جهــت 

که به اوزان و قالب هاى مختلف شعرى می پردازد. 1  . علم عروض، دانشی ادبی است 
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حــد یــک شــاه کار ادبــی  باشــد هرگــز صاحیــت ایجــاد تصدیــق نســبت بــه ادعایــی را نــدارد.

کــه امــروزه برخــی از شــک  گفتــه آمــد، جــاى بســی تعجــب اســت  بــا توجــه بــه آنچــه 
کرده یقیــن و علم گریــزان فضول آییــن، در مقــام نظریه پــردازى و در قالــب نــوآورى  نیــاوردگاِن 
ــعار  ــعرى از اش ــات آن را ش ــی اثب ــل جزم ــد و دلی ــزرگ می پردازن ــی ب ح ادعاهای ــر ــه ط ــداع، ب و اب
کــه در ذهــن و اندیشــه  شــاعران بلندمرتبــه می داننــد و از ایــن ابــزار چــه اســتفاده هاى نــاروا 
ــان  ــاى ایش ــا صف ک و ب ــا ــر پ ــد و ضمی ــان می کنن ــان و نوجوان ــژه در جوان ــود به وی ــان خ مخاطب
ــرد ورزى  ــمان خ ــا در آس ــی ره ــون قاصدک ــی، چ ــت روح ــال و لطاف ــوه خی ــدت ق ــت ش ــه جه را ب
ــرده  ک ــل  ــنفکران تحصی ــگان و روش ــر فرهیخت ــد. ب ــوق می دهن ــد س ــه می خواهن ک ــو  ــر س ــه ه ب
کــه هرگــز تمســک بــه شــعر، دلیلــی بــراى ایجــاد  مــا بایــد به خوبــی روشــن و آفتابــی باشــد 
گــزاره اى درســت یــا نادرســت نیســت! شــعر تنهــا می توانــد در  تصدیــق و اذعــان نســبت بــه هیــچ 
کــرده و بــا ایجــاد انبســاط یــا انقبــاض روحــی اســباب  ســاحل هاى خامــوش خیــال، شهر آشــوبی 
وجــد، شــادى یــا انــدوه ایشــان را فراهــم آورد. توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم خــود می توانــد زمینــه 
نجــات بســیارى از جوانــان و نوجوانــان حقیقــت طلــب روزگار مــا را از دام معرکه گیرى هــاى 

کام و بی بهــره گان از اندیشــه اســتوار، فراهــم ســازد. ســاحران 

ــر یــک مبــدأ مانعــی نــدارد. اى بســا  ــا چنــد عنــوان ب کــه اجتمــاع دو ی البتــه مخفــی نمانــد 
قضیــه اى بــه یــک اعتبــار مخیــل، بــه اعتبــار دیگــر مشــهور و بــه جهــت ســومی حتــی از یقینیــات 
بــه شــمار آیــد. آنچــه دربــاره ارزش و جایــگاه منطقــی شــعر بیــان شــد تنهــا بــه قضایــاى مخیلــی 
ــد  ــار تولی ــد اعتب ــد و بدیــن جهــت فاق ــا خــود دارن ــوان را ب ــه همیــن یــک عن ک ــوط می شــود  مرب
گــر از جملــه یقینیــات و یــا ... نیــز باشــند بــه همــان جهــات اعتبــار  تصدیــق می باشــند؛ هــر چنــد ا

مختــص بــه خــود را خواهنــد داشــت.

جایگاه شعر در منطق 

گــون و متفاوتــی باشــد؛ از ایــن جهــت  گونا کــه می توانــد داراى ابعــاد  شــعر حقیقتــی اســت 
کــه از وزن و قافیــه و  ح و بررســی در علــوم مختلــف را دارد. شــعر از آن جهــت  صاحیــت طــر
کــه به لحــاظ وزن و قافیــه  آرایش هــاى ادبــی برخــوردار اســت، صناعتــی ادبــی بــه شــمار می آیــد 
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گیــرى از ظرافت هــا و نکته هــاى زیبــا شــناختی در علــم بدیــع  در علــم عــروض و بــه دلیــل بهــره 
ح و بررســی اســت. امــا فراتــر از لفــظ و امــور مربــوط بــه آن، شــعر داراى بعــد و حقیقتــی  قابــل طــر
کالبــد شــعر ســارى و جــارى می  شــود. ایــن  کــه از معنــا نشــأت  می گیــرد و چــون روح در  اســت 

کــه بــه تحلیــل منطقــی - فلســفی محتــاج اســت. جنبــه از شــعر، امــرى اســت 

منطق دانــان در فــن شــعر بــه تحلیــل ســاختار معنایــی شــعر می پردازنــد و بــه انســان متفکــر 
ل، هیــچ گاه شــعر را به عنــوان عاملــی بــراى دســت یابی بــه  کــه در مقــام اســتدال می آموزنــد 

ل شــعرى اساســًا مفیــد تصدیــق نیســت. تصدیــق انتخــاب نکنــد؛ زیــرا اســتدال

فواید شعر

شــعر بــه علــت تأثیــر شــگرف و عمیــق آن در جــان انســان ها، می توانــد در قلمروهــاى 
ع حیــات فــردى و اجتماعــی منشــأ اثــر و فایــده  باشــد. برخــی از اهــم آثــار و فوایــد  مختلــف و متنــو

شــعر عبــارت اســت از:

 - برانگیختن روح حماسی در رزمندگان جبهه هاى نبرد؛

ــواع  ــراى ایجــاد ان  - تحریــک عواطــف و احساســات مــردم در امــور دینــی، سیاســی و... ب
تحــوالت سیاســی اجتماعــی؛

 - تعظیم و تحقیر، مدح و قدح، مذمت و تحسین افراد؛

ح روحانی در انسان؛  - ایجاد قبض و بسط، حزن و فر

 - بر حذر داشتن از افعال ناپسند و ترغیب بر نیک نهادى و عمل صالح.

علت تأثير شعر در نفوس 

ح می شود: پس از شناخت فواید شعر دو سؤال مطر

کند و انفعاالتی را در وى پدید آورد؟ 1. چه امرى سبب می شود شعر در نفس آدمی اثر 

کــه ایــن امــر از  پاســخ: قــوام شــعر بــه خیال پــردازى و تصویرگــرى اســت. روشــن اســت 
مهم تریــن اســباب مؤثــر در نفــوس اســت. تصویــر و تمثیــل، خیــال و اعجــاب را برمــی انگیــزد و 

موجــب التــذاذ و تأثــر روح می شــود.
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2. شعر بودن شعر، یعنی مخیل بودن آن، به چه چیز تحقق می یابد؟

که با سه چیز حاصل می شود: پاسخ: با تصویرگری و صورت پردازی در ذهن 

- وزن؛ هــر وزنــی شــأن و موقعیــت خاصــی در تعبیــر از حالتــی از حــاالت نفــس و حکایــت از 
آن دارد؛ و بــه همیــن دلیــل موجــب پیدایــش انفعالــی در نفــس می شــود.

کــه حکایــت  کــه شــنیده می شــود؛ زیــرا هــر حرفــی نیــز نغمــه و آهنگــی دارد  - نفــس الفاظــی 
ــا از  ــر ی کــه ایــن اث گــر حالتــی از حــاالت روح آدمــی اســت. از ایــن رو، مفیــد اثــرى خــاص اســت 

جوهــر لفــظ برخاســته و یــا از ترکیــب آن بــا ســایر الفــاظ.

ــاى  ــز اســت. ایــن همــان قضای ــه خیال برانگی ک کام  ــی  کام مخیــل؛ یعنــی معان - نفــس 
کــه رکــن اساســی شــعر را تشــکیل می دهــد. آنچــه واقعــًا موجــب تأثیــر مخیــات در  مخیــل اســت 
کــه در اثــر تخیــل براى انســان حاصــل می شــود، و  نفــس می شــود، اســتغراب و اعجابــی اســت 

کاســته نمی شــود. گاه قضایــا هــر چــه تکــرار شــوند از اثرشــان  از ایــن رو 

قاعده مندى مخيالت 

شایســته اســت در شــعر ســه عنصــر حضــور داشــته باشــد: وزن، الفــاظ و معانــی خیالــی. وزن 
کــه در علــم »ادب« و »عــروض« بیــان شــده اســت، و منطــق  کــدام قواعــدى دارد  و الفــاظ هــر 
بــدان نمی پــردازد؛ زیــرا بــراى منطقــی تنهــا بیــان جنبــه تخیلــی شــعر اهمیــت دارد. در صناعــت 
کــه بــا آوردن قضیه هــاى مخّیــل هرگــز  شــعر منطقیــان بــه جــّد درصــدد توضیــح ایــن نکته انــد 
کــرد؛ امــا قضایــاى مخیــل، قواعــد مضبوطــی نــدارد  نمی تــوان و نبایــد تصدیقــی را برداشــت 
ــر،  کمیاب ت ــر از ذهــن،  ــه هــر میــزان دورت کــرد. چــه اینکــه مخیــات ب کــه بتــوان آن را تدویــن 

غریب تــر و لطیف تــر باشــند، تأثیــر بیشــترى در تخیــل داشــته و خــوش آیندتــر و دلپذیرترنــد.

کــرد آنکــه شــعر و شــاعرى بیشــتر جوششــی و خــدادادى  کــه بایــد بــدان اشــاره  نکتــه پایانــی 
کمتــر می تــوان از راه تعلیــم و آمــوزش و تمریــن، ملکــه شــعر را  کتســابی.  کوششــی و ا ــا  اســت ت
بــه دســت آورد مگــر آنکــه اســتعداد آن به طــور خــدادادى در وجــود انســان نهفتــه باشــد و آنــگاه 
آن را بــا تمریــن و ممارســت بــارور و شــکوفا ســاخت. شــعر همچــون الهامــی مرمــوز در لحظاتــی 
ــان و قلــم  ــر زب ــر ذهــن شــاعر فــرود می آیــد و ب کجــا آبــادى دور چــون صاعقــه اى ب ــود از نا تب آل

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده

 

 

 



462

دانــــــش منطـــــــق

گاهــی شــاعر بــدون هیــچ آمادگــی قبلــی بــه خلــق اشــعارى بلنــد  او جــارى می شــود. از ایــن رو، 
کــه بــه کار می گیــرد از ســرودن حتــی یــک بیــت  کوششــی  گاه بــا تمــام ســعی و  نایــل می شــود و 

ــد. ــاز می مان ب

 

چکيده 

کامــی خیال انگیــز اســت. عروضیــان نیــز معتقدنــد، شــعر   1. ارســطو معتقــد اســت شــعر 
کامــی مــوزون، مقّفــا و متســاوى االرکان اســت.

 2. مبدأ صناعت شعر »مخیات« است.

کــه اساســًا مفیــد تصدیــق نیســت. ایجــاد  التی اســت  ــه اســتدال  3. صناعــت شــعر، از جمل
کــرد ایــن فــن بــه شــمار می آیــد. کار  انبســاط و انقبــاض روحــی در مــوارد مقتضــی، مهم تریــن 

 4. برخی از اهم آثار و فواید شعر عبارت است از:

الف. برانگیختن روح حماسی در رزمندگان جبهه هاى نبرد؛

ب. تحریــک عواطــف و احساســات مــردم در امــور دینــی، سیاســی و... بــراى ایجــاد انــواع 
تحــوالت سیاســی  اجتماعــی؛ 

ج. تعظیم و تحقیر، مدح و قدح، مذمت و تحسین افراد؛

ح روحانی در انسان؛ د. ایجاد قبض و بسط، حزن و فر

–. بر حذر داشتن از افعال ناپسند و ترغیب بر نیک نهادى و عمل صالح.

کنــد و انفعاالتــی را در وى پدیــد آورد   5. آنچــه باعــث می شــود شــعر در نفــس آدمــی اثــر 
گــرى آن اســت. خیــال پــردازى و تصویــر 

پرسش ها 

کنید.  1. تاریخچه صناعت شعر را به اختصار بیان 

 2. به رغــم آنکــه شــعر در منطــق، به طــور مســتقیم نمی توانــد ســهمی در جلوگیــرى ذهــن 
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کنــد، چــرا منطقــی بــه بررســی آن می پــردازد؟ از خطــاى در تفکــر ایفــا 

کنید.  3. شعر و صناعت آن را تعریف 

 4. مبدأ شعر چیست؟

کرده انــد و چــه نســبتی میــان ایــن   5. ارســطو و عروضیــان صناعــت شــعر را چگونــه تعریــف 
دو تعریــف وجــود دارد؟

 6. ارزش معرفتی شعر را توضیح دهید.

