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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين
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خدا نام به
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

م  ب 

))11((منطقمنطق ))11((منطقمنطق
))رشته الهيات و معارف اسالمیرشته الهيات و معارف اسالمی((

احمد فرامرز قراملکیاحمد فرامرز قراملکی: : مؤلف کتابمؤلف کتاب

آرانی::مدرسمدرس زاده عبدهللا هللا آرانیرحمت زاده عبدهللا هللا رحمت ی::رسرس                 ر ب ز  یر   ر ب ز  ر  
عضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور مرکز آران و بيدگل عضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور مرکز آران و بيدگل       
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ل ّ ا لفصل ّ ا چيست؟::فصل چيست؟منطق منطق منطق چيست؟منطق چيست؟::فصل اولفصل اول
اّول اّولبخش شناس::بخش شناسانديشه انديشه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

انديشه شناسیانديشه شناسی::بخش اولبخش اول
::اهداف کلیاهداف کلی

شناسايی توانايی های ذهن انسانشناسايی توانايی های ذهن انسان1.1.
شناس22 انديشه مورد در آگاه شناسکسب انديشه مورد در آگاه کسب کسب آگاهی در مورد انديشه شناسیکسب آگاهی در مورد انديشه شناسی2.2.
آشنايی با انواع آگاهی های انسان از اشياءآشنايی با انواع آگاهی های انسان از اشياء3.3.
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شناسی شناسیانديشه ::انديشه :    :    انديشه شناسیانديشه شناسی
::مبانی مبانی   

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

  انسان با قدرت انديشه می تواند هستی را بشناسدانسان با قدرت انديشه می تواند هستی را بشناسد..
 پيش ازشناخت هستی و تفکر در عالم برون ، بايد به پيش ازشناخت هستی و تفکر در عالم برون ، بايد به ب ي ب برون م ر ر و ی ز بپيش ي ب برون م ر ر و ی ز پيش

..ذهن به عنوان فاعل شناسايی پرداختذهن به عنوان فاعل شناسايی پرداخت
خطای وقوع علل کشف با که است دانشی ، خطایمنطق وقوع علل کشف با که است دانشی ، منطق  منطق ، دانشی است که با کشف علل وقوع خطای منطق ، دانشی است که با کشف علل وقوع خطای

. . انديشه ، مانع بروز آن می شودانديشه ، مانع بروز آن می شود
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::انديشه شناسیانديشه شناسی
گ گآگ آگ ::آگاهی های انسان دو گونه استآگاهی های انسان دو گونه است      

حضوری1)1) حضوریعلم شیء::علم آن خود که است چيزی به انسان شیءآگاهی آن خود که است چيزی به انسان آگاهی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

وری1)1) وریم  یء ::م  ن  و  ن ب چيزی    یء ی  ن  و  ن ب چيزی    ی 
آگاهی انسان آگاهی انسان : : مثال مثال . . نزد او حاضر استنزد او حاضر است) ) بدون هيچ واسطه ای بدون هيچ واسطه ای ((

به تخيالت وحاالت نفسانی خودبه تخيالت وحاالت نفسانی خود
آگاهی به چيزی است که صورت آن آگاهی به چيزی است که صورت آن ) : ) : ارتسامی ارتسامی ((علم حصولی علم حصولی 2)2)

آگاهی انسان به محسوسات              آگاهی انسان به محسوسات              : : مثال مثال . . نزد انسان حاضر استنزد انسان حاضر است
))کتابی که می بيند، صدايی که می شنودکتابی که می بيند، صدايی که می شنود((

نزدعالم استنزدعالم است))معلوممعلوم( ( حضور خود شیءحضور خود شیء: : علم حضوری علم حضوری : : بنابراين بنابراين 
..حضور صورت شیء نزد اوستحضور صورت شیء نزد اوست: : و علم حصولی و علم حصولی                         
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::انديشه شناسیانديشه شناسی
        

::تفاوت علم حضوری وعلم حصولیتفاوت علم حضوری وعلم حصولی  
به11 انتقال قابل غير و شخصی امری حضوری بهعلم انتقال قابل غير و شخصی امری حضوری علم

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

علم حضوری امری شخصی و غير قابل انتقال به علم حضوری امری شخصی و غير قابل انتقال به 1.1.
و حال آنکه علم حصولی اکتسابی و قابل و حال آنکه علم حصولی اکتسابی و قابل . . ديگران استديگران است
است استانتقال برهانی((انتقال و تجربی علوم ويژگی برهانیمهمترين و تجربی علوم ويژگی ))مهمترين ))مهمترين ويژگی علوم تجربی و برهانیمهمترين ويژگی علوم تجربی و برهانی((انتقال استانتقال است

از آنجا که علم حصولی به واسطه صورت شیء پيدا می از آنجا که علم حصولی به واسطه صورت شیء پيدا می 2.2.
اند ت اين که نباشد، اق رت ت ا کن د، اندش ت اين که نباشد، اق رت ت ا کن د، شود، ممکن است صورت واقعی نباشد، که اين می تواند شود، ممکن است صورت واقعی نباشد، که اين می تواند ش

.  .  منشاء خطای حسی يا خطای فکری باشدمنشاء خطای حسی يا خطای فکری باشد
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:  :  انديشه شناسی انديشه شناسی 
::انواع ادراکاتانواع ادراکات      

خارج1.1. جهان از برگرفته که هستند هايی صورت حقيقی خارجادراکات جهان از برگرفته که هستند هايی صورت حقيقی ادراکات

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

رج 1.1. ن  ز جه ر  يی   بر ور  ی  ي رج ر  ن  ز جه ر  يی   بر ور  ی  ي ر 
..اند و به نحوی از واقعيت حکايت می کننداند و به نحوی از واقعيت حکايت می کنند

ادراکاتی است که حاصل ترکيب يا تفصيل در ادراکاتی است که حاصل ترکيب يا تفصيل در : : ادراکات اعتباریادراکات اعتباری2.2. ری ب ریر ب رر ي ي يب ر ی رر ي ي يب ر ی ر
بنابراين ادراکات بنابراين ادراکات . . صورت های ذهنی بر گرفته از خارج استصورت های ذهنی بر گرفته از خارج است

اعتباری ما به ازاء خارجی ندارند بلکه ذهن آن را اختراع نموده اعتباری ما به ازاء خارجی ندارند بلکه ذهن آن را اختراع نموده 
. . و آن را اعتبار می کندو آن را اعتبار می کندآآ

 درمنطق ارسطويی ، مراد از علم حصولی ، ادراکات حقيقی درمنطق ارسطويی ، مراد از علم حصولی ، ادراکات حقيقی
ا ا ش ک ا ا ش ا اق ا ق ل اا ا ش ک ا ا ش ا اق ا ق ل است،  جدل ، قياس واقعيات و مشهودات است که مشهودات از است،  جدل ، قياس واقعيات و مشهودات است که مشهودات از ا

.  .  ادراکات اعتباری استادراکات اعتباری است
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))22((منطق چيست؟منطق چيست؟
دّوم دّومبخش علوم::بخش بندی علومطبقه بندی طبقه طبقه بندی علومطبقه بندی علوم::بخش دومبخش دوم  

::علم حصولی دو قسم استعلم حصولی دو قسم است                
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

صورت ساده شیء نزد عقل است بدون اينکه اسناد يا صورت ساده شیء نزد عقل است بدون اينکه اسناد يا : : تصورتصور1.1.
.                                               .                                               حکمی در آن باشدحکمی در آن باشد

تصور کتاب تصور کتاب : : مثالمثال
آن علم حصولی است که در آن گواهی يا اسناد آن علم حصولی است که در آن گواهی يا اسناد : : تصديق تصديق 2.2.

.                                            .                                            امری به امر ديگر باشدامری به امر ديگر باشد
.                                         .                                         برف ، سفيد استبرف ، سفيد است: : مثال مثال 

ت ا ت ه تض ق تت ا ت ه تض ق . . هر تصديق ، متضمن سه تصور استهر تصديق ، متضمن سه تصور استت
ج ـ  نسبت ج ـ  نسبت ))سفيدسفيد((ب ـ تصور محمولب ـ تصور محمول)  )  برفبرف((الف ـ تصور موضوع الف ـ تصور موضوع 

ّه ّهک ف((ک دن د فف دن د ))ف
77

)                                           )                                           سفيد بودن برفسفيد بودن برف((حکميهحکميه
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تصديق تصديقتصور، يق::تصور، يقور،  ::ور، 
تصديق بسيط است يا مرکبتصديق بسيط است يا مرکب::

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

فخر رازی معتقد است که تصديق ، مرکب است، زيرا از فخر رازی معتقد است که تصديق ، مرکب است، زيرا از : : ديدگاه اّول ديدگاه اّول 
.  .  اجزاء ، تشکيل شده استاجزاء ، تشکيل شده است

ّ د دگا ّد د دگا ا::د ک ه اق ک ه عا((ق ط ه اً عاتق ط ه اً ط))تق ق د ت که طتقدند ق د ت که تقدند معتقدند که تصديق بسيط معتقدند که تصديق بسيط ))تقريبا به طور عامتقريبا به طور عام((بقيه حکمابقيه حکما::ديدگاه دومديدگاه دوم
است،  زيرا تصديق از اجزای تصديق نيست بلکه از شرايط خارجی است،  زيرا تصديق از اجزای تصديق نيست بلکه از شرايط خارجی 

.  .  استاست
 تصور، امری دارای مراتب است،  مراتب تصور افراد از يک تصور، امری دارای مراتب است،  مراتب تصور افراد از يک

مفهوم متفاوت است                                                     مفهوم متفاوت است                                                     
وتصور يک کودک از آب و تصور يک دانشجو از آن و تصور يک کودک از آب و تصور يک دانشجو از آن و ::مانندمانند ن ز جو ي ور و ب ز و ي وور ن ز جو ي ور و ب ز و ي ور

تصور يک بيوشيميست    تصور يک بيوشيميست    
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حصولی علم از ديگر حصولیتقسيمی علم از ديگر ::تقسيمی ی و م  ر از  ي ی  یي و م  ر از  ي ی  ::ي
::علم حصولی اعم از تصور يا تصديق دو قسم استعلم حصولی اعم از تصور يا تصديق دو قسم است      

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

علمی که به خودی خود روشن است و ما آن را در سرشت خود علمی که به خودی خود روشن است و ما آن را در سرشت خود : : علم بديهی علم بديهی 1.1.
.                                                                                       .                                                                                       داريم داريم 

:                                                           :                                                           که خود شامل موارد ذيل استکه خود شامل موارد ذيل است
ت تالف تالف ا ه ل تانن ا ه ل انن مانند علم به حرارت                                              مانند علم به حرارت                                              ::الف ـ تصور بديهیالف ـ تصور بديهی

»»..کل از جزء بزرگتر استکل از جزء بزرگتر است««مانند علم به اينکه مانند علم به اينکه : : ب ـ تصديق بديهی ب ـ تصديق بديهی 
علمی که بدست آوردن آن با توسل به تصورات تصديقات پيشين علمی که بدست آوردن آن با توسل به تصورات تصديقات پيشين : : علم نظری علم نظری 2.2.

ت تا .                                                                                .                                                                                استاستا
.                                                 .                                                 علم نظری را ، علم اکتسابی نيز گويندعلم نظری را ، علم اکتسابی نيز گويند

.                                    .                                    علم نظری شامل موارد ذيل استعلم نظری شامل موارد ذيل است
نظری ر تص نظریالف ر تص عليّت::الف ، هر ج به عليّتعل ، هر ج به عل علم به جوهر ، عليت                                            علم به جوهر ، عليت                                            : : الف ـ تصور نظریالف ـ تصور نظری              
هر فلزی در اثر حرارت منبسط می هر فلزی در اثر حرارت منبسط می « « علم به اينکه علم به اينکه : : ب ـ  تصديق نظری ب ـ  تصديق نظری 

»»شود شود 
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اکتسابی علوم اکتسابیويژگی علوم ::ويژگی بی وم ا ی  بیويژ وم ا ی  ::ويژ

حيوانات11 به نسبت بشری دانش حيطه حيواناتفزونى به نسبت بشری دانش حيطه فزونى

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

فزونى حيطه دانش بشری نسبت به حيواناتفزونى حيطه دانش بشری نسبت به حيوانات1.1.

قابل دست يابی بودن از طريق فکر قابل دست يابی بودن از طريق فکر 2.2.
ا اک ل اطا اک ل طا بروز خطا در علم اکتسابیبروز خطا در علم اکتسابی3.3.

1010
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))33((منطق چيست؟منطق چيست؟
آآ   فکر واقسام آنفکر واقسام آن::بخش سومبخش سوم    

کلی کلیاهداف ::اهداف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::اهداف کلیاهداف کلی
آشنايی با ديدگاه های حکما در زمينه فکر واقسام آن آشنايی با ديدگاه های حکما در زمينه فکر واقسام آن 1.1.

طق ث ا ا طقش ث ا ا ش شناخت موضوعات مورد بحث در منطق شناخت موضوعات مورد بحث در منطق 2.2.
آشنايی با واژه ها ، مفاهيم و اصطالحات مرتبط با اين آشنايی با واژه ها ، مفاهيم و اصطالحات مرتبط با اين 3.3.

مبحثمبحث
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www*pnueb*com



منطق چيست؟ منطق چيست؟ 
آ ا آاق ا اق فکر و اقسام آنفکر و اقسام آن::بخش سومبخش سوم

فکر فکرتعريف مجهول««::تعريف امر الى للتّأدي معلومة امور ترتيب مجهولالفکر امر الى للتّأدي معلومة امور ترتيب »»الفکر

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ر رري  جهول ««::ري  ر  ى  ي  و  ور  يب  ر جهول ر  ر  ى  ي  و  ور  يب  ر »»ر 
فکر عبارت از سامان بخشيدن به معلومات پيشين است به گونه ای که فکر عبارت از سامان بخشيدن به معلومات پيشين است به گونه ای که 

.  .  مجهول را کشف کندمجهول را کشف کند ر رجهو جهو
..در تعريف نظم می گوينددر تعريف نظم می گويند: : مثال مثال 
راستای::نظمنظم در مؤلف مجوعه يک اجزای راستایهماهنگی در مؤلف مجوعه يک اجزای هماهنگی ی :   :   مم ر ر ؤ  جو  ی ي  جز ی ی  ر ر ؤ  جو  ی ي  جز ی 

.                                                 .                                                 هدفی خاص استهدفی خاص است
جديد جديدتصور ف((تصور فُمعرَّ پيشين))ُمعرَّ پيشينتصورات ))ُمعّرفُمعّرف((تصورات ))معِرفمعِرف((تصورات پيشينتصورات پيشين)                           )                           معرفمعرف((تصور جديدتصور جديد
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منطق چيست؟منطق چيست؟
آ ا آاق ا اق ::فکر و اقسام آنفکر و اقسام آن    

مجهول مجهولانواع ::انواع

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

: : انواع مجهولانواع مجهول
مجهول تصوری مجهول تصوری 1.1.

ق قل ل مجهول تصديقیمجهول تصديقی2.2.
تعريفمعلوم تصوری                 کشف مجهول تصوری          معلوم تصوری                 کشف مجهول تصوری                      

            
تصديقی مجهول کشف تصديقی تصديقیمعلوم مجهول کشف تصديقی )حجت(استدالل معلوم معلوم تصديقی                 کشف مجهول تصديقی معلوم تصديقی                 کشف مجهول تصديقی         
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فکر خطای فکراقسام خطای ر::اقسام ی  م  را ی  م  ::ا
مادی1.1. مادیخطای و::خطای صحيح معلومات انتخاب عدم از ناشی وخطای صحيح معلومات انتخاب عدم از ناشی خطای

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ی1.1. یی  يح و ::ی  و  ب  م  ز  ی  يح و ی  و  ب  م  ز  ی  ی 
مناسب  مناسب  

..منطق عملی پاسخگوی خطای مادی استمنطق عملی پاسخگوی خطای مادی است-- ی ی وی پ ی یق ی وی پ ی ق
خطای ناشی از تنظيمات نادرست معلومات و خطای ناشی از تنظيمات نادرست معلومات و : : خطای صوری خطای صوری 2.2.

ممعدم صورت بندی درست آنها عدم صورت بندی درست آنها 
.  .  منطق صوری پاسخگوی خطای صوری استمنطق صوری پاسخگوی خطای صوری است  --
 بعمده اهتمام در منطق به ويژه نزد منطقيون مسلمان پرداختن به عمده اهتمام در منطق به ويژه نزد منطقيون مسلمان پرداختن به ن پر ن يون ز ويژ ب ق ر بم ن پر ن يون ز ويژ ب ق ر م

مباحث مربوط به منطق عملی تنها در مباحث مربوط به منطق عملی تنها در . . خطای صوری است خطای صوری است 
.  .  بخش صناعات خمس آمده استبخش صناعات خمس آمده است
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منطق علم منطقتعريف علم ::تعريف ق م  قري  م  ::ري 
الفکر::المنطقالمنطق في الخطأ عن الذهن ُمراعاتها تعصُم قانونيّه الفکرآلة في الخطأ عن الذهن ُمراعاتها تعصُم قانونيّه آلة

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ر::قق ي  ن   ن  ه  ر م  ي  و ر  ي  ن   ن  ه  ر م  ي  و  
مجموعه قواعد کلی است که به کاربردی آن، ذهن را از خطای مجموعه قواعد کلی است که به کاربردی آن، ذهن را از خطای : : منطقمنطق

. . در انديشه باز می دارددر انديشه باز می دارد ر ی ز ب ي رر ی ز ب ي ر
::نکات اين تعريفنکات اين تعريف            

دارد1.1. ابزاری هويت ، داردمنطق ابزاری هويت ، منطق ر1.1. ری  بز وي  رق   ری  بز وي  ..ق  

..منطق ، مانند هر دانش ديگری مشتمل بر قوانين کلی استمنطق ، مانند هر دانش ديگری مشتمل بر قوانين کلی است2.2.
قرار33 انديشيدن درست مسير در را ذهن ، قواعد اين کاربرد قرارتنها انديشيدن درست مسير در را ذهن ، قواعد اين کاربرد تنها تنها کاربرد اين قواعد ،  ذهن را در مسير درست انديشيدن قرار تنها کاربرد اين قواعد ،  ذهن را در مسير درست انديشيدن قرار 3.3.

..می دهدمی دهد
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منطقی مهارت و منطق منطقیمعرفت مهارت و منطق ::معرفت ی ر  ه ق و  یر  ر  ه ق و  ::ر 
::آيا منطق يک نوع ، معرفت و شناخت است يا فن و مهارتآيا منطق يک نوع ، معرفت و شناخت است يا فن و مهارت::سؤالسؤال

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

رؤؤ ه و ن ي و ر وع ي ق ري ه و ن ي و ر وع ي ق ي
::پاسخ پاسخ 

مممعرفت و علم است از آن جهت که توصيف گر واقعيت جريان معرفت و علم است از آن جهت که توصيف گر واقعيت جريان منطق ،منطق ،
.  .  انديشه استانديشه است

منطق ، فن و مهارت است از آن جهت که توصيه گر راه درست منطق ، فن و مهارت است از آن جهت که توصيه گر راه درست 
ت ا ش تان ا ش . . انديشيدن استانديشيدن استان

::مهارت منطقی بردورکن استوار استمهارت منطقی بردورکن استوار است
نطق11 فت ختن نطقآ فت ختن آ آموختن معرفت منطق آموختن معرفت منطق 1.1.
ممارست در بکار بردن قواعد منطقممارست در بکار بردن قواعد منطق2.2.

1616

www*pnueb*com



منطق منطقموضوع ق::موضوع وع  قو وع  :  :  و
شوند1.1. می منجر جديدی تصور به که شوندتصورهايی می منجر جديدی تصور به که ))معّرفمعّرف((تصورهايی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

و 1.1. ی  جر  ی  ي ور ج يی  ب  و ور ی  جر  ی  ي ور ج يی  ب  ))رِِر((ور

))حّجتحّجت((تصديق های که به تصديق جديدی منجر می شوندتصديق های که به تصديق جديدی منجر می شوند2.2.
تدوين جهت از منطق های کتاب های تدوينگونه جهت از منطق های کتاب های ::گونه های کتاب های منطق از جهت تدوينگونه های کتاب های منطق از جهت تدوين::گونه

منطق دو بخشی، مانند کتاب های النجاة و االشارات بو علی            منطق دو بخشی، مانند کتاب های النجاة و االشارات بو علی            1.1.
استنتاج::شاملشامل منطق و تعريف استنتاجمنطق منطق و تعريف منطق ج::لل ق  ري و  جق  ق  ري و  ق 

مقوالت ،       مقوالت ،       : : منطق نه بخشی ، مانند شفای بوعلی ،  شامل منطق نه بخشی ، مانند شفای بوعلی ،  شامل 2.2.
واليسا غوجی ، قضايا، قياس ، برهان ، جدل ، خطابه،  مغالطه و اليسا غوجی ، قضايا، قياس ، برهان ، جدل ، خطابه،  مغالطه و  ب ج ن بر س ي ي وجی وي ب ج ن بر س ي ي وجی ي

شعرشعر

1717

www*pnueb*com



اّول فصل مباحث اّولخالصه فصل مباحث ::خالصه ل اول ب  ل اولال  ب  ::ال 
علم  علم  1.1.

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

علم حضوری                                                                             علم حضوری                                                                             ) ) الف الف     
علم حصولیعلم حصولی) ) ب ب 
ادراکات حقيقیادراکات حقيقی))11                   ((

))غير مأخوذ ازفکرغير مأخوذ ازفکر((بديهی يا ضروری بديهی يا ضروری   --الف الف                         
تصورتصور) ) 11                                    

تصديقتصديق))22 تصديقتصديق))22                                  
))مأخوذ از فکرمأخوذ از فکر((نظری يا کسبی نظری يا کسبی   --بب                        

))مأخوذ از تعريفمأخوذ از تعريف((تصورتصور))11                                
ق))22 قت الل((ت ت ا از ذ اللأخ ت ا از ذ ))أخ ))مأخوذ از استداللمأخوذ از استدالل((تصديقتصديق))22                              

ادراکات اعتباری    ادراکات اعتباری    ) )   22              
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ذ22 ذخطا خطا خطای ذهنخطای ذهن2.2.
خطای حسی خطای حسی ) ) الفالف          

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

خطای انديشه خطای انديشه ) ) بب          
مادی--11 مادیخطای خطای ی  11                   ی  ی  ی 

در تعريف در تعريف ) ) الفالف                                          
تدالل)) ا تداللد ا د در استداللدر استدالل))بب                                          

خطای صوری خطای صوری   --22                    
در تعريف در تعريف ) ) الف الف                                             

استدالل))بب استداللدر در
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منطقمنطق3.3.
منطق مادی منطق مادی ) ) الفالف                

تعريف11 منطق تعريفـ منطق ـ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ري11                             ق  ري  ق   
منطق حجت منطق حجت   --22                              

نطقنطق)) منطق صوریمنطق صوری))بب              
منطق تعريفمنطق تعريف  --  11                            
منطق حجتمنطق حجت  --22                            
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دّوم دّومفصل الفاظ::فصل الفاظمبحث مبحث وم ومل  ب اب ا::ل 

کلی کلیاهداف ::اهداف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::اهداف کلیاهداف کلی
آشنايی با سير تکاملی و جايگاه مبحث الفاظ در دانش آشنايی با سير تکاملی و جايگاه مبحث الفاظ در دانش   

منطقمنطقنطقنطق
آگاهی در مورد داللت و خاصه ها و اقسام آنهاآگاهی در مورد داللت و خاصه ها و اقسام آنها  
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منطق در الفاظ مبحث منطقجايگاه در الفاظ مبحث ::جايگاه ق ر  ب ا  ه  ي قج ر  ب ا  ه  ي ::ج
::مبانیمبانی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ی یب ::ب
   است، است، ) ) تعريف و حجتتعريف و حجت( ( دانش منطق، جريان انديشه دانش منطق، جريان انديشه

است متعلق ذهنی معانی به استپس متعلق ذهنی معانی به ..پس ق  ی  ی  ق پس ب  ی  ی  ..پس ب 
   وسيله انتقال معانی ذهنی استوسيله انتقال معانی ذهنی است) ) الفاظ و کلمات الفاظ و کلمات ( ( زبان زبان..
برخورداراز است موجودی ، انسان ، برخوردارازبنابراين است موجودی ، انسان ، ::بنابراين  بنابراين ، انسان ، موجودی است برخورداراز بنابراين ، انسان ، موجودی است برخورداراز::
))انديشهانديشه((نطق باطنی نطق باطنی 1.1.
ظاه22 ظاهنطق ان((نطق انز ))ز ))زبانزبان((نطق ظاهرینطق ظاهری2.2.
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شیء يک برای وجود شیءانواع يک برای وجود ::انواع یء واع وجو برای ي  یءا واع وجو برای ي  ::ا
واقعيت بيرون از ذهنواقعيت بيرون از ذهن::وجود خارجیوجود خارجی1)1)

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

((
صورت ذهنی که از حقيقت خارجی بدست آمده صورت ذهنی که از حقيقت خارجی بدست آمده : : وجود ذهنی وجود ذهنی 2)2)
..الفاظ و کلماتی که نشان دهنده مفهوم ذهنی اندالفاظ و کلماتی که نشان دهنده مفهوم ذهنی اند: : وجود لفظی وجود لفظی 3)3)

اکک ا کل الفاظ ا اک ک ا ش اال ا کل الفاظ ا اک ک ا ش ال ..عالئم و نوشته هايی که حاکی از الفاظ و کلمات اندعالئم و نوشته هايی که حاکی از الفاظ و کلمات اند::وجود کتبیوجود کتبی4)4)
 و وجود ذهنی هردو حقيقی و طبيعی اندو وجود ذهنی هردو حقيقی و طبيعی اند) ) عينیعينی((وجود خارجی وجود خارجی..
اند وضع و قراردادی هردو کتب وجود و لفظ اندوجود وضع و قراردادی هردو کتب وجود و لفظ وجود وجود لفظی و وجود کتبی هردو قراردادی و وضعی اندوجود لفظی و وجود کتبی هردو قراردادی و وضعی اند  .  .
 در منطق بايد به وجود لفظی و کتبی توجه کرد، زيرا الزمه در منطق بايد به وجود لفظی و کتبی توجه کرد، زيرا الزمه

..انتقال معانی ذهنی به ديگران هستندانتقال معانی ذهنی به ديگران هستند
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لفظ لفظاحکام ::احکام م  م ا ::ا

خاص11 خاصاحکام مختلف،::احکام های درزبان که است مختلف،احکامی های درزبان که است احکامی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

احکامی است که درزبان های مختلف، احکامی است که درزبان های مختلف، ::احکام خاصاحکام خاص1.1.
مانند، احکام لغوی  صرفی و نحوی الفاظ مانند، احکام لغوی  صرفی و نحوی الفاظ . . متفاوت استمتفاوت است

دارد(( را خود خاص زبان دستور داردهرزبانی را خود خاص زبان دستور ))هرزبانی ))هرزبانی دستور زبان خاص خود را داردهرزبانی دستور زبان خاص خود را دارد((
احکامی است که مربوط به زبان                   احکامی است که مربوط به زبان                   : : احکام عام احکام عام 2.2.

