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درس چهارم

اقسام ذاتی و عرضی
(كليات پنجگانه) 

اقسام ذاتی
به تعريف های زير توجه کنيد: 

انسان = حيوان متفکر    اسب = حيوان شيهه کشنده
مثلث = شکل سه ضلعي                     سطح = مقدار دوبعد

که  همان طور  اّما  است.  شده  استفاده  درونی  و  ذاتی  مفاهيم  از  تعريف ها  اين  در 
مشاهده می کنيد، حيوان که جزئی از مفهوم ذاتی انسان است، ذاتی اسب نيز می باشد و 
اّما  می باشد.  نيز  ديگر  هندسی  اشکال  ذاتی  است،  مثلث  ذاتی  مفهوم  از  جزئی  که  شکل 
متفکر فقط اختصاص به انسان دارد و شيهه کشنده هم اختصاص به اسب؛ همان طور که 

سه ضلعی بودن نيز اختصاص به مثلث دارد و دوبعدی بودن هم اختصاص به سطح. 
بنابراين برخی مفاهيم ذاتی به بيش از يک ذات اختصاص دارد و مشترک ميان چند 

ذات است. اين مفاهيم را «جنس» می گويند. 
به عبارت ديگر: جنس دارای اقسام است و می تواند به انواعی تقسيم شود؛ مثًال 
هم  شکل  و  است  ببر  و  گربه  اسب،  انسان،  مانند  انواعی  دارای  حيوان  بگوييم  می توانيم 

دارای انواعی مانند مثلث و مربع می باشد.
هم چنين توجه کنيد که در خارج چيزی که فقط حيوان باشد، وجود ندارد. حيوان 
خارجی يا گربه است يا شير يا انسان يا ديگر حيوانات. هم چنين چيزی که فقط شکل باشد 
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در خارج موجود نيست. شکِل خارجی يا مثلث است يا مربع و يا اشکال ديگر. 
بار ديگر به تعريف های اّول درس نگاه می کنيم. می بينيم که در ميان حيوانات، مفهوم 
تفکر  يعنی  اسب.  به  اختصاص  شيهه کشنده  مفهوم  و  دارد  انسان  به  اختصاص  متفکر 
ويژگی ذاتی انسان است و در حيوان ديگری نيست، همان طور که شيهه کشندگی ويژگی 
ذاتی اسب است و در حيوان ديگری وجود ندارد. در واقع انسان به وسيله ی تفکر از ساير 

حيوانات جدا شده و اسب به وسيله ی شيهه کشندگی. 
به چنين مفهوم ذاتی که اختصاص به يک ذات دارد و او را از ذات های ديگر متمايز 
و جدا می سازد، «فصل» می گويند. فصل يعنی صفت ذاتی متمايز کننده ی يک ذات، از ذات 

ديگر. 
اکنون در می يابيم که وقتی جنس و فصل با هم جمع می شوند، مفهومی را تشکيل 
می دهند که آن مفهوم می تواند در خارج مصداق داشته باشد. مثًال وقتی مفهوم «حيوان» 
با مفهوم «متفکر» جمع شود، مفهوم «انسان» را می سازد که اين مفهوم، دارای مصداق 

خارجی است. چنين مفهومی را که از جنس و فصل تشکيل شده، «نوع» می گويند. 
و  ببر  شتر،  فيل،  گوسفند،  سگ،  گربه،  مانند  حيوانات،  گوناگون  انواع  به  وقتی 
انسان نگاه می کنيم، می بينيم که همه در حيوان بودن مشترکند، يعنی جنس همه ی آن ها 
حيوانات  ديگر  از  را  او  که  دارد  خاصی  وصف  خود  برای  حيوانی  هر  ولی  است  يکی 
جدا می کند. البته شايد نتوانيم فصل هر نوع حيوانی را پيدا کنيم و نتوانيم بفهميم آن چه 
ويژگی است که مثًال گربه را گربه کرده و او را از ساير حيوانات جدا ساخته است، ولی 
به حکم عقل می فهميم که چنين حقيقتی در گربه هست و اّال با حيوانات ديگر متفاوت 

