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درس چهارم

اقسام ذاتی و عرضی
)کلیات پنجگانه( 

اقسام ذاتی
به تعریف های زیر توجه کنید: 

   اسب = حیوان شیهه کشنده انسان = حیوان متفکر 
مثلث = شکل سه ضلعی                     سطح = مقدار دوبعدی

که  همان طور  اّما  است.  شده  استفاده  درونی  و  ذاتی  مفاهیم  از  تعریف ها  این  در 
مشاهده می کنید، حیوان که جزئی از مفهوم ذاتی انسان است، ذاتی اسب نیز می باشد و 
اّما  نیز می باشد.  از مفهوم ذاتی مثلث است، ذاتی اشکال هندسی دیگر  شکل که جزئی 
متفکر فقط اختصاص به انسان دارد و شیهه کشنده هم اختصاص به اسب؛ همان طور که 

سه ضلعی بودن نیز اختصاص به مثلث دارد و دوبعدی بودن هم اختصاص به سطح. 
بنابراین برخی مفاهیم ذاتی به بیش از یک ذات اختصاص دارد و مشترک میان چند 

ذات است. این مفاهیم را »جنس« می گویند. 
به عبارت دیگر: جنس دارای اقسام است و می تواند به انواعی تقسیم شود؛ مثاًل 
ببر است و شکل هم  انواعی مانند انسان، اسب، گربه و  می توانیم بگوییم حیوان دارای 

دارای انواعی مانند مثلث و مربع می باشد.
هم چنین توجه کنید که در خارج چیزی که فقط حیوان باشد، وجود ندارد. حیوان 
خارجی یا گربه است یا شیر یا انسان یا دیگر حیوانات. هم چنین چیزی که فقط شکل باشد 
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در خارج موجود نیست. شکِل خارجی یا مثلث است یا مربع و یا اشکال دیگر. 
بار دیگر به تعریف های اّول درس نگاه می کنیم. می بینیم که در میان حیوانات، مفهوم 
تفکر  یعنی  اسب.  به  اختصاص  شیهه کشنده  مفهوم  و  دارد  انسان  به  اختصاص  متفکر 
ویژگی ذاتی انسان است و در حیوان دیگری نیست، همان طور که شیهه کشندگی ویژگی 
ذاتی اسب است و در حیوان دیگری وجود ندارد. در واقع انسان به وسیله ی تفکر از سایر 

حیوانات جدا شده و اسب به وسیله ی شیهه کشندگی. 
به چنین مفهوم ذاتی که اختصاص به یک ذات دارد و او را از ذات های دیگر متمایز 
و جدا می سازد، »فصل« می گویند. فصل یعنی صفت ذاتی متمایز کننده ی یک ذات، از ذات 

دیگر. 
اکنون در می یابیم که وقتی جنس و فصل با هم جمع می شوند، مفهومی را تشکیل 
می دهند که آن مفهوم می تواند در خارج مصداق داشته باشد. مثاًل وقتی مفهوم »حیوان« 
با مفهوم »متفکر« جمع شود، مفهوم »انسان« را می سازد که این مفهوم، دارای مصداق 

خارجی است. چنین مفهومی را که از جنس و فصل تشکیل شده، »نوع« می گویند. 
و  ببر  فیل، شتر،  گربه، سگ، گوسفند،  مانند  گوناگون حیوانات،  انواع  به  وقتی 
انسان نگاه می کنیم، می بینیم که همه در حیوان بودن مشترکند، یعنی جنس همه ی آن ها 
برای خود وصف خاصی دارد که او را از دیگر حیوانات  یکی است ولی هر حیوانی 
جدا می کند. البته شاید نتوانیم فصل هر نوع حیوانی را پیدا کنیم و نتوانیم بفهمیم آن چه 
ویژگی است که مثاًل گربه را گربه کرده و او را از سایر حیوانات جدا ساخته است، ولی 
به حکم عقل می فهمیم که چنین حقیقتی در گربه هست و ااّل با حیوانات دیگر 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 حیوان متفکر را 

در خود دارد. 



