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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 

 

 

 

 منطقدرس: 

 

 

 امیر دبیري مهراستاد: دکتر 
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 

 بسمه تعالی

 تعریف منطق:
 خطاپذیري دررشته هاي ریاضی وفنی واضح است اما درعلوم انسانی خطاها وگفتارهاواضح وآشکار نمی باشد.

بعضاً بسیاروجود دارد. و این به این علت ،گیري هاي سیاسی،گفتارهاي متناقض ازیک نفربعنوان مثال درموضع 
 ذهن منطبق برمنطق شکل نگرفته است. است که در عوام مردم 

 منطق روش درست فکرکردن میباشدیعنی تشخیص اندیشه درست ازنادرست بامنطق میسر است.
است به عبارت دیگرمنطق خطاسنج اندیشه است وباایجاد منطق تشخیص اندیشه درست ازنادرست، باابزار زبان 

 چارچوبی جلوي انحراف وخطاي اندیشه را می گیرد وبازدارنده فکر از مغالطه وسفسطه است.
 موضوع علم منطق ،تعریف واستدالل یا برهان یا حجت است.

نیازمنـدتعریف    یعنی تعریف مفاهیم ازطریق تصور وروش درسـت درك و شناسـایی آنهـا.هرمفهومی    تعریف:
 است پایه وگام اول منطق ارائه تعریف از مفاهیم است.

استدالل درحوزه ي قضایا معنی دارد ان هم به معناي تصدیق قضایا.استدالل به معنـاي روش درسـت    :استدالل
 درك وشناسایی قضایا است.

 منطق صوري
است کـه شـامل    oraganonن یا معلم منطق صوري ارسطواست.اولین منبع ومرجع کتابی تحت عنوان ارغنو

 شش فصل میباشد: مقوالت ،قیاس ،برهان ،جدل ،مغالطه وشعر وخطابه.
 تقریباًتمام منطق قدیم منطبق بر دسته بندي هاي فوق است.

 منطق جدید
انقالب درمنطق باظهور فرگه و راسل شکل گرفت ومفاهیم وموضوعاتی مانندمنطق ربـط، منطـق زمـان، منطـق     

 اي چندارزشی یا حساب گزاره ها، یامنطق جمالت (منطق زبان) در آن مطرح شده است.موجهات، منطق ه
 .است قسم دو بر منطق
                                   فکري یا تکوینی) الف

 جـرج  همچو بزرگانی را منطق علم در ارسطو بودن موسس.است ارسطو آن موسس که: تدوینی یا نظري) ب 
 سفسـطه  و شفا منطق در سینا ابن کبیر، اوسط کتاب در فارابی ،) آرام احمد ترجمه( علم تاریخ کتاب در سارتن

 .اند کرده تائید مقدمه در خلدون ابن و
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 .داند می گانه 8 را منطق ابواب ارسطو
ذهن  در محسوسات تجرید محصول که هستند عالی هاي جنس: کاتگوریا  خودش تعبیر به یا مقوالت .1

 عرض و جوهر مانند.باشند می
 -peri)دارد وجـود  آنهـا  کـذب  و صـدق  احتمـال  کـه  هایی گزاره( هستند تصدیقی قضایاي: عبارات .2

ermeneyas 
 Analutika)اول تحلیالت(قیاس .3

 )ثانی تحلیالت(یقین به منتج قیاس و برهان .4
 Topikaخصم  زبان کردن ومغلوب مواضع بیان براي قیاس: جدل .5

 Perisofistikonحق  خالف قیاس: سفسطه .6

  Retorika)عمومی افکار(جمهور برانگیختن براي قیاس: خطابه .7

 Pevipoyetika تشبیه و تمثیل افاده براي قیاس: شعر .8

 .گویند می خمسه صناعات را  8 تا 4 مورد
 جزئی منطق دهند نشان تا اند نامیده ارگانون را آن مشائیان: ارسطو ارغنون بر است شرحی سینا ابن شفاي منطق