نمی شد. 
پس جنس، همان مفهوم درونی مشترک و فصل، مفهوم درونی اختصاصی است 
و نوع، مجموعه ی جنس و فصل است، مانند نوع انسان که مجموعه ی حيوان متفکر را 

در خود دارد. 
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اين سه مفهوم درونی، يعنی جنس، نوع و فصل، ذاتيات ناميده می شوند.
                                                                                                                              

تفكيك و تقسيمتفكيك و تقسيم
به مفاهيم زير توجه کنيد : 

طوطي،  کرفس،  گندم،  خرما،  منحني،  خط  گياه،  انسان،  سگ،  گنجشک،  حيوان، 
شکل، ذوزنقه، دايره، خط، خط مستقيم، سيب.

در  را  يک  هر  انواع  سپس   و  کنيد  جدا  را  جنس ها  مفاهيم،  اين  ميان  در 
مقابلشان بنويسيد. 

......... ١

 .........٢

.........٣

.........٤

اقسام عرضی
تفاوتی  هم  آن ها  ميان  که  می بينيم  می کنيم،  بررسی  را  نوع  يک  عرضی  مفاهيم  وقتی 
هست. همه ی اين اوصاف در اين که بيرون از ماهيت و ذات هستند مشترک اند. اّما برخی 
«عرض  آن ها  به  که  هستند،  خاص  نوع  يک  الزمه ی  که  هستند  گونه ای  به  عرضی ها  از 

خاص» می گويند. مثل سه زاويه داشتن برای مثلث و شگفت زدگی برای انسان.
 دسته ی ديگر عرضی هايی هستند که مشترک در چند نوع هستند و اختصاص به نوع 
خاصی ندارند؛ مانند راه رفتن که هم برای انسان و هم برای بسياری از حيوانات، عرضی 

است. اين دسته از عرضی ها را «عرض عام» می نامند. 
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تفكيك و تقسيمتفكيك و تقسيم
به مفاهيم زير توجه کنيد: 

داشتن،  آرزو  سياه،  گربه،  سنگ،  انسان،   ، سفيد گريه کردن،  خنديدن، 
راه رفتن، خوابيدن، آب، شيرين بودن، سرد بودن، سخت بودن، 

اّوالً مشخص کنيد که کدام مفهوم برا کدام مفهوم «عرضي» است. 
ثانيًا تعيين کنيد که کدام، عرضي خاص است و کدام، عرضي عام است.

جمع بندی:  بدين ترتيب مفاهيم کلی به دو دسته  ذاتی و عرضی تقسيم می شوند که 
هر کدام انواعی به شرح زير دارند:

        جنس             خاص
کّلی عرضی فصل   کّلی ذاتی 

نوع              عام  

بحث تکميلی درباره ی مفاهيم درونی (ذاتيات)
جنس  است،  نوع  چند  ميان  مشترک  که  درونی  مفهوم  آن  گذشت،  که  همان طور 
مفهوم  به  اگر  حال  است.  حيوانات  ساير  و  انسان  برای  جنس  که  حيوان  مانند  دارد.  نام 
با  که  است  ذاتی  و  درونی  مفهوم  يک  دارای  نيز  خودش  که  می بينيم  کنيم،  توجه  حيوان 
گياه و جمادات مشترک است. اين مفهوم مشترک، «جسم» می باشد. پس «جسم»، جنس 
حيوان محسوب می شود. اين جسم جنس انسان هم هست، اّما جنِس دور و بعيد انسان. 
پس می توان نتيجه گرفت که مفاهيم درونی يک نوع، اگر چه در اولين مرحله به دو مفهوم 
ذاتی جنس و فصل تقسيم می شوند، اّما خود جنس دارای سلسله ای از جنس هاست که 
به ترتيب، به دنبال هم می آيند. نزديک ترين جنس به يک نوع را «جنس قريب» و جنس های 
جسم، جنس  انسان است و  حيوان، جنس قريب  مثًال  بعيد» می گويند.  دورتر را «جنس 
بعيد اوست. البته اين سلسله ی اجناس، پيش می رود تا به جايی می رسد که باالتر از آن 
اين  در  جنس  اولين  به  و  می گويند  اجناس  سلسله  فرايند،  اين  به  نباشد.  ديگری  جنس 
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مجموعه، « جنس قريب» و آخرين آن ها را «جنس عالی» يا «جنس االجناس» می نامند. 
به نمونه های زير توجه کنيد: 