کنید.  7. جایگاه شعر در منطق را تبیین 

 8. برخی از اهم آثار و فواید شعر را بر شمارید.

 9. شعر بودن شعر، یعنی مخیل بودن آن با چه چیزهایی حاصل می شود؟

 10. علت تأثیر شعر در نفوس را توضیح دهید.

کنید آیا مخیات قاعده مند می باشند.  11. بیان 

 12. چگونه می توان به ملکه شعر دست یافت؟

* هم اندیشی 

 1. چه تفاوتی بین شعر و صناعت شعر وجود دارد؟

کنید؟  2. آیا می  توانید صناعت شعر را با صناعت خطابه مقایسه 

که موزون است می تواند  مخّیل باشد؟ کام موزون از آن جهت   3. چگونه یک 

ل الزامــی   4. آیــا بهره  منــدی صناعــت شــعر به لحــاظ ســاختار از صــورت منطقــی اســتدال
اســت؟

 روش درست استدالل غیر مباشر  به لحاظ ماده
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آ - ا
آثار ذاتی 

ــه ذات  ــوط ب ــه مرب ک ــی  ــواّص و اعراض خ
یــا  بــه امــور عام تــر  نــه مربــوط  شــیئ اســت 
خاص تــر از آن. »ذاتــی« در ایــن تعبیــر، ذاتــی 
کلیــات  بــاب برهــان اســت و بــا ذاتــی مبحــث 
کــه در مقابــل عرضــی بــه کار مــی رود و  خمــس 
کامــًا  بــه معنــاى جــزء ذات و ماهیــت اســت 

متفــاوت اســت )=اعــراض ذاتــی(.

آراى محموده 

کــه از لحــاظ مصلحــت  عقایــد مشــهورى 
مخصــوص،  ســیرتی  حســب  بــه  یــا  عمــوم 

پســندیده و نیکــو باشــد.

آلی 

در  کاربــرد  بــراى  اصــل  در  کــه  دانشــی 
ــت  ــود مطلوبی ــده و خ ــن ش ــر تدوی ــوم دیگ عل

نــدارد. اســتقالی 

اتصال 

پیونــد و مازمــه و وابســتگی بیــن مقــدم 
و تالــی در قضایــاى شــرطیه.

اّتفاق 

کــه از روى لــزوم  مصاحبــت مقــدم و تالــی 
و ضرورت نباشــد.

اتفاقی 

بیــن  کــه  شــرطیه اى  متصلــه  قضیــه   
مقــدم و تالــی آن رابطــه لــزوم وجــود نداشــته 
روى  از  صرفــًا  دو  آن  مصاحبــت  و  باشــد 

لزومــی(.  =( باشــد  اتفــاق  و  تصــادف 

اجزا

تشــکیل دهنده  هــم  بــا  کــه  چیزهایــی 
باشــند. کل 

اجزاى ذاتی 

آنچــه جــزء ذات و ماهیــت شــیئ اســت 
ذاتیــات،  مقــّوم،  اجــزاى  قــوام،  )=اجــزاى 

ماهّیــت(. اجــزاى 

اجناس عامیه 

همــه  مافــوق  کــه  اجنــاس  کلی تریــن 
دیگــر  آنهــا  از  برتــر  و  انواع انــد  و  اجنــاس 

نــدارد. وجــود  جنســی 

احتجاج 

در  کــردن  ایــراد  رّد  و  حّجــت آوردن 
بحــث، بــراى اثبــات عقیــده خــود و ابطــال 

مخالــف. طــرف  عقیــده 

احتیال 

بــه کار بــردن مکــر و نیرنــگ در بحــث و 
کــه خصــم بــدان واقــف  جــدل بــه نحــوى 

نشــود.

اخبار
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کردن. 1. خبردادن، حکمی را بیان 

کــه قابــل تصدیــق و  2. لفــظ مرکــب تــام 
تکذیــب باشــد.

اخس 

خسیس تر و پست تر، ضعیف تر.

اخــّس  از قضّیــه موجبــه  قضیــه ســالبه 
کلیــه.  قضیــه  از  جزئیــه  قضّیــه  و  اســت 
بنابرایــن خّســت در قضیــه بــه دو چیــز اســت: 
بــودن.  جزئــی  دیگــر  و  بــودن  ســالبه  یکــی 
اخــّس  تابــع  همــواره  نتیجــه  قیــاس،  در 
گــر یکــی از دو مقدمه  مقدمتیــن اســت؛ یعنــی ا
گــر  ســالبه باشــد نتیجــه ســالبه خواهــد بــود و ا

باشــد، جزئیــه. از آن دو جزئیــه  یکــی 

اخص 

کمتــر  دیگــر  چیــز  از  شــمولش  آنچــه 
باشــد، خاّص تــر. بــراى مثــال انســان اخــص 
آن  شــامل  هــم  حیــوان  و  اســت  حیــوان  از 
)مخالــف  آن  جــز  شــامل  هــم  و  می شــود 

اعــّم(.

ادات 

بــه  و  تنهایــی  بــه  کــه  مفــردى  لفــظ 
خــودى خــود مفیــد معنایــی نباشــد. ماننــد 
»نیســت«،  »اســت«،  »در«،  »بــه«،  »از«، 

گــر« »ا و  »بــود« 

ک  ادرا

و  علــم  مطلــق  گاهی یافتــن،  آ و  علــم 
گاهــی، خــواه تصــور خــواه تصدیــق، خــواه  آ
ــواه  ــی، خ ــواه حصول ــی، خ ــواه عقل ــی، خ حّس

حضــورى.

ادوات جدل 

ل جدلی به کار می آید. آنچه در استدال

اذعان 

نســبت  ع  وقــو عــدم  یــا  ع  وقــو قبــول 
ع. موضــو بــه  محمــول 

ل  استدال

1. عمــل ذهــن در فراهــم آوردن و ترتیــب 
و تنظیــم مقدمــات معلــوم بــراى رســیدن بــه 

کشــف قضیــه مجهــول ؛

کــه منجــر  ع قضایــاى معلــوم  2. مجمــو
کشــف مجهــول شــود )=حّجــت(. بــه 

استقراء

و  حجــت  ســه گانه  اقســام  از  یکــی 
مطالعــه  از  آن  در  کــه  اســتداللی  ل.  اســتدال
کّلــی دســت یابنــد. امــور جزئــی بــه نتیجــه اى 

استقراء تاّم 

کــه در آن تمــام افــراد جزئــی  اســتقرائی 
آن گاه  و  قرارگیــرد  ماحظــه  و  بررســی  مــورد 
ع اســتقراء  کّلــی صــادر شــود. ایــن نــو حکمــی 
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نیــز می نامنــد. را اســتقراء برهانــی 

استقراء ناقص 

کــه تمــام جزئیــات در آن مــورد  اســتقرائی 
ماحظــه قــرار نگیرنــد، بلکــه تنهــا تعــدادى 
کننــد و چــون آنهــا را بــه  از آنهــا را ماحظــه 
صفتــی متصــف یابنــد، حکــم بــه وجــود آن 

کننــد. صفــت در همــه جزئیــات 

استنتاج 

از  نتیجــه  اســتخراج  گرفتــن،  نتیجــه 
. ت مــا مقد

اسم 

یکــی از اقســام ســه گانه لفــظ مفــرد، و آن 
کــه بــه خــودى خــود معنایــی را  لفظــی اســت 
کنــد، ولــی مقــرون بــه زمــان نباشــد.  افــاده 
ماننــد: ســقراط، انســان، درخــت، ســفیدى، 

ک، مــن، تــو... کــی، ســفید، پــا پا

اسم تام 

جنس قریب و خاّصه یک شیئ.

اسم مشترک 

گانــه  جدا وضــع  بــه  کــه  اســمی 
باشــد  شــده  وضــع  مختلــف  معانــی  بــراى 

لفــظ(. ک  اشــترا ک،  )=اشــترا

اسم مشّکک 

اســتعمال  معنــا  یــک  بــه  کــه  اســمی 

و  تقــدم  و  ضعــف  و  شــّدت  ولــی  می شــود، 
تأّخــر و زیــادت و نقصــان معنــاى آن در افــراد 

اســت. متفــاوت 

اسم منقول 

معنایــی  ازاى  بــه  اصــل  در  کــه  اســمی 
ــه کار  ــاى دیگــر ب وضــع شــده و ســپس در معن

باشــد. رفتــه 

اسم ناقص 

تنهــا خاّصــه  یــا  بعیــد و خاّصــه  جنــس 
شــیئ. یــک 

اشکال اربعه 

قیــاس  قیــاس.  چهارگانــه  شــکل هاى 
از لحــاظ موقعیــت حــّد وســط در دو مقدمــه 
منقســم  شــکل  چهــار  بــه  کبــرا(  و  صغــرا   (

. د می شــو

اصالی 

گیــرى  کــه فرا علــم اصالــی دانشــی اســت 
دانش هــاى  دارد.  ذاتــی  مطلوبیــت  آن 
گرچــه ممکــن اســت در علــوم دیگــر  اصالــی ا
گیرنــد، امــا چنیــن  نیــز مــورد اســتفاده قــرار 
ع وجــود  فــر پیدایــش  اصــل  کــه در  نیســت 

علــم دیگــر باشــند.

اصغر

کــه در قضیــه مطلــوب )قضیــه اى  لفظــی 
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ع باشــد. کــه اثبــات آن منظــور اســت( موضــو

اصل 

نســبت  تمثیلــی  ل  اســتدال در  آنچــه   .1
؛ باشــد  و مســّلم  بــدان محقــق  امــرى 

ــر  ــر ب ــز دیگ ــه چی ــه و آنچ ــاس و پای 2. اس
گــردد ؛ ع  آن بنیــان نهــاده شــود یــا از آن منتــز

کــرده  کــه آن را منعکــس  3. قضیــه اى 
باشــند، نســبت بــه قضیــه منعکــس شــده.

ع  اصل موضو

کــه متعلــم در آغــاز علــم بــدون  قضیــه اى 
تقلیــدى  یــا  ظّنــی  اعتقــاد  روى  از  دلیــل، 
ــوم متعــارف بدیهــی  می پذیــرد و برخــاف عل

و بّیــن الثبــوت نیســت.

اصول متعارفه 

و  اســت  معلــوم  و  روشــن  کــه  مبادیــی 
واجــب. آن  قبــول 

اضطرار

ضرورت و لزوم.

اعتقاد

نســبت  پذیرفتــن  و  کــردن  قبــول 
ع، خــواه بــه درجــه یقیــن  محمــول بــه موضــو

نرســد. خــواه  برســد 

اعتقاد جازم 

ع نســبتی مقــارن بــا حکــم  حکــم بــه وقــو
 =( اســت  ممتنــع  آن  نقیــض  اینکــه  بــه 

یقیــن(.

َاعراض 

1. جمع عرض )مخالف جوهر( ؛

2. عرضیات )مخالف ذاتیات(.

َاعراض ذاتی 

عــرض ذاتــی عبــارت از محمولــی اســت 
ع، به حســب ذات  کــه لحــوق آن بــراى موضــو

ع باشــد. موضــو

َاعرف 

آنچــه در نــزد عقــل شــناخته تر و روشــن تر 
از چیــز دیگــر باشــد )= اجــا، ابین(.

َاعّم 

آنچــه شــمولش از چیــز دیگــر بیشــتر باشــد 
؛ یعنــی هــم آن را شــامل شــود و هــم جــز آن 

را.

اعوان 

آن  و  خطابــه،  دوگانــه  اجــزاى  از  یکــی 
کــه ذاتــًا منِتــج و مثِبت  اقــوال و احوالــی اســت 
مطلــوب نیســت، ولــی بــراى اقناع شــنوندگان 

مفیــد توانــد بــود ) مخالــف عمــود(.

اقتصاص 
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کــه ســابقًا واقــع شــده یــا  ایــراد جریانــی 
ع اســت. کنــون در حــال وقــو ا

اقیسه 

جمع قیاس.

