
1

درس اّول 

انسان و تفکر 

مخلوق خدای  برترین  و  آفرینش  گل سرسبد  که  است  مشهور  و  هستیم  انسان  ما 
مهربانیم. اّما چرا؟ آیا تاکنون اندیشیده اید که چرا به این مقام رسیده ایم؟ یا می توانیم برسیم؟ 
برخوردار شده ایم؟  از چنین جایگاهی  که  داریم  عالم  مخلوقات  دیگر  با  هایی  تفاوت  چه 
پاسخ های گوناگون و متفاوتی به این سؤال داده شده است. برخی عمل و رفتار انسان ها 
را مالک این برتری می دانند و گروهی قدرت تفکر او را و بعضی نیز به عوامل دیگر اشاره 

کرده اند. 
اما مالکی که همواره در طول تاریخ تکرار شده و عمومیت یافته، مالک برتری انسان، 
قدرت تفکر و اندیشه  است که معمواًل در کتاب های منطقی و فلسفی از آن به »نطق« یاد 
می کنند. مقصود از نطق، در این جا، سخن گفتن نیست، بلکه مقصود، تفکر و تعقل است 
که در سخن گفتن تجلی می کند و خود را نشان می دهد. پس اگر ارسطوئیان1 گفته اند که 
انسان »حیوان ناطق« است، خواسته اند جایگاه رفیع اندیشه را در ساختار وجود انسان 

نشان دهند. 

 بررسی
نظر شما در این باره چیست؟ چه معیاری را برای برتری انسان پیشنهاد  ٭ 

می کنید؟ در این باره با دوستان خود مشورت کنید و نظر خود را ارائه دهید .

وجود ما آمیخته ای از روح و جسم است. هر کدام از این دو براساس قوانینی خاص 
تفکر مهم ترین  قانونمند است.  فعالیت هردو هدف دار و  فعالیت می کنند. در عین حال، 
1ــ ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان در سده ی چهارم قبل از میالد است. وی را »معّلم اّول« نیز می نامند. در 

تاریخ فلسفه، به کسانی که مبانی اصلی فلسفه ی ارسطو را پذیرفته اند، ارسطوئیان می گویند.
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توانیم  می  تنها  ما  است.  تفکر  دنیای  بر  حاکم  قواعد  منطق،  و  است  انسان  روح  فعالیت 
این قوانین را کشف کنیم و با تأکید بر آن ها سریع تر، بهتر و دقیق تر بیندیشیم. یعنی ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم موجودی متفکر هستیم، فکر می کنیم و با فکر کردن کارهای خود 

را انجام می دهیم. نقش دانش منطق بهره برداری بهتر از این فرایند طبیعی است. 

تأمل 
٭ فعالیت قبلی را از خاطر بگذرانید. آیا هنگام فکر کردن، به قاعده و قانون 
و  قاعده  بدون  یا  دادید  نظر  و  کردید  فکر  قاعده  با  آیا  داشتید؟  توجه  خود  تفکر 

قانون؟ 

نبینید.  را  چیزی  توانید  نمی  می کنید،  باز  را  چشمانتان  وقتی  کنید؛  دقت  خوب 
چشم به طور طبیعی می بیند، قلب بدون تصمیم گیری شما کار می کند، سایر اعضای بدن 
انسان نیز همین طورند. این گونه نیست که ما اراده کنیم و پس از آن ببینیم یا قلبمان بتپد. 
پس جسم ما کارکرد طبیعی خود را دارد. حال نقش علم و دانش در شناخت بدن و 
کارکرد آن چیست؟ آیا چون ما به بعضی از اعضای بدن خود علم داریم و طرز کار آن ها 
را می دانیم، آن ها این گونه فعالیت می کنند؟ یعنی اگر آن آگاهی را نداشته باشیم بدنمان 
تواند  می  تنها  ما  آگاهی  و  دانش  نیست.  از دست می دهد؟ مسلمًا چنین  را  کارکردش 
البته یک پزشک قادر است در محدوده ی  به استفاده بهتر از این اعضا منجر گردد. 
نگه  لم  آن را سا بدن خود استفاده کند و  از اعضای  بهتر  هایی که کسب کرده،  آگاهی 
ایجاد  آن  کار  در  ملی  عوا چه  بفهمیم  وانیم  ت می  بدانیم،  را  لب  ق ار  ک طرز  قتی  و دارد. 
مشکل می کنند، چه غذاها و موادی برای آن مفید هستند، چرا به مشکالت قلبی دچار 
می شویم و اگر دچار شدیم چگونه با آن ها برخورد کنیم. پس شناخت قلب و طرز کار آن 
و نیز شناخت عوامل مؤثر در بهبود کار قلب یا اختالل در آن، تنها باعث استفاده ی بهتر 
از این عضو می شود. در مقایسه با این عضو جسمانی، ذهن انسان هم در چهارچوب 
قوانینی فعالیت می کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، و چه بدانیم و چه ندانیم ذهن با 
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به  تفکر ضوابطی دارد که ذهن،  این  ندارد.  تفکر  اندیشه کردن زنده است و کاری جز 
طور طبیعی آن را رعایت می کند. کشف این ضوابط و نشان دادن کاربرد آن ها در تفکر 
و این که چه عواملی باعث تسریع و بهبود تفکر و چه چیزهایی باعث کندی و نارسایی 

تفکر می شود، به »علم منطق« مربوط است. 
پس: 

علم منطق، دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند 
تا انسان با آگاهی از طرز کار ذهن، بهتر از آن استفاده نماید. 

