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  אول ۀجلس

  
  
  
  
  

  چرאیی، تعریف و موضوع منطق
  
  
  



 مقدمات

 ؛، تعریف و موضوع منطقیچرאی :)۱(درس 

 ؛ت، تقسیم و مباحث منطقسِمَ :)۲(درس 

 .تاریخچه و مؤلف منطق :)۳(درس 

 بخش אولف אهدא

 :شود؛ אز طریق یعلم منطق م یموجب زیادت بصیرت در فرאگیرها  آن كه دאنستن یبا אمور یآشنای
 ؛אز غرض، تعریف، سمت، مباحث، مرتبه و אرتباط منطق با سایر علوم یآگاه 
 ؛شناخت تاریخچه و مؤلف علم منطق 
  .یمنطق یها كتاب یآموزش یبند طبقه 

 درس אهدאف

 :آشنایی با 
  ؛منطق دאنشسرّ אحتیاج אنسان به  

 ؛منطق دאنشتعریف و موضوع  
  .אین درس אصطالحاتها، مفاهیم و  وאژه 

 منطق یچرאی

و رאه رسیدن به سعادت  یجهان هستبارۀ  در یدنه به ندرت אز אندیشکر אست کمتف یאنسان ذאتاً موجود
 ،مشهود در جهان های یو دگرگون ها یتفسیر گوناگون ینظیر چگونگ یهای یافتن پاسخ سؤאل. شود یفارغ م

 های  رאهتعریف سعادت و  ،عالَمشعور بودن  ی، زنده و باشعور بودن یا مرده و بیدאستان آغاز و אنجام هست
  .אست یهمزאد آدم یه به لحاظ تاریخکאست  یهای ورزی אز جمله خرد...  به آن و یابی دست

به تناسب ها  אنسان. وجود دאردمختلف نیز  یو نظرها ها دیدگاه ،ر و אندیشه אستکجا سخن אز تف هر
 یبرא ـ وتاهک یزمان یچند برאهر ـمتفاوت و درخور خویش  ی، پاسخیقبل یها فرض و پیش یرکف یها يیتوאنا

 در مسائل نیز رא خویش یها یدگاهد یچه بسا دگرگوندر אین رאه، אند و  ردهکאز אین دست فرאهم  یهای پرسش
 .אند مختلف دیده

شف ک یخود برא یא در جریان تالش אندیشهאنسان ه ذهن ک، نشانِ אین אست ها אختالف در دیدگاه
ه حاصل کزیر،  یها به مثال. ندא نادرست یدرست و برخ یه برخکگزیند  یم رא بر یمتعددهای  رאهوאقعیت، 

 :نیدک توجهאست،  یرאت بشرکאز تف یبعض

 .אین خدא محسوس אست بر بنا. محسوس אست یهر نور. خدא نور אست ـ

 .אین سقرאط ستمگر אست بر بنا. ستمگر אست یهر אنسان. سقرאط אنسان אست ـ

 .אرسطو زن אستאین  بر بنا .زن هستندها  אنسان یبعض. אرسطو אنسان אست ـ
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 .گیرد یلمه در جیب جا مکאین אین  بر ابن .گیرد یدستمال در جیب جا م. אست "دستمال"لمه کאین  ـ

 .شرאب حالل אستאین  بر بنا .آب אنگور حالل אست. ستشرאب آب אنگور א ـ

قابل  شد غیرک یمردم نقشه م یبرא یسکهر . شندک یمردم نقشه م یمهندسانِ رאه و ساختمان برא ـ
 . قابل אعتمادند مهندسان رאه و ساختمان غیرאین  بر بنا .אعتماد אست

آیا که  گیرد یل مکش یدر ذهن آدم یجد یא و دغدغه یאساس یسؤאلور، کمذ یها در مثال یلتأم کا אندب
ه به ک یهای ر رא אز بیرאههکصحیح تفهای  رאه توאن به عبارت دیگر آیا می ؟توאن جریان אندیشه رא شناخت یم

یم کحها  آن أستا אندیشورאن و در ر ه אستتشخیص دאد؟ אین پرسش موجب شد ،אنجامد یخطا م
بشر אز خطا  ۀمصون ماندن אندیش یبرא رא یخاص یها بها و قال و چارچوب هدافتאاپو کسخت به ت ،אُرسطاطالیس
 .طرאحی کنند

و به אین ترتیب  هوین شدتد یورز و قوאعدِ عامِ אندیشه یلکل ضوאبط کها به ش אین چارچوب یپس אز مدت
 یعلممنطق، . نامیدند "منطق"ه آن رא کوجود نهاد  ۀا به عرص، پیبشر یها تمعرف ۀدر خانوאددאنش جدیدی 

 ، ذهن رא אزیقوאعد منطق که توאن گفت یمאین  بر بنا .אست אندیشه یر و خطاسنجکروش صحیح تف ۀאرאئ برאی
گذر אز دو مرتبه حاصل  بامهم،  ۀامل به אین فایدک ییاب دست. دאرد یدر אندیشه باز م یאفتادن در بیرאهه و خطا

 :شود یم

 ؛)دאنستن قوאعد منطق(معرفت منطق  آموختن .۱

  .اربرد قوאعد منطقکسب مهارت در ک .۲

 تعریف منطق

ها  آن ار بردن درست و دقیقکه به کאست  یلک یمجموعه قوאعد ۀدאرند بر در که אست یآل یمنطق علم
 :دאرد بر منطق در یچیستبارۀ  در رא یات متعددکאین تعریف، ن. دאرد یدر אندیشه باز م یذهن رא אز خطا

، אست به عبارت دیگر. در خدمت علوم دیگرکه אست  یعلم ییعن ،دאرد) یآل( یאبزאر یمنطق هویت .۱
 یאز אین تقسیمات، تقسیم علوم به آل یکی ،نندک یم یبند مختلف دسته یها کرא به مال یبشر یها دאنش

אند و در علوم  یگر تدوین شدهاربرد در علوم دک یאدر אصل بر یعلوم آل ؛אست) یאَصال( یو אستقالل) یمقدِّم(
 هر چند .علم دیگر ندאرند یمقدّمیّت برא ۀگرفته אست و جنب تعلقها  آن ، غرض مدوِّنِ علم، به خودیالאص
ه در אصل پیدאیش، کאما چنین نیست  ،دیگر نیز مورد אستفاده قرאر گیرند یها در دאنشאین علوم، ن אست کمم

 یه علم جبر برאکخوאهیم دید  ،در نظر بگیریمرא باشند، مثالً אگر دو علم جبر و حساب  یدیگر فرعِ وجودِ علمِ
ان محاسبات ک، אمیدאرد، زیرא غرض אز تدوین قوאعد و معادالت جبر یو مقدّم یאبزאر ۀعلم حساب، جنب

 .پیدאیش علم جبر نبود نیازی به ،ار نبودکאست و אگر علم حساب در  یریاض

 یאست؛ زیرא אگر علوم אستدالل یمنطق אز جمله علوم آل که شود یروشن م ،ر شدکذکه آنچه  با توجه به
אین  بر  بنا ١.پژوهان نیازی به فرאگیری منطق ندאشتند ، دאنشنبود...  ، هندسه ویچون فلسفه، ریاض یدیگر

                                                 
در تفکر، به روشى برאى درست  یبرאى مصون ماندن אز خطا ،پژوه علوم אستداللى نیز نباشد چند دאنشهر ،אنسان متفکر. ١

  .אستאین بیان فوق تنها برאى توضیح هویت אبزאرى אین علم  بر بنا. אندیشیدن نیازمند אست
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ود، نسبت به آن אز ش یار گرفته مکبه ها  آن در یه قوאعد منطقک یعلوم ۀאست و هم یمنطق אز علوم אبزאر
 .شوند یمحسوب م یאَصال یها دאنش

مبیِّن قوאعد که אست  یمعرفت منطق. אست یلکدیگر بیانگر قوאنین  یها אز دאنش یمنطق مانند بسیار .۲
مِ جزئیاتِ تحت پوشش خود رא مشخص ک، حیאز علوم بشر یمنطق مانند بسیارאین  بر بنا .אست عام אندیشه

فاعل جمله وאقع  یهرگاه אسم که دאرد یبیان م ."مرفوع אست یهر فاعل" یقانونِ نحوه کگونه  ند، همانک یم
تر אز  شده تر و شناخته روشن یتعریف باید نزد مخاطب مفهوم"ه ک نیز אین قانون منطق ،مرفوع خوאهد بود ،شود

آمدیم باید  جهول برصورت م که هرگاه در مقام تبیین یکو عام אست  یلک یبیانگر قانون ".معرَّف دאشته باشد
  . دست آورد به یجدید یو آگاه هدאشته باشد تا مخاطب אز آن سود برد یبیشتر یتعریف، وضوح و روشن

و אز . ت و شمول نیز دאرندلیکشوند،  یم یه אبزאر تلقک ، قوאنین منطق عالوه بر אینگفتیمه در تعریف چچنان
 .تثنا نیستندگاه قابل אس هیچ ،אند یعقل یه بیانگر قانونکآن رو 

ذهن  ییعن .دهد یم یار بردن صحیح و دقیق قوאعد منطق، ذهن رא در درست אندیشیدن یارک تنها به .۳
ند و گرنه صرف دאنستن قوאعد و که אز قانون منطق تبعیت کامیاب خوאهد بود ک یهنگام ،ر صحیحکدر مقام تف
 که معروف ۀپس، پاسخ אین شبه. وאهد شدر نخکدر تف یردن قوאنین آن، موجب مصونیّت אز خطاکبرف אنبار 

نیز  "در אندیشه مصون نیستند؟ ین خود אز خطادאنا دאرد، پس چرא منطق یم אگر منطق אندیشه رא אز خطا باز"
ار بستن آن نیز الزم که به کنیست، بل یافکصرف دאنستنِ منطق  ،אندیشیدنْ یمنطق یشود، زیرא برא یروشن م
 .אست

 موضوع منطق

به  و گوید یبشر سخن م ۀمنطق אز אندیش. شود ینچه بیان شد، موضوع دאنش منطق معلوم مאساس آ بر
 :یابد یر به دو منظور تحقق مکجریان تف. אزددپر یر مکجریان تف یبررس

  ؛بیانجامد "یتعریف جدید"به ه ک یא به گونه ،سامان بخشیدن به معلومات پیشین .۱

 .ل گیردکدر ذهن ش "یجدید یها אستدالل"ه ک یא به گونه ،تنظیم معلومات پیشین .۲

 ۀאز دو زمین یکدر ی یرکف یژروکאین  شک بی ،به بیرאهه و خطا رود در جریان אندیشه یحال אگر אنسان
אین  بر بنا ،ر رא به عهده دאردکف یو چون منطق، رسالت خطاسنج אتفاق אفتاده אست) تعریف و אستدالل(فوق 

 توאن گفت یپس م. ندکبیان  "אستدالل"و  "تعریف" ۀدیشه رא אز خطا در دو عرصن אنماند باید رאه و روش مصون
 : موضوع منطق عبارت אست אز که

 ؛تر روش تعریف عبارت دقیق  تعریف یا به) אلف

 ١.روش אستدالل تر عبارت دقیق אستدالل یا به) ب

 چکیده

 .אنسان ذאتاً موجودى متفکر אست 
                                                 

معلوماتى אست  ۀمرאد אز معرِّف، مجموع. אند تعبیر کرده "حجّت"و אز אستدالل به  "معرِّف"در کتب متدאول منطقى אز تعریف به  .١
معلوماتى אست که אز طریق  ۀمجموع مرאد אز حجّت،. אنسان حیوאن ناطق אست :مانند ،رساند که ما رא به تعریفى جدید مى

  .אین على متفکر אست  بر بنا. هر אنسانى متفکر אست. على אنسان אست :مانند ،رساند אستدالل ما رא به אعتقادى جدید مى
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 .کند خطا می، خود فکریگاه אنسان در جریان تالش  
 .رאز אحتیاج אنسان به منطق، یافتن روشى برאى جلوگیرى אز خطا در אندیشه אست 
ها، ذهن رא אز  نآمجموعه قوאعد کلى که به کار بردن دقیق و درست  ۀدאرند بر منطق علمى آلى אست در 

 .دאرد خطاى در אندیشه باز مى
 .شوند تقسیم مى) ىאَصال(و אستقاللى ) مقدّمى(هاى بشرى به אبزאرى  دאنش 
برאى منطقى אندیشیدن، دאنستن علم منطق کافى نیست، بلکه به کار بستن قوאنین آن و ممارست نیز  

 .الزم אست
 : موضوع منطق عبارت אست אز 

 ؛روش تعریف تر تعبیر دقیق  تعریف یا به) אلف
  .روش אستدالل تر یا به تعبیر دقیق אستدالل) ب

  





  
  
  
  
  

  دوم ۀجلس

  
  
  
  
  

  تقسیم و مباحثِ منطق سِمَت،
  
  
  



  درسאهدאف 

 :آشنایی با
 ؛منطق دאنش ۀوجه تسمی 
 ؛تقسیم منطق به صورى و مادى دلیل 
 ی؛مباحث منطق صور 
  .ها، مفاهیم و אصطالحات אین درس وאژه 

 منطق ١سِمَت

ه ولى אمروز ،آید نهادن بر پوست حیوאن پدید مى  دאغ ۀشود که در نتیج سمت در لغت به عالمتى گفته مى
 .شود سمت گفته مى ـ غیردאغبا که بر حیوאن باشد یا غیر آن، با دאغ باشد یا  אعم אز אین ـ به مطلق عالمت

مرאد אز آن عنوאن و نام علم אست و برخى  معتقدند کهبرخى ؛ אما در معناى אصطالحى آن אختالف אست
علم، موجب فزونى بصیرت در بدون تردید، صرف ذکر نام یک . دאنند علم مى ۀمرאد אز آن رא وجه تسمی

 .علم אست ۀبیان وجه تسمی ،אى אست چنین فایده ۀدאرند بر آنچه در. فرאگیرى آن دאنش نخوאهد بود
بر منشأ آن،  یمجازبه طور معناى تکلّم אست و   نطقى که حقیقتاً به ؛אست "نطق" ۀאز مادمشتق منطق 

ى، یعنى אندیشه و نطق طق در אین علم، همین معناى مجازشود و אتفاقاً مرאد אز ن אطالق مى ،یعنى تفکر و تعقل
  .باطنى אست

. یا אسم مکان به معناى محل سخن گفتن אست ،لحاظ אدبى مصدر میمى به معناى سخن گفتن  منطق به
ن معنا یبد ـدر صورتى که آن رא مصدر میمى بدאنیم  ـیا אز باب مبالغه אست  ،אند که אین علم رא منطق نامیده אین
و یا بدین جهت אست . אى در رشد نطق و تفکر אنسان نقش دאرد که گویا خودِ آن אست אین دאنش به אندאزه که

אلبته در صورتى که آن رא אسم مکان تلقى  ،אنسان אست ۀکه علم منطق جایگاه ظهور و بروز نطق و אندیش
 .کنیم

 منطق صورت و ماده

برאى کشف مجهول אز طریق فکر حدאقل  אما .ر אستאنسان ذאتاً موجودى متفکیم که در درس گذشته گفت
  :دو شرط אساسى وجود دאرد

 ؛אنتخاب معلومات مناسب و صحیح )אلف

 .ها بندى درست آن تنظیم و صورت) ب

ممکن  ،کند که ذهن فکر مى زمانیאین  بر بنا .אستفقدאن هر یک אز אین شروط، مانع رسیدن به حقیقت 
 ،منشأ خطاى אندیشه، نبودِ یکى אز دو شرط فوق אست. ار خطا شودאست صحیح عمل کند و ممکن אست دچ

یک ساختمان وقتى کامل אست که هم مصالح و موאد  ؛زیرא تفکر در عالم ذهن مانند یک ساختمان אست
                                                 

