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مفهوم و مصداق
درس سوم

در درس قبل و در کنار بحث لفظ و معنا، تا حدی با اصطالحات »مفهوم« و »مصداق« آشنا شدیم. حال در اینجا قرار است به طور مشخص و مفصل دربارءه تقسیم بندی مفاهیم و 
ارتباطشان با مصادیق صحبت کنیم.

یم دانیم که مفاهیم همان تصورات ذهین هستند و یم دانیم که این مفاهیم یم توانند دارای مصداق بیروین و خارج از ذهن نیز باشند. حاال اگر هر مفهوم را از نظر ارتباطش 
با مصداق بیروین در نظر بگیریم، یم توانیم چند نوع تقسیم بندی برای مفاهیم ارائه کنیم. در ادامه با بریخ از تقسیم بندی ها و اصطالحات مربوط به مفهوم ها آشنا خواهیم شد.

مفهوم کلی

مفهوم »معلم« را در نظر بگیرید. این مفهوم می تواند مصداق های زیادی داشته باشد. احتماالً پدر یا مادِر بعضی از ما نیز مصداقی از مفهوم »معلم« هستند 
و معلم منطق و فلسفءه ما نیز مصداقی از این مفهوم است. وقتی یک مفهوم می تواند بیش از یک مصداق داشته باشد، مفهوم کلی نامیده می شود. مثل 

مفاهیم پدر، مادر، مدرسه، کتاب، دفتر، انسان، حیوان و مانند آن ها. به همین دلیل می گوییم:

مفهومکلی،مفهومیاستکهقابلیتانطباقبربیشازیکموردرادارد.خواهاینمورد،ازمواردواقعیخارجیباشد،خواهموردیفرضی.

به عبارت دیگر، جدا از اینکه یک مفهوم در دنیای واقعی چه تعداد مصداق و نمونه دارد، همینکهبتوانیمبرایشبیشازیکمصداقفرضکنیم،آنمفهوم
کلیخواهدبود. پس این را هم به یاد داشته باشیم که:

درتشخیصمفهومکلیبهقابلیتوامکانفرضمصادیقمتعددتوجهمیکنیم،نهتعدادمصادیقموجود.

مفهوم جزئی

مفهوم »سنندج« را در نظر بگیرید. می دانیم »سنندج شهری در غرب ایران و مرکز استان کردستان است که ...«. درواقع این مفهوم یک مصداق کامالً 
مشخص و معین دارد و اصالً نمی تواند دو یا چند مصداق برایش تصور کرد؛ یعنی هر کاری کنیم، نمی توانیم تصور کنیم که شهر سنندج با ویژگی های 
خاص خودش، دو شهر باشد. حاال مفهوم »این کتاب منطقی که در دست شماست و در حال خواندنش هستید« را در نظر بگیرید. این مفهوم هم فقط 
و فقط می تواند یک مصداق داشته باشد؛ یعنی نمی توانید فرض کنید این کتاب که در دستان شماست، مفهومی باشد که بیش از یک مصداق دارد. به 
مفاهیمی از این دست می گوییم مفهوم جزئی. درست مثل مفاهیم »علی دایی«، »فردوسی«، »استادیوم آزادی شهر تهران«، »سی وسه پل اصفهان«، »شیراز«، 

»گواتماال«، »این کتاب«، »آن درخت« و ...؛ بنابراین:

مفهومجزئی،مفهومیاستکهمصداقآنکامالًمشخصاستوقابلیتانطباقبربیشازیکموردراندارد.

یعنی آن مفهوم چه مصداق واقعی داشته باشد و چه نداشته باشد، نمیتوانیمبرایشبیشازیکمصداقفرضکنیم. بهترین راه تشخیص مفاهیم جزئی 
این است که بگوییم تمامیاسامیخاص)اعالم(ومفاهیمدارایاسماشارءه»این«یا»آن«جزئیهستند.

توضیح تکمیلی دربارۀ مفاهیم کلی

 لزوماً همءه مفاهیم کلی دارای مصداق بیرونی نیستند؛ بلکه مصداق برخی مفاهیم فقط در ذهن ماست. مثالً اعداد در عالم واقعیت وجود ندارند؛ ولی 
عدد »۲« مصداقی از مفهوم عدد است یا مثالً خود مفاهیم »تصور«، »قواعد ذهن« و مانند این ها که مصداقشان نیز فقط در ذهن است، نه در واقعیت 

خارج از ذهن؛ بنابراین مصادیقیکمفهومممکناستذهنییاواقعیباشند.
 می دانیم که مفهوم »غول یک چشم« مصداق واقعی ندارد و اصالً نمی تواند در عالم واقعیت وجود داشته باشد )اصطالحاً می گوییم وجود مصادیقش 
محال است(؛ اما با این حال، چنین مفهومی کلی محسوب می شود؛ زیرا می توانیم در ذهنمان برایش مصداق های زیادی فرض کنیم. مثالً یک لشکر غول 
یک چشم که به جنگ انسان ها می آیند؛ پس باز هم اینگونه مفاهیم کلی هستند؛ بنابراین کلی بودن یک مفهوم به مصداق داشتن یا نداشتن آن ربطی 
ندارد و بعضیمفاهیمکلیفاقدمصداقخارجیاند و فقط در ذهن می توانیم برایش مصداق فرض کنیم. مثل مفاهیم اسب بالدار، خرس سخن گو، مربِع 

دایره، انسان هفت متری و مانند این ها.
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 مفهوم »خداوند« فقط یک مصداق دارد و نمی تواند بیش از یک مصداق داشته باشد؛ اما این مفهوم هم کلی است؛ زیرا می توانیم برای این مفهوم نیز 
مصداق های متعدد فرض کنیم. درست همان طور که در گذشته بسیاری از اقوام و ملل دارای خدایان متعدد بودند؛ پس باید بگوییم مفهومکلیممکن
استفقطیکمصداقواقعیداشتهباشدوامکانوجودبیشازیکمصداقبرایشمحالباشد. مثل مفاهیم »کوچک ترین فرزند این خانم«، »تنها دختر این 

آقا«، »آفریدگار عالم«، »قهرمان والیبال المپیک ۲۰۰۰« و مانند این ها.
 صفت تفضیلی مثل بزرگ ترین، کوچک ترین و اوصافی که فقط به یک مصداق اشاره می کنند، نیز کلی هستند. مفهوم »کوچک ترین فرزند آقای 
احمدی« را در نظر بگیرید. به نظر می آید که این مفهوم جزئی باشد؛ اما کلی است. فرض کنید آقای احمدی سه فرزند دارد. خب! معلوم است که 
فرزند اول و دوم نیز زمانی کوچک ترین فرزند آقای احمدی بوده اند و حاال فرزند سوم که به دنیا آمده، شده کوچک ترین فرزند ایشان. در سایر موارد 
نیز همین گونه است؛ پس می توانیم بگوییمهرصفتوتوضیحیکهفقطبهیکمصداقاشارهمیکند،مفهومکلیوخودآنمصداق،مفهومجزئیاست. به 

مثال های زیر دقت کنید:
اورست )جزئی(بلندترین قلءه جهان )کلی(

احمد خداداد )جزئی(تنها نویسندءه این کتاب )کلی(
فرانسه )جزئی(کشور قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ )کلی(

تهران )جزئی(پایتخت ایران )کلی(
شاه اسماعیل )جزئی(مؤسس سلسلءه صفویه )کلی(

 برخی مفاهیم کلی مرکب هستند. مثل »بهترین تیم فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۸«. اگر دقت کنیم، می بینیم که اجزای این مفهوم نیز کلی هستند. 
مفاهیمتشکیلدهندءهیکمفهومکلیمرکب،خودشاننیزکلیهستند. 

 مفهوم حیوان یک مفهوم کلی است. اسب، انسان، پرنده، این قناری و مانند این ها نیز مصادیق مفهوم حیوان محسوب می شوند. همان طور که می بینیم، 
مصادیق یک مفهوم کلی ممکن است کلی یا جزئی باشند. مفاهیمکلیهممیتوانندمصادیقکلیداشتهباشندوهمجزئی.

ویژگیخاصمفاهیمکلی

قابلیت انطباق بر مصادیق متعددی را دارند )فرض مصادیق متعدد برایش ممکن است(.

ویژگیهایمختلفانواعمفاهیمکلی

دریای جیوه - اسب بالدار ممکن است هیچ مصداقی در واقعیت نداشته باشد.

دایرءه مربع - انسانی که انسان نیست.وجود مصداقش در واقعیت محال باشد.

بلندترین قلءه جهان - رییس جمهور فعلی ایران - خداوندفقط می تواند یک مصداق واقعی داشته باشد.