بدین ترتیب، منطق برنامه ای نیست که یک دانشمند، بسازد و به دیگران بگوید این 
گونه فکر کنید و با این روش بیندیشید. منطق، فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند و 
همین آشنایی، ما را در درست اندیشیدن یاری می نماید و مانع بروز برخی اشتباهات، در 

هنگام تفکر می گردد. 

منونه یابی 
٭ آیا می توانید نمونه هایی از اشتباهاتی را که در هنگام فکر کردن و اظهار 

نظر درباره ی یک مسئله برایتان پیش آمده، ذکر کنید؟ 
چه راه حّلی برای کاستن از این اشتباهات به نظرتان رسیده است؟ 

از این رو می توان گفت منطق از ذات انسان سرچشمه می گیرد و هیچ کس ابداع کننده ی 
آن نیست، همان طور  که هیچ انسانی عامل و ابداع کننده ی طرز کار قلب نمی باشد. بنابراین 
نمی توان ارسطو را ابداع کننده ی منطق دانست، کاری که آن فیلسوف بزرگ انجام داد این 
بود که طرز کار خدادادی ذهن را کشف کرد، مدّون نمود و به دیگران نشان داد که ذهن 
چگونه فعالیت می کند، چه طور به اشتباه می افتد و چگونه می توان برخی از این اشتباهات 
را جبران کرد. بنابراین او کاشف قواعد منطق است نه طراح آن، همان طور که نیوتن کاشف 

جاذبه است، نه سازنده ی آن. 
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مترین
1ــ مالک برتری انسان به سایر موجودات چیست؟ 

٢ــ توضیح دهید که مقصود از »نطق« چیست؟ 
3  ــ استفاده از علم منطق چه نتایجی به دنبال دارد؟ 

ارتباط  از مطالب ستون سمت چپ  با کدام یک  ـ مطالب ستون سمت راست  ٤ـ
دارد؟ 

الف ــ هر دو براساس قوانین خاصی فعالیت می کنند.    الف ــ تفکر 
ب ــ نقش اصلی دانش منطق محسوب می شود.              ب ــ انسان 

ج ــ مهم ترین فعالیت روح انسان است.                          ج ــ بهره برداری بهتر از 
فرایند تفکر 

د ــ تفکر او با خلقتش آغاز می شود.                               دــ جسم و روح 

تکمیل کنید:
الف ــ منطق ............ بر دنیای تفکر انسان است. 

ب ــ تفکر ضوابطی دارد کشف این ضوابط به ........... مربوط است. 
ج ــ آنچه سبب تمایز انسان از سایر مخلوقات پیرامون او می شود، قدرت .......

است. 
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درس دوم 

چگونه تعریف می کنیم؟

در درس گذشته خواندیم که فکر کردن ذاتی انسان است و از او جدا نمی گردد. این   گونه 
هم نیست که اراده کنیم و سپس بیندیشیم یا نیندیشیم. اّما می توانیم مسایل و موضوعات مورد 
تفکر خود را انتخاب کنیم و درباره ی آن ها اندیشه  نماییم. هم چنین می توانیم تفکر خود را 
آن چنان سامان دهیم که کم تر دچار اشتباه شویم. اکنون می خواهیم بدانیم فکر کردن چیست 

و به چه کاری تفکر می گوییم؟ 

طرح سؤال

٭  پیش از ورود به بحث، به  کتاب علوم تجربی پایة نهم خود مراجعه نمایید 
و دو سؤال طرح کنید که با کلمه ی »چیست« پایان پذیرد و دو سؤال طرح کنید  که 

با کلمه ی »چرا« آغاز شود. سپس پاسخ هر سؤال را هم خودتان بدهید. 
١ـ .........................................................
............................................................
٢ـ ........................................................

............................................................

٣ـ .........................................................

............................................................

٤ـ .........................................................