رکل(( ط رکلبه ط ندارد))به خا زبان با ارتباط ت نداردا خا زبان با ارتباط ت ا .         .         است و ارتباط با زبان خاص ندارداست و ارتباط با زبان خاص ندارد))به طورکلیبه طورکلی((
حقيقت ومجاز ،  استعار و کنايه حقيقت ومجاز ،  استعار و کنايه : : مانندمانند

ش ث ا ا کا ا ا شطق ث ا ا کا ا ا طق در منطق از احکام عام زبان بحث می شوددر منطق از احکام عام زبان بحث می شود   .   .
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آن اقسام و آنداللت اقسام و م آن ::داللت م آن ال و ا ::ال و ا
است-- الفاظ حکايتگری خاصيت ، الفاظ مباحث در بحث استاولين الفاظ حکايتگری خاصيت ، الفاظ مباحث در بحث ..اولين

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ری   ي ي  ب    ر  ين ب  ری  و ي ي  ب    ر  ين ب  .  .  و
از علم به امری به وجود امر ديگر، از علم به امری به وجود امر ديگر،   به رهنمونی ذهن ،به رهنمونی ذهن ،: : تعريف داللت تعريف داللت 

. . خاصيت حکايتگری يا داللت گويندخاصيت حکايتگری يا داللت گويند وي ي ری ي ويي ي ری ي ي
علم به شیء              علم به شیء ديگر              علم به شیء              علم به شیء ديگر              : : داللت داللت 

                            
))داللت شوندهداللت شونده((مدلول مدلول )        )        داللت کنندهداللت کننده((داّل داّل             
آتش::مثالمثال بر دود آتشداللت بر دود داللت داللت دود بر آتش داللت دود بر آتش ::مثالمثال

آتش   آتش   : : دود             مدلول دود             مدلول : : داّل داّل                 
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اقسام داللتاقسام داللتاقسام داللتاقسام داللت

خفّی--11 خفّیداللت آن):):نهانینهانی((داللت در ذهن رهنمونی که است آنداللتی در ذهن رهنمونی که است داللتی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ی11 یال  ی((ال  یه ن ):):ه ر  ن  ی  و ی   ر ن ال ر  ن  ی  و ی   ر ال
..مانند آنچه دراستنتاج ازآن سخن می گوييممانند آنچه دراستنتاج ازآن سخن می گوييم. . ، نهانی است، نهانی است

عبارت::مثالمثال اين عبارتداللت اين رفت««داللت خواهم ، بيايی تو رفتاگر خواهم ، بيايی تو بربر»»اگر ر::لل ب ين  ر  ب ين  م ر««  و يی   و بي م رر  و يی   و بي بر بر » » ر 
» » اگر تو نيايی نخواهم رفتاگر تو نيايی نخواهم رفت« « اينکه اينکه 

جلّی--22 جلّیداللت :آشکارآشکار((داللت (: داللت) يا آتش بر دود داللت داللتمانند يا آتش بر دود داللت مانند ی 22 ی  ج ش ي  ) :) :رر(( ج و بر  ش ي     و بر    
لفظ بر کلمه لفظ بر کلمه 
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جلی داللت اقسام

حقيقی حقيقیداللت بشر::داللت قرارداد و تصميم بر مبتنی که است بشرداللتی قرارداد و تصميم بر مبتنی که است داللتی

ی ال ج م 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ی ي یال  ي ر ::ال  ر ب ر يم و  ی بر  ب ی    ر ال ر ب ر يم و  ی بر  ب ی    ال
::نيست ،  شاملنيست ،  شامل

عقلی1.1. عقلیداللت محّرک::داللت وجود بر متحرک محّرکداللت وجود بر متحرک داللت ی1.1. ی  ر ::  ر بر وجو  ر   ر بر وجو   

داللت پريدگی رنگ بر بيماری داللت پريدگی رنگ بر بيماری : : داللت طبيعی داللت طبيعی 2.2.

داللتی است که مبتنی برقرارداد و وضع بشر داللتی است که مبتنی برقرارداد و وضع بشر : : داللت وضعی داللت وضعی 
رانندگ::مثالمثالاستاست عالئم مانند ها ونشانه عالئم رانندگانواع عالئم مانند ها ونشانه عالئم انواع انواع عالئم ونشانه ها مانند عالئم رانندگی انواع عالئم ونشانه ها مانند عالئم رانندگی ::مثالمثال..استاست

يا داللت لفظ بر کلمه يا داللت لفظ بر کلمه 
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: ارکان داللت وضعی

،):):داّلداّل((موضوعموضوع11 واضع توسط که ای نشانه و ،عالمت واضع توسط که ای نشانه و عالمت

ی
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

عالمت و نشانه ای که توسط واضع ، عالمت و نشانه ای که توسط واضع ، ):):دالدال((موضوعموضوع1.1.
لفظلفظ: : مثالمثال. . وضع می گرددوضع می گردد

له22 ع لهض ع ل((ض لدل نشان):):دل ای ب ع ض ض که ی نشانا ای ب ع ض ض که ی ا امری که وضع موضوع برای نشان امری که وضع موضوع برای نشان ):):مدلولمدلول((موضوع لهموضوع له2.2.
معنای لفظ معنای لفظ : : مثالمثال. . دادن آن است دادن آن است 

ااا ا ال آ ک اک ا ال آ ک ثالثالک :  :  مثال مثال . . کسی که آن عالمت را وضع نموده استکسی که آن عالمت را وضع نموده است::واضعواضع3.3.
عرف عام عرف عام 
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:اقسام وضع

تعيينی تعيينیوضع يا::وضع شخص ، واضع که است آن از ياعبارت شخص ، واضع که است آن از عبارت

ع م
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

عبارت از آن است که واضع ، شخص يا عبارت از آن است که واضع ، شخص يا ::وضع تعيينیوضع تعيينی
عالئم رانندگی عالئم رانندگی : : مثال مثال .  .  اشخاص معين باشنداشخاص معين باشند

يّن ت يّنض ت از::ض ه گ ، اض که ت ا آن از ت ازعبا ه گ ، اض که ت ا آن از ت عبا عبارت از آن است که واضع ، گروهی از عبارت از آن است که واضع ، گروهی از ::وضع تعينیوضع تعينی
کلمه يا عالمتی که کلمه يا عالمتی که : : مثال مثال . . انسانها به طور نامشخص باشندانسانها به طور نامشخص باشند

د ش رايج رد بين ، زياد کاربرد ان ز ر ر دبه ش رايج رد بين ، زياد کاربرد ان ز ر ر ..به مرور زمان و کاربرد زياد ، بين مردم رايج شودبه مرور زمان و کاربرد زياد ، بين مردم رايج شودبه
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دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور :مدلول لفظ يکی از موارد ذيل است
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::اقسام داللت لفظی اقسام داللت لفظی 

لفظ را برای آن وضع نموده لفظ را برای آن وضع نموده   معنايی که واضع ،معنايی که واضع ،: : معنای موضوع لهمعنای موضوع له1.1.
..استاست

معنايی که لفظ را برای نشان دادن آن به کار می معنايی که لفظ را برای نشان دادن آن به کار می : : معنای مستعمل فيه معنای مستعمل فيه 2.2.
..برندبرند
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در مقايسه(اقسام داللت لفظ بر معنی ی (م
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور )معنای موضوع له و مستعمل فيه

مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مانند. داللتی که در آن ، لفظ برخود موضوع له به طور کامل داللت کند: داللت مطابقه 1.
.خانه ای خريدم: وقتی می گوييم » خانه«لفظ  

»کتاب«لفظ : مانند .داللتی که در آن، لفظ جزء معنای موضوع داللت کند: داللت تضمن 2.
کتابم پاره شد و مراد صفحه ای از کتاب يا جلد کتاب است:وقتی می گوييم

داللتی که در آن لفظ بر امری خارج از معنای موضوع له داللت کند که با : داللت التزام 3.
.وقتی مراد اثاث خانه باشد» خانه«مانند واژه . آن رابطه و مالزمه دارد
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:اسم ومسّمی

آن مدلول ، لفظ از آنچنانچه مدلول ، لفظ از آن((چنانچه آنمعنای شود))معنای شوداراده ،..اراده مدلول ،آن مدلول آن

ی م
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ن ول  ز    چ  نچ ول  ز    چ  ن((چ نی  و))ی  ور  ول  . . ر  ول  ن  ن 
..گربه، حيوان استگربه، حيوان است: : مثال مثال . . مسّمی است مسّمی است 

آن لفظ، اسم آن لفظ، اسم ..اراده شوداراده شود) ) نه معنای آننه معنای آن((چنانچه از لفظ ، خود آن چنانچه از لفظ ، خود آن 
است مراد لفظ خود که استاست مراد لفظ خود که حرف»»گربهگربه««::مثالمثال..است حرفچهار چهار ر  و   ر    و   ر » » ربرب««::لل..   ر  ر چه ر  چه

. . دارددارد
و اسم ی مغالطه ، آدمی ی انديشه های لغزشگاه از ويکی اسم ی مغالطه ، آدمی ی انديشه های لغزشگاه از يکی  م و ی    ی  ي ی  ی  ز  ز  ی  م و ي ی    ی  ي ی  ی  ز  ز  ی  ي

. . مسّمی استمسّمی است
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داللت بحث داللتخالصه بحث ::خالصه ال الال ب  ::ال ب 

حقيق1 استقراي(داللت حصر )به
عقلی  -1

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

)به حصر عقلی (جلّی 

)به حصر استقرايی(داللت حقيقی-1
طبعی -2

)به حصر عقلی (داللت اعتباری يا وضعی  -2

داللت
)به حصر عقلی(الف ـ لفظی 

مطابقه-1

تضمن -2

3333
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ممفصل دّومفصل دّوم
اقسام لفظاقسام لفظ: : بخش دّوم بخش دّوم 
کلی کلیاهداف ::اهداف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::اهداف کلیاهداف کلی
آگاهی از اقسام لفظ و خاصه های آن آگاهی از اقسام لفظ و خاصه های آن 1.1.

کا طا ا اش فک ا ش ل ا کاش طا ا اش فک ا ش ل ا ش شناخت لغزش های فکری ناشی از خطای در کاربرد شناخت لغزش های فکری ناشی از خطای در کاربرد 2.2.
))کژ تابی زبانکژ تابی زبان((الفاظ الفاظ 

آشنايی با مفاهيم ، واژه ها واصطالحاتآشنايی با مفاهيم ، واژه ها واصطالحات3.3.
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الفاظ الفاظمبحث لفظ::مبحث لفظاقسام اقسام م ::ب ا ب ا  م ا ا

ف ازلفظ زئ آ از زئ ک لفظ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

لفظی که جزئی از آن بر جزئی از :لفظ مفرد
کتاب ، سيمرغ: مثال. معنايش داللت نکند 

لفظ به حصر عقلی دو قسم است

لفظی که جزئی از آن بر جزئی از : لفظ مرکب 
باشد مقصود ، داللت اين و کند داللت و بمعنايش ال ،   ال  و اين  يش 

کتاب منطق ، کتاب دوستم: مثال
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لفظ مرکب: مبحث الفاظ 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

..لفظ مرکب دارای چهار شرط استلفظ مرکب دارای چهار شرط است
مانند مانند . . الفاظی که جزء ندارند، مفردندالفاظی که جزء ندارند، مفردند..لفظ دارای اجزاء باشدلفظ دارای اجزاء باشد1.1.

ا تف ا ز اه تف ا ز همزه استفهامهمزه استفهامه
هر چند هر چند »»هستیهستی««معنای لفظ هم دارای اجزاء باشد، کلمه یمعنای لفظ هم دارای اجزاء باشد، کلمه ی2.2.

است بسيط معنای يک دارای ولی است حروفی از استمرکب بسيط معنای يک دارای ولی است حروفی از ي مرکب ی ب ی ي  ر ی  ی  و رو ز  ب  ي ر ی ب ی ي  ر ی  ی  و رو ز  ب  .  .  ر
که که » » کتاب سعيدکتاب سعيد««مانندمانند. . جزء لفظ بر جزء معنا داللت کندجزء لفظ بر جزء معنا داللت کند3.3.

..دارای دو جزء است وهريک برمعنای خودداللت دارنددارای دو جزء است وهريک برمعنای خودداللت دارند
»  »  سيمرغسيمرغ««: : مثالمثال. . داللت جزء لفظ برجزء معنا قصد شده باشدداللت جزء لفظ برجزء معنا قصد شده باشد4.4.

مرکب نيست، زيرا هر چند دارای سه شرط اول است ولی مرکب نيست، زيرا هر چند دارای سه شرط اول است ولی 
از ازاد تغغآنآناد تن ن

3636
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::مبحث الفاظمبحث الفاظ
:اقسام لفظ مفرد:اقسام لفظ مفرد

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

.نداردلفظ مفردی است که به خودی خود معنای مستقلی در ذهن : ادات  -1

لفظ مفردی است که به خودی خود معنای مستقلی دارد و مفيد معنای : کلمه  -2
است .زمان ن  .ز

لفظ مفردی است که به خودی خود معنای مستقلی دارد ولی مفيد معنای : اسم  -3
نيست .زمان نيستزمان

کلمه از بندی تقسي با ق ف بندی ،فعل،حرف(تقسي است)اس منطبق

3737
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الفاظ الفاظمبحث مرکب::مبحث لفظ مرکباقسام لفظ اقسام ب::ب اب ا ر م   با ر م   ا

ناقص ای:مرکب گونه به باشد تمام نا معنايش که است مرکب لفظ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ظ ل

لفظ مرکبی است که معنايش نا تمام باشد به گونه ای : مرکب ناقص 
خانه بزرگ من: مثال .    که شنونده در انتظار اتمام سخن باشد

لفظ مرکب

تام که:مرکب ای گونه به باشد، کامل آن معنای که است مرکبی لفظ لفظ مرکبی است که معنای آن کامل باشد، به گونه ای که : مرکب تام
ای کاش می رفتم : مثال .   سکوت گوينده پس از آن جايز باشد
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الفاظ الفاظمبحث ناقص::مبحث ناقصمرکب مرکب ص::ب اب ا ب  صر ب  ر
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

لفظ مرکبی است که در آن جزء دوم ، قيد جزء اول : ناقص تقييدی 
. است

وصفی1. جزء:مرکب وصف ، دوم جزء که است ناقصی مرکب ی1. ب و وم  و جزء:ر ی   جزء  ب  ر
ديوار سفيد: مثال .   اول باشد

مرکب ناقصی است که جزء دوم ، متمم جزء : مرکب اضافی . 2
اشد ل خانه:ثالا ا د ديوار خانه:مثال.   اول باشد

مرکب ناقص 

لفظ مرکبی است که در آن جزء دوم ، قيد جزء : ناقص غير تقييدی 
نباشد )کده+دانش(دانشکده:مثالاول

3939
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الفاظ الفاظمبحث تام::مبحث مرکب تاملفظ مرکب لفظ م::ب اب ا ب  ر م  ب  ر  

گ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

اگر مرکب تام فی نفسه قابل :مرکب تام خبری1.
مرکب تام . تصديق و تکذيب باشد، تام خبری است

. خبری همان قضيه يا خبر است
)جمله(لفظ مرکب تام 

بر ي ي ن بری
. انسان ،  ناطق است: مثال 

هر جمله تاّمی که نتوان يکی از : مرکب تام انشايی . 2
دو وصف صدق يا کذب را به آن نسبت داد، جمله تام 

.انشايی است 
استفهام:مثال نهی، امر، قالب در که هايی جمله انواع

4040
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الفاظ الفاظمبحث خبری::مبحث تام خبریمرکب تام مرکب بری::ب اب ا م  ب  بریر م  ب  ر

يط خبر:ب چند يا د به را آن ان نت که ت ا آن يط ب ی گزاره

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

اقسام مرکب
تام خبری

گزاره ی بسيط آن است که نتوان آن را به دو يا چند خبر :بسيط
ارسطو ، فيلسوف است: مثال .  تجزيه نمود

ّ
بری م

. گزاره ای است که به يا چند خبر قابل تجزيه است:مؤلّف
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:مرکب تام خبرى

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

»ارسطو و افالطون ، فيلسوف اند«مانند: تأليف عطفی 1.
فصلی2 فرد«مانند:تأليف يا است زوج يا »عدد ؤلّف :گزا

خبردرذهن:نکته معنای خبری(تنها تا جمله ادارک ت)يعن ا ديق ت نخ از

»عدد يا زوج است يا فرد«مانند:تأليف فصلی2.

»اگرعددی زوج باشد،آنگاه فردنيست«مانند:تأليف شرطی3.
:گزاره ى مؤِلف

.از سنخ تصديق است)يعنی ادارک جمله تام خبری(تنها معنای خبردرذهن:نکته
از سنخ  ) اعم از الفاظ مفرد يا مرکب ناقص يا مرکب تام انشايی(و ساير الفاظ 
.تصوراست
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الفاظ الفاظمبحث انشايی::مبحث تام مرکب انشايیاقسام تام مرکب اقسام يی::ب اب ا م ا ب  ر م  يیا م ا ب  ر م  ا
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مرکب

مانند امر، نهی ، التماس وسؤال: » طلب«جمالت متضمن . 1

ب ر
تام

انشايی
مانند، تعجب ، ندا، قسم ، تمنی،:»تنبيه«جمالت متضمن.2

ترجی، استفهام و االفاظ عقود
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تقسيم اسم از نظر معناتقسيم اسم از نظر معنا: : مبحث الفاظ مبحث الفاظ 
لفظ مشترکلفظ مشترک        

ن ک ناشت آ ل ا ا نا که ت ا ا

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

اسمی است که معنای واحدی دارد ولی آن معنای :مشترک معنوی 
)مشترک معنوی رااسم کلی.(واحد قابل صدق برمصاديق فراوان است

.گويند
ک ش لفظ

اسمی که دارای معانی متعدد است و برای هرمعنايی : مشترک لفظی 
لفظ شير: مانند. وضع جداگانه داشته است 

لفظ مشترک
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دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور :لفظ مشترک
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

اگر معنای واحد به صورت يکسان بر افراد داللت: متواطی 1.
است متواطی ،کلی لفظ:مثالکند ،»شکل«داللت ،مربع مثلث بر

مشترک معنوی
بر مثلث ،مربع ،» شکل«داللت لفظ:مثال.کند ،کلی متواطی است

....دايره و 
اگر معنای واحد به صورت يکسان بر افراد داللت : مشکک.2

داللت نور بر نورهای خورشيد ،: مثل. نکند، کلی، مشکک است 
....چراغ و 
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معنوی واشتراک لفظی اشتراک معنویدرآميختن واشتراک لفظی اشتراک وی::درآميختن ر  ی و ر  ن  ي ویر ر  ی و ر  ن  ي ::ر

ک ش لفظ ک ش آ فک ش ل ا ا کک ش لفظ ک ش آ فک ش ل ا ا ک

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

يکی از مواضع لغزش فکر، در آميختن مشترک لفظی و مشترک يکی از مواضع لغزش فکر، در آميختن مشترک لفظی و مشترک 
معنوی استمعنوی است

مشترک لفظی صرفاً لفظ واحدی است که برمعنای متعدد مشترک لفظی صرفاً لفظ واحدی است که برمعنای متعدد 1.1.
ا االل ا((الل ا ظ ل ا ظ ل ک اش ا ظ ل ا ظ ل ک ))ش

:مالک تمايز

))مشترک لفظی همان لفظ مترادف استمشترک لفظی همان لفظ مترادف است. (. (داللت داردداللت دارد
مشترک معنوی، لفظ و مفهوم واحدی است که بر افراد متعدد مشترک معنوی، لفظ و مفهوم واحدی است که بر افراد متعدد 2.2.

است استصادق معنایصادق مختلف کاربردهای در لفظی چنانچه معنایپس مختلف کاربردهای در لفظی چنانچه پس ی ..ق ق  ی   ربر ر  ی  چ  ی پس چ ی   ربر ر  ی  چ  پس چ
..واحدی دارد، مشترک معنوی استواحدی دارد، مشترک معنوی است
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الفاظ الفاظمبحث منقول::مبحث منقوللفظ لفظ ول::ب اب ا ول   
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

لفظی است که ازابتدا برای يک معنای خاص وضع شده و لفظی است که ازابتدا برای يک معنای خاص وضع شده و ::مرتجلمرتجل
تغييرنيافته است مانند لفظ فرس  تغييرنيافته است مانند لفظ فرس  

است::منقولمنقول شده وضع خاص معنای يک برای ابتدا در که است استلفظی شده وضع خاص معنای يک برای ابتدا در که است لفظی
لفظ

ع   ::ولول ص و ی  ی ي  ب بر ر  ع   ی    ص و ی  ی ي  ب بر ر  ی   
و آنگاه به دليل وجود مناسبی ، آن لفظ را در معانی ديگر نيز به و آنگاه به دليل وجود مناسبی ، آن لفظ را در معانی ديگر نيز به 

..کار برده اندکار برده اند
عام عامدرعرف وامروز::درعرف بوده چرک معنای به دراصل که شوخ لفظ وامروزمانند بوده چرک معنای به دراصل که شوخ لفظ مانند مانند لفظ شوخ که دراصل به معنای چرک بوده وامروز مانند لفظ شوخ که دراصل به معنای چرک بوده وامروز ::درعرف عامدرعرف عام

..معنای ديگری يافته استمعنای ديگری يافته است
مانند لفظ حدّ درعرف جغرافی  دانان، منطقيون، مانند لفظ حدّ درعرف جغرافی  دانان، منطقيون، : : درعرف خاصدرعرف خاص

ا فق انا ااض فق انا اض

منقول

رياضی دانان و فقها رياضی دانان و فقها 
......منقول عرفی ، شرعی ، علمی  ومنقول عرفی ، شرعی ، علمی  و: : بنابراين منقول اقسامی داردبنابراين منقول اقسامی دارد
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الفاظ الفاظمبحث ::مبحث ::ب اب ا
حقيقت و مجازحقيقت و مجاز

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

حقيقت حقيقت ):):موضوع لهموضوع له((معنای اصلیمعنای اصلی))11                                                                                                
در معنی خط در نوشتندر معنی خط در نوشتن: : خطخط                                                                                                

دومعنا برای لفظ تصورمی شوددومعنا برای لفظ تصورمی شود
ف((اا))22 ل فت ل اا))ت مجازمجاز::))مستعمل فيهمستعمل فيه((معنای دوممعنای دوم) ) 22                                                                                  

در معنی خط و مشی و موضع گيری سياسیدر معنی خط و مشی و موضع گيری سياسی::خطخط                                                                                
                                                                                  

تمايز تمايزمالک ::مالک تمايزمالک تمايز::مالک
اصوليون در تمايز معنای حقيقی و مجازی، تبادر به ذهن را عالمت حقيقت می داننداصوليون در تمايز معنای حقيقی و مجازی، تبادر به ذهن را عالمت حقيقت می دانند..
گذران معنای حقيقی و روی آوردن به معنای مجازی نياز به دليل و توجيه داردگذران معنای حقيقی و روی آوردن به معنای مجازی نياز به دليل و توجيه دارد..
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بحث بحثخالصه ::خالصه :: ب ب
وصفی

ق
مفرد

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

اضافی
تقييدی

ناقص لفظ

خبری
بسيطغير تقييدی

تأليف عطفی مرکب

تأليف فصلیمؤلّفتام

شرطی تأليف

انشايی
متضمن طلب

تأليف شرطی

4949
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مباحث مباحثخالصه ::خالصه ب بال  ::ال 
لفظلفظ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مفردمفرد  - - 11
به اعتبار ماهيت معنابه اعتبار ماهيت معنا))الفالف         ((

اسم اسم 1.1.

کلمه کلمه 2.2.

اداتادات3.3. 33
رابطهرابطهأأ--

زمانی زمانی 1)1)
غير زمانیغير زمانی2)2)

غير رابطهغير رابطه  ))بب                            
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به اعتبار تعدد و عدم تعدد معنابه اعتبار تعدد و عدم تعدد معنا) ) بب
دارای معنای واحددارای معنای واحد  --11

جزئی جزئی أأ--

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

))مشترک معنویمشترک معنوی((کلی کلی بب--
متواطی متواطی 1)1)
شککشکک2)2) مشککمشکک2)2)

))مشترک لفظی به معنای اعممشترک لفظی به معنای اعم((دارای معانی متعدددارای معانی متعدد  --22
لفظأأ ک لفظشت ک اخ((شت نا اخه نا ))ه ))به معنای اخصبه معنای اخص((مشترک لفظی مشترک لفظی أأ--

منقولمنقولبب--
عرفیعرفی1)1) ی1)1) یر ر
))فنیفنی((اصطالحی اصطالحی 2)2)

حقيقت و مجازحقيقت و مجاز––جج              

5151
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مرکبمرکب  --22
اقاق))الال ناقصناقص))الفالف        

تقييدی تقييدی 1)1)
وصفوصفأأ--

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

وصفیوصفیأأ--
اضافیاضافیبب--

غير تقييدی غير تقييدی 2)2)
تامتام))بب          

خبری خبری 1)1)
بسيطبسيطأأ-- بسيطبسيطأأ--

مؤلف مؤلف بب--

))عطفیعطفی((وصفی وصفی 1)1)
فصلی فصلی 2)2)
شرطی شرطی 3)3)
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انشايیانشايی2)2)
طلبطلبأأ طلبیطلبیأأ--

امرامر1)1)
نهینهی2)2)

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

التماسالتماس3)3)
سؤالسؤال4)4)

تنبيهیتنبيهیبب-- تنبيهیتنبيهیبب
تعجبتعجب1.1.
نداندا2.2.
قق33 قسمقسم3.3.
تمنیتمنی4.4.
ترجیترجی5.5.
استفهاماستفهام6.6.
الفاظ عقودالفاظ عقود7.7.
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سّوم سّومفصل کلی::فصل کلیمفاهيم مفاهيم وم ومل  ی::ل  یهيم  هيم 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::بخش اّولبخش اّول
یآشنايی با مفاهيم کلی در منطق و آگاهی از ديدگاه های آشنايی با مفاهيم کلی در منطق و آگاهی از ديدگاه های 1.1. ي ز ی و ق ر ی يم ب یيی ي ز ی و ق ر ی يم ب يی

حکما در اين زمينهحکما در اين زمينه
کلی22 مفهوم دو بين ی چهارگانه های نسبت کلیشناسايی مفهوم دو بين ی چهارگانه های نسبت شناسايی شناسايی نسبت های چهارگانه ی بين دو مفهوم کلیشناسايی نسبت های چهارگانه ی بين دو مفهوم کلی2.2.
آشنايی با واژه ها و اصطالحات اين فصل  آشنايی با واژه ها و اصطالحات اين فصل  3.3.
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کلی کلیمفاهيم ::مفاهيم ی یهيم  ::هيم 
مفهومی است که فرض افراد متعدد برای آن تناقض مفهومی است که فرض افراد متعدد برای آن تناقض ::مفهوم جزئیمفهوم جزئی1.1.

آآ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مم
.                                                   .                                                   آميز ودرنتيجه محال استآميز ودرنتيجه محال است

اين کتاب، سقراط ، ارسطواين کتاب، سقراط ، ارسطو: : مثالمثال
کلی22 کلیمفهوم محال::مفهوم آن برای متعدد افراد فرض که است محالمفهومی آن برای متعدد افراد فرض که است مفهومی مفهومی است که فرض افراد متعدد برای آن محال مفهومی است که فرض افراد متعدد برای آن محال ::مفهوم کلیمفهوم کلی2.2.