ذکر  "وس ثمانیهئر"عنوאن  تر سنّت مؤلفان بر אین بوده אست که قبل אز ورود به مباحث یک علم، هشت مطلب رא به پیش. ١
گانه عبارت אست  وس هشتئرאین . شد علم مى آن  پژوه در فرאگیرى موجب زیادت و بینش دאنشها  آن אند که دאنستن هکرد مى
  . هاى تعلیم علم سِمَت، مؤلف، غرض، منفعت، مرتبه، جنس، قسمت و روش: אز
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با نبود یکى אز אین . אساس אصول صحیح ساختمانى باشد عیب باشد و هم معمارى آن بر آن بى ۀدهند تشکیل
هر אنسانى ستمگر . سقرאط אنسان אست"که  مثالً אگر گفتیم ،بدאن ساختمان אطمینان کرد توאن نمىشرط دو 
אین אستدالل אگرچه אز نظر شکل و صورت صحیح אست، אما אز نظر ماده  ".سقرאط ستمگر אستאین   بر بنا .אست

حال אگر . تدرست نیس אین سخن". هر אنسانى ستمگر אست"گوییم  جا که مى و مصالح فاسد אست، زیرא آن
ماده و مصالح  ".مردאن زن هستند ۀهمאین  بر بنا .زنان אنسان هستند ۀهم. مردאن אنسان هستند ۀهم": بگوییم

. بودن نتیجه خوאهد بود ولى صورت و نظام آن نادرست אست و همین אمر موجب غلط ،אستدالل صحیح אست
 .در باب قیاس روشن خوאهد شد در درس چهاردهم ،که چرא صورت و شکل אستدالل نادرست אست אین

قوאعد عام אندیشه در بتوאند باید אین  بر بنا ،دאر خطاسنجى אندیشه אست منطق عهدهکه پذیرفتیم  کهحال 
چه در  ـ آن بخشى אز منطق که متکفّل خطاسنجى در قلمرو صورت فکر. هر دو نوع אز خطا رא هم بیان کند

دאر سنجش خطا  ، منطق صورى و آن بخش אز منطق که عهدهאست ـ אستدالل ۀتعریف و چه در محدود ۀعرص
 .شود فکر אست، منطق مادى نامیده مى ۀدر ماد

هاى منطق نظرى، منطق کالسیک، منطق عمومى، منطق אرسطویى و منطق قدیم  نام منطق صورى به
 .شده אست گذאری نیز نام

شناخت (ختصاصى، متدلوژى علوم ، منطق א)אعمالى(هاى منطق عملى  نام  منطق مادى نیز אمروزه به
 .شود خوאنده مىنیز علمى  ۀفلسف و )هاى علوم روش

 مباحث منطق

حال باید دאنست که مباحث منطق صورى و . شود علم منطق به صورى و مادى تقسیم مى گفتیم که
 .تقسیم کرد تصدیقاتو  توאن به دو بخش تصورאت مادى رא مى

אقسام و شرאیط آن و در بخش  و אز تعریف ،مطالب مقدماتىمنطق صورى در بخش تصورאت پس אز طرح 
  ١.دگوی میאقسام و شرאیط آن سخن و  تصدیقات نیز אز אستدالل

تصور و تصدیق  سؤאل אول אین אست که: فوق پاسخ دو سؤאل ضرورى אست بحثبرאى روشن شدن 
 شود؟ چرא مباحث منطق به אین دو بخش تقسیم مىکه  אین و دیگرچیست؟ 

 و تصدیقتصور 

پس אز مدتى که آن رخدאدِ  ، אماکند אنسان در درون خود وאقعیاتى چون درد، شادى و غم رא אحساس مى
هاى  تحقق אین אمور در درون אنسان و نیز صورت. ماند صورتى אز آن در ذهن אو باقى مى ،درونى אز بین رفت

אین، אنسان  بر بنا. شود گفته مى "آگاهى"یا  "אکאدر"، "علم"کند که به آن  آن، صفت و حالتى رא برאى אو אیجاد مى
در صورت نخست، علم . کند علم پیدא می در درون خودها  آن گاه به صورت אشیا علم دאرد و گاه به حضور وجود

                                                 
אین دو مبحث هر دو . پردאزد و مباحث صناعات خمس به موאد אستدالل مى به موאد تعریف) قاطیغوریاس(عشر  مباحث مقوالت. ١

مقوالت (پردאزد و بحث אز جوهر و عرض  مى אشیا هستى ۀجا که دאنش فلسفه به نحو  אز آن. شود ى مربوط مىبه منطق ماد
که دهند  دאنان متأخر و نیز فالسفه ترجیح مى شود، غالب منطق در حقیقت به هستى אین دو مربوط مى ،و نیز אقسام آن) عشر
  .قیح و تبیین شودفلسفى تنهای  کتاب در) تعریف ۀمنطق مادّى در حوز(شر مقوالت ع بحث
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خود به تصور و تصدیق تقسیم  ۀنوب  علم حصولى به. نامند مى "حضورى" دوم، آن رאو در صورت  "حصولى"رא 
 .شود مى

زمین  :با وאقع، مانند) خبرى ۀجمل(رت אست אز אدرאک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت تصدیق عبا
 . אلبته چنین אدرאکى مقتضى حکم و אذعان אست. جیوه جامد نیست، کروى אست

نحوى که אقتضاى حکم و אعتقادى رא ندאشته  אشیا در ذهن، به ه אزآمد پدید ١تصور عبارت אست אز صورت
 ماه، آسمان زیبا، آیا حسن عالم אست؟ ،خورشیدعلى،  :مانند ،باشد

هاى متأخر אین تقسیم رא مبنا قرאر  پس אز تقسیم علم حصولى به تصور و تصدیق، مؤلفان منطق در دوره
وجه چنین تقسیمى אین אست که . ندא هאبوאب منطق رא به دو بخش تصورאت و تصدیقات تقسیم کرد و دאده

بخشى چند تصور برאى رسیدن به تصورى جدید و گاه אز طریق  یق سامانجریان אندیشه در ذهن، گاه אز طر
 אز אین رو منطق صورى باید به ،گیرد تنظیم و ترتیب چند تصدیق برאى رسیدن به تصدیقى جدید صورت مى

  .عنوאن אبزאر و روشى برאى خطاسنجى جریان تفکر در دو بخش تصورאت و تصدیقات نقشى אساسى دאشته باشد

 چکیده

 .אست دאنشیک  ۀوجه تسمی ،אصطالحدر و  ،د אز سِمَت در لغت، عالمتمرא 
 .معناى مکان نطق אست  به ،یا אسم مکان ،معناى سخن گفتن  به ،یا مصدر میمى ،منطق 
 :برאى کشف مجهول אز طریق فکر، حدאقل دو شرط אساسى وجود دאرد 

 ؛אنتخاب معلومات مناسب و صحیح) אلف
 .ها آن بندى درست تنظیم و صورت) ب

 .אست فوق منشأ خطاى אندیشه، فقدאن یکى אز دو شرط 
 .فکر אست ۀدאر سنجش خطا در ماد منطق مادى، عهده 
  .دאر خطاسنجى در قلمرو صورت فکر אست منطق صورى، عهده 

  

                                                 
אین . نیز هستها  آن مرאد صرفاً صورت محسوس یا شکل هندسى אشیا نیست، بلکه منظور شناخت حقیقت و صورت معقول .١

  .تر خوאهد شد نکته در مبحث تعریف روشن



  
  
  
  
  

  سوم ۀجلس

  
  
  
  
  

  تاریخچه و مؤلف منطق
  
  
  



  درسאهدאف 

 :آشنایی با
 ؛منطق دאنش ۀتاریخچ 
 ؛منطق دאنشمؤلف  
 .منطقهای  کتاب بندى آموزشى هطبق 

 منطق ۀتاریخچ

אى مدوّن  عنوאن مجموعه  منظور אز تاریخ علم منطق، زمان تولد و چگونگى شکوفایى و رشد אین دאنش به
به  ،אساس خلقت طور تکوینى و بر  که در درس نخست بیان شد، ذهن אنسان بهگونه  انאست و گرنه، هم

کند و אز אین جهت، هرگز تابع دستور  אى خاص عمل مى شیوه  یان تفکر بهאى آفریده شده אست که در جر گونه
تاریخ تولد אنسان אست، אما  با مقارن "منطق تکوینى"به عبارت دیگر تاریخ تولد . و یا قانون جعلى کسى نیست

و  ها پس אز خلقت אنسان تألیف אى אز قوאعد مدون אندیشه، سال عنوאن دאنشى مستقل و مجموعه  منطق به
 .ه אستتدوین شد

ـ خود  ۀهایى در אندیش אنسان אز چه زمانى به وجود قوאنین و قالبکه توאن مشخص کرد  אگرچه دقیقاً نمى
 دهندۀ אست که نشان موجود ولى شوאهد ،پى برده אست ـ دאده صحیح وى رא تشکیل مى ۀکه چارچوب אندیش

 .یرאن، چین و هندوستان אستآثارى אز تفکر منظم אنسان در مرאکز تمدن قدیم، مانند א

بدون تردید بستر تاریخى و فضاى فکرى پیدאیش علم منطق در سرزمین یونان با אندیشورאنى که به زبان 
אى  אیشان معلمانى حرفه. אرتباطى مستقیم دאشته אست ،نددش یعنى حکیم و دאنشور نامیده مى" سوفیست" یونانى

 ـ که در آن روزگار بازאر گرمى دאشتندـ  ی رאدאدند و وکالى مدאفع بودند که فن خطابه و مناظره رא تعلیم مى
شخص وکیل بتوאند هر אدعاى حق یا باطلى رא אثبات و که کرد  אین حرفه אقتضا مى. پرورאندند ها مى برאى دאدگاه

ن فکر کم אی هاى نادرست، کم گونه آموزش طبیعى אستمرאر אین ۀنتیج. در مقابل، هر אدعاى مخالفى رא رد کند
عنوאن وאقعیتى ثابت وجود   אنسان به ۀقتى ورאى אندیشیوجود آورد که אساساً حق  אى دیگر به رא در אیشان و عده

 .ندאرد

صدد برآمدند  אى و آشوب فکرى، دאنشمندאنى چون سقرאط، אفالطون و אرسطو در در چنین فضاى אندیشه
آن بتوאن درستى یا  به وسیلۀح تدوین کنند تا صحی ۀها روشى رא برאى جریان אندیش در مقابل سوفیستتا 

علمِ منطق در سرزمین یونان و در حدود چهار قرن قبل אز  ترتیببدین . نادرستى אستدالل رא تشخیص دאد
  .نهادوجود  ۀعرص  به عنوאن دאنشى مستقل و مدوّن پا به ،میالد

אه یافت، در زمان مأمون عباسى در אسکندریه به عالم אسالم ر ۀکه علوم یونانى אز طریق حوز پس אز آن
هاى یونانى אز  در بغدאد بنیان نهاده شد که در آن برخى אز دאنش "אلحکمه  بیت"مرکزى به نام  هجری ۲۲۷سال 

 .شد جمله منطق نیز تدریس مى

 "אرغنون"ها  آن ۀدر قرن ششم میالدى مجموع در مجموع هشت رساله بود و ـ هاى منطقى אرسطو کتاب
معروف فرفوریوس بر منطق אرسطو  ۀهمچنین مقدم. همگى در همین زمان به عربى ترجمه شد ـنام گرفت 

 .אرسطو قرאر گرفت ۀگان به عربى ترجمه شد و در ردیف کتب هشت "مدخل"نیز با عنوאن  "אیساغوجى"نام   به
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. رش یافتسرعت در میان مسلمین نفوذ و گست  فرهنگ אسالمى، אین علم به ۀپس אز ورود منطق در حوز
بندى و تنقیح مباحث، شرح و تفصیل  دسته بادאنشمندאن مسلمان پس אز فرאگیرى صحیح و دقیق אین دאنش 

 .برد منطق همت گماشتند هاى دقیق به پیش آن و אفزودن بحث

 هبه אِمعان نظر و موشکافى در مسائل منطقى پردאختکه ن دאنشورאن و فرهیختگان بزرگ مسلمان، ایمאز 
 :אشاره کرد زیر توאن به אفرאد مى ،دאشتند در خورل و تنظیم علم منطق نقشى مهم و و در تکمی

وى پدر منطق אسالمى شناخته  :)ه ۲۵۷ـ  ۳۳۸(بن طرخان فارאبى ملقب به معلم ثانى  نصر محمد אبو .۱
بود و  "אلحکمه بیت"فارאبى نخست אز شاگردאن . هاى متعددى بر آثار منطقى אرسطو نوشته אست شده و شرح

אى אست که با عنوאن  و مجموعه کبیر אوسطترین אثر منطقى אو  مهم. آنجا شد ۀسپس אز אستادאن برجست
 .منطقیات فارאبى به چاپ رسیده אست

دאن  ترین منطق وى بزرگ :)ه ۳۷۰ـ  ۴۲۸(אلرئیس  אهللا بن سینا ملقب به شیخ אبوعلى حسین بن عبد .۲
 منطقو  عالئى ۀنام دאنش، نجات، شفا منطقلیفات بسیارى، چون אبوعلى در منطق دאرאى تأ. مسلمان אست

אرسطو سازگار بوده  ۀتدوین منطق در دو بخش تعریف و אستدالل، به جاى نُه بخش که با سلیق. אست אشارאت
 .سینا در فرهنگ אسالمى تأسیس شده אست אست، به אبتکار אبن

وى، که  ترین کتاب منطقى مهم. بودمردم ساوه وى אز  :)ه ۴۵۰م (بن سهالن ساوى  אلدین عمر  زین .۳
אو همچنین دאرאى آثارى در . نام دאرد אلنصریه אلبصائرאالزهر مصر אست،   یکى אز متون درسى دאنشگاه هאمروز

 .دیگر در منطق به چاپ رسیده אست ۀمنطق به زبان فارسى אست که با عنوאن تبصره و دو رسال

 .وى بسیارى אز کتب منطق אرسطو رא شرح کرد :)ه ۵۲۰ـ  ۵۹۵( بن رشد بن אحمد ولید محمد אبو .۴
، برهان کتاب شرح، مقیاس کتاب شرح، אلمنطق فى אلضرورى: אو در منطق عبارت אست אزهای  کتاب

 .سفسطه تلخیصو  برهان تلخیص

وى  :)ه ۵۴۹ـ  ۵۸۷(אلدین یحیى بن حبش אمیرک سهروردى ملقب به شیخ אشرאق   אلفتوح شهاب אبو .۵
شیخ אشرאق در برخى אز مباحث منطقى آرאیى خاص دאرد که در آثار منطقى אو . אست "مکتب אشرאق"مؤسس 

بخش ( אالشرאق حکمةو  تلویحات، مشارعات و مطارحات: אند אز کتب منطقى وى عبارت. طرح شده אست
 ).אول

هترین شرح وى ب :)ه ۵۹۷ـ  ۶۷۲(אلدین  بن حسن طوسى ملقب به خوאجه نصیر بن محمد محمد .۶
کتاب معروف . ه אستشتگارא ن אالقتباس אساسیعنى  ،ترین کتاب منطقى به زبان فارسى אشارאت و نیز مهم

 .אست אلمنطق علم فى אلتجریددیگر خوאجه در دאنش منطق، 

وى یکى אز شاگردאن ممتاز و نامى  :)ه ۶۳۴ـ  ۷۱۰(אلدین شیرאزى   بن مسعود ملقب به قطب محمود .۷
 حکمةو نیز شرح ) بخش אول و دوم آن( אلتاج درّة: אند אز کتب منطقى אو عبارت .طوسى אست ه نصیرخوאج

 .، که بخش אول آن منطق אستאالشرאق

وى אز شاگردאن  :)ه ۷۲۶م (منصور حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى ملقّب به عالمه حلى  אبو .۸
 אلنضید אلجوهرترین کتاب منطقى عالمه  معروف .ستא آثار منطقى و کالمى אوאز خوאجه نصیر و شارح بعضى 

 .אو به علم منطق אختصاص دאرد هאلخفی אألسرאرن بخشى אز کتاب אیعالوه بر . אست אلتجرید کتاب شرح فى
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بر کتب مهم  شروحی وى :)ه ۶۹۴ـ  ۷۶۶(אلدین رאزى   بن رאزى ملقب به قطب بن محمد محمود .۹
 خوאجه אشارאت شرحو نیز ) אُرموى تألیف( אالنوאر مطالع، )ى قزوینىکاتب تألیف( شمسیه ۀرسالمنطق، مانند 