............................................................
.
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تفکر، برای رسیدن به دانش و شناخت است. انسان، فکر می کند و با فکر کردن به 
شناخت های جدید می رسد و علم خود را توسعه می دهد. علم در اصطالح منطق به دو 

دسته ی کلی تقسیم می شوند:
١ــ تصور: مانند تصور ما از مثلث، دایره، انسان، درخت و مانند آن. در هنگام 
تصور یک مفهوم، کاری نداریم که آن مفهوم واقعیت دارد یا ندارد؛ در این حالت به همان 
تصور می اندیشیم و درباره ی واقعیت داشتن یا نداشتن آن یا ارتباط آن با سایر موجودات 
سخنی و جمله ای نمی گوییم. البته می توانیم بپرسیم که آن مفهوم چیست و چه معنایی دارد. 
کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم و یک تصور انجام می دهیم، »تعریف« 

نام دارد؛ مثاًل می پرسیم: مثلث چیست؟ 
با فکر کردن به این نتیجه می رسیم که: مثلث، شکل سه ضلعی است. پس مفهوم 

»مثلث« به کمک دو مفهوم »شکل« و »سه ضلعی« تعریف می شود.
ـ تصدیق: مانند: »خورشید در مرکز منظومه ی شمسی است«، »جهان طبیعت  ٢ـ
همواره در تغییر است« و »عدد چهار از عدد پنج کوچک تر است.« همان طور که می بینید، 
در تصدیقات، حکم و قضاوت وجود دارد.1 گاهی به جای کلمه ی »تصدیق«، از کلمات 

دیگری مانند »قضیه« و »جمله« نیز استفاده می کنیم. 
انسان برای رسیدن به یک تصدیق جدید، باید تفکر کند. این حالت از تفکر »استدالل« 

نامیده می شود.
پس انسان در فعالیت فکری خود، یکی از دو کار زیر را انجام می دهد: 

یا یک مفهوم را »تعریف« می کند.  
یا برای رسیدن به یک حکم و تصدیق و قضیه، »استدالل« می نماید. 

پس باید به حقیقت و ماهیت »تعریف« و »استدالل« توجه کنیم. ارسطو کشف کرد 

1ــ ابونصر، محمد فارابی، حکیم عالیقدر مسلمان برای اّولین بار تقسیم بندی علم به تصور و تصدیق را بیان 
کرد و مورد قبول حکیمان و منطق دانان پس از وی قرار گرفت.
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یا برای این است که  که تمام فعالیت های ذهن بشر، علی رغم گستردگی و پیچیدگی آن، 
تصورات مجهول را با اندوخته های تصوری اش روشن کند و یا برای آن است که احکام و 
قضایا را آن گونه سازماندهی نماید که به نتایج جدید برسد. اّولی »تعریف« و دومی »استدالل« 
است. مباحث علم منطق در تشریح همین دو کارکرد اصلی است. خطا هم در همین دو 
کار رخ می دهد. پس اگر می گوییم هدف منطق آن است که شیوه ی درست اندیشیدن را به 
ما بیاموزد، به معنی آن است که درست تعریف کردن و درست استدالل کردن را نشان دهد. 

اکنون به توضیح بیشتر هرکدام می پردازیم: 

تعریف 
هنگامی که چیزی را تعریف می کنید، چه کاری را انجام می دهید؟ 

اگر به ذهن خود مراجعه کنید، و با هوشیاری موضوع را پیگیری نمایید، خواهید 
دید که ذهن، با قواعدی خاص، عمل تعریف را انجام می دهد.

از شما می پرسد که مستطیل چیست؟  برادر کوچک ترتان  یا  کنید خواهر  فرض 
و  کنید  استفاده  داند  می  او  که  تی  کلما و  مفاهیم  از  ه  ک این  جز  ندارید  ای  چاره  شما 
مستطیل را برایش توضیح دهید. به طور مثال، خواهید گفت مستطیل یک شکل چهار 
ضلعی است که اضالع آن دوبه دو با هم مساوی و موازی اند. شاید باز هم ادامه دهید 
و برخی اوصاف دیگر را هم اضافه کنید، مثل این که بگویید هر چهار زاویه مستطیل 
قائمه است. به نظر می رسد با این توضیحات، خواهر یا برادر شما معنای مستطیل را 

دریابد. 
حال کمی جلوتر بروید. فرض کنید دبیر جامعه شناسی از شما بپرسد گروه چیست؟ هر 
کدام از شما تعریف خود را بیان می کند و سرانجام به این نتیجه می رسید که »گروه، اجتماعی 
از افراد است که با زندگی کنار هم هدف واحدی را دنبال می کنند«. با این کار، مفهوم گروه 

برای شما روشن می شود. 
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منونه یابی
٭ به کتاب های درسی خود مراجعه کنید و سه عبارت را که نشان دهنده ی 

تعریف  یک مفهوم هستند، استخراج نمایید. 
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................