 از را مقـوالت  فالسـفه  از برخـی  فلسـفی،  پژوهشـهاي  براي آلتیست و ابزار یعنی. فلسفه همه نه است فلسفه از
 ثـانی  مقـوالت  منطق موضوع بود معتقد سینا ابن زیرا سینا ابن مانند.اند داده قرار فلسفه در و کرده خارج منطق
 مطـرح  شفاء الهیات در را اعراض و جواهر از سخن او چنانکه. هستند اول معقوالت ، مقوالت حالیکه در است
 .است کرده
 در رازي فخـر  امـام  همچنـین . اند کرده پیروي سینا ابن از تهذیب در تفتازانی و االشراق حکمه در وردي سهره
 در غزالـی  محمد امام و التجرید منطق و االقتباس اساس در نصیر خواجه اما.  المشرقیه مباحث و الکمالیه رساله

 .اند داده قرار فلسفه ذیل در را مقوالت مقاصدالفالسفه،
 منطق هدف از خارج اینها که استدالل این بر.کند می خارج منطق دایره از نیز را جدل و خطابه و شعر سینا ابن

 خطا از دوري. 2 حقیقی برهان و قیاس با حقیقت به وصول. 1دارد اصلی هدف دو منطق زیرا. است
 تعقـل  بـه  منطـق  نسبت الرئیس شیخ نظر از. شود می حاصل برهان و قیاس عبارات آموختن با غرض دو این و

 منطق بردن بکار و آموختن از یابد دست بشري دانش به  خواهد هرکه. است شعر به عروض علم نسبت همانند
 .نیست نیاز بی

 .است قسم 4 بر معلومات تجرید
    تعقل. 4    توهم. 3      تخیل. 2   احساس .1
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 قـوه  و را آن سـفیدي  قنـد،  از که بینایی قوه مانند. سازد می منتزع را اشیاء از صفتی حواس از یک هر: احساس
. 1. دارد شـرط  3 اسـت،  اشیاء صفات تجرید نازلترین که احساس تحقق. یابد می در را آن شیرینی که چشایی
 جزئـی . 3   رنگ مانند ندارد مدخلیت معلوم ماهیت در که عوارضی بودن. 2 کننده دریافت پیش ماده حضور

 .معلوم بودن

 یعنـی .نیست معتبر شرط 3 تعقل در و نیست معتبر دوم شرط دو توهم در. نیست الزم اول شرط تخیل در

 فارغ هست چنانکه را کلی ماهیت است قادر عقل زیرا شود می دریافت ماده از مجرد معانی و کلی مفاهیم

 .نماید درك وجزئیات ماده عوارض از

 

 :فالسفه نزد معقوالت بندي دسته

 می تعقل مرحله به توهم، و احساس،تخیل مراحل از تجرید و انتزاع با یعنی. هستند مادي که معقوالتی .1
 می گفته هم اول معقوالت اینها سنگ،به درخت، مانند. شوند می نامیده هم عقلی صورت مادي معقوالت. رسند
 .یافت نخواهد تحقق حس مدخلیت بدون که شود

 اول معقـوالت  بـر  دیگـر  عبـارت  بـه . ندارد راه آنها در تخیل و احساس که مادي غیر یا دوم معقوالت .2
 استقراء و قیاس فعال، نوع، مانند جزئی انسان، کلی مفاهیم مانند. گردد می عارض

 اسـتدالل  (معـرف )و  تعریـف  یعنـی . اسـت  منطـق  علـم  یا ماهیات موضوع ذهنی هاي هستی یا ثانی معقوالت
 )حجت(

 بـه . ندارنـد  ازایـی  بـه  مـا  خارج در که هستند ذهنی موضوعاتی موضوعات عبارتی به ماهیات یا ثانی معقوالت
 .نیست وجودي خارج در آنها براي که هستند معلوماتی دیگر عبارت
 اسـت،  نـاممکن  الفـاظ  بـدون  معانی تجرید چون ولی. نیست منطق جزو الفاظ معانی بیان معناي به هم تعریف
 .شود بیان است، مرسوم منطقی بیان که خاص الفاظ معانی تا. گردد بیان باید ناگزیر

 :از اند عبارت منطق علم مسائل و موضوعات اساس این بر
 منطق علم موضوع و فایده تعریف؛ .1
 الفاظ معانی .2
 عام عرض و خاص فصل؛نوع؛عرض خمس؛جنس؛ کلیات .3
 )عرض 9 و ماهیت یک(گانه؛ ده مقوالت .4
 آن واقسام اسم حدود .5
 آن احکام و قضایا .6
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 تمثیل و قیاس؛استقراء .7
 برهان فن یا صناعت .8
 مجادله یا جدل صناعت .9

 خطابه .10
 شعر .11

 سفسطه یا مغالطه
دارد.یعنـی درمنطـق سـوري    درستی یا نادرستی گزاره ها نه به محتوا ،بلکه به صورت تصور وقالب انها بستگی 

 یک کبري ویک صغري و یک نتیجه وجود دارد.
 کبري : همه انسانها میرا هستند.

