درس سوم :مفهوم و مصداق

 مدت زمان پيشنهادي ـــــــــــــــــــــــــــ

حداكثر دو جلسه

يك جلسه :مفهوم و مصداق ،مفاهيم جزئي و كلي ،حل تمرينها

يك جلسه :رابطة مصاديق دو مفهوم كلي )نسـبتهـاي چهارگانـه( ،اسـتفاده از نسـبتهـاي چهارگانـه در

طبقهبندي مفاهيم و حل تمرينها

 اهداف كلي درس ـــــــــــــــــــــــــــ

 نشان دادن ارتباط ذهن و خارج و رابطة مفهوم و مصداق -آموختن مفهوم جزئي و كلي

 آموختن رابطة ميان مصاديق دو مفهوم كلي )نسبتهاي چهارگانه( -استفاده از نسبتهاي چهارگانه در طبقهبندي مفاهيم

 اهداف جزئي درس ـــــــــــــــــــــــــــ
 آموختن تفاوت مفهوم و مصداق -تمايز ميان مفاهيم كلي و جزئي

 -نسبتهاي چهارگانه رابطة ميان مصاديق دو مفهوم كلي است.

 آموختن نسبتهاي چهارگانه )تساوي ،تباين ،عمـوم و خصـوص مطلـق ،عمـوم و خصـوص مـنوجه(.

 در طبقهبندي مفاهيم ،ميان مفاهيم هر طبقه و طبقه بعدي رابطـة عمـوم و خصـوص مطلـق برقـراراست و ميان اقسام مختلف يك طبقه ،رابطة تباين برقرار است.

 مباحثي براي مطالعة آزاد ـــــــــــــــــــــــــــ

موارد زير براي مطالعة آزادند و در صورت تمايل دبير تدريس ميشوند:

نسبتهاي چهارگانه و مجموعهها

در اين كادر به رابطة نسبتهاي چهارگانه در منطق و نظرية مجموعهها در رياضيات اشاره شده است .دانش

آموزان با بحث مجموعهها در سطحي كه در صفحة  ٢٥كتاب آمده است ،در پاية نهم آشـنا هسـتند .گرچـه

ممكن است برخي از دانشآموزان به دليل بيعﻼقگي به رياضيات به اين بخش توجه نكنند ،اما به طور غير
مستقيم متوجة مباني رياضياتي منطق ميشوند.
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به دليل آنكه كتاب منطق نسبت به سالهاي قبل ،در يك پايه پايينتر )پاية دهـم( تـدريس مـيشـود و ﻻزم

است مطالب آن كمي سادهتر شود؛ همچنين از آنجا كه ديگر اين درس در كنار فلسفه تدريس نمـيشـود و
دانش آموزان هنوز ذهنيتي دربارة مباحث فلسفي ندارند ،بحث ذاتي و عرضي كه اصالتا بحثي فلسفي است،

به صورت مطالعة آزاد نوشته شده است تا دبيران بسته به سطح كﻼس و فرصتي كه در طول سال دارند ،بـه
آن توجه كنند .در بخش تعريف نيز درس به نحوي تنظيم شده است كه تنهـا مخصـوص تعـاريف فلسـفي

نباشد و در همة رشتهها كاربرد داشته باشد؛ لذا بحث ذاتي و عرضي در آنجا نيز در بخش سـتارهدار مطـرح
شده است.

چنان كه ميدانيم تشخيص ذاتي و عرضي يك امر ،بر عهدة منطقدان نيست و در هـر زمينـه ﻻزم اسـت تـا
ذاتي امور از متخصصان آن رشته سؤال شود .لذا در اين مـوارد ﻻزم نيسـت كـه دبيـر منطـق پاسـخ تمـامي

سؤاﻻت دانش آموزان را دربارة ذاتيات امور مختلف بداند.

چنان كه ميدانيم ذاتي و عرضي اموري نسبي هستند .بدين معنا كه شـوري بـراي نمـك ذاتـي و بـراي آب
عرضي است .لذا در سؤال از ذاتي و عرضي بودن بايد پرسيد كه چه چيزي نسبت به چـه چيـزي ذاتـي يـا
عرضي است.

گفتني است كه كليات خمس توسط ارسطو مطرح نشده بود و بعدها توسط فرفوريوس بـه عنـوان مـدخلي

براي بحث تعريف ،به منطق افزوده شد.

از آنجا كه از ميان دانش آموزان علوم انساني ،تنها تعـداد محـدودي در رشـتة دانشـگاهي فلسـفه تحصـيل

خواهند كرد و سراسر كتابهاي روانشناسي ،جامعه شناسي ،تاريخ ،فقه و حقوق و  ...آكنده از تعريفهـاي
غير ذاتگرايانه است .لذا ﻻزم بود تا بخش تعريف نيز در كتاب درسي مـورد بـازنگري جـدي قرارگيـرد و
مطالب آن كاربردي شود.

