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  مؤلفمقدمه 
 

لطفا پیش از هر کاری این مقدمه ضروری را به دقت مطالعه نمائید و البته مطالعه مجدد و مکرر و مراجعه به آن  

 رسد. نیز در طول دوره ضروری به نظر می

 

 کنکوریمقدمه اول : حرفهای پیش از   .1
 فلسفه و کالم اسالمی ی چرایی وجود درس حاضر در دروس رشته  -

درس منطق از درس های پایه ای در رشته ی فلسفه و کالم اسالمی است. روشن است که علوم فلسفی و کالمی  

منطق  که مبنایشان استدالل است، وابستگس تامی به منطق دارند که ابزار برهان آوری و استدالل است. هر چه فرد در  

 تبحر فزون تری داشته باشد در مباحث عقلی هم آگاه تر راه می پیماید و مصون تر. 

 در این رشته کارکرد درس حاضر -

منطق از آن رو که با راه های استدالل سر و کار دارد، نسبت به مباحث فلسفی و کالمی جنبه ی مقدمه ای دارد.  

طور دوره ی دکتری به تناسب سطح مباحث فلسفی به مباحث  لذا در دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد و همین 

 منطقی هم پرداخته می شود.  

 مقدمه دوم : حرفهای پس از کنکوری .2
 آینده مطالعات این درس پس از ورود به دانشگاه  -

منطق را خادم علوم یا ابزاری عمومی برای همه ی علوم دانسته اند که این به نوعی تاکیدی است بر کاربردی بودن  

مباحث این رشته. و از این رو فردی که در منطق ورزیدگی داشته باشد از این فن می تواند در بیشتر رشته ها بهره 

 ببرد.   

 معرفی منابع جانبی پس از کنکور برای مطالعه بیشتر  -

چون سطح مباحث طرح شده در این درسنامه شامل دوره ی عمومی منطق می شود، اکثر کتبی که با جهت گیری  

   عمومی و آموزشی نگاشته شده اند قابل استفاده هستند.

 منطق مظفر و شرح های مختلف آن  -1

 از دکتر قراملکی  2و  1منطق  -2

 منطق صوری از دکتر خوانساری  -3

البته در ویراست بعدی ان شااهلل مطالب کتاب های منطق دکتر قراملکی و منطق صوری با مباحث این درسنامه  

 تلفیق خواهد شد.  

 مقدمه سوم : حرفهای کنکوری .3
 معرفی منابع جانبی و تکمیلی این درس در کنکور )منابعی که اگر فرصت کردید(  -
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دانش منطق، دانشی ریشه دار در میان علوم اسالمی است و لذا آثار بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که می  

منطقی را ارتقاء بخشید. این کتاب ها کتاب های مناسبی  توان در کنار درسهای دانشگاهی با خوانش آن ها دانش  

 است.

 جوهر النضید از عالمه حلی ره -1

 منطق منظومه مرحوم سبزواری ره  -2

 شرح شمسیه از قطب رازی ره و .... -3

 توضیحاتی درباره چینش مطالب جزوه -

ه است که البته مبنای ما در نگارش  مطالب این درس نامه بر مبنای کتاب منطق تالیف آیت اهلل مظفر ره نگاشته شد

این درس نامه، شرح و ترجمه ی حجه االسالم دکتر شیروانی از این کتاب است. در کنار این منبع از کتاب تحریر  

منطق ایشان و برخی تلخیص ها از منطق مظفر استفاده شده است و در این جا بیشتر تالیف همان مطالب با شکلی  

 جدید مد نظر بوده است.  

 معرفی بهترین نحوه مطالعه  -

بی شک در منطق که جنبه ی کاربردی هم دارد، عالوه بر یادگیری قواعد منطقی باید کوشید تا با حل مسائل  

 نوعی ورزیدگی در خود ایجاد کرد تا قواعد منطقی و کاربست  منطقی متعدد و مرور چند باره ی قواعد منطقی، 

 مقدمه چهارم: آنچه در دست دارید   .4

 توضیحاتی درباره چینش مطالب جزوه -

درباره ی منابع این درس نامه که توضیحاتی بیان شد و درباره ی شکل و صورت آن هم این توضیح الزم است که  

سعی شده با تیترهای متعدد و تغییرات شکلی در تیترها امکان به یادسپاری و مرور بهتر مطالب فراهم گردد. البته در  

 موارد ان شاهلل افزایش خواهد یافت.   ویراست های بعدی این 
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   درآمد
 بیان برخی نکات مقدماتی نسبت به دانش منطق
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 1درس 

برخی مباحث مقدماتی نسبت به دانش  
 1منطق 

 در یک نگاه:

 منطق  به نیاز  -1

 منطق  علم تعریف -2

 علم و تعریف  اقسام  -3

 تصدیق  و تصور -۴

 آن اقسام  و  جهل -۵

 منطق  به  نیاز  -1
  نیازمند   انسان  کند. بنابراین،مى  خطا  فراوان  خود  تفکرات  در  آدمى   است،  انسان  وجود  در  فطرى  امر  یک   تفکر،  آنکه  با

  و   تنظیم  بر  ساخته،  رهنمون درست  استنتاج   روش   و  راه به  را او  و   کند، تصحیح  را   هایشاندیشه  و   افکار  که   است  ابزارى

 دهد. مى نشان  انسان  به را  کردن  فکر درست   شیوۀ «منطق علم . »گرداند آزموده  افکارش استوارسازى

   که است  آن کند، مى  خطا خود تفکرات در  هم  باز و آموزد،مى را  منطق علم انسان کهاین سرّ

 یابد، نمى دست  علم   آن ملکۀ به یا علوم  این فراگیرندۀ -1

   کند؛ نمى رعایت  را آن  قواعد  نیاز، هنگام یا و -2

 .افتدمى اشتباه به مصادیق و موارد  بر قواعد  آن  تطبیق در یا و -3

 منطق  علم  تعریف -2
  ابزارى   منطق  الفکر؛   فى   الخطأ  عن   الذهن  مراعاتها   تعصم  قانونیۀ  آلۀ : »اندآورده  منطق  علم  تعریف   در  که   روست این  از

 .   «داردمى مصون اندیشه در  لغزش از را  ذهن کارگیرى آن   به و کردن رعایت  که  است قانون  سنخ از

 است.  آلت  و  ابزار منطق،  -2-1
  بکار   علم،  آن  مسایل  شناخت  از  غیر  هدفى،  به  دستیابى  براى  که   شودمى  گفته  دانشها  از  دسته  آن  به  آلى  علوم

  فراگیرى  و   عام  صحیح   راههاى   بیان   دار عهده  زیرا   است؛  آلى  علم   یک  منطق  علم  شوند، در مقابل علوم اصالی.مى  گرفته 

 یابد. مى دست  نامعلوم  حقایق به آن، وسیلۀ  به اندیشه  و فکر   که است
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 اقسام علم  -۳

 حسیّه  علوم -۳-1
  فلسفى   و  عقلى  مسائل  ترینعمیق  به  تا   کندمى  شروع  محسوسات  از  که   است  بشر  علمى   درجات  از   درجه  نخستین

  و   عقلى  فلسفى، و  ریاضى طبیعى  دانشهاى  و  علوم جمیع به  رسیدن  براى  انسان   اصلى   سرمایۀ.  رسدمى  طبیعى  ماوراء   و