توضیح تکمیلی دربارۀ مفاهیم جزئی

 وقتی تصوری از یک شیء خارجی را به طور کامالً مشخص می شناسیم یا در همین لحظه می بینیم، مفهومی جزئی از آن در ذهن شکل می گیرد. اصالً 
برای همین است که می گوییم اسامی خاص و مفاهیم دارای اسم اشارءه »این« و »آن«، جزئی هستند. مثالً وقتی می گوییم »این ماشین«، به یک ماشین 
جلوی رویمان اشاره می کنیم که معلوم است نمی تواند دو یا چند مصداق داشته باشد یا مثالً »دکتر شفیعی کدکنی« یک انسان کامالً مشخص و معین 
)و البته محترم( است که نمی توان بیش از یک مصداق برایش فرض کرد؛ بنابراین مفهومیکهازیکشیءواقعیمشخصدرذهنمیسازیم،مفهومجزئی

است.به عبارت دیگر،ازهرموجودمشخصیدرواقعیت،یکمفهومجزئیدرذهنشکلمیگیرد.
 گاهی ممکن است به این مسئله فکر کنیم که اسامی خاص هم ممکن است دو یا چند مصداق داشته باشند و کلی شوند. مثالً اسم مؤلف این کتاب 
احمد خداداد است و در واقعیت، چند احمد خداداد وجود دارد که یکی مؤلف این کتاب است، دیگری پزشک است و نفر سوم هم مربی فوتبال! بله 
درست است؛ اما با این حال، وقتی کسی می گوید »احمد خداداد«، قطعاً فقط منظورش یکی از این سه نفر است و به همین دلیل، اسم خاص همچنان 
مفهوم جزئی است. حتی اسامی شهرها، خیابان ها و مکان ها هم که ممکن است بین چند مکان مشترک باشد را باز هم جزئی می گیریم. مثل خیابان 
حافظ که احتماالً در بیشتر شهرهای کشور وجود دارد؛ اما چون وقتی مفهوم خیابان حافظ را در ذهن می آوریم، به خیابان حافظ در یکی از شهرها فکر 
می کنیم، این مفهوم جزئی خواهد بود؛ پس به طور کلی،اسامیخاصحتیاگرچندمصداقمختلفداشتهباشند،بهدلیلاشارهبهیکیازاینمصادیق،باز

همجزئیخواهندبود.
 یاد گرفتیم که اسامی اشاره مفهوم را جزئی می کنند؛ اما فقط مفهومی را جزئی می کنند که مستقیماً مورد اشاره قرار می دهند. مثال های زیر را ببینید:

این خانم
دختر این خانم

مفهوم »این خانم« قطعاً جزئی است؛ زیرا اسم اشاره گرفته است؛ اما »دختر این خانم« دیگر جزئی نیست؛ زیرا می توانیم برای این خانم دخترهای زیادی 
فرض کنیم. به عبارت دیگر، مفهوم مورد نظر ما در اینجا مفهوم »دختر« است، نه مفهوم »این خانم«؛ پس اسماشارهفقطمفهومیراجزئیمیکندکهپس

ازاسماشارهآمدهاست،نهقبلآن.
 باید حواسمان باشد که اسامیاشارهراباضمایرملکیاشتباهنگیریم. اسامی اشاره جزئی سازند. مثل این کتاب، آن دفتر، همین خودکار و ...؛ اما ضمایر 

ملکی این گونه نیستند. مثل کتاب من، لباس او، کالس آن ها و ...؛ بنابراین ضمایرملکینشانءهجزئیبودنمفاهیمنیستند.
 مفهومی مانند »رستم شاهنامه« را در نظر بگیرید. این مفهوم هیچ مصداقی در واقعیت ندارد؛ درواقع مصداق رستم شاهنامه فقط در عالم ذهن است؛ 



مـنــطــق

3

33

اما با این حال، در همین عالم خیالی نیز یک مصداق بیشتر ندارد. به همین دلیل می گوییم گاهیممکناستمفهومجزئینیزهیچمصداقیدرواقعیتنداشته
باشد؛ درست مثل بیشتر شخصیت های معروف داستانی از قبیل هملت شکسپیر، هری پاتر، رخش و مانند این ها.

کدامیکازمفاهیمزیرجزئیمحسوبمیشود؟
۲( آخرین فرستادءه خدا و پیامبر اسالم ۱( کتابی که روی میز خانم صفری است. 

۴( اسم اشاره که ابتدای اسم می آید. ۳(همین خیابان که ابتدایش ایستاده ایم. 
پاسخ:خب! شاید کار کمی سخت شده باشد. ظاهرًا همءه گزینه ها باید جزئی باشند. حاال برمی گردیم به قاعده ای که برای تشخیص مفاهیم 
جزئی داشتیم؛ یعنی این قاعده که تمام اسامی خاص و اسامی ای که با اسم اشاره شروع می شوند، مفهوم جزئی هستند. بر همین اساس، تک تک 

گزینه ها را بررسی می کنیم. 
گزینءه »۱«: دقت کنید که مفهوم ما در اینجا کتاب است، نه اسم خاص »خانم صفری«. حال این مفهوم نه اسم خاص است و نه دارای اسم 

اشاره؛ پس کلی است.
گزینءه »2«: نه اسم خاص است و نه دارای اسم اشاره. گرچه در واقعیت یک مصداق بیشتر ندارد؛ پس کلی است.

گزینءه »3«: خب اسم خاص که نیست؛ اما اگر دقت کنیم، می بینیم که لفظ »همین« درواقع همان اسم اشاره است؛ یعنی اصل عبارت این گونه 
بوده است: »این خیابانی که ابتدایش ایستاده ایم«؛ پس این مفهوم جزئی است.

گزینءه »4«: حواستان را جمع کنید! نگفتیم اسامی اشاره جزئی هستند؛ بلکه گفته بودیم مفهومی که دارای اسم اشارءه این یا آن باشد؛ پس خود 
مفهوم »اسم اشاره« مفهومی کلی است که می تواند مصادیق مختلفی مانند »این«، »آن« و »همین« داشته باشد.

چند ترفند برای تشخیص کلی از جزئی

قاعدءهاصلی:فقطکلماتدارایاسماشارهواسامیخاصجزئیهستند.

این قاعده را باید جدی بگیریم و فقط براساس آن پیش برویم؛ اما باید حواسمان را جمع کنیم که:
1 فقطبایدبهکلمءهاولیکعبارتتوجهکنیم؛ یعنی مفهومی که می خواهیم بدانیم کلی یا جزئی است، کلمءه ابتدایی عبارت است. مثل »دانش آموزی 

که درس منطق را بیست گرفت.« در اینجا مفهوم مورد نظر »دانش آموز« است که کلی می شود.
»همین«و»همان«نیزمثل»این«و»آن«اسماشارههستند. 2

قاعدءهفرعی:مفهومکلی،هرچقدرهمقیدوصفتبگیرد،بازهمکلیباقیمیماند.

یعنی هم مفهوم »کتاب« کلی است و هم مفهوم »کتاب پرفروش امسال که توسط محمود دولت آبادی نوشته شده و در مرداد توسط انتشارات اروند به چاپ رسید.«
با این حال، خیلی وقت ها یک سری عوامل فریبنده در سؤاالت باعث می شود که وسوسه شویم به نکات دیگر هم توجه کنیم.

 فریبنده ها 
درتشخیصکلیازجزئی،کاریبهتعدادمصادیقواقعیآنمفهومنداریم؛ زیرا گاهی کلی ها هم فقط یک مصداق واقعی دارند: پایتخت هند )کلی( و  1

دهلی )جزئی(
درتشخیصکلیازجزئیکاریبهواقعیبودنیانبودنمفهومنداریم؛ زیرا مفهوم خیالی ممکن است کلی یا جزئی باشد: غول دریاچءه یخی )کلی( و  2

هری پاتر )جزئی(
درتشخیصکلیازجزئی،کاریبهتعدادکلماتنداریم؛ زیرا تعداد زیاد کلمات دلیلی برای جزئی شدن مفهوم نیست: سالی که در رودبار زلزله آمد  3

)کلی( و خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی )جزئی(
درتشخیصکلیازجزئی،کاریبهمعرفهونکرهبودنکلماتنداریم؛ زیرا هر معرفه ای لزوماً جزئی نیست. برای مثال »سعدی« مفهوم جزئی و »غزل  4

سعدی« مفهوم کلی است، با اینکه هر دو معرفه هستند. 
درتشخیصکلیازجزئی،کاریبهجمعومفردبودنکلماتنداریم؛ یعنی نباید از طریق تعداد اعضای یک مفهوم، آن را کلی یا جزئی بدانیم. مثالً  5

»این بیست کتاب« مفهوم جزئی و »بیست کتاب« مفهوم کلی است. در اصل باید بگوییم یکمجموعءهخاصقطعاًجزئیاست.
اسماشارهفقطزمانیمفهومراجزئیمیکندکهدرابتدایعبارتآمدهباشد؛ یعنی اسم اشاره فقط مفهوم مستقیم بعد از خودش را جزئی می کند: کتاب  6

منطق این خانم )»کتاب منطق« کلی و »این خانم« جزئی است(؛ پس کتاب منطق این خانم یک مفهوم کلی است.
القابواوصافتاریخیاسمخاصنیستند. این لقب ها با اینکه فقط به یک نفر نسبت داده می شوند و مصداق آن کامالً مشخص است، باز هم کلی  7

هستند: خاتم االنبیا )کلی(، مولود کعبه )کلی(، نویسندءه بوستان )کلی(؛ اما حضرت محمد )ص( )جزئی(، حضرت علی )ع( )جزئی( و سعدی )جزئی(
ضمایرملکیجزئیسازنیستند؛ پس مفاهیمی مثل »پدر شما«، »لباس او« و »دفتر من« کلی هستند. 8



مـنــطــق

3

34

مفاهیمزیرقطعاًجزئیاند.