بايد توجه داشت كه اصرار بيش از حد بر تعريف به ذاتيات در نزد مشائيان ،و عدم توجه بـه نـوآوريهـاي
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شيخ اشراق و مﻼصدرا در تعريف مفهومي ،ميتواند مصداقي از سخنان ابـن سـينا در مقدمـة كتـاب منطـق
المشرقيين باشد .وي مينويسد )ص:(٣

»وقتي ديديم كه دانش پژوهان ،وابستگي شديدي به مشائيان يوناني دارند ،دوست نداشتيم كه

وحدت را بر هم بزنيم و با همگان مخالفت كنيم ...پس اگر مخالفت خود را با آنان آشكار كرديم،

حكايت

در مواردي بود كه نميشد تحمل كرد ...نادانان در سخنان مشهوري كه نزد آنها است شك
نميكنند ،ولي در وجود روز آشكار شك ميكنند«.

)لباس ذاتي انسان نيست(

ميگويند انيشتين به لباس شيك توجهي نداشت .روزي يكي از دوستانش از او

پرسيد :چرا براي خودت لباس شيكي نميخري؟ انيشتين پاسخ داد :چه احتياجي

است؟ اينجا كه همه مرا ميشناسند و ميدانند من كه هستم! تصادفا همان دوست در

شهر ديگري با انيشتين رو به رو شد و دوباره از او همان پرسش را كرد .انيشتين

پاسخ داد :چه احتياجي است؟ اينجا كه كسي مرا نميشناسد!
 بحث ذاتيات در منطق

در تدريس مبحث ذاتيات در منطق ،ﻻزم است به نكات زير توجه كرد:

 تعيين ذاتيات اشياء با منطقدان نيست ،بلكه با متخصصان رشتههاي مختلف است .لـذا عمـﻼ در كـﻼس

تنها ميتوان مثالها و تمرينهاي محدودي ارائه كرد.

 در ساير علوم به ذاتيات توجه نميشود .بنابراين آنچه آموزش داده ميشود ،عمﻼ در علـوم ديگـر بكـار
گرفته نميشود .حتي از آنجا كه بيشتر مفاهيم فلسفي معقول ثاني هستند ،اكثر تعريفهـاي فلسـفي از ايـن

نوع به شمار نميآيند.

 تشخيص ذاتي از عرضي ﻻزم دشوار است و بدين جهت در مثـالهـا بيشـتر از رياضـيات كـه خودمـان
مفاهيم آن را تعريف كردهايم ،استفاده ميكنيم .مانند سه زوايه داشتن مثلث و زوجيت براي عدد چهار.
 تذكر

بحث از ذات و ذاتيات و جوهر داشتن اشياء بحثي فلسفي )مابعدالطبيعي( و عميق و دقيق اسـت .آنچـه در
اينجا نقد شده است ،معرفت شناختي ذاتيات است كه عمﻼ قابل اكتناه )دستيابي( نيست .حتي فﻼسفه نيز

فصل منطقي را بدل از فصل حقيقي معرفي ميكنند و تصريح كردهاند كه شناخت فصل حقيقي اشياء دشوار
است.

 اصطﻼحات درس و پيشدانستههاي دانشآموزان ــــــــــــــــــــــــــــــــ
پيشدانستههاي دانشآموزان

دانش آموزان در كتاب رياضي پاية نهم با مفهوم مجموعهها و نمايش آنهـا
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از طريق نمودار وِن آشنا شدهاند.

دانش آموزان در كتاب علوم تجربي پاية نهم با مﻼك گروهبندي جانـداران

و روش تقسيمبندي با عنوان »كليد شناسايي دو راهي« آشنا شدهاند.

اصطﻼحات جديد درس

مفهوم؛ مصداق؛ مفهوم جزئي؛ مفهوم كلـي؛ رابطـة تسـاوي؛ رابطـة تبـاين؛

رابطة عموم و خصوص مطلق؛ رابطـة عمـوم و خصـوص مـن وجـه؛ )*(
ذاتي؛ )*( عرضي؛ )*( كليات پنجگانه؛ )*( جنس؛ )*( فصـل؛ )*( نـوع؛

)*( عرض خاص؛ )*( عرض عام

 نكات آموزشي و شيوة تدريس ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفهوم و مصداق

درس با معرفي مفهوم و مصداق آغاز ميشود.