کبر ا

کــه در مطلــوب محمــول واقــع  آن جزئــی 
کــه  شــده باشــد و وجــه تســمیه اش ایــن اســت 

ع اســت. محمــول معمــواًل اعــم از موضــو

ُاّم القضایا

وال  یجتمعــان  ال  »النقیضــان  قضیــه 
األوائــل(. )=أّول  یرتفعــان« 

امتحان 

بررســی و آزمــون و روشــن ســاختن قــدرت 
ل. مخاطــب در حّجــت و اســتدال

امتناع 

1. محــال بــودن، ضــرورت داشــتن عــدم 
چیــزى ؛

عبــارت  آن  و  قضایــا  مــواد  از  یکــی   .2
ع بــه  اســت از محــال بــودن اتصــاف موضــو

. ل محمــو

انتاج 

نتیجــه دادن مقدمــات در قیــاس، منتــج 
بــودن قیــاس )مخالــف ُعقمــه(.

اّنیت 

مصــدر جعلــی از اّن بــه معنــاى ثبــوت. 
کــه تنهــا  وجــه تســمیه برهــان اّنــی ایــن اســت 

مفیــد اّنّیــت و ثبــوت حکــم اســت.

اوسط

کبــرا  کــه هــم در صغــرا و هــم در  جزئــی 
ــا  ــراى اصغــر ی کبــر ب ــد و موجــب ثبــوت ا می آی

کبــر از اصغــر می شــود. ســلب ا

اّولیات 

خــود  کــه  اســت  قضایایــی  اّولیــات 
احتیــاج  و  اســت  معلــوم  و  روشــن  خــود  بــه 
ســلیم  انســان  هــر  بــه  و  نــدارد،  اثبــات  بــه 
الفطــره اى عرضــه شــود، بی چــون و چــرا آن 

می پذیــرد. را 

ایجاب 

ع )مخالــف  اثبــات محمــول بــراى موضــو
سلب(.

ب 
بدیهی 

بــه خــود  کــه خــود  یــا تصدیقــی  تصــور 
روشــن و معلــوم باشــد و از معلومــات دیگــر بــه 
دســت نیامــده باشــد )اولــی، ضــرورى، بّیــن، 

غیــر مکتســب )9 نظــرى، مکتســب(.
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ت 
تالی 

تالــی در لغــت بــه معنــاى از پــی رونــده 
ــی  ــاح جزئ ــت و در اصط ــده اس کنن ــت  و تبعّی
کــه در جــواب شــرط  از قضیــه شــرطیه اســت 

می آیــد.

تباین 

عمــوم  )تســاوى،  اربــع  نســب  از  یکــی 
و خصــوص  وجــه، عمــوم  مــن  و خصــوص 
کلــی اســت  مطلــق، تبایــن( و آن نســبت دو 
کــه هیچ کــدام بــر هیچ یــک از افــراد دیگــرى 
فــرد  تعبیــر دیگــر هیــچ  بــه  و  نیایــد  صــادق 

باشــند. نداشــته  مشــترکی 

تبکیت 

کــه نتیجــه آن، رّد بــر عقیــده اى  قیاســی 
باشــد.

تثبیت 

کامــل نباشــد،  کــه موجــب یقیــن  گفتــارى 
کنــد. و آن یــا از راه  ولــی ایقــاع ظــّن غالــب 
گــر بــه صــورت  قیــاس اســت یــا از راه تمثیــل. ا
قیــاس باشــد ضمیــر و تفکیــر نامیــده می شــود 

گــر تمثیــل باشــد اعتبــار. و ا

تجربه 

کــردن توالــی دو امــر بــه دفعــات  ماحظــه 

کــه بــراى ذهــن یقیــن بــه وجــود  بــه نحــوى 
رابطــه علّیــت بیــن آن دو امــر حاصــل شــود.

تحت تضاد

کــه ممکــن اســت هــر دو  دو قضیــه اى 
صــادق باشــند )برخــاف قضایــاى متضــاد( 
کاذب باشــند؛ ماننــد  امــا محــال اســت هــر دو 
بعضــی  پســتاندارند.  داران  مهــره  بعضــی 

نیســتند. پســتاندار  مهــره داران 

تحدید

بــا  بــراى چیــزى، چیــزى را  آوردن حــد 
ذاتیاتــش  بــا  را  آن  یعنــی  شناســاندن،  حــد 

تعریف کــردن.

تحلیل 

کــردن و بــه اجــزا و عناصــر ســاده  تجزیــه 
گردانــدن )مخالــف ترکیــب(. اصلــی بــاز 

تخالف، )متخالفان(

ایــن رابطــه هنگامــی بیــن چنــد معنــاى 
جهــت  یــا  کــه  بــود  خواهــد  برقــرار  متغایــر 
مشــترکی بیــن آنهــا وجــود نداشــته باشــد و یــا 
گــر جهــت مشــترک وجــود داشــته باشــد، بــه  ا

هیــچ وجــه لحــاظ نشــده باشــد.

تخییل 

برانگیختــن  و  کــردن،  خیــال  ایجــاد 
اســت. شــعر  صناعــت  هــدف  آن  و  خیــال 
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تداخل 

قضیــه  در  قضیــه  یــک  بــودن  داخــل 
کــه چــون دو قضیــه در  ــه ایــن نحــو  دیگــر، ب
ع و محمــول و لواحــق دیگــر و نیــز در  موضــو
کیــف )ایجــاب و ســلب( مّتفــق باشــند، و تنهــا 
کــّم )کّل و بعــض( اختاف داشــته باشــند،  در 
کّلیــه اســت. قضیــه جزئیــه داخــل در قضیــه 

ترادف 

لفــظ  دو  بیــن  نســبت  بــودن،  متــرادف 
کــه هــر دو بــه یــک معنــا باشــند.

تصدیق 

مطابقــت  عــدم  یــا  مطابقــت  ک  ادرا
مقتضــی  کــه  به گونــه اى  واقــع  بــا  نســبت 

باشــد. حکــم 

تصدیق مکتسب 

کــه به وســیله تصدیقــات دیگــر  تصدیقــی 
اثبــات می شــود، و از آنهــا اســتنتاج می گــردد 
تصدیــق  )مخالــف  نظــرى(  تصدیــق   =(

بدیهــی، تصدیــق ضــرورى(.

تصّور

بــه  ذهــن  در  اشــیا  صــورت  پدیدآمــدن 
را  اعتقــادى  و  حکــم  اقتضــاى  کــه  نحــوى 

باشــد. نداشــته 

تصّور بدیهی 

تصــور معلــوم بــه خود )= تصــور ضرورى، 
ــور  ــرى، تص ــور نظ ــف تص ــن( )مخال ــور بّی تص

مکتســب، تصــور غیــر بّیــن(.

تصّور مکتسب 

کــه از تصــورات دیگــر به دســت  تصــورى 
آیــد.

تضاد )تقابل به تضاد(

1. تضــاد عبــارت اســت از تقابــل بیــن دو 
ع واحــد متعاقــب  کــه بــر موضــو امــر وجــودى 
قریــب  جنــس  یــک  تحــت  دو  هــر  و  شــوند 
واقــع باشــند و بیــن آنهــا نهایــت خــاف باشــد؛ 
گرمــی. ماننــد ســپیدى و ســیاهی، ســردى و 

اســت  قضیــه  دو  بیــن  اختــاف   .2
اســت  محــال  صــدق  در  آنهــا  اجتمــاع  کــه 
کــذب جایــز اســت. و  ولــی اجتمــاع آنهــا در 
کــه دو قضیــه  به عبــارت دیگــر امــکان نــدارد 
متضــاد هــر دو صــادق باشــند امــا امــکان ایــن 
کــه  زیــرا  باشــند،  کاذب  دو  هــر  کــه  هســت 
ارتفــاع  امــا  اســت،  محــال  ضدیــن  اجتمــاع 

اســت. امکان پذیــر  آنهــا 

تضایف )تقابل به تضایف(

آنهــا  تصــور  کــه  چیــز  دو  بیــن  تقابــل 
وابســته بــه یکدیگــر باشــد؛ ماننــد تقابــل بیــن 
علیــت و معلولیــت، باالیــی و پایینــی. دو امــر 

 

 

 



فرهنگ اصطالحات منطقی

473

متضایــف بایــد از حیــث وجــود و عــدم، قــوه و 
گــر یکــی موجــود بــود،  فعــل همســان باشــند. ا
دیگــرى حتمــًا بایــد موجــود باشــد. بنابرایــن 
داشــته  معیــت  بایــد  همــواره  متضایــف  دو 
ج و چــه در  باشــند و جایــز نیســت چــه در خــار
ــر دیگــرى تقــدم داشــته باشــد. ذهــن یکــی ب

تعریف به اخص 

ــر  ــه خاص ت ک ــه چیــزى  تعریــف چیــزى ب
از آن، یعنــی محدودتــر از آن باشــد.

تعریف به اعم 

آن  از  عام تــر  کــه  چیــزى  بــه  تعریــف 
. شــد با

تعریف جامع و مانع 

ف را شــامل  کــه تمــام افــراد معــّرَ تعریفــی 
دخــول  از  یعنــی  اغیــار،  دخــول  از  و  شــود 

باشــد. ف مانــع  افــراد معــّرَ از  افــرادى غیــر 

تقابل 

ــر  ــاع دو ام ــاع اجتم ــت از: امتن ــارت اس عب
ع  در یــک زمــان و از یــک جهــت در یک موضو
یــا امتنــاع صــدق دو قضیــه بــا هــم. بنابرایــن 
در  تقابــل  یکــی  اســت:  گونــه  دو  بــر  تقابــل 
وعــدم،  ملکــه  تضــاد  )تناقــض،  مفــردات 
تضــاد   ( قضایــا  در  دیگــرى  و  تضایــف(، 

تناقــض(. تداخــل، دخــول تحــت تضــاد، 

تقابل نقیضان 

گــر دو معنــاى متقابــل یکی امــر وجودى  ا
و دیگــرى عــدم آن امــر وجــودى باشــد، آن گاه 
برقــرار  نقیضــان  تقابــل  رابطــه  آنهــا  میــان 

خواهــد بــود؛ ماننــد »انســان و ناانســان«

تقسیم 

)تقســیم  اجــزا  بــه  کل  یــک  تجزیــه 
جزئیــات  بــه  کّلــی  یــک  یــا   ... طبیعــی(، 

منطقــی(. )تقســیم 

تماثل 

متخالــف  یکدیگــر  بــا  لفــظ  دو  هــرگاه 
باشــند لکــن وجــه مشــترکی بیــن آن دو وجــود 
شــود  واقــع  لحــاظ  مــورد  کــه  باشــد  داشــته 
رابطــه تماثــل بیــن آن دو برقــرار خواهــد شــد. 
گاه در حقیقــت  ــا  وجــه مشــترک بیــن دو معن
گاه در جنــس  نوعیــه ماننــد محمــد و علــی، 
ماننــد  کــم  در  گاه  اســب  و  هوشــنگ  مثــل 
مثــل  کیــف  در  گاه  و  گــردو  دو  و  ســیب  دو 

اســت. ســیاهی  و  ســفیدى 

تمثیل 

کــردن بــر چیــزى بــه ســبب حکمی  حکــم 
ــه  ــرده باشــند و ب ک ــاره امــر مشــابه آن  کــه درب
عبــارت دیگــر حکــم بــه جزئــی اســت از روى 
کــه در معنــاى جامعــی بــا  حکــم جزئــی دیگــر 
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آن موافــق اســت.

تناقض 

کیــف بــر وجهــی  اختــاف دو قضیــه در 
کــه یکــی از دو  کنــد  کــه لذاتــه اقتضــاى آن 
کاذب.  دیگــرى  آن  و  باشــد  قضیــه صــادق 
کــذب دیگــرى و  یعنــی صــدق یکــی مســتلزم 

کــذب یکــی مســتلزم صــدق دیگــرى.

تواطؤ یا تواطی 

ــه  ــرارداد و مواضع ــزى ق ــر چی ــم ب ــا ه 1. ب
کــردن ؛

افــراد  بــر  کّلــی  حمل شــدن  یکســان   .2
خــود.

ج 
جدل 

یکــی از صناعــات خمــس، و آن صناعتــی 
کــه بــا مقدمــه قــرار دادن آنچــه در نــزد  اســت 
کــه  مخاطــب مســّلم اســت، بــه نتیجــه اى 

می خواهنــد دســت یابنــد.

جزء

آنچه شیئ از آن و غیر آن حاصل شود.