مثالویژگیمفهوم

میدان تجریش، خیابان تختی، ریحانه لطفی و ...هرنوع اسم خاص

»ِمهر« و »ُمهر« نقطه ندارند )الفاظ ِمهر و ُمهر جزئی اند(. وقتی لفظ یک مفهوم موردنظر باشد، نه خود مفهوم

مریخ، عطارد و ...اسامی سیارات، به جز خورشید و ماه

بتمن، مرد عنکبوتی، زورو و ...شخصیت های خیالی و داستانی

خب! دیگر هرچه از کلی و جزئی گفتیم کافی است. برویم سراغ بخش بعدی.

نسبت های چهارگانه )رابطۀ میان مصادیق دو مفهوم کلی( 

اگر دو مفهوم کلی را با هم مقایسه کنیم، میان مصادیق آن ها می تواند چهار نوع نسبت وجود داشته باشد. به این چهار نوع نسبت می گوییم نسبت های 
چهارگانه. فراموش نکنید که نسبتهایچهارگانهمیاندومفهومکلیدرنظرگرفتهمیشود.

 ۱. تساوی 
اگر تمامی مصادیق مفهوم الف، مصادیق مفهوم ب باشد و تمامی مصادیق مفهوم ب نیز مصداق مفهوم الف باشند، نسبت آن ها تساوی است. مثل مفاهیم 

»انسان و متفکر« و »مثلث و سه ضلعی«
پس به طور خالصه می توانیم بگوییم:

دومفهومزمانیمساویخواهندبودکهتماممصادیقشانمشترکباشدومفهومغیرمشترکنداشتهباشند.

 ۲. تباین 
اگر دو مفهوم الف و ب هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند، دو مفهوم با هم مباین و ناسازگارند و نسبتشان تباین است. مثل نسبت میان انسان و سنگ 

یا تصور و تصدیق یا آب و نفت.
 ۳. عموم و خصوص مطلق 

دو مفهوم انسان و هنرمند را در نظر بگیرید. تمامی هنرمند ها، مصداق مفهوم انسان نیز هستند؛ اما هر انسانی، مصداق مفهوم هنرمند نیست. در چنین 
حالتی، میان دو مفهوم انسان و هنرمند، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ یعنی مفهوم عام تر دارای مصادیقی است که با مفهوم خاص تر مشترک 

نیستند؛ ولی تمامی مصادیق مفهوم خاص مصادیق مفهوم عام نیز هستند. مثل جسم و سنگ، حیوان و گربه، گیاه و گل سرخ.
 ۴. عموم و خصوص من وجه

گاهی دو مفهوم کلی هم دارای مصادیق مشترک هستند و هم دارای مصادیق متفاوت؛ یعنی هرکدام از دو مفهوم دارای یک سری مصداق هایی است که 
در دیگری وجود ندارد. به این نوع مفهوم می  گوییم عموم و خصوص من وجه؛ یعنی هرکدام از دو مفهوم، از یک نظر )از یک وجه( عام است و از یک 

نظر خاص. مثل مفاهیم سیاه و مداد، سفید و لباس.

هرکدام از نسبت های چهارگانه را می توان با چند تصدیق معرفی کرد:
تساوی)بادوتصدیق(:
هر»ب«»الف«است.وهر»الف«»ب«است.

هرسهضلعیایمثلثاست.وهرمثلثیسهضلعیاست.
تباین)بادوتصدیق(

هیچ»ب«»الف«نیست.وهیچ»الف«»ب«نیست.
هیچگیاهیکالغنیست.وهیچکالغیگیاهنیست.
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عموموخصوصمطلق)باسهتصدیق(

بعضی»ب«»الف«نیست.بعضی»ب«»الف«است.هر»الف«»ب«است.
بعضیشیرینهاشکرنیستند.بعضیشیرینهاشکرند.هرشکریشیریناست.

عموموخصوصمنوجه)باچهارتصدیق(

بعضی»ب«»الف«نیست.بعضی»ب«»الف«است.بعضی»الف«»ب«نیست.بعضی»الف«»ب«است.
برخیکاغذهاپولنیستند..برخیکاغذهاپولاند.برخیپولهاکاغذینیستندبرخیپولهاکاغذیاند.

نسبت های چهارگانه در یک نگاه

نکتهمثالتصدیق متناظر با نسبتنسبت

هر »الف« »ب« است.تساوی
هر »ب« »الف« است.

همءه مصادیق مشترک است.انسان و متفکر

هیچ »الف« »ب« نیست.تباین
هیچ »ب« »الف« نیست.

آب و آتش
منطق و مغالطه

هیچ مصداق مشترکی وجود ندارد.

هر »الف« »ب« است.عموم و خصوص مطلق
بعضی »ب« »الف« است.

بعضی »ب« »الف« نیست.

جسم و آب
رنگ و سبز

هم مصداق مشترک وجود دارد.
هم مصداق غیرمشترک وجود دارد.

مصداق  دارای  مفهوم  دو  از  یکی  )فقط 
غیرمشترک است(.

بعضی »الف« »ب« است.عموم و خصوص من وجه
بعضی »الف« »ب« نیست.
بعضی »ب« »الف« است.

بعضی »ب« »الف« نیست.

سفید و کاغذ
سبز و درخت

هم مصداق مشترک وجود دارد.
هم مصداق غیرمشترک وجود دارد.

غیرمشترک  مصادیق  دارای  مفهوم  دو  )هر 
هستند(.

 رابطءه میان »اجزاء با کل« و »مجموعه با زیرمجموعه« با نسبت دو مفهوم عموم و خصوص مطلق فرق دارد. ببینید! عقربءه ساعت 

یکی از اجزای ساعت است؛ اما نسبت عقربه و ساعت می شود تباین، نه عموم و خصوص مطلق؛ زیرا در مفهوم »ساعت« لزومًا مفهوم 

»عقربه وجود ندارد.« چند مثال دیگر را در ادامه می بینیم:
خانه و دیوار  تباین

شیر و پنیر  تباین
کیک و آرد  تباین

 در بررسی نسبت بین دو مفهوم فقط به مصداق آن ها نباید توجه کنیم؛ بلکه باید خود مفاهیم را نیز در نظر بگیریم. برای مثال، 

دو مفهوم »دارای مدرک کارشناسی« و »دانشجوی کارشناسی« نسبتشان تباین است؛ اما ممکن است کسی باشد که مجددًا در مقطع 

کارشناسی دانشجوی یک رشتءه دیگر باشد. با این حال، باز هم نسبت دو مفهوم را تباین در نظر می گیریم. مثال دیگر دو شغل »معلمی« 

تباین می دانیم. درواقع،  اما نسبتشان را  باشند؛  نفر هم زمان وجود داشته  نیز گرچه ممکن است در یک  این دو  »وکالت« است.  و 

نسبت های چهارگانه از نظر مفهومی بررسی می شوند، نه مصداقی.

 در نسبت عموم و خصوص مطلق، تعدادمصادیقواقعیوفرضِیمفهومعامبیشترازتعدادمصادیقمفهومخاصاست. مثل نسبت 

حیوان و اسب یا نسبت جسم و جماد؛ اما در نسبت عموم و خصوص من وجه، معلوم نیست که کدام مفهوم تعداد مصادیق بیشتری 

دارد؛ مگر اینکه دو مفهوم را کامالً بشناسیم تا مطمئن شویم کدام یک مصادیق بیشتری دارد؛ اما چون فقط مصادیق واقعًا موجود را 

در نظر نمی گیریم، در نهایت باز هم نمی شود گفت تعداد مصادیق کدام یک بیشتر است.

 شناخت مفاهیم کلی و نسبت میان آن ها در مباحث تعریفواقسامقضایا بسیار بسیار ضروری خواهد بود.
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 استفاده از نسبت های چهارگانه در طبقه بندی مفاهیم 
خیلی وقت ها انسان برای درک بهتر و منظم تر مفاهیم و درک رابطءه میان آن ها، مفاهیم را طبقه بندی می کند؛ یعنی وجوهافتراق)تفاوت(واشتراک)تشابه(
هرمفهومرابامفاهیمدیگرمشخصمیکنیم.این طبقه بندی ها معموالً پایءه منطقی دارند و براساسنسبتهایچهارگانهانجام شده اند. در علوم مختلف با 

استفاده از نسبت های چهارگانه، مفاهیم را طبقه بندی می کنند. 

روش طبقه بندی مفاهیم

عامترینمفهومدرباالوابتدایطبقهبندیقرارمیگیرد. مثالً مفهوم »موجود« را ابتدای کار قرار می دهیم. 1
درطبقءهدوم،مفاهیمیقرارمیگیرندکهپسازمفهوماول،دارایبیشترینمصادیقباشند. مثالً مفاهیم موجودات مادی و موجودات غیرمادی را در  2

زیر مفهوم اول قرار می دهیم.
موجود

غیرمادیمادی

        

مادی

غیرمادی
موجود

دومفهومزمانیدریکطبقهقرارمیگیرندکهنسبتشانتباینباشد. برای مثال، اگر مفهوم جاندار را مستقیماً در زیر مفهوم »موجود« قرار دهیم،  3
نسبتش با مفهوم »موجود مادی« عموم و خصوص مطلق است؛ پس باید در زیر موجود مادی قرار بگیرد، نه در کنار آن. مفاهیمی که در یک طبقه قرار 

می گیرند، اقسام مفهوم باالتر از خود هستند. مثالً مادی و غیرمادی اقسام موجود شمرده می شوند.
موجود

مادی
جاندار

بی جانغیرمادی موجود
مادی

غیرمادی

جاندار

جاندارموجود

مادی
غیرمادی

نسبتمیاندومفهومدردوطبقءهمتفاوت،عموموخصوصمطلقاست. برای اینکه مطمئن باشیم طبقه بندی درستی انجام داده ایم، باید چک کنیم که  4
مفهوم خاص همیشه در طبقات زیرین مفهوم عام باشد.