 صغري : سقراط انسان است.
 نتیجه : سقراط میراست.

 صغري وکبري ،مقدمات استدالل هستند. در اینجاسقراط موضوع وانسان محمول است.
فقط ساختارمهم است نه محتوا، ارسطوعلم منطق را در تفکرسنتی متکی برمنطق ارسطو است ودر منطق ارسطو 

واکنش به مغالطه سوفیست هاایجاد کردتا میزانی براي سنجش حق وباطل ایجاد کند؛زیرا منطـق ابـزار سـنجش    
تعریف وبازشناختن استدالل درست ازنادرست میباشدمنطق نقش شاقول را براي معمار ایفا میکنـد کـه راسـتی    

د.منطق نیز راستی و درستی تفکرواستدالل را بازمی نماید.تفکردرتعریف منطقـی، مرتـب   دیوار رابا آن می سنج
ساختن معلوم ها براي دست یافتن به مجهوالت است وبرهمین اساس است کـه تفکـر را پایـانی نیسـت چـون      

 مجهوالت را پایانی نیست.
فکرهمـان نظـم دادن بـه معلومـات     ازنظرمنطقی، مقدمات ومبادي درصورتی مولدنتیجه اندکه ترتیب ه یابنـدو ت 

 پیشین است.خطاي ذهن بردونوع میباشد:
 )ممکن است مبادي به مثابه مصالح ساختمان نادرست باشد.1
 )ممکن شکل وصورت تفکرواستدالل نادرست باشد.2

 مانندمغالطه ومقایسه کشورهاي جهان سوم با دکشورهاي جهان اول.
 مثال مبادي نادرست در منطق :

 اط انسان است.کبري : سقر
 صغري : هرانسانی ستمگراست.

 نتیجه سقراط ستمگراست.(نتیجه باطل است زیرا مبادي ومفروضات غلط است.)
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

مقدمه دوم دراین استدالل باطل است لذانتیجه باطل است.هرچند شـکل اسـتدالل درسـت اسـت چـون قیـاس       
 میباشدواصطالحاً بدیهی االنتاج میباشدامانتیجه غلط است.

 هیات و شکل نادرست در منطق:مثال 
 کبري : سقراط انسان است.
 صغري : سقراط عالم است.

 نتیجه : انسان عالم است.
صورتهاي ذهنی مجرد است بدون حکم یاگذراندن بی نظم صورت اشیاء درذهن اسـت ماننـدوجودآب.   : تصور

 نندسردي اباماتصدیق حکم ذهن میان تصورات است.چه در مقام اثباتی وچه در مقام نفی .ما
 تصوروتصدیق چندگونه اند:

.تصوربدیهی یاضروري : تصوري که فهمش نیازمند تفکرنیست تصوریاتصدیق بدیهی گفته میشودیعنی خودبه 1
 خودبراي ذهن حاصل میشود.

.تصورنظري یااکتسابی : تصوري که خودبه خودبراي ذهن معلوم نیست وحاصل شـدنش نیازمنـد تفکراسـت    2
 ریف ان می نویسیم مثلث سه ضلع متقاطع است.مانندمثلث که درتع

 اماتصدیق خودبردوشکل است : بدیهی ونظري
تصدیق بدیهی : هرگاه ذهن براي حکم میان دو تصور به واسطه ودلیل نیازمند نباشد تصدیق بدیهی اسـت.مانند  

 بزرگتر است. 4از5کل ازجزؤ بزرگتراست یا 
تصور به واسطه ودلیل نیازمند اسـت تصـدیق نظـري میباشـد      تصدیق نظري : زمانیکه ذهن براي حکم میان دو