انسان ←  حيوان ← جسم نمو کننده (نامي) ← جسم ← جوهر
مثلث ← شکل ← مقدار پيوسته  ثابت ← مقدار پيوسته ←مقدار

٭ ٭ ٭

و  برمی گرديم  گذشته  به  ديگر  بار  شديم،  آشنا  عرضی  و  ذاتی  اقسام  با  که  اکنون 
می گوييم: يکی از کارهای طبيعی ذهن ما تعريف کردن است. هرانسانی، چه بزرگ و چه 
کوچک می کوشد که در تعريف کردن از همين اقسام ذاتی و عرضی کمک بگيرد، بدون 
اين که با اين اصطالحات آشنا باشد.  فرض کنيد برای برادر يا خواهر کوچک خود که 
در سال اّول ابتدايی است، شکالتی می خريد. او شکالت را می خورد و می گويد: چه 
خوشمزه است! از او می پرسيد: خوشمزه يعنی چه؟ می گويد: يعنی وقتی آن را می خورم، 
نمی توانم  می گويد:  بده.  نشان  من  به  را  خوشمزه  می گوييد:  او  به  است.  خوب  خيلی 
نشان بدهم، اگر می خواهی بدانی، خودت بخور. چيزی را که بخوری و خوشت بيايد، 
همان خوشمزه است. کلمه ی «چيز» همان است که در منطق به آن «جوهر» می گويند. 
چشيدنی»  آن «کيفيت  به  منطق  در  که  است  همان  بدانی،  تا  بخور  خودت  گفت  که  اين 

می گويند. 
آدمی  مادر  می گويد:  معموًال  چه؟  يعنی  «مادر»  بپرسيد  بچه ای  از  اگر  همچنين، 
است که مرا به دنيا آورده. اگر بگوييد آدم يعنی چه؟ می گويد: چيزی که راه می رود، غذا 
که  هستند  منطقی  اصطالحات  همان  ساده،  کلمات  اين   .  ... و  می کند  فکر  می خورد، 

جنس يا فصل يا اعراض را نشان می دهند.
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مترين
١ــ به نظر شما آيا سگ و گربه واقعًا تفاوت دارند؟ اگر ندارند، بگوييد چرا؟ و اگر 
دارند، بگوييد تفاوت واقعی آن ها چيست؟ آيا اشتراکاتی هم دارند؟ اگر جواب مثبت است، 

آن ها کدام اند؟
٢ــ اشتراکات و تفاوت های ميان گوسفند و گربه را به صورت مرتب بنويسيد و آن را 
در کالس با دوستانتان در ميان بگذاريد. اگر اين کار را درست انجام داده باشيد، سلسله 

مفاهيم درونی و بيرونی را پيدا کرده ايد.
چهار، و  سفيدی،  دايره،  مربع،  درونی  مفاهيم  کنيد تا جايی که می توانيد  ٣ــ سعی 

شادی را به صورت مرتب بنويسيد. 
آيا  است،  منفی  جواب  اگر  کشيد؟  دست  تعريف کردن  از  می توان  شما  نظر  ـ به  ٤  ـ

می توان بدون مالک هايی که خوانديد، تعريف کرد؟ 
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درس پنجم