نيست، به عبارت ديگر صدق آن بر افراد متعدد به لحاظ عقلی نيست، به عبارت ديگر صدق آن بر افراد متعدد به لحاظ عقلی 
مستلزم تناقض نيست                                                        مستلزم تناقض نيست                                                        

انسانانسان::مثالمثال انسانانسان::مثالمثال
جزئی و کلی بودن، وصفی است که از آِن مفهوم استجزئی و کلی بودن، وصفی است که از آِن مفهوم است..
 نکلّی ، هر چند وصفی است قابل صدق برافراد متعدد ولی ممکن کلّی ، هر چند وصفی است قابل صدق برافراد متعدد ولی ممکن ی و ر بر ق ب ی و چ ر نی ی و ر بر ق ب ی و چ ر ی

..است تنها يک مصداق داشته باشداست تنها يک مصداق داشته باشد
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خارج افراد لحاظ به کل مفهوم خارجاقسام افراد لحاظ به کل مفهوم ::اقسام مفهوم کلی به لحاظ افراد خارجیاقسام مفهوم کلی به لحاظ افراد خارجی::اقسام

ا اش اش ا ا ا ال ک کل اف اش اش ا ا ا ال ک کل ف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مفهوم کلی که محال است مصداق خارجی داشته باشد، مانند مفهوم کلی که محال است مصداق خارجی داشته باشد، مانند 1)1)
مفهوم شريک خدا ، اجتماع نقيضينمفهوم شريک خدا ، اجتماع نقيضين

نيست،2)2) محال عقالً چند هر ندارد، خارجی فرد که کلی نيست،مفهومی محال عقالً چند هر ندارد، خارجی فرد که کلی مفهومی ي 2)2) ل  ر چ   ر  رجی  ر  ی   ی  ي هو ل  ر چ   ر  رجی  ر  ی   ی  هو
مانند مفهوم سيمرغمانند مفهوم سيمرغ

مفهومی کلی که تنها يک فرد خارجی دارد، مانند خورشيدمفهومی کلی که تنها يک فرد خارجی دارد، مانند خورشيد3)3)
ا ا ا ا اف ا ک اکل ا ا ا اف ا ک کل مفهومی کلی که در خارج افراد متعدد متناهی دارد، مانند مفهومی کلی که در خارج افراد متعدد متناهی دارد، مانند 4)4)

مفهوم کتابمفهوم کتاب
مانند5)5) دارد، نامتناهی متعدد افراد خارج در که کلی مانندمفهومی دارد، نامتناهی متعدد افراد خارج در که کلی مفهومی ر  5)5) ی  ر   رج  ر  ی   ی  ر  هو ی  ر   رج  ر  ی   ی  هو

مفهوم نفسمفهوم نفس
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کلی و جزئی مفاهيم کلیجايگاه و جزئی مفاهيم یجايگاه ی و  هيم جز ه  ي یج ی و  هيم جز ه  ي ج

است حواس درذهن، جزئی مفاهيم پيدايش استمنشأ حواس درذهن، جزئی مفاهيم پيدايش منشأ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

..منشأ پيدايش مفاهيم جزئی درذهن، حواس استمنشأ پيدايش مفاهيم جزئی درذهن، حواس است
منشأ پيدايش مفاهيم کلی ، تأمل در چندين مفهوم جزئی و منشأ پيدايش مفاهيم کلی ، تأمل در چندين مفهوم جزئی و 

ت ا ک شت ه تانتزاع ا ک شت ه ..انتزاع وجه مشترک استانتزاع وجه مشترک استانتزاع
مفاهيم کلی در ادراک بشر نقش بسزايی دارد قانونمند بودن مفاهيم کلی در ادراک بشر نقش بسزايی دارد قانونمند بودن 

الل ا ل ش اق ا ل ش قدرت پيش بينی در علوم تجربی و بسياری از قدرت پيش بينی در علوم تجربی و بسياری از علوم ،علوم ،ق
. . شناخت های بشر مرهون ادراک کلی استشناخت های بشر مرهون ادراک کلی است
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کلی و جزئی های ادراک کلیتفاوت و جزئی های ادراک ::تفاوت ی ی و  ی جز را ه یو ا ی و  ی جز را ه ::و ا
در علوم در علوم ) ) که موضوع آن ها امری جزئی استکه موضوع آن ها امری جزئی است((قضايای شخصيهقضايای شخصيه1.1.

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مم))عع((
..معتبر نيستمعتبر نيست

ونه مکتب ونه مکتب ) ) منشأ حصول علم ديگر نيستمنشأ حصول علم ديگر نيست((جزئی ، نه کاسب است جزئی ، نه کاسب است 2.2.
شود((استاست نمی حاصل ديگر علوم از شوديعنی نمی حاصل ديگر علوم از ))يعنی ))يعنی از علوم ديگر حاصل نمی شوديعنی از علوم ديگر حاصل نمی شود((استاست

معلومات جزئی، به جهت اينکه شخصی اند ، قابل انتقال به معلومات جزئی، به جهت اينکه شخصی اند ، قابل انتقال به 3.3.
..ديگران نيستندديگران نيستند

معلومات جزئی قابل ارزيابی و داوری با روش های داوری معلومات جزئی قابل ارزيابی و داوری با روش های داوری 4.4.
..همگانی نيستندهمگانی نيستند

متفاوت جزئی ادراکات با کلی ادراکات ، فوق موارد ی متفاوتدرهمه جزئی ادراکات با کلی ادراکات ، فوق موارد ی درهمه  درهمه ی موارد فوق ، ادراکات کلی با ادراکات جزئی متفاوت درهمه ی موارد فوق ، ادراکات کلی با ادراکات جزئی متفاوت
..استاست
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کل و کلی های کلتفاوت و کلی های ل::تفاوت ی و  ی  لو ه ی و  ی  ::و ه
کلی را می توان برافراد خود حمل کرد، در حالی که کل را نمی توان بر کلی را می توان برافراد خود حمل کرد، در حالی که کل را نمی توان بر 1.1.

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

                                                                                                                        ..اجزای آن حمل کرداجزای آن حمل کرد
..دانشجو کالس استدانشجو کالس است: : نمی توان گفت نمی توان گفت .  .  حسن انسان استحسن انسان است: : می توان گفتمی توان گفت

قابل22 جزء بدون کل که حال در باشد، نداشته خارج فرد هيچ تواند م قابلکل جزء بدون کل که حال در باشد، نداشته خارج فرد هيچ تواند م کل کلی می تواند هيچ فرد خارجی نداشته باشد، در حالی که کل بدون جزء قابل کلی می تواند هيچ فرد خارجی نداشته باشد، در حالی که کل بدون جزء قابل 2.2.
. . تحقق نيستتحقق نيست

کلی صفت مفهوم است نه شیء خارجی، در حالی که کل صفت شیء کلی صفت مفهوم است نه شیء خارجی، در حالی که کل صفت شیء 3.3.
ت ا تخا ا ..خارجی استخارجی استخا

..کلی ،متأخر از جزئی نيست، در حالی که کل متأخر از اجزای خود استکلی ،متأخر از جزئی نيست، در حالی که کل متأخر از اجزای خود است4.4.

ورکلی دارای جزئيات محصور نيست، در حالی که کل دارای اجزای محصور کلی دارای جزئيات محصور نيست، در حالی که کل دارای اجزای محصور 5.5. ی جز ی ر ی ر ي ور ي جز ی ر وری ی جز ی ر ی ر ي ور ي جز ی ر ی
..و متناهی استو متناهی است
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::اقسام کلی به لحاظ اختالف صدق برمفهوماقسام کلی به لحاظ اختالف صدق برمفهوم
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مانند مفهوم کلی انسان که بر همه مصاديق به مانند مفهوم کلی انسان که بر همه مصاديق به : : کلی متواطی کلی متواطی 1.1.
کند می صدق يکسان کندصورت می صدق يکسان ..صورت يکسان صدق می کندصورت يکسان صدق می کندصورت

مانند مفهوم کلی نور که برهمه مصاديق يکسان مانند مفهوم کلی نور که برهمه مصاديق يکسان : : کلی مشکککلی مشکک2.2.
است مراتب دارای بلکه استنيست مراتب دارای بلکه ب نيست ر ی  ر ب ي ب  ر ی  ر ..ي ب 
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صدق مفهوم وجود بر پدر و پسر صدق مفهوم وجود بر پدر و پسر : : تقدم و تأخرتقدم و تأخر
بروجود::اولويتاولويت آن صدق و جوهر بر وجود مفهوم بروجودصدق آن صدق و جوهر بر وجود مفهوم صدق ال ا ا

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

وي ويو ن بروجو : : و ق  ر و  هوم وجو بر جو ن بروجو ق  ق  ر و  هوم وجو بر جو ق 
عرضعرض

صدق مفهوم طوالنی برمسافت بين زمين صدق مفهوم طوالنی برمسافت بين زمين : : زيادت ونقصانزيادت ونقصان
ش ا اف ا شا ا اف ا ا

موارد اختالف
صدق مفهوم
کلی برافراد

تا ماه و مسافت تهران و مشهدتا ماه و مسافت تهران و مشهد
 صدق مفهوم نور برنورخورشيد ونورماهصدق مفهوم نور برنورخورشيد ونورماه: : شدت وضعف شدت وضعف

اگر » تر«درصورت پسوند : مالک تمايز کلی مشکک از کلی متواطی  •
ت ا مشکک باشد، معنادار ، جديد زياد:مانندمفه ، ک ، دن افز ، شن ر روشن ، افزودن ، کم ، زياد:مانند.مفهوم جديد ، معنادار باشد، مشکک است
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::نسبت های چهارگانهنسبت های چهارگانه چچ
اگر دو مفهوم کلی را با هم بسنجيم يکی از چهار حالت را با هم خواهند اگر دو مفهوم کلی را با هم بسنجيم يکی از چهار حالت را با هم خواهند 

::داشتداشت

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::داشتداشت
درصورتی که افراد دو کلی کامالً مشترک باشند رابطه آن درصورتی که افراد دو کلی کامالً مشترک باشند رابطه آن : : تساویتساوی1.1.

مانند، سه ضلعی و مثلثمانند، سه ضلعی و مثلث. : . : ها تساوی استها تساوی است
بت::تباينتباين22 ن د آن بين باشند، نداشته ک شت د ف هي کل د بتاگ ن د آن بين باشند، نداشته ک شت د ف هي کل د اگ اگر دو کلی هيچ فرد مشترکی نداشته باشند، بين آن دو نسبت اگر دو کلی هيچ فرد مشترکی نداشته باشند، بين آن دو نسبت ::تباينتباين2.2.

.  .  تباين برقرار استتباين برقرار است
اگر افراد يک مفهوم کلی نسبت به اگر افراد يک مفهوم کلی نسبت به : : عموم و خصوص مطلقعموم و خصوص مطلق3.3.

آن بين باشد، تر خاص اول به نسبت دوم مفهوم و تر عام آنديگری بين باشد، تر خاص اول به نسبت دوم مفهوم و تر عام ديگری عام تر و مفهوم دوم نسبت به اول خاص تر باشد، بين آن ديگری عام تر و مفهوم دوم نسبت به اول خاص تر باشد، بين آن ديگری
.                                      .                                      دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار استدو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است

حيوان و انسانحيوان و انسان: : مانندمانند
وجه44 من خصوص و وجهعموم من خصوص و جهتی::عموم از کلی مفهوم يک افراد جهتیاگر از کلی مفهوم يک افراد اگر اگر افراد يک مفهوم کلی از جهتی اگر افراد يک مفهوم کلی از جهتی ::عموم و خصوص من وجهعموم و خصوص من وجه4.4.

نسبت به ديگری عام تر و از جهتی خاص تر و مفهوم دوم نسبت به نسبت به ديگری عام تر و از جهتی خاص تر و مفهوم دوم نسبت به 
مفهوم اول از جهت ديگر عام تر باشد واز جهتی خاص تر، رابطه مفهوم اول از جهت ديگر عام تر باشد واز جهتی خاص تر، رابطه 

..عموم و خصوص من وجه بر قرار استعموم و خصوص من وجه بر قرار است
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اضافی جزئی و حقيقی اضافیجزئی جزئی و حقيقی ::جزئی ی ی ا ی و جز ي ی  یجز ی ا ی و جز ي ی  ::جز
است حقيقی جزئی ، کلی مقابل در استجزئی حقيقی جزئی ، کلی مقابل در ..جزئی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ی  ي ی  ی  جز بل  ر  ی  ی جز ي ی  ی  جز بل  ر  ی  ..جز
جزئی به اين معنا جزئی به اين معنا . . گاهی مفهوم اخص را جزئی می نامندگاهی مفهوم اخص را جزئی می نامند

اخص(( اخصمفهوم نسبی))مفهوم امر نسبیيک امر ..استاست))اضافیاضافی((يک ص(( صهوم  بی))هوم  ر  بیي  ر  ..))یی((ي 
 نسبت بين حقيقی جزئی اضافی ، عموم وخصوص مطلق نسبت بين حقيقی جزئی اضافی ، عموم وخصوص مطلق

....استاست
که مفهوم کلی است ، نسبت به که مفهوم کلی است ، نسبت به » » انسانانسان««مانند رابطه ی بين مانند رابطه ی بين 

است»»حيوانحيوان«« کلی مفهوم هم آن استکه کلی مفهوم هم آن از..که اخص انسان ازولی اخص انسان ولی ن«« نيو ی »»يو هوم  م  ن  ی   هوم  م  ن  ز ..  ص  ن  ی  ز و ص  ن  ی  و
..حيوان استحيوان است
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کل دو نقيض بين کلنسبت دو نقيض بين لنسبت و  يض  لب بين  و  يض  ب بين 

.                        .                        نسبت بين نقيض دو کلی مساوی ، تساوی استنسبت بين نقيض دو کلی مساوی ، تساوی است1.1.

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

وی وی ی و يض بين ویب وی ی و يض بين ب
))تساویتساوی((الانسان والناطقالانسان والناطق)        )        تساویتساوی((انسان، ناطق انسان، ناطق 

نسبت بين نقيض دوکلی عام وخاص مطلق عام و خاص مطلق نسبت بين نقيض دوکلی عام وخاص مطلق عام و خاص مطلق 2.2.
ک ا ا کا ا ا .                                                            .                                                            است اّما برعکساست اّما برعکسا
عام عام ((المربع والشکلالمربع والشکل)      )      عام وخاص مطلقعام وخاص مطلق((شکل و مربعشکل و مربع
مطلق مطلقوخاص ق))وخاص ص  قو ص  ))و
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لل نسبت بين نقيض دوکلی عام وخاص من وجه، تباين جزئی نسبت بين نقيض دوکلی عام وخاص من وجه، تباين جزئی 3.3.
در مواردی عام وخاص من وجه است و در مواردی در مواردی عام وخاص من وجه است و در مواردی .(.(استاست
::مثالمثال))تباينتباين

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

نسبت بين نقيض دوکلی عام وخاص من وجه، تباين جزئی نسبت بين نقيض دوکلی عام وخاص من وجه، تباين جزئی 3.3.
در مواردی عام وخاص من وجه است و در مواردی در مواردی عام وخاص من وجه است و در مواردی .(.(استاست
: : مثالمثال)                    )                    تباينتباين))تباينتباين

عام عام ((الکاغذ والسفيد الکاغذ والسفيد )         )         عام وخاص من وجهعام وخاص من وجه((کاغذ وسفيدکاغذ وسفيد1)1)
))وخاص من وجهوخاص من وجه

)                                                                         )                                                                         تباينتباين
:  :  مثالمثال

عام عام ((الکاغذ والسفيد الکاغذ والسفيد )        )        عام وخاص من وجهعام وخاص من وجه((کاغذ وسفيدکاغذ وسفيد1)1) ((
الشکل و مربع الشکل و مربع )       )       عام وخاص من وجهعام وخاص من وجه((شکل وال مربع شکل وال مربع 2)2)

))تباينتباين((

مم(())مم((
))وخاص من وجهوخاص من وجه

الشکل و مربع الشکل و مربع )       )       عام وخاص من وجهعام وخاص من وجه((شکل وال مربع شکل وال مربع 2)2)
ن(( ا نت ا ))ت .                       .                       نسبت بين نقيض دوکلی متباين ، تباين جزئی استنسبت بين نقيض دوکلی متباين ، تباين جزئی است4.4.

::مثالمثال
د1)1) دد د))تباينتباين((د ال د دال ال د ))تباينتباين((ال

))تباينتباين((
.                       .                       نسبت بين نقيض دوکلی متباين ، تباين جزئی استنسبت بين نقيض دوکلی متباين ، تباين جزئی است4.4.

::مثالمثال ))تباينتباين((الموجود و المعدومالموجود و المعدوم)        )        تباينتباين((موجود ومعدومموجود ومعدوم1)1)
عام وخاص عام وخاص ((ال انسان و ال سنگ ال انسان و ال سنگ )        )        تباينتباين((انسان و سنگ انسان و سنگ 2)2)

وجه وجهمن ))من

::مثالمثال
))تباينتباين((الموجود و المعدومالموجود و المعدوم)         )         تباينتباين((موجود ومعدوم موجود ومعدوم 1)1)
سنگ2)2) و سنگانسان و سنگ))تباينتباين((انسان ال و انسان سنگال ال و انسان وخاص((ال وخاصعام عام

6565

) ) ن وجن وج ين((ن و ن و 2)2) ينب ن و   )       )       ب ن و     ص ((  ص م و م و
)  )  من وجهمن وجه

www*pnueb*com



::فصل سومفصل سوم
لللل ))باب اليساغوجیباب اليساغوجی((کليات خمسکليات خمس::بخش دومبخش دوم

کلی کلیاهداف ::اهداف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::اهداف کلیاهداف کلی
شناخت کليات خمس و آگاهی از ديدگاه های حکما در اين شناخت کليات خمس و آگاهی از ديدگاه های حکما در اين 1.1.

بابباببابباب
آشنايی با واژه ها،مفاهيم و اصطالحات اين بخشآشنايی با واژه ها،مفاهيم و اصطالحات اين بخش2.2.
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خمس خمسکليات غوجی((کليات اليسا غوجیباب اليسا ))باب س سي  وجی((ي  ي  ب ا وجیب ي  ب ا ))ب
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

تعريفتعريف
))استداللاستدالل((حّجت حّجت 
برای ذهن در موجود کل مفاهيم به ، تعريف منطق برایدر ذهن در موجود کل مفاهيم به ، تعريف منطق در

دو بخش 
اساس منطق

 در منطق تعريف ، به مفاهيم کلی موجود در ذهن برای در منطق تعريف ، به مفاهيم کلی موجود در ذهن برای
..رسيدن به مجهول نياز استرسيدن به مجهول نياز است

وصفی است که شامل حقيقت فرد است و از بيرون بر آن وصفی است که شامل حقيقت فرد است و از بيرون بر آن : : ذاتی ذاتی 
ت ا نش ض تا ا نش ض اانناننا ان ا اناطق ان ا ناطق ناطق بودن برای انسانناطق بودن برای انسان::مانندمانند..عارض نشده استعارض نشده است

وصفی است بيرون از حقيقت فرد که بر آن عارض وصفی است بيرون از حقيقت فرد که بر آن عارض : : َعَرضی َعَرضی 
ضاحک بودن برای انسانضاحک بودن برای انسان: : مانندمانند. . شده استشده است

:مفاهيم کلی

 شامل ذات و شامل ذات و ((ذاتی در اينجا ذاتی باب ايساغوجی است ذاتی در اينجا ذاتی باب ايساغوجی است
.).)اجزای ذات می شوداجزای ذات می شود
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عرضی کلی از ذاتی کلی عرضیتمايز کلی از ذاتی کلی ::تمايز ی ر ی  ی از  ا ی  یيز  ر ی  ی از  ا ی  ::يز 
کلی ذاتی ، مفهومی کلی است که ماهيت افراد به آن متکی است، به ديگر سخن مقوم ماهوی کلی ذاتی ، مفهومی کلی است که ماهيت افراد به آن متکی است، به ديگر سخن مقوم ماهوی 1)1)

ت ا تش ا ت::ثالثالش ا ثلث ق تشکل ا ثلث ق شکل

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

شکل مقوم مثلث استشکل مقوم مثلث است::مثالمثال..شیء استشیء است
کلی ذاتی يا ذاتيات شیء در تعريف منطقی آن اخذ می شود بنابراين اگر حقيقت شیء را به کلی ذاتی يا ذاتيات شیء در تعريف منطقی آن اخذ می شود بنابراين اگر حقيقت شیء را به 2)2)

مفهوم حيوان و ناطق که مفهوم حيوان و ناطق که : : مثالمثال. . اجزای ماهوی آن تجزيه کنيم، ذاتيات شیء به دست می آيداجزای ماهوی آن تجزيه کنيم، ذاتيات شیء به دست می آيد
..درتحليل مفهوم انسانيت حاصل می شوددرتحليل مفهوم انسانيت حاصل می شود

از ناطقيت در انسان سؤال نمی شود چرا؟ از ناطقيت در انسان سؤال نمی شود چرا؟ : : مثال مثال . . کلی ذاتی ، قابل تعليل نيستکلی ذاتی ، قابل تعليل نيست3)3)
.  .  انسان ناطق استانسان ناطق است: : مثال مثال . . يعنی حمل کلی ذاتی بر شیء بديهی استيعنی حمل کلی ذاتی بر شیء بديهی است. . کلی ذاتی، بيّن استکلی ذاتی، بيّن است4)4)

..نياز به اثبات نداردنياز به اثبات ندارد
ت5)5) ا ش ذات ب قد ذات تکل ا ش ذات ب قد ذات فتکل تقد ا اين د فتاد تقد ا اين د تاد ا تعقالن ا ::ثالثالعقالن :  :  مثالمثال. . عقالنی استعقالنی است– – مراد دراينجا تقدم معرفتیمراد دراينجا تقدم معرفتی..کلی ذاتی مقدم بر ذات شيء استکلی ذاتی مقدم بر ذات شيء است5)5)

..حيوانيت در انسان بيش از مفهوم انسانيت، لحاظ می شودحيوانيت در انسان بيش از مفهوم انسانيت، لحاظ می شود
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ذاتی کلی از هايی ذاتیويژگی کلی از هايی ::ويژگی ی ا ی  يی از  ی ه یويژ ا ی  يی از  ی ه ::ويژ
نياز بی ولی نيست استدالل نيازمند شیء برخود شیء ذاتی نيازحمل بی ولی نيست استدالل نيازمند شیء برخود شیء ذاتی حمل

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

 ز ي ی بی  ي و الل  ز  ي یء  و  یء بر ی  ز ل  ي ی بی  ي و الل  ز  ي یء  و  یء بر ی  ل 
.                   .                   بودن حمل ذاتی شیء برخودشیء نيازمند استدالل استبودن حمل ذاتی شیء برخودشیء نيازمند استدالل است

برای اينکه بيان نماييم حمل ذاتی شیء برخود شیء بی برای اينکه بيان نماييم حمل ذاتی شیء برخود شیء بی : : توضيحتوضيح
دليل يا داليلی می آوريم تا اين بی نيازی را دليل يا داليلی می آوريم تا اين بی نيازی را . . نياز از استدالل استنياز از استدالل است

..تبيين کنيمتبيين کنيم
 از بين اوصاف کلی ذاتی ، خصلت تقدم ذاتی بر شیء درمقام از بين اوصاف کلی ذاتی ، خصلت تقدم ذاتی بر شیء درمقام

تصور، مالک خوبی برای تمايز ذاتی از عرضی باب ايساغوجی تصور، مالک خوبی برای تمايز ذاتی از عرضی باب ايساغوجی 
ت تا . . استاستا
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:اقسام کلی ذاتی و کلی عرضی

ذ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

کلی ذاتی

به به . . کلی ذاتی است که تمام حقيقت شیء استکلی ذاتی است که تمام حقيقت شیء است::نوعنوع1.1.
.  .  عبارت ديگر بر افراد متفق الحقيقه حمل می شودعبارت ديگر بر افراد متفق الحقيقه حمل می شود

ننمانند، انسانمانند، انسان
کلی ذاتی است که تمام حقيقت شیء نيست، وبه کلی ذاتی است که تمام حقيقت شیء نيست، وبه : : جنس جنس 2.2.

مانند، مانند، ..عبارت ديگربرافرادمختلف الحقيقه حمل می شودعبارت ديگربرافرادمختلف الحقيقه حمل می شود
حيوانحيوانحيوانحيوان

کلی ذاتی است که نسبت به افراد، جزء حقيقت کلی ذاتی است که نسبت به افراد، جزء حقيقت : : فصلفصل3.3.
آنها بوده ومختص به افراد متفق الحقيقه باشد، فصل آنها بوده ومختص به افراد متفق الحقيقه باشد، فصل 

ا اذا اااذا ا اط ا ط
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دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور کلی عرضی
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

آن مفهوم کلی است که مختص به آن مفهوم کلی است که مختص به : : عرض خاص عرض خاص 1)1)
افراد يک کلی ودرعين حال خارج از حقيقت آنهاست افراد يک کلی ودرعين حال خارج از حقيقت آنهاست 

به نسبت انسان به نسبت انسان ) ) خنده ـ رو بودنخنده ـ رو بودن((مانند، ضاحک مانند، ضاحک . . 
عام2)2) عامعرض افراد::عرض حقيقت از خارجی کلی مفهوم افرادآن حقيقت از خارجی کلی مفهوم آن م2)2) مرض  ر : : رض  ي  ز  رجی  ی  هوم  ر ن  ي  ز  رجی  ی  هوم  ن 

مانند، مانند، . . است که مختص به افراد يک کلی نباشداست که مختص به افراد يک کلی نباشد
نمريض که نسبت به انسان و هم ساير انواع حيوان مريض که نسبت به انسان و هم ساير انواع حيوان  يو ع و ير م و ن ب ب نريض يو ع و ير م و ن ب ب ريض

. . قابل حمل استقابل حمل است
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جنس :اقسام

اند دانسته قسم دو نوع با نسبت در را اندجنس دانسته قسم دو نوع با نسبت در را ::جنس

:اقسام جنس
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

م   و  وع  ب ب  ر  س ر  م  ج و  وع  ب ب  ر  س ر  ::ج
کلی ذاتی است که بدون واسطه بر نوع حمل               کلی ذاتی است که بدون واسطه بر نوع حمل               : : جنس قريبجنس قريب1)1)

مانند، مانند، . . بين آن و مفهوم نوع هيچ کلی ديگری نيستبين آن و مفهوم نوع هيچ کلی ديگری نيست..می شودمی شود و وی يی ری ي ی يچ وع هوم و ن يبين ری ي ی يچ وع هوم و ن بين
...)...)مربع، مثلث، دايره و مربع، مثلث، دايره و ((شکل نسبت به انواع آن شکل نسبت به انواع آن 

کلی ذاتی است که با واسطه برنوع حمل می شود، کلی ذاتی است که با واسطه برنوع حمل می شود، ::جنس بعيدجنس بعيد2)2) عع))
يعنی بين آن و مفهوم نوع يک يا چند مفهوم کلی ديگر واسطه يعنی بين آن و مفهوم نوع يک يا چند مفهوم کلی ديگر واسطه 

باشد مانند، جسم نامی ، نسبت به انسان  در سلسله مراتب اجناس باشد مانند، جسم نامی ، نسبت به انسان  در سلسله مراتب اجناس 
ا اا اا ا اا ا ))اا((ا ، ، ) ) حيوانحيوان((جوهر، جسم، جسم نامی، جسم نامی حساسجوهر، جسم، جسم نامی، جسم نامی حساس::و انواعو انواع
انسانانسان
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اضافی نوع و حقيقی اضافینوع نوع و حقيقی ینوع وع ا ی و  ي یوع  وع ا ی و  ي وع 

نامی جسم به نسبت را حيوان نامیاگر جسم به نسبت را حيوان جوهراگر

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

اگر حيوان را نسبت به جسم نامیاگر حيوان را نسبت به جسم نامی
اّما حيوان اّما حيوان . . بسنجيم حيوان ، نوع استبسنجيم حيوان ، نوع است
است جنس انسان به استنسبت جنس انسان به جسمنسبت ..نسبت به انسان جنس استنسبت به انسان جنس است

اّما اّما . . بنابراين ، حيوان نوع اضافی استبنابراين ، حيوان نوع اضافی است
يا ق ال ع ن ، حقيق ع ن ان ياان ق ال ع ن ، حقيق ع ن ان جسم نامیان انسان نوع حقيقی ، نوع مالصق ياانسان نوع حقيقی ، نوع مالصق يا

..نوع االنواع استنوع االنواع است
حيوانحيوان
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واجناس انواع ترتّب واجناسجدول انواع ترتّب س::جدول واع واج ب ا ر ول  سج واع واج ب ا ر ول  ::ج
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

سافل سافلنوع متوسطنوع متوسطنوع متوسطنوع متوسطنوع عالنوع عالنوع نوع

جوهرجوهرجسمجسمجسم نامیجسم نامیحيوانحيوانانسانانسان

نوع سافلنوع سافل
حقيقی و حقيقی و ((

))اضافیاضافی

نوع متوسطنوع متوسط
))اضافی اضافی ((

نوع متوسطنوع متوسط
))اضافی اضافی ((

نوع عالی نوع عالی 
))اضافیاضافی((

جنس سافلجنس سافل
))حقيقحقيق((

جنس جنس 
متوسطمتوسط

جنس جنس 
متوسطمتوسط

جنس عالی جنس عالی 
))اضافیاضافی((

))اضافیاضافی

وو))حقيقیحقيقی((
))اضافیاضافی((

وو
))اضافیاضافی((

))یی((
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ونوع جنس با فصل ونوعنسبت جنس با فصل وع::نسبت س و ل ب ج وعب  س و ل ب ج ::ب 
فصل مقّّوم نوع است و مقّسم جسمفصل مقّّوم نوع است و مقّسم جسم                                    .                                    .