 .قدیم بوده אست ۀهاى علمی אو אز کتب متدאول حوزه مطالع شرحو  شمسیه شرح. شته אستنگا

وى مؤسس  :)ه ۹۸۰ـ  ۱۰۵۰(אلمتألّهین  אلدین محمد بن אبرאهیم شیرאزى ملقب به صدر صدر .۱۰
 منطق بر حوאشى، אلتصدیق و אلتصور فى رسالة: منطقى אو عبارت אست های باکت. אست "حکمت متعالیه"

 .، که با عنوאن منطق نوین به فارسى ترجمه شده אستאلمنطقیه אلفنون فى אلمشرقیه אللمعات، אالشرאق حکمة

. אلمتألّهین אست ترین شاگرد مکتب صدر وى برجسته :)ه ۱۲۱۲ـ  ۱۲۸۹(هادى سبزوאرى  حاج مال .۱۱
אکنون نیز אز کتب درسى  که هم. و شرح آن אست هאلمنتظم אلآللی ۀمنظومتألیف אو در منطق، ترین  مهم
 .رود شمار مى  هاى علمیه به حوزه

شدت   دאنان معروف به مغول به بالد אسالمى، تعدאد منطق ۀאساس نقل بعضى אز محققان، پس אز حمل بر
رאن پس אز مغول حتى אز تعدאد אنگشتان دست نیز تجاوز در تمام دوها  آن طورى که شمار  رو به کاهش نهاد، به

 .شکل تحشیه و تعلیقه بر آثار گذشتگان אست  تر به آثار منطقى אین دوره بیش. کند نمى

ویژه در قرون وسطى و نزد متكلمان مسیحى رونقى  هاى علمى مسیحیت به منطق אرسطو در حوزه
نظرאن مانند فرאنسیس  در אروپا، بعضى אز صاحب) رنسانس(ب دאشت؛ ولى با ظهور دورאن تجدد و نوزאیى جیع

 .ند و در برאبر آن موضع گرفتندکردطرد رא دكارت فرאنسوى منطق אرسطویى  بیكن אنگلیسى و رنه

אى كه با  گونه در منطق אرسطو رونق خود رא باز یافت به »تحقیق«سه قرنى نگذشت كه تدریجاً  ـאما دو 
دست گوتلوب فرگه فیلسوف و  به »منطق جدید«صورت دאنشى نو و با نام  به تام אز آن ۀאلهام و אستفاد

ترین قدم در پیشبرد منطق  پس אز وى بزرگ. طور جامع و كامل تدوین گردید دאن معروف آلمانى به منطق
ل و دאن אنگلیسى، برترאند رאس نام אصول ریاضیات با تالش دو فیلسوف و ریاضى جدید با אنتشار سه جلد كتاب به

 .אین كتاب موجب אیجاد تحولى بزرگ در منطق ریاضى شد. وאیتهد بردאشته شد

 مؤلف منطق

אلبته به نظر אیشان، . دאنند مى "אرسطاطالیس"نظرאن، مدوّن علم منطق رא حکیم یونانى  مشهورِ صاحب
 قوאعدى رא به خدאوند قوאنین وکه  אین معناى خلق و אبدאع آن نیست؛ چه  کشف و تدوین یک علم لزوماً به

אنسان نهاده אست و אرسطو نخستین کسى אست که אین قوאنین رא کشف و  ۀصورت تکوینى در دستگاه אندیش 
 .אى مدوّن گردآورى و تألیف کرده אست عنوאن مجموعه  قوאعد منطقى تفکر رא به

نبوده، بلکه אساس آن مدوِّن منطق אرسطو  مشهورى نیز در باب مؤلف منطق وجود دאرد که بر قول غیر
אن منددאنش ویژه  زمین به مشرق ،پیش אز تولد אین دאنش در یونان، قوאعد صحیح אندیشه به دست دאنشمندאن

ها  آن آورى و تنظیم אسکندر به یونان אنتقال یافته و אرسطو تنها به جمع ۀصورت گرفته و پس אز فتن ،אیرאنى
  .بتنى بر بررسى אسناد تاریخى אستتردید درستى یا نادرستى אین سخن م بى. پردאخته אست

 منطقىهای  کتاب بندى آموزشى طبقه

لحاظ   ها به אین رساله. אند منطقى بسیارى نگاشتههای  کتاب طور که بیان شد، دאنشمندאن مسلمان  همان
گزאرشى مختصر אز אین علم و بعضى به  ۀبرخى به אنگیز ؛همگى در یک سطح نیستند ،حجم و نیز عمق مطالب
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هاى دقیق منطقى نگاشته  یسنج جهت توسعه و نکته  ر شرح و بسط مسائل منطقى و برخى دیگر نیز بهمنظو
 .شده אست

پژوهان  شده در آن علم برאى دאنش تألیفهای  کتاب بندى آموزشى در فرאگیرى یک دאنش، אطالع אز طبقه
برد که رא کافى  ۀعلمى بهر ۀوشتتوאن אز یک ن هنگامى مى. אى برخوردאر אست مندאن אز אهمیت ویژه و عالقه

هر گونه عدم هماهنگى میان . عمق مطالب آن و میزאن قدرت علمى شخص با یکدیگر تناسب دאشته باشد
 .درست و مطلوب אز وقت و توאن آموزش رא در فرאیند یادگیرى، سلب خوאهد کرد ۀאین دو، אمکان אستفاد

نکات  ۀهم ۀدאرند بر که در یافتهایى رא  یا کتابتوאن کتاب  تر مى کم ،هاى منطقى رساله ۀدر مقایس
که  אین تبیین، باشد؛ چه ۀلحاظ محتوא و نحو  مطالب و چه به ۀلحاظ אسلوب אرאئ  مثبت کتاب دیگر، چه به

אز אین رو دאورى . اى مخصوص به خود אسته ینگاشته شده در אین علم هر یک دאرאى شایستگهای  کتاب
 با אین حال شاید بتوאن. زش و سیر مطالعاتى در אین علم به آسانى ممکن نیستبندى آمو قطعى در باب طبقه

  :بندى کرد طبقهزیر منطقى رא در سه ردیف های  کتاب

 : אند אز عبارت کتب אین دستهترین  منطق אبتدאیى، که مهم .۱

  .شریف جرجانى میر سید تألیف אلمنطق فی אلکبرىـ 

  ؛אلدین یزدى   بن شهابאهللا عبدتألیف  אنىللتفتاز אلمنطق تهذیب على אلحاشیةـ 

  ؛هادى سبزوאرى مالتألیف  هאلمنتظم אلآللىـ 

  ؛رضا مظفر محمدتألیف  אلمنطقـ 

  ؛محمود شهابىتألیف  خرد رهبرـ 

  .محمد خوאنسارىتألیف  صورى منطقـ 

 :אند אز عبارت آثار אین دستهترین  منطق متوسط، که مهم .۲

  ؛بن سهالن ساوى אلدین عمر  زینאز  هאلنصیری אلبصائرـ 

  ؛אلدین رאزى  قطبאز  אلشمسیه شرحـ 

  ؛سینا  אبنאز  عالئى دאنشنامهسینا،   אبن نجاتـ 

  ؛אلدین شیرאزى   قطبאز  אلتاج درّةـ 

  ؛عالمه حلّى אز هאلخفی אألسرאرـ 

 .אلمتألّهین درصאز  אلتصدیق و אلتصور فی رسالة و منطق نوین ،هאلمنطقی אلفنون فی אلمشرقیة אللمعاتـ 

 :אند אز عبارت ثار אین دستهترین آ منطق عالى، که مهم .۳

  ؛سینا  אبنאز  אشارאت منطقسینا،   אبنאز  شفا منطقـ 

  ؛אلدین رאزى فخرאز  אشارאت منطق شرحـ 

אلدین   خوאجه نصیرאز  شرح منطق אشارאت و אساس אالقتباس، אألفکار تنزیل نقد فی אلمعیار تعدیلـ 
  ؛طوسى

  ؛אلدین محمد بن رאزى  قطبאز  אلمطالع رحشـ 



٢٢  

http://vu.hadith.ac.ir  Mantegh(1) 88-89 V. 02 

אلدین   شیخ شهابאز  אلمطارحاتو  אلمشارعو  אلتلویحاتو  حکمة אإلشرאقهای  کتاب بخش منطقـ 
  ؛روردىهس

  ؛خونجىאز  אالسرאر عن غوאمض אألفکار کشفـ 

  ؛عالمه حلّىאز  אلجوهر אلنضید فی شرح אلتجریدـ 

  .אرسطوאز  אرغنونـ 

 چکیده

 .تاریخ تولد אنسان عاقل مقارن אستبا  "منطق تکوینى" تولدتاریخ  
 .شدتولد مچهار قرن قبل אز میالد و در سرزمین یونان  "منطق تدوینى" 
 .ستא مدوِّن علم منطق אرسطو 
 ،شدند میمنطق در یونان، با متفکرאنى که سوفیست نامیده  دאنشبستر تاریخى و فضاى فکرى پیدאیش  

 .אرتباط مستقیم دאرد
 .ن گسترش یافتاناسرعت در میان مسلم  فرهنگ אسالمى، به ۀحوزدر  ورود پس אزمنطق  
به پیشبرد  هاى دقیق شرح و تفصیل و אفزودن بحث ،ها، تنقیح مباحث یبند دאنشمندאن مسلمان با دسته 

 .ندردمنطق همّت گما
 .شدت رو به کاهش نهاد  دאنان معروف به مغول، تعدאد منطق ۀپس אز حمل 
ولى با ظهور  ،روאج دאشت ،ویژه در قرون وسطى و نزد متکلمان  به ،هاى مسیحیت در حوزه منطق אرسطو 

  به ؛تدریج رونق مجدد یافت  אما به ،شد رو روبهمهرى دאنشمندאن غربى  بى باتجدد در אروپا، دو ـ سه قرن 
 .مورد توجه قرאر گرفت "منطق جدید"אصلى تدوین  ۀسرمایبه عنوאن אى که  گونه

 .طور جامع و کامل بنیان نهاد  به "گوتلوب فِرگه"رא  "منطق جدید"بار  אولین 
  .دאد جایسه دسته  درمنطقى رא به لحاظ آموزشى های  کتاب توאن אز یک نگاه مى 

  



  
  
  
  
  

  چهارم ۀجلس

  
  
  
  
  

  منطق و بحث אلفاظ
  
  
  



  بخش دوم

 تصوّرאت

  :شود بخش دوم، مباحث زیر مطرح میدر 

؛ ترتّب كلّیات و تقسیمات دیگر آن ۀسلسل ؛كلیات و אقسام آن؛ هاى چهارگانه بتنس؛ نطق و بحث אلفاظم
 .تقسیم و قوאعد آنآن؛ אقسام و  تعریف

 بخش دوم  ف كلّىאهدא

 :فرאگیرى روش درست تعریف אز طریق

אحكام لفظ و אقسام داللت، مفهوم و אقسام آن، كلیات خمسه و : آگاهى אز مباحث مقدماتى تعریف .۱
 ؛آنمرאتب 

 ؛شناخت تعریف، אقسام و شرאیط آن .۲

 .آشنایى با تقسیم و قوאعد آن .۳

 درسאهدאف 

  :آشنایی با

 ؛جایگاه مبحث אلفاظ در دאنش منطق 
 ؛אقسام لفظ 
 .داللت و אقسام آن 

 علم منطق و אحکام لفظ

 که آموزد به אنسان می و کند رא بررسی می "روش صحیح جریان אندیشه"، دאنش منطق فتیمکه گ چنان
אما معانی . به تعریف یا אستداللی درست دست یابد تامعانی و مفاهیم ذهنی خود رא به چه روشی ترتیب بخشد 

با . دیگرאن هستند  یابند و نه قابل אنتقال به صورت عریان و بدون وאسطه، نه خود سامان می  و مفاهیم ذهنی به
 ،تالش ذهن برאی عبور אز معلوم به سوی مجهول به معنای ،شود که אساساً جریان تفکر کمی دقت معلوم می

یابی به אستدالل، نیازمند قالب و ظرفی אست که چنین אمکانی  منظور دست  چه برאی رسیدن به تعریف و چه به
 .رא برאی אنسان فرאهم کند

. ردزبان رא אخترאع ک سپسبشر در طول تاریخِ تکاملی حیاتِ خویش و در رאستای رفع چنین نیازی، لفظ و 
 یک یا چند معنای ذهنی ۀهر لفظی نمایند کهمنسجمی אز אلفاظ حامل معانی אست  ۀزبان در حقیقت مجموع

های زبانی، منشأ  یهای لفظی و کژتاب אبهام یگاه אما ،بین لفظ و معنا אرتباط و پیوندی عمیق وجود دאرد. אست
 :های زیر دقت کنید برאی نمونه به مثال. شود אنحرאف فکری می

 .کند در پروאز میאین  بر بنا .کند باز پروאز می. در باز אستـ 

 .شیر پنج حرف دאردאین  بر بنا .حیوאن پنج حرف אست. ـ شیر حیوאن אست
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 .אین کتاب אرאده دאردאین  بر  بنا .هر مختاری אرאده دאرد. ـ אین کتاب مختار من אست

 .مرگ سعادت אست אین بر بنا .غایت زندگی سعادت אست. ـ مرگ غایت زندگی אست

دهند و باعث אنحرאف  معانی رא نیز تحت تأثیر قرאر می ،طور که مالحظه کردید گاهی حاالت אلفاظ  همان
گونه خطاها رא نیز  אین یجلوتا وظیفه دאرد  ،عنوאن روش صحیح אندیشه  رو منطق به אز אین. شوند فکری می

 :אست دستهאحکام لفظ دو . گیرد قرאر می طق مورد بررسینیز در من، "אحکام لفظ"سدّ کند و بدین منظور ناچار 

 ؛אحکام لغوی، صرفی و نحوی אلفاظ :مانند ،های مختلف گوناگون אست אحکام خاص که در زبان .۱

  .حقیقت و مجاز :مانند ،های دنیا جاری אست אحکام عام که در تمامی زبان .۲

  ١.کند دאن در مبحث אلفاظ، אز אحکام عام زبانی بحث می منطق

 داللت و אقسام آن

داللت عبارت . خاصیت حکایتگری و داللت אلفاظ אست ،شود אی که در مبحث אلفاظ طرح می אولین مسئله
אی که وقتی ذهن به آن علم پیدא کرد، بالفاصله به אمر دیگری نیز منتقل  ء به گونه אست אز حالت یک شی

 .گویند می) شده رאهنمایی( "مَدلول"ء دوم  شیو به ) کننده رאهنمایی( "دאلّ"ء نخست  به شی. شود
داللت حقیقی نوعی אز حکایتگری אست که در متن وאقع وجود دאرد و . داللت گاه حقیقی و گاه وضعی אست

چنین داللتی یا عقلی אست که منشأ . داللت دود بر وجود آتش :مانند ،ن مبتنی بر قرאردאد بشری نیستآאیجاد 
داللت تب بر وجود  :مانند ،بعی אست که عامل آن حالت طبیعی و روאنی אنسان אستیا داللت ط ،آن عقل אست

 .عفونت
אین داللت یا . بشری אست حکایتگری در آن مبتنی بر قرאردאد و אعتبار ۀداللت وضعی داللتی אست که رאبط

ابرאت بر معانی م مخئداللت عال :مانند ،لفظی אست یا غیر ،داللت لفظ آن بر معنای آن :مانند ،لفظی אست
  .مخصوص

  :داللت وضعی لفظی خود به یکی אز سه صورت زیر אست

  )قصد(مطابقی  داللت )אلف

محیط،  ۀبر مجموع "خانه"داللت  :انند، ممعنای داللت لفظ بر تمام معنای خود אست بهداللت مطابقی 
  .های آن אتاق و سایر قسمت

  )حیطه(داللت تضمّنی ) ب

داللت  :مانند ،اللت لفظ بر جزء معنای خود هنگام داللت آن بر تمام معنا אستمعنای د  بهداللت تصمّنی 
  .بر خصوص جلد آن "کتاب"لفظ 

                                                 
شناسى،  زبان(شناسى  هاى متعدد معرفت هاى خاص و شاخه ضوع کاوشن جدید אحکام عام زبانى مودאنا אمروزه نزد منطق .١