عامترینمفهومدرابتداوخاصترینمفاهیمدرانتهایطبقهبندیقرارمیگیرند. این ویژگی باعث می شود که مطمئن شویم طبقه بندی ما درست است. 5

فقطبرایمفاهیمکلیاستفادهمیشود.
ازنسبتهایچهارگانهاستفادهمیکند.

عامترینمفهومدرابتداوخاصترینمفهومدرانتهاقرارمیگیرد.
نسبتمفهومهرطبقهباطبقاتباالوپایینش،عموموخصوصمطلقاست.

اقسامیکمفهومبایدبایکدیگرنسبتتباینداشتهباشند.

طبقه بندی 
مفاهیم

تشخیصجزئیازکلی: تقریباً سخت ترین بخش کار همین جاست. یک بار دیگر بخش های مربوط به درسنامه را مرور کنید. سعی کنید فقط به قاعدءه  1
اصلی و فرعی گفته شده در این کتاب تکیه کنید و از وسوسه های دیگر برحذر باشید!

عدمتوجهبهجزئیبودنمفهومدرتشخیصنسبتبیندومفهوم:خیلی وقت ها، طراحان سؤال برای فریب ما در گزینه ها، یکی از مفاهیم را جزئی  2
می دهند. مثل نسبت »دماوند و قله« حواستان باشد که در این حالت نمی شود از نسبت های چهارگانه حرفی زد.

اشتباهگرفتنرابطءهکلوجزءباعموموخصوصمطلق: یادتان باشد که نسبت کل با اجزایش تباین است. مثل نسبت فرمان خودرو با خودرو؛ ولی ما  3
گاهی به اشتباه این رابطه را عموم و خصوص مطلق می گیریم. مثال بیشتر:

دیوار و آجر )تباین(؛ در و دستگیرءه در )تباین(؛ درخت و تنءه درخت )تباین(
تفاوتمیاناقسامیکطبقهوانواعموجوددرطبقات: اقسام یک طبقه با هم نسبت تباین دارند. مثل نسبت میان اسب و خرس که اقسام پستانداران  4
هستند؛ اما انواع موجود در طبقات با یکدیگر نسبت عموم و خصوص مطلق دارند. مثل نسبت میان مهره دار و پستاندار که عموم و خصوص مطلق است.

تفاوتمیاناجزاییکمفهومواقسامیکمفهوم: اقسام هر مفهومی قطعاً با خود مفهوم نسبت عموم و خصوص مطلق دارند. مثل سبز و زرد که اقسام  5
»رنگ« محسوب می شوند؛ اما اجزای یک مفهوم با آن مفهوم نسبت تباین دارند. مثل اتاق که از اجزای مفهوم خانه است.
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1 برای مفاهیم کلی با ویژگی های زیر، مثال بیاورید: 
پ( مصادیق متعددی در واقعیت دارد. ب( فقط یک مصداق در واقعیت دارد.  الف( هیچ مصداقی در واقعیت ندارد. 

2 برای مفاهیم جزئی با ویژگی های زیر مثال بزنید. 
ب( زمانی مصداق داشته؛ ولی اکنون نه. الف( هیچ مصداقی در واقعیت ندارد. 

3 قاعدءه اصلی برای شناخت مفاهیم جزئی چیست؟ رد پا: 33
4 هرکدام از نسبت های چهارگانه را با چند تصدیق می توانیم نشان دهیم؟ رد پا: 34 و 35

5 اگر دو مفهوم کلی دارای مصداق مشترک باشند، کدام نسبت ها ممکن است میانشان برقرا باشد؟ رد پا: 35
6 طبقه بندی جانوران را به شکل ساده رسم کنید و نسبت میان مفاهیم را مشخص کنید.

7 اگر مفهومی مصداق خارجی نداشته باشد، ............... است.
8 نسبت میان دو مفهوم زمان و ساعت چیست؟

9 مفاهیمی که در طبقه بندی مفاهیم به کار می روند، باید ............... باشند.
10 نسبت میان دو مفهوم »کلی« و »جزئی« چیست؟

پاسخ:۷.کلی یا جزئی / ۸. عموم و خصوص مطلق / ۹.کلی / ۱۰. تباین

درس سوم

153 بهفردیاشیئیکهنمونهومثالیکمفهومباشد،...............میگویند..
4 واقعیت 3 مصداق  2 تصور  1 معنا 

154 بهاشیایاافرادیکهدرجهانبرمفاهیموتصوراتمنطبقمیشوند،...............میگویند..
4 کلیات 3 جزئیات  2 مصادیق  1 تعاریف 

155 مفهومجزئی،مفهومیاستکه................
2 قابلیت انطباق بر موارد خاص را دارد. 1 قابل انطباق بر مصداق بیرونی نیست. 

4 قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد. 3 جزئی از یک مفهوم کلی محسوب می شود. 

156 مفهومکلیمفهومیاستکه................
2 دارای مصادیق متعدد واقعی است. 1 قابلیت انطباق بر موارد متعدد را دارد. 

4 تنها مصادیق کلی را شامل می شود. 3 تنها دارای موارد فرضی متعدد است. 

157 درکدامگزینهبهنشانههاییاشارهشدهکهمشخصکنندءهمفاهیمجزئیاست؟.
4 اعالم و کلمات دارای ضمایر ملکی 3 اسامی اشاره و اسامی خاص  2 اعالم و کلمات دارای اسم اشاره  1 ضمایر ملکی و اسامی خاص 

158 کدامگزینهمفهومیکلیمحسوبنمیشود؟.
4 حضرت محمد )ص( 3 پیامبر اسالم  2 دختر حضرت محمد )ص(  1 خاتم االنبیا 

159 درکدامگزینههردوکلمهکلیهستند؟.
2 میدان آزادی - خیابان آزادی 1 سعدی شاعر - خیابان حافظ  

4 معلم مدرسه - همین امتحان 3 دهقان فداکار - کشاورز نمونه  

160 درکدامیکازنسبتهایچهارگانههیچمصداقمشترکیوجودندارد؟.
4 عموم و خصوص مطلق 3 تباین  2 تساوی  1 عموم و خصوص من وجه 

161 اگردایرءهمصادیقیکمفهومدروندایرءهمصادیقمفهومدیگریقراربگیرد،نسبتآندومفهومچیست؟.
4 عموم و خصوص مطلق 3 تباین  2 تساوی  1 عموم و خصوص من وجه 
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162 اگرتماممصادیقمفهوم»الف«،مصادیقمفهوم»ب«نیزباشند،نسبتمیان»الف«و»ب«...............است..
2 تساوی یا عموم و خصوص مطلق 1 عموم و خصوص من وجه یا مطلق 

4 تساوی یا عموم و خصوص من وجه 3 تباین یا عموم و خصوص من وجه 

163 نسبتمیان»مشترکلفظی«و»لفظ«چیست؟.
4 عموم و خصوص مطلق 3 تباین  2 تساوی  1 عموم و خصوص من وجه 

164 کدامدومفهومدارایمصداقمشترکنیستند؟.
4 تصدیق و تصور 3 علم و تصور  2 تفکر و تعریف  1 مغالطه و خطای تفکر 

165 درکدامگزینهنسبتعموموخصوصمطلقوجوددارد؟.
4 وانت و اتوبوس 3 ایرانی و سمنانی  2 ایرانی و غیرایرانی  1 فرمان خودرو و خودرو 

166 درکدامگزینهنسبتعموموخصوصمنوجهوجوددارد؟.
4 خراسانی و متولد مشهد 3 ساکن اهواز و ساکن استانبول  2 متولد مشهد و ساکن لندن  1 متولد ایران و متولد اهواز 

167 اگرهمءهسنگهاسفیدبودند،نسبتمیاندومفهوم»سنگ«و»سفید«...............بود..
4 عموم و خصوص مطلق 3 تباین  2 تساوی  1 عموم و خصوص من وجه 

168 دریکطبقهبندیدرست،مفهومابتداییوانتهاییبهترتیب...............و...............هستند..
4 جزئی - کلی 3 خاص تر - عام تر  2 کلی - جزئی  1 عام تر - خاص تر 

169 نسبتمیاناقساممختلفمفاهیمیکهدریکطبقهقرارمیگیرند،چیست؟.
4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

170 درطبقهبندیمفاهیم،نسبتمیاندومفهومدردوطبقءهمتفاوت،.................است..
4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

171 نسبتمیاناقساممختلفیکمفهومچیست؟.
4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

172 مباحثمفاهیمکلیونسبتهایچهارگانهدرمنطق،برایآشناییباکداممباحثمنطقیضروریاست؟.
4 تصور و تصدیق 3 اقسام قضایا و بحث تعریف  2 انواع استدالل و کاربرد آن  1 الفاظ و داللت ها 

173 کدامگزینهدربارءهمفهومومصداقدرستاست؟.
2 هر مفهومی دست کم دارای یک مصداق در عالم خارج از ذهن است. 1 ما معانی کلمات را می فهمیم و به همین دلیل به آن ها مفهوم می گوییم. 