ّ ّگ گ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

م م ع مم م ع م
تمام کننده ذات تمام کننده ذات ((اگر فصل را با نوع بسنجيم ، فصل مقّّوم نوع استاگر فصل را با نوع بسنجيم ، فصل مقّّوم نوع است

.   .   تقّوم ماهوی انسان به ناطقيت استتقّوم ماهوی انسان به ناطقيت است) ) و ماهيت نوع استو ماهيت نوع است
انسانانسان  ناطقيتناطقيت++حيوانيتحيوانيت ي ييو ننيييو

 جنس، فصل و نوع در جواب به سؤال از ماهيت به کار می روند جنس، فصل و نوع در جواب به سؤال از ماهيت به کار می روند
::اّما به يکی از طرق زيراّما به يکی از طرق زير

ا ا ل اق ا ل تا((ق ن تاثل ن ))ثل ))مثل نوع و حد تاممثل نوع و حد تام((مقول در جواب ماهومقول در جواب ماهو1.1.
))مثل فصل قريب و جنس قريبمثل فصل قريب و جنس قريب((واقع در طريق ماهوواقع در طريق ماهو2.2.
ماهو33 جواب در ماهوداخل جواب در بعيد((داخل فصل و بعيد جنس بعيدمثل فصل و بعيد جنس ))مثل ))مثل جنس بعيد و فصل بعيدمثل جنس بعيد و فصل بعيد((داخل در جواب ماهوداخل در جواب ماهو3.3.
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ماهوی ماهویکلی انتزاعی))طبيعیطبيعی((کلی انتزاعیوکلی :مفهومیمفهومی((وکلی (: ( وی ویی  ی((ی  یبي ی))بي ز ی  یو ز ی  ی((و یهو ) :) :هو
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

حقيقت هايی هستند که بيرون حقيقت هايی هستند که بيرون ))طبيعیطبيعی((کلی ماهویکلی ماهوی1)1)
ازذهن، تحقق دارند، اين مفاهيم در خارج ، امر ازذهن، تحقق دارند، اين مفاهيم در خارج ، امر 

شخصی و جزئی اند ودرذهن به صورت يک شخصی و جزئی اند ودرذهن به صورت يک 
انسان انسان : : مفهوم کلی هستند، مانندمفهوم کلی هستند، مانند مفاهيم کلی

مفاهيمی که طبيعت مفاهيمی که طبيعت ) ) انتزاعیانتزاعی((کلی مفهومی کلی مفهومی 2)2)
خارجی و حقيقت متحصل ندارند بلکه صرفاً يک خارجی و حقيقت متحصل ندارند بلکه صرفاً يک 

حدوث، حدوث، : : مانندمانند. . دسته مفاهيم انتزاعی ذهنی هستنددسته مفاهيم انتزاعی ذهنی هستند
......امکان، ضرورت وامکان، ضرورت و
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چهارم چهارمفصل تعريف::فصل تعريفمنطق ))11((منطق رم رمل چه ري::ل چه ريق  ))11((ق 

اول اولبخش ::بخش

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::بخش اولبخش اول
: : اهداف کلی اهداف کلی     

ا1)1) ش ا اق ا ک ق اط ش ا اق ا ک ق ط طبقه بندی حکما در زمينه اقسام پرسش های طبقه بندی حکما در زمينه اقسام پرسش های 1)1)
اساسی بشراساسی بشر

و مالک های آن و مالک های آن » » تعريفتعريف««آشنايی با آشنايی با 2)2)
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::منطق تعريفمنطق تعريف
چيستی ،هستی، چرايیچيستی ،هستی، چرايی: : سؤال های سه گانه سؤال های سه گانه 

است قس سه ها، پرسش استاساس قس سه ها، پرسش از((اساس سؤال مانند ها سؤال ازبقيه سؤال مانند ها سؤال بقيه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

بقيه سؤال ها مانند سؤال از            بقيه سؤال ها مانند سؤال از            ((اساس پرسش ها، سه قسم استاساس پرسش ها، سه قسم است
))کدامی ، کيفيت و کميت و زمان به اين سه برمی گردندکدامی ، کيفيت و کميت و زمان به اين سه برمی گردند

چيست؟چيست؟ چيست؟چيست؟              
آيا هست؟ آيا هست؟                               

ت؟ ه ت؟چرا ه چرا چرا هست؟چرا هست؟                                            
»»لملم««طلبطلب» » هلهل««مطلُب مطلُب » » ماما««اُّس المطالب ثالثة عُلم           مطلاُّس المطالب ثالثة عُلم           مطل
مطلب اثبتا فريق ما آلت مطلباليه اثبتا فريق ما آلت »»متٰيمتٰي»«»«کمکم»«»«کيَفکيَف»«»«اَيَناَيَن»«»«اَيُّاَيُّ««اليه »     »     متي متي »«»«کمکم»«»«کيفکيف»«»«ايناين»«»«اياي««اليه آلت ما فريق اثبتا            مطلباليه آلت ما فريق اثبتا            مطلب
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تعريف تعريفمنطق ::منطق ري ريق  ::ق 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

به مقام تصور بر       به مقام تصور بر       ) ) پرسش از چيستیپرسش از چيستی((پرسش اول پرسش اول --
..منطق تعريف پاسخ گوی اين سؤال استمنطق تعريف پاسخ گوی اين سؤال است. . می گرددمی گردد

::پرسش از چيستی به سه پرسش زير تجزيه می شودپرسش از چيستی به سه پرسش زير تجزيه می شود--
واژه11 لغوی معنای از واژهپرسش لغوی معنای از MeaningMeaningپرسش  Meaning Meaningپرسش از معنای لغوی واژه      پرسش از معنای لغوی واژه      1.1.
DefinitionDefinition)   )   تعريفتعريف((پرسش از چيستی ماهيت پرسش از چيستی ماهيت 2.2.

ا قا ا الک ا اش قا ا الک ا Cش it idC it id CriteridCriteridپرسش ازمالک تمايز در مقام تعيين مصداق  پرسش ازمالک تمايز در مقام تعيين مصداق  3.3.
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تعريف تعريفمنطق ::منطق ري ريق  ::ق 

اللفظ شارحة ماي لفظ، لغوی معانی از اللفظپرسش شارحة ماي لفظ، لغوی معانی از پرسش

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

پرسش از معانی لغوی لفظ، ماي شارحة اللفظپرسش از معانی لغوی لفظ، ماي شارحة اللفظ
تعريف لفظی يا شرح اللفظتعريف لفظی يا شرح اللفظ: : پاسخ آن پاسخ آن 

؟ثالثال ؟ق ق حسن و قبح چيست؟حسن و قبح چيست؟::مثالمثال
خوبی وبدی که به اشتراک لفظی در سه مفهوم بکار خوبی وبدی که به اشتراک لفظی در سه مفهوم بکار : : پاسخپاسخ

::می رودمی رود
کمال و نقص کمال و نقص 1.1.
ف22 غ فف غ ف مفيد و غير مفيدمفيد و غير مفيد2.2.
امر مستوجب ستايش و امر مستوجب سرزنشامر مستوجب ستايش و امر مستوجب سرزنش3.3.
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::منطق تعريفمنطق تعريف
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::دو قسم استدو قسم است) ) ما هو؟ما هو؟((سؤال از چيستیسؤال از چيستی
خارج11 اهيت که دحقيق ج يک ت چي از خارجؤال اهيت که دحقيق ج يک ت چي از ؤال سؤال از چيستی يک موجودحقيقی که ماهيت خارجی سؤال از چيستی يک موجودحقيقی که ماهيت خارجی 1.1.

.                                                      .                                                      دارددارد
حقيق تعريف حقيق حقيقماي تعريف حقيق ماي حقيقی                تعريف حقيقی                      ماي حقيقی                تعريف حقيقی                      پاسخماي

..انسان چيست؟               حيوان ناطق استانسان چيست؟               حيوان ناطق است::مثالمثال
پاسخ

پاسخ
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بلکه22 ندارد خارجی وجود که امری چيستی از بلکهسؤال ندارد خارجی وجود که امری چيستی از سؤال

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

سؤال از چيستی امری که وجود خارجی ندارد بلکه سؤال از چيستی امری که وجود خارجی ندارد بلکه 2.2.
.          .          مفهوم انتزاعی استمفهوم انتزاعی است

اال ش يا ا يف ت اال ة شا االاي ش يا ا يف ت اال ة شا ماي شارحة االسم             تعريف اسمي يا شرح االسمماي شارحة االسم             تعريف اسمي يا شرح االسمپاسخاي
حدوث چيست؟          نحوه ی وجود شیء پس ازنيستیحدوث چيست؟          نحوه ی وجود شیء پس ازنيستی: : مثالمثال

خ

پاسخ

 که که ((قسم دوم درمفاهيم انتزاعی وهمچنين در مفاهيم بسيط قسم دوم درمفاهيم انتزاعی وهمچنين در مفاهيم بسيط
..بکار می رودبکار می رود) ) اجزای ماهوی ندارنداجزای ماهوی ندارند
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::منطق تعريفمنطق تعريف ري ريق ق
::خالصه بحثخالصه بحث

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::سه قسم تعريف وجود داردسه قسم تعريف وجود دارد
تعريف لفظی يا شرح اللفظ           معنای لغوی چيست؟     تعريف لفظی يا شرح اللفظ           معنای لغوی چيست؟     1.1.

شارحةاللفظ(( شارحةاللفظاي ))اي
   در پاسخ به

))ماي شارحةاللفظماي شارحةاللفظ((
تعريف اسمی يا شرح االسم           ماهيت مفهوم وجود تعريف اسمی يا شرح االسم           ماهيت مفهوم وجود 2.2.

دارد؟ دارد؟خارجی االسم((خارجی شارحة االسممای شارحة ))مای
   در پاسخ به

ر ررجی  م((رجی  ر  می  ر  ))ی 
تعريف حقيقی             حقيقت و ماهيت مفهوم چيست؟        تعريف حقيقی             حقيقت و ماهيت مفهوم چيست؟        3.3.

))ماي حقيقيهماي حقيقيه((
   در پاسخ به

ازاين سه سؤال ، تنها تعريف اسمی  وتعريف حقيقی در ازاين سه سؤال ، تنها تعريف اسمی  وتعريف حقيقی در 
در علم منطق در مورد شرايط اين دو در علم منطق در مورد شرايط اين دو . . حيطه منطق می گنجدحيطه منطق می گنجد
ت ا شد ث ب تق ا شد ث ب ق
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تعريف تعريفمنطق ::منطق ري ريق  ::ق 
مالک

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

»»نبیّ نبیّ ««معنای معنای : : مثالمثال: : معنای لغوی معنای لغوی 1)1)
»»نبّینبّی««تعريفتعريف: : تعريفتعريف2)2)
»»نبّینبّی««مالک نبوت مالک نبوت : : مالک مالک 3)3)

:سه مرحله تعريف

درمالک نبوت از اموری از جمله درمالک نبوت از اموری از جمله 
مسازگاری تعاليم با عقلسازگاری تعاليم با عقل ر مز ر ز
ارائه معجزه سخن بيان می آيدارائه معجزه سخن بيان می آيد..
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::فصل چهارمفصل چهارم
طط ))22((منطق تعريفمنطق تعريف::بخش دومبخش دوم

کل اف ا

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ف1)1) ت نطق ط ا ض د ا ق ا اق از فآگاه ت نطق ط ا ض د ا ق ا اق از آگاه

:اهداف کلی

آگاهی از اقسام، قواعد و ضوابط منطقی تعريفآگاهی از اقسام، قواعد و ضوابط منطقی تعريف1)1)
مغالطه های رايج در زمينه تعريف مغالطه های رايج در زمينه تعريف 2)2)
آشنايی با واژه ها، مفاهيم و اصطالحات اين فصلآشنايی با واژه ها، مفاهيم و اصطالحات اين فصل3)3)
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):):22((منطق تعريف منطق تعريف 
:اقسام تعريف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

فصل قريب+ جنس قريب: حدّ تام1.

فصل قريب+ جنس بعيد: حد ناقص2. تعريف (تعريف به ذاتيات 
)به حدّ  

عرض خاص+ جنس قريب: رسم تام1.
ناقص2 بعيد:رسم خاص+جنس عرض

تعريف به امور عرضی 
ه( ف عرض خاص+ جنس بعيد:رسم ناقص2.)ت

تعريف به خاّصه مرکبه

)تعريف به رسم(

تعريف به مثال

بيان طريق از تعريف
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::منطق تعريفمنطق تعريف
تعريفي است که ماهيت تعريفي است که ماهيت ) : ) : تعريف به حدّ تعريف به حدّ ((تعريف به ذاتياتتعريف به ذاتيات

ک))ذاتذات(( ا کا ا ا

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

..را بيان می کندرا بيان می کند))جنبه ذاتیجنبه ذاتی((چيزیچيزی
تعريفی است که تمام ذاتيات شیء را در تعريفی است که تمام ذاتيات شیء را در : : حد تام حد تام 1.1.

))به گفته ارسطو کامل ترين تعريف استبه گفته ارسطو کامل ترين تعريف است. (. (برداردبردارد
قريب قريبجنس قريب++جنس قريبفصل فصل فصل قريبفصل قريب++جنس قريبجنس قريب

                                                                                                                                                  
ناطقثالثال ناطقا ا((ا ان ف ات ان ف ))ت

کلی ذاتی

))در تعريف انساندر تعريف انسان((حيوان ناطقحيوان ناطق::مثالمثال
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تعريفی است که بخشی از ذاتيات شیء تعريفی است که بخشی از ذاتيات شیء : : حد ناقصحد ناقص2.2.
بردارد در برداردرا در را

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

..را در برداردرا در بردارد
فصل قريبفصل قريب+ + جنس بعيدجنس بعيد

))در تعريف انساندر تعريف انسان((جسم نامی ناطق جسم نامی ناطق : : مثال مثال 
کلی ذاتی

 جنس قريب مفهومی کامل تر از جنس بعيد است و جنس قريب مفهومی کامل تر از جنس بعيد است و
..کمال وجود ذاتی شیء را دربرداردکمال وجود ذاتی شیء را دربردارد ر ربر ر ی ی روجو ربر ر ی ی وجو
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تعريف تعريفمنطق ::منطق ري ريق  ::ق 
رسم به رسمتعريف به موجب::تعريف که است تعريفی و مطلق معنی به موجبرسم که است تعريفی و مطلق معنی به رسم

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

م مري ب ر وجب ::ري ب ر ی    ري ق و  ی  م ب  وجب ر ی    ري ق و  ی  م ب  ر
..شناسايی جنبه ی غير ذاتی شیء می شودشناسايی جنبه ی غير ذاتی شیء می شود

تعريفی است مرکب از جنس قريب و عرض خاص تعريفی است مرکب از جنس قريب و عرض خاص ::رسم تامرسم تام1)1) م)) م مر م صر رض و ريب س ج ز ب ر ی صري رض و ريب س ج ز ب ر ی ري
به قسمی که اوالًبرآن شیء صدق می کند و ثانياً مايه تمايز به قسمی که اوالًبرآن شیء صدق می کند و ثانياً مايه تمايز 

))درتعريف انساندرتعريف انسان((حيوان متعجب حيوان متعجب ::مثال مثال .  .  غير ذاتی می شودغير ذاتی می شود
تعريفی است مرکب از جنس بعيد وعرض تعريفی است مرکب از جنس بعيد وعرض : : رسم ناقصرسم ناقص2)2)

خاص به گونه ای که به دليل به کار رفتن جنس بعيد در خاص به گونه ای که به دليل به کار رفتن جنس بعيد در 
ا ا ا قا ا اق ا ا اآ ا ا قا ا اق ا ا .  .  آن،اوصاف ناقص تری را درمقايسه بارسم تام دربرداردآن،اوصاف ناقص تری را درمقايسه بارسم تام دربرداردآ

))درتعريف انساندرتعريف انسان((جسم نامی متعجبجسم نامی متعجب: : مثالمثال
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:  :  منطق تعريفمنطق تعريف
اا ::تعريف به خاصه مرکبهتعريف به خاصه مرکبه    

به که ای گونه به تعريف در مندرج کلی مفاهيم بهمجموعه که ای گونه به تعريف در مندرج کلی مفاهيم مجموعه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مجموعه مفاهيم کلی مندرج در تعريف به گونه ای که به مجموعه مفاهيم کلی مندرج در تعريف به گونه ای که به 
بنابراين ، خاصه بنابراين ، خاصه . . طور جمعی اختصاص به معّرف ماداردطور جمعی اختصاص به معّرف مادارد

ا ک ف ا ف ا اک ک ف ا ف ا مرکبه مانند تعريف به حد يا تعريف به رسم نيست که تنها مرکبه مانند تعريف به حد يا تعريف به رسم نيست که تنها ک
باشد باشد ) ) ذاتی يا عرضیذاتی يا عرضی((مشتمل بريک وصف خاص مشتمل بريک وصف خاص 

موجود راست قامت پهن انگشت در تعريف انسانموجود راست قامت پهن انگشت در تعريف انسان: : مثالمثال
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::منطق تعريفمنطق تعريف
ل لث ::تعريف به مثالتعريف به مثالث

ا ش ا ا ا ا ً فا اثال ش ا ا ا ا ً فا ثال

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

تعريف به مثال صرفا برای ارائه تصوری از شیء است تعريف به مثال صرفا برای ارائه تصوری از شیء است 
هر چند تمايز دقيق ذاتی يا عرضی شیء از ديگران هر چند تمايز دقيق ذاتی يا عرضی شیء از ديگران 

نشود نشودحاصل وحاصل ول  ..ل 
:     :     از شبيه به شبيه منتقل می شويماز شبيه به شبيه منتقل می شويم: : تعريف به تماثل تعريف به تماثل 

اراده نفوس فلکی مانند اراده نفوس حيوانی در اراده نفوس فلکی مانند اراده نفوس حيوانی در : : مثال مثال 
ادراک است ادراک است 

از يک شیء به مقابل آن منتقل               از يک شیء به مقابل آن منتقل               : : تعريف به تقابلتعريف به تقابل
شوي شويم شود::م م شودگفته م باضدادها((گفته االشياء باضدادهاتعرف االشياء ))تعرف

تعريف به نظاير
)به مثال(

))تعرف االشياء باضدادهاتعرف االشياء باضدادها((گفته می شودگفته می شود: : می شويممی شويم
اراده نفوس فلکی مخالف اراده نفوس حيوانی اراده نفوس فلکی مخالف اراده نفوس حيوانی : : مثالمثال

..درافعال استدرافعال است
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::منطق تعريفمنطق تعريف
::تعريف از طريق بيان مصاديقتعريف از طريق بيان مصاديقطط

و نمونه و مصداق ذکر ی وسيله به تعريف از است وعبارت نمونه و مصداق ذکر ی وسيله به تعريف از است عبارت

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

عبارت است از تعريف به وسيله ی ذکر مصداق و نمونه و عبارت است از تعريف به وسيله ی ذکر مصداق و نمونه و 
نيز تعريف مقوالت به محسوسات که در تعليم به ويژه فن نيز تعريف مقوالت به محسوسات که در تعليم به ويژه فن 

دارد اساسی نقش داردخطابه اساسی نقش ..خطابه نقش اساسی داردخطابه نقش اساسی داردخطابه
: : مثال مثال 
اگگ ا ا ا اا ا ا ا ا جنس مانند حيوان، نوع مانند انسانجنس مانند حيوان، نوع مانند انسان::می گوييممی گوييم

»»يقين ، نوراست و حيرت، ظلمتيقين ، نوراست و حيرت، ظلمت««: : يا می گوييميا می گوييم
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::منطق تعريفمنطق تعريف

خاص1)1) خاصشرايط خاصی::شرايط منطقی شرايط ، تعريفی خاصیهر منطقی شرايط ، تعريفی هر

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور : ضوابط وشرايط منطقی تعريف 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

هر تعريفی ، شرايط منطقی خاصی هر تعريفی ، شرايط منطقی خاصی ::شرايط خاصشرايط خاص1)1)
دارد، مانند تعريف به حد تام که شرط آن ، ترکيب از جنس و دارد، مانند تعريف به حد تام که شرط آن ، ترکيب از جنس و 

ت ا ل تف ا ل ..فصل استفصل استف
شرايطی که از آِن تمامی تعاريف است ، شرايطی که از آِن تمامی تعاريف است ، : : شرايط عام شرايط عام 2)2)

تعريف های حقيقی به طور کلی بايد دارای اين شرايط تعريف های حقيقی به طور کلی بايد دارای اين شرايط 
» » مرکب ناقصمرکب ناقص««مانند اينکه تعريف بايد به شکلمانند اينکه تعريف بايد به شکل..باشندباشند ي ري يي ري صي صر ر

..ارائه شودارائه شود
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::منطق تعريفمنطق تعريف
ف ت ا ط ا :ش

ارائه شود که از آن به قول شارح ارائه شود که از آن به قول شارح » » لفظ مرکب ناقصلفظ مرکب ناقص««تعريف بايد به شکل تعريف بايد به شکل 1.1.
ا((شش ک ا لفظ اک ک ا لفظ فثالثال))ک اطق فا اطق ا

:شرايط عام تعريف
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

حيوان ناطق در تعريف حيوان ناطق در تعريف ::مثالمثال))يک لفظ اعم و يک اخصيک لفظ اعم و يک اخص. (. (تعبير می شودتعبير می شود
انسانانسان

  66موارد ابهام در لفظ،موارد ابهام در لفظ،. (. (معّرف بايد از جهت مفهوم واضح و روشن باشدمعّرف بايد از جهت مفهوم واضح و روشن باشد2.2.
گ ا که ت گا ا که ت ))مورد است که بيان می گرددمورد است که بيان می گردد))ا

ف باشد3.3. ف باشدمعّرف در مقام مصداق بايد مساوی معرَّ بنابراين تعريف در موارد بنابراين تعريف در موارد . . معّرف در مقام مصداق بايد مساوی معرَّ
::ذيل ، نادرست استذيل ، نادرست است

ثال ثالا اا ا اط اا ا اط اا((ا تعريف مغاير تعريف مغاير ((حيوان غير ناطق در تعريف انسان حيوان غير ناطق در تعريف انسان : : تعريف به مباين، مثالتعريف به مباين، مثالأأ--
))استاست

تعريف جامع تعريف جامع ((موجود دانشجو، در تعريف انسان موجود دانشجو، در تعريف انسان : : تعريف به اخص، مثالتعريف به اخص، مثالبب--
))نيستنيست))نن

))تعريف مانع نيستتعريف مانع نيست((موجود ويا در تعريف انسان موجود ويا در تعريف انسان : : تعريف به اعم ، مثالتعريف به اعم ، مثالتت--

9494

www*pnueb*com



::منطق تعريفمنطق تعريف
ا ا اا ا ط((ا ش ق طا ش ق ))ا ):):موارد نقض شرط دومموارد نقض شرط دوم((موارد ابهام درتعريف موارد ابهام درتعريف 

..به کاربردن لفظ مهمل، به کاربردن لفظي که هيچ معنای محصلی نداردبه کاربردن لفظ مهمل، به کاربردن لفظي که هيچ معنای محصلی ندارد1)1)

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

چ چي ي
به معنی عنصربه معنی عنصر» » اسطقساسطقس««به کاربردن لفظ غريب االستعمال ، مانند واژه به کاربردن لفظ غريب االستعمال ، مانند واژه 2)2)
به کاربردن الفاظ مشترک ، استعاره، مجاز، کنايه بدون قرينه مانند به به کاربردن الفاظ مشترک ، استعاره، مجاز، کنايه بدون قرينه مانند به 3)3)

لفظ لفظکاربردن است»»شيرشير««کاربردن مفهوم کدامين مراد شود مشخص اينکه استبدون مفهوم کدامين مراد شود مشخص اينکه بدون . . بدون اينکه مشخص شود مراد کدامين مفهوم استبدون اينکه مشخص شود مراد کدامين مفهوم است»»شيرشير««کاربردن لفظکاربردن لفظ
مانند واژه مانند واژه . . به کاربردن مفاهيم غير دقيق که قابليت تفسيرهای متعدد داردبه کاربردن مفاهيم غير دقيق که قابليت تفسيرهای متعدد دارد4)4)

پهن ، باريکپهن ، باريک
أأ مانند تعريف مانند تعريف ): ): به کاربردن الفاظی نامأنوس تر از معّرفبه کاربردن الفاظی نامأنوس تر از معّرف((تعريف به اَخفیتعريف به اَخفی5)5)

. . آتش به اينکه شبيه نفس استآتش به اينکه شبيه نفس است
دوری6)6) دوریتعريف است::تعريف حاد آ از مرکب که کثرتی به عدد استتعريف حاد آ از مرکب که کثرتی به عدد ..تعريف وری6)6) وریري  ز   ::ري  ب  ر ی   ر ز   ري  ب  ب  ر ی   ر ..ري  ب 
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::منطق تعريفمنطق تعريف

اَتّم1)1) به علمنا کان ، اعّم کان ما اَتّمکّل به علمنا کان ، اعّم کان ما ::کّل

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور :قواعد کلی منطقی در باب تعريف
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

م1)1) ن  ب  م   ن  مل   ن  ب  م   ن  :                        :                        ل  
هرچند دايره عموميت مفهوم گسترده تر باشد، علم انسان هرچند دايره عموميت مفهوم گسترده تر باشد، علم انسان 

ممفهوم اعم از اخص همواره روشن مفهوم اعم از اخص همواره روشن ..به آن کامل تر استبه آن کامل تر است مم م
مانند مفهوم مانند مفهوم . . اعم مفاهيم ، اعرف مفاهيم استاعم مفاهيم ، اعرف مفاهيم است. . تر است تر است 

..وجود که اعم مفاهيم است ، اعرف  مفاهيم دانسته اندوجود که اعم مفاهيم است ، اعرف  مفاهيم دانسته اند
ً ًً ً (2(2 ً ً الجزئی اليکون کاسباً و ال مکتسبا :                               :                               الجزئی اليکون کاسباً و ال مکتسبا

ف ، تعريف  ف قرار می گيرد ونه معرَّ ف ، تعريف امر جزئی نه معّرِ ف قرار می گيرد ونه معرَّ امر جزئی نه معّرِ
ف آ ت ش ل ا کل فا فا آ ت ش ل ا کل فا از مفاهيم کلی حاصل می شود و نتيجه ی آن هم مفهوم از مفاهيم کلی حاصل می شود و نتيجه ی آن هم مفهوم ا

..کلی استکلی است

9696

www*pnueb*com



::منطق تعريفمنطق تعريف

للماهيّه3)3) و لماهيّه با للماهيّهالحدّ و لماهيّه با ::الحدّ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور ):ادامه(قواعد کلی منطق در باب تعريف 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ي3)3) ي و  ي ب  ي و  :                                                    :                                                     ب 
اموری که ماهيت نداشته باشند قابل تعريف حقيقی نيستند، اموری که ماهيت نداشته باشند قابل تعريف حقيقی نيستند، : : اوالً اوالً 