جاى خود رא به زبان نمادى دאده אست، نیازى به طرح  אز آن رو که زبان طبیعى ،אست، אما در منطق محض...)  شناسى و ذهن
  .مبحث אلفاظ نیست
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  )تطفّل(تزאمی אلداللت  )ج

 ،معنای داللت لفظ بر الزم معنای خود هنگام داللت مطابقی آن بر معنای ملزوم אست  بهداللت אلتزאمی 
نظر  چنین داللتی در صورتی وجود دאرد که معنای مورد. "אوאنی نعمتفر"بر  "بارندگی زیاد"داللت لفظ  :مانند

نحوی که نتوאن آن دو رא אز   معنای אصلی و لغوی آن لفظ باشد به ۀطور روشن و آشکار الزم  عقالً یا عرفاً به
 ١.یکدیگر جدא ساخت

  :توאن نشان دאد های مختلف داللت رא در نمودאر زیر می گونه
  داللت
  

  وضعی          حقیقی 
  

  غیر لفظی    لفظی       طبعی      عقلی 
  
            

  تضمّنی                         אلتزאمی             مطابقی                                               
  

عقل مدخلیت دאرد؛ یعنی אنسان بدون دخالت ) وضعی و عقلی، طبعی(داللت  ۀگان در هر یک אز אقسام سه
אز طرفی در داللت وضعی و طبعی، عالوه بر عقل، عامل . شود ی به مدلولش منتقل نمیعقل אز هیچ دאلّ

تنهایی منشأ אنتقال ذهنی   نام وضع یا طبع نیز دخالت دאرد، در صورتی که در داللت عقلی، عقل به  دیگری به
 .אست

אز אین ناحیه در  دאن به بحث אلفاظ، جلوگیری אز خطاهایی אست که گاه که علت توجه منطق نظر به אین
محل در منطق אز میان אقسام مختلف داللت، تنها داللت وضعی لفظی אین  بر بنا یابد، جریان אندیشه رאه می

 .ستא بحث אو

روش درست אستفاده אز آن، به دو  ۀمنظور توصی  های مختلف داللت لفظی به دאن پس אز طرح گونه منطق
 :یابد مهم دست می ۀنتیج

تعریف یا  ۀهای علمی به جهت אرאئ شنودها و رساله و ی داللت مطابقی و تضمّنی در گفتکارگیر به :אوالً
 .אستدالل درست אست

کارگیری آن در  אلتزאمی אگرچه در محاورאت و کاربردهای אدبی درست אست، אما بهداللت אستفاده אز  :ثانیاً
  .ه אستمورد تردید و مناقش ،برאی تعریف یا אستدالل درستها  و دאنشعلوم 

 چکیده

 .لفظ، قالبى برאى אندیشه و אبزאرى برאى אنتقال مفاهیم و معانى ذهنى به دیگرאن אست 
                                                 

ه شمار آیند و هاى داللت عقلى ب باید אز گونه هاى تضمّنى و אلتزאمى شود که داللت دقیق روشن مى ۀبدین ترتیب با مالحظ .١
عنوאن منشأ אنتقال در داللت تضمنى و אلتزאمى  دخالت لفظ به ،אند که אین دو داللت رא אز אقسام داللت وضعى دאنسته ت آنعل

  .אست
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 .شود در فکر مى یوجود دאرد که گاه سبب خطا یبین لفظ و معنا پیوند عمیق 
 :אحکام لفظ بر دو قسم אست 

 אحکام خاص) אلف
 )شود در منطق אز آن بحث میکه (אحکام عام ) ب

بالفاصله به אمر  ،אى که وقتى ذهن به آن علم پیدא کرد گونه ء به ست אز حالت یک شىداللت عبارت א 
 .گویند مى "مدلول"ء دوم  و به شى "دאلّ"ء نخست  به شى. دیگرى نیز منتقل شود

داللت . شود تقسیم می بر دو قسم عقلى و طبعىخود  حقیقىداللت که  ،داللت یا حقیقى אست یا وضعى 
 .داللت لفظی نیز، یا مطابقی אست یا تضمّنی و یا אلتزאمی. فظی و غیر لفظی אستوضعی بر دو قسم ل

روش درست تعریف و אستدالل بارۀ  در هایى توصیه ۀאز بیان אقسام داللت و لفظ، אرאئ دאنان هدف منطق 
  .אست

  





  
  
  
  
  

  پنجم ۀجلس

  
  
  
  
  

  مبحث אلفاظ
  
  
  



 درس אهدאف

  :آشنایی با

 ظ؛אقسام لف 
 ق؛در منطها  آن و جزئى و جایگاهلى مفهوم و مصدאق، ک 
 .אین درس ها، مفاهیم و אصطالحات وאژه 

 אقسام لفظ

 : پردאزیم که در زیر به بررسی هر یک אز אین تقسیمات می אند ن لفظ رא به سه אعتبار تقسیم کردهامنطقی

گیریم، یکى אز بیک لفظ رא با معناى آن در نظر  אگر :تقسیم لفظ به אعتبار مقایسه با معناى خودش) אلف
 .رא خوאهد دאشت حقیقت و مجاز یا مرتجل ،منقول ،مشترک ،مختصۀ گان هاى پنج صورت

  :توאن توضیح دאد אین אقسام رא به صورت نمودאر زیر مى
  لفظ وאحد      

  
 .دאرאى معانى متعدد אست .                             »אهللا«لفظ  :مانند ،)مختص(دאرאى معناى وאحد אست 

  
  .)حقیقت و مجاز(تمام معانى به وضع وאضع نیست       .تمام معانى به وضع وאضع אست

 .)سیما قمر و אنسان خوش ۀبرאى کر( "ماه"مانند لفظ 
 

         

 .אست وضعى بر وضع دیگر سبقت گرفته      .وضعى بر وضع دیگر سبقت نگرفته אست
  معناى حیوאن درنده به "شیر"لفظ  :مانند ،)مشترک(
 .یع نوشیدنىو ما 
  

  تناسب با معناى  ۀمعناى الحق با مالحظ                   تناسب با معناى سابق وضع  ۀمعناى الحق با مالحظ
   :مانند ،)مرتجل(سابق وضع نشده אست                     که אبتدא برאى "صلوة"لفظ  :مانند ،)منقول(شده אست  
  .אکثر אسامی אشخاص و אماکن                با نیایش نیایش وضع شده و سپس در معناى نماز، که 
  .متناسب אست، به کار رفته אست 

باید אز لفظ ندر تعریف و אستدالل  گانۀ مذکور بیان אین نکته אست که پنجאز ذکر אقسام  دאنان هدف منطق
با معناى אولیه ها  آن منقول و مرتجل نیز مادאمى که אرتباط. جز با کمک قرینه אستفاده کردمشترک و مجاز 

هاى علمى و مطالب  در אسلوبאین  بر بنا .کامالً قطع نشده אست، نباید در אستدالل و تعریف به کار گرفته شوند
 .د که معناى وאحدى دאرندشوست هموאره אز אلفاظى אستفاده بهتر אאستداللى 

یکى אز دو  ،یگر مقایسه شونددو یا چند لفظ با یکد هنگامی که: تقسیم لفظ در مقایسه با لفظ دیگر) ب
 :صورت رא خوאهند دאشت
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 .אنسان و بشر :مانند ،אلفاظ دאرאى یک معنا باشند ۀکه همאست در صورتى ترאدف : ترאدف .۱

  ١.אنسان و سنگ :مانند ،دאى باش دאرאى معانى جدאگانه یلفظ رکه هאست در صورتى تباین نیز : تباین .۲

אستفاده אز אلفاظ مترאدف در تعریف و אستدالل  کهان אین نکته אست دאنان אز تقسیم فوق بی هدف منطق
 چون هر بشرى אنسان אست، هر אنسانى متفکر אست،: مثالً کسى در مقام אستدالل بگوید. نادرست אست

 ٢.אنسان همان بشر אست: که در مقام تعریف بگوید אین هر بشرى متفکر אست و یاאین  بر بنا

خود  ۀאین אقسام نیز به نوب :به مفرد و مرکبـ که وאحد باشد یا متعدد  نظر אز אینبا قطع ـ تقسیم لفظ ) ج
که توضیح אقسام مفرد و مرکب به طور مستقیم به قلمرو  جا אز آن ، אماشود هاى دیگرى تقسیم مى به قسمت

  .در درس دهم و در بخش تصدیقات به آن خوאهیم پردאختلذא  ،شود تصدیقات مربوط مى

 مفهوم

. تعریف אست  روش درست ۀ אرאئ ،دאنان منطق هاى خطیر ى אز رسالتکه یکردیم کאز אین بیان  پیش
رد، زیرא برאى تعریف و ک آن گذر  امکאح باید אز بحث لفظ و که برאی رسیدن به אین هدفهمچنین گفتیم 

 .אست "لفظ" نام  مند قالب و ظرفى بهزאى نیا شناخت مجهول، باید אز مفاهیم بهره جست و چنین بهره

خود معنا و مفهوم چیست؟ چگونه  ،قالبى برאى معنا و مفهوم אست ،אگر لفظْسئوאل אین אست که حال 
 رد؟کאستفاده  تعریف ۀبرאى אرאئ ، به طور صحیحیه در قالب لفظ אستک یتوאن אز مفهوم مى

ه در ذهن کאست אسم مفعول אست و مرאد אز آن، هر صورتى  ،لحاظ אدبى  مفهوم بهپاسخ אین אست که 
یا با  ،ظسبب لف  بهدر ذهن אین صورت تحقق خوאه . حقیقت אستیک  ۀدهند آینه نشان مانند وجود دאرد
وفه، بارאن، که در ذهن ما صورتى אز شکهنگامى . باشد دیگر روشء یا به هر  وجود خارجى شى ۀمشاهد

بندد، در  ها، نقش مى وجود خارجى آن ۀهدو چه توسط مشاها  آن אلفاظ ۀوאسط  ، چه به... خورشید، ماه، آب و
 .ییموگ مى "مفهوم"ه به آن کگیرد  ل مىکى در ذهن شکوאقع אدرא

 مصدאق

مصدאقِ مفهوم   مثالً محمد و على ،ندک مفهوم بر آن صدق مى یزی אست کهچ مصدאق عبارت אز آن
 .ستمصدאق א ى אزکحا ،ى אز مفهوم و مفهومْکحا ،عبارتى، لفظْ به. אنسان هستند

مصادیق مفهوم به عنوאن نمونه  ،مفهوم، گاه حقیقتى خارج אز ذهن אست کمصدאق ی که باید دאنست
در  ،لى، تصور و تصدیقکمانند مفهوم  ،ند گاهى هم אفرאد آنא אنسان، مانند محمد و على در خارج ذهن متحقق

  .دریاى جیوه و بارىאل کیشر میهامف :گونه وجودى در خارج ندאرند، مانند ظرف ذهن تحقق دאرند و هیچ

 ى و مفهوم جزئىلمفهوم ک

  .شود نوع مفهوم جزئی و مفهوم کلی تقسیم میمفهوم یا تصور بر دو  ،نظر مشهورمطابق 

                                                 
تضاد، تناقض،  نوعه چهار مِثالن، متخالفان و متقابالن و تقابل رא نیز بدستۀ אلفاظ متباین رא به سه  دאنان برخى אز منطق. ١

אین تقسیمات אز قلمرو رسالت منطق و روش صحیح تفکر  جا که مطالعۀ مستقیم  אز آن. אند عدم و ملکه تقسیم کرده و تضایف
  .یمنک میها پرهیز  אز ذکر آن لذא بیرون אست،

 .تر אین نکته در درس هشتم خوאهد آمد توضیح بیش .٢
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  مفهوم جزئى) אلف

عبه، אیرאن و ک قرآن، على، :قابل صدق אست، مانند مصدאقْ که تنها بر یکمفهومى אست مفهوم جزئی 
  .مشهد

  مفهوم کلى )ب

אلوجود،  אنسان، وאجب :مانند قابل صدق אست، مصدאقْ که بر بیش אز یکمفهومى אست لی مفهوم ک
 .אلبارى کشری و אقیانوس، عدد

 "قابلیت صدق"ترتیب  مفهوم به کلى و جزئى بودنِ یک کאوالً مال که توאن گفت مى אین نظریهبر אساس 
شمار  محدود یا بى و مصدאق خارجىتحقق یا عدم تحقق  و د אستبر مصادیق متعد "عدم قابلیت صدق"و 

 .لیت و جزئیت مفهوم ندאردکبودنِ آن، دخلى در 

و  "لفظ جزئى"ه دאل بر معناى جزئى אست کتوאن لفظى رא  ى و جزئى، مىکلبا توجه به تقسیم مفهوم به 
אز قبیل ى کلدر אین صورت، تقسیم אلفاظ به جزئى و . نامید "ىکللفظ " ،ى אستکله دאل بر معناى کلفظى رא 

 .گذאرى دאلّ به مدلول خوאهد بود نام

لى ک، نیز אز مفاهیم "ردکאنقالب خوאهد " و" ندک توبه مى": ه مفهوم אفعالى مانندکثانیاً باید توجه دאشت 
هم در مدلول برخى אز  "لى بودنک"پس ویژگى . د אستهیم نیز قابل صدق بر مصادیق متعدאست؛ زیرא אین مفا

 .شود یافت مى אفعالאسما و هم در مدلول 

رى دאنشمندאنِ علوم، کهاى ف ه تالشکچرא  ؛شود ى بحث مىکلتنها אز مفاهیم  ،ه در منطقکروشن אست 
طور   ه بهکمصدאق אز عنصرى  کى אست، مثالً موضوع علم شیمى، یکلیافتن به قوאنین   جملگى برאى دست

אین  بر بنا .عنصر אست کیکلی خوאص ه موضوع آن کبل ،مشخص و معین در آزمایشگاه وجود دאرد نیست
ى و چگونگى کلبه چند و چون مفاهیم  باید ،ندک ه نقش خادم علوم رא אیفا مىک "روشى"عنوאن   به ،منطق

 .ى، بپردאزدکلشف مجهوالت و قوאنین کمصون ماندن אندیشه אز خطا در جریان 

 جزئى حقیقى و جزئى אضافى

  :رود ار مىک و معنا بهدאنان به د ثر منطقکא نزدجزئى אصطالح 

  جزئى حقیقى) אلف

  .هکم :مانند ،فرد قابل אنطباق نیست که بر بیش אز یکمفهومى אست جزئی حقیقی 

  جزئى אضافى) ب

با مفهوم دیگر،  هدر مقایس لحاظ تعدאد אفرאد قابل صدق بر آن به کهمفهومى אست جزئی אضافی 
مثالً אگر دو مفهوم  ،فرد کطباق باشد و چه بر بیش אز یفرد قابل אن کچه אین مفهوم فقط بر ی ،محدودتر אست

مفهوم حیوאن شامل אفرאدى بیش אز مصادیق אنسان  که بینیم لى אنسان و حیوאن رא در نظر بگیریم، مىک
  .پس مفهوم אنسان در مقایسه با مفهوم حیوאن، جزئى אضافى אست. شود مى
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  چکیده

حقیقت و مجاز و به אعتبارى دیگر به مترאدف و  و رتجل، منقول، مکאعتبار به مختص، مشتر کلفظ به ی 
 .شود ب تقسیم مىکمتباین و به אعتبارى به مفرد و مر

 .مجهول باید אز مفاهیم موجود در ذهن بهره جست کبرאى تعریف و شناختن ی 
 .گویند مى» مفهوم«هاى موجود در ذهن،  به صورت 
 .ندک مىمفهوم بر آن صدق  אز آن چیزی אست کهمصدאق عبارت  
 .شود در ذهن یافت مىتنها مفهوم، گاه در خارج و گاه  کمصدאق ی 
 :ه مفهوم بر دو قسم אستکن بر אین باورند دאنا ر منطقت بیش 

 .قابل صدق بر مصادیق متعدد مفهومى אست غیر :جزئى) אلف
 .ددهومى אست قابل صدق بر مصادیق متعمف :ىکل) ب

 .لى אستکشود، مفهومِ  آنچه در منطق بحث مى 
 :رود ار مىک دאنان به دو معنا به ثر منطقکجزئى در אصطالح א 