4 مفهوم، لفظی با معنی است که توسط ذهن انسان درک شده باشد.  3 مفهوم همان تصور است که مصداقش در خارج از ذهن وجود دارد. 

174 کدامگزینهدربارءهمفهومومصداقدرستاست؟.
2 معنایی که از »انسان« می فهمیم، مفهوم انسان است. 1 خودکار روی میز، مفهومی از لفظ »خودکار« است. 

4 مصداق درخت، همان مفهومی است که در ذهن داریم. 3 معنای لفظ »دفتر« مصداقی از دفتر محسوب می شود. 

175 تمامیمفاهیمیکهبا...............مشخصشدهاند،مفاهیم...............محسوبمیشوند..
4 اسامی اشاره - کلی 3 اسامی اشاره - جزئی  2 ضمایر ملکی - کلی  1 ضمایر ملکی - جزئی 

176 اضافهشدنکدامگزینهبرسرمفهوم»کتابرویمیز«آنراجزئیخواهدکرد؟.
4 بهترین 3 همین  2 بزرگ ترین  1 تنها 

177 مفاهیم...............قابلیتانطباقبربیشازیکموردراندارند.مانندمفهوم.................
2 کلی- آفریدگاری که جهان را خلق کرده است. 1 جزئی - یادداشت های شخصی خانم سرلک 

4 کلی - تنها پیراهنی که هنوز تمیز است. 3 جزئی - این گلدانی که روی میز گذاشته اند. 

178 ممکناستمفهوم...............هیچمصداقیدرخارجنداشتهباشد،مانندمفهوم.................
4 جزئی - ظروف روی این میز 3 کلی - این گلدان ها  2 جزئی - والدین شاگر اول کالس  1 کلی - لوبیای سحرآمیز 

179 کداممفهومکلیمحسوبمیشود؟.
4 عطارد 3 زحل  2 خورشید  1 زمین 

180 وقتیدومفهومباهممباینیاناسازگارند؛پسقطعاً................
2 دایرءه مصادیقشان با هم اشتراکی ندارد. 1 قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارند. 

4 هر دو فاقد مصداق خارجی هستند. 3 هر دو جزء مفاهیم جزئی محسوب می شوند. 

181 وقتینسبتدومفهومکلی،عموموخصوصمنوجهباشند،آنگاه...................
2 تمام مصادیق یکی مصادیق دیگری است. 1 برخی مصادیق هرکدام مصداق دیگری نیست. 

4 یکی از آن دو عام تر و دیگری خاص تر است. 3 هیچ کدام مصداقی غیر از مصادیق دیگری ندارد. 

182 دربارءهنسبتهایچهارگانهمیتوانیمبگوییم................
2 در دو نسبت، تعداد مصادیق یک مفهوم بیشتر از دیگری است. 1 در سه نسبت، هیچ مصداقی میان دو مفهوم مشترک نیست. 

4 در سه نسبت، یک مفهوم عام تر از مفهوم دیگری شمرده می شود. 3 در یک نسبت، هیچ مصداق مشترکی بین دو مفهوم وجود ندارد. 
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183 نسبتمیان»ایرانیوتهرانی«و»غیرایرانیوفارسیزبان«بهترتیبچیست؟.
2 عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص من وجه 1 عموم و خصوص مطلق- عموم و خصوص مطلق 

4 عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص مطلق 3 عموم و مخصوص مطلق - عموم و خصوص من وجه 

184 نسبتمیانیککلمهوحروفسازندءهآنکلمهچیست؟.
4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

185 اگربدانیمکهقطعاً»بعضیالفبنیست«،آنگاهچهنسبتیمیانالفوببرقرارنیست؟.
4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

186 ویژگی»قابلیتانطباقبربیشازیکمورد«مختصمفاهیم...............استکه...............مصادیقمتعددبرایشمحال.................
4 جزئی - وجود - نیست 3 کلی - وجود - است  2 جزئی - فرض - است  1 کلی - فرض - نیست 

187 نسبتمیانمفهومکلیومفهومجزئیچیست؟.
4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

188 کدامتصویرنسبتمیاندومفهوم»آرد«و»نان«رانشانمیدهد؟.

 4   3   2   1

189 کدامگزینهدربارءه»مفهومجزئی«درستاست؟.
2 نمی توان برایش مصادیق متعدد در نظر گرفت. 1 نمی توان برایش مصداقی در واقعیت فرض کرد. 

4 فرض وجود مصداق آن در واقعیت محال است. 3 باید یک مصداق واقعی از آن وجود داشته باشد. 

190 کدامتصویرنسبتمیاندومفهوم»در«و»دستگیرءهدر«رانشانمیدهد؟.

 4   3   2   1

191 تفاوتاصلیمیانمفاهیمکلیوجزئیچیست؟.
2 وجود یا عدم وجود مصادیق متعدد 1 وجود یا عدم وجود مصادیق  

4 امکان یا عدم امکان فرض تعدد مصادیق 3 واقعیت داشتن یا نداشتن مصادیق 

192 کدامگزینهدربارءهمفاهیمکلینادرستاست؟.
2 شاید فرض مصادیق متعدد برایش محال باشد. 1 شاید هیچ مصداقی در واقعیت نداشته باشد. 

4 شاید فقط یک مصداق واقعی داشته باشد. 3 شاید وجود مصداقش در واقعیت محال باشد. 

193 دربارءهمفهومجزئیمیتوانگفت:................
2 تصور بیش از یک مصداق برای آن محال است. 1 لفظی است که فقط بر یک مصداق منطبق می شود. 

4 مصداق ذهنی آن متعدد و واقعی آن تنها یکی است. 3 امکان وجود مصادیق آن در واقعیت محال است. 

194 اگربهمفهومیمانند»کوه«قید»بلندترین«اضافهشود،کدامگزینهدرستخواهدبود؟.
2 مفهوم جزئی به مفهومی کلی تبدیل می شود. 1 مفهوم کلی به مفهومی جزئی تبدیل می شود. 

4 مفهومی جزئی همچنان جزئی خواهد ماند. 3 مفهومی کلی همچنان کلی خواهد ماند. 

195 درعبارتزیر،کدامیکازمفاهیمکلیمحسوبمیشوند؟.
انتهانخواندهاست؛ولیدرجایدیگریمدعیمیشودکهکتاب تا ایرانی،مدعیبودهکهازجوانیهیچکتابیرا »ابنسینا،فیلسوفبزرگ

متافیزیکارسطوراچهلبارخواندهونفهمیدهاست.«
2 ارسطو - فیلسوف بزرگ ایرانی - کتاب 1 ابن سینا - جای دیگر - متافیزیک ارسطو 

4 فیلسوف بزرگ ایرانی - جوانی - کتاب 3 مدعی - متافیزیک ارسطو - جوانی 

196 مفهوم»کتابفروشی«درکدامگزینهجزئیمحسوبمیشود؟.
2 کتاب فروشی کمترین فروشگاهی است که در شهر ما دیده می شود. 1 این کتاب ها را روز گذشته از کتاب فروشی خیابان انقالب خریدم. 

4 کتاب فروشی عمویم در خیابان انقالب و روبه روی دانشگاه تهران است. 3 همین کتاب فروشی بود که دیروز کتاب هایش را با تخفیف می فروخت. 

197 کدامگزینهدربارءههمءهمفاهیمکلیدرستاست؟.
2 مصادیق خارجی متعدد دارد. 1 دست کم یک مصداقش در واقعیت وجود دارد. 

4 هم مصادیق ذهنی دارد و هم واقعی. 3 می تواند در ذهن بر موارد متعدد صدق کند. 

198 درکدامگزینه،همءهمفاهیمکلیهستند؟.
2 فلسفءه اسالمی - منطق ارسطوئی - ابن سینا 1 مفهوم کلی - اقسام داللت الفاظ - مغالطه 

4 عباس کیارستمی - مشترک لفظی- مفهوم جزئی  3 بوستان سعدی - سیندرال - ادبیات حماسی 

199 تفاوتاصلیمیانمفاهیمکلیوجزئیچیست؟.
2 کلی برخالف جزئی، نمی تواند بیش از یک مصداق داشته باشد.  1 جزئی برخالف کلی، فرض بیش از یک مصداق برایش محال است.  

4 کلی برخالف جزئی، نمی تواند مصادیق متعدد داشته باشد. 3 جزئی برخالف کلی، نمی تواند مصداق خارجی نداشته باشد.  

200 درکدامگزینهنسبتعموموخصوصمنوجهوجوددارد؟.
4 شهری و روستایی 3 اسارت و آزادی  2 فیلم کمدی و فیلم ترسناک  1 سفیدی و زردی 
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201 درکدامحالت،ممکننیستکهرابطءهدومفهوم»الف«و»ب«عموموخصوصمطلقباشد؟.
2 »هر ب الف است« و »برخی الف ب نیست« 1 »هر الف ب است« و »برخی ب الف است« 

4 »برخی ب الف نیست« و »برخی الف ب نیست« 3 »برخی الف ب است« و »برخی الف ب نیست« 

202 میانکدامدومفهوم،نسبتعموموخصوصمطلقبرقرارنیست؟.
4 مفهوم و کلی 3 منطقءه جغرافیایی و کوهستان  2 رنگ و قرمز  1 کوه و دماوند 

203 درکدامگزینهنسبتعموموخصوصمطلقوجوددارد؟.
4 دانشجو و دیپلمه 3 رود و کارون  2 خانه و اتاق  1 ساعت و عقربه 

204 کدامگزینهدربارءهطبقهبندیمفاهیمنادرستاست؟.
2 هیچ مفهومی نمی تواند با دیگری مباین باشد. 1 فقط برای مفاهیم کلی استفاده می شود. 