)                       )                       الحدّ بالماهيّهالحدّ بالماهيّه. (. (مانند مفهوم وجود و واجب الوجودمانند مفهوم وجود و واجب الوجود
ً ًثانيا تعريف حقيقی جز از طريق بيان اجزای ماهوی ، ميسور تعريف حقيقی جز از طريق بيان اجزای ماهوی ، ميسور : : ثانيا
.  .  يعنی تمامی احکام و لوازم ماهيت بر تعريف جاری استيعنی تمامی احکام و لوازم ماهيت بر تعريف جاری است. . نيستنيست

:                                                    :                                                    الحدّ ال يکتسب بالبرهانالحدّ ال يکتسب بالبرهان4)4)
حدّ يک شیء از طريق برهان بدست نمی آيد زيرا ، برهان يک حدّ يک شیء از طريق برهان بدست نمی آيد زيرا ، برهان يک 
ان از ت ا ت ا د که ال د ت ا ا ق تدالل ا ع انن از ت ا ت ا د که ال د ت ا ا ق تدالل ا ع نوع استدالل قياسی است در حالی که حد عبارت است از بيان نوع استدالل قياسی است در حالی که حد عبارت است از بيان ن

..ذاتيات شیء و ذاتيات شیء نيازی به اثبات نداردذاتيات شیء و ذاتيات شیء نيازی به اثبات ندارد
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:                                        :                                        حدّ الشي ء ال يکتسب من حد ضدهحدّ الشي ء ال يکتسب من حد ضده5)5)
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور ): ادامه(قواعد کلی منطقی در باب تعريف 

مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ن)) ب ي ني ب ي ي
حدّ يک شیء که معّرف حقيقت آن است از طريق تعريف ضدّ حدّ يک شیء که معّرف حقيقت آن است از طريق تعريف ضدّ 

زيرا دراين صورت اشکال دور زيرا دراين صورت اشکال دور . . همان شیء به دست نمی آيد همان شیء به دست نمی آيد 
د آ دش آ ..پيش می آيدپيش می آيدش

اشياء را می توان از طريق اشياء را می توان از طريق : : تعريف االشياء باضدادهابل بأغيارهاتعريف االشياء باضدادهابل بأغيارها6)6)
شناخت ها آن شناختاضداد ها آن ندارد،اضداد منافات پنجم ی قاعده با قاعده ندارد،اين منافات پنجم ی قاعده با قاعده اين ن   ن    ر . .   جم   ر ين  ب  ی پ جم   ين  ب  ی پ

زيرا مراد از تعريف در اينجا ، حد نيست بلکه مراد، تعريف زيرا مراد از تعريف در اينجا ، حد نيست بلکه مراد، تعريف 
.  .  لفظی و اسمی استلفظی و اسمی است

::مولوی گويدمولوی گويدگگ
پس به ضد نور دانستی تو نورضد ، ضدرا می نمايد درصدورپس به ضد نور دانستی تو نورضد ، ضدرا می نمايد درصدور  
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:                                         :                                         الحدّ ال يکتسب من األستقراءالحدّ ال يکتسب من األستقراء7)7)
گ گآ آ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور ): ادامه(قواعد کلی منطقی در باب تعريف 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

((
حدّ يک شیء که نشان دهنده ی ذات وحقيقت آن باشد،  هرگز از حدّ يک شیء که نشان دهنده ی ذات وحقيقت آن باشد،  هرگز از 

ف . . طريق استقراء جزئيات به دست نمی آيدطريق استقراء جزئيات به دست نمی آيد ف و معرَّ ف زيرا معّرِ ف و معرَّ زيرا معّرِ
نهردو مفهوم کلی اند واز طريق مطالعه ی امور جزئی نمی توان هردو مفهوم کلی اند واز طريق مطالعه ی امور جزئی نمی توان  و ی ی جز ور ی ريق ز و ی هوم و نر و ی ی جز ور ی ريق ز و ی هوم و ر

..به مفهوم کلی رسيدبه مفهوم کلی رسيد
:                                                   :                                                   الحدّ اليکتسب بالقسمةالحدّ اليکتسب بالقسمة8)8)

مختلف اقسام به آن تقسيم طريق از توان نم را ء ش يک مختلفحدّ اقسام به آن تقسيم طريق از توان نم را ء ش يک حد يک شیء را نمی توان از طريق تقسيم آن به اقسام مختلف حد يک شیء را نمی توان از طريق تقسيم آن به اقسام مختلف حدّ
مثالً نمی توان از طريق اين تقسيم و استقراء به مثالً نمی توان از طريق اين تقسيم و استقراء به . . تحصيل نمودتحصيل نمود

موجودات يا جاندار هستند يا غير موجودات يا جاندار هستند يا غير : : تعريف انسان رسيد که بگوييمتعريف انسان رسيد که بگوييم
ت ا اندا ت ن اندا غ ان ان تاندا ا اندا ت ن اندا غ ان ان ااندا از ز زيرا زيرا ... ... جاندار، انسان غير جاندار نيست پس جاندار است و جاندار، انسان غير جاندار نيست پس جاندار است و 

..تقسيم بندی حاصل تعريف است نه به عکستقسيم بندی حاصل تعريف است نه به عکس
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:                                                        :                                                        الحدّ يقتنص بالترکيب الحدّ يقتنص بالترکيب 9)9)
آآ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور ): ادامه(قواعد کلی منطقی در باب تعريف 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

((
يعنی از يعنی از . . طريق به دست آوردن تعريف يک شیء، ترکيب استطريق به دست آوردن تعريف يک شیء، ترکيب است

طريق بررسی سلسله اجناس و انواع می توان حدّ ذاتی آن را به طريق بررسی سلسله اجناس و انواع می توان حدّ ذاتی آن را به 
. . دست آورددست آورد ورور

:                        :                        ِاّن الوقوف علی حقايق االشياء ليس فی قدرة البشرِاّن الوقوف علی حقايق االشياء ليس فی قدرة البشر10)10)
آنچه آنچه . . کشف حقايق اشياء اساساً در حيطه علم حصولی بشر نيستکشف حقايق اشياء اساساً در حيطه علم حصولی بشر نيست

اشياء حقايق وجوه از برخ فهم يابد دست آن به تواند م اشياءبشر حقايق وجوه از برخ فهم يابد دست آن به تواند م بشر می تواند به آن دست يابد فهم برخی از وجوه حقايق اشياء بشر می تواند به آن دست يابد فهم برخی از وجوه حقايق اشياء بشر
.  .  استاست

ف انحصاراً بايد داللت مطابق باشد،نه 11)11) ف انحصاراً بايد داللت مطابق باشد،نه داللت معّرف برمعرَّ داللت معّرف برمعرَّ
ا اال :                                                                         :                                                                         التزامیالتزامیال

داللت التزامی درتعريف موجب مغالطه است                             داللت التزامی درتعريف موجب مغالطه است                             
»»..داللت التزامی را در تعريف راهی نيستداللت التزامی را در تعريف راهی نيست««::خواجه طوسیخواجه طوسی
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ماست از شير است پس ماست از شير است پس : : مثالمثال: : » » اين از آن ، سپس اين همان اين از آن ، سپس اين همان ««مغالطه ی مغالطه ی 1)1)
ا ش اا ش ا

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور : مغالطات رايج در باب تعريف 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

.                                                                          .                                                                          ماست ، شيراستماست ، شيراست
انسان از ميمون انسان از ميمون : : در تاريخ با تکيه برتئوری تکامل انواع اگر اظهار شود که در تاريخ با تکيه برتئوری تکامل انواع اگر اظهار شود که 

..است ونتيجه بگيرد که پس، همان است است ونتيجه بگيرد که پس، همان است 
هغالطهغالطه2)2) هکنه گکنه آ ا ت ا ه ا ز از ه ن ک گاگ آ ا ت ا ه ا ز از ه ن ک اگ اگر يک جنبه از چيزی را به جای تمام آن بگيريم اگر يک جنبه از چيزی را به جای تمام آن بگيريم » » کنه و وجهکنه و وجه««مغالطه یمغالطه ی2)2)

را مبنای تحليل را مبنای تحليل » » اقتصاداقتصاد« « مانند اينکه در تحليل تاريخ جنبه ای از آن مثالً مانند اينکه در تحليل تاريخ جنبه ای از آن مثالً . . 
آن را مغالطه ی آن را مغالطه ی . . تاريخ جز تحوالت اقتصادی نيست تاريخ جز تحوالت اقتصادی نيست : : قرار دهيم و بگوييمقرار دهيم و بگوييم

نيست،جز«« نيست،جزهيچ اند»»هيچ ناميده اندهم ناميده هم . . هم ناميده اندهم ناميده اند»»هيچ نيست،جزهيچ نيست،جز««
به جای سخن از به جای سخن از » » مادهماده««مثالً در تعريفمثالً در تعريف» » هستی به جای چيستیهستی به جای چيستی««مغالطه ی مغالطه ی 3)3)

.  .  چيستی آن ازوجود و هستی آن سخن بگوييم چيستی آن ازوجود و هستی آن سخن بگوييم 
ری4)4) د تعريف ی ریمغالطه د تعريف ی است::مغالطه دش خ بر ء ش تقد مستلز ری د استتعريف دش خ بر ء ش تقد مستلز ری د تعريف تعريف دوری مستلزم تقدم شیء بر خودش است تعريف دوری مستلزم تقدم شیء بر خودش است : : مغالطه ی تعريف دوری مغالطه ی تعريف دوری 4)4)

.  .  که محال استکه محال است
الفالف)             )             دور مصّرحدور مصّرح((الف                  ب الف                  ب 

)دور مضمر(ب

101101
ج

www*pnueb*com



منطق تعريفمنطق تعريف

» » ..جسم ، جوهرطويل ، عريض عميق استجسم ، جوهرطويل ، عريض عميق است««: : در تعريف جسم گفته انددر تعريف جسم گفته اند––الف الف 
:بررسي چند تعريف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

:  :  نقد ابن سينا براين تعريفنقد ابن سينا براين تعريف
گاهی به معنای نسبی در مقابل قصير به گاهی به معنای نسبی در مقابل قصير به ) ) طويلطويل((حاوی الفاظ مشترک است حاوی الفاظ مشترک است 1)1)

..لذا مبهم استلذا مبهم است..کار می رودکار می رود مم
بر اساس اين تعريف هر جسمی بايد بالفعل بر اساس اين تعريف هر جسمی بايد بالفعل . . اين تعريف جامع افراد نيست اين تعريف جامع افراد نيست 2)2)

.  .  دارای خطی باشد، در حالی که کره چنين نيست دارای خطی باشد، در حالی که کره چنين نيست 
يعنی3)3) است، سطح انتهای ، خط و دارد خط جسمی هر ، تعريف اين اساس يعنیبر است، سطح انتهای ، خط و دارد خط جسمی هر ، تعريف اين اساس بر ی 3)3) ح  ي ی  ه ر و    ی   ر ج ري   ين  س  ی بر  ح  ي ی  ه ر و    ی   ر ج ري   ين  س  بر 

امری خط دارد که سطح متناهی داشته باشد تا منتهی اليه خط باشد بنابراين امری خط دارد که سطح متناهی داشته باشد تا منتهی اليه خط باشد بنابراين 
تعريف ، فرض جسم نامتناهی بايد تناقض آميز باشد و حال آن که چنين تعريف ، فرض جسم نامتناهی بايد تناقض آميز باشد و حال آن که چنين 

..نيستنيست
گگ طول و عرض وعمق از جهات شش گانه انتزاع می شوند، بنابراين جرم طول و عرض وعمق از جهات شش گانه انتزاع می شوند، بنابراين جرم 4)4)

پس تعريف فوق بر آن صدق پس تعريف فوق بر آن صدق . . فلک اطلس را نمی توان جهت دار دانست فلک اطلس را نمی توان جهت دار دانست 
.  .  نمی کند نمی کند 
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: : منطق تعريفمنطق تعريف

است––بب گفته حرکت تعريف در استفيثاغورث گفته حرکت تعريف در همان««::فيثاغورث همانحرکت حرکت
):ادامه(بررسی چند تعريف 

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

حرکت همان حرکت همان ««::فيثاغورث در تعريف حرکت گفته استفيثاغورث در تعريف حرکت گفته استبب
»  »  ..غيريت استغيريت است

يد گ يف ت اين نقد د ئي ال يدشيخ گ يف ت اين نقد د ئي ال : : شيخ الرئيس در نقد اين تعريف می گويدشيخ الرئيس در نقد اين تعريف می گويد::شيخ
ف 1)1) ف از معرَّ ف اين تعريف ، مانع اغيار نيست ، يعنی معّرِ ف از معرَّ اين تعريف ، مانع اغيار نيست ، يعنی معّرِ

ا ا ا اا ا ا کا ت کا ت ا . . زيرا هر غيريتی حرکت نيستزيرا هر غيريتی حرکت نيست. . دراينجا اعم است دراينجا اعم است 
غيريت ،  محصول حرکت است و نه خوِد حرکت، غيريت ،  محصول حرکت است و نه خوِد حرکت، 2)2)

.   .   حاصل شده است حاصل شده است »»کنه ووجهکنه ووجه««بنابراين ، مغالطه یبنابراين ، مغالطه ی
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::منطق تعريفمنطق تعريف

اند––جج گفته انسان تعريف در ها اندماترياليست گفته انسان تعريف در ها ::ماترياليست
):ادامه(بررسی چند تعريف 

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ن  جج ري  ر  ي   ن  ري ري  ر  ي   : : ري
» » انسان ، ماشينی است بسيار پيچيدهانسان ، ماشينی است بسيار پيچيده««
ی1)1) واژه تعريف اين یدر واژه تعريف اين مفهومی»»پيچيدهپيچيده««در که رفته کار مفهومیبه که رفته کار به به کار رفته که مفهومی              به کار رفته که مفهومی              »»پيچيدهپيچيده««در اين تعريف واژه ی در اين تعريف واژه ی 1)1)

.  .  غير دقيق و مبهم است غير دقيق و مبهم است 
هر2)2) است، آدمی ارگانيسم در نظم وجود بودن، پيچيده از مراد هراگر است، آدمی ارگانيسم در نظم وجود بودن، پيچيده از مراد اگر ر 2)2) ی   م  ي ر ر  م  ن وجو  ز پيچي بو ر  ر ر  ی   م  ي ر ر  م  ن وجو  ز پيچي بو ر  ر 

چند در مورد انسان درست است ولي تنها يک جنبه از ابعاد چند در مورد انسان درست است ولي تنها يک جنبه از ابعاد 
.  .  استاست» » کنه ووجهکنه ووجه««وجود انسان را در بردارد مغالطه ی وجود انسان را در بردارد مغالطه ی 

تعريف فوق تنها يک تعريف تمثيلی است و نمايانگر حقيقت انسان تعريف فوق تنها يک تعريف تمثيلی است و نمايانگر حقيقت انسان 3)3)
.  .  نيست نيست 
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))منطق استداللمنطق استدالل((قضايا قضايا : : فصل پنجمفصل پنجم
ل لا ::بخش اّولبخش اّولا

آن11 اقسام و قضايا آنشناخت اقسام و قضايا شناخت

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

شناخت قضايا و اقسام آنشناخت قضايا و اقسام آن1.1.

آگاهی از ساختار صوری قضاياي حملی و چگونگی آگاهی از ساختار صوری قضاياي حملی و چگونگی 2.2.
ا آن ن ض ليل ات آن ن ض ليل تحليل مضمون آنها تحليل مضمون آنها ت

آشنايی با واژه ها ، اصطالحات و مفاهيم اين فصل آشنايی با واژه ها ، اصطالحات و مفاهيم اين فصل 3.3.
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))11((مبحث قضايا مبحث قضايا 

استدالل دانش را منطق است، منطق بخش ترين مهم استدالل استداللمنطق دانش را منطق است، منطق بخش ترين مهم استدالل منطق

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور :تعريف قضيه 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

الل  ش  ق ر  ق   ش  رين ب هم  الل  الل ق  ش  ق ر  ق   ش  رين ب هم  الل  ق 
در استدالل ، ذهن از تصديق های پيشين در استدالل ، ذهن از تصديق های پيشين . . تعريف کرده اندتعريف کرده اند

..دست می يابددست می يابد) ) نتيجهنتيجه((به تصديق جديدبه تصديق جديد) ) مقدماتمقدمات((
))نتيجهنتيجه((کشف مجهول تصديقیکشف مجهول تصديقی)          )          مقدماتمقدمات((تصديق های معلوم تصديق های معلوم 

)                 )                 تصديق های معلومتصديق های معلوم((سؤال               مقدماتسؤال               مقدمات::جريان فکرجريان فکر ؟
12 ))مم((

))پاسخپاسخ((کشف مجهول کشف مجهول 
تعبير و بيان تصديق است، تصديق ، حکم ذهن به وقوع با عدم تعبير و بيان تصديق است، تصديق ، حکم ذهن به وقوع با عدم : : قضيه قضيه 

.  .  وقوع نسبت استوقوع نسبت است
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:مبحث قضايا

قضيه های قضيهويژگی های ::ويژگی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::ويژگی های قضيهويژگی های قضيه
..قضيه به صورت مرکب تام خبری معنادار استقضيه به صورت مرکب تام خبری معنادار است1)1)

ا کذ ق ل قا اق کذ ق ل قا ق ..قضيه قابليت صدق و کذب داردقضيه قابليت صدق و کذب دارد2)2)
 امر، نهی، امر، نهی، ((اگر جمله به صورت مرکب تام انشايی اگر جمله به صورت مرکب تام انشايی

.  .  باشد، قضيه ، نيستباشد، قضيه ، نيست....) ....) استفهام و استفهام و 
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:اقسام قضيّه

بسيط بسيطقضيه چند::قضيه يا دو به تحليل قابل که ای چندقضيه يا دو به تحليل قابل که ای قضيه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

قضيه ای که قابل تحليل به دو يا چند قضيه ای که قابل تحليل به دو يا چند ::قضيه بسيطقضيه بسيط
.                                                      .                                                      قضيه نيستقضيه نيست
ک ه کقض ه ند::قض ا د ه ل ل ت ل قا که ا ه ندقض ا د ه ل ل ت ل قا که ا ه قض قضيه ای که قابل تحليل به دو يا چند قضيه ای که قابل تحليل به دو يا چند ::قضيه مرکبقضيه مرکب
.  .  قضيه استقضيه است
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:مثال هاي از اقسام قضيّه

:  :  مثال هايی از قضيه بسيط مثال هايی از قضيه بسيط 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

..برف ، سفيد استبرف ، سفيد است1.1.

..، صادق است، صادق است» » برف، سفيد استبرف، سفيد است««2.2.

»»برف ، سياه استبرف ، سياه است««، مغاير است با ، مغاير است با »»برف، سفيد استبرف، سفيد است««3.3.
::مثال هايی از قضيه مرکبمثال هايی از قضيه مرکب

))عطفیعطفی.(.(ارسطو و افالطون حکيم اند ارسطو و افالطون حکيم اند 1.1.

)  )  شرطیشرطی. (. (اگر اين عدد زوج است، بردو قابل قسمت استاگر اين عدد زوج است، بردو قابل قسمت است2.2.

))فصلیفصلی. (. (يا اين عدد زوج است و يا اين عدد فرد استيا اين عدد زوج است و يا اين عدد فرد است3.3.
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قضيه :اقسام

حمليه::بسيطبسيط قضيه ارسطويی، منطق در بسيط حمليهقضيه قضيه ارسطويی، منطق در بسيط قضيه

ي :م 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ي يب ي ::ب ي  ويی  ر ق  ر  ي  ي ي ب ي  ويی  ر ق  ر  ي  ي ب
.  .  استاست

مرکبمرکب:: ب بر ::ر
   در منطق کم تر مورد توجه استدر منطق کم تر مورد توجه است: : ترکيب عطفی ترکيب عطفی..
شرط شرطترکيب نقش::ترکيب متصله شرطيه قضيه نقشدرساختار متصله شرطيه قضيه درساختار درساختار قضيه شرطيه متصله نقش درساختار قضيه شرطيه متصله نقش ::ترکيب شرطیترکيب شرطی

..دارددارد
فصل فصلترکيب نقش::ترکيب منفصله شرطيه قضيه ساختار نقشدر منفصله شرطيه قضيه ساختار در در ساختار قضيه شرطيه منفصله نقش در ساختار قضيه شرطيه منفصله نقش ::ترکيب فصلیترکيب فصلی

..دارددارد
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به ايجاب به ايجاب ((ِاسناد وصفی است بر امری ِاسناد وصفی است بر امری : : قضيه حمليه قضيه حمليه 
ل لا ):):يا به سلبيا به سلب))ا

ل ه قض اختا

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ل لق طللق طا ا

:ساختار قضيه حملی

رابطهرابطه++محمولمحمول++موضوعموضوع==قضيه ی حملیقضيه ی حملی
رابطهمسند اليه مسند

نامند می نيز حکميه نسبت ، را قضيه ی نامندرابطه می نيز حکميه نسبت ، را قضيه ی رابطه

بي ر

رابطه ی قضيه را ، نسبت حکميه نيز می نامندرابطه ی قضيه را ، نسبت حکميه نيز می نامند..
نسبت حکميه ، می تواند ايجابی يا سلبی باشدنسبت حکميه ، می تواند ايجابی يا سلبی باشد..
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حملی ی قضيه حملیتحليل ی قضيه ::تحليل ی ي ی  یيل  ي ی  ::يل 

ساختار دارای حملی ساختارقضيه دارای حملی است««قضيه ب استالف، ب باشد»»الف، باشدمی می

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

..می باشدمی باشد»»الف، ب استالف، ب است««قضيه حملی دارای ساختارقضيه حملی دارای ساختار
موضوع در قضيه حملی ، شیء قابل استناد است و محمول ، موضوع در قضيه حملی ، شیء قابل استناد است و محمول ، 

ف فيک يک مفهوميک مفهوميک
   مراداز شیء ، اشيای مادی نيست، بلکه می تواند از سنخ مراداز شیء ، اشيای مادی نيست، بلکه می تواند از سنخ

اش ا ذ کت اشلفظ ا ذ کت الفظ اا ا بنابراين ، بنابراين ، . . موجودلفظی ، کتبی ، ذهنی و خارجی باشدموجودلفظی ، کتبی ، ذهنی و خارجی باشد
براساس اينکه موضوع قضيه از کدام سنخ باشد، قضيه براساس اينکه موضوع قضيه از کدام سنخ باشد، قضيه 

ا ا اق ا اا ا اق ا ..دارای اقسامی استدارای اقسامی استا
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) :از نظر موضوع آن(اقسام قضيه 

قضيه ای که موضوع آن ، اسم خاص داّل بر قضيه ای که موضوع آن ، اسم خاص داّل بر ::قضيه شخصيهقضيه شخصيه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

م مع ع
.  .  معنای جزئی استمعنای جزئی است

قضيه ای که موضوع آن ، اسم عام دال بر معنا قضيه ای که موضوع آن ، اسم عام دال بر معنا : : قضيه طبيعيه قضيه طبيعيه 
است کلی مفهوم استو کلی مفهوم .  .  و مفهوم کلی استو مفهوم کلی استو

قضيه ای که موضوع آن ، مفهوم کلی حاکی از قضيه ای که موضوع آن ، مفهوم کلی حاکی از : : قضيه مهمله قضيه مهمله 
.  .  مصاديق متعددی است که حيطه ی افراد آن مشخص نيست مصاديق متعددی است که حيطه ی افراد آن مشخص نيست 

قضيه ای که موضوع آن ، مفهوم کلی حاکی از قضيه ای که موضوع آن ، مفهوم کلی حاکی از ::قضيه مسّورهقضيه مسّوره
.  .  مصاديق متعددی است که حيطه ی افراد آن مشخص استمصاديق متعددی است که حيطه ی افراد آن مشخص است
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))قضيه ی مخصوصهقضيه ی مخصوصه: (: (قضيه ی شخصيه قضيه ی شخصيه 
  اسم خاص دال بر معنای جزئیاسم خاص دال بر معنای جزئی::موضوعموضوع

در علوم ،قضايای شخصی دارای اعتبار علمی ، استنتاجی نيستنددر علوم ،قضايای شخصی دارای اعتبار علمی ، استنتاجی نيستند..

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ي جی ی ر ب ی ر ی ی ي وم ير جی ی ر ب ی ر ی ی ي وم ر
   اين شیء، ب استاين شیء، ب است««ساختار قضيه ی شخصيه به صورت ساختار قضيه ی شخصيه به صورت              «              «

.                                           .                                           سقراط انسان است سقراط انسان است : : مثالمثال..می باشدمی باشد
ا آ ا ک اا آ ا ک ..اين کتاب ، آموزنده استاين کتاب ، آموزنده استا

  از آن از آن ((گاهی اسم عام ، موضوع قضيه است و محمول به خود اسمگاهی اسم عام ، موضوع قضيه است و محمول به خود اسم
است اسم که استجهت اسم که شود))جهت م داده شودنسبت م داده اسمنسبت خود ازآن حکم اسميعن خود ازآن حکم يعن يعنی حکم ازآن خود اسم يعنی حکم ازآن خود اسم ..نسبت داده می شودنسبت داده می شود))جهت که اسم استجهت که اسم است

است نه مسمی و مدلول آن ، در اين صورت نيز قضيه ، شخصيه است نه مسمی و مدلول آن ، در اين صورت نيز قضيه ، شخصيه 
.                                      .                                      چهار حرف داردچهار حرف دارد» » گربهگربه««::مثالمثال. . است است 

))»»اين لفظاين لفظ««يعنیيعنی((
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::قضيه طبيعيه قضيه طبيعيه 

کلی::موضوعموضوع مفهوم و معنا بر داّل عام کلیاسم مفهوم و معنا بر داّل عام اسم

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

اسم عام دال بر معنا و مفهوم کلی                      اسم عام دال بر معنا و مفهوم کلی                      ::موضوعموضوع
نه جزئی بر نه جزئی بر . (. (جزئی ، کلی استجزئی ، کلی است. . انسان، نوع استانسان، نوع است: : مثالمثال

مصاديق مصاديقاساس يک))اساس ی منزله به عام مفهوم ، اينجا يکدر ی منزله به عام مفهوم ، اينجا در در اينجا ، مفهوم عام به منزله ی يک در اينجا ، مفهوم عام به منزله ی يک ))اساس مصاديقاساس مصاديق
.  .  موضوع قضيه استموضوع قضيه است) ) موجود خاص ذهنیموجود خاص ذهنی((شیء نفساني شیء نفساني 
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::دو نگاهدو نگاه
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

   نگاهی که انسان به آينه می اندازد ، تا نگاهی که انسان به آينه می اندازد ، تا : : نگاه استقاللی نگاه استقاللی
ممخود آينه را ببيند،مثالً به هنگام خريد آينه، چنين نگاهی خود آينه را ببيند،مثالً به هنگام خريد آينه، چنين نگاهی 

داريمداريم
  نگاهی که انسان به آينه می اندازد، تا در آن نگاهی که انسان به آينه می اندازد، تا در آن : : نگاه مرآتینگاه مرآتی

..شيئی را ببيندشيئی را ببيند
       در قضيه ی طبيعيه ، ما به انسان به نگاه استقاللی     در قضيه ی طبيعيه ، ما به انسان به نگاه استقاللی

گ گگ گگگ نه اينکه به انسان بنگريم از نه اينکه به انسان بنگريم از ((می نگريم، نه نگاه مرآتیمی نگريم، نه نگاه مرآتی
))جهت مصاديق آنجهت مصاديق آن
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مهمله مهملهقضيه ::قضيه ه هي  ::ي 

آن آنموضوع مفهوم::موضوع عنوان به که جهت آن از کلی مفهوممفهوم عنوان به که جهت آن از کلی مفهوم

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مفهوم کلی از آن جهت که به عنوان مفهوم مفهوم کلی از آن جهت که به عنوان مفهوم ::موضوع آنموضوع آن
..حاکی از مصاديق متعدد، موضوع حکم استحاکی از مصاديق متعدد، موضوع حکم است

د دا آت نقش ، کل ف عا ا ، له قضيه دد دا آت نقش ، کل ف عا ا ، له قضيه د  در قضيه مهمله ، اسم عام و مفهوم کلی ، نقش مرآتی دارد در قضيه مهمله ، اسم عام و مفهوم کلی ، نقش مرآتی دارد
و تنها ازآن جهت که نشانگر مصاديق بيرونی است، و تنها ازآن جهت که نشانگر مصاديق بيرونی است، 

د ش ذکر ع ض ددر ش ذکر ع ض ..درموضوع ذکر می شوددرموضوع ذکر می شوددر
   در قضيه مهمله، حکم قطعاً برخی ازافراد را شامل است در قضيه مهمله، حکم قطعاً برخی ازافراد را شامل است

ش آ ا شک آ ا ..که دامنه ی آن مشخص نيستکه دامنه ی آن مشخص نيستک
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:تمايز قضيه مهمله از قضيه طبيعيه

را به را به » » اين مفهوماين مفهوم««در قضيه طبيعيه می توان به جای موضوع،در قضيه طبيعيه می توان به جای موضوع،1.1.