22

این سه مفهوم درونی، یعنی جنس، نوع و فصل، ذاتیات نامیده می شوند.
                                                                                                                              

تفکیک و تقسیم
به مفاهیم زیر توجه کنید : 

طوطی،  کرفس،  گندم،  خرما،  منحنی،  خط  گیاه،  انسان،  گنجشک، سگ،  حیوان، 
شکل، ذوزنقه، دایره، خط، خط مستقیم، سیب.

در  را  یک  هر  انواع    سپس  و  کنید  جدا  را  جنس ها  مفاهیم،  این  میان  در 
مقابلشان بنویسید. 

......... ١

 .........٢

.........٣

.........٤

اقسام عرضی
وقتی مفاهیم عرضی یک نوع را بررسی می کنیم، می بینیم که میان آن ها هم تفاوتی 
هست. همه ی این اوصاف در این که بیرون از ماهیت و ذات هستند مشترک اند. اّما برخی 
»عرض  آن ها  به  که  هستند،  نوع خاص  یک  الزمه ی  که  هستند  گونه ای  به  عرضی ها  از 

خاص« می گویند. مثل سه زاویه داشتن برای مثلث و شگفت زدگی برای انسان.
 دسته ی دیگر عرضی هایی هستند که مشترک در چند نوع هستند و اختصاص به نوع 
خاصی ندارند؛ مانند راه رفتن که هم برای انسان و هم برای بسیاری از حیوانات، عرضی 

است. این دسته از عرضی ها را »عرض عام« می نامند. 
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تفکیک و تقسیم
به مفاهیم زیر توجه کنید: 

داشتن،  آرزو  سیاه،  گربه،  سنگ،  انسان،  سفیدی،  گریه کردن،  خندیدن، 
راه رفتن، خوابیدن، آب، شیرین بودن، سرد بودن، سخت بودن، 

اّواًل مشخص کنید که کدام مفهوم برای کدام مفهوم »عرضی« است. 
ثانیًا تعیین کنید که کدام، عرضی خاص است و کدام، عرضی عام است.

جمع بندی:  بدین ترتیب مفاهیم کلی به دو دسته  ذاتی و عرضی تقسیم می شوند که 
هر کدام انواعی به شرح زیر دارند:

        جنس             خاص
کّلی عرضی فصل   کّلی ذاتی 

نوع              عام  

بحث تکمیلی درباره ی مفاهیم درونی )ذاتیات(
جنس  است،  نوع  چند  میان  مشترک  که  درونی  مفهوم  آن  گذشت،  که  همان طور 
نام دارد. مانند حیوان که جنس برای انسان و سایر حیوانات است. حال اگر به مفهوم 
با  حیوان توجه کنیم، می بینیم که خودش نیز دارای یک مفهوم درونی و ذاتی است که 
گیاه و جمادات مشترک است. این مفهوم مشترک، »جسم« می باشد. پس »جسم«، جنس 
حیوان محسوب می شود. این جسم جنس انسان هم هست، اّما جنِس دور و بعید انسان. 
پس می توان نتیجه گرفت که مفاهیم درونی یک نوع، اگر چه در اولین مرحله به دو مفهوم 
ذاتی جنس و فصل تقسیم می شوند، اّما خود جنس دارای سلسله ای از جنس هاست که 
به ترتیب، به دنبال هم می آیند. نزدیک ترین جنس به یک نوع را »جنس قریب« و جنس های 
دورتر را »جنس بعید« می گویند. مثاًل حیوان، جنس قریب انسان است و جسم، جنس 
بعید اوست. البته این سلسله ی اجناس، پیش می رود تا به جایی می رسد که باالتر از آن 
این  در  اولین جنس  به  و  ند  می گوی اجناس  سلسله  فرایند،  این  ه  ب نباشد.  دیگری  جنس 
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مجموعه، » جنس قریب« و آخرین آن ها را »جنس عالی« یا »جنس االجناس« می نامند. 
به نمونه های زیر توجه کنید: 

انسان ←  حیوان ← جسم نمو کننده )نامی( ← جسم ← جوهر
مثلث ← شکل ← مقدار پیوسته ی ثابت ← مقدار پیوسته ←مقدار