مفهوم همان تصور است كه در درس اول با آن آشنا شدند .بازهم يادآوري ميشود كه در سطح ايـن كتـاب

مفاهيم زير معادل يكديگرند:

تصور = مفهوم = معنا = صورت ذهني = ادراك سادة بدون حكم

مفهوم جزئي و مفهوم كلي

بحث جزئي و كلي يكي از بحثهاي دامنهدار و اختﻼف برانگيز منطقي اسـت كـه حتـي امـروزه نيـز ميـان
منطق دانان مورد بحث است .لذا اين كتاب ،به عنوان كتابي آغازين در زمينة منطق از يـك قـرارداد اسـتفاده

كرده است تا دانشآموزان گرفتار بحثهاي دامنهدار در اين زمينه نشوند .در سطح اين كتاب تنها تمايز سادة

جزئي از كلي مورد نظر است تا در مباحثي كه در ادامه به آنها اشاره ميشود ،به كار گرفته شوند.
كاربردهاي بحث جزئي و كلي در منطق

بحث تمايز جزئي از كلي در موارد زير در كتاب استفاده ميشود:

 نسبتهاي چهارگانه ميان دو مفهوم كلي شكل ميگيرند.
 تعريف از طريق مفاهيم كلي شكل ميگيرد.

 تشخيص قضية شخصيه از محصوره از طريق جزئي يا كلي بودن موضوع قضيه به دست ميآيد.
 در بحث سور جزئي و كلي از اين مفاهيم استفاده ميشود.

 در تعريف انواع استدﻻل )تمثيل ،استقرا و قياس( از جزئي و كلي استفاده ميشود.
 قوانين علمي به صورت قضاياي كلي بيان ميشوند.

نكاتي دربارة تمايز جزئي از كلي
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در اين كتاب مﻼك زير در مورد نحوة تشخيص كلي از جزئي در نظر گرفته شده است:

تنها اسامي خاص يا كلماتي كه با صفات اشاره )اين و آن( ١همراه شدهاند ،جزئي هسـتند
و ساير كلمات كلي به شمار ميآيند.

پس از حل كردن تمرين كﻼسي ،ميتوانيد از موارد زير در پاسخ به سؤاﻻت دانش آموزان استفاده كنيد .بهتر

است تا زماني كه از مطالب زير در كﻼس سئوال نشده است ،آنها را بيان نكنيد تا ذهن دانش آموزان بيش از
حد ﻻزم در سطح اين كتاب درگير بحث نشود:
نكته :١به مثالهاي زير توجه كنيد:

يك( شوهر مريم خانم مفهومي كلي است )البته كلي بودن اين مفهوم را ميتوان به صورت شرعي نيز نشان
داد؛ زيرا مريم خانم ممكن است چند بار ازدواج كرده و شوهرهايش فوت كرده يا طﻼق گرفته باشند(.

دو( پدر من و مادر حسن دو مفهوم كلي هستند .از آنجا كه ما به تناسخ اعتقاد نداريم ،ممكـن اسـت گمـان
كنيم كه اين مفاهيم جزئي هستند.

سه( گرچه عقل و استدﻻل ثابت ميكنند كه شريك خداوند يا معدوم مطلق وجود ندارند؛ اما مفاهيمي كلي

هستند.

نكتة :٢وقتي شما ميگوييد »پدر من« براي شما فردي كامﻼ مشخص يعني »اين پدر« به ذهن ميآيـد؛ ولـي

براي شنونده پدر شما ميتواند پولدار باشد ،فقير باشد ،بلندقد باشد ،كوتاه قد باشد ،و ...بنابراين ايـن گونـه

كلمات نيز كلي هستند؛ مگر با قرينهاي بدانيم كه مراد »اين فرد خاص« است.

نكتة :٣القاب و عناوين تاريخي گرچه در طول تاريخ براي افراد خاصي وضع شدهاند؛ اما اسم خاص نيستند

و جزئي به شمار نميآيند )مگر آنكه در موردي به اسم خاص تبديل شده باشند( .لذا »رهبر كبير انقﻼب« و
»ضامن آهو« مفاهيمي كلي هستند.

نكتة :٤اين و آن به دليل آنكه اشارة حسي ايجاد ميكنند ،مفهوم را جزئي ميكننـد؛ امـا »مـن« و »تـو« تنهـا

متعلق را بيان ميكنند و جزئي نميكنند .مثﻼ »كتاب من« به اين معناست كه كتاب مال من است؛ ولـي آن را

جزئي نميكند.

نكتة :٥يكي از اشتباهات رايج در بحث كلي و جزئي ،خلط ميان مفهوم كلي و جزئي و مفهوم معرفه و نكره

است .به عنوان مثال بايد توجه داشت كه »علي« معرفه و جزئي است ،اما »كتاب علي« گرچه معرفـه اسـت،
اما مفهومي كلي است .بنابراين در بحث كلي و جزئي به معرفه و نكره بودن توجه نشود )هر معرفهاي لزوما

جزئي نيست(.