 ؛ابل אنطباق بر אفرאد متعدد نباشده قکمفهومى  :جزئى حقیقى) אلف
در مقایسه با مفهوم دیگر، محدودتر  لحاظ تعدאد אفرאدِ قابل صدق بر آن  ه بهکمفهومى  :جزئى אضافى) ب
  .باشد

  





  
  
  
  
  

  ششم ۀجلس

  
  
  
  
  

  و تعریفچهارگانه  هاى نسبت
  
  



 אنسان و ناطق

 زوج فرد

  درسف אهدא

  :آشنایی با

  ؛دو مفهوم کلى میانهاى چهارگانه  نسبت 

 ؛هدف تعریف 
  .قوאعد و ضوאبط منطقى تعریف 

 بین دو مفهوم کلى ۀهاى چهارگان بتنس

ى אز چهار صورت زیر رא خوאهند کدیگر بسنجیم، یکلى رא אز جهت مصادیق و אفرאد با یکאگر دو مفهوم 
  :دאشت

  اوىتس )אلف

لى دیگر کلى، مصدאقى برאى ک که تمام אفرאد یکאى  گونه  به ،باشند کمصادیق مشتر ۀلى در همکאگر دو 
  .אنسان و ناطق :تساوى אست، مانند ،س باشد، نسبت بین آن دو مفهومکو بالع

  

  

  

  

  

  تباین )ب

زوج و : ست، مانندنباشند، بین آن دو مفهوم نسبت تباین برقرאر א کلى در هیچ مصدאقى مشترکאگر دو 
  .فرد

  

  

  

  

  عموم و خصوص مطلق )ج

لى دیگر فرאتر باشند، نسبت کباشند، ولى אفرאد مفهومِ  لى دیگرکمصدאقى برאى  ،لىک کאگر تمام אفرאد ی
  .آهن و فلز :لى، عموم و خصوص مطلق אست، مانندکبین אین دو مفهومِ 
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  وجه عموم و خصوص من )د

عموم و خصوص ها  آن باشند، نسبت بین کمشتر و در مصادیقى غیر کلى در אفرאدى مشترکگر دو א
  .لباس و سفید :وجه אست، مانند من

  
، مثل بین آن دو ى אز چهار نسبت فوق وجود دאرد و فرض نسبت پنجمکلى تنها یکبین دو مفهوم  :توجه

 لى دیگر شامل تمام یا بعضى אز אفرאد آنکאز אفرאد دیگرى نباشد، ولى  کی  ل هیچلى، شامک که یکفرض  אین
  .نیست نکممباشند، 

  روش درست تعریف

برאی  ؟كه روش درست تعریف كدאم אست אستאین  ،ترین سؤאل در بخش منطق تصورאت אساسی
که אز אست بارت אز بیان אهدאفی مقدمه ع אین. بیان کردאبتدא باید مقدماتی رא  ،یابی به روش درست تعریف دست

  .کنیم ترین אهدאف تعریف אشاره می در زیر به مهم. در نظر دאریمتعریف درست 

 غرض אز تعریف

 :دאرددو هدف אساسى  تعریف

 ؛تصورى وאضح و صحیح אز معرَّف ۀאرאئ .۱

 .جدאکردن معرَّف אز غیر آن به صورت تام و کامل .۲

رعایت ضوאبط و قوאعد  אز אین رو،. حدאقل هدف دوم رא تأمین کند یا ،باید אین دو هدف ،تعریف صحیح
ست، صرفاً جنبه صورى و قالبى درست تعریف א ۀאین قوאنین، که جملگى در مقام بیان شیو. زیر אلزאمى אست

 .ددאر

 فلز

آهن

 لباس  سفید



٣٨  

http://vu.hadith.ac.ir  Mantegh(1) 88-89 V. 02 

 قوאعد و ضوאبط منطقى تعریف

مین هدف تعریف ضرورى برאى تأها  آن אند که رعایت برאى تعریف مفید ذکر کردهشرאیطی رא منطقیون 
 :אین شرאیط به شرح زیر אست .אست

) جامع بودن(אفرאد معرَّف رא شامل شود  ۀאى باشد که هم به گونه ،یعنى ؛تعریف باید جامع و مانع باشد .۱
 ).مانع بودن(و هیچ فرد بیگانه با معرَّف رא نیز شامل نشود 

 به ،لحاظ مصدאق، تساوى باشد  به ،رِّف و معرَّف، باید نسبت دو مفهوم معجامع و مانع بودن تعریفبرאى 
 .مصدאقِ معرَّف هم باشد و برعکس ،هر چه مصدאق معرِّف אست که عنىمאین 

هاى אندیشه در  ترین لغزشگاه אز مهم. تر אز معرَّف باشد روشن ،مفهوم نزد مخاطب نظرتعریف باید אز  .۲
 .هاى گنگ و مبهم אست مقام تعریف، אرאئه تعریف

 :ند אزא ى אز عوאمل אبهام در یک تعریف عبارتبرخ

אگر در تعریف مفهومِ  ،مثالً ؛تعریف به مفهومى که אز نظر وضوح و روشنى مساوى معرَّف אست) אلف
אیم، چرא که مفهوم مادر برאى کسى  تعریف درستى אرאئه نکرده ،»شود که אز مادر متولّد مى آن«: بگوییم "فرزند"

אز طرف دیگر شخصى . قدر گنگ אست که مفهوم فرزند برאیش مبهم אست همان ،دאند که معناى فرزند رא نمى
 .نیازی به تعریف ندאرددאند و  حتماً مفهوم فرزند رא نیز مى ،که معناى مادر رא بدאند

 ،»جوهرى אست شبیه به نفس« :در تعریف آتش بگوییم مثالً ؛تر אز معرَّف تعریف با مفهومى مبهم) ب
شنونده אز برאی زیرא معناى نفس که در تعریف مذکور به کار رفته،  ؛ریفِ به אخفى خوאهد بود، تعتعریف אین

 .تر אست معناى آتش ناشناخته

مانند تعریف غزل به شعرى کوتاه؛  ؛به کار بردن مفاهیم غیردقیق که قابلیت تفسیرهاى متعدد دאرد) ج
 .در تعریف یک אمر غیر نسبى ذکر شودتوאند  چرא که کوتاه، אمرى نسبى אست و אز نظر منطق نمى

 .به کار بردن אلفاظ مهمل که معناى محصّلى ندאرد) د

وאفى در مورد  ۀبدون قرین ،کنایه و مشترک لفظى، אستعاره، مجازאعم אز  ،אستفاده אز אلفاظ مشترک) ه
 .نظر معناى مورد

  .گانه ى دאرאى אبعادِ سهتعریف جسم به אُسطُقسّ ،مانند ؛به کارگیرى אلفاظ پیچیده و مهجور) و

در تعریف نباید אختالف معرَّف و معرِّف تنها  ؛ یعنی،باشد با معرَّف مغایر אز نظر مفهوم تعریف باید .۳
، אین "بشر אست" :بگوییم "אنسان"مثالً אگر در تعریف  ؛تفاوت لفظى باشد و אز نظر مفهوم عین یکدیگر باشند

  .אست "علم لغت"ا، تعریفى لفظى و لغوى بوده که مربوط به یک تعریف حقیقى منطقى نیست، بلکه تنه

در آن معرِّف، خود אحتیاج به  ،تعریف دورى عبارت אز تعریفى אست که אوالً. تعریف باید دَورى نباشد .۴
نخست به  :دور به دو صورت قابل تصویر אست. شود در تعریف معرِّف אز معرَّف אستفاده مى ،ثانیاً ،تعریف دאرد

 ،دور مصرّح). دور مضمر(غیرصریح و با وאسطه به صورت و دیگرى ) دور مصرّح(صریح و بدون وאسطه صورت 
گانه رא به  و אبعاد سه» گانه אست جوهرى که دאرאى אبعاد سه« :گفته شود "جسم"که در تعریف אست  مانند אین

گانه بر  گانه و فهم אبعاد سه سهیعنى فهم حقیقت جسم بر فهم حقیقت אبعاد . אمتدאد جوهر جسمانى تعریف کنند
که  قبل אز אین ،چنین تعریفى آن אست که مفهوم جسم ۀالزم. فهم معنا و حقیقت جسم توقف دאشته باشد

گفته  "روز"که در تعریف אست  دور مضمر مثل אین. شود، معلوم باشد و אلبته אین אمرى نادرست אستمعلوم 
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و در تعریف » تابد زمانى که خورشید نمى« :گفته شود "شب"و در تعریف » زمانى که شب نیست« :شود
  .»تابد אى که در روز مى ستاره« :گفته شود "خورشید"

  چکیده

 :هاى زیر رא خوאهد دאشت لحاظ مصادیق با یکدیگر بسنجیم، یکى אز صورت  אگر دو مفهوم کلى رא به 
 .وجه تساوى، تباین، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من 
 :در تعریف، دو هدف אساسى אست مقصود אصلى  
 אرאئه تصورى وאضح و صحیح אز معرَّف؛) אلف 
 .جدא كردن معرَّف אز غیر آن به صورت تام و كامل) ب 
 :ضوאبط منطقى تعریف عبارت אست אز  

 جامع و مانع بودن تعریف؛) אلف
 تر بودن مفهوم معرِّف אز معرَّف نزد مخاطب؛ روشن) ب
 عرِّف با معرَّف؛لزومِ مغایرت مفهومى م) ج
  .دَوْرى نبودن تعریف) د





  
  
  
  
  

  مهفت ۀجلس
  
  
  
  
  

  خمسه اتیکلآشنایی با 
  
  
  



 درسאهدאف 

  :آشنایی با

  ؛به کلیات خمسه نیاز چرאیی 

  .عرضی کلی ذאتی و 

  )کلید فهم دستگاه منطق(آشنایی با کلیات خمسه 
نیاز به אلگو و مدل عینی  ،باشدبه تعریفی درست که در چارچوب قوאعد و ضوאبط منطقی یابی  دستبرאی 

 אلگویی که همۀ. فی درست، رعایت شودتعری ۀאرאئبرאی تا با قرאر گرفتن تعریف در آن אلگو، تمام شرאیط . دאریم
  .در آن جمع אستبا هم های منطقی  نسخه های منطقی و همۀ آموزه مطالب و

  .دهد منطقی אین אلگو و دستگاه عینی رא به ما אرאئه می

  .در دستگاه حد و رسم باشد ، بایدبه تعریف درست، تعریفیابی  دستبرאی  که معتقد אست یمنطق

زیر  به شیوۀ و هر یک. هستند یعنی تعریف یا به حد باشد و یا به رسم و رسم و حد نیز یا تام و یا ناقص
  :شوند تأمین می

  فصل قریب+  حد تام                جنس قریب

  

  فصل قریب+ אز جنس بعید                   حد ناقص

  یا فقط אز فصل قریب                               

  

  عرضی خاص+ אز جنس قریب  م تام                 و رس

  

  عرضی خاص+ و رسم ناقص                 אز جنس بعید 

  یا فقط אز عرضی خاص                                  

ترسیم  ،دستگاه و אلگویی که توسط منطقیان برאی روش درست تعریف ،دیكن میکه مالحظه  طور  همان
  .شده نیستند برאی ما شناخته...  مفاهیمی چون، حد، رسم، تام، ناقص و. برאی ما قابل فهم نیست אست، شده

 كه در وאقعیا کلیات خمسه رא به منطق אضافه کردند  »אیساغوجی«لذא منطقیان فصلی به نام אین  بر بنا
אین بحث אوّلین بار توسط شخصی به نام . אست ،کلید فهم دستگاه عینی منطق برאی تعریف درست به منزلۀ

 .אفزوده شد) تعریف(فرفوریوس به منطق تصورאت 

  ات خمسهیکل

که  گفته شدهمچنین . ف و روش אستداللیان شد که موضوع منطق عبارت אست אز روش تعریب تر پیش
 .م کلى موجود در ذهن بهره جستید אز مفاهیمفهوم، باک یف و شناختن یبرאى تعر
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ک تصور معلوم، هنگامى که یل آن به یمنظور تبد به ،ک تصور مجهولیفِ یهر مفهوم کلى در مقام تعر
قت آن یرون אز حقیا بیقت فرد אست و یرون אز حقیا وصفى بی ،شود ق آن مالحظه مىینسبت به אفرאد و مصاد

در صورت نخست، کلى عرضى . ستאها  آن قتیا جزء حقیقت אفرאد خود و یتمام حق אى که به گونه ،ستیفرد ن
 .و در صورت دوم، کلى ذאتى אست

 کلى ذאتى و کلى عرضى

ق خود باشد و کلى عرضى مفهومى אست که خارج یقت אفرאد و مصادیکلى ذאتى، مفهومى אست که אز حق
 .ق خود باشدیقت אفرאد و مصادیאز حق

ى با آن در یبه کار رفته אست که آشنا "قتیحق"ف فوق، אصطالح ید، در تعریکن الحظه مىطور که م   همان
 .ردאدت یفهم ذאتى و عرضى אهم

ن یא ۀیوم: ولى אگر بپرسندאست وه هست؟ سؤאل، אز وجود و هستى ین باغ میا در אیآ: شود وقتى سؤאل مى
قت و یستى، حقیچ...)  القا پرتیب یمثالً س( ،ن سؤאلیکه با جوאب به א. ستى אستیאز چ ،ن سؤאلیست؟ אیباغ چ
 ما"ا ی "ست؟یچ"ت عبارت אست אز مفهومى که در جوאب یقت و ماهیپس حق. شود ان مىیباغ ب ۀیوت میا ماهی

 .دیآ مى "هو؟

ن אست ه آت אفرאد هموאره قائم و وאبسته بیشود که در کلى ذאتى، ماه ح، روشن مىیتوضאین با توجه به 
 یت אفرאدאما در کلى عرضى، ماه. وאن و ناطق نسبت به على که مصدאق و فرد آن אستیا حیان مانند کلى אنس
 .رونده و شاعر نسبت به على که مصدאق و فرد آن אست لى رאهست مانند کینبه آن قائم و وאبسته 

 ،رאیف، ضرورى אست زیات خمسه و روش درست تعریز کلى ذאتى אز کلى عرضى در شناخت کلیتم
  .اتینه به عرض و ف کنندیتعرها  آن اتیאلمقدور به ذאت  אمور رא حتى تا کوشند دאن مىدאنشمن

  چکیده

  .ا به رسم شودیا به حد و یبه روش درست تعریف، باید تعریف یابی  دستبرאی  که منطقی معتقد אست 

  .אستنیاز برאی فهم دستگاه عینی منطقی، به آشنایی با کلیات خمسه  

مفهومى אست که  ،ق خود باشد، و کلى ذאتىیقت אفرאد و مصادیت که خارج אز حقمفهومى אس ،کلى عرضى 
 .ق خود نباشدیقت אفرאد و مصادیخارج אز حق

 .دیآ مى »هو؟ ما«ا ی »ست؟یچ«ت عبارت אست אز مفهومى که در جوאب یقت و ماهیحق 
  





  
  
  
  
  

  هشتم ۀجلس

  
  
  
  
  لیات و אقسام آنک
  
  
  
  



  هدف درس

 :آشنایی با
  .ام آنكلیات و אقس 

 یعرض یو کل یذאت یאقسام کل

 یکل(ست א ها یا خارج אز حقیقت آن :دو حالت دאرد در مقابل حقیقت אفرאد خود یمفهوم کلگفتیم که 
یا متعلق و منحصر به  ،ء אست یآنچه خارج אز حقیقت ش). یذאت یکل(نیست ها  آن یا خارج אز حقیقت ،)یعرض

אما آنچه ). عام یعرض(تعلق و منحصر به یک حقیقت نیست یا م ،)خاص یا خاصه یعرض(یک حقیقت אست 
یا جزء حقیقت آن אست که در  ،)نوع(یا تمام حقیقت آن אست  :، نیز دو حالت دאردء نیست یخارج אز حقیقت ش

که حقیقت  ییا به אفرאد ،)جنس(مشترک אست  ،ندאرند یکه حقیقت یکسان ییا بین تمام אفرאد ،אین صورت
 ).فصل(تص אست مخ ،دאرند ییکسان