  کسب  قدرت هرگز  باشد،  احساسات   این  فاقد  کسى  اگر که است  حسّى  علوم   همین  معنوى  و  مادى  کلى،  و  جزیى  نقلى،

 .  داشت نخواهد هم  را علمى  مراتب سایر

 .هستند مشترك انسانها با  حیوانات مرحله  این در

 خیالى  علم  -۳-2
  فیلمبردارى   و   عکسبردارى  از   پس.  شودمى  انسان   نصیب  خیال   قوۀ  توسط  که   هایى دانش  و  علوم   از   است   عبارت  آن  و

  دهد  انجام  تصرفاتى  حسیّه  صور این  در  است  قادر   ذهن ذهن، در محسوسات  صور  انتقاش   و  محسوسات   از   نفس  و  ذهن

  از  حسّیه  صورت  فالن  که  کند  محاسبه  خود  پیش  خیال،  عالم  در  و  کند  مقایسه  دیگر  بعض  با  را  صور  آن  از  برخى  و

  گاهى  و مانند آن..  است آن   مثل  یا  ترروشن  تر،قوى  دیگر، نور  فالن از  روشنایى و  نور  فالن  یا .  است  بلندتر  صورت،  فالن

  را   جیوه  از   دریایى  مثال.  ندارند  وجود  خارج  در  هرگز  که  سازدمى  و  کرده  تصویر  اى خیالیه  موجودات  حسّیه   صور   این  از

   کند.مى تصویر ذهن  در

 .هستند مشترك انسانها با حیوانات از  اىپاره نیز مرحله  این در

 وهمى  علم  -۳-۳
.  کند ادراك  نیز  را  جزئیه  معانى  سلسله  یک  و   گذاشته  فراتر خیالیه  و  حسّیه  صور   محسوسات،  از  قدم  تواندمى  انسان

  که   کلّیه،  مقابل  در  جزئیه.  مادّى  نه  هستند  مجرّد  امرى  و  بوده  معنا   مقوله  از  که  امورى  یعنى  صور،  مقابل  در  معانى)

  این  در .  کندمى  ادراك   را  خود   والدین   محبّت   انسانى   کودك  مثال .(  کندمى  ادراك  عقل  برکت  به  را   کلّیه   معانى  انسان

   هستند. شریک  انسان با  حیوانات از  برخى نیز قدم 

 .است جزیى ولى مقدار، نه و است مادّه  داراى نه که  است آن وهمى  علم  ویژگى

 عقلى  ادراك  و علم  -۳-۴
  مرحله   آن   در   حیوانات  از   یک   هیچ   که   است   اختصاصى   مرتبه   یک   داراى   انسان  بگذریم،   که  پیشین   مشترکۀ   مراحل  از

 :شودمى بیان ذیال آن ویژگیهاى  که  است فکر و  عقل قوّه  مرحله، آن و  نیست شریک انسان با و نداشته حضور

  وجود   اىمرحله  آن   از  باالتر   اى، مرتبه  هر  بلکه   شود، نمى  منتهى   جایى  به   و  نیست   عقلى  ادراکات  براى  حدومرزى :  الف

 .دارد را  آن به رسیدن  توان بشر و  دارد

  انسان   حس  بساچه  زیرا.  است  ما  وهمى   و  خیالى   حسّى،  معلومات   و  ادراکات  مجموعۀ  مدبّر  و  مدیر  که  است   عقل:  ب

 .  کند خطا  ادراکش  در

 شود. مى انتزاع کلیّه  قواعد  و  معانى جزئیه، معلومات و مدرکات  از  که  است عقل  برکت به: ج
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  معلوماتى  از  و  گیردمى  نتایجى  آنها  از  و  کرده  مقایسه  یکدیگر  با  را  خیالیه  و  وهمیه  حسّیه،   مدرکات  و  معلومات:  د

 .  کندمى تبدیل معلوم به را  آنها و بردهپى  مجهوالت به اندوخته، که

 تعریف علم  -۴
  متوجه  حال  همین   در  و  ببندید  را  خود  چشم   آنگاه  بنگرید،  دارید  روى  پیش  در  که  کتابى  به  و  بگشایید  را   خود  چشم

  نگاه   را  کتاب   آن  و  ایدگشوده  چشم   همچنان   گویا  که  کنیدمى  مالحظه  .باشید  داشته  نظر  در  را  آن  و  باشید،   کتاب   همان

 .  است شکل همین به وضع  حواس، همۀ  در  .کنیدمى

  میان   فرقى  جهت  این  از  .   «انسان  نفس  در  اشیاء   صورتهاى  بستن  نقش»  از  است  عبارت  علم   یا  و  از این رو ادراك 

 :اندآورده علم  تعریف در  رواین از و . ندارد وجود آن  مختلف مراتب  در  انسان ادراکات و علوم

 العقل«   عند   الشىء صورۀ حضور »العلم 

 تصدیق  و  تصور -۵
 : صورت ذهنی بدون حکم است که دو قسم دارد تصور

 الف( یا صورت ذهنی صرف است مانند صورت ذهنی زوایای مثلث

 ب( یا صورت ذهنی حاصل از نسبتی است که وقوع یا عدم وقوع آن مورد تردید است.

مانند حکم نفس به این که زوایای مثلث برابر دو قائمه  صورت ذهنی مستلزم و همراه حکم نفس است.    تصدیق

است. در واقع تصدیق صورت ذهنی شیء است که مستلزم تصدیق نفس می باشد و تصدیق نفس الزمه ی آن صورت  

ذهنی است. از این نظر نام آن الزم)تصدیق( بر این ملزوم) صورت ذهنی( از باب تسمیه ی شیء به ملزوم آن گذاشته  

 شده است.

موضوع و    انیذهن است که پس از سه تصور )تصور موضوع، تصور محمول و تصور نسبت م  طیفعل بس  قینکته: تصد 
 .شودینسبت حاصل م نیمحمول( و حکم به ا

 تصدیق و  تصور  متعلق -۵-1
 . است «واقع با آن مطابقت عدم یا  و  مطابقت به اذعان و  حکم هنگام  جملۀ خبرى  در  واقع نسبت» تصدیق، متعلق

 :گیرد  تعلق ذیل  چهارگانه امور از یکى به است  ممکن تصور

 .گویندمى  ادات   آن  به  منطق   در   که  حرف،  و -شودمى  گفته  کلمه   آن   به  منطق   در  که- فعل  و  اسم   از  اعم   مفرد؛   لفظ -1

 . نیست کار  در تصدیقى  حالت دو این در که  چرا آن؛ توهم  یا و آن در شک هنگام  خبر  در نسبت-2

  لفظ   و  کالم  پس  در  واقعیتى  که  انشایى  امور  دیگر  و  استفهام  تمنى،  نهى،  امر،  مانند  انشایى؛  جملۀ  در   نسبت-3

  و  تصدیق  نتیجه  در  و  نیست؛ طرح  قابل  آن  مورد  در   خارجى واقعیت  با  نبودن  یا  و  بودن مطابق اساسا  رو این از  و  ندارد؛

 .بود نخواهد کار  در انشایى  جمالت  به نسبت اذعانى 

  ناقص   مرکبات  در.  شرطیه  جملۀ  طرفین   از  هریک   و  موصوف،  و  صفت   الیه،  مضاف  و  مضاف   مانند  ناقص؛  مرکب-۴

  هرکدام   « کرد  نتوانید   آن  حساب   هرگز»  جزا   جملۀ  نیز  و  ،    شرط  جملۀ   زیرا.  ندارد  دنبال   به  تصدیقى   و   اذعان   تصور،  هرگز