نكتة :٦يك مجموعة مشخص ،جزئي است .مثﻼ »اين كتابها«» ،اين مـاه«؛ بنـابراين آمـدن ادات جمـع »هـا«

 . ١و يا »همين« و »همان«.
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دربارة »اين كتابها« آن را كلي نميكند .يا سي عضو داشتن يك مجموعة مشخص ،باعث نميشود كه خود
مجموعه كلي شود.

حتي در عبارت »اين كتابها خواندني هستند« در واقع به چند كتاب مشخص اشاره كرده و بـراي سـادگي
بيان و بجاي آن كه بگويد :اين كتاب و اين كتاب و اين كتاب خواندني هسـتند ،گفتـه اسـت» :ايـن كتابهـا

خواندني هستند«؛ لذا بازهم »اين كتابها« جزئي است.

نكتة :٧جمع بودن كلمه ،لزوما به معناي كلي يا جزئي بودن آن نيست .مثﻼ »كتـابهـاي كتابخانـه دو هـزار
عدد هستند« جزئي است .و »كتابهاي كتابخانه خواندني هستند« ،كلي است.

نكتة :٨امروز به معناي »اين روز« است و جزئي است.

نكتة :٩گاهي ضماير »اين« و »آن« در جمله محذوف اند؛ لذا كاربرد كلمات در جمﻼت ميتوانند جزئـي يـا

كلي بودن آن را مشخص كنند .به عنوان مثال »همسر من« ممكن است در جملهاي كلـي و در جملـهاي بـه
معناي »اين همسر من« باشد و جزئي به شمار آيد .در صورتي كه در جمﻼت كلي يا جزئي بودن كلمهاي را

ميپرسيد ،توضيحات دانش آموزان مهم است و در صورتي كه بيرون از جمﻼت سؤال ميكنيد ،تنها قرارداد

ذكر شده در كتاب ،مﻼك خواهد بود.

نكتة :١٠هر چه قيد بر سر مفهوم كلي اضافه شود ،آن را جزئـي نمـيكنـد )جزئـي نـه كاسـب اسـت و نـه
مكتسب( ٢.مگر آنكه ضماير اشاره اين و آن را در ابتداي آن اضافه كنيم .مثﻼ دبير دبيرستان دخترانة نـرگس

در پاية دهم رشته علوم انساني  ...همچنان كلي است.

نكتة :١١خود ضماير »اين« و »آن« و »من« و »تو« از بحث ما خارجاند و به آنها نميپردازيم؛ اين كلمات بـه

دو اعتبار مختلف ميتوانند جزئي يا كلي باشند .مثﻼ »من« ميتواند يك لفظ كلي باشد؛ مانند:
يا جزئي باشد؛ مانند:

اي عجبا من چه منم؟«

»زين دو هزاران من و ما

قفسم برده به باغي و دلم شاد كنيد«

»من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد

در اين سطح از دانشآموزان ،طرح سؤال از كلي يا جزئي بودن سه كلمة »اين«» ،آن« و »من« ممنوع است و

توضيحات فوق تنها جهت اطﻼع دبيران محترم و براي پاسخگويي به سؤال احتمالي برخي دانشآموزان ذكر
شده است.

نكتة :١٢اسامي خاص را جزئي ميدانيم؛ زيرا وضع آنها در هر مورد به صـورت خـاص و جزئـي صـورت
گرفته است .يعني حسن بودن نام فرزند شما ،ربطي به حسن بودن نام فرد ديگري ندارد )حتـي اگـر بـراي

 . ٢جزئي كاسب نيست ،يعني با مفاهيم جزئي نميتوان مفهوم كلي را تعريف كرد .و جزئي مكتسب نيست ،يعني هر قـدر بـه
مفهوم كلي قيد بيفزاييم ،به مفهوم جزئي نميرسيم.

٧١

تبرّك و به خاطر نام مبارك امام حسن مجتبي )ع( نام فرزند خود را حسـن گذاشـته باشـيد( يـا اگـر همـة
شهرهاي دنيا »ميدان آزادي« داشته باشند ،ميدان آزادي اسم خاص و جزئي است؛ زيرا براي آن در هـر بـار،

وضع جداگانهاي صورت گرفته است.

نكتة :١٣افراد معموﻻ »كلي واحد المصداق« را با جزئي اشتباه ميگيرند .بايد توجه داشت كه تعداد مصاديق

فعلي يا گذشته و آينده ،مﻼك جزئي بودن يا كلي بودن نيست؛ بلكه صرفا امكان فرض كردن مصداق ديگـر
مهم است .لذا محدود بودن مصاديق يا حتي واحد بودن به معناي جزئي بودن نيست .به همين دليـل اسـت

كه »كتاب من« گرچه ممكن است يك مصداق داشته باشد؛ اما مفهومي كلي است.

نكتة :١٤طبق قرارداد اين كتاب ،كلمات داخل گيومه به لفظ آنها اشاره دارد نه به مفهوم يا معنـاي آن .لفـظ

حسن را به صورت لفظ »حسن« مينويسيم؛ مانند» :حسن« سه حرف دارد.