٭ ٭ ٭

و  گردیم  برمی  گذشته  به  دیگر  بار  آشنا شدیم،  و عرضی  ذاتی  اقسام  با  که  اکنون 
می گوییم: یکی از کارهای طبیعی ذهن ما تعریف کردن است. هرانسانی، چه بزرگ و چه 
کوچک می کوشد که در تعریف کردن از همین اقسام ذاتی و عرضی کمک بگیرد، بدون 
این که با این اصطالحات آشنا باشد.  فرض کنید برای برادر یا خواهر کوچک خود که 
در سال اّول ابتدایی است، شکالتی می خرید. او شکالت را می خورد و می گوید: چه 
خوشمزه است! از او می پرسید: خوشمزه یعنی چه؟ می گوید: یعنی وقتی آن را می خورم، 
خیلی خوب است. به او می گویید: خوشمزه را به من نشان بده. می گوید: نمی توانم 
نشان بدهم، اگر می خواهی بدانی، خودت بخور. چیزی را که بخوری و خوشت بیاید، 
همان خوشمزه است. کلمه ی »چیز« همان است که در منطق به آن »جوهر« می گویند. 
آن »کیفیت چشیدنی«  به  بدانی، همان است که در منطق  تا  این که گفت خودت بخور 

می گویند. 
آدمی  مادر  می گوید:  معمواًل  چه؟  یعنی  »مادر«  بپرسید  بچه ای  از  اگر  همچنین، 
است که مرا به دنیا آورده. اگر بگویید آدم یعنی چه؟ می گوید: چیزی که راه می رود، غذا 
که  هستند  منطقی  اصطالحات  همان  ساده،  کلمات  این   .  ... و  می کند  فکر  می خورد، 

جنس یا فصل یا اعراض را نشان می دهند.
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مترین
١ــ به نظر شما آیا سگ و گربه واقعًا تفاوت دارند؟ اگر ندارند، بگویید چرا؟ و اگر 
دارند، بگویید تفاوت واقعی آن ها چیست؟ آیا اشتراکاتی هم دارند؟ اگر جواب مثبت است، 

آن ها کدام اند؟
٢ــ اشتراکات و تفاوت های میان گوسفند و گربه را به صورت مرتب بنویسید و آن را 
در کالس با دوستانتان در میان بگذارید. اگر این کار را درست انجام داده باشید، سلسله 

مفاهیم درونی و بیرونی را پیدا کرده اید.
٣ــ سعی کنید تا جایی که می توانید مفاهیم درونی مربع، دایره، سفیدی، چهار، و 

شادی را به صورت مرتب بنویسید. 
آیا  است،  منفی  جواب  اگر  کشید؟  دست  تعریف کردن  از  می توان  شما  نظر  ـ به  ٤  ـ

می توان بدون مالک هایی که خواندید، تعریف کرد؟ 
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درس پنجم

اقسام تعریف

در درس های قبل دانستیم که بخش مهمی از ادراکات ما را تعریف ها تشکیل می دهند 
و از تعریف کردن نمی توان پرهیز نمود. چرا که بخش مهمی از دانش ما پاسخ به چیستی هاست 

و این پاسخ چیزی جز تعریف نیست. 
اکنون می خواهیم بدانیم: 

اقسام تعریف کدامند و چند قسم تعریف برای یک موضوع وجود دارد؟ 

به عبارت زیر توجه کنید: 
»انسان، حیوان متفکر است«. در این عبارت، مفهوم انسان به وسیله ی »حیوان متفکر« 
تعریف شده است. از این رو، »انسان« را »معرَّف«، یعنی تعریف شده، و »حیوان متفکر« را 

ف«، یعنی تعریف کننده می نامند. به کاری هم که انجام گرفته، »تعریف« می گویند.  »معِرّ

اجنام منونه

٭ توانایی خود در تعریف کردن را با تعریف مفاهیم زیر ارزیابی  کنید: 

١ـ خط موازی  : ..........................................

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

٣ـ گیاه  : ...............................................