 .  است تصورى معلوم  یک 
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 تصدیق  اقسام  -۵-2
 :است قسم  دو بر تصدیق

  آن،   وقوع  عدم  و  وقوع  یعنى   خبر،  طرف   دو  از  یکى  به  دادن   رجحان  از   است   عبارت  تصدیق   زیرا  ظن؛   - 2،  یقین  -1

  است؛   یقین  باشد،   دیگر طرف  احتمال  نفى  با   همراه  دادن رجحان  این   اگر:  پس.  نباشد  یا  باشد  محتمل  دیگر  طرف  خواه

 .بود خواهد ظن  باشد، دیگر طرف ضعیف احتمال  وجود با  همراه اگر و

  است،   زیر  حالت  چهار  از  یکى  دهد،   روى  انسان  براى  است  ممکن  خبر  یک   با  مواجهه  هنگام  که  حاالتى  به بیان دیگر

 :نیست متصور  آن براى پنجمى   حالت و

  را   خبر  وقوع  عدم   آنکه  یا  و  ندهد؛  را   آن  کذب  احتمال  و  کند،  تصدیق  را  خبر  مضمون  انسان  اینکه  یعنى  یقین؛ -1

 .است تصدیق قسم  برترین این و . ندهد را آن صدق   احتمال و کند، تصدیق

.  بداند  محتمل  نیز  را  دیگر  طرف  حال  عین  در  و  دهد،  رجحان   را   آن  عدم  یا  و  خبر  مضمون  آدمى   اینکه  یعنى  ظن؛-2

 .است تصدیق اقسام ترینپست قسم،  این

 .دهد رجحان  آن بر را دیگر  طرف اما بشمارد، محتمل  را آن  عدم یا  و خبر مضمون انسان  اینکه  یعنى  وهم؛-3

 .خبر وقوع عدم   و وقوع احتمال  بودن برابر از  است عبارت  شک؛ -۴

 نکته 

 . روند مى شمار به  جهل اقسام از بلکه نیستند؛ تصدیق اقسام از شك و  وهم-1

  خواهد  ظن  آن  عدم  به  نسبت  باشد،  داشته  وهم  خبر  مضمون  به  نسبت  انسان   اگر.  یکدیگرند  عکس  همیشه  وهم  و  ظن-٢
  توهم   طرف،  یك   به   ظن  بنابراین،.  داشت  خواهد  ظن  آن   وقوع  به   نسبت  باشد،  داشته  وهم  خبر  وقوع  عدم  به   نسبت  اگر  و.  داشت
 .بود خواهد دیگر طرف

 آن   اقسام و جهل  -۶
  و  جمادات   بنابراین،.  آورد  بدست  را  آن  تواندمى  و  دارد  علم  براى  استعداد  که   کسى   در   است   علم  نبود  همان   جهل

  نامیم، نمى  جاهل  و   هستند؛  ادراك  و  علم   فاقد  زیرا  نامیم،نمى  عالم   را   آنها  امّا -عالم   نه  و  نامیم مى  جاهل   نه  را  چارپایان

 .دارند هم  با ملکه  عدم  و ملکه  تقابل جهل و  علم :  شودمى گفته  لذا  ندارند. نیز  را علم   تحصیل استعداد  زیرا

  بدیل   جهل،  باشد  علم  که   هرموردى  در   لذا  و  است،   علم   برابر  در   جهل  زیرا   است؛   قسم  دو   بر   علم،  همانند   نیز  جهل

 .  بود خواهد آن جایگزین و

 تقسیم جهل به تصوری و تصدیقی -۶-1
  در   یعنى   شود، مى  تصدیق  جایگزین  گاهى   و   باشد؛ مى  تصور  مورد   در   یعنى   شود،مى  تصور  جایگزین   گاهى   جهل   پس

 .نامید «تصدیقى جهل» را  دوم قسم  و «تصورى جهل» را  اول قسم  توانمى تناسب به بنابراین،. باشدمى آن مورد

 نوع   دو   این به  تصدیقى  جهل  خصوص   درواقع .مرکب  وجهل  بسیط   جهل :است  بردوقسم  جهل :گویندمى  دانان منطق

 .نیست متصور آن به نسبت مرکب  جهل و باشد، مى بسیط جهل  صورت به همیشه تصورى جهل  اما شود؛مى تقسیم
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   نیست.و قانونا مجاز  برداری شرعاًهر گونه کپی

 تقسیم جهل تصدیقی به مرکب و بسیط  -۶-2
  را  آن  که   بداند  یعنى  باشد؛  داشته  توجه  خود  نادانى   و   جهل  این   به  و  نداند،   را  چیزى آدمى   که   است   آن  بسیط   جهل

 وجود دارد. جهل  یک  فقط  واقع در  ما پس  داند؛نمى

  عالم  را  خود   بلکه  باشد،  نداشته   توجه  خود  نادانى  و  جهل   این  به  و  نداند،   را  چیزى  انسان   که  است  آن  مرکب  جهل

 است. ناآگاه و جاهل که  داند نمى انسان مواردى  چنین در. پندارد آن به

  این  به  جهل   دیگرى  و   واقع   به   جهل  یکى :  است  یافته   ترکیب   جهل   دو  از  زیرا   نامند، مى  مرکب   جهل   را  جهل  نوع  این

  این   زیرا  دارد؛  راه  تصدیق  مورد  در  تنها  مرکب  جهل.  است  آن  دیگر  قسم از  ناپسندتر  و  تر زشت  جهل،  از  قسم  این.  جهل

 .باشدمى اعتقاد با  همراه همیشه جهل نوع

 جهل مرکب از اقسام علم نیست.  -۶-۳
زیرا در علم صورت شیء نزد عقل حاضراست یعنی خود شیء، اما در جهل مرکب صورت چیز دیگری در ذهن  

 وجود دارد.  

 .  نیست-واقع  با مطابق اعتقاد معناى  به-علم  واقع،  در  اما پندارد،مى علم   را آن مرکب جهل دارندۀ  یعنی هرچند
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 2درس 

برخی مباحث مقدماتی نسبت به دانش  
 2منطق 

  

 در یک نگاه:  

 نظرى  و ضرورى  علم -1

 و مراحل آن فکر یا  اندیشه  تعریف -2

 منطق  بحثهاى از نمودارى  -3

 نظرى  و ضرورى  علم  -1
 :است دسته دو  بر تصدیق، و تصور یعنى  قسمش،  هردو با  علم

:  نیست  فکر  و  اندیشه  و  کسب  به  نیازى  آن  پیدایش   در   که   است  علمى   شود، مى  نامیده  نیز  بدیهى  که  ضرورى،- 1

  دو »  و  «است  جزء  از  تربزرگ  کل»   اینکه  به  ما  تصدیق  مانند  و  شىء،  مفهوم  و  عدم  و  وجود  مفهوم  از  ما  تصور  مانند

 .قبیل این  از قضایایى  و  «است دو  نصف یک،» و ،  « است کرده طلوع خورشید» و  ، «شوندنمى جمع هم با نقیض

  الکتریسیته؛   و  روح  حقیقت  از  ما  تصور  مانند:  است  فکر  و   اندیشه  و  کسب  نیازمند  آن  پیدایش  که  است  علمى  نظرى  -2

  علم   را  علم  این.  است  خورشید  گرد  بر  و  خویش  گرد  بر  حرکت  حال  در  یا  و   ساکن  زمین  اینکه  به  ما  تصدیق  مانند  و