اقسام تعريف

در درس های قبل دانستيم که بخش مهمی از ادراکات ما را تعريف ها تشکيل می دهند 
و از تعريف کردن نمی توان پرهيز نمود. چرا که بخش مهمی از دانش ما پاسخ به چيستی هاست 

و اين پاسخ چيزی جز تعريف نيست. 
اکنون می خواهيم بدانيم: 

اقسام تعريف کدامند و چند قسم تعريف برای يک موضوع وجود دارد؟ 
به عبارت زير توجه کنيد: 

«انسان، حيوان متفکر است». در اين عبارت، مفهوم انسان به وسيله ی «حيوان متفکر» 
تعريف شده است. از اين رو، «انسان» را «معرَّف»، يعنی تعريف شده، و «حيوان متفکر» را 

«معِرّف»، يعنی تعريف کننده می نامند. به کاری هم که انجام گرفته، «تعريف» می گويند. 
اجنام منونهاجنام منونه

٭ توانايي خود در تعريف کردن را با تعريف مفاهيم زير ارزيابي  کنيد: 
١ـ خط مواز  : ..........................................

٢ـ جسم  :...............................................

٣ـ گياه  : ...............................................

ـ قلم  : ...............................................  ٤

٥ـ مربع  :...............................................
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ارسطو، فيلسوف بزرگ يونانی، تشخيص داد که ذهن با استفاده از مفاهيم درونی 
و بيرونی يک موضوع، چهارگونه تعريف انجام می دهد. البته خود اين فيلسوف تذکر داده 
و تأکيد کرده که شرايط تعريف بايد در هر چهار قسم آن موجود باشد، اما به هر حال، بسته 
به قدرت علمی بشر و اين که به چه محدوده ای از مفاهيم درونی و بيرونی پی ببرد، تعريف، 

از قوت بيش تری برخوردار خواهد بود. 
اکنون به اقسام تعريف می پردازيم: 

و  قريب  جنس  يعنی  درونی  مفاهيم  نزديک ترين  بايد  تعريف  اين  در  تام:  حّد  ١ــ 
حيوان  و  مثلث  برای  ضلعی  سه  شکل  مثل  دهيم؛  قرار  هم  کنار  در  و  کنيم  پيدا  را  فصل 

متفکر برای انسان. حد، کامل ترين قسم تعريف است. 
٢ــ حد ناقص: در اين تعريف از يکی از جنس های بعيد و فصل استفاده می شود؛ 

مثل کّمّيت سه ضلعی برای مثلث و يا جسم ناطق برای انسان. 
٣ــ رسم تام: تعريفی است که در آن از جنس قريب و عرض خاص بهره می برند؛ 

مثل شکِل دارای سه زاويه برای مثلث و حيواِن ابزار ساز برای انسان.
٤ــ رسم ناقص: در اين تعريف از يکی از جنس های بعيد و عرض خاص استفاده 

می شود؛ مثل مقدار دارای سه زاويه برای مثلث و جسم ابزار ساز برای انسان.
روشن است که تعريف «حّد تام» که به کمک مفاهيم درونی و ذاتی صورت می گيرد، 
به شناخت دقيق تر يک موضوع می انجامد. اّما بسياری از اوقات، شناخت فصل يا جنس 
به  و  بگيريم  کمک  تعريف  ديگر  اقسام  از  می توانيم  موارد  اين  در  است.  مشکل  قريب 

شناخت درست يک موضوع برسيم.

تطبيقتطبيق
بار ديگر به فعاليت ابتدا درس نگاه کنيد و ببينيد هر يک از تعريف ها شما 
آموختيد،  آنچه  به  توجه  با  مي توانيد  آيا  است.  سازگار  تعريف  اقسام  از  يک  کدام  با 

تعريف ها خود را کامل تر نماييد و به يکي از اقسام تعريف نزديک  سازيد؟
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حال به نکات زير توجه کنيد:
ناقص  از  قوی تر  تام  تعريف  و  رسم،  به  تعريف  از  قوی تر  حّد،  به  تعريف  ــ  الف 

است. 
پيروی  شده  بيان  مالک های  و  ضوابط  از  تعريف  نوع  چهار  اين  همه ی  ــ  ب 

می کنند.
ج ــ انسان، به طور طبيعی از همه ی اين اقسام تعريف، استفاده می کند.  