نمونه ی  مفهوم،  یک  شناساندن  برای  گاهی  می گوییم:  بحث  شدن  تر  روشن  برای 
خارجی و مصداق آن را به مخاطب نشان می دهیم. مثاًل کسی که نمی داند »سیب« »یا لوح 
فشرده« چیست، یک سیب یا لوح فشرده تهیه می کنیم و به او نشان می دهیم. او با دیدن سیب 
یا لوح فشرده خواهد دانست که منظور از کلمه ی »سیب« و »لوح فشرده« چه بوده است. 
گاهی در آزمایشگاه و با ابزار آزمایشگاهی چیزی را به دیگری می شناسانیم، مثاًل میکروب 
را در آزمایشگاه و با دستگاه میکروسکوپ به او نشان می دهیم؛ این یک راه شناختن است. 
راه دیگر شناختن، این است که با استفاده از قواعد تفکر و به کمک مفاهیمی که قباًل شناخته 
است، مفهوم جدیدی را به دیگری بشناسانیم و او را نسبت به آن مفهوم آگاه گردانیم؛ مانند 
همان کاری که در فهماندن معنای مستطیل انجام شد. در آن جا، شما از کلمات و مفاهیمی 
چون »شکل«، »چهار«، »ضلع« و مانند آن ها استفاده کردید و موفق شدید به هدفتان برسید. 
این یک راه بسیار مهم و پر استفاده در زندگی ماست که همواره از آن بهره می بریم. عمل 
تعریف، اختصاصی به مراحل اولیه ی زندگی ما ندارد، بلکه ما تا آخر عمر و به دفعات فراوان 
از این توانایی ذهن استفاده می کنیم و در هر دوره متناسب با آگاهی و دانش خود، مفاهیم 
جدیدتری را به کمک تعریف درمی یابیم و دانش خود را توسعه می دهیم. هر رشته ی علمی نیز 
دارای اصطالحات و مفاهیم مخصوص به خود است که آشنایی و تعریف آن مفاهیم دروازه ی 

ورود به آن علم است. 
در علم منطق، به مفهومی که می خواهیم آن را تعریف کنیم، »ُمَعرَّف« و به آن مفاهیمی 

که به کمک آن ها تعریف می کنیم، »ُمَعرِّف« می گویند. 
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قواعد تعریف 
حال بیایید کاری را که ارسطو کرد، شما هم انجام دهید. او تالش کرد تا طرز کار 
طبیعی ذهن در هنگام تعریف کردن را شناسایی کند و قواعد آن را به دست آورد. او کشف 

کرد که ما در موقع تعریف کردن قواعد زیر را رعایت می کنیم:
1ــ از مفاهیم و کلماتی استفاده می کنیم که برای مخاطب )ولو این مخاطب خودمان 
باشیم( روشن باشد. به هیچ وجه نمی توانیم کلماتی را به کار ببریم که از آن چه قصد تعریفش 

را داریم )معرَّف( مبهم تر باشد. 
باشد. در  ارتباط داشته  ما  با مفهوم مجهول  که  کنیم  استفاده می  مفاهیمی  از  ٢ــ 

تعریف، نمی توان از مفاهیم بی ارتباط بهره برد. 
3ــ مفاهیمی که در تعریف به کار می بریم، به گونه ای هستند که همه یا بخشی از محتوای 
درونی، یعنی حقیقت و ماهیت مفهوم مجهول رادربر می گیرند. درغیر این صورت، هرگز 

نمی توانیم تعریف دقیقی ارائه دهیم و مجهول خود را روشن نماییم. 
٤  ــ در ترکیب مفاهیم و تصورات، به طور طبیعی، به گونه ای عمل می کنیم که از 

مفاهیم و کلمات   عام و کلی تر شروع می کنیم و به مفاهیم جزئی تر می رسیم.
ف« می گذاریم،   باید  ٥ــ مجموعه ی کلماتی که با هم ترکیب می کنیم و نام آن را »معِرّ
به  گونه ای باشد که به طور کامل همه ی افراد و مصادیق مجهول ما را دربر بگیرد، نه این که  
فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شود. همچنین باید به گونه ای باشد که افراد و 

مصادیق بی ارتباط را دربر نگیرد. یعنی تعریف ما باید جامع و مانع باشد.

بررسی و نقد 
در  که  نمایید  مشخص  و  کنید  بررسی  و  نقد  را  انسان  از  یر  ز عاریف  ت ٭  

کدام یک از تعاریف، قواعد پنج گانه در آن ها رعایت نشده است. 
١ـ حیوان سخنگو )براساس فکر سخن می گوید(  

٢ـ حیوان متفکر 
٣ـ حیوان ضاحک 

٤ـ حیوان راست قامت
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بار دیگر به مثال مستطیل توجه نمایید: 
آن هنگام که شما قصد کردید برای خواهر یا برادر کوچک ترتان مفهوم مستطیل را 

روشن کنید، بدون آن که بدانید، از این قواعد تبعیت کردید، بدین صورت که: 
1ــ از کلماتی مثل »شکل«، »چهار« و »ضلع« استفاده کردید که او معانی آن ها را 

می دانست  اگر هم نمی دانست مجددًا همین مفاهیم را با مفاهیم ساده تر توضیح  داده اید.
٢ــ از مفاهیمی مثل »انحنا«، »رنگ«، »اندازه« و بسیاری مفاهیم دیگر که ارتباطی 
با حقیقت مستطیل ندارد و مخاطب را از مستطیل دور می کند و او را سردرگم می نماید، 