4 در هر علمی می تواند کاربرد داشته باشد. 3 از نسبت های چهارگانه استفاده می کند. 

205 میاندومفهوم»مهندسیوپزشکی«و»مهندسوپزشک«بهترتیبچهنسبتیبرقراراست؟.
2 عموم و خصوص من وجه - تباین 1 تباین - تباین  

4 تباین - عموم و خصوص من وجه 3 عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص من وجه 

206 درجملءه»دوستم،بهمن،دربهمنبهدنیاآمدهاست.«تصورگویندهازمفهومبهمن،بهترتیبچیست؟.
4 جزئی - کلی 3 جزئی - جزئی  2 کلی - جزئی  1 کلی - کلی 

207 )سراسری ۸۵(. تصور»دریایجیوه«و»مولودکعبه«بهترتیبیکتصور...............و...............است. 
4 جزئی - کلی 3 کلی - جزئی  2 کلی - کلی  1 جزئی - جزئی 

208 )سراسری ۸۶(. هرگاهمفهومیفقطیکفردخارجیداشتهباشد؛اماذهنبتواندافراددیگریبرایآنفرضکند،یکمفهوم...............است.مثل............... 
4 جزئی - سیمرغ 3 کلی - سیمرغ  2 جزئی - مولود کعبه  1 کلی - مولود کعبه 

209 )سراسری ۸۶(. ازاسناددوکلیموصوفبه»تساوی«،»تباین«،»عموموخصوصمطلق«و»عموموخصوصمنوجه«بهترتیب،چندتصدیقحاصلمیشود؟ 
4 سه - سه - چهار - دو 3 سه - دو - چهار - دو  2 دو - دو - سه - چهار   1 دو - سه - سه - چهار 

210 )خارج از کشور ۸۷(. تصورذهنیماازامورمختلف...............نامداردونسبتهایچهارگانءهمنطقی)نسباربع(از...............حادثمیشوند. 
4 مصداق - تصور دو کلی 3 مفهوم - تصور دو کلی  2 مصداق - تصدیق دو کلی  1 مفهوم - تصدیق دو کلی 

211 )خارج از کشور ۸۷(. بینمفاهیمکلی»لباسوسفید«و»رنگوقرمز«بهترتیب،کدامیکازنسبتهایچهارگانهبرقراراست؟ 
2 عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق 1 عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص من وجه 

4 عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص مطلق 3 عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص من وجه 

212 وقتیوسعتدایرءهمصادیقدومفهومکلیبهگونهایباشدکهیکیبهطورکاملدروندیگریقراربگیرد،میانآنهاچهنسبتیبرقراراستومثال.
)خارج از کشور ۸۹( آنکداماست؟ 

2 عموم و خصوص مطلق - ایرانی و کارمند 1 عموم و خصوص من وجه- خودکار و آبی 

4 عموم و خصوص من وجه - جوهر و حیوان 3 عموم و خصوص مطلق - حیوان و جسم 

213 کداممفهوممیتوانددریکطبقهبندیدرست،باالترازدومفهوم»کارگر«و»کارمند«قراربگیرد؟.
4 دارای شغل 3 متخصص  2 بیمه شده  1 روزمزد 

214 کدامگزینهطبقهبندیدرستیازمفاهیمارائهکردهاست؟)بهترتیبازمفهومعامبهخاص(.
2 خانواده - پدر - فرزند 1 محصل - دانش آموز - دیپلمه  

4 کیفیت - رنگ - نارنجی 3 سال - ماه - روز  

215 نسبتمیاندومفهوم»دوچرخه«و»رکاب«مانندنسبتموجوددرکدامگزینهاست؟.
4 ایرانی و مسیحی 3 جمعه و روزهای هفته  2 انسان و زن  1 روز و شب 

216 اگرهر»الف«»ب«باشد،میاندومفهوم»الف«و»ب«قطعاًنسبتهای...............و...............برقرارنیست..
4 تساوی و عموم و خصوص من وجه 3 تباین و عموم و خصوص من وجه  2 تباین و عموم و خصوص مطلق  1 تباین و تساوی 

217 کدامشکلدوقضیءه»بعضیالفجاست«و»هربجاست«رابهدرستینشانمیدهد؟.

جالف ب  4 الف  
ب

ج  3 ج 
ب

الف  2 ب 
الفج  1

218 آنگاهکهدوکلیهیچمصداقمشترکینداشتهباشندوآنگاهکههرکلینسبتبهکلیدیگر،ازجهتیاعمباشدوازجهتیاخص،بهترتیب،................
)سراسری ۸۷( و...............محققمیشودکهازاسنادآندوکلیبهیکدیگربهترتیب،...............و...............قضیهحاصلمیشود. 

2 تباین - عموم و خصوص من وجه - دو - چهار 1 تباین - عموم و خصوص مطلق - دو - سه 

4 عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص مطلق - چهار - سه 3 عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص من وجه - سه - چهار 

219 بینكلّیات»مثنویوغزل«و»تعریفواستدالل«بهترتیبكدامیکازنسبتهایچهارگانءهمنطقی،حاكماستوازاسنادآندوكلیبهیكدیگر،.
)سراسری ۸۸، با تغییر( بهترتیبچندقضیهحاصلمیشود؟ 

4 تباین - تساوی - سه - چهار 3 تساوی - تباین - سه - چهار  2 تباین - تباین - دو - دو   1 تباین - تساوی - دو - دو 
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220 )خارج از کشور ۹۶(. کدامموردبرهمءهمفاهیمکلیصدقمیکند؟ 
2 وجود یک مصداق خارجی برایش محال نیست. 1 می توان مصادیق متعددی برایش فرض کرد. 

4 یا بیش از یک مصداق خارجی دارد یا اصال فرد خارجی ندارد. 3 مصادیق متعدد هم خارجی و هم ذهنی دارد. 

221 اگردومفهوممصداقمشترکداشتهباشندواگرمصداقمشترکنداشتهباشند،بهترتیبچندحالتمیانآنهاقابلتصوراست؟.
4 چهار - صفر 3 یک - سه  2 دو - دو  1 سه - یک 

222 اگرهمءهمصادیقمفهوم»الف«،مصادیقمفهوم»ب«باشند،آنگاهمیتوانیمبگوییمکهقطعاً................
2 همءه مصادیق ب نیز مصداق الف محسوب می شوند. 1 نسبتشان عموم و خصوص مطلق است. 

4 هر دو مفهوم مصداق مفهوم کلی محسوب می شوند. 3 نسبت این دو مفهوم تساوی خواهد بود. 

223 نسبتمیان»مغالطهواشتراک«و»تصدیقوتصور«،بهترتیبکدامیکازنسبتهایچهارگانهاست؟.
2 عموم و خصوص مطلق - تساوی 1 عموم و خصوص من وجه - تساوی 

4 عموم و خصوص مطلق - تباین 3 عموم و خصوص من وجه - تباین 

224 وقتینسبتدومفهوم»الف«و»ب«عموموخصوصمطلقاست،کدامگزینهدربارءهآنهانادرستاست؟.
2 »الف« غیر از »ب« هم مصداق دارد. 1 مفهوم »ب« مصداقی غیر از »الف« ندارد. 

4 برخی مصادیق »ب« جزء مصادیق »الف« نیست. 3 برخی مصادیق »الف« جزء مصادیق »ب« است. 

225 مفهوممشخصشدهدرکدامگزینهکلینیست؟.
2 پایتخت چین شانگ های نیست.  1 بلندترین رود ایران کارون است. 

4 آخرین فرزند خانم رضایی، پسر است. 3 »رود« سه حرف دارد.  

226 نسبتمیاندومفهوم»سبزوگیاه«برابراستبانسبتمیاندومفهوم................
4 چهارچرخ و خودرو 3 برگ و گیاه  2 انسان و دانش آموز  1 جسم و سنگ 

227 کدامگزینهنشاندهندءهنسبتمیانسهمفهوم»آجر«،»جسم«و»مکعبمستطیل«است؟.

 4   3   2   1

228 کدامیکازنسبتهایچهارگانهمیانمفاهیمزیربرقرارنیست؟.
»مفهوم-تصور-جزئی-مصداق«

4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

229 میاندومفهوم»عموموخصوصمطلق«و»عموموخصوصمنوجه«چهنسبتیبرقراراست؟.
4 عموم و خصوص من وجه 3 عموم و خصوص مطلق  2 تساوی  1 تباین 

230 کلییاجزئیبودنمفاهیممشخصشدهدرعبارتزیررابهترتیبمشخصکنید..
»قناریگفت:کُرءهما،کُرءهقفسهابامیلههایزرینوچینهدانچینی.«

4 جزئی - کلی - کلی - کلی 3 کلی - جزئی - کلی - کلی  2 کلی - جزئي - کلی - جزئی  1 کلی - کلی - کلی - کلی 

231 شکلروبهرونشاندهندءهنسبتمیانمفاهیمکدامگزینهاست؟.
2 فلز - مایع - چوب 1 شکل - مربع - پنجره  

4 مایع - بی رنگ - بنزین 3 پرنده - سیاه - گوشتخوار   

232 کدامگزینهدربارءهاجزاءیکموجودواقعیباخودموجوددرستاست؟.
2 نسبتشان با خود مفهوم عموم و خصوص مطلق است. 1 قطعاً کلی هستند.  