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

5ـ مربّع  :...............................................
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ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی، تشخیص داد که ذهن با استفاده از مفاهیم درونی 
و بیرونی یک موضوع، چهارگونه تعریف انجام می دهد. البته خود این فیلسوف تذکر داده 
و تأکید کرده که شرایط تعریف باید در هر چهار قسم آن موجود باشد، اما به هر حال، بسته 
به قدرت علمی بشر و این که به چه محدوده ای از مفاهیم درونی و بیرونی پی ببرد، تعریف، 

از قوت بیش تری برخوردار خواهد بود. 
اکنون به اقسام تعریف می پردازیم: 

و  قریب  یعنی جنس  درونی  مفاهیم  نزدیک ترین  باید  تعریف  این  در  تام:  حّد  ١ــ 
فصل را پیدا کنیم و در کنار هم قرار دهیم؛ مثل شکل سه ضلعی برای مثلث و حیوان 

متفکر برای انسان. حد، کامل ترین قسم تعریف است. 
٢ــ حد ناقص: در این تعریف از یکی از جنس های بعید و فصل استفاده می شود؛ 

مثل کّمّیت سه ضلعی برای مثلث و یا جسم ناطق برای انسان. 
٣ــ رسم تام: تعریفی است که در آن از جنس قریب و عرض خاص بهره می برند؛ 

مثل شکِل دارای سه زاویه برای مثلث و حیواِن ابزار ساز برای انسان.
٤ــ رسم ناقص: در این تعریف از یکی از جنس های بعید و عرض خاص استفاده 

می شود؛ مثل مقدار دارای سه زاویه برای مثلث و جسم ابزار ساز برای انسان.
روشن است که تعریف »حّد تام« که به کمک مفاهیم درونی و ذاتی صورت می گیرد، 
به شناخت دقیق تر یک موضوع می انجامد. اّما بسیاری از اوقات، شناخت فصل یا جنس 
به  و  بگیریم  کمک  تعریف  دیگر  اقسام  از  توانیم  می  موارد  این  در  است.  مشکل  قریب 

شناخت درست یک موضوع برسیم.

تطبیق
بار دیگر به فعالیت ابتدای درس نگاه کنید و ببینید هر یک از تعریف های شما 
با کدام یک از اقسام تعریف سازگار است. آیا می توانید با توجه به آنچه آموختید، 

تعریف های خود را کامل تر نمایید و به یکی از اقسام تعریف نزدیک  سازید؟
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حال به نکات زیر توجه کنید:
ناقص  از  قوی تر  تام  تعریف  و  رسم،  به  تعریف  از  قوی تر  حّد،  به  تعریف  ــ  الف 

است. 
پیروی  شده  بیان  مالک های  و  ضوابط  از  تعریف  نوع  چهار  این  همه ی  ــ  ب 

می کنند.
ج ــ انسان، به طور طبیعی از همه ی این اقسام تعریف، استفاده می کند.  

د ــ گاهی انسان به جای تعریف یک مفهوم، آن مفهوم را معنی کرده و شرح می دهد. 
این ها تعریف حقیقی نیست و در منطق به آن »شرح لفظ« یا »شرح اسم« می گویند. 

هـ ــ بعضی مفاهیم قابل تعریف نیستند؛ مثل »چیز« و یا »واحد«. 
و ــ الزمه ی مطالعه ی این دروس و آشنایی با قواعد تعریف این نیست که از این 
به بعد حتمًا به تعریف دقیق و کامل اشیاء اقدام کنیم. این کار نه الزم است و نه ممکن. اما 
درک درست این قواعد و شرایط به ما کمک می کند که بتوانیم تعریف منطقی را انجام 
بدانیم که چه  نیز  بودن آن را دریابیم و  به ما عرضه شد، میزان دقیق  تعریفی  اگر  دهیم و 

چیزهایی قابل تعریف نیستند.
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مترین
نوع آن ها را مشخص کرده و  بررسی کنید، اگر درست اند  تعریف های زیر را  ١ــ 
اجزای هر یک را ذکر کنید و اگر اشکال دارند مشخص کنید کدام یک از شرایط تعریف 

رعایت نشده است.  
ــ مثلث مقدار پیوسته ای است که مجموع زوایای آن ١800 است.