د ــ گاهی انسان به جای تعريف يک مفهوم، آن مفهوم را معنی کرده و شرح می دهد. 
اين ها تعريف حقيقی نيست و در منطق به آن «شرح لفظ» يا «شرح اسم» می گويند. 

هـ ــ بعضی مفاهيم قابل تعريف نيستند؛ مثل «چيز» و يا «واحد». 
اين  از  که  نيست  اين  تعريف  قواعد  با  آشنايی  دروس و  اين  مطالعه ی  الزمه ی  ــ  و 
به بعد حتمًا به تعريف دقيق و کامل اشياء اقدام کنيم. اين کار نه الزم است و نه ممکن. اما 
انجام  منطقی را  تعريف  بتوانيم  کمک می کند که  ما  شرايط به  قواعد و  اين  درست  درک 
چه  که  بدانيم  نيز  و  دريابيم  را  آن  بودن  دقيق  ميزان  شد،  عرضه  ما  به  تعريفی  اگر  و  دهيم 

چيزهايی قابل تعريف نيستند.
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مترين
و  کرده  مشخص  را  آن ها  نوع  درست اند  اگر  کنيد،  بررسی  را  زير  تعريف های  ١ــ 
اجزای هر يک را ذکر کنيد و اگر اشکال دارند مشخص کنيد کدام يک از شرايط تعريف 

رعايت نشده است.  
ــ مثلث مقدار پيوسته ای است که مجموع زوايای آن ١٨٠٠ است.

ــ انسان جسمی است جاندار که می تواند راه برود. 
٢ــ کدام يک از مفاهيم  زير را می توانيد تعريف کنيد؟ برای هر کدام، يکی از چهار 

نوع تعريف را بنويسيد. 
ــ کتاب
ــ مربع
ـ انسان ـ

ــ آب 
ــ خورشيد

را  آن  تعريف  نوع  و  کرده  پيدا  را  معرَّف ها  سپس  بخوانيد  را  زير  تعريف های  ٣ــ 
مشخص کنيد:

ــ شکل سه ضلعی
ــ عددی که چون در خود ضرب کنند، شانزده شود.

ــ جسم حساس
ــ جسم ضاحک

٤ــ با پدر و مادر و يا دوستان خود مشورت کنيد تا چند مفهوم را انتخاب کرده و 
برايتان تعريف کنند. نتيجه را يادداشت کنيد و در کالس مطرح کرده و با آن چه خوانده ايد 

مقايسه کنيد و با کمک معلم جمع بندی نماييد. 
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درس ششم

جايگاه قضيه در استدالل

می توانيد آن زمان را به يادآوريد که خيلی کوچک بوديد و پدر و مادرتان، برايتان 
چرا  بپرسند  شما  از  اکنون  اگر  داشتيد.  عالقه  آن  به  خيلی  که  خريدند  اسباب بازی  يک 
اين  قدر به آن اسباب بازی عالقه داشتيد، چه می گوييد؟ اگر در همان زمان همين سؤال را 

می کردند، چه می گفتيد؟ 
می گفتيد:  يعنی  می کنيد.  شروع  اکنون  که  می کرديد  شروع  که  همان جا  از  درست 

«چون ......». استدالل از همين کلمه شروع می شود. 
اگر االن از شما بپرسند: دوست داريد در آينده چه نقشی درجامعه ی خود برعهده 
بگيريد، هر کدام پاسخی می دهيد؛ و همين که از شما سؤال کنيم: «چرا»؟، هر چه در   جواب 