بهره نبردید.
3ــ از مفاهیمی بهره بردید که حداقل بخشی از حقیقت و ماهیت مستطیل را نشان 
دهد. مفاهیمی مثل »شکل« و »ضلع«، همان مفاهیمی هستند که اساسًا مستطیل از آن ها 
ساخته شده است. مفاهیم دیگری هم بودند که گرچه نشان دهنده ی مستطیل بودند، ولی از 
درون و حقیقت مستطیل سخن نمی گفتند، به همین جهت شما تنها از بعضی استفاده کردید 

و بعضی را کنار گذاشتید.1
٤  ــ باز هم به طور طبیعی از مفهومی چون »شکل« شروع کردید که گسترده ترین مفهوم 
در ارتباط با مستطیل است و شامل همه اشکال، مثل مثلث، مربع و لوزی هم می شود و بعد 
مفهوم »چهار ضلعی« را به آن اضافه کردید و بدین ترتیب قدری از گستردگی و عمومیت 
آن کاستید. اگر چه با این کار مثلث و دایره را کنار گذاشتید، اّما همچنان شکل هایی مانند 
با اضافه کردن مفهوم  اّما  مربع، ذوزنقه و ... در محدوده ی تعریف شما قرار داشتند. 
»اضالع دو به دو موازی«، شکل هایی مانند ذوزنقه را حذف کردید... تا باالخره به جایی 

رسیدید که تعریف شما فقط و فقط بر مفهوم مستطیل منطبق باشد. 
٥ــ از مجموعه ی کلماتی کمک گرفتید که وقتی در کنار هم قرار گرفتند و با هم 
ترکیب شدند، فقط معنای مستطیل را می رساند، نه بیش تر، نه کم تر. یعنی محصول کار شما 

1ــ در درس های بعد خواهید خواند که در هر تعریفی باید از مفاهیم درونی استفاده شود. ولی از مفاهیم بیرونی 
گاهی استفاده می شود و گاهی نمی شود.
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فقط بر مستطیل منطبق شده است و شکل های دیگر، مانند لوزی و مثلث را بیرون کرده و 
همه ی انواع و اقسام مستطیل را دربرگرفته است. 

با کسب این موفقیت، سؤالی برای شما پیش می آید و آن این که: چرا  نمی توانیم 
برای همه ی اشیاء، مانند مستطیل و مثلث و انسان،  به آسانی تعریف دقیق و روشن ارائه  
کنیم؟ چرا مثاًل در تعریف مفاهیمی مثل »کشور«، »زندگی« و »انسانیت« به مشکالتی برخورد 

می کنیم؟ 
علت اصلی مشکل بودن تعریف های این قبیل مفاهیم، پیچیدگی آن ها و برداشت های 
مختلفی است که انسان ها از این قبیل مفاهیم دارند. تسلط بر قواعد منطق و تمرین و تجربه 
در به کارگیری آن ها سبب می شود که انسان بتواند به تدریج به تعریف های نسبتًا جامعی 

برای این مفاهیم هم برسد. 
پس، با توجه به مباحث گذشته، شرایط یک تعریف درست عبارتند از:

1ــ روشن تر بودن معرِّ ف از معرَّف 
ف( با معرَّف ٢ــ مرتبط بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف )معِرّ

3 ــ استفاده از حداقل یک مفهوم درونی در تعریف 
٤ــ استفاده از مفاهیم کلی تر و رسیدن به مفاهیم جزئی تر

ف با معرَّف یا جامع و مانع بودن تعریف ٥ ــ مساوی بودن معِرّ
آن چه علم منطق در بخش تعریف بر عهده دارد تبیین همان پنج قاعده است؛ تعریف و 
تبیین اشیاء هرگز بر عهده ی خود منطق نیست و اگر منطق دانان پای خود را از قلمرو علم 
منطق فراتر نهاده و به تعریف انواع مفاهیم پرداخته اند، از باب آموزش بوده و برای این کار، از 

علوم دیگر مانند ریاضیات و طبیعیات و طب و نجوم کمک گرفته اند.
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مترین 
1ــ اگر بخواهید مفاهیمی مثل »آب«، »مثلث« و »خانواده« را برای افرادی تعریف 
کنید، از چه مفاهیمی و چگونه استفاده می کنید؟ تعریف های خود را با تعریف های دوستانتان 

مقایسه کنید و نقاط قوت و ضعف هر کدام را بنویسید. 
٢ــ به نظر شما تعریف های زیر درست اند یا غلط؟ چرا؟ نتیجه بررسی را با دبیر خود 

در کالس در میان بگذارید. 
الف ــ مربع شکلی است که چهار ضلع مساوی دارد. 

ب ــ ستاره کره ای است که در مرکز یک منظومه است.  
ج ــ مثلث شکلی است که سه زاویه و سه ارتفاع دارد.  