 مانندزمین به دور خورشید می چرخد.
عامل اصلی دسته بندي فوق بساطت و ترکیب است.عناصرذهنی بسیط روشن وبدیهی است ماننـدحرارت ،امـا   

 عناصرذهنی مرکب نظري ونیازمند به تعریف است مانند انسان خوب.
نسان است. مثال امر کلی(اسم عام) خود انسان است. زیـرا قابـل انطبـاق بـر افـراد      درك مفاهیم کلی ؛ ویژگی ا

 کثیري است و حتی افراد غیر متناهی . در علم ما با کلیات کار داریم اما در زندگی روزمره با  جزئیات.
 منطق بیشتر با کلیات سرو کار دارد. بین دو امر کلی چهار گونه رابطه بر قرار است.

 تباین(جدایی) مانند انسان و درخترابطه  .1

رابطه تساوي (قلمروهاي یکسان) مانند انسان خندان زیرا هر انسانی می خندد و هر که می خندد انسان  .2
 است.
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

عموم و خصوص مطلق: هرگاه دو کلی به گونه اي باشد که یکی از آنها بر تمام افـراد دیگـري صـدق     .3
باشد دو کلی و نسبتشان را عـام و خـاص گوینـد ماننـد     کند ولی دیگري تنها بر برخی افراد آن صادق 

 انسان و حیوان. زیرا هر انسانی حیوان است و لی هیچ حیوانی انسان نیست.

عموم و خصوص من وجه: هرگاه دو کلی ضمن داشتن قلمرو مشترك، دو قلمـرو جـدا از هـم داشـته      .4
نسانها سفید اند و برخی سـفیدها  باشند رابطه عام و خاص من وجه است. مانند انسان و سفید. برخی ا

 انسان اند.

کلیات خمسه: هر مفهوم کلی مانند انسان، درخت و غیره نسبت به مصادیق و افرادش به یکی از اقسام زیر 
 است که عبارت اند از:

 عرض عام 5. عرض خاص    4. فصل    3. جنس    2نوع    .1

انسانیت. مانند خط که  ماهیت آن یک متصل یک بعـدي  نوع: تمام و عین ذات و تمام ماهیت افراد است. مانند 
 است.

 جنس: جزئی از ماهیت و ذات است و اعم از ماهیت است. ولی جزء اعم است. مانند حیوان بودن انسان.
فصل: جزء ذات و ماهیت افراد که مساوي ذات افراد است، و آنها را از انواع دیگر که تحت جنسی قائلند، جـدا  

 ق بودن که فصل انسان است یا در ریاضی متصل یک بعدي که جزء دیگر ماهیت خط است.می کنند مثل ناط
عرض خاص: صفت و حالتی است که بر ماهیت و نوعی خاص عارض می شود مانند تعجب کردن و خندیدن 
که مختص انسان است.و خارج از ذات انسان است(انسان با خنده انسان نمی شود) ولی مساوي بـا ذات انسـان   

 ت.اس
عرض عام: مثل راه رفتن که مختص همه حیوانات از جمله انسان است. که خارج از ذات افراد است ولی اعـم  

 از ذات افراد است. یعنی راه رفتن جزء ذات یا تمام ذات روندگان نیست.
 انواع پرسش براي تبدیل مجهوالت به معلومات:

 پاسخ به این پرسشها وظیفه علم فلسفه است.
. خـواص و حـاالت(کم و کیفیـت) مکـان،     4. هستی و وجود      3. چیستی و ماهیت   2. معناي لغوي     1 

 . علت و چرایی ایجاد اعم از فاعلی و غایی(حوزه مشترك علم و فلسفه)5زمان و وضع    
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 انواع تعریف درمنطق:

 الف) تعریف به حد        ب) تعریف به رسم
 ت است.تعریف به حد:شامل دو قسم

 تام و کامل: شناخت ذات اشیاء و اجزاي ماهیت مانند اجناس و فصول .1

 ناقص: شناخت ناقص است مانند تعریف انسان به عنوان جوهري بالنده و حیوان(اجزاي ماهیت شئی) .2

 تعریف به رسم: شامل دو قسم است. .3
 تام: دسترسی به احکام و عوارض به شکل متمایز .4

 عوارض به شکل غیر متمایزناقص: دسترسی به احکام و  .5

تعریف براي رسیدن به معلوم تصوري از طریق مجهوالت تصوري است. حجت یا برهان یـا اسـتدالل    .6
 براي رسیدن به معلوم تصدیقی از طریق مجهوالت تصدیقی است.