بگوييد يک استدالل است. 
در حقيقت، استدالل نيز مانند تعريف، قسمی ديگر از تفکر است و يک نعمت الهی 
است که خداوند انسان را قادر به انجام آن ساخته و حتی بدون آن که متوجه باشد آن را 
به کار می برد. استدالل کردن و دليل آوردن عالی ترين فعاليت ذهن بشر است و آن چنان 
با سرشت وی آميخته است که از همان کودکی و قبل از آن که آموزش رسمی ديده باشد، 
گاه و بی گاه، به تناسب اطالعات خود برای ديگران دليل می آورد. بعدها اين توانايی، مانند 
آن،  رمزهای  و  راز  درک  با  و  می پيمايد  را  خود  تکاملی  مسير  ديگر،  فطری  توانايی های 

انسان می تواند استدالل های قوی تر و پيچيده تری انجام دهد.  
بيان منونهبيان منونه

هر کدام از شما يک سؤال طراحي کنيد و به دوست خود بدهيد تا و پاسخ 
آن را با دليل بيان نمايد.
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استدالل چيست و چگونه ساخته می شود؟
هر استدالل ترکيبی است از حداقل دو قضيه که با رعايت شرايطی به قضيه ی ديگری 
پدری  که  هنگامی  می گويند.  استدالل»  را «نتيجه ی  آمده  به دست  قضيه ی  می شود.  منجر 
به فرزندش توضيحاتی می دهد و در آخر می گويد: «فرزندم، سعادت تو به علم و ايمان وابسته 
است»، نتيجه ی يک استدالل را با او درميان گذاشته است، يعنی اگر بخواهيم کالم او را 
به صورت دقيق و همان گونه که در ذهنش نقش بسته مطرح کنيم، چنين است: «فرزندم، تو 
يکی از انسان هايی هستی که خداوند مهربان آفريده است. سعادت دنيا و آخرت انسان ها به 
علم و ايمان آنان بستگی دارد. پس سعادت تو هم به عنوان يک انسان به علم و ايمان وابسته 

است.»
گرچه استدالل فعاليت طبيعی ذهن است، اما گاه در فرايند دليل آوردن اشتباهاتی 
رخ می دهد که با شناخت دقيق ماهيت و اجزای استدالل می توان از اشتباهات کاست 
تشکيل دهنده ی  قضايا،  يافت.  دست  آسان تر  و  درست تر  سريع تر،  بهره برداری  به  و 
اجزای يک استدالل هستند. پس الزم است قضيه را بهتر بشناسيم و با اقسام آن آشنا 

شويم. 

قضيه چيست؟
قبًال دانستيم که علم و ادراک انسان به دو دسته ی تصور و تصديق تقسيم می شود. 
همچنين دانستيم که نام ديگر تصديق «قضيه» است. عبارت های «هر درختی به آب نياز 
دارد» و «هرانسانی می تواند خوشبخت  شود» قضيه هستند. محتوای قضايا ممکن است 
از راه های گوناگونی چون احساس، تجربه، حدس علمی و قرارداد به دست آيد. اما، 
با وجود اين تفاوت ها، هنگامی که در قالب استدالل به کار می روند، از شکل خاص و 
ضوابط معين پيروی می کند. ما بايد اين قانون مندی ها را بشناسيم تا به ماهيت استدالل 

پی ببريم.
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دسته بندیدسته بندی
قدم اول: به دقت به جمله ها زير توجه کنيد. 

الف ـ خورشيد دور زمين مي گردد. 
ب ـ امروز بعدازظهر به من زنگ بزن.

ج ـ آيا تکاليف خود را خوب انجام داده ايد؟ 
د ـ روز چهارشنبه شجاع است. 

هـ - مجموع زوايا مثلث ١٨٠٠ است. 
و ـ خداوند، جهان را براساس محبت و عشق آفريد. 