نكتة :١٥خورشيد و ماه و مانند آنها كه اسامي خاص هستند؛ جزئي به شمار ميآينـد ،مگـر آنكـه در متنـي
متوجه شويم كه منظور اسم خاص نيست .مثﻼ بگويند »در كهكشانهاي ديگر هزاران خورشيد وجود دارد«.

در اينجا خورشيد؛ يعني ستارة نوراني داراي سياره و مفهومي كلي است .يا »مشتري چهار قمـر )مـاه( دارد«

كه در اينجا »ماه« )قمر( به معناي سيارهاي است كه به دور سيارة ديگري ميچرخد و مفهومي كلي به شمار

ميآيد.

نكتة :١٦اسامي افراد و قهرمانهاي خيالي مانند مثل سيندرﻻ ،بتمن و  ...اسم خاص و جزئـيانـد .امـا انـواع

خيالي موجودات مانند سيمرغ و عنقا و  ...كلي هستند.

تفاوت كل و كلي

كل در مقابل جزء قرار دارد و كلي در مقابل جزئي.

منطقدانان براي فهم بهتر تفاوت ميان كل و كلي به نكاتي اشاره ميكنند كه مهمترين آنها عبارتاند از:

 .١كل از اجتماع اجزاي خود و پس از شكلگيري آنها پديد ميآيد )مثﻼ ساعت پس از درست شدن عقربـه
و صفحه و باطري و  ...شكل ميگيرد(؛ اما رابطة كلي با جزئي اين گونه نيست.

 .٢كل بدون جزء بيمعناست و با از بين رفتن اجزائش از ميان ميرود؛ ولي كلـي مـيتوانـد هـيچ مصـداق

جزئي نداشته باشد .مانند مفهوم كلي شريك خداوند يا ممكن است مصاديق آن همه از بـين برونـد؛ ماننـد
مفهوم دايناسور.

جهت مطالعة بيشتر نگاه كنيد به:

خوانساري ،محمد ،منطق صوري ،مبحث كليات ،فرق كل و كلي.
٧٢

رابطة ميان مصاديق دو مفهوم كلي

چنان كه در عنوان اين مبحث در كتاب آمده است ،در اين مبحث رابطة ميان »مصاديق« دو مفهوم كلي مورد
نظر است؛ لذا در مثالها به مصاديق آنها توجه كنيد.

در بحث نسبتهاي چهارگانه )نسب اربع( ،از دانش آموزان بخواهيد كه حتما شكل رسم كنند .براي نشـان

دادن مصاديق ميتوان از ضربدر استفاده كرد .همچنين با هاشور زدن مـيتـوان حيطـة يـك مفهـوم را روي
شكل مشخص كرد .مثال:
سنگ

سنگ خارا

*

يزدي

سفيد

ايراني

جزئي حقيقي و اضافي

جزئي حقيقي در مقابل مفهوم كلي قرار دارد؛ اما جزئي اضافي ،مفهومي است كه در نسبت با مفهومي كليتر
از آن در نظر گرفته شده است؛ مانند انسان در نسبت با حيوان.

نسبت جزئي حقيقي و اضافي از ميان نسب اربع ،عموم و خصوص مطلق است .بدين نحو كـه هـر جزئـي

حقيقي ،در نسبت با مفاهيم كليتر از خود ،جزئي اضافي نيز هست؛ نه برعكس.

به عنوان مثال انسان جزئي اضافي است؛ اما خسرو هم جزئي حقيقي است و هم در نسبت با انسان ،جزئـي

اضافي است.

مصداق يك مفهوم گاهي جزئي حقيقي است؛ مانند حسن و رضا كه مصاديق انسان هستند و گـاهي جزئـي

اضافي است؛ مانند مرد و زن .در تصاوير نسبتهاي چهارگانـه در صـفحات  ٢٤و  ٢٥مصـاديق ذكـر شـده

جزئي اضافياند ،اما ميتوان در اين موارد مثالهايي با جزئي حقيقي نيز بيان كرد.
خلط ميان كل و كلي در بحث نسب اربع

تفاوت ميان »جزء و كل« و »جزئي و كلي« كه پيش از اين به آن اشاره شد ،در مبحث نسـب اربـع اهميـت
دارد و گاه باعث ايجاد اشتباهاتي حتي از سوي برخي از دبيران ميشود .به عنوان مثال به موارد زيـر توجـه

كنيد:

 رابطة چرخ و ماشين از ميان نسب اربع تباين است ،نه عموم و خصوص مطلق. رابطة شير و ماست از ميان نسب اربع تباين است ،نه عموم و خصوص مطلق.٧٣

 پس از آموزش مبحث انواع قضاياي محصوره )درس ششم( ،مناسب است كه رابطة آنها بـا نسـبتهـاي

چهارگانه مشخص شود و در آن زمان به اين مبحث بازگرديد )تمرين شمارة  ٤تكميلي درس ششـم همـين
مطلب را از دانش آموزان خواسته است(.