جزئی 

افــراد  بــر  صــدق  قابــل  کــه  مفهومــی 
)=جزئــی  بالفــرض  ولــو  نباشــد  کثیــرى 

. ) حقیقــی

جزئی اضافی 

ــی واقــع باشــد و  کّل آنچــه در تحــت یــک 
گرفتــه شــود. ــدان در نظــر  نســبت ب

جزئی حقیقی 

آنچــه شــامل افــراد متعــدد نشــود و ذهــن 
کنــد  فــرض  آن  بــراى  متعــدد  افــراد  نتوانــد 

ماننــد ســقراط، دریــاى خــزر.

جهل تصدیقی 

مطابقــت  بــه  اذعانــی  نفــس،  در  گــر  ا
وجــود  واقــع  بــا  نبســتی  مطابقــت  عــدم  یــا 

باشــد. نداشــته 

جهل تصورى 

ذهــن  در  شــیئ  از  صورتــی  اساســًا  گــر  ا
. شــد نبا

جنس 

کلیــی اســت  کلیــات خمــس و آن  یکــی از 
کــه بــر افــراد مختلــف الحقیقــه قابــل حمــل 

اســت، و در جــواب »ماهــو« می آیــد.

جنس االجناس 

نباشــد  جنســی  آن  وراى  کــه  جنســی 
عالــی(. )=جنــس 

جنس قریب 
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کــه بافاصلــه برتــر از نوعــی قــرار  جنســی 
ع جنســی دیگــر  دارد؛ یعنــی بیــن آن و بیــن نــو

ــه نمی شــود. فاصل

جنس متوسط

ــرار داشــته  ــه بیــن دو جنــس ق ک جنســی 
باشــد.

جهت 

نســبت  چگونگــی  بــر  داّل  کــه  لفظــی 
باشــد. ع  موضــو بــه  محمــول 

جهل بسیط

عدم علم.

جهل مرکب 

بــا  شــخص  علــم،  نداشــتن  بــه  جهــل 
عالــم  خطــا  بــه  را  خــود  علــم  عــدم  وجــود 

. د ر ا می پنــد

چ 
چرایی 

عّلت.

چیستی 

شــیئ  یــک  حقیقــت  و  ماهیــت  بــه 
می گوینــد. آن  چیســتی 

ح 
حّجت 

موجــب  کــه  معلــوم  قضایــاى  ع  مجمــو
گــردد، و آن بــر ســه  کشــف قضیــه اى مجهــول 

ــل. ــتقراء و تمثی ــاس، اس ــت: قی ــم اس قس

حّد

کــه از ذاتیــات فراهــم آمــده  1. تعریفــی 
باشــد ؛

قضایــاى  در  محمــول  و  ع  موضــو  .2
حملیــه، مقــّدم و تالــی در قضایــاى شــرطیه ؛

تشــکیل  اصلــی  اجــزاى  از  یــک  هــر   .3
حــّد  اصغــر،  )حــّد  قیــاس  مقدمــات  دهنــده 

اوســط(. حــّد  کبــر،  ا

حّد اصغر

 )=اصغر(.

حّد اوسط

 )=اوسط، حد وسط(.

حدس 

بــه  مبــادى  از  ذهــن  انتقــال  ســرعت 
. لــب مطا

حدسیات 

یکــی از اقســام شــش گانه یقینیــات و آن 
کــه از روى حــدس بــر انســان  قضایایــی اســت 

معلــوم و یقینــی باشــد.

کهِن  حّد 
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 )=اصغر، حّد اصغر(.

حد منبسط

یــا  ع  )موضــو مفهومــی  منبســط  حــد 
کــه حکــم دربــاره همــه افــراد  محمــول( اســت 
ع قضایــاى  آن مفهــوم باشــد؛ ماننــد موضــو
کلــی )چــه موجبــه و چــه ســالبه( و محمــول 
کلیــه و چــه جزئیــه(. قضایــاى ســالبه )چــه 

حّد ِمهِن 

کبر(. کبر، حّد ا  )=ا

حّد میانگین 

 )=اوسط، حّد وسط، حّد اوسط(.

حصر

1. محدود ساختن، منحصر ساختن ؛

2. ذکر سور )کل، بعض( در قضیه.

حصر عقلی 

حصــر و تحدیــد اقســام چیــزى بــه طریــق 
عقلــی و دایــر بیــن نفــی و اثبــات.

حکم 

اســناد چیــزى بــه چیــز دیگــر بــه ایجــاب 
یــا بــه ســلب.

حمل 

ــا ســلب  شــیئ را بــه چیــزى بــه ایجــاب ی
اســناد دادن 

حمل اشتقاق 

بنــا  مشــتقی  اســم  از  آن  در  کــه  حملــی 
کننــد یــا » ذو« و »دارنــده « و امثــال آن بــر ســر 
کننــد. ع حمــل  آن در آورنــد و آن را بــر موضــو

حمل اّولی 

آنچــه بــدون واســطه چیــزى مســتقیمًا بــر 
چیــزى حمــل شــود.

حمل اّولی ذاتی 

حمل چیزى بر خود.

حمل شایع صناعی 

ع و  کــه در آن وحــدت بیــن موضــو حملــی 
محمــول مصداقــی باشــد.

حمل طبعی 

محمــول  آن  در  کــه  اســت  قضیــه اى 
باشــد:  ع  موضــو از  اعــم  مفهــوم  به لحــاظ 

اســت. حیــوان  »انســان«  ماننــد 

حمل مواطات 

بــر  عینــًا  محمــول  آن  در  کــه  حملــی 
باشــد. حمــل  قابــل  ع  موضــو

حمل وضعی 

به لحــاظ  محمــول  قضیــه اى  در  گــر  ا
ماننــد:  باشــد  ع  موضــو از  اخــص  مفهــوم 

اســت. انســان  حیــوان، 
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کــه حمــل اعــم بــر اخــص مخالف  از آنجــا 
طبــع و بــه ســهولت بــراى انســان قابــل قبــول 
بــه آن »حمــل جعلــی« و »وضعــی«  نیســت 

هــم می گوینــد.

حمل هو هو

حمــل  )مخالــف  مواطــات(  حمــل   =(  
ذوهــو(. حمــل  اشــتقاق، 

حملیه مرددة المحمول 

کــه محمــول آن بیــن چند  قضیــه حملیــه 
امــر مــردد باشــد؛ ماننــد: عــدد یــا زوج اســت یــا 

کتــاب یــا مفیــد اســت یــا غیرمفیــد. فــرد؛ 

حینیه دائمه 

گــر در قضیــه اى فعلیــت محمــول بــراى  ا
ع همــراه بــا وصــف اثبــات و دوام آن  موضــو
دائمــه  حینیــه  شــود.  نفــی  ع  موضــو بــراى 
آن  بــه  کــه  اســت  مطلقــه  حینیــه  همــان 
»هــر  ماننــد:  شــده  افــزوده  دائمــًا«  »ال  قیــد 
را  خــود  بال هــاى  پــرواز  حــال  در  پرنــده اى 

دائمــًا«. نــه  می دهــد  حرکــت  بالفعــل 

حینیه مطلقه 

فعلیــت  و  تحقــق  قضیــه اى  در  گــر  ا
وصــف  بــا  همــراه  ع  موضــو بــراى  محمــول 
باشــد؛ ماننــد: »انســان خوابیــده بالفعــل در 

می زنــد«. حــرف  خــواب  حــال 

حینیه ممکنه 

امتنــاع  عــدم  بــه  قضیــه اى  در  گــر  ا
وصــف  بــا  همــراه  ع  موضــو بــراى  محمــول 
حکــم شــود؛ ماننــد: انســان خوابیــده ممکــن 

بگویــد. شــعر  اســت 

خ 
خاّص 

کــه نســبت بــه مفهــوم دیگــر  1. مفهومــی 
کلیتــش  و  شــمول  یعنــی  باشــد،  محدودتــر 
یــک  بــه  تنهــا  کــه  چیــزى   .2 باشــد؛  کمتــر 
مختــص،  باشــد،  داشــته  تعّلــق  دیگــر  چیــز 

. ص مخصــو

خاّصه 

کّلــی عرضــی  کلیــات خمــس و آن  یکــی از 
ع(  کــه اختصــاص بــه یــک حقیقــت )نو اســت 

داشــته باشد.

خبر

کــذب  و  صــدق  محتمــل  کــه  گفتــارى 
و  تصدیــق  قابــل  دیگــر  تعبیــر  بــه  و  باشــد 

باشــد. تکذیــب 

خصم 

ــه در جــدل طــرف مباحثــه اســت و  ک آن 
مجــاب ســاختن او مــورد نظــر می باشــد.
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خطابه 

یکــی از صناعــات خمــس و آن صناعتــی 
گفتــن در  کــه به وســیله آن بــا ســخن  اســت 

کــرد. ــان را اقنــاع  ــر دیگــران بتــوان آن براب

د
دائمه 

گــزارش  مــاده،  از  کــی  حا لفــظ  هــرگاه 
ع  دهنــده دوام همراهــی محمــول بــا موضــو
باشــد؛ ماننــد: مــاه بــه دور خورشــید حرکــت 

دائمــًا. می کنــد 

داللت 

علــم  از  کــه  نحــوى  بــه  شــیئ  بــودن 
آیــد. حاصــل  دیگــر  چیــز  بــه  علــم  بــدان، 

داللت التزام 

ج از معنــاى  داللــت لفــظ بــر معنــاى خــار
کــه مــازم بــا آن اســت. ع،  موضــو

داللت طبعی 

داللــت چیــزى بــر چیــزى دیگــر از روى 
طبــع.

داللت تضّمن 

ع له. داللت لفظ جزء معناى موضو

داللت عقلی 

داللــت چیــزى بــر چیــز دیگــر بــه ســبب 

حکــم عقــل.

داللت مطابقه 

معنــاى  تمــام  بــر  اســت  لفــظ  داللــت 
لــه. ع  موضــو

داللت وضعی 

داللــت چیــزى بــر چیــز دیگــر بــر حســب 
قــرارداد.

دور

توّقف دو چیز در وجود به یکدیگر.

ذ
ذات 

1. ماهیت و حقیقت ؛

خــود  شــیئ،  عیــن  شــیئ،  نفــس   .2
. شــیئ

آنچه جزء ذات و ماهّیت شیئ است.

ر
رابطه 

کــه بــر نســبت محمــول  آن جــزء از قضیــه 
ع، یــا بــر اتصــال تالــی بــه مقــدم  بــه موضــو

داللــت دارد.

روش تفصیلی تقسیم 

مرحلــه  یــک  در  تقســیم  روش  ایــن  در 
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تمــام اقســام ذکــر می شــوند؛ ماننــد: تقســیم 
مفــرد بــه اســم و فعــل و حــرف.

روش تقسیم ثنایی )عقلی(

بــه  کــه  تقســیم  روش هــاى  از  یکــی 
قســم  دو  تنهــا  مرحلــه  هــر  در  آن  موجــب 
کــه اقســام نقیــض یکدیگــر و دایــر  وجــود دارد 
بیــن نفــی و اثبــات می باشــند؛ ماننــد: تقســیم 
کننــده بــر معنــاى مســتقل و  مفــرد بــه داللــت 

غیرمســتقل.

روش رد 

کبــرا و ایفــاى  قــرار دادن صغــرا بــه جــاى 
اثبــات  بــراى  صغــرا  به وســیله  کبــرا  نقــش 
ل.  اســتدال روش  یــک  به عنــوان  مطلــوب 
در  منتــج  ضرب هــاى  اثبــات  روش  ماننــد: 

اقترانــی. قیــاس  چهــارم  شــکل 

س 
ع  سالبه به انتفاى موضو

کــه اساســًا موضوعــش منتفــی  قضیــه اى 
و معــدوم باشــد.

سبر و تقسیم 

ل  اســتدال اثبــات  طریقه هــاى  از  یکــی 
حصــر  در  تحقیــق  از:  اســت  عبــارت  آن  و 
اوصــاف مختلــف اصــل و الغــاى یــک یــک 
آنهــا تــا آنچــه باقــی می مانــد عّلــت شــمرده 

شــود.

سفسطه 

یکــی از صناعــات خمــس و آن قیاســی 
هات فراهــم  کــه مقدمــات آن از مشــّبَ اســت 

می آیــد.

سلسله اجناس 

کلیــات را بــر اســاس  گــر مجموعــه اى از   ا
کــه  نحــوى  بــه  کنیــم  مرتــب  آنهــا  جنــس 
از شــمول  کــه  تشــکیل دهنــد  را  سلســله اى 
کمتــر بــه ســوى وســعت بیشــتر پیــش رود؛ 

ماننــد:

جســم   ، نامــی  جســم  انســان،حیوان، 
،جوهــر.

