
  علم منطق
  سومدرس 

  

  

  منشأ تصدیق

  

 آشنا شدیم و نظرّیه های گوناگون       هادر درس پيش ، با منشأ تصّور       

ها را یادآور   در این درس ، مصدر تصدیق       .  را در این زمينه بيان کردیم     

  .می شویم 

در اینجا نيز ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به اختصار ، سخن              

  :می گذرانيم مکاتب گوناگون را از نظر شما 

  

   دیدگاه مکتب عقلی–الف 

  

 بر اساس مکتب عقلی ، زیربنای قواعد و معارف بشری ، قضایا و                

  .  هستند– به معنایی که گذشت –تصدیق های ضروری 
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انسان در پرتو عقل خویش ، قضيه های بدیهی و ضروری را در ذهن              

اميده  ن"    تفّکر"خود کنار یکدیگر قرار می دهد  و  با  عملی  که                       

می شود ، از آن امور معلوم ، به اموری دیگر که برایش مجهول بوده   

آنگاه ، مجّددا قضایای ضروری را به ضميمه          .  است ، نائل می شود    

اموری که معلوم گشته است ، کنار هم قرار می دهد و در پرتو آنها                

دوباره به حقایقی جدید که تا کنون برایش ناشناخته بوده است راه             

" تفّکر"این حرکت ذهن آدمی از معلوم به مجهول که                 .  بدمی یا 

ناميده می شود ، مایه رشد علوم و تکامل دانش های بشری بوده              

  . و می باشد

را نيز ، به عنوان ابزاری برای فهم         "  تجربه"البّته ، مکتب یادشده ،         

و ادراک بخشی از حقایق می داند ؛ اما زیربنای اساسی همه                   

علوم را قضایای ضروری قلمداد می کند که در پرتو          قضایا و تصدیقات    

فکر انسان ، به ادراک واقعّيت های نظری و اکتسابی ، و تکامل و                 

  .تطّور آنها منجر می شود

  

   دیدگاه مکتب تجربی–ب 

  

، زیربنا و تنها منشأ      "  تجربه"پيروان مکتب تجربی بر این باورند که          

  .همه معارف انسان ها در طول عمر آنهاست

بر اساس این دیدگاه ، نتایج ذیل به عنوان اصول کلی این مکتب                   

  :بيان گردیده است 
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 در این مکتب ، چيزی به نام قضایای ضروری و بدیهی که                   –  الف

بدون نياز به تفّکر و اندیشيدن و به خودی خود معلوم باشد ، مورد                 

حتی این قضایا و تصدیقات بدیهی نيز ، باید با تجربه              .  قبول نيست 

  .ه اثبات برسندب

 معارف و معلومات بشر از دیدگاه این مکتب ، در چهار چوب                  –  ب

. قضایایی که با روش تجربی اثبات می شوند ، منحصر می باشد               

بنا بر این ، پيروان این مکتب ، قواعد و اصول علمی و فلسفی که                  

  . خارج از محدوده تجربه باشد را بی اساس می دانند

  

  ه کّلی و جزئیتقسيم تصور و تصدیق ب

  

. در درس قبل ، با اقسام علم ، شامل تصّور و تصدیق ، آشنا شدیم              

 ، و بطور کّلی      تصّور و تصدیق  در این درس توضيح خواهيم داد که           

مفهومی که انسان در ذهن خود ادراک می کند ، به دو قسم ،                    

  . تقسيم می شوند" کّلی"و " جزئی: "یعنی 

 تنها بر فرد واحد و معّين صدق            عبارت است از آن که       تصّور جزئی 

می کند؛ مانند تصّور شخص معّين مثل فارابی ، ارسطو ، سقراط ،              

  .یا شئ معّينی مثل اورست ، ایران ، قم و امثال آنها

 عبارت است از آن که قابل صدق بر بيش از یک فرد است              تصّور کّلی 

"  کوه"،  "  انسان"و بر افراد متعّددی منطبق می گردد ؛ مانند عنوان            

  .و امثال آن" شهر" "کشور"
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 ، عبارت است از آنکه در آن ، حقيقتی موضوعی و                 تصدیق جزئی 