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ممعع
نحو معنا دار به کاربرد درحالی که در قضيه ی مهمله چنين نحو معنا دار به کاربرد درحالی که در قضيه ی مهمله چنين 

.                                                                        .                                                                        نيستنيست
:                                                                          :                                                                          مثالمثال

)       )       خودمفهوم،مورد نظر استخودمفهوم،مورد نظر است((قضيه ی طبيعيه قضيه ی طبيعيه » » ..آب، نوع استآب، نوع است««
افراد و مصاديق مفهوم مورد افراد و مصاديق مفهوم مورد ((قضيه ی مهمله قضيه ی مهمله » » آب، رسانا استآب، رسانا است««

است استنظر ))نظر ))ر ر 
بياوريم، بياوريم، » » برخیبرخی««اگر قضيه ی طبيعيه ، قبل از موضوع ، قيداگر قضيه ی طبيعيه ، قبل از موضوع ، قيد2.2.

درحالی که در قضيه ی مهمله چنين درحالی که در قضيه ی مهمله چنين . . قضيه ای بی معنا استقضيه ای بی معنا است
ت تن .                                                                         .                                                                         نيستنيستن
»                                   »                                   انسان ، نوع استانسان ، نوع است««: : در طبيعيه در طبيعيه : : مثالمثال

»»انسان، ناطق استانسان، ناطق است««: : در مهمله در مهمله 
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مسّوره مسّورهقضيه وره::قضيه ورهي  ::ي 
آن آنموضوع آن::موضوع افراد ی دامنه که متعددی مصاديق از حاکی کلی آنافراد افراد ی دامنه که متعددی مصاديق از حاکی کلی افراد

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ن وع  نو وع  ن ::و ر  ی   ی  يق  ز  ی  ی  ن ر  ر  ی   ی  يق  ز  ی  ی  ر 
..معين است معين است 

 رسور، دامنه ی افراد موضوع را مشخص می نمايد، لذا قضيه را سور، دامنه ی افراد موضوع را مشخص می نمايد، لذا قضيه را ي ي ی ص ر وع و ر ی رور ي ي ی ص ر وع و ر ی ور
..مسّوره می گويندمسّوره می گويند
):):محصورهمحصوره((انواع قضيه مسّورهانواع قضيه مسّوره ))((عع

..موجب کلی      هر الف، ب استموجب کلی      هر الف، ب است1.1.

..موجب جزئی     برخی از الف ها، ب هستندموجب جزئی     برخی از الف ها، ب هستند2.2. ب ز ی بر ی جز بوجب ز ی بر ی جز وجب

.  .  سالب کلی         هيچ الف ، ب نيستسالب کلی         هيچ الف ، ب نيست3.3.
نيستند44 ب ، ها الف از برخی جزئی نيستندسالب ب ، ها الف از برخی جزئی سالب
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:بررسی اعتبار قضايای چهار گانه در منطق

و علوم در مسّوره ی قضيه تنها ، حملی قضايای وازميان علوم در مسّوره ی قضيه تنها ، حملی قضايای ازميان

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

 ازميان قضايای حملی ، تنها قضيه ی مسوره در علوم و ازميان قضايای حملی ، تنها قضيه ی مسوره در علوم و
..فنون کاربرد اساسی دارندفنون کاربرد اساسی دارند

ا ازي ::زيرازيرا::زي
..قضايای شخصی، جزئی اند ودرعلوم اعتباری ندارندقضايای شخصی، جزئی اند ودرعلوم اعتباری ندارند1)1)
..قضايای طبيعی، در حکم شخصی اندقضايای طبيعی، در حکم شخصی اند2)2)
..قضايای مهمله، دارای افراد و مصاديق غير معين اندقضايای مهمله، دارای افراد و مصاديق غير معين اند3)3) ين)) ير يق و ر ر ه يني ير يق و ر ر ه ي
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ديگر برخ به نسبت مسّوره قضايای از برخ ديگرارزش برخ به نسبت مسّوره قضايای از برخ ::ارزش برخی از قضايای مسوره نسبت به برخی ديگرارزش برخی از قضايای مسوره نسبت به برخی ديگر::ارزش
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

   اشرف از قضيه ی سالب اشرف از قضيه ی سالب ) ) مثبتمثبت((قضيه ی موجب قضيه ی موجب
..استاست) ) منفیمنفی((
   از قضيه ی کلی استاز قضيه ی کلی است) ) پايين ترپايين تر((قضيه ی جزئی اَخّس قضيه ی جزئی اَخّس..

، مقدمتين اَخس شود می گفته وقتی قياس گيری نتيجه ،در مقدمتين اَخس شود می گفته وقتی قياس گيری نتيجه در نتيجه گيری قياس وقتی گفته می شود اخس مقدمتين ، در نتيجه گيری قياس وقتی گفته می شود اخس مقدمتين ، در
يعنی اگر ازدو مقدمه يکی کلی و ديگری جزئی است، يعنی اگر ازدو مقدمه يکی کلی و ديگری جزئی است، 
سالب ديگری و موجب يکی واگر است جزئی سالبنتيجه ديگری و موجب يکی واگر است جزئی نتيجه جزئی است واگر يکی موجب و ديگری سالب نتيجه جزئی است واگر يکی موجب و ديگری سالب نتيجه

..نتيجه ، سالب استنتيجه ، سالب است. . استاست
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مسّوره قضايای تحليل در قديم و جديد منطق نظر مسّورهاختالف قضايای تحليل در قديم و جديد منطق نظر ::اختالف ور ی  ي يل  ر  يم  ي و  ق ج ر  ور  ی  ي يل  ر  يم  ي و  ق ج ر     :  :

ارسطو پيرو منطقيون نظر ارسطواز پيرو منطقيون نظر و::از محتوی لحاظ به جزئی ی وقضيه محتوی لحاظ به جزئی ی قضيه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

و ر يون پيرو  ر  وز  ر يون پيرو  ر  وی و ::ز  ی ب   وی و ي ی جز ی ب   ي ی جز
بنابراين اگر بنابراين اگر .  .  مضمون همان قضيه ی کلی است با ادعايی کمترمضمون همان قضيه ی کلی است با ادعايی کمتر

قضيه ای به نحو کلی صادق باشد به نحو جزئی هم صادق خواهد قضيه ای به نحو کلی صادق باشد به نحو جزئی هم صادق خواهد 
)                                                           )                                                           رابطه تداخلرابطه تداخل.(.(بودبود

قضيه ی کلی درواقع متضمن ترکيب قضيه ی کلی درواقع متضمن ترکيب : : از نظر منطقيون جديداز نظر منطقيون جديد
اش ق ا ان ت ض ت ا ط اشش ق ا ان ت ض ت ا ط ..شرطی است و بدون موضوع هم می تواند صادق باشدشرطی است و بدون موضوع هم می تواند صادق باشدش

::وقضيه ی جزئی مدعی دو امر استوقضيه ی جزئی مدعی دو امر است
اا موجود بودن موضوع در خارجموجود بودن موضوع در خارج1)1)

اتصاف موضوع به وصف محمولیاتصاف موضوع به وصف محمولی2)2)
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پنجم پنجمفصل قضايا::فصل قضايامبحث مبحث جم جمل پ ي::ل پ يب  ب 

دوم دومبخش ::بخش

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::بخش دومبخش دوم
: : اهداف کلی اهداف کلی 

ل ا ا ق ا اق ا لآگا ا ا ق ا اق ا آگا آگاهی از اقسام قضايای حملیآگاهی از اقسام قضايای حملی
   آشنايی با ديدگاه های حکمای مسلمان در باب قضايای آشنايی با ديدگاه های حکمای مسلمان در باب قضايای

مسّوره خارجيّه و حقيقيهمسّوره خارجيّه و حقيقيه
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::مبحث قضايامبحث قضايا
خارجيه و حقيقيه به قضيه خارجيهتقسيم و حقيقيه به قضيه ::تقسيم ::تقسيم قضيه به حقيقيه و خارجيهتقسيم قضيه به حقيقيه و خارجيه

قضيه ای که در آن ، حکم، متعلق به مصاديق مفهوم

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ق ق قق ق اق قا ّ ک ا اق قا ّ ک ا ق

.کلی است

قضيه ای که مبيّن تقارن دائمی بين دو قضيه ای که مبيّن تقارن دائمی بين دو ::قضيه حقيقيهقضيه حقيقيه
)    )    حکم از آِن طبيعت و حقيقت افراد استحکم از آِن طبيعت و حقيقت افراد است((وصف استوصف است

اثالثال افا فا ..هر جسمی ، فانی استهر جسمی ، فانی است::مثالمثال
   قضيه ای که مبيّن تقارن اتفاقی بين دو قضيه ای که مبيّن تقارن اتفاقی بين دو : : قضيه خارجيه قضيه خارجيه

.                                                       .                                                       وصف استوصف است
..برخی دانشجويان موفق اندبرخی دانشجويان موفق اند: : مثالمثال

124124

www*pnueb*com



::مبحث قضايامبحث قضايا

ع1)1) ض عذات ض د((ذات خ که کل ف داديق خ که کل ف اديق
:در قضايای مسّوره بايد بين سر امر تفکيک قائل شد

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

مصاديق مفهوم کلی که خوِد         مصاديق مفهوم کلی که خوِد         ((ذات موضوعذات موضوع1)1)
))موضوع اندموضوع اند
ا اف ق((ف ا ال کل قف ا ال کل ))ف ))مفهوم کلی دال بر مصاديقمفهوم کلی دال بر مصاديق((وصف عنوانی موضوعوصف عنوانی موضوع2)2)

وصف محمولی يا عقدالحمل که به موضوع نسبت داده وصف محمولی يا عقدالحمل که به موضوع نسبت داده 3)3)
..می شودمی شود
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::مبحث قضايامبحث قضايا

:هر قضيه مسّوره، متضّمن دو نسبت است
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

))عقد الوضععقد الوضع((بودن ذات موضوع بودن ذات موضوع » » الفالف««1)1)
ع»»بب««2)2) ض ذات دن عب ض ذات دن ل((ب الح لعقد الح ))عقد ))عقد الحملعقد الحمل((بودن ذات موضوع بودن ذات موضوع »»بب««2)2)
 قضيه ی خارجيه قضيه ی خارجيه : : تقارن اتفاقی تقارن اتفاقی

تقارن بين عقد الوضع و عقد الحمل
قضيه ی حقيقيه قضيه ی حقيقيه ::تقارن لزومیتقارن لزومی

ع

است اسالم حکمای ابتکارات از حقيقيه و خارجيه به مسّوره ی قضيه .تقسيم قضيه ی مسوره به خارجيه و حقيقيه از ابتکارات حکمای اسالمی استتقسيم
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::مبحث قضايامبحث قضايا

::تقسيم متأخرين از قضايا به حسب موضوعتقسيم متأخرين از قضايا به حسب موضوع
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ع ز ر عم ز ر م
اگر ظرف وجود موضوع ، ذهن اگر ظرف وجود موضوع ، ذهن : : قضيه ی ذهنيه قضيه ی ذهنيه 1)1)

طبيعيه((باشدباشد قضيه طبيعيهمانند قضيه ذهنيه))مانند قضيه را ذهنيهآن قضيه را آن آن را قضيه ذهنيه         آن را قضيه ذهنيه         ))مانند قضيه طبيعيهمانند قضيه طبيعيه((باشدباشد
..می نامندمی نامند

خارجيّه2)2) ی خارجيّهقضيه ی خارج::قضيه ظرف در موضوع خارجاگر ظرف در موضوع اگر اگر موضوع در ظرف خارج اگر موضوع در ظرف خارج ::قضيه ی خارجيه قضيه ی خارجيه 2)2)
..تحقيق يابد، قضيه خارجيه می نامندتحقيق يابد، قضيه خارجيه می نامند

ّ ق ق ّق ق ق ازق ا ف ظ ازاگ ا ف ظ اگ اگر ظرف وجود موضوع ، اعم از اگر ظرف وجود موضوع ، اعم از : : قضيه ی حقيقيّه قضيه ی حقيقيّه 3)3)
..خارج و ذهن باشد، قضيه ی حقيقيه می نامندخارج و ذهن باشد، قضيه ی حقيقيه می نامند
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::تقسيم قضايا براساس موضوعتقسيم قضايا براساس موضوع ع عم م
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ا ا ا ا ا ق أ گا اأ ا ا ا ا ق أ گا أ

:منشأ تفاوت ديدگاه متأخرين و قدما

منشأ ديدگاه متأخرين، قضايای موجبه است، بنابراين، منشأ ديدگاه متأخرين، قضايای موجبه است، بنابراين، 1.1.
..تمامی اقسام قضايا را فرا می گيردتمامی اقسام قضايا را فرا می گيرد

منشأ ديدگاه قدما، قضايای مسّوره است، بنابراين ، قضيه منشأ ديدگاه قدما، قضايای مسّوره است، بنابراين ، قضيه 2.2.
..ی طبيعيه ، از طبقه بندی خارج استی طبيعيه ، از طبقه بندی خارج است
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أ گ

است1)1) دقيق ، قدما بندی استطبقه دقيق ، قدما بندی طبقه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور :تمايز ديدگاه قدما از متأخرين
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

..طبقه بندی قدما ، دقيق استطبقه بندی قدما ، دقيق است1)1)
طبقه بندی قدما مبتنی بر يک تحليل عميق از مضمون طبقه بندی قدما مبتنی بر يک تحليل عميق از مضمون 2)2)

ت ا ّ تقضايای ا ّ ..قضايای مسور استقضايای مسور استقضايای
طبقه بندی قدما دارای فوايد علمی به ويژه در تمايز طبقه بندی قدما دارای فوايد علمی به ويژه در تمايز 3)3)

ا ل ل اا ل ل ..مسائل علوم استمسائل علوم استا
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موضوع اساس بر حملی قضايای اقسام موضوعنمودار اساس بر حملی قضايای اقسام وع::نمودار و س  ی بر  ی  ي م  ر  وعو و س  ی بر  ی  ي م  ر  ::و
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

قضيه ی شخصيه)       لفظ جزئی(اسم خاص 

موضوع 
:قضيه

يا مخصوصه

خود اسم عام به عنوان يک لفظ         درحکم 
طبيعتقضيه ی شخصيه  آن از حکم :قضيه

اسم عام 
)لفظ کلی (

ا ا ل ل

خودمفهوم کلی به عنوان يک امر 
فرضی            طبيعيه    

بي ن  ز  م 
و حقيقت افراد

حقيقيه.      است

مدلول اسم عام
)مفهوم کلی (

آن مدلول

کميت افراد معلوم
)مسّوره(است

مدلول آن
)مصاديق مفهوم(

کميت افراد معلوم
مهمله: نيست

در غير اين 
صورت      خارجيّه 
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حمليه قضايای از هايی مثال حمليهبررسی قضايای از هايی مثال ::))11((بررسی ي ی  ي ز  يی  ل  ی  يبرر ی  ي ز  يی  ل  ی    ::))11((برر

ميلياردند هفت ، انسانها ی ميلياردندهمه هفت ، انسانها ی همه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

همه ی انسانها ، هفت ميلياردندهمه ی انسانها ، هفت ميلياردند..
   در اين قضيه ، محمول از آِن مجموعه ای خاص به نام در اين قضيه ، محمول از آِن مجموعه ای خاص به نام

ا ق ع ض ع ال يث ن عه ل ت ا ان اان ق ع ض ع ال يث ن عه ل ت ا ان انسان است ولی مجموعه من حيث المجموع موضوع قرار انسان است ولی مجموعه من حيث المجموع موضوع قرار ان
. . گرفته استگرفته است
اژ ا اژا ا ککککااا     - - که موجبه ی که موجبه ی »»هريکهريک««به معنایبه معنای»»همههمه««در اينجا ، واژه یدر اينجا ، واژه ی

هر يک هر يک : : زيرا نمی توان گفتزيرا نمی توان گفت. . کليه است به کار نرفته استکليه است به کار نرفته است
ا ل ف ا ا ا اا ل ف ا ا ا ..از انسان ها ، هفت ميلياردنداز انسان ها ، هفت ميلياردندا

..بنابراين ، قضيه ی شخصيه استبنابراين ، قضيه ی شخصيه است
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حمليه قضايای از مواردی حمليهبررسی قضايای از مواردی ):):22((بررسی ي ی  ي ی از  وار ی  يبرر ی  ي ی از  وار ی  ):):22((برر

اند فانی ، ها انسان ی اندهمه فانی ، ها انسان ی همه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

همه ی انسان ها ، فانی اندهمه ی انسان ها ، فانی اند..
زيرا حکم               زيرا حکم               . . اين قضيه ی مسوره ، موجبه ی کليه استاين قضيه ی مسوره ، موجبه ی کليه است

شدن(( شدنفان ت))فان ا لق ت کل ف يک اديق تبه ا لق ت کل ف يک اديق هبه هه ه همه همه . . به مصاديق يک مفهوم کلی متعلق استبه مصاديق يک مفهوم کلی متعلق است))فانی شدنفانی شدن((
چون چون .  .  ی انسان ها در اينجا به معنی تک تک افراد استی انسان ها در اينجا به معنی تک تک افراد است

ضع عقدال ضعبين عقدال ان((بين انان ل))ان لعقدالح اتفاق))فانفان((عقدالح اتفاقتقارن تقارن تقارن اتفاقی تقارن اتفاقی ) ) فانیفانی((و عقدالحملو عقدالحمل))انسانانسان((بين عقدالوضعبين عقدالوضع
..نيست ، قضيه ی حقيقيه استنيست ، قضيه ی حقيقيه است
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حمليه قضايای از مواردی حمليهبررسی قضايای از مواردی ))33((بررسی ي ی  ي ی از  وار ی  يبرر ی  ي ی از  وار ی  ))33((برر

است خريده منطق کتاب ، دانشجويی استهر خريده منطق کتاب ، دانشجويی هر

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

هر دانشجويی ، کتاب منطق خريده استهر دانشجويی ، کتاب منطق خريده است . .
و و . . در اين قضيه ، حکم از آن مصاديق يک مفهوم کلی استدر اين قضيه ، حکم از آن مصاديق يک مفهوم کلی است

ت ا کليه ی تبه ا کليه ی يابه ع ض ان عن ف ن ياتقا ع ض ان عن ف ن تقا تقارن وصف عنوانی موضوع يا تقارن وصف عنوانی موضوع يا . . موجبه ی کليه استموجبه ی کليه است
  --وصف محمول، تقارن اتفاقی است ، لذا ، قضيه ی وصف محمول، تقارن اتفاقی است ، لذا ، قضيه ی 

ت ا يه تخار ا يه ..خارجيه استخارجيه استخار

133133

www*pnueb*com



حمليه قضايای از مواردی حمليهبررسی قضايای از مواردی ):):44((بررسی ي ی  ي ی از  وار ی  يبرر ی  ي ی از  وار ی  ):):44((برر

برداشتند را ميز اين دانشجويان، برداشتندهمه را ميز اين دانشجويان، همه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

همه دانشجويان، اين ميز را برداشتندهمه دانشجويان، اين ميز را برداشتند..
زيرا مراد، تک تک زيرا مراد، تک تک . . اين قضيه نيز قضيه ی شخصيه استاين قضيه نيز قضيه ی شخصيه است

ت ني ع ض اد تاف ني ع ض اد فاف به يان دانش ی ه ه فبلکه به يان دانش ی ه ه بلکه بلکه همه ی دانشجويان به وصف بلکه همه ی دانشجويان به وصف . . افراد موضوع نيستافراد موضوع نيست
..کلی هستندکلی هستند
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حمليه قضايای از مواردی حمليهبررسی قضايای از مواردی ):):55((بررسی ي ی  ي ی از  وار ی  يبرر ی  ي ی از  وار ی  ):):55((برر

برداشت•• را ميز اين دانشجويی برداشتهر را ميز اين دانشجويی هر

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

. . هر دانشجويی اين ميز را برداشتهر دانشجويی اين ميز را برداشت••
.       .       اين قضيه ، موجبه کليه و يک قضيه ی خارجيه استاين قضيه ، موجبه کليه و يک قضيه ی خارجيه است

ثال خالف به ا اين ثالد خالف به ا اين اد44د اف تک تک به ل اد، اف تک تک به ل ، ، محمول به تک تک افراد ، محمول به تک تک افراد 44در اينجا به خالف مثالدر اينجا به خالف مثال
..موضوع ، اسناد داردموضوع ، اسناد دارد
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بررسی مواردی از قضايای بررسی مواردی از قضايای 
):):66((حمليهحمليه
است فارسی ، استانگليسی فارسی ، انگليسی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

انگليسی ، فارسی استانگليسی ، فارسی است . .
زيرا مراد از موضوع ساختار زيرا مراد از موضوع ساختار . . اين قضيه ، شخصيه استاين قضيه ، شخصيه است

ت ا ه تکل ا ه اژکل اين ن اژي اين ن ت))انگليانگلي((ي ا فا ت، ا فا ، .  .  ، فارسی است، فارسی است))انگليسیانگليسی((يعنی اين واژهيعنی اين واژه..کلمه استکلمه است
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حمليه قضايای از مواردی حمليهبررسي قضايای از مواردی ):):77((بررسي ي ی  ي ی از  وار ي  يبرر ی  ي ی از  وار ي  ):):77((برر

»»است سفيد استبرف سفيد است»»برف صادق است، صادق ،

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

»»صادق است، صادق است» » برف سفيد استبرف سفيد است ، . .

محمولموضوع

بنابراين ، بنابراين ، . . در اينجا ،موضوع، خود يک قضيه حمليه استدر اينجا ،موضوع، خود يک قضيه حمليه است
»           »           اين قضيه ، صادق استاين قضيه ، صادق است««ساختار قضيه به صورت ساختار قضيه به صورت 

.  .  لذا قضيه ی شخصيه استلذا قضيه ی شخصيه است. . می باشدمی باشد
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حمليه قضايای از مواردی حمليهبررسی قضايای از مواردی ):):88((بررسی ي ی  ي ی از  وار ی  يبرر ی  ي ی از  وار ی  ):):88((برر

است کلی ، استجنس کلی ، جنس

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

جنس ، کلی استجنس ، کلی است..
اين قضيه ، به لحاظ مضمون، دارای يکی از دو مضمون اين قضيه ، به لحاظ مضمون، دارای يکی از دو مضمون 

ت ا تزي ا ..زيراستزيراستزي
در اين حالت ، قضيه ی در اين حالت ، قضيه ی . . اين مفهوم ، مفهوم کلی استاين مفهوم ، مفهوم کلی است1)1)

ا اش . . شخصيه استشخصيه استش
مصاديق جنس مثل مفهوم حيوان، مصاديق جنس مثل مفهوم حيوان، ((مفهومی که جنس استمفهومی که جنس است2)2)

مفهوم کلی است مفهوم کلی است ...)...)مفهوم عدد، مفهوم خط ، مفهوم شکلمفهوم عدد، مفهوم خط ، مفهوم شکل
..دراين صورت، قضيه ی مهمله استدراين صورت، قضيه ی مهمله است
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حمليه قضايای از مواردی حمليهبررسی قضايای از مواردی ):):99((بررسی ي ی  ي ی از  وار ی  يبرر ی  ي ی از  وار ی  ):):99((برر

نيست دقيق ، نيستدقيق دقيق ، دقيق

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

دقيق ، دقيق نيستدقيق ، دقيق نيست..
: : اين قضيه ، شخصيه است و ساختار آن به شکل زير استاين قضيه ، شخصيه است و ساختار آن به شکل زير است
اديق آن ،از قضيه اين د ک ت ني دقيق لفظ، اديقاين آن ،از قضيه اين د ک ت ني دقيق لفظ، اين لفظ، دقيق نيست حکم در اين قضيه ،از آِن مصاديق اين لفظ، دقيق نيست حکم در اين قضيه ،از آِن مصاديق اين

يعنی يعنی ((مصاديق دقيق مصاديق دقيق : : چرا که نمی توان گفت چرا که نمی توان گفت . . دقيق نيست دقيق نيست 
اند دقيق که اندچيزهاي دقيق که تناقض))چيزهاي اينکه برای ت، ني دقيق تناقض، اينکه برای ت، ني دقيق ، ، دقيق نيست، برای اينکه تناقض ، دقيق نيست، برای اينکه تناقض ))چيزهايی که دقيق اندچيزهايی که دقيق اند

. . گويی استگويی است
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مبحث قضايا مبحث قضايا ::فصل پنجمفصل پنجم
::بخش سومبخش سوم
کلی کلیاهداف ::اهداف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::اهداف کلیاهداف کلی
:                :                آشنايی با انواع ديگری ازقضايای حملی شامل آشنايی با انواع ديگری ازقضايای حملی شامل 1.1.

لب اب اي لبل اب اي حمل ايجابی و سلبی                                                حمل ايجابی و سلبی                                                ل
حملی اولی ذاتی وشايع صناعی                                  حملی اولی ذاتی وشايع صناعی                                  

اشتقاق اطاة ل اشتقاقح اطاة ل حمل مواطاة و اشتقاق حمل مواطاة و اشتقاق ح
آشنايی با ديدگاه منطقيون متأخر در تحليل قضيه ی سالبة آشنايی با ديدگاه منطقيون متأخر در تحليل قضيه ی سالبة 2.2.

ل ال ل لال ال ل المحمول وساليه محصلهالمحمول وساليه محصلهال
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حمل جهت از قضيه حملاقسام جهت از قضيه ل::اقسام ي از جه  م  لا ي از جه  م  ::ا

ايجابی11 ايجابیحمل موضوع::حمل بر محمول واقعی حمل معنی موضوعبه بر محمول واقعی حمل معنی به

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

به معنی حمل واقعی محمول بر موضوع به معنی حمل واقعی محمول بر موضوع ::حمل ايجابیحمل ايجابی1.1.
» » . . الف ، ب استالف ، ب است««: : مثالمثال.  .  استاست

لب22 لبل ب::ل ل ل لب نف ن ببه ل ل لب نف ن به به معنی نفی و سلب حمل محمول بر به معنی نفی و سلب حمل محمول بر ::حمل سلبیحمل سلبی2.2.
»»..الف ، ب نيستالف ، ب نيست« « : : مثالمثال.  .  موضوع استموضوع است
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::اقسام قضيه از جهت حملاقسام قضيه از جهت حمل

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

حمل ايجابی            قضيه ی موجبهحمل ايجابی            قضيه ی موجبه
ییحمل سلبی              قضيه ی سالبهحمل سلبی              قضيه ی سالبه

تفاوت عمده قضيه موجبه و سالبه در شرايط صدق آنهاستتفاوت عمده قضيه موجبه و سالبه در شرايط صدق آنهاست
است1.1. موضوع وجود به مشروط ، موجبه ی قضيه استصدق موضوع وجود به مشروط ، موجبه ی قضيه ..صدق وع 1.1. و رو ب وجو  وجب   ي ی  وع ق  و رو ب وجو  وجب   ي ی  ..ق 
وقتی وقتی . . صدق قضيه سالبه ، مشروط به وجود موضوع نيستصدق قضيه سالبه ، مشروط به وجود موضوع نيست2.2.