سلسله انواع 

را  کلــی  مفاهیــم  از  مجموعــه اى  گــر  ا
کــه  در یــک سلســله قــرار دهیــم بــه نحــوى 
آنهــا  آنهــا در صــدر و خاص تریــن  عام تریــن 

ماننــد: گیــرد؛  قــرار  در ذیــل سلســله 

انسان . حیوان . جسم نامی . جسم 

سور

در  قضیــه  ع  موضــو ســر  بــر  کــه  لفظــی 
تعییــن  را  ع  موضــو افــراد  کمّیــت  و  می آیــد 

. می کنــد

سوفسطایی 
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کــه در بــه کار بــردن قیــاس سفســطی  آن 
 =( سفســطه  اهــل  مــی ورزد،  مداومــت 

مغالطــی(. مغالــط، 

ش 
شرایط انتاج 

کــه بــراى نتیجــه دادن هــر  شــرطهایی 
کرده انــد. از اشــکال چهارگانــه قیــد  شــکل 

ح االسم  شر

از آن  کــه  لفظــی  بــه  لفــظ  کــردن  معنــا 
ح االســم در جواب هــاى  مأنوس تــر باشــد. شــر

می آیــد. شــارحه 

ِشعر

یکــی از صناعــات خمــس و آن اســتداللی 
کــه مــاّده اش از مخّیــات اســت. بــه  اســت 
کام خیال انگیــز اســت  نظــر منطقیــون، شــعر 

کام مــوزون و مقّفــی. و از نظــر ادبــا، 

َشکل 

هیئــت قیــاس از حیــث محــّل حــد وســط 
کبــرا و آن بــر چهــار قســم اســت. در صغــرا و 

َشکل اّول 

صغــرا  در  وســط  حــّد  آن  در  کــه  شــکلی 
ع. موضــو کبــرا  در  و  باشــد  محمــول 

َشکل دوم 

کــه حــد وســط در آن در هــر دو  شــکلی 
باشــد. محمــول  مقدمــه 

َشکل سوم 

دو  هــر  در  آن  وســط  حــد  کــه  شــکلی 
باشــد. ع  موضــو مقدمــه 

َشکل چهارم 

 )= جالینــوس( ایــن شــکل به لحــاظ حــّد 
وســط عکــس شــکل اّول اســت؛ یعنــی حــّد 
کبــرا محمــول. ع و در  وســط در صغــرا موضــو

َشناعت 

مخالف با اقوال مشهور بودن.

َشنیع 

که غیر مشهور باشد. قضیه اى 

ص 
صغرا

کــه اصغــر در آن بــه کار  مقدمــه اى اســت 
رفتــه اســت.

صناعات خمس 

از:  اســت  عبــارت  کــه  صناعــت  پنــج 
شــعر. خطابــه،  سفســطه،  جــدل،  برهــان، 

صنف 

حســب  بــر  ع  نــو تقســیمات  از  یــک  هــر 
عرضیــات.
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صورت فکر

ســازمان  و  ترتیــب  و  گرفتــن  قــرار  طــرز 
کشــف  مبــادى معلــوم بــراى منجــر شــدن بــه 

مجهــول )مخالــف مــاّده فکــر(.

صورت قیاس 

و  یافتــن  ســازمان  و  گرفتــن  قــرار  طــرز 
ــه  ــر و حــد وســط نســبت ب کب تألیــف اصغــر و ا

یکدیگــر.

صورى 

منسوب به صورت )مخالف مادى(.

ض 
َضرب 

موجبــه  حیــث  از  کــه  هیئتــی  و  حالــت 
کلــی بــودن یــا جزئــی  بــودن یــا ســالبه بــودن و 
کبــرا نســبت بــه هــم بــراى آن  بــودن صغــرا و 

دو حاصــل می شــود.

ضروب عقیم 

معتبــر  نتیجــه اش  کــه  ضرب هایــی 
شــکل  هــر  در  آن  و  نیســت  صحیــح  و 
کــه شــرایط انتــاج در آن  ضرب هایــی اســت 

نباشــد. موجــود 

ضروب ُمْنِتج 

معتبــر  آنهــا  نتیجــه  کــه  ضرب هایــی 

صحیــح  صــورت  در  همیشــه  یعنــی  اســت، 
آنهــا  از  صحیــح  نتیجــه  مــاده،  بــودن 

. یــد می آ بر

ضرورت 

1. واجب بودن، وجوب ؛

2. بداهت، بّین بودن.

ضرورت به حسب ذات 

ع بــه محمــول،  وجــوب اتصــاف موضــو
ع موجــود باشــد. کــه ذاِت موضــو مــادام 

ضرورت به شرط محمول 

محمــول  تحقــق  هنــگام  کــه  ضرورتــی 
اســت. حاصــل 

ع  ضرورت به شرط وصف موضو

کــه منــوط و موکــول بــه اتصــاف  ضرورتــی 
ع بــه وصفــی معّیــن اســت. ذات موضــو

ضرورت حمل 

ضــرورى و واجــب بــودن محمــول بــراى 
ع. موضــو

ضروریه 

نســبت  کــه  اســت  آن  ضرریــه  قضیــه 
یعنــی  ضــرورت  ع  موضــو بــراى  محمــول 
ع  موضــو آن  ســلب  یعنــی  باشــد.  وجــوب 
ــروره  ــار بالض ــدد چه ــد »ع ــد. مانن ــع باش ممتن
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اســت«. زوج 

ضروریه ازلیه 

ــا قضیــه علــی االطــاق بــه تعبیــر ابــن   )ی
و  اســت  و آن حکــم مطلــق محــض  ســینا( 
هیــچ قیــدى حتــی قیــد »مــادام الــذات« در آن 
نیســت. و ایــن اشــرف از همــه قضایــا اســت 
و تنهــا دربــاره وجــود حــق تعالــی و صفــات 
او بــکار مــی رود؛ ماننــد: »اهلل تعالــی موجــود 

بالضــرورة االزلیــه«.

ضروریه بشرط محمول 

اتصــاِف  تنهــا  آن  در  کــه  قضیــه اى 
ماننــد  اســت.  شــرط  محمــول  بــه  ع  موضــو
کاتــب  کــه  کاتــب اســت بالضــروره مــادام  زیــد 
کاتــب نیســت مــادام  اســت و »زیــد بالضــروره 
کاتــب نیســت«. زیــرا حیثیــت وجــود  چــه  کــه 
کاشــف از وجــوب اســت. مطلــق چــه مقیــد  

ضد

ــه نحــوى عنــاد  ــا چیــز دیگــر ب 1. آنچــه ب
کــه اجتمــاع آن دو محــال، ولــی  داشــته باشــد 

ارتفــاع آن دو امــکان داشــته باشــد ؛

کــه نســبت بــه عــرض هــم  2. عرضــی 
جنــس خــود نهایــت بعــد و جدایــی را داشــته 

باشــد.

ط

طبیعت 

ماهیت و حقیقت شیئ.

ظ
ظّن 

احتمــال بیشــتر بــراى یکــی از دو طــرف 
کــه  شــدن به گونــه اى  قائــل  اثبــات  و  نفــی 

نقیــض آن منتفــی نشــود. احتمــال 

ع 
عارض 

عــرض  چیــزى،  در  شــونده  واقــع  حــاّل 
واقــع شــونده بــر چیــزى )= طــارى( )مخالــف 

معــروض(.

عارض ذاتی 

عــارض  خارجــی،  عــارض  )مخالــف   
. ) یــب غر

عارض غریب 

کــه ذاتــی شــیئ نباشــد  عــارض یــا عرضــی 
)= عــرض غریــب(.

عاّم 

کــه نســبت بــه مفهــوم دیگــر  مفهومــی 
باشــد. بیشــتر داشــته  شــمول وســعه 

َعَرض 

آنچــه در وجــود احتیــاج بــه محــل داشــته 
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باشد.

َعَرض خاص 

کلیات خمس )= خاّصه(. یکی از 

َعَرض عام 

کلــی عرضــی  کلیــات خمــس و آن  یکــی از 
ــته  ع نداش ــو ــک ن ــه ی ــاص ب ــه اختص ک ــت  اس

باشــد.

عرض الزم 

ک آن از معــروض  ــه انفــکا ک امــر عرضــی 
محــال باشــد.

عرض مفارق 

ع جــدا شــدنی  کــه از موضــو امــر عرضــی 
ــد. ــال نباش ــدن آن مح ــدا ش ــی ج ــد، یعن باش

َعَرضی 

شــیئ  ذات  و  ماهیــت  از  ج  خــار آنچــه 
باشــد.

عرفیه خاصه 

بــراى  محمــول  داوم  قضیــه  ایــن  در 
دوام  و  اثبــات  وصــف  بــا  همــراه  ع  موضــو
ع نفــی می شــود؛  محمــول بــراى ذات موضــو
کــه درخت اســت،  ماننــد: »هــر درختــی مــادام 

الدائمــًا«. می کنــد  رشــد  دائمــًا 

عرفیه عامه 

ــم  ــه در آن حک ک ــت  ــه آن اس ــه عام عرفی
منــوط بــه دواِم وصــف عنوانــی اســت. یعنــی 
وصــِف  کــه  مــادام  کــه  اســت  شــده  حکــم 
دارد.  دوام  نســبت  اســت،  ثابــت  عنوانــی 
کاتــٍب متحــرک االصابــع  کل  ماننــد »دائمــًا 

کاتبــًا«. مــادام 

ُعروض 

عــارض شــدن، طــارى شــدن، َطَریــان، 
حمــل شــدن.

عقد الحمل 

ع. حمل محمول بر افراد موضو

عقد الوضع 

وصــف  بــه  ع  موضــو افــراد  اتصــاف 
ع. موضــو مفهــوِم  بــه  یعنــی  عنوانــی، 

عقیم 

تحقــق  عــدم  ســبب  بــه  کــه  قیاســی 
بخــش  نتیجــه  مربــوط،  شــکل  شــرایط 

. نیســت

عکس یا عکس مستوى 

کیــف  تبدیــل دو طــرف قضیــه، بــا بقــاى 
)ســلب و ایجــاب( و صــدق بــه حــال خــود.

عکس نقیض 

بــه نظــر قدمــا عکــس نقیــض ایــن اســت 
کــه نقیــض جــزء اول را جــزء ثانــی قــرار دهنــد 
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بقــاى  بــا  اّول  جــزء  را  ثانــی  جــزء  نقیــض  و 
کیــف بــه حــال خــود؛ اّمــا بــه نظــر  صــدق و 
کــه  اســت  ایــن  نقیــض  عکــس  متأخــران 
عیــن  و  کنیــم  ع  را موضــو نقیــض محمــول 
کیــف را تغییــر دهیــم. ع را محمــول، و  موضــو

علم 

گاهــی و وقــوف اســت و بــر  بــه معنــاى آ
دو قســم حصولــی و حضــورى اســت: حضــور 
علــم  ذهــن  نــزد  شــیئ  از  حاصــل  صــورت 
عالــم  نــزد  معلــوم  خــود  حضــور  و  حصولــی 

می شــود. نامیــده  حضــورى 

علم آلی 

کــه وســیله تحصیــل علــم دیگــر  علمــی 
باشــد.

علم أصالی 

که خود مطلوب بالذات باشد. علمی 

عمود

بالــذات  کــه  خطابــه  اصلــی  مطالــب 
موجــب اقنــاع شــنوندگان باشــد، ) مخالــف 

أعــوان(.

عموم و خصوص مطلق 

یکــی از نســب اربــع و آن نســبت بیــن دو 
کــه شــمول یکــی بــه نحــو مطلــق  کّلــی اســت 
بیــش از دیگــرى باشــد ؛ یعنــی هــم شــامل آن 

شــود و هــم شــامل افــراد دیگــر.

عموم و خصوص من وجه 

یکــی از نســب اربــع و آن نســبت بیــن دو 
کــه هــر یــک نســبت بــه دیگــرى از  کّلــی اســت 

جهتــی اعــم باشــد و از جهتــی اخــص.