ذهن تصويري و ذهن غيرتصويري دانش آموزان

بيشتر دانش آموزان از طريق رسم تصوير به سادگي نسب اربع را درك ميكنند؛ اما براي تعدادي محـدودي
از آنها كه ذهن تصويري ندارد ،ميتوان از سه قضية زير كمك گرفت:
 .١هر الف ب است.
 .٢هر ب الف است.

 .٣هيچ الف ب نيست.

در صورتي كه دو قضية نخست برقرار باشند ،رابطة تساوي برقرار است.

در صورتي كه رابطة سوم برقرار باشد ،رابطة تباين برقرار است.

در صورتي كه فقط يكي از دو رابطة اول برقرار باشد ،رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است.

در صورتي كه هيچ يك از سه رابطه برقرار نباشد ،رابطة عموم و خصوص من وجه برقرار است.
مجددا تذكر داده ميشود كه رسم دواير ،براي بيشتر دانش آموزان مفيدتر است.
 كاربردهاي نسبتهاي چهارگانه در منطق

نسبتهاي چهارگانه اهميت زيادي در منطق دارند و در مباحث مختلفي به كار ميروند؛ مانند:

 .١طبقهبندي مفاهيم )كه در ادامة درس به آن اشاره شده است(.

 .٢شرايط تعريف )تعريف بايد مساوي با آنچه تعريف ميكنيم باشد ،نه مباين و نه عموم و خصوص مطلق
و نه عموم و خصوص من وجه با آن(.

 .٣در اثبات قواعد منطقي مانند نقيض ،عكس مستوي ،تداخل و اثبات ضروب معتبر قياس.
به عنوان نمونه به كمك تصوير زير ،به سادگي ميتوان اعتبار استدﻻل زير را مشخص كرد:
ج.

هر الف ب است

ب

هر ب ج است.

ـــــــــــــــــــ
∴ هر الف ج است.

همچنين از طريق نمودار وِن نيز ميتوان اعتبار يك قياس را بررسي كرد؛ مانند:
٧٤

الف

هر الف ب است

ب

هر ب ج است.

ـــــــــــــــــــ
∴ هر الف ج است.

الف
.

ج

جهت مطالعه در اين زمينه نگاه كنيد به:

نبوي ،لطف اﷲ ،مباني منطق و روش شناسي.

استفاده از نسبتهاي چهارگانه در طبقهبندي مفاهيم

در طبقهبندي مفاهيم علوم مختلف نيازمند نسبتهاي چهارگانة منطق هستيم؛ چنان كه گفتهاند:

»از جمله علوم ضروريه مر طبيب را علم منطق است و آن كه كدام مزاج تحت كدام

مزاج و كدام مرض تحت كدام مرض است و تقسيم امراض و مانند آن«.

٣

اين بحث ،به طور عملي كاربرد نسب اربع را به دانش آموزان نشان ميدهد و آنها را براي مبحـث تعريـف
آماده ميكند.

دانش آموزان در فصل يازدهم كتاب علوم تجربي پاية نهم )با عنوان :گوناگوني جانـداران( بـا روش انجـام

گروهبندي و طبقهبندي آشنا شدهاند )مطالب اين صفحات به صورت ضميمه در انتهاي كتاب آمده است(.

در اين صفحه از كتاب ،تقسيم بندي جديد از موجودات بيان شده است .به نظر مي رسد دليلي بر استفاده از

تقسيمبندي موجودات در زمان ارسطو وجود ندارد.
حصر عقلي -حصر استقرايي

در يك دسته بندي ،اگر اقسام به نفي و اثبات تقسيم شوند )نقيض يكـديگر باشـند( آن را حصـر عقلـي يـا

روش تقسيم ثنايي مينامند؛ مانند:

مردم كشور

داراي شغل هستند

داراي شغل نيستند

اما اگر اقسام به نفي و اثبات تقسيم نشوند ،آن را حصر استقرايي مينامند .مانند:
كفاش
معلم

 . ٣عقيلي ،خﻼصة الحكمة ،ج ،١ص.١٦-١٥

٧٥

اصناف كشور عبارتاند از:

بقال

راننده
نجار
...

نكتة :١تقسيم بايد داراي مﻼك و معيار باشد؛ مثﻼ تقسيم انسان به ايراني و مريض تقسيم صحيحي نيست.