 .نامندمى نیز « کسبى»

  که   توجه،  اسباب  از  یکى   با  انسان  است  کافى.  گرددمى  حاصل  فکر  و  اندیشه  بکارگیرى  بدون  امور  از  برخى  به  علم

  شده   یاد   مثالهاى   در   چنانکه  باشد،   فکرى   کار   وساطت   به  نیازى   آنکه بى  کند،   توجه  موردنظر  شىء  به  شد،   خواهد   بیان

  که   است   امور  از   برخى   اما.  نامندمى  بدیهى  یا   و   ضرورى  تصدیق،   خواه  و  باشد   تصور  خواه  را،   علم   نوع  این.  شد  مالحظه

  انسان  موارد  این  در.  جبرى  معادالت  نظیر  دارد،  فکرى  معادالت  و  عقلى  عملیات  و اجراى  اندیشیدن   به  نیاز  آنها   از  آگاهى

 .کندمى تحصیل را ( مجهوالت )  امور این به علم  دارد   که  معلوماتى یارى به

  ذهن   تا  است،   درست  اىگونه  به   آنها   سازىمرتب  و   تنظیم  و   دیگر  معلومات   به  تمسک  امورى  چنین   به  شدن   عالم  راه

 تصدیق،   خواه  و  باشد  تصور  خواه  را،  علومى  چنین.  گردد  منتقل  است،  نادانسته  و  مجهول  او  براى  آنچه  به  معلومات  آن  از

 .نامندمى کسبى  یا نظرى

 ضرورى  علم واجدیت انسان نسبت به  دربارۀ  توضیحى -1-1
  که   نکته   این  به   داشتیم   اىاشاره  و .  نیست  تفکر  و   اندیشه  نیازمند   آن  حصول   که   است  دانشى   ضرورى   علم :  گفتیم

 :است توضیح کمى  نیازمند نکته این  و سازد؛  موردنظر مطلب  متوجه  را خود توجه، اسباب از یکى  با باید  نفس
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  نشان   این .  است  ناآگاه   آن  از   و   دارد،   جهل   ضرورى   و  بدیهى   امر  یک  به  نسبت   توجه،  سبب   فقدان   اثر  در   انسان  گاهى 

  بر   اى خدشه  هیچ   نادانى   و   جهل   این.  باشد  آگاه   آنها   همۀ  از   و   بداند،  را   بدیهیات   همۀ   انسان  ندارد   ضرورتى  که   دهد مى

 .  سازدنمى وارد بدیهى بداهت

 اسباب توجه نفس  -1-2
 :است شرح بدین  نفس توجه اسباب 

  امور   ترینروشن  گاهى  که  چرا  است؛  الزم   بدیهیات  همۀ   در   سبب   این  وجود  :موردنظر  مطلب  به  توجه   و  انتباه  -1

 .ماندمى پوشیده توجهبى و  غافل انسان  از نیز

  در   گاهى  است  بیمار  ذهنش  که  کسى  زیرا  است؛  الزم  بدیهیات  همۀ  مورد  در  نیز  سبب   این  :  ذهن  سالمت  -  2

  یک   از   گاهى  و  طبیعى   نقصان   یک  از  گاهى  ذهنى   بیمارى.  ماندمى  عاجز  آن   درك  از  و   کند مى  شک   امور  ترینروشن

 .شودمى ناشى غلط تربیت یا عارضى بیمارى 

  المثل  فى .  محسوسات یعنى دارد، توقف  پنجگانه حواس بر که  است بدیهیاتى ویژۀ سبب  این : حواس  سالمت-٣

  علم   ناشنوا، انسان  همچنین است؛  دیدنى   امور از  بسیارى به علم  فاقد  است،  ضعیف  اشبینایى که  کسى  یا  و  کور  انسان

 .کندنمى  درك  را چشیدنیها  است،  ذائقه فاقد  که  کسى  و  صداها ندارد؛ به

  دهد  ترتیب  دارد، تناقض بدیهیات از  یکى با اشنتیجه که  را باطلى  دلیل ذهن  اینکه یعنى شبهه :  شبهه عدم -۴

 .شود  معتقد   آن  برخالف  یا  و  گردد،  مردد   بدیهى   امر  آن  در   نتیجه  در   و   کند؛  غفلت   است،  نهفته  آن  در  که  اىمغالطه  از  و

  فراوانى   گروه  اخبار  شنیدن  مانند  است؛   ضرورى  بدیهیات  از  بسیارى  حصول  براى  سبب  این  :عقلى   غير  فعاليت   -۵

  شهرى  دیدن  براى  انسان   تالش  و   تجربیات؛  در   تجربه  و   متواترات؛   در   است،   محال   دروغ  اخبار   بر  توافقشان  که   مردم   از

  طوالنى هاىتجربه و آزمایشها نیازمند آدمى امر، یک  به علم حصول براى اگر پس. محسوسات در صدایى، شنیدن یا و

  عملیات   و  فکر  نیازمند  آنکه   مگر  دهد، نمى  قرار  نظرى  علوم  زمرۀ  در  را  علم  آن   تنهایى  به  این  باشد،   پیگیر  عملى   تالش  و

 .باشد عقلى

 فكر   یا اندیشه   تعریف -2
  همان   مطلوب   و.  است  « مطلوب  به   دستیابى  براى  موجود  معلومات   در   عقلى  عملیات  اجراى »  فکر  یا   اندیشه   از   مراد

:  مجهول  و  معلوم   میان  عقل   حرکت :  از  است   عبارت  فکر  تر،دقیق  بیان  به.  است  ذهن   از  پنهان   و   مجهول غایب   به  علم 

 «.المجهول و المعلوم  بین العقل حرکۀ»

 مراحل فكر  -2-1
 :کندمى طى را مرحله پنج عقل   کند،مى برخورد( مجهول -)  مشکل  با وقتى  آدمى

 . (مجهول -)  مشکل با برخورد-1

 .است نوع کدامین از  داندنمى اما کندمى برخورد مشکل با  گاهى آدمى  که  چرا مشکل؛  نوع شناسایى -2

 .او نزد شده  بایگانى  معلومات به مشکل از  عقل حرکت-3
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  صالح   و  مشکل  با  متناسب  مقدمات  تنظیم  و  آنها  در  جستجو  براى  معلومات،  میان  دوم،  بار  براى  عقل،  حرکت-۴

 .آن حل براى

 .مطلوب سوى به کند،  تنظیم هایشدانسته  میان  از توانسته که  معلوماتى  از سوم، بار  براى عقل، حرکت-۵

  و  معلوم   میان   عقل   حرکت   از  مقصود  و   است؛   گانهسه  حرکات   یا   و   اخیر،  گانۀسه  مراحل   همین   حقیقت   در   فکر 

  بدون   اندیشه،  و  تفکر  حال   در   انسان   موارد   بسیارى   در.  است  گانه سه  حرکات   همین  آوردیم  فکر  تعریف  در   که   مجهول

 ولی افراد در فکر این پنج مرحله را طی می کنند. . گذاردمى سر پشت را  پنجگانه مراحل این توجه،

 قضایای حدسیتفاوت فكر و حدس و بداهت  -2-2

  از   مستقیما  حرکت  یک   با  و  است،  نخست  حرکت  دو  از   نیازبى  است،  برخوردار  حدس  نیروى  از  که  کسى  آرى،

