
  علم منطق
  درس شانزدهم

  

  

  صناعات پنجگانه
  

نوع قضایای تشکيل دهنده     :  یعنی  (قياس را به اعتبار ماّده آن         

  :، بر پنج قسم به شرح ذیل تقسيم کرده اند ) مقّدمات آن

  .برهان  -

 .جدل -

 .خطابه -

 .شعر -

 .مغالطه -

  .می نامند" صناعات پنجگانه"این اقسام قياس را ، 

ادشده ، باید پيش از هرچيز ، به         برای توضيح هریک از صناعات ی     

شرح و تبيين انواع قضایایی که به عنوان مقّدمات و ماّده قياس               
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این انواع مقّدمات قياس را       .  به کار برده می شوند ، بپردازیم           

  .می نامند" مبادی قياس"

  

  مبادی قياس

  

  :مبادی قياس را به هشت قسم به شرح ذیل تقسيم کرده اند

  .یقينّيات  -

 .مظنونات -

 .مشهورات -

 .وهمّيات -

 .مسّلمات -

 .مقبوالت -

 .مشبهات -

 .مخّيالت -

  

  :اینک ، به شرح هریک از مبادی یاد شده می پردازیم 
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  یقينّيات

  

مقصود از یقينّيات در اینجا ، قضایایی هستند که به آنها اذعان و               

اعتقاد قطعی داریم و مطابق با واقع هستند ، و غير قابل ابطال               

  .می باشند

ین ، امور ظّنی و جهل مرّکب و امور تقليدی ، از گردونه                 بنا بر ا  

  .یقينّيات ، بيرون هستند

  :یقينّيات ، بر دو قسم است 

  .قضایای یقينّيه بدیهيه  -

 .قضایای یقينّيه نظرّیه که به بدیهيات منتهی می شوند -

 

قضایای یقينّيه بدیهّيه ، بر شش قسم به شرح زیر ، تقسيم                  

  :می شوند 

  .اّولّيات  -

 .هداتمشا -

 .تجربّيات -

 .متواترات -

 .حدسّيات -

 .فطرّیات -
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  :در اینجا به شرح هریک از اقسام بدیهّيات می پردازیم 

  اّولّيات

قضّيه اّولّيه عبارت است از قضّيه ای که بدون نياز به سبب                      

خارجی ، مورد اذعان قرار می گيرد و عقل انسان با تصّور طرفين             

  .آن قضّيه حکم می کندآن و نسبت ميان آنها ، به صّحت و صدق 

: یا اینکه     ".  کّل ، از جزء بزرگتر است          :  "مثل اینکه بگویيم       

  ".اجتماع نقيضين محال است"

  

  مشاهدات

مشاهدات ، عبارتند از قضایایی که بوسيله حواّس ظاهری یا                

  .باطنی ، مورد اذعان عقل انسان قرار می گيرند

  :بنا بر این ، مشاهدات بر دو قسم تقسيم می شوند 

بينایی ،   (یعنی قضایایی که با حواس ظاهری              .  حّسيات  -1

،  ادراک   می شوند       )    شنوایی، بویایی ، چشایی ، و بساوایی      

. و عقل انسان به واسطه حّس ، به صّحت آنها حکم می کند                 

 : مثل اینکه بگویيم 

  ".خورشيد می درخشد"

، مورد ادراک و     یعنی قضایایی که با حّس باطنی         .  وجدانيات  -2

 :مثل اینکه بگویيم . اذعان عقل قرار می گيرند

  ".م ، تشنه و گرسنه می شومن"
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  تجربّيات

تجربّيات ، عبارتند از قضایایی که پس از مشاهده مکّرر تحّقق                

  .آنها ، عقل انسان به صّحت و صدق آنها حکم می کند

هده مثل اینکه پس از آزمایش مکّرر بر روی اقسام فلّزات و مشا             

  :انبساط آنها بر اثر حرارت بگویيم 

  ".هر فلّزی بر اثر حرارت ، منبسط می شود"

  

  متواترات

متواترات ، قضایایی هستند که به خاطر کثرت شنيدن آنها از                  

گروه بزرگی از مردم که عادتا توافق آنها بر دروغگویی محال                   

  :مثل اینکه بگویيم. است، مورد اذعان عقل قرار می گيرند

  ". نيویورک ، وجود داردشهر"

در این مثال ، ممکن است کسی شهر مذکور را ندیده باشد،                 

ولی از بس در باره نيویورک از افراد و رسانه ها شنيده است ،                  

به نحوی که توافق آنها را بر کذب و دروغ عادتا محال می داند ،                 

  .و بر این اساس ، اذعان می کند که آن شهر ، وجود دارد

  

  حدسّيات

سّيات ، قضایایی  هستند  که  به  واسطه  حدس قوی  که                  حد

مثل اینکه بر روی     .  یقين آور است ، مورد اذعان عقل قرار گيرد           
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کره زمين به سمت شمال حرکت کنيم و هرچه بيشتر به آن سو    

از این  .  می رویم ، ستارگان جدیدی از افق ظاهر می شوند                

 می بریم  و      پدیده با حدسی قوی ،  به کروی بودن زمين  پی              

  : می گویيم 

  ".زمين ، کروی است"

تفاوت حدسّيات با تجربّيات این است که در تجربّيات ، عقل                    

انسان ، سبب یک پدیده را کشف می کند ، ولی در حدسّيات ،               

  .هم سبب و هم ماهّيت آن سبب را می فهمد

  

  فطرّیات

فطرّیات ، قضایایی هستند که قياس آنها در ذهن انسان حاضر              

قضایا قياساتها  :  "بدین جهت در تعریف فطرّیات گفته اند          .  تاس

بنا بر این ، فطرّیات به قياس احتياج دارند ، ولی این                    ".  معها

  .قياس هميشه در ذهن وجود دارد

  :مثل اینکه بگویيم 

  ".  هست9 ، ُثلث عدد 3عدد "

  :قياسی که در این مثال وجود دارد بدین شرح است 

 بر آن و دو قسم مساوی با آن          9 عدد    ، عددی است که    3عدد  "

  ".تقسيم می شود
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هر عددی که عددی دیگر بر آن و دو قسم مساوی با آن                         "

  ".تقسيم شود ، ثلث آن عدد هست

  ". هست9 ، ثلث عدد 3عدد : "نتيجه 

  

*****  
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