نكتة :٢آنچه در مبحث طبقهبندي مفاهيم ذكر شده است ،در واقع همان سلسلة اجناس و انواع است كـه بـه

زباني سادهتر و بر اساس طبقهبندي امروزين از موجودات بيان شده است .چنان كه در كتاب نيز به اصطﻼح
»سلسلة اجناس« اشاره نشده است ،نيازي به ذكر آن در اين كتاب نيست و در مبحث تعريف ،تنهـا دانسـتن

طبقهبندي مفاهيم كفايت ميكند .طبقهبندي مفاهيم از مفهوم عام به مفهوم خاصتر است و ميان اقسام رابطة

تباين برقرار است .آنچه در اين زمينه در كتابهاي قديميتر )بر اساس دانش زيست شناسي زمان ارسـطو(
بيان شده ،به صورت زير است:

جوهر

غيرجسماني

جسماني

غير نامي)جماد(

نامي

نبات

حيوان

جوهر

جسم

غيرانسان

جسم نامي

انسان

حيوان

انسان

تذكر :با پيشرفت علوم ،شايسته است كه دبيران منطق نيز از تقسيمبندي جديد و امروزين زيسـتشناسـي
استفاده كنند كه در كتاب ذكر شده است.

رابطة ميان دواير طبقهبندي ذكر شده در كتاب به صورت زير است:

موجودات

ِ

موجودات مادي
جانداران

جانوران

مهرهداران

٧٦

پستانداران

انسان

 پاسخ فعاليتهاي كﻼسي ــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرين ص:٢٣

مفاهيم جزئي و كلي را مشخص كنيد:
خداوند

اﷲ

)كلي( )جزئي(

حضرت علي )ع(

كتاب

)جزئي(

اين كتاب

مولود كعبه

)كلي(

آن پسر

پسر

»پسر«

درخت

)كلي(

درخت سرو

مريخ

)كلي(

)كلي( )جزئي( )كلي( )جزئي( )جزئي( )جزئي(


دربارة »پسر« بهتر بود نوشته ميشد :لفظ »پسـر« )ايـن مطلـب در

چاپ بعدي كتاب اصﻼح خواهد شـد( .چنانكـه در پـاورقي ايـن
صفحه )ص (٢٣توضيح داده شده است ،قرار دادن يـك كلمـه در

گيومه به خود لفظ اشاره دارد.

تمرين ص:٢٦

مشهد )به معناي محل شهادت(

)كلي(

مشهد )نام شهري در استان خراسان رضوي(

)جزئي(

با رسم شكل نسبت مفاهيم زير را مشخص كنيد:

مسلمان – آسيايي )عموم و خصوص من وجه(

آفريقايي  -آسيايي )تباين(

هندي – آسيايي )عموم و خصوص مطلق( مثلث – شكل سه ضلعي )تساوي(

 پاسخ فعاليتهاي تكميلي ــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال .١

جزئي :ميدان آزادي ،جبرئيل ،ماه ،خوشة پروين ،خليج فارس ،ابن سينا ،اين كﻼس ،نرگس )اسم خاص(
كلي :عدد ،خيابان ،نرگس )نوعي گل(.

سؤال .٢

الف( حافظ نخست جزئي و حافظ دوم كلي است.

٧٧

ب( بهمن در هر دو مورد كلي است.

ج( »نجف اشرف« جزئي و »مرقد امامزادگان« كلي است.
سؤال.٣

شاعر -دانش آموز )عموم و خصوص من وجه(؛ مثلث – دايره )تباين(؛ مثلث – شكل )عمـوم و خصـوص

مطلق(؛ فلز مايع – جيوه )تساوي(؛ مثلث – مثلث متساوي اﻻضﻼع )عمـوم و خصـوص مطلـق(؛ پرنـده –

سياه )عموم و خصوص من وجه(؛ شعر – غزل )عموم و خصوص مطلق(؛ موازي – متقاطع ) تباين(.

سؤال.٤

موجودات زنده

انسان

گياه

اسب

حيوان
آفريقايي
آسيايي

انسان

مرد :شامل پيرمرد و پسر بچه و ...
]زن[ :شامل پير زن و ...

عراقي :شامل كربﻼئي و ...

ايراني

خراساني :شامل مشهدي و ...

تهراني

خورستاني :شامل اهوازي و ...

 تمرين و تحقيقهاي اضافي پيشنهادي ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١بر اساس مطالب درس براي عبارات زير مثال بزنيد:

الف( مفهوم جزئي با مفهوم كلياي كه داراي يك مصداق است ،متفاوت است.

ب( مفهوم كلي ،ممكن است هيچ مصداقي در خارج نداشته باشد.

پاسخ:

الف( حسن كه مفهومي جزئي است؛ اما مولود كعبه يا تنها پسر من مفاهيمي كلي هستند كه تنها داراي يـك

مصداقاند.

ب( سيمرغ و يا شريك خداوند مفاهيمي كلياند و مصداقي در خارج ندارند.