  نخستین   و  است   الهام  نوعى  حدس:  گفت  توانلذا مى.است  همین  حدس   معناى   و.  شودمى  منتقل  مجهول   به  معلومات

  که  چرا  اند؛آورده  بدیهیات  شمار   در  را  حدسى  قضایاى  دانان، منطق  که   روستاین  از  نیز  و.  دهدمى  تشکیل  را  آن  مرتبۀ

  به  نیازى   آنکهبى  پذیرد،مى  صورت  مجهول   به  معلوم   از  دفعى   حرکت  یک  با   مشکل،  با  برخورد  هنگام   قضایا  این   به  علم 

  و  معلومات  به  رجوع  به  احتیاجى   نه  و  است،  مشکل  نوع  شناسایى   به  نیازى   نه  موارد  این  در .  باشد  داشته  فکرى  تالش

 .است آنها ترتیب و  تنظیم و  آنها در جستجو

  نظرى  دیگر شخصى  براى و است، بدیهى  شخص  یک  براى واحد قضیۀ  یک  گاهى: اند گفته  که  است دلیل همین به

  دو   از   یعنى   اندیشه،  و  فکر   از   را   او  که   است   برخوردار  حدسى   نیروى  از   اول   شخص  که  است   آن  بخاطر   این .  باشدمى

  نیازمند   آن   ساختن  معلوم  براى  مشکل  نوع  شناسایى   از  پس  که  دوم  شخص  برخالف  سازد؛ مى  نیازبى  نخست،  حرکت

 .است گانهسه حرکات  این

 منطق  بحثهاى از  نمودارى  -۳
  علوم  اما. است اندیشه و فکر قوانین  مجموعۀ منطق زیرا  نیازمندیم؛ منطق  علم  به نظرى علوم  تحصیل براى تنها ما

  کسب  به  آن  با  علم  طالب  که  دهد،مى  تشکیل  را  علم  جویندۀ  اصلى  سرمایۀ  بلکه  است،  حاصل  خودخودبه  بدیهى

 .  است بوده آن فاقد   تاکنون که  است نظریى  معلومات کسب،   این سود  و پردازدمى

  معلوم  خود  براى را  تصورى مجهول  آن،  کمک به  تا  کند مى بحث معرّف،  نام  به  تصورى، معلوم  از  گاهى  منطق  پس

  معلوم   خود  براى  را  نادانسته  قضایایى  آن،  یارى  به  تا  گویدمى  سخن  حجت،  نام  به  تصدیقى،  معلوم  از  گاهى  و  سازد؛

 .سازد

  بحث   که  آن،  قضایاى  مادۀ  ناحیۀ  از  دیگرى  و  آن،  تألیف  هیأت  ناحیۀ  از  یکى:  است  گونه  دو  بر  خود  حجت  از  بحث

  در   کتاب   این   در   مباحث  این  مجموع   و   دارد   مقدماتى   هرکدام،  حجت،   و   معرّف   بحث.  دهدمى  تشکیل   را   خمس   صناعات 

 :است شده  تنظیم  بخش شش

 .الفاظ مباحث : اول بخش

 .کلى  مباحث: دوم بخش

 .تقسیم بحث ضمیمۀ به معرّف،: سوم بخش

 .آن احکام  و قضایا:  چهارم بخش
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   نیست.و قانونا مجاز  برداری شرعاًهر گونه کپی

 .آن تألیف هیأت و  حجت: پنجم بخش

 .خمس صناعات: ششم بخش
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   نیست.و قانوناً مجاز برداری شرعاً هر گونه کپی

 

 بخش اول
 مباحث الفاظ
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   نیست.و قانونا مجاز  برداری شرعاًهر گونه کپی

 1درس 

 نیاز به طرح مباحث الفاظ در منطق 
 خوانيم: در این درس می 

 الفاظ  مباحث به نیاز  -1

 چهارگونه وجود برای اشیاء  -2

 الفاظ  مباحث  به نیاز -１
  نیز   الفاظ  احکام   و  احوال  از   است   الزم  معانى   به   رسیدن  براى  اما   است؛   معانى   به  مربوط  تنها   منطق  اهل  اصلى   غرض

  از .  پذیردمى  صورت  خاصى  لغت  و  زبان   توسط  غالبا  ایشان  میان  افکار  و  آراء   انتقال  و  مردم  با  تفاهم  که  چرا  شود؛  بحث

  ندارد،   خاصى  لغت  و  زبان  به  اختصاص   که   ،  « عمومى  جهت  یک »  از  لفظ  احوال  از  که  است   آن  نیازمند  منطقى  رو،این

   کند. بحث

  اگرچه   نیست،  خاص  زبان   یک   اهل  ویژۀ  منطق  علم  که  است   آن  اشنکته  «عمومى  جهت  یک  از : »گفتیم  اینکه  اما

  الم  داللت  از  بحث  مانند  دارد،   اختصاص  او   خود  زبان  به  که   شود مى  امورى   از  بحث  نیازمند   منطقى  نادرى   موارد   در

 عمومیت. بر عربى  زبان  در تعریف

 شدیدتر  و  تربزرگ  مراتب  به  نخست  حاجت  از   که  دارد،  خودش  خاطر  به  الفاظ  مباحث  به  نیز  دیگرى  نیاز  منطقى  اما

 است.

  آدمى   اندیشۀ   در   پیوند  این.  چیزند  یک   گویا   که  آنجا  تا   دارند   یکدیگر  با  استوار   پیوندى  معنا   و   لفظ  اینکه  توضیح 

  تخیل   با   همراه  غالبا   ما  اندیشۀ   اندیشیم،مى  امرى   دربارۀ  هرگاه   که   یابیم مى  خود  در   ما.  گذاردمى  اثر  خودش   و  خود   میان

  سان بدین  و   گوییم؛ مى  سخن   خود   با   کرده،  نفس   حدیث  کنیم مى  تخیل   که   الفاظى   با  گویى   تو .  باشدمى  الفاظ   تصور  و

  که   هنگامى  مانند   درست  بخشیم،مى  انتظام  آن  تفصیالت  و  معانى  به  آن  براساس  ساخته،  مرتب  خود  ذهن  در  را  الفاظ

 .گوییممى سخن کسى با

- امر  این  گردد،  دگرگون  او  بر  الفاظ  احوال  یا  و  شود،  لغزش  دچار  ذهنى  الفاظ  در  اندیشه،   حال  در  آدمى   اگر  پس

 .گذاردمى اثر وى  ذهنى انتقالهاى و افکار بر-معنا و لفظ  میان موجود ارتباط همان  بخاطر

  الفاظ  کلى و  عمومى  احکام با  خوبى به که  است فرض  دانشجو بر درست، افکار و هااندیشه چینش براى رو،این از و

  صحیح  افکار   تنظیم   در   آن   از   جستن  یارى   براى  و  منطق  علم   مقدمۀ  عنوان   به  است،   الزم  نیز   منطقى  بر  و  گردد؛   آشنا

 .بنشیند بحث به احوال این دربارۀ  خویش،

 چهارگونه وجود برای اشیاء  -２

  بسیارى   هستى  مثل  است  تکوین  عالم  و  خارج  جهان  در  و  ما  ذهن  از  خارج  در  اشیاء  وجود  منظور  :خارجى   وجود  -1

  جمادات،   نباتات،  حیوانات،  از  است  دور  بسیار   تو  از  یا  است  تو  نزدیکى  در  و  تو  سر  باالى  بر  و  تو  اطراف  در  که  چیزها  از

 و..... 