  :شود یه به صورت زیر تعریف مکپنج قسم אست  یلکبر آنچه گذشت، אقسام مفهوم  بنا

  نوع )אلف

אین "که گوییم  یم یمثال وقت یبرא ،ء אست یه بیانگر تمام ذאت یا حقیقت شکאست  یلک یمفهومنوع 
ءِ دوم رא  یب تمام حقیقت شءِ نخست و אس ی، طال تمام حقیقت ش."آن حیوאن אسب אست"یا  ."ستא ء طال یش

 .هر کدאم אز دو مفهوم کلی طال و אسب، نوع אستאین  بر بنا .ندک یبیان م

کر אلحقیقه ذ  אفرאد متحد یه در پاسخ به سؤאل אز چیستکאست  یلک ینوع، مفهوم :تعریف کاربردی
شود،  شپرس ،אست کییها  آن ه حقیقتک یאفرאد) تماهی(بر אساس אین تعریف، هرگاه אز چیستی  .شود می

 :باید گفت "، حسن و حسین چه هستند؟یعل"که  אل شودؤ، نوع خوאهد بود، مثالً אگر سپرسش نאیپاسخ 
  .شود یאنسان، نوع شمرده م یِلکאین  بر بنا ."אنسان"

  جنس )ب

حیوאن  یلکمفهومِ  :مانند ء و אعم אز آن אست، یאز حقیقت ش یه بیانگر بخشکאست  یلک یمفهوم جنس
  .به אنسان و شتر نسبت

شود،  یر مکאلحقیقه ذ אفرאد مختلف یدر پاسخ אز چیستکه אست  یلک یجنس، مفهوم :تعریف کاربردی
سؤאل شود،  ،سگ אست که گوسفند و یک گلچوپان، ی که شامل یک ،یא مجموعه) تماهی(ستی مثالً אگر אز چی

 ۀکامل همحقیقت  ۀنندک ه بیانک یخ وאحدپاس ، لذאندא حقایق مختلف و متفاوت یאفرאد مورد سؤאل دאرא چون
، یאز چیست یه فقط بخشک باشد یپاسخباید ناچار   پاسخ متناسب بهאین  بر بنا ندאرد،وجود  ،אین אفرאد باشد

 ۀکنند ه جنس و بیانک، "حیوאن" یلکدر پاسخ به אین سؤאل باید لذא . ندکرא بیان ها  آن کحقیقت مشتر ییعن
  .دشور کذ ست،אها  آن کحقیقت مشتر

  فصل  )ج

ه در کمانند ناطق  ،ندک یجنس متمایز م کنوع رא אز سایر אنوאع دאخل در ی که یکאست  یذאت یلکفصل 
  .جنس حیوאن موجب تمیز אنسان אز سایر אنوאع حیوאن אست
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چه خود به אگر. ء و مساوی با آن אست אتی شیه ممیز ذکאست  یلک یفصل، مفهوم :تعریف کاربردی
אرد و به دنبال جزء مختص ه شخص علم به جنس دک یشود، אما هنگام یوאقع نم یاسخ אز چیستدر پ یتنهای

אنسان و در  یه در طریق سؤאل אز چیستک "ناطق"مانند . شود یگردد، در طریق پاسخ آن وאقع م یت مبه ماهی
  .حیوאن ناطق: آید ینار جنس مک

  )خاصه(خاص  یعرض )د

 :مانند ،ء و در عین حال مختص به آن אست یאز حقیقت ش ه خارجکאست  یلک یمفهومعرضی خاص 
 .نسبت به אنسان کضاح

یا אخص  یه به نوع یا جنس אختصاص دאرد و نسبت به آن، یا مساوکאست  یلک یمفهوم :تعریف کاربردی
لی سؤאאنسان  یאز אمتیازאت عرض یאمتیازبارۀ  در אگرאین  بر بنا .و شاعر نسبت به אنسان کضاح :אست، مانند

ننده ک ه سؤאلکאست  یغالباً هنگام یچنین پرسش. شود یپرسیده شود، در پاسخ آن אز אعرאض خاصه אستفاده م
، אما چون دست אو אز "אنسان حیوאن אست" که دאند یمثالً م. در مورد אنسان دאرد یو قبل یلک یآشنای ینوع

אنسان در بین حیوאنات دیگر چه که  خوאهد بدאند یوتاه אست و عالوه بر دאنستن جنس، مکشناخت فصل آن 
אز אز אین دست  یهای در پاسخ پرسش .کند ، لذא אز אعرאض אو سؤאل میمخصوص به خود دאرد یصفت عرض

  .شود אستفاده می. .. ، شاعر وکضاح אعرאض خاصی مانند

  عرضی عام) ه

فرאد آن نیست، ختص به אو در عین حال مאست ء خارج  یه אز حقیقت شکאست  یلک یمفهوم عرضی عام
 .رونده نسبت به אنسان رאه :مانند

 ،ندא حقایق مختلف و متفاوت یه دאرאک ،چند فرد یا چند نوع کهرگاه אز عوאرض مشتر :تعریف کاربردی
بین אنسان و  کمشتر یصفت عرض"که  پرسیده شودאگر مثالً . پاسخ אین سؤאل عرضی عام אست. شودسؤאل 

  .آید یعام אست، م یه عرضک "ندهرو رאه"در پاسخ آن  "אسب چیست؟

 چکیده

ل یا بیانگر در صورت אو .אست) عرضی(ذאتی  یا غیر ینسبت به אفرאد و مصادیق خود یا ذאت یلکهر مفهوم  
אز  کییا حا: ه در אین صورت אز دو حال خارج نیستکیا بیانگر جزء ذאت אست  ،)نوع(تمام ذאتیات אست 
نامیده ) فصل( صورت دومو ) جنس( لصورت אو אست که کی אز جزء مساوییا حا .جزء אعم אست

 ییا אین אمر عرض: باشد אز دو حال خارج نیست ینسبت به مصادیق خود عرض یلکאگر مفهوم . شود یم
خاص و صورت  یل عرضصورت אو که شود متعددی یافت می دאرد یا در حقایق یאختصاص به نوع وאحد

 .شود یعام نامیده م یدوم عرض
 





  
  
  
  
  

  نهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  گر آنیمات دیو تقسکلیات ترتّب  ۀسلسل
  
  
  



 درسאهدאف 

  :آشنایی با

 ؛گریدیکبا ها  آن ات و نسبتیلکترتّب  
  .ها، مفاهیم و אصطالحات אین درس هوאژ 

 کلیاتترتّب  هسلسل

ف، یبحث تعر ۀکه در مقدمאست  ی، مجموعه مطالبیلکمربوط به مفهوم  های بحثکه م یتر دאنست شیپ
م تا در مباحث یشو یآشنا م ،گانه دאرند ات پنجیلکאز  یکه هر ک ین درس با مرאتب و אقسامیدر א. دنشو یطرح م

 .میال نشوکدرست آن، دچار אش هایدر روش یمنطق یها هیف و توصیمربوط به تعر

 زאنیبه אعتبار شمول אفرאد، میم که شو یم توجهم، مینک یسه میگر مقایدیکرא با  یلکچند مفهوم  یوقت
برخوردאرند؛  یتر شیאز وسعت و شمول ب ،گرید ینسبت به بعضها  آن אز یبعض. شود یتفاوت ممها  آن شمول
 .تر אست عیوس ،و جوهر אز جسم یوאن אز אنسان، جسم אز جسم نامیمثالً ح

نسبت به  یلکه هر کمرتب ساخت  یא به گونهها  آن زאن شمولیتوאن به אعتبار م یات رא میلک، אین بر بنا
 :دینکر توجه یات زیلکمثالً به مجموعه  .برخوردאر باشد یتر شیب های אقد، אز شمول مصیقبل یلک

 .وאن، אنسانی، حیجوهر، جسم، جسم نام

شروع  یلکن یه אز محدودترک، یر صعودیس یکی: ردکبه دو صورت لحاظ توאن  میم فوق رא یسلسله مفاه
ن آن یآغاز شود و به محدودتر یلکن یتر ه אز عامک، یر نزولیس یگریابد و دیخاتمه ها  آن نیتر شود و به عام

  .אنوאع رא به وجود خوאهد آورد ۀیب دوم، سلسلאجناس و ترت ۀیب نخست، سلسلترت. انجامدیب

 سلسله مرאتب אجناس

ه אز کل دهند کیتش یא ه سلسلهک ینحوبه م ینکمرتب ها  آن جنسبر אساس ات رא یلکאز  یא אگر مجموعه
به  ،شود یگفته م »אجناس ۀسلسل«ن ه آه بکن سلسله یش رود، در אیتر پ شیوسعت ب یسوبه ر ت مکشمول 
ست، جنس یگر مندرج نید یرد و تحت جنسیگ یقرאر م یتصاعد ۀیان سلسله در پاکن جنس، یتر عیوس

. دنیگو یم »لفاسجنس « ،ه אسته در آغاز مجموعه وאقع شدکن جنس یو به محدودتر یعال ا جنسیאالجناس 
 .شوند یده مینام »جنس متوسط« ،و جنس سافل قرאر دאرند ین جنس عالیه بک یאجناس

جنس سافل، جوهر  ،وאنیجوهر ح و جسم ،ینام ،جسم ،وאنیح، م אنسانیمفاه ۀین، در مجموعא بر بنا
  .جنس متوسط خوאهند بود ،زیو جسم ن ی، جسم نامیا جنس عالیجناس אال جنس

אز אنوאع سلسله،  یکهر  یه برאکند، چرא ک یم مید تقسیب و بعی، جنس رא به قرאعتبار یکبر  دאن بنا منطق
مفروض قرאر دאرد و به آن  یلک یکه بالفاصله بعد אز ک ینخست جنس ،ردکتوאن تصور  یدو قسم جنس م

 هک یאنسان قرאر دאرد و قسم دوم، جنس یلکه بالفاصله در فوق کوאن، یشود؛ مانند ح یگفته م »بیجنس قر«
 یشود؛ مانند جسم نام ید گفته میگر وאقع شده אست و به آن جنس بعید یلکا چند وאسطه در فوق ی یکبا 

ب و در همان یجسم، جنس قر یه جوهر برאکجه گرفت یتوאن نت یان شد میبا توجه به آنچه ب. نسبت به אنسان
  .د אستی، جنس بعیجسم نام یحال برא
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 سلسله مرאتب אنوאع

 :رود یار مکدر منطق به دو معنا به  »نوع«ه کد دאنست یאنوאع، אبتدא با ۀیان سلسلقبل אز ب

 .فته شدات خمسه گیلکف یه در تعرکאست  ییهمان معنا ،نوع حقیقی) אلف

 .مندرج باشد یه تحت جنسکאست  یذאت یلکهر ، که نوع אضافی) ب

حیوאن، و  אنسان مفاهیم ،»جوهر       جسم       یجسم نام      حیوאن        אنسان« هسلسلאین پس در 
 .شود ینامیده م» ینوع אضاف« ،و جسم یجسم نام

 :آید یبا توجه به تعریف فوق، دو نکته به دست م

 .خوאنده شود ینوع אضاف ،توאند در مقایسه با جنس باالتر ینیز م ینوع حقیق .۱

  .دنخوאهد ش یهرگز متصف به نوع אضاف ،سلسله یکن مفهوم در یتر عیوس .۲

ن آن یتر ن در صدر و خاصآن یتر ه عامک ینحوبه م یسلسله قرאر ده یکرא در  یلکم یمفاه ۀאگر مجموع
 »ینوع عال« ،ن نوع رאیتر و عام »نوع سافل«ا ی »אالنوאع نوع« ،ن نوع رאیمحدودتر ،ردیسلسله قرאر گپایین در 

ر شد، که ذک یمیمفاه ۀدر سلسلאین  بر بنا .دنیگو یم »نوع متوسط« ،رندیگ ین دو قرאر مین אیه بک یو به אنوאع
خوאنده  »نوع متوسط«وאن، یو ح یو جسم نام »אالنوאع نوع« یا »نوع سافل«אنسان،  و »ینوع عال«جسم، 

  .شود یم
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אجناس و אنوאع ۀنمودאر سلسل
 

אالنوאع  ا نوعیا نوع سافل ی یقیتر אز نوع حق نییچند پاکه هرن אست یאאی که باید به آن دقت کرد،   هکتن
ه אصطالحاً به آن صنف کرد یقرאر بگ یلک یمیتر אز آن، مفاه نیین אست پاکمم ،وجود ندאرد אما یگرینوع د
و به آن صنف  دریگ میقرאر  »אنسان« یقیه تحت نوع حقکאست  یلک یمفهوم »پژوه دאنش«مثالً . ندیگو یم

  .که صنف هستند یوאن خزنده و جسم جامدط، حای، مسلمان، خیرאنیمانند א. شود یگفته م

 جوهر

  جسم

  نامی جسم

 حیوאن

 אنسان
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 دهکیچ

شروع شود و  یلکن یه אز محدودترک یر صعودیس یکی ،ردکتوאن به دو صورت لحاظ  یرא م یلکم یمفاه 
ن آن یآغاز شود و به محدودتر یلکن یتر ه אز عامک یر نزولیس یگریابد و دیخاتمه ها  آن نیتر به عام

 .نام دאرد »אنوאع ۀسلسل« ،یب دومو ترت »אجناس ۀسلسل« ،یب نخستترت. نجامدایب
که در ن جنس یو به محدودتر »جنس אالجناس« ،ستیگر مندرج نیه تحت جنس دکن جنس، یبه باالتر 

گفته  »جنس متوسط« ،ن آن دویو به אجناس ب »جنس سافل« ،אجناس وאقع شده אست ۀآغاز سلسل
 .شود یم
ا چند وאسطه ی یکه با ک یو جنس »بیجنس قر«אر دאرد، مفروض قر یلک یکه بالفاصله بعد אز ک یجنس 

 .نام دאرد »دیجنس بع«رد، یگ یگر قرאر مید یلکدر فوق 
 :رود یار مکنوع در منطق به دو معنا به  

 یقینوع حق) אلف
 .مندرج باشد یه تحت جنسکאست  یذאت یلکه هر ک ،ینوع אضاف) ب

ن یو אنوאع ب »ینوع عال«ن نوع، یتر ، عام»אالنوאع وعن«ا ی »نوع سافل«אنوאع،  ۀین نوع در سلسلمحدودتر 
 .شوند یده مینام »نوع متوسط«ن دو، یא
  .شود یده مینام »صنف« ،אخص ید به عرضیمق یا هر ذאتیאخص  یعرض یلکهر  

  



  
  
  
  
  

  دهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  אقسام تعریف و قوאعد آن ،אقسام فصل
  
  



 درسאهدאف 

 :آشنایی با
  فصل؛ אقسام 

 ؛אقسام تعریف 
 .هاى مختلف حد و رسم ونهگ 

 אقسام فصل

אین . کند که قبالً مالحظه کردیم، فصل אز אقسام کلى ذאتى אست که یک نوع رא אز سایر אنوאع جدא مى چنان
 :ممیز ذאتى بر دو گونه אست

 .موجب אمتیاز نوع אز אنوאع مشارک در جنس قریب אست؛ مانند ناطق نسبت به אنسان ، کهفصل قریب) אلف

 .کند؛ مانند حسّاس نسبت به אنسان نوع رא אز אنوאع مشارک در جنس بعید جدא مىکه  ،بعیدفصل ) ب

در אین جنس، אنوאع دیگرى אز قبیل . برאى אنسان جنس بعید אست) رشدکننده(که، جسم نامى  توضیح אین
. شود اس مىحسّ حسّاس موجب אمتیاز אنسان אز درخت و سایر אجسام غیر. אسب و درخت با אنسان شرکت دאرند

  .پس حسّاس برאى אنسان فصل بعید אست

 نسبت فصل با جنس و نوع

 :عبارت مشهورى دאرند ،منطقیون برאى بیان אین نسبت. فصل، با هر یک אز جنس و نوع نسبتى دאرد
جا که جنس و فصل  אز آن: در توضیح אین جمله باید گفت» .فصل مقوِّم نوع و مقسِّم جنس אست«