عنادى 

کــردن  طــرد  منافــات،  ناســازگارى، 
یکدیگــر. ماننــد عنــاد زوج و فــرد در قضیــه 
)قضیــه  فــرد«  یــا  اســت  زوج  یــا  عــدد  »هــر 

منفصلــه(. شــرطیه 

عوارض 

عــارض  دیگــر  چیــز  بــر  کــه  امــورى 
. د می شــو

غ 
غریب 

ج از ذات و ماهیت باشد ؛ 1. آنچه خار

غیــر  متــداول،  غیــر  نامأنــوس،   .2
. ف و معــر

ف 
ع  فْر

از  تمثیلــی  ل  اســتدال در  کــه  نتیجــه 
اصــل  کــه  دیگــر  قضیــه اى  بــودن  محّقــق 

می گیــرد. نشــئت  می شــود  نامیــده 
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فصل 

کلــی ذاتــی  کلیــات خمــس و آن  یکــی از 
ع از انــواع  کــه موجــب امتیــاز یــک نــو اســت 

می شــود. دیگــر 

فصل بعید

انــواع  از  ع  نــو امتیــاز  موجــب  آنچــه 
باشــد. بعیــد  جنــس  در  مشــارک 

فصل قریب 

ع از  کــه موجــب امتیــاز یــک نــو فصلــی 
باشــد. قریــب  انــواع مشــارک در جنــس 

فطریات 

آنهــا  همــراه  دلیلشــان  کــه  قضایایــی 
. ســت ا

فعلیه 

تحقــق  بــر  داللــت  کــه  اســت  جهتــی 
گذشــته  زمــان  در  ع  موضــو بــراى  محمــول 
حــال یــا آینــده می کنــد؛ ماننــد: انســان نفــس 

بالفعــل. اســت  کشــنده 

فکر

تاش ذهن بین معلوم و مجهول.

ق 
قانون 

اســت.  کاُنــن  یونانــی  واژه  ب  معــّرَ
منطقیــان متأخــر قانــون مأخــوذ در تعریــف 
کــه شــامل مــوارد  کّلــی  منطــق را بــه قضیــه اى 
گــر چه  کرده انــد. ا جزئــی بســیار شــود، تعریــف 
قانــون اصطاحــًا در علــوم مختلــف بــه همین 
کــه  معنــا بــه کار مــی رود، اّمــا مبنــاى قانــون 
در وصــف منطــق بــه کار رفتــه همــان معنــاى 
لغــوى آن اســت. و معنــاى اصلــی  اصلــی و 
إحصــاء  در  فارابــی  چنانچــه  آن،  لغــوى  و 
کــرده، هــر افــزار و آلتــی اســت  العلــوم تصریــح 
کــه بــراى مصــون مانــدن از خطــاى حــّس در 
ــا  ــز آنه ــا ج ــام ی ــت اجس کیفّی ــا  ــت ی کمّی ــورد  م

بــه کار مــی رود.

قایس 

ل  ل قیاســی، اســتدال بــه کار برنــده اســتدال
کننــده بــه طریــق قیــاس.

قسمت 

 )=تقسیم(.

قسیم 

در اصطــاح منطقــی بــه آنچــه تقســیم 
بــا  می شــود مقســم و هــر قســم در مقایســه 
قســم دیگــر »قســیم« می گوینــد؛ مثــًا تقســیم 
کلمــه بــه اســم، فعــل و حــرف، مقایســه هــر 
یــک از اســم و فعــل و حــرف بــا یکدیگــر«(.
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قضایاى محّرف 

کــه چینــش طبیعــی و منطقــی  قضیــه اى 
ماننــد:  باشــد؛  ریختــه  هــم  در  آن  اجــزاى 
آن  بــراى  آنچــه  انســان مگــر  بــراى  نیســت 

کــرده اســت. تــاش 

قضّیه 

کــه ذاتــا قابــل تصدیــق و تکذیــب  قولــی 
باشــد.

قضیه شرطیه فربه 

قضیــه شــرطیه داراى یــک مقــدم و تالــی 
گــر هــر یــک از این دو، خــود داراى  اســت؛ امــا ا
گانــه باشــد، قضیــه شــرطیه  مقــدم و تالــی جدا
ــب  ــوا مناس ــردا ه ــر ف گ ــد »ا ــد. مانن گوین ــه  فرب
کارهایــم را انجــام  گــر امشــب  باشــد، آن گاه ا

دهــم، هــر آینــه بــه صحــرا خواهــم رفــت«.

قضیه موّجهه 

کــه در  قضیــه موّجهــه، قضیــه اى اســت 
آن بــه جهــت قضیــه تصریــح شــده باشــد.

قضیه حقیقّیه 

ــاره افــراد  کــه در آن حکــم درب قضیــه اى 
نفــس االمــر باشــد، خــواه افــراد محّقــق و خــواه 

افــراد مقــّدر.

قضیه حملّیه 

کــه در آن بــه ثبــوت چیــزى  قضیــه اى 

چیــزى  از  چیــزى  نفــی  یــا  و  چیــزى  بــراى 
باشــد. شــده  حکــم 

قضیه خارجّیه 

افــراد  بــر  حکــم  آن  در  کــه  قضیــه اى 
باشــد. شــده  خارجــی  عینــِی 

قضیه ذهنیه 

ع آن صرفــًا  کــه افــراد موضــو قضیــه اى 
باشــند. ذهنــی 

ع  قضیه سالبه به انتفاى موضو

ع آن معــدوم  کــه اصــًا موضــو قضیــه اى 
باشــد.

قضیه شخصیه 

ع آن جزئــی حقیقی  کــه موضــو قضیــه اى 
باشد.

قضیه شرطیه 

کــه در آن اســنادى مشــروط  قضیــه اى 
بــه اســناد دیگــرى باشــد.

قضیه شرطیه اتفاقیه 

کــه در آن وابســتگی  شــرطیه متصلــه اى 
لزومــی و  نــه  اتفاقــی باشــد  بــه مقــدم  تالــی 

ضــروى.

قضیه شرطیه لزومّیه 

و  تالــی  پیونــد  کــه  متصلــه اى  شــرطیه 
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باشــد. ضــرورى  پیونــدى  مقــّدم 

قضیه شرطیه متصله 

و  پیونــد  از  کــی  حا کــه  قضیــه اى 
باشــد. نســبت  دو  بیــن  همبســتگی 

قضیه شرطیه منفصله 

کــه در آن بــه انفصــال و عنــاد  قضیــه اى 
دو نســبت حکــم شــود.

قضیه شرطیه منفصله حقیقیه 

کــه در آن حکــم بــه عنــاد دو  قضیــه اى 
و  اجتمــاع  کــه  به گونــه اى  باشــد  شــده  امــر 

باشــد. ارتفــاع دو طــرف محــال 

قضیه شرطیه منفصله مانعة الجمع 

کــه در آن بــه عنــاد دو امــرى  قضیــه اى 
محــال  آنهــا  جمــع  کــه  باشــد  شــده  حکــم 

باشــد، ولــی رفــع آنهــا جایــز باشــد.

قضیه شرطیه منفصله مانعة الخلّو

کــه در آن حکــم شــده اســت  قضیــه اى 
کــه خالــی بــودن از دو طــرف محــال اســت، 

ولــی اجتمــاع دو طــرف ممکــن.

قضیه طبیعّیه 

ع آن نفــس  کــه موضــو قضیــه اى اســت 
بــدون  اســت،  شــیئ  ماهیــت  و  طبیعــت 
هیچ گونــه توجهــی بــه افــراد و مصادیــق آن.

قضیه محصوره 

ع، افــراد آن  کــه مــراد از موضــو قضیــه اى 
کمّیــت آن هــم تعییــن شــده باشــد. باشــد و 

قضیه مسّوره 

 )=محصوره(.

قضیه مهمله 

ع مــورد  کــه در آن افــراد موضــو قضیــه اى 
کمیــت آن اهمــال  نظــر اســت، ولــی در ذکــر 

شــده اســت.

قول 

کــه از چنــد لفــظ مفــرد تشــکیل  لفظــی 
کــه  اســت  ایــن  از  اعــم  قــول  باشــد.  یافتــه 
داراى تألیــف تقییــدى باشــد؛ ماننــد مضــاف 
ــا تألیــف  و مضــاف الیــه، صفــت و موصــوف ی
موّلــف،  انشــایی )=لفــظ  تألیــف  یــا  خبــرى 

لفــظ مرکــب(.

قّوه 

کســب  بــراى  شایســتگی  و  اســتعداد   .1
صــورت یــا حالتــی؛

2. آنچــه مبــدأ حرکــت و تغییــر و فعــل 
باشــد؛

3. شدت و نیرو )مخالف ضعف(.

قیاس 
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ل و آن  یکــی از اقســام حجــت و اســتدال
ــه  ک ــوى  ــه نح ــا ب ــف از قضای

َ
ــت مؤّل ــی اس قول

لذاتــه قولــی دیگــر از آن الزم می آیــد.

قیاس استثنایی 

نقیــض  یــا  نتیجــه  عیــن  کــه  قیاســی 
نتیجــه آن بالفعــل در مقدمــات مذکــور باشــد.

قیاس اقترانی 

در  کبــر  ا حــّد  و  اصغــر  حــّد  کــه  قیاســی 
باشــد. منتشــر  کبــرا  و  صغــرا 

قیاس اقترانی حملی 

کــه تمــام مقدمــات آن  قیــاس اقترانــی 
قضیــه حمــل باشــد.

قیاس اقترانی شرطی 

از  یکــی  دســت کم  کــه  اقترانــی  قیــاس 
باشــد. شــرطی  آن  مقدمــات 

قیاس بسیط

کــه منحصــرًا از دو مقدمــه تألیــف  قیاســی 
یابد.

قیاس خلف 

کــه در آن مطلــوب  قیــاس مرکبــی اســت 
را از راه ابطــال نقیــض آن اثبــات می کننــد.

قیاس ضمیر

کبراى آن محذوف باشد. که  قیاسی 

کامل  قیاس غیر 

کــه بّیــن نباشــد و بایــد بــه نحوى  قیاســی 
اثبــات شــود و آن عبــارت اســت از: شــکل دوم 

و ســوم و چهــارم.

کامل  قیاس 

کــه احتیــاج بــه اثبــات نداشــته  قیاســی 
باشــد و آن منحصــر بــه شــکل اول اســت.

قیاس مرکب 

چنــد  بــا  را  مطلــوب  آن  در  کــه  قیاســی 
مرکــب  قیــاس  رســانند.  اثبــات  بــه  قیــاس 
را  یکــی  کــه  مــی رود  بــه کار  صــورت  دو  بــه 
ــاس  ــد. قی گوین ــول  ــرى مفص ــول و دیگ موص
کــه نتایــج آن بــه  مرکــب موصــول آن اســت 
جــاى خــود ایــراد شــود و همــان نتایــج را در 
کننــد و قیــاس مرکــب  قیــاس بعــد عینــًا تکــرار 
کــه نتیجــه قیــاس پیشــین  مفصــول آن اســت 

در قیــاس بعــد محــذوف باشــد.

قیاس مساوات 

علــم  ایــن  بــر  مبتنــی  کــه  قیاس هایــی 
کــه »دو مقــدار مســاوى بــا  متعــارف هســتند 
کثــر  ا ماننــد  ؛  مســاویند«  خــود  ســوم  مقــدار 
کــه در ریاضیــات بــه کار مــی رود. قیاس هایــی 

قیاس مضمر

کبــرا حــذف  کــه در آن صغــرا و یــا  قیاســی 
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شــده اســت.

قیاس مع الفارق 

معنــاى  بــه  اصطــاح  ایــن  در  قیــاس 
معنــاى  بــه  بلکــه  نیســت،  منطقــی  قیــاس 
بــه معنــاى  قیــاس فقهــی اســت و در واقــع 

اســت  تمثیــل 

ک 
کاذب 

که مطابق واقع نباشد. خبرى 

کبرا

)یعنــی  کبــر  ا کــه  قیــاس  مقدمــه  آن 
محمــوِل مطلــوب ( در آن بــه کار رفتــه باشــد.

کام 

کــه  از اقســام قــول و آن ســخنی اســت 
ســکوت بــر آن صحیــح باشــد ) = جملــه = 

مرکــب تــام (.

کلمه 

یکــی از اقســام ســه گانه لفــظ مفــرد و آن 
کــه بــر مثــال مســتقلی داللــت  لفظــی اســت 

ــه زمــان باشــد، فعــل. ــه مقــرون ب ک کنــد 

کّلی 

افــراد  بــر  صــدق  قابــل  کــه  مفهومــی 

بالفــرض. ولــو  اســت  متعــدد 

کلیات خمس

ع و جنــس و فصــل وعــرض خــاّص  نــو
عــام. وعــرض 

کلی ذاتی 

 ) = ذاتی (.