   نیست. ذهنیه مفاهیم  و خارجیه اشیاء  صور به  علم از  غیر  چیزى حقیقت در  ذهنى وجود :وجود ذهنی  - 2
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   نیست.و قانوناً مجاز برداری شرعاً هر گونه کپی

 .  نیستند معتبر اعتبار و جاعل  جعل  و واضع وضع  تابع و بوده حقیقیه وجودهاى از ذهنى و خارجى  وجود

مانند الفاظی که برای سهولت تفاهم با یکیدیگر برای اشیای اطراف خود و همچنین برای معانی    : لفظى   وجود -٣

 غیر حسی قرار میدهیم. زیرا:

 .کند احضار  مخاطبین یا  مخاطب  نزد را آن خود  چیزى هر تفهیم براى آدمى  که  دارد زحمت  و  رنج بسیار : اوال

  یافت   خارج  در  هرگز  که  ذهنیه  مفاهیم  مثل   باشد  احضار   قابل  تا  نیست  خارجى  شىء  حقایق،  از  بسیارى:  ثانیا

 .بویانید و چشانید  یا و شنوانید یا داد نشان مخاطبین به را  آن بتوان تا  شودنمى

  مخاطب  نزد  ندارد   قدرت   کسى  را   سبالن  کوههاى  رشته   مثال.  نیست  ممکن   خارجیه  اشیاء  از  بسیارى  احضار :  ثالثا

   کند. احضار

  تفهیم   یکدیگر  به  را  خود   مقاصد (  است  استفاده   و  افاده  طریق   ترینعمومى  و  آسانترین  که)   گفتار   راه  از   انسانها

 کنند. مى

  نیاز   براساس  را   لفظى   هر(  است   جعلى   و   وضعى   بلکه)  نیست   طبیعى   و   ذاتى   معانى  بر  الفاظ   این   داللت  که   آنجا   از 

  احضار   شنوندگان   ذهن  در   را  مطلوبه  و  مقصوده  معانى  آن  الفاظ  وساطت  با  آنگاه.  دهندمى  قرار  خاصى  معنایى  براى

 .  کنندمى تفهیم  دیگران  به را خود مراد وسیله بدین و کنند مى

  رابطۀ   است. این   متکلم  انسان   اصلى  هدف   که  معانى  به  رسیدن  براى  هستند  پلهایى   و   ابزار  و  آالت   الفاظ،   حقیقت،  در

  گویا  و  است  لفظ  همان  معنى   و  معنى   همان  لفظ   گویا  که  است  معانى  و  الفاظ  میان  تنگاتنگ   و  مستحکم  و  قوى  بسیارى

 .است. شده  احضار معنى خود  واسطه بدون  و مستقیما

  کند مى سرایت هم  الفاظ  به  معانى زیبایى و  زشتى قبح،   و حسن  که  اینست  معنا و لفظ  نزدیک بسیار ارتباط  شاهد

 .  ندارند تقصیرى  الفاظ کهحالى در  است متنفر زشت لفظ  شنیدن  از و برد مى لذت  زیبا لفظ  شنیدن  از آدمى و

  الفاظ  استفاده،  و  افاده  طریق  مهمترین  اینکه   با:  است  اعتباریه   وجودات   جملۀ  از  کتبیه  وجودات  :كتبى   وجود  -   ۴

  به   هم  الفاظ   امّا  زند،مى  دور   آن   محور  بر  تفهم   و  تفهیم   و   آورده  بحساب   استفاده  و  افاده  مدار   را   آنها   و  بود  کلمات   و

  گویند مى  سخن   باهم   لب  به   لب  که  شفاهى   برای مخاطبین   تنها  گفتگو  زیرا  نیست،   انسان  نیازهاى   همۀ  پاسخگوى  تنهایى 

  دریافت  از  آیندمى  بدنیا  بعدا   نبوده  عصر  آن  در که  کسانى یا  و  هستند  غائب  مجلس  آن  از   که انسانهایى  و  باشدمى  مفید

  و  برسانند  آیندگان به را  خویش افکار  و مقاصد  بتوانند انسانها  اینکه  براى رو،این از محرومند طریق این  از  گوینده مراد

   شدند. خطیه  نقوش و  خط اختراع  از ناچار  کنند  ایجاد  پیوند قیامت   تا  آینده و گذشته  میان

  کند مى  ایجاد  را  نقوش  و  خطوط  بالذات  و  اوال  نویسنده  البته  خط،  وجود  همان  لفظ  و  است  لفظ  وجود  خط،  گویا  پس

   آورد.مى پدید   را الفاظ  هاآن واسطۀبه و بالعرض و  ثانیا و

 هستند.  معتبر اعتبار  تابع که  هستند اعتباریه امور از  هم کتبیه وجودات

  احضارکنندۀ   کتبى  وجود   یعنى  است  ترتّب  اشیاء،  اربعۀ  وجودات  میان   حقیقت  در  کتابت  هنگام  که  است   گفتن  شایان 

  هستند   اشیاء   خارجیۀ  وجودات  از  حاکى  ذهنیه   معانى  و  هستند  مخاطب   ذهن  در  معانى  احضارکننده  الفاظ   و   است  الفاظ

 .کتبى وجود  چهارم و لفظى  وجود سوم و ذهنى  وجود دوّم  است خارجى  وجود اوّل  حقیقت در و
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   نیست.و قانونا مجاز  برداری شرعاًهر گونه کپی

 علت اصلی طرح مباحث الفاظ در منطقنکته: 

 معنى  همان  لفظ  گویا   که  اىگونهبه   دارد  وجود  مستحکمى  و  قوى  بسیار  بسیار  پیوند  و  تنگاتنگ  رابطۀ  معنى  و  لفظ  میان  خالصه
  را   کلمات  و  الفاظ  او  کهحالى  در  کندمى  القاء  مخاطبین  به  را  معانى  مستقیما  متکلم  گویا  و  هستند  یکى  هردو  و  لفظ  همان  معنى  و

 هستند   معانى  در  فانى  و  معانى  به  وصول  وسیلۀ  و  معانى  قوالب  الفاظ  لکن  فهماند،مى  را  خویش  مقاصد  آنها  واسطهبه  و  آورده  زبان  به
 .است کرده احضار ذهن در را معنا  خود گویا

 



 23  داللت و اقسام آن 

   نیست.و قانوناً مجاز برداری شرعاً هر گونه کپی

 2درس 

 اقسام آنداللت و 
 در یک نگاه:  

 داللت و اقسام آن -1

 وضعى  داللت اقسام  -2

 لفظى   داللت اقسام  -3

 داللت  تعریف  -１
  شود؛ مى  نامیده  «دال»  گردد، مى  منتقل  دیگرى  شىء  وجود  به  انسان  ذهن  آن،  وجود  از  آگاهى  هنگام  که  هرشیئى

 .شودمى خوانده « داللت»  گردد،مى حاصل  دال  براى که ویژگى  این و ،  «مدلول» دیگر  شىء آن و

  آدمى   ذهن  آن  وجود  به  علم   هنگام  که  باشد   اىگونه  به   شىء  اینکه   از  است   عبارت  داللت  شودمى  دانسته  باال  بیان   از

 . گردد«  منتقل دیگرى شىء  وجود به

 داللت   اقسام -２
  ذهن  در  شىء  دو  میان  که  است  استوارى   و  راسخ   پیوند  و   عالقه  این  سبب   به  دیگر،   شىء  به  شىء   یک   از   ذهن  انتقال 