 تعریف چند ویژگی دارد.
 تعریف به اعم جایز نیست یعنی باید مانع باشد مانند مربع و دایره .7

 خص جایز نیست باید جامع باشدتعریف به ا .8

 تعریف به تباین جایز نیست .9

 تعریف دوري جایز نیست مانند مرغ و تخم مرغ که هیچ مجهولی را معلوم نمی نماید(دور باطل).10

 تعریف به اخفاء جایز نیست: در تعریف نباید به مفاهیم پیچیده تر رجوع شود و باید روشن باشد.11

  دفترچه چیست؟ نوت بوكتعریف به مساوي هم جایز نیست. مثال.12

حقیقت هرچیزي است که اشیاءدر ذات و ماهیت خود بدان نیازمندند. امر ذاتی نسبت به ذات به دلیل  ذات:
و اثبات نیاز ندارد و علت پذیر نیست. مثالً وقتی می گوییم انسان حیوان ناطق اسـت، انسـان نـوع یـا ذات     

 است.
 تعریف قضیه :

ول یا مفرد است یا مرکب .مرکب یا تام است یا ناقص . تام یا خبر است انشا. لفظ یا قول است یا مهمل . ق
خبر یا صدق است یا کذب .بنابر این قضیه عبارت است از قول مرکب تام خبري  که یـا صـادق اسـت یـا     

 کاذب .
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 قضایاي حملیه و شرطیه:
 قضیه بر حسب رابطه و نسبت حکمیه بر دو قسمت است.

ثبوت چیزي براي چیزي، علی خوابیده است. علی موضوع ذهن است. خوابیـده   حملیه: حکم می کنیم .1
حکم است به عبارتی قضایاي حملیه شامل موضوع  "است"محمول است که بار شده بر علی(موضوع) 

 و محمول است.موضوع جزء اول و محمول جزء دوم است.

ب است من می آیـم. دو طـرف   شرطیه: مفاد یک قضیه مشروط به مفاد قضیه دیگر است. اگر علی خوا .2
 قضیه شرطیه یک مرکب تام خبري است.

 شرطیه بر دو قسم است.   الف)متصله     ب) منفصله
متصله: یک طرف مستلزم دیگري است، بعد از برق صداي رعد می آید کـه بیـانگر نـوعی تـوازن و پیوسـتگی      

 است.
 یا زوج یا فرد. منفصله: بیانگر گسستگی و تعاند است. عدد یا جفت است یا طالق

 قضایاي شرطیه شامل مقدم و تالی است. مقدم جزء اول و تالی جزء دوم می باشد.
 

 گونه است. 2علوم بر 

 الف) علم حضوري                                          ب) علم حصولی

که بالفاصـله   علم حضوري به تفکر نیاز ندارد. چه محسوس و چه نامحسوس؛ یعنی دانسته ايعلم حضوري: 
 براي ما قابل فهم است. مانند عرفان عملی؛ شهود؛ حس ششم

ابـزار عبـارت انـد ازتصور؛تصـدیق؛تحدید(تقلیل)؛      4نیازمنـد تفکر؛تعقـل و ابـزار اسـت. ایـن      علم حصولی: 
 استدالل(جهت برهان)

 "است دانا توانا"به عنوان مثال: توانا بود هر که دانا بود که تقلیل آن به دو کلمه می شود
همان تصور ماست که هر دانایی توانا  "است "در تقلیل فوق دانا موضوع بحث ما است و توانا محمول است و 

 است.
کارکرد منطق جلوگیري از خطا در تفکر است. یعنی در تصور اشتباه نکنیم. در استدالل اشتباه نکنیم و بر اساس 

ات یا تصـدیقات آشـکارا و پیـدا در ذهـن اسـت. بـه       قواعد منطق تفکر کنیم. تفکر عزیمت یا حرکت از تصور
تصورات یا تصدیقات ناپیدا و نامشهود که در ذهن وجود ندارد؛ به عبارت دیگر حرکت از معلـوم بـه مجهـول    