3ــ از بعضی اعضای خانواده ی خود تعریف مفاهیمی مثل آب، زمین، عدد ٤ ومثلث 
را بپرسید و تعریف آن ها را یادداشت کنید و نکته های درست و غلط آن ها را شناسایی 

نمایید و با شرایط یک تعریف درست تطبیق دهید. 
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درس سوم 

تعریف و دنیای مفاهیم 

تا این جا خوب به یاد داریم که هدف اّول منطق، بیان قواعد »تعریف«، یعنی چگونگی 
از  تعریفی  هر  در  ذهن  که  دانستیم  هم چنین  است.  مجهول  مفاهیم  شناساندن  و  شناختن 
تعدادی مفاهیم آشنا استفاده می کند تا به شناخت مفهوم مجهول برسد. اکنون سؤال این 

است که: 
کدام دسته از مفاهیم قابلیت استفاده در تعریف را دارند؟ 

این دسته از مفاهیم چه رابطه ای با یکدیگر برقرار می کنند؟ 
برای رسیدن به پاسخ این سؤال ها به مباحث زیر می پردازیم: 

کلی و جزئی
به مفاهیم زیر توجه کنید: 

تهران، حافظ، معلم، انسان، عدالت، شکل سه ضلعی ، قله ی دماوند، خلیج فارس، 
شعر، سلمان فارسی، تضاد ، دیو، مثلث، عبرت، وحی، کتاب درسی، سینما، مسجد، مشهد، 

دایره، کره، لباس، سفید، حیوان، آب، گربه، مسلمان، حیوان ناطق، کتاب 

این مفاهیم را می توان  از جنبه های گوناگونی با یکدیگر مقایسه کرد و در دسته بندی های 
مختلفی قرار داد. یکی از این دسته بندی ها، تقسیم بندی مفاهیم به »جزئی« و »کلی« است. 
مفهوم جزئی آن است که فقط بر یک مصداق و یک فرد منطبق می شود و فرض افراد 
متعدد برای آن محال است. مفهوم کلی آن است که قابلیت آن را دارد که بر مصداق های 

متعدد منطبق شود.
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متعدد  و مصداق های  افراد  تواند  می  که  آن است  کلی  مفهوم  گوییم  وقتی می  البته 
داشته باشد، به این معنا نیست که حتمًا افراد متعددی در خارج دارد. بلکه ممکن است 

مفهومی داشته باشیم که هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد. 
آیا می توانید در میان مفاهیم قبل، یک نمونه از مفهوم کلی را بیابید که مصداقی در 

خارج نداشته باشد؟ 
حال اگر به درس قبل مراجعه کنیم، متوجه خواهیم شد که در تعریف های خود از 
مفاهیم جزئی استفاده نکرده ایم. زیرا مفاهیم جزئی قابل استفاده در تعریف نیستند و ذهن 
انسان به طور طبیعی این قاعده را رعایت می کند. پس ما در تعریف های خود همواره از 
مفاهیم کلی کمک می گیریم. به همین جهت بحث ما در منطق متمرکز در مفاهیم کلی است 

و درباره ی آن ها با شما گفت  و گو می کنیم. 

تفکیک 
جدا  جزئی  مفاهیم  از  را  کلی  مفاهیم  و  کنید  نگاه  قبل  جدول  مفاهیم  به 

نمایید. 
١ـ مفاهیم کلی : ...............................................
.............................................................
٢ـ مفاهیم جزئی  : .............................................
.............................................................

نسبت های چهارگانه )نسب اربع( 
اگر دو مفهوم کلی از جهت صدق بر افرادشان با هم مقایسه شوند، چهار حالت زیر 

رخ خواهد داد: 
یعنی  شوند،  منطبق  هم  بر  مصادیق  محدوده ی  نظر  از  مفهوم  دو  است  ممکن  1ــ 
همه ی افرادی که مصداق یک مفهوم هستند، مصداق مفهوم دیگر هم باشند و برعکس؛ 
مثل مفهوم مثلث و مفهوم شکل سه ضلعی. رابطه ی چنین دو مفهومی »تساوی« است. 
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٢ــ ممکن است دایره ی وسعت مصادیق دو مفهوم به گونه ای باشد که همه ی افراد 
مفهوم دوم مصداق مفهوم اّول باشند، اّما فقط بعضی از مصداق های مفهوم اّول، مصداق 
مفهوم دوم باشند. مثل ایرانی و تهرانی که هرفرد تهرانی ایرانی است، اما بعضی از ایرانیان 
تهرانی هستند دو مفهوم »رنگ« و »سفید« نیز این گونه هستند. رابطه ی این دو دسته از 
مفاهیم را »عموم و خصوص مطلق« می نامند. پس مفاهیم »ایرانی« و »رنگ« عام هستند و 

مفاهیم »تهرانی« و »سفید« خاص می باشند. 
3ــ ممکن است دو مفهوم به گونه ای باشند که هر کدام در برخی مصادیق مشترک 
باشند و در برخی دیگر هیچ اشتراکی نداشته باشند؛ مثل دو مفهوم »ایرانی« و »دانش آموز« 
که بعضی ایرانی ها دانش آموز هستند و بعضی نیستند، همچنین بعضی دانش آموزان ایرانی اند 
و برخی نیستند. رابطه ی چنین دو مفهومی را »عموم و خصوص من وجه« نامیده اند. یعنی 

هر کدام از جهتی عام و از جهت دیگر خاص هستند. 
٤ــ گاهی دو مفهوم به گونه ای هستند که هیچ مصداق مشترکی ندارند، مانند »انسان« 

و »اسب« این حالت را »تباین« می نامند. 