است.  جمله  فارسي  زبان  دستور  نظر  از  باال،  عبارت ها  همه   دوم:  قدم 
مشخص  را  تفاوت ها  اين  زير،  جمالت  تکميل  با  دارند.  تفاوت هايي  يکديگر  با  اما 

کنيد.
بلکه  نمي دهند،  خارج  عالم  از  خبر  هستند،يعني  انشايي  جمالت،  برخي  ـ 

تمايالت و خواسته ها ما را مطرح مي کنند، مانند .........
هستند،  معني  بدون  ولي  دارند،  را  جمله  شکل  که  اين  با  جمالت،  برخي  ـ 

مانند .........
مي دهند،  خبر  خارج  عالم  درباره   يعني  هستند،  خبر  جمالت،  برخي  ـ 

مانند .........
دارند،  مطابقت  واقعيت  با  يعني  هستند،  صادق  خبر  جمالت  برخي  ـ 

مانند .........
ندارند،  مطابقت  واقعيت  با  يعني  هستند،  کاذب  خبر  جمالت  برخي  ـ 

مانند .........
قدم سوم: برا هر يک از دسته ها ذکر شده، دو مثال ديگر بيان کنيد. 

از بررسی اين فعاليت در می يابيم که فقط جمله های خبری هستند که قابليت درست 
اين گونه  هستند.  جمله ها  اين  از  متشکل  منطقی  استدالل های  دارند.  را  غلط بودن  و 

جمله ها قضيه ناميده می شوند.
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که  مرکبی  کلمات  و  الفاظ  از:  است  عبارت  قضيه  گفت  می توان  ترتيب  بدين 
روی هم رفته يک جمله ی با معنی را می سازند و درباره ی چيزی خبر می دهند و می توان 

راجع به درست يا غلط بودن آن ها سخن گفت. 

اقسام قضيه 
دو  به  مرحله،  اّولين  در  می کند.  پيدا  گوناگونی  تقسيمات  مختلف  جهات  از  قضيه  

قسم «حملی» و «شرطی» تقسيم می شود. 
قضيه ی حملی: گاهی ما بدون هيچ قيد و شرطی راجع به دوست يا معلم يا موضوع 
خاصی صحبت می کنيم و خبری را بيان می نماييم. مثًال می گوييم: «من معلم خود را خيلی 
دوست دارم»، «هر ايرانی به سابقه ی دينی و تاريخی خود افتخار می کند» و «ما انسان هايی 
عدالت خواه هستيم.» اين قضايا را حملی می گويند. يعنی صفتی يا حالتی از چيزی را بيان 
می کنند و به آن نسبت می دهند. به اين «نسبت دادن»، «حمل» می گويند و به همين جهت 

اين گونه قضايا را «حملی» می نامند. 
قطعی  خبر  چيزی  از  که  اين  جای  به  قضيه،  ساختن  در  گاهی  شرطی:  قضيه ی 
ما  کشور  دهيم،  هم  دست  به  دست  همه  بگوييم «اگر  مثًال  و  کنيم  استفاده  شرط  از  دهيم، 

به سرعت قله های پيشرفت را خواهد پيمود». اين گونه قضايا را شرطی می نامند. 

ساختار قضايای حملی و شرطی
اگر  است.  شده  تشکيل  «نسبت»،  و  «محمول»  «موضوع»،  از  حملی  قضيه ی 
شکل  کلی قضيه ی حملی را به صورت «الف ب است» بنويسيم، «الف» موضوع، «ب» 
محمول و «است» نسبت است١. پس هر قضيه ی حملی از سه جزء تشکيل شده است. 
قضيه ی شرطی هم متشّکل از دو جزء است که جزء اّول را «مقدم» و جزء دوم را «تالی» 
ـ  برای اين که بتوانيم موضوع، محمول و نسبت را به خوبی تشخيص دهيم، بايد همه ی قضايا به صورت «الف  ١ـ
ب است» در آيند. به همين جهت جمالتی مانند «علی می رود» را ابتدا به صورت «علی رونده است» می نويسيم و سپس 

اجزای آن را تعيين می کنيم. 
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د  ج  آن گاه  باشد  ب  الف  «اگر  به صورت  را  شرطی  قضيه ی  کّلی  شکل  اگر  می گويند. 
است» بنويسيم، به «الف ب است» مقدم و به «ج د است» تالی می گويند. 