 است. این عزیمت ترتیب و هیات می خواهد با معیارهاي درست که این معیارها را منطق به ما می دهد.
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

ناپیدا ؛ ترتیب تصورات و تصدیقات پیـدا اسـت. طریـق بدسـت آوردن      شرط وصول به تصورات و تصدیقات
تصورات ناپیدا؛ حد تام و مانند آن مثل حد ناقص و رسم تام و نـاقص اسـت. و راه بدسـت آوردن تصـدیقات     

 ناپیدا قیاس و مانند آن یعنی استقراء و تمثیل است.
 معناي عرض: 2

ه در تحقق خود نیاز به موضـوع دارد بـه عبـارت دیگـر     یک عرض در برابر جوهر: عبارت از موجودي است ک
هستی اعراض در غیر و براي غیر است.مانند: سپیدي اندر جامه؛(مانند رنگ لباس) جامه خود هست و سـپیدي  

 به واسطه جامه وجود دارد.
عرض در مدخل منطق : عبارت از مفهوم کلی است که پس از تمـام شـدن ماهیـت و کامـل شـدن ذات بـر آن       

 عارض می شود. و بر دو گونه است:عرض خاص و عرض عام
 عرض خاص مانند: خندان بودن بر انسان و عرض عام مانند : رونده بودن و حرکت کردن بر انسان

 معناي وجود و ماهیت:

 موجود یا وجود بر دو قسم است. 

 الف) واجب الوجود ب) ممکن الوجود

ـ واجب الوجود:  اده، غیـر معلـول داراي کمـاالت و فعلیتهـاي نامتنـاهی و      علت هستی موجودات از مجرد و م
 نامحدود هستی آن براي بقاي همه هستی ها ضروري است، محال است مفهوم نیستی بر آن وارد شود.

موجودي معلوم و وابسته به علت کماالت آن محدود، معدود، متناهی است و بدون علت هستی ممکن الوجود: 
 بر او عارض نمی شود.

 ممکنی از دو جزء ذهنی ترکیب شده است:هر 
 الف) کماالت و فعلیتها که وجود است

 ب) حدود و نهایتهاي کماالت شامل جنس و فصل که ماهیت است.
مثال: درخت، انسان، دیوار، آسمان یک وجه مشترك اصلی دارند که وجود است و یک وجه تمـایز دارنـد کـه    

 ماهیت است.
 ر ممکن الوجود وابسته به هستی آن باشد ماهیت، اعتباري و ساخته ذهن است.اصالت وجود: اگر آثار مترتب ب

اگر اختالف و دگرگونی به حدود و ماهیت هاي آنها باشد، و اختالف آثار نشانه آن است، ایـن آثـار گونـاگون    
 معلول ماهیت هاي گوناگون است که تعریف اصالت ماهیت است.
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 جایگاه منطق درحکمت:
 وال موجودات است که بر دو قسم است.: حکمت عملی و حکمت نظريحکمت دانستن اح

قسم می باشد. اخالق و فقه، تـدبیر منـزل، سیاسـت     3حکمت عملی وابسته به اختیار و اراده انسان است و بر 
 مدن؛ تفاوت این سه قسم از حکمت عملی در حوزه و میزان مشارکت انسان است.

حرکت ارادي انسان نیست. بر خالف حکمـت عملـی عبـارت انـد از:      حکمت نظري که هستی آنها به اختیار و
الف) منطق؛ دانستن احوال موجود براي علم دیگر ب) طبیعات یا علوم طبیعی ؛ که نیازمند علم به ماده در ذهن 
 و خارج است. ج) ریاضیات؛ که در خارج به ماده نیاز دارد د) الهیات؛ که در ذهن و خارج به ماده محتاج نیست

 منظور از خارج عالم ماده است.
 هدایت عقل نظري:

 مرتبه می دانند:4مراتب تکامل نفس آدمی از قوه به فعل و ازنقص به کمال را 

فاقدنقش است ،اما استعداد پذیرفتن هرمعقولی را داردو.عقل هیوالنی استعداد دریافت .عقل هیوالنی : 1