 .٢براي هر يك از ناحيههاي مشخص شده مصداقي ذكر كنيد:
-

حيوانات پرندگان

پروازكنندگان

٧٨

٣ ٢ ١

-

٤

 ناحية ..................................... :١ناحية..................................... :٢ -ناحية  ................................... :٣ناحية.................................... :٤

پاسخ:

ناحية :١اسب.

ناحية :٢شترمرغ.
ناحية :٣عقاب

ناحية :٤خفاش )خفاش طبق تعريفهاي جديد زيستشناسي پرنده )داراي پر( نيست و با كشـيدن پوسـت

خود پرواز ميكند(.

 .٣نسبت ميان الف و ب را در هر يك از حاﻻت زير ،با رسم شكل از ميان نسبتهاي چهارگانـه مشـخص
كنيد )در دياگرام زير نسبتهاي چهارگانه به صورت حصر عقلي بيان شدهاند(:
داراي مصاديق مشترك هستند

دو مفهوم الف و ب

پاسخ:

همة مصاديق الف در ب است

همة مصاديق الف در ب نيست

داراي مصاديق مشترك نيستند ......(٥)........

همة مصاديق ب در الف است .......(١).......

همة مصاديق ب در الف نيست .....(٢)........

همة مصاديق ب در الف است ......(٣)..........
همة مصاديق ب در الف نيست ......(٤)........

) (١تساوي؛ ) (٢عموم و خصوص مطلق )الـف كوچـكتـر از ب(؛ ) (٣عمـوم و خصـوص مطلـق )الـف

بزرگتر از ب(؛ ) (٤عموم و خصوص من وجه؛ ) (٥تباين.

 .٤به ازاي هر يك از عبارتهاي زير ،چند مورد از نسبهاي چهارگانه ممكن است برقرار باشـند؟ بارسـم
شكل بيان كنيد.

پاسخ:

هيچ الف ب نيست؛ هر الف ب است؛ بعضي الف ب نيست؛ بعضي الف ب است

هيچ الف ب نيست )بين الف و ب تنها رابطة تباين برقرار است(.
٧٩

الف

ب

هر الف ب است )بين الف وب ممكن است رابطة تساوي يا عموم و خصوص مطلقي كه الـف كوچـكتـر
است ،برقرار باشد(.

ب

الف ب

الف

بعضي الف ب نيست )بين الف و ب ممكن است رابطة تباين يا عموم و خصوص من وجـه و يـا عمـوم و

خصوص مطلقي كه الف بزرگتر است ،برقرار باشد(.
ا

ب

الف

الف

ب

ب

ب

الف

بعضي الف ب است )بين الف و ب ممكن است رابطة تساوي يا عموم و خصوص مـن وجـه يـا عمـوم و

خصوص مطلقي كه الف بزرگتر است يا عموم و خصوص مطلقي كه الف كوچكتر است ،برقرار باشد(.
الف ب

الف

الف

ب

)*(  .٥خصوصيتهايي را كه قابل جدا شدن از شيء هستند ،مشخص كنيد:

ب

شوري براي نمك طعام

شوري براي آب

چربي براي روغن

چربي براي برنج

شكل بودن براي مثلث

متساوي اﻻضﻼع بودن براي مثلث

موجود زنده بودن براي انسان

شادمان بودن براي انسان

)(.................
)(.................

پاسخ:

)(.................

)(.................

)(.................

)(.................

)(.................
)(.................

خصوصيات ذاتي :شوري براي نمك طعام؛ چربي براي روغن؛ شكل بودن براي مثلث؛ موجود زنـده بـودن
براي انسان.

خصوصيات عرضي :شوري براي آب؛ چربي براي برنج؛ متساوي اﻻضﻼع بودن براي مثلث؛ شـادمان بـودن
براي انسان.

 .٦الف( نسبت ميان مفاهيم زير را با قراردادن آنها روي دايرة مناسب ،مشخص كنيد:

دانش آموزان پاية نهم دبيرستان دخترانه؛ دانش آموز؛ دانش آموز پاية نهم دبيرستان دخترانـة اسـتان كرمـان؛
دانش آموز پاية نهم.

٨٠

ب( با توجه به شكل بگوييد كه هرچه محتواي مفهوم بزرگتر ميشود ،تعداد مصاديق بيشـتر مـيشـود يـا

كمتر؟

پاسخ:

الف( ترتيب مفاهيم از عام به خاص عبارتاند از:

دانش آموز < دانش آموز پاية نهم < دانش آموز پاية نهم دبيرستان دخترانه < دانش آموز پاية نهم دبيرستان

دخنرانه استان كرمان

ب( هرچه محتواي مفهوم بزرگتر ميشود ،دايرة مصاديق كاهش مييابد و هرچـه تصـور اجـزاي كمتـري
داشته باشد ،دايرة مصاديق بزرگتر ميشود.

٨١