کّلی طبیعی 

کــه از اعیــان جزئــی مســتفاد  کّلــی  مفهــوم 
می شــود.

کّلی َعَرضی 

خــود  افــراد  ماهیــت  جــزء  کــه  کّلیــی 
. شــد نبا

کّلی عقلی 

کلــی منطقــی در ذهــن  کــه  ــی طبیعــی  کّل
عــارض آن شــیئ باشــد.

کّلی منطقی 

بــه  و  اســت  ع شــرکت  قابــل وقــو آنچــه 
عبــارت دیگــر بــر افــراد متعــدد ) خارجــی یــا 

می آیــد. صــادق   ) ذهنــی 

کیف 

کــه لذاتــه قابــل مســاوات و  1. ماهیتــی 
المســاوات و قابــل تقســیم نباشــد و تعّقــل آن 

هــم منــوط بــه تعّقــل امــر دیگــر نباشــد ؛
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2. سلب و ایجاب در قضایا.

ل 
الزم 

دیگــر  چیــز  از  شــدنش  جــدا  آنچــه   .1
؛ باشــد  محــال 

دیگــر  چیــز  از  ضرورتــًا،  کــه  چیــزى   .2
ناشــی می شــود و همــواره وجــودش بــا وجــود 

آن همــراه اســت ) مخالــف ملــزوم(.

لزومی 

کــه بیــن مقــدم و تالــی  قضیــه شــرطیه 
رابطــه ضــرورت و لــزوم برقــرار باشــد، یعنــی 
مصاحبــت مقــدم و تالــی ضــرورى باشــد نــه 

اتفاقــی.

لفظ مرکب 

آمــده  فراهــم  جــزء  چنــد  از  کــه  لفظــی 
گانــه باشــد. باشــد و هــر جزئــی را معنــاى جدا

لفظ مفرد

کــه یــا جــزء نــدارد و یــا جــزء لفــظ بر  لفظــی 
جــزء معنــا داللــت نمی کنــد.

م 
ما

یکــی از مطالــب و آن یــا از معنــاى لفــظ یــا 
از حقیقــت و ماهیــت شــیئ ســؤال می کنــد. 
و بنابرایــن دو قســم اســت: مــاى شــارحه و 

مــاى حقیقیــه.

ماّده قیاس 

قیــاس  آنهــا  تألیــف  بــا  کــه  قضایایــی 
ــرا و  ــاس، صغ ــات قی ــود، مقدم ــل می ش حاص

قیــاس. کبــراى 

ماهّیت 

مصــدرى،  اّیــت  ء  ماهــو   ( ماهیــت 
در  کــه  اســت  آن  چیســتی  یــا  واو(  باخــذف 

می شــود. گفتــه  »ماهــو«  جــواب 

مبادى 

مبتنــی  آنهــا  بــر  دیگــر  چیزهــاى  آنچــه 
منطــق  در  شــوند.  ناشــی  آنهــا  از  و  باشــند 
تصدیقــات  و  تصــورات  از:  اســت  عبــارت 
کــه ذهــن بــا اتــکاى بــه آنهــا و بــا پیوند  معلــوم 
دادن و تنظیــم آنهــا بــه کشــف مجهــول نایــل 

می آیــد.

مبادى علوم 

کــه اصــل و پایــه یــک علم انــد  مقدماتــی 
و در آغــاز یــک علــم قــرار می گیرنــد و در آن 

ــود. ــان نمی ش ــه بره ــا اقام ــر آنه ــم ب عل

مبادى قیاس 
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یقینیــات،  از:  عبارتنــد  قیــاس  مبــادى 
مظنونــات، وهمیــات، مشــهورات، مقبوالت، 

مســّلمات، مشــبهات، مخیــات.

متباین 

بــر  از آن دو  یــک  کــه هیــچ  کلــی  1. دو 
نباشــد.  صــادق  دیگــر  افــراد  از  یــک  هیــچ 

اســب. و  انســان  مفهــوم  ماننــد 

هــم  بــا  معنــًا  و  لفظــًا  کــه  الفاظــی   .2
اختــاف داشــته باشــند. ماننــد لفــظ انســان 

اســب. و 

مترادف 

گوینــد؛  ــرادف  ــا را مت ــد لفــظ هــم معن چن
کــه بــه  ماننــد: غضنفــر، لیــث، اســد و ســبع 

معنــاى حیــوان درنــده اســت.

متضایف 

یــک  هــر  تعّقــل  کــه  متقابــل  کلــی  دو 
باشــد. دیگــر  امــر  تعّقــل  بــه  منــوط 

متواترات 

گواهــی  کــه بــه ســبب بســیارى  قضایایــی 
اشــخاص، تعییــن بــه صّحــت آنهــا حاصــل 
بــراى  را  آنهــا  تبانــی  شــود و ذهــن احتمــال 
محــال  عادتــًا  کاذب  حکمــی  نشــر  و  جعــل 

بدانــد.

متواطی 

کــه تنهــا بــه یــک معنــا بــه کار  1. لفظــی 
؛ رود 

2. آنچــه بــر افــراد خــود بــه نحــو یکســان 
کنــد. صــدق 

مجّربات 

بــه دســت  تجربــه  راه  از  کــه  قضایایــی 
اســت. آمــده 

د مجّرَ

1. جدا، جدا شده، برهنه ؛

غیــر  بعــد،  بــدون  مــاده،  از  جــداى   .2
)=مفــارق(. مــاّدى 

مجیب 

یکــی از دو طــرف جــدل و آن کســی اســت 
بــه رأى و عقیــده اى ملتــزم اســت و در  کــه 

برابــر ســائل از آن دفــاع می کنــد.

کات  محا

کــه  ایــراد هماننــد چیــزى بــه شــرط آن 
کامــًا عیــن آن نباشــد.

محدود

کــه تحدیــد شــده اســت ؛ یعنــی  چیــزى 
شــده. شــناخته  حــّد  به وســیله 

محسوس 

آنچــه بــه حــّس در آیــد، حــس شــدنی، 
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احســاس. قابــل 

محسوسات 

کــه از رهگــذر حــواس،  قضایایــی اســت 
ج و بــه نحــو  یعنــی در تمــاس بــا عالــم خــار

آدمــی حاصــل می شــود. بــراى  مســتقیم 

محکوم به 

 )=محمول(.

محکوم علیه 

ع(.  )=موضو

محمول 

آنچــه بــه ایجــاب یــا بــه ســلب بــه چیــز 
می شــود. داده  اســناد  دیگــر 

مخبر به 

 )=محمول(.

مخبر عنه 

ع(.  )=موضو

مختص 

کــه بــراى معنــاى واحــد و  لفــظ واحــدى 
معیــن و مشــخص وضــع شــده اســت؛ ماننــد 

ــظ اهلل. لف

مخّیات 

بــه  کــه  خیــال  برانگیزنــده  قضایــاى 
ســبب تخییــل موجــب قبــض یــا بســط نفــس 

می شــود.

مرتجل 

معنایــی  بــراى  ابتــدا  کــه  اســت  لفظــی 
ــرار داده  ــراى معنایــی ق وضــع شــده ســپس ب
بــا  الحــق  معنــاى  مناســبت  کــه  می شــود 
ماننــد:  اســت؛  نشــده  لحــاظ  آن  در  ســابق 
قــراردادن لفــظ جــواد بــراى یــک فــرد بــدون 

او. در  بخشــندگی  خلــق  گرفتــن  نظــر  در 

مرسوم 

آنچه به رسم تعریف شده است.

مرکب تام 

کــه داراى معنــاى  کلمــات  بــه ترکیبــی از 
آن  برابــر  در  ســکوت  بــوده،  تمــام  و  کامــل 
زیبــا  کمــان  رنگیــن  ماننــد  باشــد؛  صحیــح 

اســت.

مرکب ناقص 

معنــاى  داراى  کــه  کلمــات  از  ترکیبــی 
کــه ســکوت  کامــل و تمــام نباشــد، به طــورى 
»خانــه  ماننــد  نباشــد  صحیــح  آن  برابــر  در 

خــدا«.

مستقرى 

کننده، به کار برنده استقراء. استقراء 

مستقرى 

ــت  ــه دس ــتقراء ب ــده، از راه اس ــتقراء ش اس
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آمــده.

مسّلمات 

کــه نــزد شــخص طــرف بحــث  قضایایــی 
کــه بحــث  ایــن  گــو  باشــد  مســّلم و قطعــی 

کننــده خــود آن را مســّلم ندانــد.

ره  مسّوَ

 )=محصوره(.

هات  مشّبَ

کــه در ظاهــر شــبیه یقینیــات و  قضایایــی 
یــا مشــهوراتند، امــا در واقــع از یــک نظــر حــق 

و از نظــرى باطــل و غیــر مشــهورند.

مشترک لفظی 

بــراى  گانــه  جدا وضــع  بــه  کــه  لفظــی 
ماننــد  باشــد  شــده  وضــع  مختلــف  معانــی 

فارســی. در  بــاز  و  عربــی  در  عیــن 

مشترک معنوى 

کــه مفهــوم آن بــر افــراد متعــدد  لفظــی 
قابــل حمــل باشــد و همــه افــراد بــا هــم در آن 
ک داشــته باشــند ماننــد انســان و  معنــا اشــترا

آهــن.

مشّخصات 

آنچــه موجــب امتیــاز و تشــّخص افــراد 
می شــود. یکدیگــر  از  ع  نــو

مشّکک 

کــه صــدق آن بــر افــرادش یکســان  کّلیــی 
نباشــد.

مشهورات 

کــه زبانــزد همــه اســت و ســبب  قضایایــی 
پذیــرش آن یــا شــهرت بیــن همــه مــردم یــا 

ــا دســته اى از آنهــا اســت. کثــر ایشــان و ی ا

مصادرات 

آغــاز  در  متعّلــم  کــه  اســت  قضایایــی 
ــاف آن  ــال خ ــواره احتم ــی هم ــرد، ول می پذی

می دهــد. نیــز  را 

مصادره بر مطلوب 

ــوب اســت  ــه اثبــات آن مطل ک قضیــه اى 
ــود. ــرار داده ش ل ق ــتدال ــه اس مقدم

مصداق 

آن  بــر  مفهــوم  آنچــه  از  اســت  عبــارت 
بــاران،  خارجــی  وجــود  ماننــد  کنــد؛  صــدق 
از  کــی  حا مفهــوم  بنابرایــن  قلــم  و  شــکوفه 
ج  گاه در عالــم خــار مصــداق اســت. مصــداق 
گاه در ظــرف  محقــق می شــود ماننــد قلــم و 
ذهــن تحقــق می یابــد ماننــد مصــداق عــدم.

مطلقه )قضیه مطلقه(

کــه ذکــر جهــت در آن نشــده  قضیــه اى 
باشــد. یعنــی ضــرورى بــودن یــا ممکــن بــودن 
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ع ذکــر  یــا ممتنــع بــودن محمــول بــراى موضــو
نشــده باشــد؛ ماننــد: »جمــاد جاندار نیســت«.

مظنونات 

که افاده ظن می کند. قضایایی 

ف  معّرِ

ح،  شــار قــول  یــا  تعریــف  یــا  ف  معــّرِ
کــه موجــب  ع تصــورات معلومــی اســت  مجمــو
آن  و  باشــد  مجهولــی  تصــور  شــدن  معلــوم 

اســت: ع  نــو چهــار 

ــام: تمــام ذاتیــات را در برگرفتــه  1. حــّد ت
فراهــم  قریــب  فصــل   + قریــب  جنــس  از  و 

؛ می آیــد 

 + بعیــد  جنــس  از  کــه  ناقــص  حــّد   .2
ــا فقــط فصــل قریــب تشــکیل  ــب ی فصــل قری

شــده اســت ؛

3. رســم تــام از جنــس قریــب + خاصــه 
فراهــم می آیــد ؛

4. رســم ناقــص: از جنــس بعیــد و خاصه 
و یــا تنهــا خاصــه تشــکیل می شــود.

مغاِلط

اهــل  کننــده،  کننــده، مغلطــه  مغالطــه 
مغالطــه.

مفارق 

1. جدا از ماّده، غیر مادى، مجّرد ؛

کــه جــدا شــدنش از شــیئ  2. امــر عرضــی 
ممکــن باشــد.