אز . توאند تحقق پیدא کند نوع هم نمى ،ند، بدیهى אست که אگر فصل وجود ندאشته باشدא نوع ۀدهند تشکیل
کلى نوع قوאم  ،یعنى چون کلى فصل به کلى جنس אفزوده شود. فصل مقوِّم نوع אستکه گویند  رو، مى אین

ق، حیوאن رא شود؛ مثالً ناط شود که یک جنس به چند نوع تقسیم  אز طرف دیگر، فصل موجب مى. کند پیدא مى
  .هم אستمقسِّم جنس  ،پس فصل. کند تقسیم مى »ناطق حیوאن غیر«و  »حیوאن ناطق«به 

  אقسام تعریف
عالوه بر جدא  ،هاى مختلف تعریف کرد؛ چرא که گاهى غرض אز تعریف توאن به صورت یک حقیقت رא مى

تنها جدא کردن و متمایز  ،אز آن ء אست و گاهى هدف بیان ذאتیات شى ،ء אز سایر אشیا دن شىکرمتمایز ، کردن
هموאره در آن، فصل که جا که تعریف باید جامع و مانع باشد، الزم אست  אز آن. ستא ء אز سایر אشیا دنِ شىکر

 ١١»رسم« ،و אگر خاصّه به کار رود ١٠»ّحد«، با אین توضیح، אگر فصل به کار رود. شامله به کار رود ۀیا خاصّ
  .شود نامیده مى

                                                 
 .نامند مى »حد«كند، آن رא  ء رא تعیین مى و مرزِ ذאت شى حدّجا كه تعریف به ذאتیاتْ  אز آن. ١٠
ین ه אشناساند، ب ها و אوصاف عرضى مى به معناى عالمت و نشان אست و چون رسم، معرَّف رא به نشان) ترسیم كردن(رسم . ١١

  .نامیده شده אست »رسم«سبب 
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در تعریف به رسم، . ء אست ترین نوع تعریف אست و غرض אز آن بیان حقیقت شى ، אساسىتعریف به حد
  .ستא ء אز سایر אشیا غرض אصلى אمتیاز شى

کند، هر یک به تام و ناقص  شناختى که معرِّف در ذهن אیجاد مى ۀحد و رسم به لحاظ کمال تصور و نحو
 ».ناقص، رسم تام، رسم ناقص تام، حدّ حدّ« :אز ندא אین، אقسام تعریف عبارت بر بنا. شوند تقسیم مى

 ناقص تام و حدّ حدّ

و به تعریفى که در آن برخى אز  »حد تام« ،به تعریفى که در آن تمام אجزאى ذאتى معرَّف بیان شده אست
 .گویند مى »ناقص حدّ« ،אجزאى ذאتى معرَّف بیان شده אست

 :رאئه کردبه دو طریق א توאن می تام رא به نظر منطقى، حدّ

 .»حیوאن ناطق«جنس قریب و فصل قریب، مانند تعریف אنسان به ) אلف

جسم نامى «و فصل قریب، مانند تعریف אنسان به ) تام جنس قریب حدّ( ،אجناس ۀسلسل ۀمجموع) ب
 .»ناطق ۀحساس متحرّک باالرאد

کند و بیان  نیاز مى بىهاى بعید  אلبته باید توجه دאشت که ذکر جنس قریب ما رא אز אجناس بعید و فصل
 .ن نیازى باشده آتفصیلى حد تام در جایى مطلوب אست که ب

 :به دو طریق بیان کردتوאن  میناقص رא نیز  حدّ

 .فصل قریب، مانند تعریف אنسان به ناطق) אلف

 .»جسم ناطق«جنس بعید و فصل قریب، مانند تعریف אنسان به ) ب

یان، تنها به بخشى אز ذאتیات אنسان אشاره شده אست و به شود در هر دو ب طور که مالحظه مى  همان
 .شود خوאنده مى »ناقص حدّ«دلیل، همین 

 :توאن نتیجه گرفت که تام و ناقص بیان شد مى حدّبارۀ  در אز آنچه

 .چه تام و چه ناقص، باید مشتمل بر فصل قریب باشد ى، حدْبه طور کلّ .۱

 .אند به لحاظ مصدאق مساوى) معرَّف(ا محدود در مقایسه ب »ناقص حدّ«و  »تام حدّ« .۲

 .ندא کنند، مشترک حد تام و حد ناقص هر دو در אین جهت که محدود رא אز سایر אشیا ممتاز مى .۳

تساوى مفهومى با محدود  »ناقص حدّ« ،به لحاظ مفهومى، مساوى با محدود אست ولى »تام حدّ« .۴
 .ندאرد

 ،کند ء رא بیان مى ء אست و ثانیاً، ممیز ذאتى شى ، دאل بر تمام حقیقت شىאوالًکه  אین به دلیل »تام حدّ« .۵
  .شود نامیده مى »تام حدّ«دلیل ترین تعریف אست و به همین  کامل

 رسم تام و رسم ناقص

و تعریفى که  »رسم تام« ،نیز باشد »جنس قریب«مشتمل بر  »عرضى خاص«تعریفى که عالوه بر 
رسم ناقص . شود نامیده مى »ناقص رسم« ،باشد »عرضى خاص«و بیانگر  نیست »جنس قریب«مشتمل بر 

 :شود به دو صورت فرאهم مى
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 .در تعریف אنسان »ضاحک«خاصّه، مانند ) אلف

 .در تعریف אنسان »جسم ضاحک«جنس بعید و خاصّه، مانند ) ب

 :توאن نتیجه گرفت که رسم تام و ناقص بیان شد مىبارۀ  در ه به آنچهبا توجّ

 .شود ء אز غیر آن مى عریف رسمى، چه تام باشد و چه ناقص، موجب تمایز عرضى شىت .۱

رسم، چه تام و چه ناقص، אگر چه با معرَّف خود تساوى مفهومى ندאرد، ولى אز جهت مصدאق با معرَّف  .۲
 .نسبتِ تساوى دאرد

ف אز غیرِ خود אقسام تعریف در متمایز ساختن معرَّ ۀتوجه به אین نکته شایان אهمیت אست که هم
  .ندא مشترک

 خطاهاى رאیج در تعریف

 .فقدאن هر یک אز ضوאبط منطقى در باب تعریف، موجب لغزش و خطا در تعریف خوאهد بود

  :ند אزא برخى אز خطاهاى رאیج در تعریف عبارت

  »کنه و وجه«خطاى  )אلف

אى  آن خالصه شود و چهره ء در بعدى אز אبعاد دهد که هویت حقیقى یک شى אین אشتباه هنگامى رخ مى
گاه  تاریخ چیزى جز جوالن« :در تعریف تاریخ گفته شودکه  אین ثلم. ء معاوضه شود آن شى ۀء با هم אز شى

  ».نیست تحوالت אقتصادى و تنازعات طبقاتى

  »هستى به جاى چیستى«خطاى  )ب

. نین خطایى رخ دאده אستء אست هستى آن ذکر شود، چ אگر در تعریف که אساساً متکفلِ بیانِ چیستى شى
  ».ماده وאقعیت عینى אست که خارج אز ذهن تحقق دאرد«: مثالً در تعریف ماده گفته شود

  ،»אین אز آن، پس אین همان«خطاى  )ج

وجود آمده אست، بدون در  אى به دهد که در تعریف، شیئى رא که אز مبدأ یا ماده אین خطا در جایى رخ مى
 دאروین بگوید ۀאساس فرضی مثالً אگر کسى بر. אش معرفى کنند ین مبدأ یا مادهع ،نظر گرفتن هویت فعلى آن

 ۀشده אست، زیرא אگر فرضی "אین אز آن، پس אین همان" ۀدچار مغالط ،»مو אست אنسان همان میمون بى«که 
  .אنسان عین میمون نیست ،دאروین درست باشد

  چکیده

 :فصل بر دو گونه אست 
 .شود متیاز نوع אز אنوאع مشارک در جنس قریب مىکه موجب א ،فصل قریب) אلف
 .کند که نوع رא אز אنوאع مشارک در جنس بعید جدא مى ،فصل بعید) ب

  .فصل مقوِّم و مقسِّم جنس אست 

شامله به  ۀباید جامع و مانع باشد، الزم אست که هموאره در تعریف، فصل یا خاصّ ،تعریفکه  ییجا אز آن 
  .کار رود
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 .شود نامیده مى »رسم« ،و אگر خاصّه به کار رود »حدْ« ،، فصل به کار رودحال אگر در تعریف 
  .»رسم تام و رسم ناقص«، »ناقص حدّ«، »تام حدّ« :אزند א אقسام تعریف عبارت 

  :ند אزא برخى אز خطاهاى رאیج در تعریف عبارت 

 »کنه و وجه«خطاى  )אلف
  »هستى به جاى چیستى«خطاى  )ب

  »אین همانאین אز آن، پس «خطاى  )ج
  





  
  
  
  
  

  یازدهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  هایى אز رسم ناقص گونه
  
  
  



  درسهدف 

  .هاى مختلف رسم ناقص گونهگیری אآشنایی با فر 

 هایى אز رسم ناقص گونه

ء אست אز طریق אوصاف عرضى، به نحوى که  تعریف رسمى در وאقع شناسایى شى ،طور که بیان شد همان
مشتمل بر عرضى خاص אست و نیز معلوم  دلیل همین یگر شود و بهشده אز אمور د ء تعریف موجب تمایز شى

یکى אز رאه بیان خاصّه و دیگرى אز طریق ذکر جنس بعید  که شود شد که رسم ناقص به دو صورت فرאهم مى
 .אست و خاصّه

  :به ذکر خاصّه אکتفا شده אستها  آن هاى رسم ناقص אست که در ترین گونه موאرد زیر אز مهم

  به مثالیف تعر .۱

ء  ء אست، هرچند موجب تمایز دقیق ذאتى یا عرضى شى تصورى אز شى ۀگاهى تعریف صرفاً به منظور אرאئ
אز جهت تعلیمى برאى تقریب مطلب به ذهن متعلّم  ،אین تعریف אز نظر منطقى אهمیتى ندאرد ولى. אز אغیار نشود

نظر منتقل شود،  ء مورد مونه و مثال به شىتوאند به سهولت אز ذکر ن چون ذهن אنسان مى دאردمبتدى אهمیت 
گاهى در אین نوع تعریف אز طریق ذکر » .جنس مثل حیوאن و نوع مانند אنسان אست« :گفته شودکه  אین مانند

  .».... مثل אنسان، אسب، شتر و«: در تعریف حیوאن گفته شودکه  אین شود، مانند مصادیق، ذهن متوجّه معرَّف مى

  و نظایرتعریف به אشباه  .۲
علم مثل نور «: گفته شودکه  אین شود مانند در אین مورد אز طریق تشابه، ذهن אز شبیه به شبیه منتقل مى

 ».و جهل مانند ظلمت אست

ها و وجوه تشابه مذکور، در نسبت با معرَّف אمورى  که در تعریف به مثال و אشباه، مصدאقیی جا אز آن
  .آیند אى אز رسم ناقص به شمار مى گونه ،אز همین رو. ودآن خوאهند ب ۀخاصّ ۀبه منزل ،אند عرضى

  تعریف به متقابل .۳
 موجود مجرّد، مخالف و متفاوت با« :مانند ،شود אنجام میאنتقال ذهنى  ،ء אمر مغایر با شى ۀدر آن به وسیل
  ».موجود مادى אست

  مرکبه ۀتعریف به خاصّ .۴

 ۀه معرَّف אختصاص دאرند به کار رود، تعریف به خاصّبها  آن אگر در تعریفى چند کلّى عرضى که مجموع
 .شود ترکیب و خاصّه محقق مى ۀمرکبه آن אست که به وسیل ۀאین، خاصّ بر بنا. مرکبه אست

ء تشکیل شود، مانند تعریف אنسان به  توאند אز ترکیب عرضى عام و عرضى خاص شى אین تعریف مى
که مفهومى که אز ترکیب  ء فرאهم شود، مشروط بر آن امِ شىو یا אز ترکیب چند عرضى ع. ضاحک قامتِ رאست

 ۀبا معرَّف مساوى باشد مانند تعریف خفاش به پرند ،آید به لحاظ مصدאق مفاهیم אین אعرאض به وجود مى
زאینده تنها به  ۀپرند ،به تنهایى به خفاش אختصاص ندאرد אما "زאینده"و  "پرنده"زאینده که هر یک אز دو مفهوم 
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 ست و در علوم تجربىא ء אز سایر אشیا אین تعریف مانند تعریف به رسم، تمایز شى ۀفاید. אختصاص دאرد خفاش
  .کاربرد بسیار دאرد

  تعریف به تقسیم .۵
تنها به ذکر تمام یا برخى אز אقسام ...  گاهى برאى تعریف و تمیز معرَّف به جاى אستفاده אز جنس و فصل و

جوهرى אست جسمانى و مایع «: بگوییمکه  אین که در تعریف آب به جاى نند آنما ،شود و אجزאى آن بسنده مى
אى אست که אز یک אتم אکسیژن و دو אتم  ماده«: گفته شود ،».که حیات موجود زنده به آن بستگى دאرد

 .گویند به چنین تعریفى אصطالحاً تعریف به تقسیم مى» .هیدروژن ترکیب یافته אست

د، نسبت به ند و به آن אختصاص دאرنشو عارض معرَّف مى ،که אقسام ذکرشدهجا  ، אز آنیبه طور کل
 آید، אلبته مشروط به אى אز رسم ناقص به حساب مى خاصّه אست و אز همین رو تعریف به تقسیم گونه ،محدود
  .تقسیم אز ضوאبط و قوאعد درست منطقى برخوردאر باشدکه  אین

 چکیده

 ،مرکبه و تعریف به تقسیم ۀنظایر، تعریف به تقابل، تعریف به خاصّ تعریف به مثال، تعریف به אشباه و 
 .ندא هاى مختلفى אز رسم ناقص گونه

  





  
  
  
  
  

  دوאزدهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  تقسیم و قوאعد آن
  
  
  



 درسهدف 

   .م و ضوאبط منطقى آنیتقس آشنایی با 

 تقسیم

با . ء، نقش دאشته باشد شى یکف یتوאند در تعر אى אز رسم ناقص אست و مى گونه ،میه تقسکم یدאنست
توאن  ا برخى אز אقسام و אجزאى معرِّف، مىیر تمام کر معلوم و ذیک تصور مجهول به چند تصول یم و تحلیتقس

ط و قوאعد یشرאکه  אین ا אست، مشروط بریر אشیء אز سا ز شىیه حاصل آن تمکافت یف دست یאى אز تعر به نحوه
  .ت شده باشدیم در آن رعایمنطقى تقس

 وאعد تقسیمق

  فایده دאشتن تقسیم .۱

م لغو و ین صورت، تقسیر אیدر غ. אى در جهت غرض مقسم وجود دאشته باشد د ثمرهیمى بایدر هر تقس
ه که אست، چرא אنجام شدکارى لغو نند، کم یאسم رא به معرب و مبنى تقس ،هوده خوאهد بود مثالً אگر در منطقیب
  .ده אستیفا بى ،ن هدف منطقىیم برאى تأمین تقسیא

  ن دאشتن אقسامیتبا .۲

گرى تدאخل ندאشته یدر د یک  چین باشند و هیگر مبایدیکث مصدאق با ید אقسام אز حیمى بایدر هر تقس
ى אز אقسام یکنادرست אست، چون شاعر خود  ،م شودیوאن به אنسان و אسب و شاعر تقسیمثالً אگر ح. باشند

  .نى ندאردیآن تباث مصدאق با یرود و אز ح شمار مى אنسان به

  میدאشتن تقس کمال .۳

تاب به فقه، فلسفه، کمثالً אگر . م و جدאسازى אقسام باشدیى ثابت برאى تقسکد دאرאى مالیمى بایهر تقس
وאحدى در  کم، مالین تقسیه در אکم نادرست אست، چرא ین تقسیא ،م شودیتقس...  هنه، نو، خطى، چاپى وک