تشخيصتشخيص  
اگر  کنيد.  مشخص  را  تالي  و  مقدم  يا  محمول  و  موضوع  زير،  قضايا  در 

به درستي اين کار را انجام دهيد، بايد متوجه نکته  بسيار مهمي بشويد.

محمول/تالیموضوع /مقدمقضيه

١ـ عدد زوج قابل قسمت بر دو 
است.

٢ـ بعضي انسان ها هميشه 
سپاسگزار نعمت ها هستند.

٣ـ توانا بود هر که دانا بود.
٤ـ اگر کسي خدا را فراموش کند، 

خود را نيز فراموش خواهد کرد. 
٥  ـ پايتخت ايران تهران است.

٦  ـ اگر به فکر آباداني ايران 
هستيم، بايد محيط زيست را سالم 

نگه داريم. 
٧ـ هيچ مؤمني در نماز خود کاهلي 

نمي کند.
٨  ـ اگر خوب درس بخوانم در 

امتحان نگراني نخواهم داشت.

با انجام اين فعاليت، دو نکته به دست می آيد:
١ــ موضوع، کلمه ای نيست که همواره در ابتدا و اّول جمله ذکر شود. گرچه به طور 
گاهی  می دهد، ولی  نسبت  آن  به  را  محمول  بعد  می گويد و  را  موضوع  انسان اّول  طبيعی 
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اين ترتيب رعايت نمی شود. مثًال در تمرين ٥، «تهران» موضوع است و «پايتخت ايران» 
وصف آن است، در حالی که جای اين دو، با هم عوض شده است. پس بايد توجه کنيم که 

محمول، وصف و حالت موضوع است، چه اّول بيايد و چه بعد.
٢ــ در مورد قضيه ی شرطی هم همين نکته صدق می کند. «مقدم» جمله ای نيست 
که حتمًا در ابتدا بيايد بلکه همان طور که از اين اسم گذاری پيداست، مقدم به لحاظ معنی 
مقدم است و تالی به لحاظ معنی دنباله ی مقدم است؛ نه  اين که حتمًا در لفظ و گفتار چنين 
باشد. به طور مثال، اين دانايی است که توانايی را به دنبال دارد گرچه در جمله، کلمه ی 
باشد  دانا  کس  که «هر  است  اين  جمله  معنای  پس  است.  شده  مقدم  دانا  کلمه ی  بر  توانا 
تواناست». و يا «اگر کسی دانا باشد تواناست.» اّما به خاطر ظرافت ادبی جای مقدم و تالی 

عوض شده است.

مترين
در قضايای زير، نوع قضيه (حملی يا شرطی) را مشخص کنيد و اجزای هرکدام از 

قضايا را بنويسيد: 
١ــ آهن و مس از فلزات پرمصرف هستند. 

٢ــ يکی از بزرگترين عارفان ايران زمين حافظ شيرازی است. 
٣ــ هر قضيه ای يا حملی است يا شرطی. 

٤ــ هرکاری بايد با برنامه ريزی همراه باشد. اگر برنامه ريزی درستی در کار نباشد، 
موفقّيت هم به دست نخواهد آمد. 

٥ــ منظومه شمسی ٩ سياره دارد. 
٦ــ هيچ عددی نيست که نتوان عددی بزرگتر از آن فرض کرد. 

٧ــ هر کشوری حق دارد منافع خود را از راه درست به دست آورد. 
٨ــ اگر خوب درس بخوانيد، آن گاه برای امتحان نبايد نگران باشيد. 

٩ــ اگر نمی خواهيد در امتحان نگران باشيد، پس خوب درس بخوانيد. 