: : يعنیيعنی» » الف ، ب نيستالف ، ب نيست««::می گوييممی گوييم م می ییی
..نيستنيست» » بب««الف وجود دارد ولی الف وجود دارد ولی ––
..باشدباشد» » بب««اساساً الفی وجود ندارد تا اساساً الفی وجود ندارد تا ––
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ل ال ة ال ل ال

است بيان قابل صورت دو به موضوع از محمول استسلب بيان قابل صورت دو به موضوع از محمول ::سلب

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور :سالبه ی محصله و سالبة المحمول
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::سلب محمول از موضوع به دو صورت قابل بيان استسلب محمول از موضوع به دو صورت قابل بيان است
سالبه ی محّصله که سلِب حمل به سالبه ی محّصله که سلِب حمل به : : »»الف،ب نيستالف،ب نيست««1)1)

ت ا اق تن ا اق تن ا يط ب لب ت تبه ا يط ب لب ت به ..و به صورت سلبی بسيط استو به صورت سلبی بسيط است. . معنی واقعی استمعنی واقعی است
سالبة المحمول که به آن سلب سالبة المحمول که به آن سلب : : »»الف، غير ب استالف، غير ب است««2)2)

ا ل ل اق ک اگ ل ل اق ک عددی نيز گويند که در واقع حمِل سلب است و در عددی نيز گويند که در واقع حمِل سلب است و در گ
..صورت قضيه موجبه استصورت قضيه موجبه است
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: : قضيه ی موجبه و سالبه قضيه ی موجبه و سالبه 
:تفاوت عمده سالبه محصله و سالبة المحمول 

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

تفاوت در تحليل معنا شناختی اين دو قضيه تفاوت در تحليل معنا شناختی اين دو قضيه 1)1)
سالبة المحمول به خالف سالبه محصله در حکم سالبة المحمول به خالف سالبه محصله در حکم 2)2) مم))

..موجبه استموجبه است
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المحمول سالبة و محصلة ی سالبه المحمولتفاوت سالبة و محصلة ی سالبه ::تفاوت سالبه ی محصلة و سالبة المحمولتفاوت سالبه ی محصلة و سالبة المحمول::تفاوت

سبزواری حکيم ، قضيه دو اين شناختی معنا تحليل سبزواریدر حکيم ، قضيه دو اين شناختی معنا تحليل در

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

در تحليل معنا شناختی اين دو قضيه ، حکيم سبزواری              در تحليل معنا شناختی اين دو قضيه ، حکيم سبزواری              
::می گويد می گويد 

د دا د له ا يل ت لب دد دا د له ا يل ت لب ::در سلب تحصيلی چهار مرحله وجود دارددر سلب تحصيلی چهار مرحله وجود دارد::د
))الفالف((تصور موضوع تصور موضوع 1)1)
))بب((تصور محمولتصور محمول2)2)
))ب بودن الفب بودن الف((تصور نسبت ايجابی بين آن دوتصور نسبت ايجابی بين آن دو3)3) و)) ن ين ی ي وور ن ين ی ي ن((ور نو ))و
سلب و رفع  اين نسبتسلب و رفع  اين نسبت4)4)
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دارد وجود مرحله پنج المحمول، سالبة دارددر وجود مرحله پنج المحمول، سالبة ::در

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::در سالبة المحمول، پنج مرحله وجود دارددر سالبة المحمول، پنج مرحله وجود دارد
))الفالف((تصور موضوعتصور موضوع1)1)

لل ))بب((تصور محمول تصور محمول 2)2)
))ب بودن الفب بودن الف((تصور نسبت ايجابی بين آن دو تصور نسبت ايجابی بين آن دو 3)3)
))ب نبودن الفب نبودن الف((تصور سلب اين نسبت تصور سلب اين نسبت 4)4)
موضوع5)5) بر سلبی نسبت اين موضوعحمل بر سلبی نسبت اين حمل حمل اين نسبت سلبی بر موضوعحمل اين نسبت سلبی بر موضوع5)5)
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المحمول سالبة و محصله ی سالبه المحمولتفاوت سالبة و محصله ی سالبه ول::تفاوت ب  ب ی  و  ولو  ب  ب ی  و  ::و 

:  :  در تفاوت ساختار صوری اين دو قضيه ، حکيم سبزواری می گويددر تفاوت ساختار صوری اين دو قضيه ، حکيم سبزواری می گويد

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

وي ی ری بزو يم ي و ين وری ر و وير ی ری بزو يم ي و ين وری ر و ر
موجبه ی سالبة المحمول از جهت اينکه متضمن ربط سلب است، موجبه ی سالبة المحمول از جهت اينکه متضمن ربط سلب است، 

.  .  مقتضی وجود موضوع استمقتضی وجود موضوع است
::دو مثالدو مثال

))مجيد، توانا نيستمجيد، توانا نيست((»»بب««ليس ليس »»جج««1.1.

))مجيد، ناتوان استمجيد، ناتوان است((»»ليس بليس ب««هوهو»»جج««2.2.
 درسالبة المحمول گاهی دچار تناقض می شويم برای رهايی از درسالبة المحمول گاهی دچار تناقض می شويم برای رهايی از

د نا له ه ال ه ان ت تناقض ن دن نا له ه ال ه ان ت تناقض ن هن ال د هن ال د ن چون در سالبه چون در سالبه . . چنين تناقضی می توان به سالبه محصله پناه برد چنين تناقضی می توان به سالبه محصله پناه برد 
و السلُب خذه سالباً و السلُب خذه سالباً ((محصله، وجود موضوع ، شرط نيستمحصله، وجود موضوع ، شرط نيست

))محّصالًمحّصالً
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صناعی وشايع ذاتی اولی :حمل

است مفهوم و تعريف مقام در که است استحملی مفهوم و تعريف مقام در که است حکمحکم((حملی

ی يع  ی و ا ی  :ل او
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

 هوم ري و  م  ر  هوم ی    ري و  م  ر  م م ((ی   
مانند حمل مانند حمل ) ) به اتحاد مفهومی موضوع و محمولبه اتحاد مفهومی موضوع و محمول

ف حمل اولی درعلوم کاربرد ندارد ف بر معرَّ ف حمل اولی درعلوم کاربرد نداردمعّرِ ف بر معرَّ .  .  معّرِ م مِ ِ
..انسان ،حيوان ناطق استانسان ،حيوان ناطق است::مثالمثال

حکم به اين که حکم به اين که ((حملی که درمقام تحقّق و وجود استحملی که درمقام تحقّق و وجود است مم((مم
))موضوع از مصاديق محمول استموضوع از مصاديق محمول است

هر هر : : مثالمثال. . حمل شايع در علوم وفنون کاربرد داردحمل شايع در علوم وفنون کاربرد دارد م مع ع
..فلزی رسانا استفلزی رسانا است
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صناعی وشايع ذاتی اولی صناعیحمل وشايع ذاتی اولی ::حمل ی يع  ی و ا ی  یل او يع  ی و ا ی  ::ل او
محمول در حمل اولی يا همان موضوع است ازنظر محمول در حمل اولی يا همان موضوع است ازنظر 1.1.

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ر ز وع و ن ي ی و ر رو ز وع و ن ي ی و ر و
.  .  مفهوم و يا ازاجزای ماهوی آن مفهوم و يا ازاجزای ماهوی آن 

حمل اولی ذاتی، صدق منطقی دارد وصدق آن             حمل اولی ذاتی، صدق منطقی دارد وصدق آن             2.2.
ا ل ا آ ا ل ل ا اا ل ا آ ا ل ل ا ..بی نياز از دليل است ، صدق آن اّولی استبی نياز از دليل است ، صدق آن اّولی استا

محمول، ذاتی محمول، ذاتی . (. (حمل اولی ذاتی درمقام تعريف استحمل اولی ذاتی درمقام تعريف است3.3.
است استموضوع ))موضوع

ويژگی های 
حمل اولی

.).)موضوع استموضوع است
» » الف به معنای ب استالف به معنای ب است««حمل اولی ذاتی را به صورت حمل اولی ذاتی را به صورت 4.4.

..نيز می توان ترجمه کردنيز می توان ترجمه کرد ر رج ن و ی ريز رج ن و ی يز
حمل اولی ذاتی هرچند صدق منطقی دارد ولی مفيد علم حمل اولی ذاتی هرچند صدق منطقی دارد ولی مفيد علم 5.5.

..بيشتری نيستبيشتری نيست
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:  :  حمل اولی ذاتی و شايع صنايعی حمل اولی ذاتی و شايع صنايعی 

: نسبت بين حمل اولی ذاتی و شايع صناعی 

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

تمايز بين اين دو نوع حمل در فهم مسائل فلسفی و کالمی اهميت تمايز بين اين دو نوع حمل در فهم مسائل فلسفی و کالمی اهميت 1)1)
.).)بسياری از پارادوکس ها ريشه در عدم تمايز اين دو داردبسياری از پارادوکس ها ريشه در عدم تمايز اين دو دارد((دارددارد م(( مپ ))پ

.  .  حمل اولی ذاتی و حمل شايع صناعی از نظر مفهوم تغاير دارندحمل اولی ذاتی و حمل شايع صناعی از نظر مفهوم تغاير دارند2)2)
حمل اولی ذاتی بنا به تعريف غيراز حمل شايع است حمل اولی حمل اولی ذاتی بنا به تعريف غيراز حمل شايع است حمل اولی 

مصداق مقام در شايع وحمل است مفهوم مقام در مصداقذاتی مقام در شايع وحمل است مفهوم مقام در ..ذاتی در مقام مفهوم است وحمل شايع در مقام مصداق ذاتی در مقام مفهوم است وحمل شايع در مقام مصداق ذاتی
نسبت بين حمل اولی و حمل شايع، عموم و خصوص من وجه نسبت بين حمل اولی و حمل شايع، عموم و خصوص من وجه 3)3)

..استاست
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شايع حمل و ذاتی اولی حمل شايعنسبت حمل و ذاتی اولی حمل يع::نسبت ل  ی و  ا ی  ل او يعب  ل  ی و  ا ی  ل او ::ب 
بنابراين است وجه من خصوص و عموم ، حمل دو اين ی رابطه بنابراينچون است وجه من خصوص و عموم ، حمل دو اين ی رابطه ::چون

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ين بر ن وج  ب وص  وم و  ل   و  ين  ب ی  ينچون ر بر ن وج  ب وص  وم و  ل   و  ين  ب ی  ::چون ر
برخی از قضايا هم به نحو حمل اولی صادق اند وهم به نحو حمل برخی از قضايا هم به نحو حمل اولی صادق اند وهم به نحو حمل 1.1.

چون کلی هم به لحاظ مفهوم کلی چون کلی هم به لحاظ مفهوم کلی »»کلی ، کلی استکلی ، کلی است««::شايع  مانندشايع  مانند یيعيع یی یی هوم ب م ی یچون هوم ب م ی چون
است وهم مصداقاست وهم مصداق

هر ايرانی ، هر ايرانی ، ««::مانندمانند..برخی از قضايا تنها متضمن حمل شايع اندبرخی از قضايا تنها متضمن حمل شايع اند2.2. عع
»»..آسيايی استآسيايی است

جزئی، جزئی، ««::مانندمانند. . برخی از قضايا تنها به حمل اولی صادق اندبرخی از قضايا تنها به حمل اولی صادق اند3.3.
»»..جزئی ، کلی استجزئی ، کلی است««ولی به حمل شايع ولی به حمل شايع » » ..جزئی استجزئی است
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::بررسی چند مثال در حمل اولی و حمل شايع بررسی چند مثال در حمل اولی و حمل شايع 

»»است فعل استفعل، فعل حال»»فعل، و است اولی حمل به قضيه حالاين و است اولی حمل به قضيه اين

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

»» ل ل ل  ل » » ل  ی  و  و ل  ي ب  ل ين  ی  و  و ل  ي ب  ين 
آنکه به حمل شايع، در حالی که در تقسيم بندی کلمه به آنکه به حمل شايع، در حالی که در تقسيم بندی کلمه به 

يعنی ساختارآن ، اسم يعنی ساختارآن ، اسم ..، اسم است، اسم است» » اسم، فعل، حرفاسم، فعل، حرف«« مممممم
..استاست

»»ممحرف، اسم حرف، اسم ««به حمل اولی ذاتی ولی به حمل اولی ذاتی ولی »»حرف،حرف استحرف،حرف است
به حمل شايع به حمل شايع » » استاست

»»نامفهوم، نامفهوم نامفهوم، نامفهوم ««به حمل اولیبه حمل اولی»»نامفهوم ، نامفهوم استنامفهوم ، نامفهوم است م مم مم مم م
به حمل شايع به حمل شايع »»استاست
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اشتقاق حمل و مواطاة اشتقاقحمل حمل و مواطاة ق::حمل ل ا ة و  وا قل  ل ا ة و  وا ::ل 

مواطاة مواطاةحمل ی::حمل واسطه بدون و حقيق طور به محمول یاگر واسطه بدون و حقيق طور به محمول اگر اگر محمولی به طور حقيقی و بدون واسطه ی اگر محمولی به طور حقيقی و بدون واسطه ی : : حمل مواطاةحمل مواطاة
.  .  امری بر موضوع حمل شود، آن را حمل مواطاة گويندامری بر موضوع حمل شود، آن را حمل مواطاة گويند

است««مانندمانند دانا استانسان، دانا است««،،»»انسان، کوشا ، استمجيد کوشا ، »»مجيد و ن  ن   و جي     جي  
اين همان استاين همان است. (. (حمل مواطاة را حمل هوهو نيز می گويندحمل مواطاة را حمل هوهو نيز می گويند(.(.

اشتقاق اشتقاقحمل بر::حمل متوقف موضوعی بر شيئی حمل صحت براگر متوقف موضوعی بر شيئی حمل صحت اگر

حمل شايع

اگر صحت حمل شيئی بر موضوعی متوقف بر اگر صحت حمل شيئی بر موضوعی متوقف بر ::حمل اشتقاقحمل اشتقاق
وجود واسطه ای باشد مانند حمل دانش بر انسان که به لفظی وجود واسطه ای باشد مانند حمل دانش بر انسان که به لفظی 

مجيد، مجيد، ««. . حمل اشتقاق گويندحمل اشتقاق گويند..نيازمند استنيازمند است» » دارایدارای««مانندمانند
» » صاحب علم استصاحب علم است

نيز می نامندنيز می نامند»»ذوهوذوهو««حمل اشتقاق را حملحمل اشتقاق را حمل..
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منطق استداللمنطق استدالل: : فصل پنجم فصل پنجم 
  قضايای شرطیقضايای شرطی: : بخش چهارم بخش چهارم 
کلی کلیاهداف ::اهداف

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::اهداف کلیاهداف کلی
   شناخت قضايای شرطی و اقسام آن شناخت قضايای شرطی و اقسام آن

ط ش ا ا ق کذ ق ط ا ش ا طش ش ا ا ق کذ ق ط ا ش ا ش شناخت شرايط صدق و کذب درقضايای شرطیشناخت شرايط صدق و کذب درقضايای شرطی
  آشنايی با واژه ها ، مفاهيم و اصطالحات اين بخشآشنايی با واژه ها ، مفاهيم و اصطالحات اين بخش
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دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور :اقسام قضيه شرطی
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

   قضيه ای که در آن به اتصال دو نسبت قضيه ای که در آن به اتصال دو نسبت : : شرطی متصله شرطی متصله
است شده استحک شده ..حکم شده استحکم شده استحک

   قضيه ای که در آن به انفصال و جدايی قضيه ای که در آن به انفصال و جدايی : : شرطی منفصله شرطی منفصله
ت ا ش ک ت ن ن تا ا ش ک ت ن ن ..دو يا چند نسبت حکم شده استدو يا چند نسبت حکم شده استا
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:قضيه ی شرطی 

متصله متصلهشرطی به::شرطی خبری صدق به آن در که است ای بهقضيه خبری صدق به آن در که است ای قضيه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

قضيه ای است که در آن به صدق خبری به قضيه ای است که در آن به صدق خبری به ::شرطی متصلهشرطی متصله
. . فرض صدق خبر ديگرحکم شده استفرض صدق خبر ديگرحکم شده است

له ت ط ش ادی ن لهاختا ت ط ش ادی ن د««اختا ، آنگا ت، ا ب ، الف داگ ، آنگا ت، ا ب ، الف اگ اگرالف ، ب است، آنگاه ج، د اگرالف ، ب است، آنگاه ج، د ««ساختار نمادی شرطی متصلهساختار نمادی شرطی متصله
»»استاست

PPققQQگ گال ))QQPP((ال PP::مقدممقدمQ   Q   ::تالی   می گوييمتالی   می گوييم) :) :QQ      PP((
  هر يک از مقدم يا تالی يک قضيه حملی کامل استهر يک از مقدم يا تالی يک قضيه حملی کامل است..
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متصله شرطی ی :قضيه

قضيه::لزومیلزومی باشد، تالزم ، نسبت دو بين مصاحبت قضيهاگر باشد، تالزم ، نسبت دو بين مصاحبت اگر

ی  ر :ي ی 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

اگر مصاحبت بين دو نسبت ، تالزم باشد، قضيه اگر مصاحبت بين دو نسبت ، تالزم باشد، قضيه ::لزومیلزومی
اگر اين عدد زوج باشد، اگر اين عدد زوج باشد، « « ::مثالمثال. . شرطی ، لزومی استشرطی ، لزومی است

است قسمت قابل دو بر استآنگاه قسمت قابل دو بر »»آنگاه »»..آنگاه بر دو قابل قسمت استآنگاه بر دو قابل قسمت است
اگر مصاحبت بين دو نسبت ، صرفاً تقارن اتفاقی اگر مصاحبت بين دو نسبت ، صرفاً تقارن اتفاقی : : اتفاقی اتفاقی 

ت ا اتفاق ، له ت قضيه تباشد، ا اتفاق ، له ت قضيه ز««::ثالثالباشد، ر ا زاگر ر ا اگر اگر امروز اگر امروز ««::مثالمثال..باشد، قضيه متصله ، اتفاقی استباشد، قضيه متصله ، اتفاقی است
»»چهارشنبه باشد، درس منطق داريم چهارشنبه باشد، درس منطق داريم 
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:مقايسه انواع شرطيه با حمليّه

است1)1) شأن هم حقيقيه حمليه قضيه با لزوميه متصله استقضيه شأن هم حقيقيه حمليه قضيه با لزوميه متصله قضيه

ع
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

. . قضيه متصله لزوميه با قضيه حمليه حقيقيه هم شأن استقضيه متصله لزوميه با قضيه حمليه حقيقيه هم شأن است1)1)
..قضيه متصله اتفاقيه با قضيه خارجيه هم شأن استقضيه متصله اتفاقيه با قضيه خارجيه هم شأن است2)2)
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متصله شرط در متصلهکيف شرط در ::کيف ::کيف در شرطی متصلهکيف در شرطی متصله
ooحکم::موجبهموجبه نسبت دو اتصال به موجبه شرط حکمدر نسبت دو اتصال به موجبه شرط در

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ooدر شرطی موجبه به اتصال دو نسبت حکم در شرطی موجبه به اتصال دو نسبت حکم ::موجبهموجبه
اگر عددی زوج باشد آنگاه بر دو قابل اگر عددی زوج باشد آنگاه بر دو قابل ««. . می شودمی شود

است استقسمت »»قسمت قضيه شرطی 
»»قسمت استقسمت استل

oo در شرطی سالبه ، به رفع اتصال دو نسبت در شرطی سالبه ، به رفع اتصال دو نسبت : : سالبه سالبه
د ش دک ش تک ا ن دد ن ا اگ ت ن ن تن ا ن دد ن ا اگ ت ن ن ن

متصله به
لحاظ کيفيت

چنين نيست اگر اين عدد پنج است، چنين نيست اگر اين عدد پنج است، ««..حکم می شودحکم می شود
»»..آنگاه بر دو قابل قسمت استآنگاه بر دو قابل قسمت است

159159

www*pnueb*com



متصله شرطی در متصلهکّم شرطی در ::کّم ی  ر ر  ی م  ر ر  ::م 
در است، حمليه قضيه در که آنگونه را سور وجود دربرخی است، حمليه قضيه در که آنگونه را سور وجود برخی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

 ر ي   ي  ر  و   ور ر  ی وجو  ر بر ي   ي  ر  و   ور ر  ی وجو  بر
..قضيه ی شرطی انکار کرده اندقضيه ی شرطی انکار کرده اند

وسور دارند سور هم شرطی قضايای که اند گفته وسوربرخی دارند سور هم شرطی قضايای که اند گفته ور برخی ر و ور  م  ی  ر ی  ي ی     ور بر ر و ور  م  ی  ر ی  ي ی     بر
مبيّن اين است که اتصال يا عدم اتصال ـ که متعلق حکم مبيّن اين است که اتصال يا عدم اتصال ـ که متعلق حکم 

شرطی است ـ در همه ی شرايط ، احوال و زمانهاست يا شرطی است ـ در همه ی شرايط ، احوال و زمانهاست يا 
خير؟ خير؟ 

ججاگر اين عدد زوج باشد ، بردو قابل قسمت اگر اين عدد زوج باشد ، بردو قابل قسمت ««هر گاههر گاه::مثالمثال
»»استاست
»»..اگر هوا ابری باشد، آنگاه باران می بارداگر هوا ابری باشد، آنگاه باران می بارد««گاهیگاهی
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متصله شرطی در کذب و متصلهصدق شرطی در کذب و ::صدق ی  ر ر  ب  ی ق و  ر ر  ب  ::ق و 
مراد ازصدق و کذب قضايای شرطی ، صدق و کذب مقدمات آن نيست مراد ازصدق و کذب قضايای شرطی ، صدق و کذب مقدمات آن نيست 

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ي ن ب و ق ی ر ی ي ب و ق ز ير ن ب و ق ی ر ی ي ب و ق ز ر
بلکه مراد از صدق ، مطابقت اتصال با واقع و مراد از کذب، بلکه مراد از صدق ، مطابقت اتصال با واقع و مراد از کذب، 

.  .  عدم مطابقت اتصال با واقع استعدم مطابقت اتصال با واقع است
ا ق ا ا ا ل ط اش ق ا ا ا ل ط سه وضعيت شرطی متصله ی صادق بر اساس وضعيت مقدماتسه وضعيت شرطی متصله ی صادق بر اساس وضعيت مقدماتش

اگر اکسيژن جزء آب است، آنگاه آب مرکب اگر اکسيژن جزء آب است، آنگاه آب مرکب : : هر دو صادق هستندهر دو صادق هستند1)1)
..استاستاستاست

اگر تمدن به آدم کشی است،همه ی درندگان اگر تمدن به آدم کشی است،همه ی درندگان : : هردو کاذب هستندهردو کاذب هستند2)2)
..متمدن اندمتمدن اند نن

اگر هندسه منطق است، پس اگر هندسه منطق است، پس ««: : مقدم کاذب ولی تالی صادق استمقدم کاذب ولی تالی صادق است3)3)
»»..هندسه علم استهندسه علم است
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صادق تصله ط ش د اتفاقيه يّه لز ت :تفا

بيان صادق متصله شرطی مقدمات وضعيت مورد در بيانآنچه صادق متصله شرطی مقدمات وضعيت مورد در آنچه

:تفاوت لزوميه و اتفاقيه در شرطی متصله صادق
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

 آنچه در مورد وضعيت مقدمات شرطی متصله صادق بيان آنچه در مورد وضعيت مقدمات شرطی متصله صادق بيان
در شرطی متصله اتفاقيه ، در شرطی متصله اتفاقيه ، . . شد در مورد لزوميه استشد در مورد لزوميه است

آن جزء دو اگر تنها و اگر که است صادق وقتی آنقضيه جزء دو اگر تنها و اگر که است صادق وقتی قضيه وقتی صادق است که اگر و تنها اگر دو جزء آن قضيه وقتی صادق است که اگر و تنها اگر دو جزء آن قضيه
)                                 )                                 ازديدگاه منطق قديمازديدگاه منطق قديم. (. (صادق باشدصادق باشد

اين از اتفاقيه و لزوميه بين ، جديد منطق ديدگاه از ايناّما از اتفاقيه و لزوميه بين ، جديد منطق ديدگاه از اما از ديدگاه منطق جديد ، بين لزوميه و اتفاقيه از اين اما از ديدگاه منطق جديد ، بين لزوميه و اتفاقيه از اين اّما
..جهت تفاوتی نيستجهت تفاوتی نيست
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مقدمات وضعيت اساس بر شرطی نتايج مقدماتجدول وضعيت اساس بر شرطی نتايج ::جدول ي  س و ی بر  ر يج  ول  ي ج س و ی بر  ر يج  ول  ::ج

متصله متصلهشرطی مقدممقدمتالیتالیشرطی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

صصصصصص

شرطی متصلهشرطی متصله
P        Q         P        Q         

تالیتالی
QQ

مقدممقدم
PP

صصکککک
صصصصصص

صص
کک

صص
کک

کک
کک

صادق: ص 
کاذب:ک
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::قضيه شرطی منفصلهقضيه شرطی منفصله

و عناد به آن در که است ای قضيه ، منفصله ی وقضيه عناد به آن در که است ای قضيه ، منفصله ی قضيه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

 قضيه ی منفصله ، قضيه ای است که در آن به عناد و قضيه ی منفصله ، قضيه ای است که در آن به عناد و
به عبارت به عبارت . . جدايی دو يا چند نسبت خبری حکم شده استجدايی دو يا چند نسبت خبری حکم شده است

به است شده خبری صدق به حکم ، منفصله در ، بهديگر است شده خبری صدق به حکم ، منفصله در ، ديگر ، در منفصله ، حکم به صدق خبری شده است به ديگر ، در منفصله ، حکم به صدق خبری شده است به ديگر
.  .  شرط عدم صدق قضيه ی ديگرشرط عدم صدق قضيه ی ديگر

را له نف اجزای از راهريک له نف اجزای از ي»»ؤلّفهؤلّفه««هريک ينا نا می ناميممی ناميم»»مؤلفهمؤلفه««هريک از اجزای منفصله راهريک از اجزای منفصله را..
 يا الف، ب است و يا ج ، داستيا الف، ب است و يا ج ، داست« « ::ساختار منفصله ساختار منفصله««

P V Q::شکل نمادیشکل نمادی
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منفصله :اقسام

نه::حقيقيهحقيقيه و شوند جمع هم با نه که خبری نسبت دو نهبين و شوند جمع هم با نه که خبری نسبت دو بين

:اقسام منفصله
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

بين دو نسبت خبری که نه با هم جمع شوند و نه بين دو نسبت خبری که نه با هم جمع شوند و نه ::حقيقيهحقيقيه
..رفع می گردندرفع می گردند

ال ة الان ة ند::ان ش ن ه با که ی خب بت ن د ندبين ش ن ه با که ی خب بت ن د بين بين دو نسبت خبری که با هم جمع  نمی شوند بين دو نسبت خبری که با هم جمع  نمی شوند ::مانعة الجمعمانعة الجمع
.  .  ولی رفع می گردندولی رفع می گردند

ل ال ة لا ال ة شا ا شک ا ک بين دو نسبت خبری که با هم جمع می شوند بين دو نسبت خبری که با هم جمع می شوند ::مانعة الخلومانعة الخلو
..ولی رفع نمی گردندولی رفع نمی گردند
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:قضيه منفصله حقيقيه 