  ذهن   از   بیرون  در   آنها   همراهى  و   شىء  دو   میان   مالزمه  به   علم   همان   که دارد  علتى   نیز  ذهنى   پیوند این.  باشدمى  برقرار

  داللت  گیرد، مى  نشأت   وضع  و   قرارداد   از  نیز  گاهى   و  است،  طبعى   گاهى   و  است،   ذاتى   گاهى   مالزمه   این   چون  و.  است

 .وضعى داللت و  طبعى داللت   عقلى،  داللت:  است شده دانسته   دسته سه بر

  مانند   باشد؛   برقرار   ذاتى  مالزمۀ   مدلول   و   دال   خارجى   وجود   میان  که   است  جایى   در   داللت   نوع  این:  عقلى   داللت-1

 . مؤثر و اثر

  که   اى مالزمه  یعنى  باشد؛   طبعى  مالزمۀ   شىء، دو  میان  مالزمۀ  که   است   جایى  در   داللت  گونهاین:  طبعى   داللت-2

   .دارد  اقتضا را  آن انسان  طبع

  اثر   در   نیز   و  کند، مى  تخلف  گاهى   بلکه   نیست،   همیشگى  و   عامّ   ملزوم   و   الزم  میان   تقارن  طبعى،   مالزمۀ   در   البته 

.  را گوناگونى  تحمل نه و  دارد، را  استثناء تاب  نه که مؤثر و  اثر مالزمۀ برخالف گردد؛مى مختلف مردم طبایع گوناگونى

  معموال  شرمسارى  هنگام  که  کسانى   همان   یا   و.  نشود  سرخ   آنها  چهرۀ  شرمسارى   هنگام  به  که  باشند  انسانهایى  بساچه

 .ندهد رخ آنها  در  رنگ  تغییر این گاهى  است ممکن شود،مى دگرگون   رخسارشان رنگ 

  احساس   هنگام   کندمى  اقتضا   مردم   از   برخى   طبع:  اینکه  جمله  از .  دارد  وجود  طبعى   داللت   براى  فراوانى  هاىنمونه 

 و .... ؛  «آه» بگویند رنجورى  هنگام و ؛  «آخ» بگویند  درد

 بر قرارداد  گیرد؛  نشأت قرارداد  و  وضع  از  شىء  دو  میان مالزمۀ که  است  جایى در   وضعى داللت  : وضعى  داللت -٣

  نیز  و   است؛   آن   از   حاکى   و   الفاظ   بر  دلیل   قرارداد،   بنابر  که  خطوطى   مانند   باشد؛  دیگرى   وجود   بر  دلیل   یکى،   وجود  اینکه 

  مانند  نیز  و  علمى؛  هاىرشته  سایر  و  هندسى   حسابى،  رموز  و  سیمبى  و  تلگراف  عالئم  و  گنگ،   انسان  مانند اشارتهاى
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  برقرار   شىء   دو   میان   اىمالزمه  چنین   بداند   انسان   اگر   پس   .است  شده  داده   قرار   ذهنى  معانى   براى  دلیل   که   الفاظى 

 .شد خواهد منتقل مدلول شىء  به او ذهن شود،  آگاه  دال  وجود  از آنگاه و است،

 وضعى  داللت اقسام  -2-1
 :است قسم  دو بر وضعى  داللت

 .باشد لفظ است، شده  تعیین  دال  عنوان به قرارداد  براساس آنچه که  است جایى در این و  :لفظى  داللت-1

  امور   و  تصویرها،  خطوط،  عالئم،  مانند   باشد؛   لفظ   از  غیر  چیزى  دال،   که   است  جایى   در   این  و  :لفظى   غير  داللت-2

  به  راه  جهت  تعیین  یا  و   مسافت  اندازۀ  بیان  براى  جاده  در  که  تابلوهایى  و  علوم،  رمزهاى  و  عالمتها  مثل  آن،  به  ملحق

 .آن غیر  و شده، نصب شهرى  یا و محل سوى

 و اقسام آن  لفظى  داللت -2-2
  همان -معنا به لفظ  از  انتقال  علت :دیگر تعبیر به و-معنا  بر لفظ  داللت   علت  و سبب  شودمى دانسته  پیشین  بیان  از

  مالزمۀ   از  برخاسته   شد،   معلوم   چنانکه  پیوند،  این   و.  باشدمى  برقرار   معنا  و   لفظ  میان  ذهن  در   که   است  استوارى   پیوند

  تعریف   چنین  را   لفظى   داللت  توانیم مى  اساس  این  بر.  باشدمى  مالزمه   آن   به  عالم   که   است  کسى  نزد  دو   آن   میان  وضعى 

 :کنیم

  به  است،  کرده  بیان  را  لفظ   آن  متکلم، بداند  انسان  اگر  که  باشد  اىگونه به  لفظ آنکه از  است  عبارت  لفظى  داللت  »

 . «برد  پى  لفظ  آن  از شده  مراد  معناى

 :است مختلف گونۀ و  وجه سه  بر معنا بر لفظ  داللت

  لفظ   مدلول  یعنى  باشد؛  مطابق  آن  با  و  کند، داللت  لهموضوع  معناى  تمام  بر  لفظ  که صورتبدین  :مطابقت  گونۀ-1

  و  آن   داخل  نقشهاى   و  خطوط  و  برگها   همۀ  که   آن،   معناى  تمام  بر  کتاب  لفظ  داللت  مانند  باشد،  یکى  آن  لهموضوع  و

 . ناطق« حیوان» یعنى آن،  معناى  تمام  بر انسان لفظ داللت   مانند  و شود؛ مى شامل  را  آن جلد نیز

  .کندمى تطبیق  هم  بر معنا  و لفظ   زیرا نامند، مى  «تطابقى» یا  و  « مطابقى»  داللت را آن  باشد، گونهبدین داللت  اگر

  نحوۀ   این  براى  اصل  در  معانى  براى  الفاظ  وضع  و  دهد،مى  تشکیل  را   الفاظ   اساسى   و  اصلى   داللت  داللت،   نحوۀ  این

 .است داللت

  داللت   دارد،  قرار  لهموضوع  معناى  ضمن   در  که   له،  موضوع  معناى  از  قسمتى  بر  لفظ  که   شکل  بدین   :تضمن  گونۀ-2

  زیرا  است؛  مطابقى  داللت بر  فرع تضمنى  داللت  آن؛  جلد بر فقط  یا  و آن،  برگهاى  بر تنها کتاب  لفظ   داللت مانند  کند؛ 

 .پذیردمى صورت  لهموضوع معناى کل بر آن  داللت از پس لهموضوع معناى جزء  بر لفظ  داللت
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  آن  با همراه اما  له،موضوع  معناى از بيرون  كه كند  داللت  معنایى بر  لفظ كه  صورت بدین : التزام گونۀ-٣

  آنچه   بر  لفظ  داللت  زیرا  است؛  مطابقى   داللت  بر  فرع  نيز  التزامى   داللت.  قلم  بر  قلمدان  داللت  مانند  است،

 .باشدمى  لهموضوع معناى خود  بر داللت از پس   است، لهموضوع معناى از بيرون

 التزامى  داللت شرطنکته: 