ــ انسان جسمی است جاندار که می تواند راه برود. 
٢ــ کدام یک از مفاهیم  زیر را می توانید تعریف کنید؟ برای هر کدام، یکی از چهار 

نوع تعریف را بنویسید. 
ــ کتاب
ــ مربع

ـ انسان ـ
ــ آب 

ــ خورشید
را  آن  تعریف  نوع  و  کرده  پیدا  را  معرَّف ها  سپس  بخوانید  را  زیر  تعریف های  ٣ــ 

مشخص کنید:
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 یا دوستان خود مشورت کنید تا چند مفهوم را انتخاب کرده و 
برایتان تعریف کنند. نتیجه را یادداشت کنید و در کالس مطرح کرده و با آن چه خوانده اید 

مقایسه کنید و با کمک معلم جمع بندی نمایید. 
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درس ششم

جایگاه قضیه در استدالل

می توانید آن زمان را به یادآورید که خیلی کوچک بودید و پدر و مادرتان، برایتان 
بپرسند چرا  از شما  اکنون  اگر  داشتید.  آن عالقه  به  که خیلی  اسباب بازی خریدند  یک 
این  قدر به آن اسباب بازی عالقه داشتید، چه می گویید؟ اگر در همان زمان همین سؤال را 

می کردند، چه می گفتید؟ 
درست از همان جا که شروع می کردید که اکنون شروع می کنید. یعنی می گفتید: 

»چون ......«. استدالل از همین کلمه شروع می شود. 
اگر االن از شما بپرسند: دوست دارید در آینده چه نقشی درجامعه ی خود برعهده 
بگیرید، هر کدام پاسخی می دهید؛ و همین که از شما سؤال کنیم: »چرا«؟، هر چه در   جواب 

بگویید یک استدالل است. 
در حقیقت، استدالل نیز مانند تعریف، قسمی دیگر از تفکر است و یک 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 دلیل آوردن عالی ترین فعالیت ذهن بشر است و آن چنان 
با سرشت وی آمیخته است که از همان کودکی و قبل از آن که آموزش رسمی دیده باشد، 
گاه و بی گاه، به تناسب اطالعات خود برای دیگران دلیل می آورد. بعدها این توانایی، مانند 
با درک راز و رمزهای آن،  پیماید و  توانایی های فطری دیگر، مسیر تکاملی خود را می 

انسان می تواند استدالل های قوی تر و پیچیده تری انجام دهد.  

بیان منونه
هر کدام از شما یک سؤال طراحی کنید و به دوست خود بدهید تا وی پاسخ 

آن را با دلیل بیان نماید.
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استدالل چیست و چگونه ساخته می شود؟
هر استدالل ترکیبی است از حداقل دو قضیه که با رعایت شرایطی به قضیه ی دیگری 
منجر می شود. قضیه ی به دست آمده را »نتیجه ی استدالل« می گویند. هنگامی که پدری 
به فرزندش توضیحاتی می دهد و در آخر می گوید: »فرزندم، سعادت تو به علم و ایمان وابسته 
است«، نتیجه ی یک استدالل را با او درمیان گذاشته است، یعنی اگر بخواهیم کالم او را 
به صورت دقیق و همان گونه که در ذهنش نقش بسته مطرح کنیم، چنین است: »فرزندم، تو 
یکی از انسان هایی هستی که خداوند مهربان آفریده است. سعادت دنیا و آخرت انسان ها به 
علم و ایمان آنان بستگی دارد. پس سعادت تو هم به عنوان یک انسان به علم و ایمان وابسته 

است.«
گرچه استدالل فعالیت طبیعی ذهن است، اما گاه در فرایند دلیل آوردن اشتباهاتی 
رخ می دهد که با شناخت دقیق ماهیت و اجزای استدالل می توان از اشتباهات کاست و به 
بهره برداری سریع تر، درست تر و آسان تر دست یافت. قضایا، تشکیل دهنده ی اجزای یک 

استدالل هستند. پس الزم است قضیه را بهتر بشناسیم و با اقسام آن آشنا شویم. 

قضیه چیست؟
می شود.  تقسیم  تصدیق  و  تصور  دسته ی  دو  به  منطق  در  علم  که  دانستیم  قباًل 
همچنین دانستیم که نام دیگر تصدیق »قضیه« است. عبارت های »هر درختی به آب نیاز 
دارد« و »هرانسانی می تواند خوشبخت  شود« قضیه هستند. محتوای قضایا ممکن است 
از راه های گوناگونی چون احساس، تجربه، حدس علمی و قرارداد به دست آید. اما، 
با وجود این تفاوت ها، هنگامی که در قالب استدالل به کار می روند، از شکل خاص و 
ضوابط معین پیروی می کند. ما باید این قانون مندی ها را بشناسیم تا به ماهیت استدالل 

پی ببریم.
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دسته بندی
قدم اول: به دقت به جمله های زیر توجه کنید. 