تطبیق
حالت ،  چهار  این  که  ببینید  کنید.  توجه  دایره   دو  مختلف  حالت  چهار  به  ١ـ 
آن  زیر  در  را  نسبت  آن  نام  است؟  چهارگانه  نسبت های  از  یک  کدام  با  متناسب 

بنویسید. 
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آن ها  میان  از  و  کنید  توجه  آمده،  درس  ابتدای  در  که  کلی  مفاهیم  به  ٢ـ 
برای هر یک از نسبت های چهارگانه چند مورد انتخاب کنید:

الف ـ تساوی :...................................  
..............................................                                                 
ـ    عموم و خصوص مطلق : ........................ ب      
 ..............................................                                                 

                                                                ج ـ عموم و خصوص من وجه  : ........................
..............................................                                                 

د ـ تباین : ......................................  
..............................................                                                 

ذاتی و عرضی
اگر به دنیای مفاهیم با دقت بیشتری نظر کنیم، رابطه های دیگری را نیز می یابیم. به سه 
مفهوم »مثلث«، »شکل« و »سه ضلعی« نگاه کنید. مفاهیم »شکل« و »سه ضلعی« سازنده ی 
ه ای که »مثلث« معنایی جز »شکل سه ضلعی« ندارد. یعنی  به گون مفهوم »مثلث« هستند، 
هویت و حقیقت »مثلث«، همین »شکل سه ضلعی« بودن است و این دو مفهوم از اجزای 
تشکیل دهنده ی مفهوم »مثلث« هستند. نسبت مفهوم »انسان« به مفاهیم »حیوان« و »متفکر« 
نیز این گونه است که این دو مفهوم سازنده ی مفهوم »انسان« هستند و مفاهیم درونی انسان 
محسوب می شوند؛ همان طور که »شکل« و »سه ضلعی« مفاهیم درونی »مثلث« هستند. به 

این گونه مفاهیم که اجزای درونی یک مفهوم دیگرند، »ذاتی« می گویند. 
حال به رابطه ی »مثلث« با »متساوی االضالع« و »انسان« با »هنرمند« توجه کنید. یک 
مثلث می تواند متساوی االضالع باشد. اّما چنین نیست که اگر صفت متساوی االضالع بودن 
را از مثلث بگیریم، دیگر مثلثی نباشد. یک انسان هم می تواند هنرمند باشد، اّما صفت هنرمند 

بودن از اجزای تشکیل دهنده ی معنای انسان نیست. 
مفاهیمی که صفِت یک مفهوم دیگر قرار می گیرند اّما جزء ذات و حقیقت آن مفهوم نیستند 

و درونی آن محسوب نمی شوند، »َعَرضی« نام دارند؛ یعنی عارِض مفهوم دیگر می شوند. 

نسبت های
چهارگانه
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مترین
برای هر کدام از مفاهیم زیر تا جایی که می توانید، مفاهیم درونی )ذاتی( و 

بیرونی مرتبط با آن )عرضی( را نام ببرید: 
١ـ انسان : .................. ٢ـ گربه : ...........................
٣ـ مربع : ...................  ٤ ـ آب  : ...........................

چگونه ذاتی را از عرضی بازشناسیم؟ 
در درس های قبل با ضوابط تعریف کردن آشنا شدیم و دانستیم که در تعریف یک 
مفهوم باید حداقل از یک مفهوم درونی و ذاتی استفاده کرد. پس پیداکردن ذاتیات برای 
دقیق  به طور  را  مفهومی  هیچ گاه  نمی توان  آن ها  بدون  و  تعریف صحیح، ضروری است 
تعریف کرد. اّما این را نیز باید بدانیم که تشخیص مفاهیم ذاتی، در موارد فراوانی بسیار 
دشوار است از این رو منطق دانان تالش کرده اند تا اوصاف و ویژگی های یک مفهوم ذاتی 

را کشف کنند و به دیگران نشان دهند. مهم ترین این اوصاف به قرار زیر است:
1ــ مفهوم  ذاتی از خود ذات و ماهیت، قابل جدایی نیست. یعنی هرگز نمی توان 
یک مفهوم ذاتی را از ذات و ماهیت جدا کرد و در عین حال آن ذات حفظ شود. به طور 
مثال نمی توان متفکر بودن را از تعریف انسان حذف کرد و باز هم حقیقت انسان را حفظ 
نمود. هم چنین نمی توان شکل بودن و سه ضلعی بودن را از مثلث گرفت و باز هم مثلث 
را  انسان  مثال، می توان  به طور  نیستند.  این گونه  مفاهیم عرضی  بماند. در حالی که  باقی 
نیز می توان  نمود و  یا »شاد و خندان بودن« تصور  بودن«  یا »معلم  بودن«  بدون »هنرمند 
مثلث را بدون »متساوی الساقین« یا »قائمه الزاویه« یا »متساوی االضالع« درنظر گرفت و 
تعریف کرد. بنابراین، مفهوم ذاتی از ذات مورد نظر قابل تفکیک نیست. اّما مفهوم عرضی 
قابل انفکاک است. یعنی در هنگام تصور یک ذات، فقط مفاهیم درونی و ذاتی آن درنظر ما 
می آیند و مفاهیم عرضی، بیرون از آن قرار می گیرند، گرچه برخی از مفاهیم عرضی همواره با 