 ذهن در وقتى، تا دو،  آن میان خارجى تالزم بنابراین،. باشد تقارن و تالزم آن، از بیرون معناى و لفظ معناى میان  ذهن در -1
 .شد نخواهد منتقل دیگرى به یکى از ذهن نباشد، برقرار ذهنى تالزم شىء دو میان اگر  زیرا کند؛نمى کفایت است، نکرده رسوخ

 بدون لفظ، معناى تصور هنگام ذهن که معنابدین باشد؛ بیّن و روشن آن، از بیرون معناى و لفظ معناى میان موجود تالزم -٢
 .گردد منتقل  آن الزم  به دیگر، شىء وساطت به نیاز
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 ٣درس 

 الفاظ مات یتقس
 نگاه:  در یک 

       تقسیمات الفاظ

 الفاظ  تقسیمات  -１
   دارد. عام  تقسیم چند  کند، مى داللت  آن بر که  معنایى  به توجه با-مهمل لفظ  برابر در -مستعمل  لفظ 

   معنایش،  به توجه با لفظ 

   شود؛مى  لحاظ تقسیم  در   است، لفظ یک که  جهت  آن از گاهى -1

   است؛ لفظ  چند که  جهت آن  از گاهى   و -2

 .لفظ  چند یا است لفظ یک  آنکه از نظرقطع  با است، لفظ  که  جهت آن  از گاهى   و -3

 مجاز   و حقیقت   مرتجل، منقول، مشترك، مختص، -1-1
  مالحظه   معنایش   با  ارتباط   در   اگر   دارد،   داللت   پیشین  گانۀ سه  داللتهاى   از   یکى   با  خود  معناى   بر  که   واحدى  لفظ 

  و  شود؛ مى  نامیده  «مختص»  صورت   این  در   که   است،   واحد  لفظ یا   آن   معناى  زیرا  بود؛  نخواهد  بیرون   حال  پنج  از  شود

.  مجاز  و  حقیقت  مرتجل،  منقول،  مشترك،:  است  نوع  چهار  بر  است،  متعددى  معانى  داراى  لفظى که  و.  است  متعدد  یا

 .باشدمى قسم  پنج   بر معنایش  با  رابطه در  واحد  لفظ بنابراین،

 .حیوان و آهن: مانند دارد،   اختصاص  معنا  همان  به نداشته، معنا  یک   جز  که است  لفظى :مختص-1

  نه  اند،گرفته  قرار   لفظ  له موضوع  یکدیگر  عرض   در   معانى   آن   و  دارد،   معنا   چند  یا   دو  که   است   لفظى   :   مشترك-2

  کامال   معانى  آن  از  هریک   براى  لفظ  وضع  نشده،  لحاظ  آن  دیگر  معناى  معنا،  یک   براى  لفظ  وضع  در  و  هم،  طول  در

 .عربى در  عین  لفظ  و  فارسى  در مهر و شیر  لفظ مانند است، دیگر  معناى  براى وضعش از مستقل 

  تفاوت   این   با  مشترك،  لفظ  مانند   است،   شده   وضع   معانى   آن   همۀ  براى  و  دارد   معنا   چند   که   است   لفظى   :منقول-٣

  دو   میان  مناسبت   دوم   وضع  در   و  است،   دیگر  معناى  براى  آن   وضع  از  پس   معانى  از   برخى  براى  منقول   لفظ  وضع  که

  معنا،   آن  تناسب  به  اسالم  دین  در  آنگاه  و  بود،  شده  وضع  دعا   براى  ابتدا  که  «صلوۀ»  واژۀ  مانند  است،  شده  لحاظ  معنا

 .  شد داده  نقل معنا  این  به و وضع  است، آن  مانند  و  سجود و رکوع و  قیام  از مرکب که  خاصى  عمل براى

 .است قبیل این  از رود، مى بکار صناعات و  علوم  صاحبان نزد و شرع ،عرف  در  که  هایىواژه بیشتر 

   ناقل،  اگر. شودمى داده نسبت داده، نقل را  آن که  کسى  به منقول،  واژۀ

 .  عربى  در طائره و سیاره  لفظ  مانند شود؛مى گفته  عرفى منقول  آن به مردم باشد یعنی تودۀ  عام   عرف -1

  فیلسوفان،   و   ادب   اهل  دانان، منطق  متدینان،   عرف  مثل  مردم باشد،   از   خاصى   خاص یعنی گروه  عرف  ناقل،   اگر   و   -2

 . شودمى گفته فلسفى  یا  ادبى منطقى، شرعى،  منقول: آن به
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  لحاظ   معنا   دو  میان   مناسبت   مرتجل،  لفظ   در   که   تفاوت  این  با   است،  منقول  لفظ   مانند  مرتجل   لفظ    :مرتجل  –  ۴

 .است قبیل این از  شود،مى وضع  اشخاص براى که  نامهایى بیشتر. است نشده

  و   است،  شده  وضع  آنها  از  یکى  براى  تنها  اما  شود،مى  استعمال  معنا  چند  در  که  است  لفظى  : مجاز  و  حقيقت - ۵

  استعمال  اما   رود؛ مى  بکار   دارد،   وجود   نخستین  له موضوع   معناى   و   آنها  میان   که   تناسبى   و   پیوند   بخاطر   معانى   دیگر  در

  در   لفظ:  شودمى  گفته  موردى   چنین   در.  شود  آن  براى  لفظ  وضع   موجب  که  ندارد  شیوع  چندان   معانى   دیگر  در   لفظ 

 .باشدمى « مجاز» دوم  معناى در  و است، « حقیقت» نخستین  معناى

 .شودمى خوانده «مجازى معناى » دوم معناى و  ،«حقیقى معناى» نخستین  معناى

  معناى   نیز  و  برگرداند،  حقیقى  معناى  از  را  لفظ  که  است  اىقرینه  نیازمند  همواره  مجازى   معناى  در  لفظ  استعمال

 :  دارد  نقش دو قرینه  پس. سازد مشخص مجازى معانى  سایر  میان از را موردنظر مجازى

   است، نکرده مراد  را  حقیقى معناى  متکلم  دهدمى نشان  اینکه  یکى -1

 .است گوینده مقصود آن کدامین   لفظ، مجازى   معانى میان در سازدمى مشخص آنکه دیگر و -2

  :تعیّنى منقول و تعیینى منقول -1-2 

  باشد داده نقل  جدید  معناى  به قدیم   معناى   از را  لفظ این  قصد  و اختیار  با  معینى ناقل  که  است آن  تعیینى منقول

  براى   را   لفظ   این   معیّنى   مخترع   یا   اىویژه  فنّ   صاحب  یا   دانشمند   که   مختلفه   فنون  و  علوم در   منقوله   الفاظ   بیشتر   مانند 

 .است داده  قرار جدید  معناى

  قصد   بدون   قرینه  کمک   به  حقیقى  معناى   غیر  در   را  لفظ  آن  مردم  بلکه  ندارد،   معینى   ناقل   که  آنست  تعیّنى   منقول

  که   آنجا   تا   شده   مشهور  و   االستعمال  کثیر   معنا   آن   در  این لفظ   مرور   به  سپس   اندکرده  استعمال   نقل   و   تعیّنى  وضع

  شدن   حقیقت  مانند   کند.  مى  تبادر  مجازى   معناى  همین  االطالق   عند  و  افتاده   جلو  حقیقى  از   مجازى  معناى  سرانجام

   ندارد.  تعیینى  وضع  وگرنه  است   استعمال  کثرت  اثر  در   که  مخصوصه  عبادات   در  حج  و  صوم  و  خاصه   عبادت   این  در   صلوۀ