الف ـ خورشید دور زمین می گردد. 
ب ـ امروز بعدازظهر به من زنگ بزن.

ج ـ آیا تکالیف خود را خوب انجام داده اید؟ 
د ـ روز چهارشنبه شجاع است. 

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

قدم دوم: همه ی عبارت های باال، از نظر دستور زبان فارسی جمله است. 
را مشخص  ها  تفاوت  این  زیر،  جمالت  تکمیل  با  دارند.  هایی  تفاوت  یکدیگر  با  اما 

کنید.
بلکه  نمی دهند،  خارج  عالم  از  خبری  هستند،یعنی  انشایی  جمالت،  برخی  ـ 

تمایالت و خواسته های ما را مطرح می کنند، مانند .........
هستند،  معنی  بدون  ولی  دارند،  را  جمله  شکل  که  این  با  جمالت،  برخی  ـ 

مانند .........
می دهند،  خبر  خارج  عالم  درباره ی  یعنی  هستند،  خبری  جمالت،  برخی  ـ 

مانند .........
دارند،  مطابقت  واقعیت  با  یعنی  هستند،  صادق  خبری  جمالت  برخی  ـ 

مانند .........
ندارند،  مطابقت  واقعیت  با  یعنی  هستند،  کاذب  خبری  جمالت  برخی  ـ 

مانند .........
قدم سوم: برای هر یک از دسته های ذکر شده، دو مثال دیگر بیان کنید. 

از بررسی این فعالیت در می یابیم که فقط جمله های خبری هستند که قابلیت درست 
این گونه  هستند.  جمله ها  این  از  متشکل  منطقی  استدالل های  دارند.  را  غلط بودن  و 

جمله ها قضیه نامیده می شوند.
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که  مرکبی  کلمات  و  الفاظ  از:  است  عبارت  قضیه  گفت  می توان  ترتیب  بدین 
روی هم رفته یک جمله ی با معنی را می سازند و درباره ی چیزی خبر می دهند و می توان 

راجع به درست یا غلط بودن آن ها سخن گفت. 

اقسام قضیه 
به دو  اّولین مرحله،  پیدا می کند. در  قضیه  از جهات مختلف تقسیمات گوناگونی 

قسم »حملی« و »شرطی« تقسیم می شود. 
قضیه ی حملی: گاهی ما بدون هیچ قید و شرطی راجع به دوست یا معلم یا موضوع 
خاصی صحبت می کنیم و خبری را بیان می نماییم. مثاًل می گوییم: »من معلم خود را خیلی 
دوست دارم«، »هر ایرانی به سابقه ی دینی و تاریخی خود افتخار می کند« و »ما انسان هایی 
عدالت خواه هستیم.« این قضایا را حملی می گویند. یعنی صفتی یا حالتی از چیزی را بیان 
می کنند و به آن نسبت می دهند. به این »نسبت دادن«، »حمل« می گویند و به همین جهت 

این گونه قضایا را »حملی« می نامند. 
این که از چیزی خبر قطعی  به جای  قضیه ی شرطی: گاهی در ساختن قضیه، 
دهیم، از شرط استفاده کنیم و مثاًل بگوییم »اگر همه دست به دست هم دهیم، کشور ما 

به سرعت قله های پیشرفت را خواهد پیمود«. این گونه قضایا را شرطی می نامند. 

