
  فاطمه مقیمیان)                                        - (فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريمنطق(درس سوم)                                        

مفاهیم اشنا هدف اول منطق:بیان قواعد تعریف،یعنی چگونگی شناختن وشناساندن مفاهیم مجهول استذهن در هر تعریفی از تعدادي مقدمه:

  استفاده می کند تا به شناخت مفهوم مجهول برسد

  کلی وجزئی

  ان است که قابلیت ان را دارد که بر مصداق هاي متعدد منطق شود  مفهوم کلی

  (انسان،مسجد،سفید،معلم،درخت)مانند

وقتی می گوییم مفهوم کلی ان است که می تواند افراد و مصداق هاي متعدد داشته باشد،به این معنا نیست که حتما افراد متعددي در :1نکته

  عدالت،عبرت،وحی،دیومثال:خارج دارد:بلکه ممکن است مفهومی داشته باشد که هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد      

  استفاده می کند کلیاز مفاهیم انسان در تعریف خود همواره :2نکته

  ان است که فقط بر یک مصداق ویک فرد منطبق شود وفرض افراد متعدد براي ان محال است مفهوم جزئی

  (تهران،حافظ،قله دماوند،این کوه،ان درخت،خلیج فارس)مانند

  مفاهیم جزئی قابلیت ان را دارد که بر مصداق هاي متعدد منطق شودنکته:

  چھارگانھ(نسب اربع)نسبت ھای 

اگر دو مفهوم کلی را با یکدیگر مقایسه کنیم از نظر مصادیقی که دارندیکی از چهار حالت(تساوي،تباین،عموم خصوص مطلق،عموم خصوص من 

  وجه)رخ می دهد که به ان نسبت هاي چهارگانه(نسب اربع)گویند

شوند،یعنی همه ي افرادي که مصداق یک مفهوم هستندریا،مصداق ممکن است دو مفهوم از نظر ممحدوده مصادیق بر هم منطبق تساوي:

  است                     تساويکه رابطه این چنین مفهومی »ناطق«ومفهوم»انسان«مفهوم دیگر هم باشند وبر عکس؛مانند:مفهوم

  )    منطبق شدهشکل رابطه تساوي را بادو دایره نشان می دهند(دو دایره کامال بر هم نکته:

  می نامند تباین این حالت را» اسب«و»انسان«دو مفهوم کلی هستند که با هم،هیچ مصداقی مشترکی ندارند؛مانندتباین:

  از هم)  جداشکل رابطه تباین  را بادو دایره نشان می دهند(دو دایره کامال نکته:

دمفهوم دوم،مصداق مفهوم اول باشند،امافقط بعضی هرگاه دایره وسعت مصادیق دومفهوم بگونه اي باشدکه همه ي افراخصوص مطلق:وعموم 

  می نامند خصوص مطلق و اعمومرابطه این دودسته ازمفاهیم ر»تهرانی«و»ایرانی«ازمصداق مفهوم اول،مصداق مفهوم دوم باشند؛مانند:دو مفهوم

  نشان می دهند متداخلشکل رابطه عموم و خصوص مطلق را با دو دایره :1نکته

  می باشد خاصومفهوم تهرانی، عامباال مفهوم ایرانی،در مثال :2نکته
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ممکن است دو مفهوم به گونه اي باشند که ر کدام در برخی مصادیق مشترك باشند ودر برخی دیگر هیچ اشتراکی عموم وخصوص من وجه:

  می نامند عموم خصوص من وجهرابطه ي این دو دسته از مفاهیم را »دانش اموز«و»ایرانی«نداشته باشند؛مانند:دو مفهوم

  نشان می دهند قاطعمتشکل رابطه عموم و خصوص من وجه را با دو دایره :1نکته

  از جهتی عام واز جهتی خاص هستند»عموم وخصوص من وجه«هر یک از مفاهیم رابطه :2نکته

  ذاتی وعرضی 

این «باشند،ذاتی ان مفهوم محسوب می شوندو در واقع همان ماهیت هستندکه در جواب  سازنده وتشکیل دهنده یک مفهوممفاهیمی که ذاتی:

می ایند؛یعنی مفاهیم ذاتی در درون یک مفهوم قرار دارند وبدون ان ها نمی توان یک مفهوم را تصور کرد؛مانند:شور بودن که ذاتی نمک » چیست؟

       است و نمی توان نمک را بدون اینکه شور باشد تصور کرد 

وبیرون ان قرار دارند ودر واقع صفتی هستند که عارض مفهوم دیگر محسوب نمی شوند یک مفهوم  جزءذات وحقیقتمفاهیمی هستند که عرضی:

  می شوند؛مانند:گرم بودن با گل الود بودن براي اب

براي اب »جسم بودن وسیال بودن«ور است یا نه؛به عنوان مثالراه تشخیص ذاتی از عرضی:ساده ترین راه این است که ببینیم ان مفهوم بدون ان صفت قابل تص

براي اب عرضی اند   می توان اب را »شیرین بودن«یا»شور بودن«،اماذاتی است وتحقق یافتن اب در خارج بدون این دو خصوصیت امکان پذیر نیست

  بدون اینکه شور یا گرم یا شیرین باشد،تصور کرد

  ویژگی دارند:3مفاهیم ذاتی 

مثال:نمی توان شکل بودن وسه ضلعی بودن را از مثلث گرفت ولی می توان مفاهیم ذاتی از خود ذات وماهیت،قابل جدایی وانفکاك نیست؛ـ 1

  باشد تصور کرد»متساوي االضالع«یا»قائم الزاویه«مثلث را بدون اینکه

  م به وجود امده واحتیاجی به دلیل یا علت نداردمثال:وقتی ذات به وجود بیاید ذاتی ان هـ وجود ذاتی براي ذات،علت نمی خواهد؛2

یعنی ادراك ذاتی(سه ضلع داشتن)مقدم بر ادراك ذات(مثلث)است،یعنی بدیهی است که اگر ـ مفاهیم ذاتی دذ مقام فهم وتصور،مقدم بر ذات اند؛3

درك نخواهیم کرد،اما مفاهیم عرضی بعد از ما مفهوم سه ضلع داشتن که ذاتی مثلث است را درك نکنیم مسلماٌ مفهوم مثلث را که ذات است،

  مفاهیم ذات وماهیت،درك می شوندیعنی به این صورت ادراك می شوند

  هیچ مفهوم عرضی نیست که مقدم بر مفهوم ذاتی درك شود:3نکته

  درك وتصور مفاهیم ذاتی           درك وتصور ذات           درك وتصور مفاهیم عرضی    

  سه ضلع داشتن          مثلث         متساوي االضالع داشتن    : به عنوان مثال
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  می شود فرد منطبقو یک  یک مصداقـ فقط بر 1                      مفهوم جزئی:

  است محالبراي ان  افراد متعددـ فرض 2                                     

  مشخص می شود»این و ان«و انچه ك با علم وخاصـ همه اسم هاي 3

  مفهوم کلی:

  را دارد مصداق هاي متعددـ قابلیت انطباق بر 1

  باشند مانند:سیمرغ و دریاي سرخ  ویا وهمی فرضی یا واقعی ـ افراد ان می توانند2

  ندمفاهیم کلی قابل استفاده در تعریف هستـ 3

  است کلیاما چون فرض ان براي دیگران نیز ممکن است  مولود کعبهمانند: مفهوم کلی گاهی فقط یک مصداق خارجی داردـ 4

  نسبت هاي چهارگانه(نسب اربع) در یک نگاه

  مثال             تعریف                                  رابطه ها            

  ـ تساوي                       همه افرادي که مصداق یک مفهوم هستند،مصداق مفهوم دیگر هم باشند وبرعکس                انسان ومتفکر1    

  موحد ومشرك        ـ تباین                         هیچ کدام از مصداق هاي دو مفهوم مشترك نیستند                                            2    

  ـ عموم وخصوص مطلق     همه ي افراد مفهوم دوم،مصداق مفهوم اول باشند وفقط برخی از مصداق هاي                     هنرمند ونقاش3    

  اسیایی وایرانی                                 مفهوم اول،مصداق مفهوم دوم باشند                                                                              

  ـ عموم وخصوص من وجه     هرکدام ازدو مفهوم کلی دربرخی مصادیق مشترك ودربرخی درگرهیچ اشتراکی باهم ندارند    دانشجو وشاعر4 

  ویزگی هاي یک مفهوم ذاتی در یک نگاه

  نیست،اما مفهوم عرضی قابل انفکاك استمفهوم ذاتی از خود ذات وماهیت،قابل جدایی وانفکاك ـ 1

  عرضی انسان مانند:خندان بودن -ذاتی انسان مانند:متفکر بودن                                                    -

  وجود ذاتی بر ذات علت نمی خواهد ـ2

  رسم مثلث یعنی،سه ضلعی بودن ان -                    پدید امدن خود انسان،یعنی جسم بودن،زنده بودن،قدرت درك واحساس داشتن -

  مفاهیم ذاتی در مقام فهم وتصور،مقدم بر ذات هستند ـ3

  درك وتصور حیوان ومتفکر(ذاتی)       درك وتصور انسان(ذات)        درك وتصور نویسنده یا کارگر(عرضی)
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