مفرد )لفظ مفرد(

کــه جــزء آن بــر جــزء معنــا داللــت  لفظــی 
کــه  لفظــی  دیگــر  عبــارت  بــه  و  نکنــد، 
اجــزاى آن را معنــا نباشــد ماننــد »انســان« و 

»ضاحــک«.

مفهوم 

منظــور از مفهــوم و تصــور یکــی اســت هــر 
چنــد به لحــاظ اینکــه معنــاى فهیمــده شــده 
اینکــه  از لحــاظ  و  نــام دارد  لفــظ مفهــوم  از 
صورتــی ذهنــی اســت تصــور نامیــده می شــود. 
تصــور مفهــوم معمــواًل در برابــر مصــداق بــکار 

مــی رود.

مفهوم جزئی 

کــه تنهــا بــر یــک مصــداق قابــل  مفهومــی 
کعبــه، قــرآن، ایــران. صــدق اســت ماننــد 

کلی  مفهوم 

کــه بــر بیــش از یــک مصــداق،  مفهومــی 
قابــل صــدق اســت ماننــد انســان، اقیانــوس.

مقّدم 

یکــی از دو جــزء قضیــه شــرطیه متصلــه 
کــه مقــرون بــه ادات شــرط  و آن جزئــی اســت 

باشــد.

 

 

 



فرهنگ اصطالحات منطقی

495

مقّدمه 

ــی در  ــات مطلوب ــراى اثب ــه ب ک ــه اى  قضی
ضمــن حجتــی بــه کار مــی رود.

کهین  مقدمه 

 )=صغرا(.

مقدمه ِمهین 

 )=کبرا(.

مقول 

شــده،  داده  اســناد  شــده،  حمــل   .1
؛ محمــول 

2. قابل حمل، قابل اسناد ؛

گفته شده.  .3

مقول در جواب اّى شیئ هو؟

گفتــه  شــیئ  اّى  جــواب  در  آنچــه 
. د می شــو

مقول در جواب ما هو؟

گفتــه  »چیســت؟«  جــواب  در  آنچــه 
ــا  ــا جنــس اســت ی ع اســت ی ــو می شــود و آن ن

حــّد تــام.

مقّوم 

تشــکیل  بخــش،  قــوام  دهنــده،  قــوام 
دهنــده.

ملزوم 

آنچــه چیــزى از آن الزم آیــد، و بــه عبارت 
دیگــر آنچــه شــرط چیــز دیگر باشــد.

ملکه و عدم ملکه 

ــودن و  ــودن و دارا ب ــد ب ــی واج ــه یعن ملک
داشــتن؛ ماننــد وجــود بینایــی و مــوى ســر و 
دنــدان در انســان. عــدم، یعنــی فاقــد بــودن 
و نداشــتن. عبــارت از عــدِم ملکــه اســت در 
ــد وجــود داشــته  کــه قاعــدًة بای همــان وقتــی 

باشــد.

منتج 

که نتیجه دهنده باشد. قیاسی 

منتشره مطلقه 

از  وقتــی  در  ضرورتــش  کــه  قضیــه اى 
اوقــات باشــد نــه در وقتــی معیــن و بــه عبــارت 
دیگــر در وقتــی نامعیــن ضــرورى باشــد؛ ماننــد 
»کل انســاِن متنفــُس وقتًامــا« منتشــره نامیده 
می شــود چــون ضــرورت در آن منتشــر، یعنــی 
ــود  ــده می ش ــه نامی ــت و مطلق ــن اس ــر معی غی

چــون مقیــد بــه الدوام نیســت.

منطق 

کردن. روش درست فکر 

منطق تدوینی 

گــزارش  ارائــه و  بــه  کــه  دانــش منطــق 
درســت  روش  کــه  می پــردازد  آموزه هایــی 
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می دهــد. آمــوزش  آدمــی  بــه  را  تفکــر 

منطق تکوینی 

به طــور  کــه  تفکــر  درســت  روش 
انســان  طبیعــت  در  فطــرى  و  خــدادادى 

اســت. شــده  نهــاده 

منقول 

کــه بــراى معانــی متعــددى  لفظــی اســت 
کــه اوال وضعــی  وضــع شــده اســت به گونــه اى 
گرفتــه و ثانیــا بیــن  بــر وضــع دیگــر ســبقت 
معنــاى الحــق و ســابق تناســب وجــود دارد؛ 
ــا و  ــراى دع ــت ب ــه نخس ک ــوة  ــظ صل ــد لف مانن

ــراى نمــاز وضــع شــده اســت. ســپس ب

ع  منّو

ع ساز. ع سازنده، نو کننده، نو ع  نو

موّجهه 

قضیــه  جهــت  آن  در  کــه  قضیــه اى 
امتنــاِع  یــا  دوام  یــا  امــکان  یــا  )ضــرورت 
ع بالصراحه ذکر شــود؛  محمــول( بــراى موضو
ع زوایــاى مثلــث مســاوى صــد  ماننــد »مجمــو

بالضــروره«. اســت  درجــه  هشــتاد  و 

ع  موضو

از دو جــزء قضیــه و آن جزئــی  یکــی   .1
کــه بــه آن اســناد داده شــده اســت ؛ اســت 

2. محّل بی نیاز از حال ؛

و  خــواص  دربــاره  علــم  در  آنچــه   .3
؛ می شــود  بحــث  آن  ذاتــی  اعــراض 

4. وضع شده به ازاى معنایی.

ع له  موضو

شــده  وضــع  آن  ازاى  بــه  لفــظ  آنچــه 
. ســت ا

مهمل 

ع  موضــو افــراد  آن  در  کــه  قضیــه اى   .1
کــه دال  ملحــوظ باشــد، امــا مقــرون بــه ســور، 

ــراد اســت، نباشــد ؛ کمیــت اف ــر  ب

معنایــی وضــع  ازاى  بــه  کــه  لفظــی   .2
معنــا. بــدون  لفــظ  باشــد،  نشــده 

ن 
نتیجه 

دو  از  ضرورتــًا  قیــاس  در  کــه  قضیــه اى 
می آیــد. الزم  مقدمــه 

نسب اربع 

از:  کــه عبارتنــد  نســبت هاى چهارگانــه 
تســاوى، تبایــن، عمــوم و خصــوص مطلــق و 

عمــوم و خصــوص مــن وجــه.

کتسابی  نظرى یا ا

کــه بــراى حضــور در  تصــور یــا تصدیقــی 
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ذهــن نیازمنــد تأمــل و تفکــر اســت.

نقض 

نقــض عبــارت اســت از تبدیــل قضیــه اى 
گــر »اصــل«  کــه ا بــه قضیــه دیگــر به گونــه اى 

صــادق باشــد »نقــض نیــز صــادق باشــد.

نقض طرفین 

و  ع  موضــو تبدیــل  از  اســت  عبــارت 
و  کــم  در  تغییــر  آنهــا  نقیــض  بــه  محمــول 
کــه صــدق قضیــه  کیــف به گونــه اى  بقــاى 

بمانــد. باقــی  چنــان  هــم 

نقض محمول 

بــه  محمــول  تبدیــل  از  اســت  عبــارت 
کــم  ع و در  نقیــض آن، عــدم تغییــر در موضــو
کــه  کیــف آن به گونــه اى  قضیــه و تغییــر در 
گــر »اصــل« صــادق باشــد، نقیــض محمــول  ا

نیــز صــادق اســت.

نقیض 

کــه رفــع لفــظ دیگــر باشــد و آن هم  لفظــی 
در مفــردات واقــع می شــود و هــم در قضایا.

ع  نقیض موضو

بــه  ع  موضــو تبدیــل  از  اســت  عبــارت 
نقیــض آن، عــدم تغییــر محمــول و تغییــر در 

کیــف قضیــه. کــم و 

ع  َنْو

کلیــی اســت  کلیــات خمــس و آن  یکــی از 
کــه در جــواب »ماهــو« بــر افــراد متفق الحقیقــه 

حمــل شــود.

ع اخیر ع آخر یا نو َنو

و  انــواع  مراتــب  سلســله  در  کــه  نوعــی 
اجنــاس اخــّص همــه انــواع و اجنــاس اســت.

ع اضافی  نو

کــه در ذیــل جنســی قــرار داشــته  نوعــی 
گرفتــه  باشــد و نســبت بــه آن جنــس در نظــر 

شــود.

ع االنواع  نو

ع آخر(.  )=نو

ع سافل  نو

ع آخر(.  )=نو

ع حقیقی  نو

ع آخر(.  )=نو

ع عالی  نو

کــه برتــر از همــه انــواع دیگــر باشــد  نوعــی 
؛ یعنــی وراى آن دیگــر نوعــی نباشــد.

ع متوسط نو

ع دیگــر قــرار داشــته  کــه بیــن دو نــو نوعــی 
باشد.

 

 

 



498

دانــش منطــــق

و
واجب 

و  اســت  ضــرورى  وجــودش  آنچــه 
)=ضــرورى(. محــال  عدمــش 

وجوب 

امتناع عدم چیزى )=ضرورت(.

وجودیه الدائمه 

بــراى  ایــن قضیــه فعلیــت محمــول  در 
ع نفی  ع اثبــات و دوام آن بــراى موضــو موضــو
عامــه«  »مطلقــه  همــان  بنابرایــن  می شــود 
کــه بــه آن قیــد »الدائمــًا« افــزوده شــده  اســت 
ــد؛  ــس می کن ــل تنف ــانی بالفع ــر انس ــد »ه مانن

نــه دائمــًا«.

وجودیه الضروریه 

بــراى  ایــن قضیــه فعلیــت محمــول  در 
بــراى  آن  ضــرورت  و  اثبــات  ع  موضــو خــود 
همــان  بنابرایــن  می شــود.  نفــی  ع  موضــو
آن  بــه  کــه  اســت  عامــه«  »مطلقــه  قضیــه 
ماننــد  شــده.  افــزوده  ضرورتــًا«  »نــه  قیــد 
نــه  می گویــد،  ســخن  بالفعــل  انســانی  »هــر 

ضرورتــًا«.

وصف عنوانی 

کــه  ع در قضیــه اى  معنــا و مفهــوم موضــو
ع در آن مــورد نظــر هســتند، در  افــراد موضــو

کــه آن  افــرادى  ع، یعنــی  برابــر ذات موضــو
ــر آنهــا صــادق اســت. وصــف ب

وضع 

ع قراردادن ؛ 1. موضو

2. قرارداد ؛

کــه در جــدل مــورد قبــول و یــا  3. قضیــه 
التــزام مجیــب اســت؛

کردن ؛ 4. مسّلم شمردن، فرض 

5. یکی از مقوالت عشر ؛

6. آنچه قابل اشاره حّسی باشد ؛

کــّم متصــل قــاّر الــذات  7. نســب اجــزاى 
بــه یکدیگــر ؛

چنان کــه  ایجــاب  و  اثبــات   .8
از  متصــل  اســتثنایی  قیــاس  در  می گوییــم: 
وضــع مقــّدم وضــع تالــی الزم می آیــد و از رفــع 

مقــّدم. رفــع  تالــی 

وقتیه مطلقه 

کــه ضــرورت آن تنهــا در وقــت  قضیــه اى 
معینــی اســت؛ ماننــد: و مــاه بالضــروره وقتــی 
بیــن خورشــید حایــل  و  آن  بیــن  زمیــن  کــه 

باشــد، منخســف اســت«.

وهمّیات 

کــه قــّوه وهــم موجــب اعتقــاد  قضایایــی 
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ــه آنهــا می شــود. ب

هـ
هو ذو هو

 )=حمل اشتقاق(.

هو هو

 )=حمل مواطاة(.

هوّیت 

کــه در  ماهیــت متشــّخص متعّیــن جزئــی 
ج موجــود اســت، حقیقــت جزئــی. خــار

هیئت 

کــه  گرفتــن اجــزاى شــکلی  1. طــرز قــرار 
از نســبت اجــزا بــه یکدیگــر حاصــل می شــود، 

ــرى ؛ ــکل ظاه ش

و  اشــراق  شــیخ  اصطــاح  در  عــرض   .2
حکمــا. از  برخــی 

ى 
یقین 

بــه  )=یقیــن  جــازم  یقیــن  مطلــق   .1
؛ اعــم(  معنــاى 

2. تصدیــق جــازم مطابــق واقــع ثابــت 
)=یقیــن بــه معنــاى اخــص(.

یقینّیات 

که عبارت اســت از:  مــاّده قیــاس برهانــی 
محسوســات، اّولیــات، تجربیــات، فطریــات، 

حدســیات، متواترات.
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