
  علم منطق
  یازدهمدرس 

  

  

  مباحث استدالل

  )حّجت(

  

از آغاز مباحث این کتاب دانستيم که مهمترین نتایج علم منطق                   

  : عبارتند از 

بيان  :    ارائه قواعد و قوانين الزم برای تعریف صحيح ؛ یعنی                :  الف

راه های درست ، برای پی بردن به مجهوالت تصّوری در پرتو                        

  .معلومات تصوری

ئه قواعد و قوانين الزم برای استدالل صحيح ؛ یعنی تبيين               ارا  :  ب

روش های درست ، برای آگاه شدن از مجهوالت تصدیقی ، در پرتو               

  .معلومات تصدیقی
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اّما در این درس    .  در مباحث پيشين ، به توضيح بخش اول پرداختيم         

: و دروس آینده ، به بحث و بررسی پيرامون بخش دوم ، یعنی                      

  . ، خوهيم پرداختو اقامه حّجت مباحث استدالل 

  :شيوه های استدالل از دیدگاه علم منطق عباتند از 

   .قياس  -

 .استقراء -

 .تمثيل -

در ابتداء ، به شرح و بيان قياس می پردازیم ، و سپس مباحث                 

. مربوط به استقراء و تمثيل را از نظر گرامی شما می گذرانيم                

  .انشاء اهللا

 

   قياس

 

سخنی متشّکل از چند قضّيه که مرتبط با    ":  قياس ، عبارت است از      

  ".یکدیگرند و قبول آن ها ، ذاتا مستلزم سخنی دیگر می باشد

  :مثال 

  ".هر فلّز بر اثر حرارت ، منبسط می شود"؛ " آهن ، فلّز است"

  .پس آهن بر اثر حرارت ، منبسط می شود: نتيجه 
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ست؛ در مثال فوق ، مجموعه متشّکل از دو قضّيه نخست ، قياس ا             

، )  یعنی بدون نياز به مقّدمه ای خارجی         (و پذیرفته شدن آن ذاتا        

  .مستلزم نتيجه یاد شده می باشد

  

   و نتيجه کبرا،صغرا 

مقّدمه در  .  می نامند "  مقّدمه"قضایای تشکيل دهنده قياس را          

  :قياس بر دو قسم تقسيم می گردد 

  صغرا  -

 کبرا -

ت که در صدد    صغرا ، مقّدمه ای است که در بر گيرنده جزئی اس          

  .استنباط حکم آن در پرتو قياس هستيم

، در بر    ")  آهن ، فلّز است     :  "یعنی  (در مثال باال ، قضّيه اول           

است که می خواهيم حکم آن را با استفاده از               "  آهن"گيرنده  

بنا بر این ، قضّيه مذکور ، صغرا           .  قياس یادشده ، بدست آوریم     

  .ناميده می شود

 که تشکيل دهنده قاعده کّلی است       کبری ، آن مقّدمه ای است     

که در قياس ، بر جزئی مورد نظر ، منطبق می شود ، تا حکم آن        

  . روشن گردد

  ".هر فلّزی بر اثر حرارت ، منبسط  می شود"مانند قضّيه 
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 سخنی  را  که  با  اجراء  عمل قياس  حاصل  می گردد ،                             

منبسط  پس آهن  بر اثر حرارت ،              "مانند  .    می نامند "  نتيجه"

  ". می شود

  حدود قياس

  :حدود قياس عبارتند از 

  حّد اصغر  -

 حّد اکبر -

  حّد وسط  -

  .  می نامند"اکبر" ، و محمول آن را "اصغر"موضوع نتيجه را 

قياس ای   صغر ،    مقدمه اى آه مشتمل بر اصغر است         بنا بر این ،       

  . آنى  ا، آبر  و مقدمه اى آه مشتمل بر اآبر استاست

صغرا و کبری تکرار می شود و موجب ارتباط و پيوند            حّدی که در    

  ناميده     "حّد وسط "ميان حّد  اصغر  و  حّد  اکبر  می گردد ،                       

  .در مثال مذکور" فلّز"مانند . می شود

  تقسيم قياس به اقترانی و استثنایی

قياس را به اعتبار هيئت و صورت آن ، به دو قسمت  تقسيم                     

  :نموده اند 

  .قياس اقترانی  -

 .قياس استثنایی -
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درصورتی که اجزاء عبارتی که نتيجه قياس را تشکيل می دهند،           

به طور پراکنده بيان شده     )  یعنی صغرا و کبرا   (در مقّدمه های آن     

  .باشد ، آن قياس را اقترانی می نامند

  :مثال 

  ".پيامبران ، انسان هستند"

  ".هر انسانی می ميرد"

  ".پيامبران می ميرند: "نتيجه 

و "  پيامبران:  "ن مثال ، اجزاء تشکيل دهنده نتيجه ، یعنی            در ای 

، به صورت پراکنده در مقّدمه اول و مقدمه دوم ، به             "  می ميرند "

  .صورت پراکنده بيان شده است

اما در صورتی که عبارت تشکيل دهنده نتيجه یا نقيض آن در                   

مقّدمات قياس به نحو صریح بيان شده باشد ، آن را قياس                      

  . می نامنداستثنایی

   :1مثال 

  ".اگر سعيد ، راستگو است ، سخنش پذیرفته است"

  ".لکن سعيد ، راستگو است"

  ".سعيد ، سخنش پذیرفته است: "نتيجه 

  .در این مثال ، نتيجه به صورت صریح ، در مقّدمه اول آمده است

   :2مثال 
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  ".اگر زحل ستاره است ، از خودش نور دارد"

  ".داردلکن زحل ، از خودش نور ن"

  ".زحل ، ستاره نيست: "نتيجه 

  .در این مثال ، نقيض نتيجه ، عينا در مقّدمه اول بيان شده است

اما مقّدمه  .  مقّدمه اول در قياس مذکور ، یک قضّيه شرطّيه است         

  .دوم ، یک استثناء می باشد

  

  تقسيم قياس اقترانی به حملی و شرطی

کيل شده باشد   در صورتی که قياس اقترانی ، از مقّدماتی تش           

که همه آنها قضّيه حملّيه باشند ، آن قياس را در اصطالح ،                     

  . قياس حملی می نامند

  : مثال 

  ".مّریخ ، سّياره است"

  ".همه سّياره ها از خود نور ندارند"

  ".مّریخ ، از خود نور ندارد: "نتيجه 

اما در صورتی که قياس اقترانی ، از مقدماتی تشکيل گردد که               

، یا یکی از آنها قضّيه شرطّيه باشد ، آن قياس را                    همه آنها    

  .می نامند" شرطی"

  : 1مثال 
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  ".هرگاه انسان ، پارسا باشد ، راستگفتار است"

  ".هرکه راستگفتار باشد ، رستگار است"

 ".هرگاه انسان پارسا باشد ، رستگار است: "نتيجه 

   :2مثال 

  ".آهو ، حيوان است"

  ". مؤّنثهر حيوان ، یا مذّکر است یا"

  ".آهو ، یا مذّکر است یا مؤّنث: "نتيجه 

  

  

 استدالل
)حّجت(  

 

 قياس
 

 تمثيل
 

 استقراء

 

 استثنایی
 

 اقترانی

 

 شرطی
 

 حملی

   

***** 
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