اولیات نام دارد که دربحث مقدمات قیاس اموري معقوالت نخستین را گویند.معقوالت نخستین درمنطق 

هستند که عقل به مجرد روبروشدن با آنها، آنها را تصدیق میکند.همین که موجودي داراي نفس عاقل 

باشد،ولو آنکه تعلیمی فرانگرفته باشد،آنها را تصدیق میکند.مانند کل بزرگتر از جزء است. دوچیزمساوي 

 استعدادکودك براي نقاشی.بایک چیزباهم برابرند.یا مانند

وقتی است که نفس ناطقه آماده تحصیل معقوالت دوم یامعارف اکتسابی ودانستنی هاي  .عقل بالملکه :2

درجه است.حرکت علت  180نظري است. از راه فکروحدس(گمان)میباشد.مانند زوایاي مثلث برابر

 حرارت است.

قوالت دوم را که اکتسابی هستند بدست می آورد عقل به کمک معقوالت اول وبدیهی، مع.عقل بالفعل : 3

ودر نفس ذخیره کرده و به آنها آگاهی می یابد.وهروقت بخواهد میتواند آنها را در ذهن خود 

 حاضرکند.مانند توانایی نوشتن؛یعنی دانستن روش نوشتن.

فس انسان است، در این مرحله عقل علوم را از عقل دیگري که بیرون از ن.عقل مصطفاد یا عقل مطلق : 4

که ما آن را عقل فعال می گوییم کسب میکند وبه مرحله کمال میرسد.مانندنسبت خورشید(عقل فعال)به 

 بینایی.

 مراتب تکاملی عقل عملی:

 .تهذیب ظاهر با عمل به تکالیف1
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 .تهذیب باطن با تخلیه یا پیرایش2

 .تحلیه وآراستگی(آرایش)3

 اطن منوط به هدایت است وتحلیه منوط به الهام است.تهذیب ظاهرمنوط به توفیق است.تهذیب ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به تعبیري عقل نظري تابع عقل عملی میشود.

 قضایادرمنطق:
وکذب درآن وجود دارد.ومنطق بحث آن از اینجا قضیه درمنطق خبري است که احتمال صدق 

 آغازمیگردد.موضوع منطق قضایاهستند.درمنطق جدید دسته بندي داریم؛گزاره ها سه دسته اند:
  rationalکذب انها هست -گزاره اي عقالنی که امکان صدق .1
  anti rational.گزاره هاي ضدعقل 2
  ir-rational.عقل گریز 3

 ؟زندگی بشر بیشتر در حوزه عقل گریز است.             
 .قضیه شرطیه2.قضیه حملیه       1قضیه برحسب رابطه ونسبت حکمیه بردوقسم است:

درقضیه حملیه حکم میکنیم به ثبوت چیزي براي چیزدیگري. مانندعلی خواب است. علی:موضوع 
 ؛خوابیدن:محمول ؛است:حکم

 توفیق

 هدایت

 عقل نظري

 عقل هیوالیی

 عقل بالملکه

 عقل بالفعل

 عقل مصطفاد

 عقل عملی
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

 ي حملیه دوبخش دارد:موضوع ومحمول.                                                                         حکم رابطه ونسبت است. قضایا
یا تعاندي  ؟یا تعاندي اثبات شود،قضیه موجبه است.امااگررابطه اعم از اتحادي یا  ؟اگررابطه اعم ازاتحادي یا 

 نقض شود،قضیه سالبه است.
یه مفاد یک قضیه مشروط به قضیه ي دیگر است.مانند اگرعلی خواب است من می قضیه شرطیه :در قضیه شرط

 آیم.
 قضایا رابطه ونسبت حکمیه: حملیه =موضوع +محمول +حکم

 ؟  شرطیه =قضیه +قضیه                                                                
 یاي شرطیه دو مورد است:متصله ومنفصله.دوطرف قضیه شرطیه مرکب تام خبري است.حال همین قضا

درقضیه متصله یک طرف مستلزم دیگري است.ماننداینکه بعداز برق صداي رعد می آید.اما درقضیه منفصله 
 نوعی گسستگی وتعاند بین دوقضیه دیده میشودواستلزامی وجودندارد.ماننداینکه عددیازوج است یافرد.