  : مثل اینکه بگوئيم . جزئی ، مورد تصدیق و اذعان قرار می گيرد

  ".اتاوا ، پایتخت کانادا است"، یا  " زمين ، کروی است"

  .می نامند" قضيه جزئی"قضایایی از این قبيل را 

، عبارت است از آنکه در آن ، حکمی عام در بين دو                    تصدیق کّلی 

  : مثل اینکه بگویيم . معنای کّلی وجود داشته باشد

محيط دائره ، از     "، یا      "  حرارت ، موجب انبساط فلزات می شود         "

خروج شئ از   :  حرکت ، عبارت است از      "، یا     "  قطر آن بلند تر است    

  ".قّوه به فعل تدریجا

  .می نامند" قضيه کّلی"، قضایایی از این دست را 

  

  تقسم جزئی به حقيقی و اضافی

  

 آن است که حقيقتا بر فرد واحد صدق می کند ؛                   جزئی حقيقی 

  .مانند مثالهایی که برای جزئی در باال بيان کردیم

  

 آن است که     –جزئی نسبی    :   و به عبارت دیگر         –  جزئی اضافی 

شود و  نسبت به کّلی مافوق خود ، زیر مجموعه آن محسوب می              

جزئی از آن مجموعه وسيع تر قلمداد می گردد ؛ مانند مفهوم                     

  .که باالتر از آن قرار دارد" حيوان"نسبت به مفهوم " اسب"
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  تقسيم کّلی به متواطی و مشّکک 

  

 آن است که به صورت مساوی و یکنواخت بر مصادیق            کّلی متواطی 

 و مصادیق   زیرا افراد "  .  شتر"خود منطبق می گردد ؛ مانند مفهوم          

  .آن، در شتر بودن باهم یکسان هستند

 آن است که تطابق آن بر افراد و مصادیقش ، یکسان و              کّلی مشّکک 

به یک اندازه نباشد ، بلکه دارای شّدت و ضعف باشد ؛ مانند مفهوم    

ارج از ذهن انسان با هم برابر و         زیرا افراد و مصادیق نور در خ       ".  نور"

مثال نور خورشيد شدید تر از نور فانوس است و           .  یک اندازه نيستند  

  .نور فانوس ، قوی تر از نور شمع

بنا بر این ، مفهومی که در ذهن انسان قرار دارد ، یا کّلی است و یا    

کّلی نيز ، یا    .  همچنين ، جزئی یا حقيقی است و یا اضافی         .  جزئی

  .ت و یا مشّککمتواطی اس
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 مفهوم

 

 کّلی
 

 جزئی

 

 مشّکک
 

 متواطی
 

 اضافی
 

 حقيقی

  کّليات پنجگانه

  

کّليات را با توجه به رابطه آنها با مصادیقشان ، در مرحله اول بر 

  :دو قسم تقسيم کرده اند 

  .کّلی ذاتی  -

 .کّلی عرضی -

 آن است که بيانگر عين ذات و ماهّيت افراد و مصادیق  کّلی ذاتی 

ت به افرادش ؛ یا اینکه جزء ذات        نسب"  انسان"خود باشد ، مانند     

نسبت به آدمی ؛ یا جزء ذات و            "  حيوان"و اعّم از آن ، مانند           

  ". ناطق"مساوی با آن ، مانند 

بر همه افرادش داللت     "  انسان"در مثال های یادشده ، مفهوم         

اینگونه مفاهيم . می کند و تمام ذاتيات مصادیق خود را در بر دارد 

  . می خوانند"نوع"را 
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یعنی "  حيوان ناطق "نسبت به آدمی که او را          "  حيوان"هوم  مف