4 نسبتشان با خود مفهوم عموم و خصوص من وجه است. 3 قطعاً جزئی هستند.  

233 هنگامطبقهبندیمفاهیم،چهکاریانجاممیدهیم؟.
2 مفاهیم کلی را از مفاهیم جزئی مشابه تفکیک می کنیم. 1 وجوه افتراق و اشتراک مفاهیم را مشخص می کنیم. 

4 مفاهیم را از مصادیق آن ها تفکیک و طبقه بندی می کنیم. 3 مفاهیم مساوی را در یک طبقه از مفاهیم قرار می دهیم. 

234 اقساممختلفیکمفهوم...............نسبتتباینداشتهباشند،وگرنهدریکطبقهقرار.................
4 باید - نمی گرفتند 3 نباید - نمی گرفتند  2 باید - می گرفتند  1 نباید - می گرفتند 

235 اگردومفهوم»الف«و»ب«دریکطبقهبندیوجودداشتهباشند،کدامگزینهدربارءهآنهادرستاست؟.
2 اگر مصداق مشترک نداشته باشند، در دو طبقءه مختلف قرار می گیرند. 1 اگر مصداق مشترک داشته باشند، در یک طبقه قرار می گیرند. 

4 اگر در دو طبقءه مختلف باشند، مفهوم باالتر، مصادیق بیشتری دارد. 3 اگر در یک طبقه باشند، محال است دارای مصداق مشترک نباشند. 

236 نسبتمیان»مفهومکلی«و»مفهومیکهمصداقخارجیندارد.«چیست؟.
4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

237 اگرثابتکنیمنسبتدومفهوم»الف«و»ب«...............است،آنگاهنمیتوانگفتبعضی»الف«»ب«است..
4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

238 درکدامگزینه،همءهمفاهیممیتواننددریکطبقهقرارگیرند؟.
4 گیاه - درخت - علف 3 انسان - حیوان - جاندار  2 دایره - مثلث - ذوزنقه  1 مکعب - آجر - مستطیل 
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239 کدامگزینهکلییاجزئیبودنمفاهیممشخصشدهدرعبارتزیررابهترتیب،درستمعینکردهاست؟.
»درروز۱۲فروردین۱۳۵۸،دررفراندومیسراسری،نظامجمهوریاسالمی،بهعنواننوعحکومتدرایرانمشخصشد.«

2 کلی - کلی - جزئی - کلی - جزئی 1 کلی - کلی - کلی - کلی - جزئی 

4 کلی - کلی - جزئی - جزئی - جزئی 3 جزئی - کلی - کلی - کلی - جزئی 

240 نسبتمیاندومفهوم»اهلکرمان«و»داوطلبکنکور«مانندنسبتکدامدومفهوماست؟.
2 دانش آموز و در حال تحصیل 1 رنگ و زرد  

4 دانشجو و کارمند 3 ایرانی و شیرازی  

241 )خارج از کشور ۹۹(. میانمفاهیمبهکاررفتهدرعباراتزیر،کدامیکازنسبتهایچهارگانهرامیتوانبرقرارکرد؟ 
»امروزبایکتوریستآلمانیآشناشدمکهعکاس،خبرنگاروزادءهمادریاصفهانیاستودیروزبهاصفهانآمدهاست.«

2 عموم و خصوص من وجه و تباین 1 فقط عموم و خصوص من وجه  

4 عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه 3 عموم و خصوص من وجه و تساوی 

242 )سراسری ۹۹(. اگرقضایای»بعضیالفهابهستند«و»بعضیالفهابنیستند«درستباشند،دربارءهرابطءه»الفوب«کدامعبارت،درستاست؟ 
2 تساوی یا عموم و خصوص مطلق است.  1 لزوماً عموم و خصوص من وجه است.  

4 عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه است. 3 تساوی یا عموم و خصوص من وجه است 

243 اگرمطمئنباشیمکهمفهومیمانندمفهوم»الف«فقطیکمصداقدرواقعیتداردوممکننیستکهمصداقدیگریازآنوجودداشتهباشد،.
دربارهاشمیتوانیمبگوییم................

2 جزئی است؛ وجود یک مصداق دیگر برایش محال است. 1 اگر بتوانیم برایش مصداق دیگری هم فرض کنیم، کلی است. 

4 کلی است؛ زیرا مفهوم کلی با تعداد مصادیقش کلی نمی شود. 3 اگر بدانیم قبالً هم مصداق دیگری نداشته، جزئی است. 

244 باتوجهبهدرستیقضیههایزیر،چندحالتازنسبتهایچهارگانهمیتواندمیاندومفهوم»الف«و»ب«برقرارباشد؟.
»بعضیالفباست«و»بعضیبالفاست«

2 دو 1 یک  

4 چهار 3 سه  

245 باتوجهبهپاسخسؤالزیر،چهنسبتینمیتواندمیاندومفهوم»الف«و»ب«برقرارباشد؟.
»آیاهمءهمصادیق»الف«جزءمصادیق»ب«محسوبمیشوند؟«

2 بله - عموم و خصوص مطلق 1 خیر - عموم و خصوص مطلق  

4 بله - عموم و خصوص من وجه 3 خیر - تباین  

246 اگرمفهوم»الف«دارایدوقِسم»ب«و»پ«باشدومفهوم»پ«دارایدوقسم»ت«و»ث«،کدامگزینهنادرستاست؟.
2 نسبت »الف« و »ث« عموم و خصوص مطلق است. 1 نسبت »ب« و »ت« عموم و خصوص مطلق است. 

4 نسبت دو مفهوم »ت« و »ث« تباین است. 3 »ب« و »پ« هیچ مصداق مشترکی ندارند. 

247 عبارتزیربهکدامیکازنسبتهایچهارگانهاشارهمیکند؟.
»اتمهادارایذراتالکترون،پروتونونوترونهستند.«

4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  2 عموم و خصوص من وجه  1 تساوی 

248 عبارتزیربهکدامیکازنسبتهایچهارگانهاشارهمیکند؟.
»درستاستکهاحمدایرانیاست؛امافارسیزباننیست.درستبههماندلیلکهاهلتاجیکستانبااینکهایرانینیست،فارسیزباناست.«

2 عموم و خصوص من وجه 1 تساوی  

4 تباین 3 عموم و مخصوص مطلق  

249 شیوامیگوید»هرگیاهیسبزاست«وامینمعتقداست»هیچگیاهیسبزنیست.«حالاگرکسیثابتکندکهنسبتمیانگیاهوسبز...............است،.
نادرستیحرفشیواوامینراهمزمانثابتکردهاست.

2 عموم و مخصوص مطلق 1 تساوی  

4 تباین 3 عموم و خصوص من وجه  

250 کدامعبارتدربارءهنسبتهایچهارگانهنادرستاست؟.
1 از اینکه »بعضی »الف« »ب« است.« نتیجه می گیریم که نسبت میان »الف« و »ب« عموم و خصوص من وجه است.

2 از اینکه نسبت »الف« و »ب« تساوی نیست، نتیجه می گیریم که هر »الف« نمی تواند »ب« باشد.

3 از اینکه نسبت »الف« و »ب« عموم و خصوص من وجه است، نتیجه می گیریم که »بعضی »الف« »ب« نیست«.

4 از اینکه »هر »الف« »ب« است.«؛ اما »بعضی »ب« »الف« نیست« نتیجه می گیریم که نسبتشان عموم و خصوص من وجه است.
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 در این مغالطه، فرد به جای درک داللت تضمنی یا التزامی،     141

داللت مطابقی لفظ یعنی معنای ظاهری لفظ را در نظر می گیرد.
 مراد گوینده از لفظ »دست به عصا باش« احتیاط کردن بود؛     142

یعنی داللت التزامی را در نظر داشته است؛ ولی شنونده لفظ عصا را به 
معنای مطابقی آن درک کرده بود. بنابراین معنای ظاهری لفظ را در 
نظر گرفته بود که موجب بروز مغالطءه توسل به معنای ظاهری می شود. 
بروز  لفظ »شیر« می تواند موجب  بررسی سایر گزینه ها: گزینءه »1«: 
مغالطءه اشتراک لفظ شود. / گزینءه »2«: لفظ »ماه« می تواند موجب 
بروز مغالطءه اشتراک لفظ شود. / گزینءه »4«: لفظ »فلک« و لفظ »ماه« 
و  »کشته«  الفاظ  شوند.  لفظ  اشتراک  مغالطءه  بروز  موجب  می توانند 

»خویش« نیز می توانند موجب بروز مغالطءه نگارشی شوند.
 در اینجا معلوم نیست که گوینده می خواهد بگوید از اینکه     143

فرد دیگری را راهنمایی کرده پشیمان است یا از اینکه آن فرد، گوینده 
را راهنمایی کرده بوده. بنابراین مرجع ضمیر نامشخص است و مغالطءه 

ابهام در عبارت یا ابهام در مرجع ضمیر رخ می دهد. 
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه »1«: قیمت نداشتن دو داللت دارد: گران 
معنای  به  توسل  مغالطءه  پس  بودن.  ارزش  و  قیمت  بدون  و  بودن 
اینجا  در  »کمیاب«  کلمءه   :»3« گزینءه   / دهد.  رخ  می تواند  ظاهری 
دو معنای متفاوت دارد و اشتراک لفظ است. اولی به معنای کم تعداد 
بودن و دومی به معنای نظیر نداشتن از نظر جنس و کیفیت. / گزینءه 
»4«: روان شناسی در اینجا به داللت مطابقی یعنی شناخت روان آدم ها 
گرفته شده ولی لفظ »روان شناسی« به یک علم خاص اشاره می کند 
معنای ظاهری رخ  به  توسل  مغالطءه  بنابراین  دارد؛  التزامی  و داللت 

داده است.
 جهان خارج همان واقعیت بیرون از ذهن است؛ یعنی جایی     144

زبانی  و  این جهان، جهان ذهنی  دارند. درمقابل  واقعاً وجود  اشیا  که 
قرار می گیرد. 