قی وشخصیه هستند،یامعنی کلی را به ذهن متبادر می سازند که به قضایاي حملیه دوگونه هستند؛یاجزئی،حقی
اینها قضایاي محصوره می گوییم.قضایاي محصوره خودبردودسته اند:محصوره کلیه:یعنی همه رادربرمی گیرد. 

 محصوره جزئیه:یعنی بعضی رادربرمی گیرد.
 محصورات اربعه:

 .موجبه کلیه؛مانند هرانسانی حیوان است.1
 کلیه؛مانند هیچ انسانی سنگ نیست..سالبه 2
 .موجبه جزئیه؛مانند بعضی حیوانات انسان اند.3
 .سالبه جزئیه؛مانند بعضی حیوانات انسان نیستند.4

 درمنطق سور گفته میشود.یعنی احکام سالیه وموجبه،کلیه وجزئیه هستند. "هر،هیچ وبعضی"به 
 احکام قضایا:

 ر است؛میان دوقضیه یکی از چهارنسبت ذیل برقرا
.تناقض:یکی کذب است ودیگري صدق.محال است هردو صادق یاکاذب باشد.مثال؛هرانسانی تعجب 1

 میکند.بعضی انسانها تعجب نمی کنند.
 .تضاد:هرانسانی تعجب میکند.هیچ انسانی تعجب نمیکند.2
 .تداخل: هرانسانی تعجب کننده است.بعضی انسانها تعجب کننده اند.3
 ضی تعجب میکنند.بعضی تعجب نمیکنند..دخول تحت التضاد: بع4
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 مهرـ مقطع: کارشناسی ارشد ـ استاد: دکتر امیر دبیري منطقدرس: 

بعبارتی دراین قضایا کذب هریک مستلزم صدق دیگري است اما صدق هیچکدام مستلزم کذب دیگري نمی 
 باشد.محال است هردوکاذب باشنداما محال نیست هردوصادق باشند.

صادق توضیح تضاد:صدق هریک مستلزم کذب دیگري است ولی عکس آن درست نیست محال است هردو 
 باشنداما محال نیست هردوکاذب باشند.

 توضیح تناقض: یکی کاذب ودیگري صادق است.محال است هردوصادق وکاذب باشند.
 قیاس:

وضع مجهول  "معلومات ومجهوالت"منطق حول حجت است.حجت یابرهان یعنی دستیابی به معلوم ازطریق 
 جهوالت برسه قسم است:ازطریق تکیه بر معلومات اولیه.این دستیابی به معلومات وم

 .جزئی به جزئی یامتباین به متباین،رابطه افقی،مانندتمثیل وقیاس فقها.1
 .جزئی به کلی یاخاص به عام یامشمول به شامل، که رابطه اینجا عمودي است واستقراء نامیده میشود.2
ی است که قیاس منطقی .کلی به جزئی ،عام به خاص،شامل به مشمول؛ رابطه آن ازباال به پایین است ونزول3

 گویند.
 قیاس بردوگونه است؛قیاس اقترانی،قیاس استثنایی.

 قیاس اقترانی:دراین قیاس هرقیاسی الاقل دوقضیه است.بعنوان مثال؛
 عالم مصوراست.(قضیه اول،مقدمه صغرا)

 هرمصوري حادث است.(قضیه دوم،مقدمه کبرا)
 پس عالم حادث است.(نتیجه)

 بر،مصور: حدمشترك.عالم:حداصغر،حادث: حداک
 آهن فلزاست،هرفلزي درحرارت منبسط میشود،آهن درحرارت منبسط میشود.

 آهن،موضوع است. حرارت،محمول است. منبسط شدن، حکم است.
 درقیاس اقترانی نتیجه بصورت پراکنده وناقص درصغرا وکبرا آمده است.

 استثنایی است.قیاس استثنایی:اگرنتیجه یکجا درمقدمتین قراربگیرد قیاس 
مقدمه اول قیاس استثنایی همواره یک قضیه شرطیه است.خواه منفصله و خواه متصله باشد.و مقده دوم یک 

 استثناء است.
 مثال:

 اگر آهن فلز باشد در حرارت منبسط می شود. لکن آهن فلز است پس در حرارت منبسط می گردد.