موجود زنده ای که دارای فکر و اندیشه است ناميده اند ، جزئی              

از ذاتيات او را تبيين می کند ، ولی نسبت به انسان ، اعّم                       

یعنی شامل افراد انسان و غير انسان ، که انواع دیگر                 .  است

  "جنس"  مفاهيم  را           این  قبيل   .    حيوانات هستند می گردد       

، مفهوم کّلی است که بر انواع        "  جنس"بنا بر این ،      .  می نامند 

، شامل نوع   "  حيوان"مثال ، مفهوم     .  گوناگون منطبق می گردد    

  و مانند آنها می شود" گوسفند"، نوع " اسب"، نوع " انسان"

نسبت به افراد آدمی ، جزئی از ذاتيات او را در بر            "  ناطق"مفهوم  

یعنی هر انسانی ناطق ،     .  د و نسبت مساوی با او دارد       می گير 

  "فصل"این دسته از مفاهيم  را             .  و هر ناطقی انسان است      

در مثال باال ، موجب فصل       "  اندیشنده"و  "  ناطق"زیرا  .  می نامند 

  .و جداسازی انسان از سایر حيوانات می گردد

  

 آن است که بيانگر صفتی خارج از ذات و ماهّيت                کّلی عرضی 

  :مصادیق خود باشد و بر دو قسم تقسيم می گردد 

  .عرض عام  -

 .عرض خاص -

 آن است که نسبت به مصادیق خود ، خارج از ذات و                عرض عام 

ماهّيت آنها باشد ولی به یک نوع واحد اختصاص ندارد ، بلکه                  

که بيانگر  "  راه رونده "شامل انواع مختلف می گردد ؛ مانند صفت         
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 انتقال از جایی به جایی دیگر با        به معنای (صفت راه رفتن است     

، و شامل انواع مختلف مانند انسان ، پلنگ ، فيل و مانند               )  اراده

  . آنها  می شود

 آن است که خارج از ذات و ماهّيت افراد و مصادیق                عرض خاص 

خود باشد ، ولی بيانگر وصفی در تنها یک نوع معّين است ؛                    

"  انسان"د  نوع       که  فقط  شامل  افرا         "    متعّجب"مانند صفت    

  .می باشد

و "  جنس"، از   "  نوع"بر اساس آنچه گذشت روشن می گردد که         

مثال نوع انسان ، متشکل است از          .  تشکيل می گردد   "  فصل"

  .که فصل ناميده می شود" ناطق"که جنس است ، و " حيوان"

:  همچنين معلوم گردید که مجموعه اقسام کّلی ، عبارتند از                 

این مفاهيم را   .  عرض عام ، و عرض خاص      نوع ، جنس ، فصل ،        

  .کلّيات پنچگانه می نامند

قریب و  :  از سوی دیگر ، جنس و فصل را به دو قسم ، یعنی                   

  .بعيد تقسيم کرده اند

نزدیک ترین جنس به :  برای یک نوع ، عبارت است از جنس قریب 

  ".انسان"برای نوع " حيوان"مثل جنس . آن نوع

مثل .  ی جنس قریب قرار دارد        آن است که فراسو       جنس بعيد 

" موجود جاندار "زیرا  ".      انسان"برای نوع   "  موجود جاندار "جنس  

برای اینکه شامل حيوان و دیگر موجودات       .  است"  حيوان"فراتر از   

  .جاندار مثل گياهان می گردد
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نزدیک ترین فصل    :   برای یک نوع ، عبارت است از             فصل قریب 

  ".انسان"رای نوع ب" ناطق"مثل فصل . نسبت به آن نوع

مثل .   آن است که بعد از فصل قریب قرار می گيرد                فصل بعيد 

زیرا این عنوان کّلی ،      ".  انسان"برای  "  حّساس متحّرک با اراده    "

  .فصل برای حيوان است که شامل انسان و غير انسان می گردد
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 جنس بعيد
 

 جنس قریب

 

 فصل

 

 فصل بعيد
 

 فصل قریب

  

  

  

*****  
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