ساختار قضایای حملی و شرطی
اگر  است.  شده  تشکیل  »نسبت«،  و  »محمول«  »موضوع«،  از  حملی  ه ی  قضی
شکل  کلی قضیه ی حملی را به صورت »الف ب است« بنویسیم، »الف« موضوع، »ب« 
محمول و »است« نسبت است١. پس هر قضیه ی حملی از سه جزء تشکیل شده است. 
قضیه ی شرطی هم متشّکل از دو جزء است که جزء اّول را »مقدم« و جزء دوم را »تالی« 

ـ  برای این که بتوانیم موضوع، محمول و نسبت را به خوبی تشخیص دهیم، باید همه ی قضایا به صورت »الف  ١ـ
ب است« در آیند. به همین جهت جمالتی مانند »علی می رود« را ابتدا به صورت »علی رونده است« می نویسیم و سپس 

اجزای آن را تعیین می کنیم. 
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د  آن گاه ج  باشد  الف ب  »اگر  به صورت  را  اگر شکل کّلی قضیه ی شرطی  می گویند. 
است« بنویسیم، به »الف ب است« مقدم و به »ج د است« تالی می گویند. 

تشخیص 
اگر  کنید.  مشخص  را  تالی  و  مقدم  یا  محمول  و  موضوع  زیر،  قضایای  در 

به درستی این کار را انجام دهید، باید متوجه نکته ی بسیار مهمی بشوید.

محمول/تالیموضوع /مقدمقضیه

١ـ عدد زوج قابل قسمت بر دو 
است.

٢ـ بعضی انسان ها همیشه 
سپاسگزار نعمت ها هستند.
٣ـ توانا بود هر که دانا بود.

٤ـ اگر کسی خدا را فراموش کند، 
خود را نیز فراموش خواهد کرد. 
5  ـ پایتخت ایران تهران است.
٦  ـ اگر به فکر آبادانی ایران 

هستیم، باید محیط زیست را سالم 
نگه داریم. 

٧ـ هیچ مؤمنی در نماز خود کاهلی 
نمی کند.

٨  ـ اگر خوب درس بخوانم در 
امتحان نگرانی نخواهم داشت.

با انجام این فعالیت، دو نکته به دست می آید:
١ــ موضوع، کلمه ای نیست که همواره در ابتدا و اّول جمله ذکر شود. گرچه به طور 
طبیعی انسان اّول موضوع را می گوید و بعد محمول را به آن نسبت می دهد، ولی گاهی 
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این ترتیب رعایت نمی شود. مثاًل در تمرین ٥، »تهران« موضوع است و »پایتخت ایران« 
وصف آن است، در حالی که جای این دو، با هم عوض شده است. پس باید توجه کنیم که 

محمول، وصف و حالت موضوع است، چه اّول بیاید و چه بعد.
٢ــ در مورد قضیه ی شرطی هم همین نکته صدق می کند. »مقدم« جمله ای نیست 
که حتمًا در ابتدا بیاید بلکه همان طور که از این اسم گذاری پیداست، مقدم به لحاظ معنی 
مقدم است و تالی به لحاظ معنی دنباله ی مقدم است؛ نه  این که حتمًا در لفظ و گفتار چنین 
باشد. به طور مثال، این دانایی است که توانایی را به دنبال دارد گرچه در جمله، کلمه ی 
باشد  دانا  این است که »هر کس  دانا مقدم شده است. پس معنای جمله  بر کلمه ی  توانا 
تواناست«. و یا »اگر کسی دانا باشد تواناست.« اّما به خاطر ظرافت ادبی جای مقدم و تالی 

عوض شده است.

مترین
در قضایای زیر، نوع قضیه )حملی یا شرطی( را مشخص کنید و اجزای هرکدام از 

قضایا را بنویسید: 
١ــ آهن و مس از فلزات پرمصرف هستند. 

٢ــ یکی از بزرگترین عارفان ایران زمین حافظ شیرازی است. 
٣ــ هر قضیه ای یا حملی است یا شرطی. 

٤ــ هرکاری باید با برنامه ریزی همراه باشد. اگر برنامه ریزی درستی در کار نباشد، 
موفقّیت هم به دست نخواهد آمد. 

٥ــ منظومه شمسی ٩ سیاره دارد. 
٦ــ هیچ عددی نیست که نتوان عددی بزرگتر از آن فرض کرد. 

٧ــ هر کشوری حق دارد منافع خود را از راه درست به دست آورد. 
8ــ اگر خوب درس بخوانید، آن گاه برای امتحان نباید نگران باشید. 

٩ــ اگر نمی خواهید در امتحان نگران باشید، پس خوب درس بخوانید. 