به شده حکم نسبت دو عناد به آن در که است ای بهقضيه شده حکم نسبت دو عناد به آن در که است ای قضيه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

 قضيه ای است که در آن به عناد دو نسبت حکم شده به قضيه ای است که در آن به عناد دو نسبت حکم شده به
گونه ای که نه می توانند هر دو صادق باشند و نه                گونه ای که نه می توانند هر دو صادق باشند و نه                

باشند کاذب هردو توانند باشندمی کاذب هردو توانند يرتفعان((می وال يجتمعان يرتفعانال وال يجتمعان ))ال )           )           ال يجتمعان وال يرتفعانال يجتمعان وال يرتفعان((می توانند هردو کاذب باشندمی توانند هردو کاذب باشند
..اين عدد يا زوج است يا فرداين عدد يا زوج است يا فرد: : مثالمثال

اند نقيض ه به بت ن ، له نف قضيه ی ؤلفه اندد نقيض ه به بت ن ، له نف قضيه ی ؤلفه د دو مؤلفه ی قضيه منفصله ، نسبت به هم نقيض انددو مؤلفه ی قضيه منفصله ، نسبت به هم نقيض اند..
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الجمع مانعة الجمعمنفصله مانعة ::منفصله مانعة الجمعمنفصله مانعة الجمع::منفصله
به شده حکم نسبت دو بين عناد به آن در که ای بهقضيه شده حکم نسبت دو بين عناد به آن در که ای قضيه

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

م  ب               ب  و  ن ب  بين  ر  ی   م  ب              ي  ب  و  ن ب  بين  ر  ی   ي 
هر چند ارتفاع هر چند ارتفاع . . گونه ای که اجتماع آن دو نسبت محال استگونه ای که اجتماع آن دو نسبت محال است

))اليجتمعان و لکن يرتفعاناليجتمعان و لکن يرتفعان. (. (آنها محال نيستآنها محال نيست ))((
           منفصله مانعة الجمع مبيّن اين است که دو نسبت خبری         منفصله مانعة الجمع مبيّن اين است که دو نسبت خبری

ممنمی توانند، با هم صادق باشند اّما هر دو می توانند کاذب نمی توانند، با هم صادق باشند اّما هر دو می توانند کاذب 
..باشندباشند

 ععمنفصله مانعة الجمع بين دو مؤلفه ای است که رابطه ی آنها منفصله مانعة الجمع بين دو مؤلفه ای است که رابطه ی آنها
اين شکل يا مثلث است يا اين شکل يا مثلث است يا ::مثالمثال..با يکديگر تضاد استبا يکديگر تضاد است

مربعمربع
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الخلو مانعة :منفصله

حکم کذب جهت از قضيه دو عناد به آن در که است ای حکمقضيه کذب جهت از قضيه دو عناد به آن در که است ای قضيه

:منفصله مانعة الخلو
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

م  ب  ز جه  ي  و  ن ب   ر  ی    م ي  ب  ز جه  ي  و  ن ب   ر  ی    ي 
منفصله مانعة الخلو، مبيّن اين است که يکی از منفصله مانعة الخلو، مبيّن اين است که يکی از . . شده استشده است

يعنی هر دو نمی تواند يعنی هر دو نمی تواند ..دو نسبت خبری لزوماً صادق استدو نسبت خبری لزوماً صادق است
اليرتفعان اليرتفعان . (. (کاذب باشد، بلکه يکی از آنها حتماً صادق استکاذب باشد، بلکه يکی از آنها حتماً صادق است

))ولکن يجتمعانولکن يجتمعان
. . زير يا در درياست يا غرق نمی شودزير يا در درياست يا غرق نمی شود: : مثالمثال

همراه بيماری از پزشک می پرسد چه کسی نزد همراه بيماری از پزشک می پرسد چه کسی نزد ::مثال ديگرمثال ديگر
يعنی بدون يعنی بدون » » بب««شما يا آقایشما يا آقای::بيمار بماند؟ پزشک می گويدبيمار بماند؟ پزشک می گويد

..همراه نباشد ولی اگر دو نفر باشد مشکل نيستهمراه نباشد ولی اگر دو نفر باشد مشکل نيست

168168

www*pnueb*com



منفصله قضيه در کذب و :صدق

است متصله مانند منفصله در کيف و استکّم متصله مانند منفصله در کيف و کّم

:صدق و کذب در قضيه منفصله
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

. . کم و کيف در منفصله مانند متصله استکم و کيف در منفصله مانند متصله است
صدق و کذب را براساس تعريف هر يک از اقسام می توان صدق و کذب را براساس تعريف هر يک از اقسام می توان 

د ن ا تخ دا ن ا تخ ..استخراج نموداستخراج نمودا
در منطق جديد، نظر به اينکه مانعة الخلو اصالت دارد، در منطق جديد، نظر به اينکه مانعة الخلو اصالت دارد، 

ا ک ا اگا ا آ ق ط ا اش ک ا اگا ا آ ق ط ا ..شرايط صدق آن را جداگانه بيان کرده اندشرايط صدق آن را جداگانه بيان کرده اندش
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::جدول شرايط صدق اقسام سه گانه قضيه ی منفصله جدول شرايط صدق اقسام سه گانه قضيه ی منفصله 
مؤلفه ی اولمؤلفه ی اولاقسام منفصله          اقسام منفصله          
»»الف، ب استالف، ب است««

مؤلفه ی دوممؤلفه ی دوم
»»ج،د استج،د است««

يا الف، ب است يا الف، ب است ««
»»يا ج ، د استيا ج ، د است

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

صصمنفصله حقيقيهمنفصله حقيقيه11
صص
کک

صص
کک

کک
صص

کک
کک

صص
کک

صص
کک

صصصصمنفصله مانعةمنفصله مانعة22
کک

کک

صصالجمعالجمع
کک
کک

کک
صص
کک

صص
صص
صص

منفصله مانعةمنفصله مانعة33
الخلوالخلو

صص
صص
کک

صص
کک
صص

صص
صص
صص
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::قضيه ی منحرفةقضيه ی منحرفة
قضيه ای است که از ساختار درست منطقی خود خارج شده ، به عبارت قضيه ای است که از ساختار درست منطقی خود خارج شده ، به عبارت 

ندارد را خودش منطق جايگاه آن سور که است ای قضيه نداردديگر، را خودش منطق جايگاه آن سور که است ای قضيه ديگر،

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

.  .  ديگر، قضيه ای است که سور آن جايگاه منطقی خودش را نداردديگر، قضيه ای است که سور آن جايگاه منطقی خودش را ندارد
  برای رفع اين مشکل ، بايد قضايا را به ساختار منطقی آنها تأويل کردبرای رفع اين مشکل ، بايد قضايا را به ساختار منطقی آنها تأويل کرد  .  .

.  .  اين عمل را اصطالحاً ترجمه از زبان طبيعی به زبان منطقی می خوانيم اين عمل را اصطالحاً ترجمه از زبان طبيعی به زبان منطقی می خوانيم 
»»فقط انسان، دانشجو استفقط انسان، دانشجو است««--11::مثالمثال

»»..انسان دانشجو است وغير انسان دانشجو نيستانسان دانشجو است وغير انسان دانشجو نيست««به زبان منطقی چنين است به زبان منطقی چنين است 
نيست««--22 کوشا دانشجويی نيستهر کوشا دانشجويی »»هر »»..هر دانشجويی کوشا نيستهر دانشجويی کوشا نيست««--22

برخی دانشجويان کوشا هستند و برخی دانشجويان برخی دانشجويان کوشا هستند و برخی دانشجويان ««به زبان منطقی چنين است به زبان منطقی چنين است 
..، کوشا نيستند، کوشا نيستند
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منطق استنتاجمنطق استنتاج: : فصل ششم فصل ششم 

کلی کلیاهداف ::اهداف
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور استدالل های مباشر

مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

::اهداف کلیاهداف کلی
شناخت استدالل مباشر و اقسام آن شناخت استدالل مباشر و اقسام آن 1.1.

لف ا ا ا ک گا ا لفآگا ا ا ا ک گا ا آگا آگاهی از ديدگاه حکما درباب نسبت های مختلفآگاهی از ديدگاه حکما درباب نسبت های مختلف2.2.
آشنايی با واژه ها، مفاهيم و اصطالحات اين فصلآشنايی با واژه ها، مفاهيم و اصطالحات اين فصل3.3.
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. . مهمترين فعاليت ذهن ما استنتاج و استدالل استمهمترين فعاليت ذهن ما استنتاج و استدالل است: : استدالل مباشراستدالل مباشر
به هاي ديق ت يا ديق ت از ذهن يدن ن ي تنتا بها هاي ديق ت يا ديق ت از ذهن يدن ن ي تنتا ا  استنتاج يعنی رسيدن ذهن از تصديقی و يا تصديق هايی به استنتاج يعنی رسيدن ذهن از تصديقی و يا تصديق هايی به

تصديق جديدتصديق جديد
::انواع استداللانواع استدالل

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

استدالل مباشر استدالل مباشر : : استدالل از قضيه ای واحد به قضيه ای ديگراستدالل از قضيه ای واحد به قضيه ای ديگر1)1)
تناقض ، تضاد ، داخل تحت تضاد، تداخل، تناقض ، تضاد ، داخل تحت تضاد، تداخل، : : يا بسيط شامليا بسيط شامل

عکس مستوی ، عکس نقيض موافق ، عکس نقيض مخالف، عکس مستوی ، عکس نقيض موافق ، عکس نقيض مخالف، 
نقض نقض 

استدالل استدالل : : استدالل از طريق قضايای مؤلف به قضيه ای ديگراستدالل از طريق قضايای مؤلف به قضيه ای ديگر2)2)
مباشد مباشدغير غير مباشدغير مباشدغير

:  :  شاملشامل
قياسقياس
استقراءاستقراء
تمثيلتمثيل
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مباشر :استدالل

هرگاه دو قضيه به گونه ای باشند که از صدق هرگاه دو قضيه به گونه ای باشند که از صدق ::تناقضتناقض1.1.

ر ب :ل 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

قضض ز ب ی و ب ي و قر ز ب ی و ب ي و ر
يکی ، کذب ديگری الزم آيد و از کذب يکی صدق ديگری،اين دو يکی ، کذب ديگری الزم آيد و از کذب يکی صدق ديگری،اين دو 

.  .  قضيه متناقض اندقضيه متناقض اند
کم،کيف کم،کيف ((دو قضيه ی متناقض در نه مورد مشترک و درسه مورد دو قضيه ی متناقض در نه مورد مشترک و درسه مورد 

..اختالف دارنداختالف دارند) ) وجهتوجهت
ت ا زئ کل ض نق ا ا ل ض نق ا تنا ا زئ کل ض نق ا ا ل ض نق ا نا  بنابراين ، نقيض سلب، ايجاب ونقيض کلی ،جزئی است وبه بنابراين ، نقيض سلب، ايجاب ونقيض کلی ،جزئی است وبه

..عکسعکس
حل آب در ها نمک از برخی شود می حل درآب حلهرنمکی، آب در ها نمک از برخی شود می حل درآب هرنمکی،  هرنمکی، درآب حل می شود       برخی از نمک ها در آب حل هرنمکی، درآب حل می شود       برخی از نمک ها در آب حل

..نمی شوندنمی شوند
.  .  هيچ دانشجويی ،کوشا نيست      برخی از دانشجويان ،کوشا هستندهيچ دانشجويی ،کوشا نيست      برخی از دانشجويان ،کوشا هستند

174174

چچ

www*pnueb*com



:وحدت های نه گانه در تناقض

.  .  دو قضيه متناقض در نه مورد اشتراک دارند دو قضيه متناقض در نه مورد اشتراک دارند 
گلگلگگ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

گل، گل، ««و و » » برگ، سبز استبرگ، سبز است««دو قضيه یدو قضيه ی: : وحدت موضوعوحدت موضوع1.1.
.  .  متناقض نيستند چون وحدت موضوع ندارندمتناقض نيستند چون وحدت موضوع ندارند» » سبزنيستسبزنيست

ل22 ح لحدت ح ی::حدت قضيه ید قضيه ت««د ا بز تبرگ، ا بز برگ،برگ،««»»برگ، برگ، برگ، ««و و » » برگ، سبز استبرگ، سبز است««دو قضيه یدو قضيه ی::وحدت محمولوحدت محمول2.2.
..وحدت محمول ندارندوحدت محمول ندارند» » سنگين نيستسنگين نيست

زمان3.3. زمانوحدت ی::وحدت قضيه یدو قضيه است««دو سبز ، استبرگ سبز ، وو))دربهاردربهار((»»برگ ن3.3. نو ز ي ی::و ز ي یو  بز ««و  بز بر   ر((» » بر   رربه و و ) ) ربه
..وحدت زمان ندارندوحدت زمان ندارند) ) درخزاندرخزان((» » برگ ، زرد استبرگ ، زرد است««

اگربر اگربر ((» » برگ ، تغذيه می کندبرگ ، تغذيه می کند««دو قضيه ی دو قضيه ی : : وحدت شرطوحدت شرط4.4.
گگگگ اگر از درخت اگر از درخت ((»»برگ ، تغذيه نمی کندبرگ ، تغذيه نمی کند««وو))درخت باشددرخت باشد

..وحدت شرط ندارندوحدت شرط ندارند.) .) افتاده باشدافتاده باشد
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):ادامه(وحدت های نه گانه در تناقض 

نسبت به نسبت به ((» » برگ ، سبک استبرگ ، سبک است««دو قضيه دو قضيه ): ): اضافهاضافه((وحدت نسبت وحدت نسبت 5.5.
گگگگ

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

) ) نسبت به يک ويروسنسبت به يک ويروس((»»..برگ ، سبک نيستبرگ ، سبک نيست««وو))درخت بزرگدرخت بزرگ
..وحدت نسبت ندارندوحدت نسبت ندارند

يعنی جزئی ازآن يعنی جزئی ازآن ((»»برگ، مايع استبرگ، مايع است««دو قضيه یدو قضيه ی::وحدت جزء وکلوحدت جزء وکل6.6. و ز وو ز يو يو يعو يعبر ن((بر ز ی ز ی ني ز ی ز ی ي
..وحدت جزء وکل ندارندوحدت جزء وکل ندارند))کل آنکل آن((» » برگ، مايع نيستبرگ، مايع نيست««وو) ) که آب استکه آب است

گل، ميوه گل، ميوه ««وو) ) بالقوهبالقوه((» » گل ، ميوه استگل ، ميوه است««دوقضيه یدوقضيه ی: : وحدت قوه وفعل وحدت قوه وفعل 7.7.
ندارند))بالفعلبالفعل((»»نيستنيست فعل و قوه ندارندوحدت فعل و قوه وحدت ..وحدت قوه و فعل ندارندوحدت قوه و فعل ندارند))بالفعلبالفعل((»»نيستنيست

برگ، برگ، ««و و ) ) بردرختبردرخت((»»برگ ، آويخته استبرگ ، آويخته است««دو قضيه دو قضيه : : وحدت مکانوحدت مکان8.8.
..وحدت مکان ندارندوحدت مکان ندارند) ) برزمينبرزمين((»»آويخته نيستآويخته نيست
الل ا اا ا لا ا لل ا اال نامفهوم ، نامفهوم ، ««و و ) ) به حمل اولیبه حمل اولی((»»نامفهوم، نامفهوم استنامفهوم، نامفهوم است««::وحدت حملوحدت حمل9.9.
..وحدت حمل ندارندوحدت حمل ندارند) ) به حمل شايعبه حمل شايع((»»نامفهوم نيستنامفهوم نيست
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مباشر های :استدالل

يکی::تضادتضاد2.2. صدق از که باشند ای گونه به قضيه يکیاگردو صدق از که باشند ای گونه به قضيه اگردو

ر ب ی  :ل 
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ی ::2.2. ق ي ز  ی ب   و  ي ب  و  ی ر ق ي ز  ی ب   و  ي ب  و  ر
بتوان کذب ديگری را استنتاج کرد و نه به عکس، در اين بتوان کذب ديگری را استنتاج کرد و نه به عکس، در اين 

..صورت، دو قضيه با هم رابطه تضاد دارندصورت، دو قضيه با هم رابطه تضاد دارند مم
   به عبارت ديگر صدق هر دوباهم محال باشد ولی کذب به عبارت ديگر صدق هر دوباهم محال باشد ولی کذب

..آن دو باهم ممکنآن دو باهم ممکن مم
    دو قضيه متضاد از جهت موارد اختالف، تنها در کيف  دو قضيه متضاد از جهت موارد اختالف، تنها در کيف

.                   .                   تخالف دارند ولی از جهت کم هردو کلی اندتخالف دارند ولی از جهت کم هردو کلی اند مم
هيچ نمکی در آب هيچ نمکی در آب ––هر نمکی در آب حل می شودهر نمکی در آب حل می شود::مثالمثال

..حل نمی شودحل نمی شود
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:استدالل های مباشر

دوقضيه ای است که کذب هردو محال ولی دوقضيه ای است که کذب هردو محال ولی : : داخل تحت تضادداخل تحت تضاد3.3.

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

به عبارت ديگر، از کذب يکی به عبارت ديگر، از کذب يکی . . صدق آنها با هم ممکن باشدصدق آنها با هم ممکن باشد
..می توان صدق ديگری را نتيجه گرفت و نه برعکسمی توان صدق ديگری را نتيجه گرفت و نه برعکس

گگ در وحدت های نه گانه با هم در وحدت های نه گانه با هم ::دو قضيه ی داخل تحت تضاددو قضيه ی داخل تحت تضاد
..مشترک و در کيف مختلف و از نظر کم هردوجزئی باشندمشترک و در کيف مختلف و از نظر کم هردوجزئی باشند

لل  دو قضيه ی سالب جزئی و موجب جزئی که موضوع و دو قضيه ی سالب جزئی و موجب جزئی که موضوع و
.  .  محمول واحد دارند داخل در تحت تضادندمحمول واحد دارند داخل در تحت تضادند

تنثالثال شا ک ا انش از تنخ شا ک ا انش از اخ انش از اخ انش از خ برخی از دانشجويان ، برخی از دانشجويان ، ..برخی از دانشجويان، کوشا هستندبرخی از دانشجويان، کوشا هستند::مثالمثال
..کوشا نيستندکوشا نيستند
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:استدالل های مباشر

اگر دو قضيه رابطه ی تداخل داشته باشند، می توان از صدق اگر دو قضيه رابطه ی تداخل داشته باشند، می توان از صدق : : تداخل تداخل 4.4.
را ديگری کذب ، يکی کذب از و گرفت نتيجه را ديگری صدق ، رايکی ديگری کذب ، يکی کذب از و گرفت نتيجه را ديگری صدق ، ..يکی

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

ری ر ي ب  ی   ب ي ز  ر و  يج  ری ر  ي ق  ی   ری ري ي ب  ی   ب ي ز  ر و  يج  ری ر  ي ق  ی   ..ي
 قضايای متداخل در موضوع ، محمول وکيف متفق اند ولی در کميت قضايای متداخل در موضوع ، محمول وکيف متفق اند ولی در کميت

..اختالف دارند، يعنی يکی از آنها کلی و ديگری جزئی استاختالف دارند، يعنی يکی از آنها کلی و ديگری جزئی است
زئ ق کل زئق ق کل صدق کلی       صدق جزئی صدق کلی       صدق جزئی ق

. . عکس اين رابطه درست نيستعکس اين رابطه درست نيست                                                                                
یکذب جزئی       کذب کلی کذب جزئی       کذب کلی  ب ی جز یب ب ی جز ب

))صادقصادق. (. (هر انسانی ميرااست              برخی انسانها ميرا هستندهر انسانی ميرااست              برخی انسانها ميرا هستند) ) صادقصادق((
))کاذبکاذب((برخی انسانها پرنده اند            هر انسانی ، پرنده استبرخی انسانها پرنده اند            هر انسانی ، پرنده است) ) کاذبکاذب((
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:استدالل های مباشر

عبارت است از تبديل دو طرف عبارت است از تبديل دو طرف : : عکس مستوی عکس مستوی 5.5.
قضيه دق کيف بقای با قضيهقضيه، دق کيف بقای با قضيه،

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

قضيه، با بقای کيف و صدق قضيهقضيه، با بقای کيف و صدق قضيه
موجب کلی         موجب جزئی موجب کلی         موجب جزئی 
موجب جزئی         موجب جزئیموجب جزئی         موجب جزئی
یسالب کلی             سالب کلیسالب کلی             سالب کلی یی ی

سالب جزئی          نداردسالب جزئی          ندارد
است::مثالمثال حيوان ، استهرانسان حيوان ، اندهرانسان انسان ها، حيوان اندبرخ انسان ها، حيوان برخ ..برخی حيوان ها، انسان اندبرخی حيوان ها، انسان اند.       .       هرانسانی ، حيوان استهرانسانی ، حيوان است::مثالمثال
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:استدالل های مباشر

عبارت است از تبديل نقيض طرفين قضيه با بقای عبارت است از تبديل نقيض طرفين قضيه با بقای : : عکس نقيض موافقعکس نقيض موافق5.5.
موافق نقيض عکس از طوس خواجه تعريف کيف و موافقصدق نقيض عکس از طوس خواجه تعريف کيف و عکسعکس««::صدق

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

عکس عکس ««::صدق و کيف تعريف خواجه طوسی از عکس نقيض موافقصدق و کيف تعريف خواجه طوسی از عکس نقيض موافق
نقيض موافق آن است که طرف محمول را به تقابِل ايجاب و سلِب مفرد، نقيض موافق آن است که طرف محمول را به تقابِل ايجاب و سلِب مفرد، 

موضوع کنند ومقابِل موضوع را محمول، به شرط بقای کيف و صدق موضوع کنند ومقابِل موضوع را محمول، به شرط بقای کيف و صدق 
خود حال خودبه حال »»به »»..به حال خودبه حال خود

عکس نقيض موافق به لحاظ کميت ، برخالف عکس مستوی استعکس نقيض موافق به لحاظ کميت ، برخالف عکس مستوی است..
موجب کلی       موجب کلی موجب کلی       موجب کلی 

    --موجب جزئی      موجب جزئی      
برخی برخی – – هيچ انسانی ،سنگ نيست هيچ انسانی ،سنگ نيست : : سالب کلی        سالب جزئی        مثالسالب کلی        سالب جزئی        مثال

تند ن ان ان غ ا نگ غ زئ ال زئ تندال ن ان ان غ ا نگ غ زئ ال زئ ..سالب جزئی        سالب جزئی             غير سنگها ، غير انسان ، نيستندسالب جزئی        سالب جزئی             غير سنگها ، غير انسان ، نيستندال
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:استدالل های مباشر

عبارت است از قراردادن مقابل محمول به جای موضوع عبارت است از قراردادن مقابل محمول به جای موضوع : : عکس نقيض مخالفعکس نقيض مخالف
ه قض دق قا ف ک تغ ا ل ا ه ع ض د خ دادن ا هق قض دق قا ف ک تغ ا ل ا ه ع ض د خ دادن ا ق

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

وقراردادن خود موضوع به جای محمول با تغيير کيف و بقای صدق قضيه وقراردادن خود موضوع به جای محمول با تغيير کيف و بقای صدق قضيه 
از جهت کميت، عکس نقيض مخالف همان حکم عکس نقيض موافق را از جهت کميت، عکس نقيض مخالف همان حکم عکس نقيض موافق را ••

. . دارددارد
::مقايسه عکس نقيض موافق ومخالفمقايسه عکس نقيض موافق ومخالف

..درعکس نقيض موافق، بقای کيف و بقای صدق استدرعکس نقيض موافق، بقای کيف و بقای صدق است1.1.
ت22 ا دق قا ف ک تغ خالف ض نق عک تد ا دق قا ف ک تغ خالف ض نق عک د ..در عکس نقيض مخالف، تغيير کيف و بقای صدق استدر عکس نقيض مخالف، تغيير کيف و بقای صدق است2.2.

موجب کلی       سالب کلیموجب کلی       سالب کلی
چچهيچ عايقی فلز نيست        برخی             هيچ عايقی فلز نيست        برخی             ::مثالمثال                                    --موجب جزئی      موجب جزئی      

..سالب کلی          موجب جزئی                       غيرفلزها ، عايق اندسالب کلی          موجب جزئی                       غيرفلزها ، عايق اند
سالب جزئی          موجب جزئیسالب جزئی          موجب جزئی  
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:استدالل های مباشر

نقض عبارت است از تحويل قضيه ای به قضيه ی الزم الصدق نقض عبارت است از تحويل قضيه ای به قضيه ی الزم الصدق : : نقضنقض7.7.
خود جای در قضيه طرفين بقای با خودخود جای در قضيه طرفين بقای با الف..خود ی الفقضيه ی شکل::قضيه مثلثی شکلهر مثلثی هر

دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

و ی  ر ج ي  ين  ر ی  وو ب ب ی  ر ج ي  ين  ر ی  ل : : ي ی ي ی ..و ب ب ی  ل ر  ی  ر 
..استاست

::اقسام نقض اقسام نقض 
الموضوع1)1) الموضوعنقض دوم::نقض ی قضيه موضوع ، اول ی قضيه موضوع دومنقيض ی قضيه موضوع ، اول ی قضيه موضوع نقيض نقيض موضوع قضيه ی اول ، موضوع قضيه ی دوم نقيض موضوع قضيه ی اول ، موضوع قضيه ی دوم ::نقض الموضوعنقض الموضوع1)1)

با تغييرکم و کيف با تغييرکم و کيف . . و خود محمول قضيه ی اول، محمول قضيه دوم باشدو خود محمول قضيه ی اول، محمول قضيه دوم باشد
.                                                                                        .                                                                                        باهم باهم 

..برخی ازغيرمثلث ها، شکل اندبرخی ازغيرمثلث ها، شکل اند::نقض الموضوع قضيه ی الفنقض الموضوع قضيه ی الف عع
خود موضوع قضيه اول ، موضوع قضيه دوم و نقيض خود موضوع قضيه اول ، موضوع قضيه دوم و نقيض : : نقض المحمولنقض المحمول2)2)

.                  .                  محمول قضيه ی اول ، محمول قضيه دوم با تغيير کيف و بقای کممحمول قضيه ی اول ، محمول قضيه دوم با تغيير کيف و بقای کم
..هيچ مثلثی ، غير شکل نيستهيچ مثلثی ، غير شکل نيست: : نقض المحمول قضيه ی الفنقض المحمول قضيه ی الف

هريک از موضوع و محمول نقيض شوند هريک از موضوع و محمول نقيض شوند ) : ) : نقض تامنقض تام((منقوضة الطرفينمنقوضة الطرفين3)3)
برخی از غير برخی از غير : : با تغيير کم و بقای کيف منقوضه الطرفين قضيه ی الفبا تغيير کم و بقای کيف منقوضه الطرفين قضيه ی الف

..مثلث ها، غير شکل اندمثلث ها، غير شکل اند

183183

www*pnueb*com



مباشر دراستدالل رايج های :مغالطه

منحرفه1)1) قضايای تحويل منحرفهعدم قضايای تحويل عدم

:مغالطه های رايج دراستدالل مباشر
دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

عدم تحويل قضايای منحرفهعدم تحويل قضايای منحرفه1)1)
اثبات شیء نفی ماعدا             اثبات شیء نفی ماعدا             ««عدم توجه به قاعده ی عدم توجه به قاعده ی 2)2)

کند کندن »»نمی کندنمی کند»»ن
عدم توجه به شرايط استدالل مباشرعدم توجه به شرايط استدالل مباشر3)3)
عدم دقت در تبديل موضوع و محمول در عکس مستوی عدم دقت در تبديل موضوع و محمول در عکس مستوی 4)4)

وعکس نقيضوعکس نقيض
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دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور 
مرکز آران وبيدگلمرکز آران وبيدگل

به پايان آمد اين دفتر،حکايت همچنان باقی است 
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