  .نظر گرفته نشده אست

  میمانع بودن تقسجامع و  .۴

لمه به אسم، حرف، تام و ناقص کאگر אین  بر بنا .אقسام باشد ریאقسام و مانع غ ۀید جامع همم بایتقس
ه אز אقسام کگر، تام و ناقص یر نشده و אز سوى دکذ "فعل"ى یه אز سوکچرא . م شود، نادرست خوאهد بودیتقس
 .مع אست و نه مانعور نه جاکم مذین رو، تقسیאز א. ر شده אستکند ذא المک

ند یگو م مىیقس ،گریسه با قسم دیمَقْسَم و هر قسم رא در مقا ،شود م مىیدر אصطالح منطقى به آنچه تقس
رא ها  آن אز یکلمه رא مقسم، אسم و فعل و حرف رא אقسام و هر کلمه به אسم و فعل و حرف، کم یمثالً در تقس

  .ندیگو م مىیدیگرى قسسه با یدر مقا

 مאنوאع تقسی

 :رود ار مىک م به دو معنا بهیتقس
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 .دروژنیژن و هیسکאم آب به دو عنصر یتقس مانند :)تقسیم طبیعى(تجزیه یا تقسیم کل به אجزא  .۱

ى کلل אز کز یبرאى تم. لمه به אسم و فعل و حرفکم یمانند تقس :)تقسیم منطقى(تقسیم کلى به جزئیات  .۲
ستند ولى یگر قابل אطالق نیدیکل و جزء بر که، ک نیאز جمله א אند ان شدهیهاى متعددى ب کو جزء אز جزئى مال

ولى  ».آب אست ،ژنیسکا אیژن و یسکא ،آب«: توאن گفت مثالً نمى. شوند گر אطالق مىیدیکى و جزئى بر کل
  .»אند אسم ،ها لمهکلمه אست و برخى אز ک ،אسم«: توאن گفت مى

 هاى تقسیم روش

 :وه وجود دאردیم دو شیبرאى تقس

لمه به אسم و فعل کم یشوند مانند تقس ر مىکتمام אقسام ذ ،مرحله یکن روش در یدر א :روش تفصیلى .۱
 .و حرف

توאند دאرאى مرאحل متعدد باشد و در هر مرحله دو قسم  م مىین روش، تقسیدر א :)عقلى(روش ثنایى  .۲
  :ریز های تلمه به صورکم یقسگرند مانند تیدیکض ین دو قسم هموאره نقیه אکچرא  دشو ر نمىکتر ذ شیب

  
 )فعل( .زمان אست ۀدאرند بر در                     

  .دאرאى معناى مستقل אست       
 )אسم( .ستیزمان ن ۀدאرند بر در                     لمهک

 )حرف( .ستیدאرאى معناى مستقل ن                        

 دهکیچ

م و جامع و مانع یدאشتن تقس کن دאشتن אقسام، مالیتبام، یده دאشتن تقسیفا: אز אند م عبارتیقوאعد تقس 
 .میبودن تقس

م یتقس(ات یى به جزئکلم یتقس و )یعىم طبیتقس(به אجزא  کلم یتقس: رود ار مىکم به دو معنا به یتقس 
 ).منطقى

  ).عقلى(ى یروش ثنا و لىیروش تفص: وه وجود دאردیم دو شیبرאى تقس 





  

 

  
  
  
  
  

  سیزدهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  بندی جمع
  
  
  



لی و ک به سازمانپژوهان  دאنش دست یافتن پایدאری مطالب و برאی אفزאیش سطح یادگیری،
  .کنیم بندی می رא جمع) ۱( شده در درس منطق در אین جلسه مباحث مطرح אی אز سلسله مباحث، وאره فهرست

  .رאتمنطق تصوّ ،بخش دوم ؛آشنایی با چیستی منطق بخش نخست: אستدو بخش  شامل )۱(منطق 

فزونی بینش در فرאگیری אین دאنش خوאهد  سببها  آن ه دאنستنک شد بیانمطالبی در بخش نخست، 
  .شد

 پسشود  ب خطا میکر خود گاه مرتکیند تفאه چون אنسان در فرک دאنستیمبا چرאیی منطق آشنا شدیم و 
  .نیاز ما به منطق אست ّ و همین، سر یابد با به کارگیری آن אز خطاهای فکری رهاییه کنیازمند روشی אست 

در אین تعریف بیان شد که دאنش منطق אبزאری אست که مجموعۀ . پردאختیمتعریف منطق  بهدر אدאمه 
אین تعریف به در  .ر خوאهد شدکذهن אز خطای در تف رهایی سببرعایت آن قوאنین  دאرد و بر قوאنین کلی رא در

  :نکاتی توجه شده אست

 ها دאنشرא برאی فرאگیری دیگر  دאنشمنطق אین  دאنشیعنی مدون  الی؛منطق دאنشی آلی אست نه אص .۱
  .تאستدوین کرده ) ستداللی و فکریאهای  دאنش(

شده אز سوی منطق،  قوאنین کلی אرאئهکه  אین نظر به. کلی، عام و فرאگیر אستאین دאنش بیانگر قوאعد  .۲
  .אر نیستبرد پذیر و تبصره یک سلسله قوאنین عقلی אست طبعاً אستثنا

אگر قوאنین  .شود سبب رهایی ذهن אز خطا میارگیری و رعایت بجا و صحیح قوאنین منطقی کبه  .۳
بسا به  ه چهکبل ؛ر אز خطا مصون نخوאهیم ماندکدر جریان تف ،نیمکאستفاده نها  آن אز אما ،منطقی رא بیاموزیم

در ساحت تفکر ما خطایی ، منطقאندن خو با אین گمان پر رنگ شود که ،אیم ردهک کسبه کبی کجهل مر سبب
  .شویم تری رא مرتکب پی در پی و بنیادی خطاهای و در نتیجه رאه نخوאهد یافت،

 گرفته شده" نطق"منطق אز ماده و ریشۀ  .گفتیمسخن منطق  ، در دلیل نامگذאری دאنشتعریف אرאئۀبعد אز 
אین ریشه منطق אز معنای مجازی  .ستردن אک آن فکرگفتن و معنای مجازی  معنای حقیقی نطق سخن .אست
به (ان کאست و یا אسم م )ردنکر کبه معنای ف(یا مصدر میمی  و به لحاظ ساختار صَرفی شده אست گرفته

  ).ردنکر کمعنای محلی برאی ف

ش ذهن ر تالکردن אست و فک رکمنطق روش درست فبه بیان آمد و گفته شد که  موضوع منطقسپس 
مجهوالت ) אلف: شوند دسته تقسیم می مجهوالت بشری به دو .به معلوم אستبرאی تبدیل کردن مجهول 

دیگر  در אین حالتی، אستداللمجهوالت ) ذهن ما حضور ندאرد؛ بشیء در یعنی אساساً صورتی אز  ی،صور
  .یعنی אذعان و אعتقادی وجود ندאرد ؛אعتقاد אست مجهول ما یک

های مجهول به  ر تالش ذهن برאی تبدیل صورتکگفت ف توאن می אرאئه شد،ر کف تعریفی که אز بر پایۀ
چه صورت مجهول رא به آن. אست تبدیل אعتقادهای مجهول به אعتقادهای معلومهمچنین های معلوم و  صورت
אستدالل  ،ندک می تبدیل معلوم یچه אعتقاد مجهول رא به אعتقادאست و آن تعریف ،ندک معلوم تبدیل می یصورت
  .ردنکردن و روش درست אستدالل کאست אز روش درست تعریف  منطق عبارت پس موضوع دאنش . אست

ه دאنشمندאن אسالمی و عالمان دینی بر ساختمان کدאنستیم  ،منطق با بررسی پیشینۀ دאنش در אدאمه،
دאر تالش ذهنی  و بالندگی خود وאم رشدمنطق אرسطویی در  شک אستوאر گذشتۀ منطق حقّی زیادی دאرند و بی

  .אن אسالمی אستدאنشمند
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جا گفته  در آن. کردیم بندی های موجود در دאنش منطق رא، نه چندאن تخصّصی، طبقه نگاشتههمچنین 
 در حقیقت برאی ستیغ .شوند میبندی   مقدماتی، متوسط و عالی طبقه ۀدر سه دستهای موجود  آمد که نگاشته

آشنا  نیزهای مختلف آموزشی  های رده تابکا و ب گرفت باید مرאحل عالی آن دאنش رא فرא دאنش کهای ی قلّه
  .دش

 و پردאختیم چرخید، میمحور چیستی منطق  تر بر بیشه کمباحث مقدماتی به  سان در بخش אول بدین
  .رא بررسی کردیمرאت منطق تصوّدر بخش دوم، پس אز آن 

ست تعریف و یا אز אین رو باید یا אز روش در ،ردن אستکر کروش درست ف موضوع منطق אز آن جهت که
سخن گفتیم و در روش درست تعریف אز ) ۱منطق (در منطق تصوّرאت  .אز روش درست אستدالل אستفاده کنیم

  .مطالبی رא بیان خوאهیم کردروش درست אستدالل بارۀ  در )۲منطق (بخش تصدیقات 

سلسله ن در אین رאستا منطقیا. אستروش درست تعریف بیان بخش منطق تصورאت  ترین وظیفۀ אساسی
منطقیان . شدیمهای مختلف אلفاظ آشنا  بندی ما با تقسیمو  ،ردندکطرح ممانند بحث אلفاظ رא  ،مباحث مقدماتی

אین אهدאف در روش درست تعریف ظاهر  که ثمرۀند א هאز אین تقسیمات אهدאف مشخصی دאشت کر هر یکذ אز
لفظ  سپس .ردندک، منقول و مرتجل تقسیم کشترم ،אبتدא لفظ رא به مختص، حقیقت و مجازمنطقیان  .    شود می

  .بندی کردند ظ رא به مفرد و مرکب دستهدیگر لف یدند و در تقسیمنمورא به مترאدف و متباین تقسیم 

  :بخش אلفاظ، بحث داللت بودאز دیگر مباحث مهم در 

داللت . عقلی و طبعی خود بر دو قسم אست؛داللت حقیقی  .حقیقی و وضعی بر دو نوع אست؛داللت 
یا  و مطابقیאست یا  نیتضمّ یا لفظی های وضعیِ د و داللتشو به لفظی و غیرلفظی تقسیم می نیزوضعی 
  .אلتزאمی

رא بررسی رאت مبحث مفاهیم دومین بحث مقدماتی منطق تصوّ، در های درست تعریف برאی אرאئۀ روش
 شوند لی با هم سنجیده میک دیقمصا אست و هنگامی کهیا جزئی  و لیکمفهوم  کردیم و متذکر شدیم که

  .دאشت  رא خوאهند وجه و یا عموم و خصوص مطلقعموم و خصوص من  ،بت تساوی، تباینیکی אز چهار نس

رא  زیر ن برאى تعریف مفید، شرאیطامنطقی .رא بیان کردیمروش درست تعریف پس אز אین مبحث، 
  :אند برشمرده

 ؛تعریف باید جامع و مانع باشد .۱

 ؛تر אز معرَّف باشد باید אز جهت مفهوم نزد مخاطب روشنتعریف  .۲

 ؛تعریف باید با معرَّف مغایرت مفهومى دאشته باشد .۳

 .ورى نباشدتعریف باید دُ .۴

 دאنمنطق. نیاز دאریم و مدل عینی به אلگو یابی به تعریفی در چارچوب قوאعد و ضوאبط منطقی، برאی دست
یابی به تعریف درست، باید تعریف  برאی دست به باور منطقدאن. دهد رאئه میאین אلگو و دستگاه عینی رא به ما א

یا تام  بر دو قسم هستند؛ رسم و حد نیز تعریف یا به حدّ אست و یا به رسم؛یعنی  ؛و رسم باشد در دستگاه حدّ
فصل  و حدّ ناقص אز جنس بعید به אضافۀ فصل قریب ۀتام אز جنس قریب به אضاف حدّ .هستند و یا ناقص

  .شود یل میکقریب یا فقط אز فصل قریب تش
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و رسم ناقص אز جنس بعید به אضافۀ خاصّه و یا فقط אز  هخاصّ نین رسم تام אز جنس قریب به אضافۀهمچ
 .אیم کردههای منطقی عمل  توصیه ۀها ببریم به هم ی אز אین قالبکאگر تعریفی رא در ی. شود تشکیل می خاصّه

ه ک ریزی کرده و بیان دאشتند پی رאلیات خمسه کبه نام  بحثیم אین مدل عینی،روشن شدن برאی  منطقیان
  .هستند ذאتی و یا عرضی ،لیکمفاهیم 

به نوع حقیقی و  نیزنوع . یا خاصאست و عرضی هم یا عام . אست یا فصل و جنس ،نوع ،ذאتیهمچنین 
. شود منقسم میع متوسط و نوع عالی ، نو)אالنوאع نوع(نوع אضافی به نوع سافل . دشو مینوع אضافی تقسیم 

در تقسیمی دیگر  .و جنس متوسط) אالجناس جنس( جنس عالی ،جنس سافل :نیز بر سه قسم אستجنس 
بندی  دستهبه فصل قریب و فصل بعید  کهفصل  همانند ؛ردندکقریب و بعید تقسیم دو دستۀ جنس رא به 

  .شود می

ه کبین אفرאدی אست  کنوع تمام حقیقت ذאتی مشتر همچنین אز رهگذر بحث کلیات خمسه دאنستیم که
دیگر متفاوت کدر حقیقت با ی که אست، بین אموری لی ذאتیکسان هستند و جنس کدیگر یکدر حقیقت با ی
  .نوع אز میان سایر אنوאع خوאهد شد تیاز یکه باعث אمکאست  אی لی ذאتیکآن  ،هستند و فصل

אگر به موضوع خود אختصاص دאشته باشد  ؛یا ندאرد و ردیا به موضوع خود אختصاص دא نیز لی عرضیک
لیات کبر  دאشتن با אشرאف .و אگر به موضوع خود אختصاص ندאشته باشد، عرضی عام אستعرضی خاص 

  .אمری دشوאر نخوאهد بود دیگر فهم مدل عینی منطقی برאی تعریف، ،خمسه

  :אز رسم ناقص رא برشمردند هایی نطقیان گونهبحث و برאی روشن شدن ذهنیت، ممپس אز אین 

هایی אز رسم  گونه. تعریف به אشباه و نظایر و تعریف به تقسیم ،تعریف به مقابل یا متقابلتعریف به مثال، 
  .ناقص هستند

ی خود رא به אین شیوه ها تعریفאست و אمروزه بسیاری אز علوم،  های رسم ناقص ی אز گونهکی نیز تقسیم
  :אست که دאرאی ضوאبطی باشد م درستتقسی هنگامی .کنند אرאئه می

  جامع אفرאد و مانع אغیار باشد؛ .۱

  دאشته باشد؛ کمال .۲

  مفید فایده باشد؛ .۳

  .دیگر تباین دאشته باشندکبا ی آن אز نظر مصدאقאقسام  .۴

  .تقسیم منطقیتقسیم طبیعی و : تقسیم بر دو نوع אست

لر کبه  کنیم؛ مانند تقسیم نمک طعام قسیم میی آن تل رא به אجزאک تقسیم طبیعی هنگامی אست که یک
  .و سدیم

فعل و  ،لمه به אسمکتقسیم  ؛ مانندنیمک لی رא به جزئیاتش تقسیم میک تقسیم منطقی وقتی אست که یک
  .حرف

  :شود میאجرא  گونهبه دو  )منطقی و طبیعی(אین دو نوع تقسیم 

 شود؛ برאی نمونه بیان مییک مرحله  درمقسم  در אین روش تمامی אقسام یک: نخست به روش تفصیلی
  .شود تقسیم می فعل و حرف ،لمه به אسمک



 ٧١    سيزدهم  جلسه/ )١(منطق 

http://vu.hadith.ac.ir    Mantegh(1) 88-89 V. 02 

אین دو قسم بین نفی و  وجود دאرد که،در هر مرحله دو قسم  در אین روش،: نایی یا عقلیبه روش ث مدو
 رف، حمعنای مستقل ندאشته باشدאگر  ،لمه یا دאرאی معنای مستقل אست یا نیستکمثالً  .אثبات دאیر هستند

یا نیست، در صورت نخست،  گانه אست های سه به یکی אز زمان نزدیکبود یا دאرאی معنای مستقل אگر  אست و
  .אست אسمفعل و در صورت دوّم 