ذات همراهی می کنند و با آن هستند. 
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به طور مثال، شکل و سه ضلعی، ذاتی مثلث هستند و نمی توان مثلث را بدون این 
دو خصوصیت ذاتی فرض کرد. اّما هم چنین می دانیم که مجموع زوایای مثلث همواره 
1٨٠درجه است و هر مثلثی این ویژگی را دارد. در عین حال، در هنگام تعریف مثلث، 

نیازی به تصّور 1٨٠ درجه بودن آن نداریم.
٢ــ وجود ذاتی برای ذات علت نمی خواهد. یعنی همین که آن ذات، بنابر علت خود 
پیدا شود، ذاتی هم پیدا می شود و جزء آن است و برای پیدایش نیاز به علت دیگری ندارد. 
مثاًل معلمی در کالس و پای تابلویی ایستاده که هیچ چیز روی آن نوشته نشده است. این معلم 
مثلثی را بر روی تابلو رسم می کند. البته این مثلث علت و فاعلی دارد که همان معلم است 
ولی سه ضلعی بودن مثلث علت مستقلی ندارد و در حقیقت رسم مثلث همان و سه ضلعی 
بودن مثلث همان. جسم بودن انسان نیز علتی جز پدید آمدن خود انسان ندارد.هم چنین است 
زنده بودن و قدرت درک و احساس داشتن، که همگی ذاتیات انسان اند و علتی غیر از علت 
خود انسان ندارند. این در حالی است که مفاهیم عرضی علتی غیر از علت خود ذات دارند. 

مثاًل پزشک شدن یا کارگر شدن یک انسان به عللی غیر از علل پیدایش او وابسته هستند.
3ــ مهم ترین وصف مفاهیم ذاتی این است که در مقام فهم و تصور، مقدم بر ذات 
هستند. یعنی محال است شما مفهومی را درک کنید مگر آن که به نوعی ذاتیات آن را قباًل 
فهمیده باشید. به عنوان مثال، اگر شما معنای حیوان و متفکر بودن را ندانید هرگز به معنای 
انسان پی نخواهید برد و لفظ انسان برای شما مبهم خواهد ماند. این است که می گویند 
ادراک  بر  مقدم  ماهیت،  و  ذات  ادراک  اما  است.  ذات  ادراک  بر  مقدم  ذاتی،  ادراک 

مفاهیم عرضی است. هیچ مفهوم عرضی نیست که مقدم بر مفهوم ذاتی درک شود. 

درک و تصور مفاهیم ذاتی  درک و تصور ذات  درک و تصور مفاهیم عرضی
حیوان و متفکر  انسان  نویسنده یا کارگر 

فراموش نکنید که یک مفهوم ذاتی هر سه وصف را با هم داراست و چنین نیست 
از  هیچ کدام  غالبًا  عرضی  مفاهیم  ولی  نه.  را  برخی  و  باشد  ته  داش را  آن ها  از  برخی  که 
را واجدند. مالک سوم هم فقط  و دوم  اّول  ندرت اوصاف  ه  ب و  ندارند  را  این اوصاف 
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اختصاص به ذاتیات دارد. در عین حال به یاد داشته باشید که در دنیای این اصطالحات 
حبس نشوید. این ها تنها اصطالحاتی هستند برای رسیدن به معانی وگرنه فایده ای نخواهند 
و  نیست  پدیده دستوری  یک  استدالل  و  کردن  تعریف  تأکید شد،  که  همان طور  داشت. 
انسان به طور طبیعی تعریف می کند و در تعریف کردن چه بخواهد و چه نخواهد و چه بداند 
و چه نداند، ذاتیات و عرضیات را به کار می برد. منطق فقط خودآگاهی ایجاد می کند. به 
زندگی خود دقت کنید که چه قدر این کار را ناخواسته و ندانسته انجام داده اید. تعریف، 
کار انسان های باسواد یا دانشمندان نیست، افراد بی سواد و معمولی هم تعریف می کنند و 

ذاتی و عرضی را به کار می برند؛ فقط به کارکرد ذهن خود واقف نیستند.

مترین

ــ هر کدام از مفاهیم ستون، ذاتی یا عرضی مفاهیم مربوط به ردیف هستند. آن ها را 
مشخص کنید.

شربتسیبسنگمثلثلوزیگل سرخاسبمستطیلانسانگربهستون    ردیف

اراده

چهارضلع

سه زاویه
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شیهه کشنده