بررسی همءه گزینه ها: گزینءه »1«: فریب ظاهر جمله را نباید بخوریم! 
دربارءه واقعیت صحبت نمی کند؛ بلکه دربارءه واقعی نبودن افکار یک نفر 
صحبت می کند. / گزینءه »2«: باز هم دربارءه تفاوت اندیشه ها و افکار 
حرف می زند. این ضرب المثل به تفاوت نگاه و تفکر عمیق و سطحی 
اشاره می کند. / گزینءه »3«: دربارءه معنای یک مفهوم حرف می زند. 
/ گزینءه »4«: این گزینه از یک شیء خارجی؛ یعنی زمین و ویژگی آن 

در واقعیت صحبت می کند.
به معنای     145 و  دارد  التزامی  داللت  اینجا  در  شدن«  »موش   

ترسیدن است. در سایر گزینه ها، موش به داللت مطابقی به کار رفته است.
نوعی     146 به دست کردن«  عبارت »دست  در  لفظ »دست«   

کنایه است و داللتش التزامی.
در     147 »کشید«  و  »بار«  »بند«،  »ساز«،  واژه های  به ترتیب،   

ابیات مشترک لفظی هستند؛ اما در این گزینه مشترک لفظی  سایر 
وجود ندارد.

التزامی؛ یعنی میان معنای اصلی و داللت موجود     148  داللت 
یک رابطه وجود دارد )رد گزینءه »3«(؛ اما این معنا بیرون از معنای 
داللت  در  نظر  مورد  معنای  دیگر،  عبارت  به  و  می گیرد  قرار  اصلی 

التزامی، در معنای اصلی لفظ وجود ندارد.
متفاوت     149 برداشت  دو   :»1« گزینءه  گزینه ها:  همءه  بررسی   

ایجاد می کند: یک آقا وارد شد که مهربان بود یا فامیلی اش مهربانی 
است  ممکن   :»2« گزینءه   / دارد.  ضمیر  مرجع  در  ابهام  پس  بود؟ 
به  توسل  مغالطءه  و  بگیریم  به کار  تضّمنی  به جای  را  مطابقی  داللت 
 معنای ظاهری رخ دهد. / گزینءه »3«: درست است که لفظ شیر در 
این گزینه مشترک لفظی است؛ اما مشکل اصلی به دلیل مشخص نبودن 

مراجع ضمیر است؛ یعنی نمی دانیم چه چیز، چه چیزی را می خورد تا 
مطمئن شویم لفظ »شیر« به معنای حیوان است یا شیر خوراکی. پس 
در اصل، ابهام دارد. / گزینءه »4«: عکس گرفتن مشترک لفظی است؛ 
زیرا دو معنا می دهد: 1. عکاسی کردن. 2. از دیگری عکس ها را گرفتن؛ 

پس مغالطءه اشتراک لفظ می تواند ایجاد شود.
 ابتدا تک تک گزینه ها را بررسی می کنیم.     150

»ِصفر«  و  »َصَفر«  دو  چون   :»1« گزینءه  گزینه ها:  همءه  بررسی 
حرکت گذاری دارند، خطر مغالطءه نگارشی وجود ندارد. / گزینءه »2«: 
همان  »غریب«  و  »غریبه«  الفاظ  معنای  که  فهمید  می شود  متن  از 
بنابراین امالی درستی هم دارند. / گزینءه »3«:  بیگانه بودن است و 
محتوای کلی جمله درست است و این تصور را ایجاد می کند که »صفر« 
حرکت گذاری  چون  اما  است.  »ِصفر«  عدد  همان  جمله  ابتدای  در 
ندارد، نمی توانیم مطمئن باشیم که منظور در لفظ »صفر« عدد باشد و 
شاید منظور ماه َصَفر باشد. درواقع مسئله اینجاست: اگر »َصَفر« را با 
سین بنویسیم، دیگر معنایش عدد نیست. )جمله غلط است زیرا اصالً 
معنای َصَفر عدد نیست، بلکه یک ماه قمری است( اگر »صفر« را با 
سین بنویسیم، دیگر معنایش عدد نیست. )جمله درست است.( / گزینءه 

»4«: بله معنای این دو کلمه با هم متفاوت است.
 بررسی همءه گزینه ها: گزینءه »1«: ابهام در مرجع ضمیر /     151

گزینءه »2«: نگارشی / گزینءه »3«: توسل به  معنای ظاهری )لفظ سر( 
/ گزینءه »4«: توسل به  معنای ظاهری )دل و دماغ نداشتن(

 اینکه در یک استدالل مشترک لفظی وجود داشته باشد،     152
به  خودی  خود، مغالطه نیست. مغالطه زمانی روی می دهد که معانی 

متفاوت مشترک لفظی را با هم اشتباه بگیریم.
 نمونه و مثال هر مفهومی مصداق آن مفهوم نامیده می شود.    153
 افراد یا اشیائی که بر مفاهیم منطبق می شوند، مصادیق آن     154

مفاهیم هستند.
 هم مفهوم کلی و هم مفهوم جزئی می توانند بر مورد واقعی و     155

بیرونی منطبق شوند؛ اما مفهوم جزئی فقط می تواند بر یک مورد منطبق 
شود؛ یعنی مفهوم جزئی نمی تواند بر بیش از یک مورد منطبق شود.

تذکر: تنها مفاهیم کلی هستند که ممکن است جزئی از یک مفهوم کلی 
مرکب دیگر باشند.

متعددی     156 موارد  بر  که  دارد  را  قابلیت  این  کلی  مفهوم   
منطبق شود؛ اما به این معنا نیست که هر مفهومی که کلی باشد، قطعاً 

دارای مصادیق متعدد بیرونی و واقعی نیز باشد.
 اعالم )یا همان اسامی خاص( و مفاهیم دارای اسم اشاره،     157

قطعاً جزئی هستند. البته ممکن است مفهومی جزئی باشد و هیچ کدام 
از این دو ویژگی را نداشته باشد.

اسم     158 چون  )ص(  محمد  حضرت  گزینه ها:  سایر  بررسی   
خاص است، جزئی است؛ اما گزینه های »1« و »3« وصف و لقب پیامبر 

هستند و کلی محسوب می شوند. گزینءه »2« نیز مفهوم کلی است.
 بررسی سایر گزینه ها: اسامی خاص مانند نام اشخاص و     159

اماکن مختلف جزئی هستند. )رد گزینه های »1« و »2«( اسامی اشاره 
نیز مفاهیم را جزئی می کنند. )رد گزینءه »4«(

 در نسبت تباین، هیچ مصداق مشترکی وجود ندارد.    160
 وقتی دایرءه مصادیق یک مفهوم درون دایرءه مصادیق مفهوم     161

بزرگ تری  مصادیق  دایرءه  که  دوم  مفهوم  آنگاه  بگیرد،  قرار  دیگری 
و خصوص  عموم  نسبت  بنابراین  است؛  دیگر  مفهوم  از  عام تر  دارد، 

مطلق برقرار است.
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مصادیق     162 »الف«،  مانند  مفهوم  یک  مصادیق  تمام  وقتی   

تمام   .1 می آید:  پیش  حالت  دو  باشند،  »ب«  مانند  دیگری  مفهوم 
باشند )تساوی( و 2. مفهوم »ب«  نیز مصداق »الف«  مصادیق »ب« 

مصادیق غیر از »الف« نیز داشته باشد. )عموم و خصوص مطلق(
و     163 عموم  نسبتشان  پس  است؛  لفظ  نوعی  لفظی  مشترک   

خصوص مطلق است؛ زیرا برخی الفاظ مشترک لفظی هستند و تمام 
مشترک های لفظی، لفظ محسوب می شوند.

 بررسی همءه گزینه ها: گزینءه »1«: هر مغالطه ای خطای فکر     164
است و برعکس؛ پس همءه مصادیقشان مشترک است. / گزینءه »2«: 
برخی تفکر ها تعریف هستند؛ پس مصداق مشترک دارند. / گزینءه 
بعضی  پس  می شود؛  تقسیم  تصدیق  و  تصور  دستءه  دو  به  علم   :»3«
علم ها از نوع تصورند و این دو مفهوم مصداق مشترک دارند. / گزینءه 
»4«: تصدیق و تصور از اقسام علم اند و اقسام یک مفهوم نسبت تباین 
دارند. دقت کنید که گرچه ممکن است هر تصدیقی دارای چند تصور 
باشد؛ اما این به معنای این نیست که بگوییم برخی تصدیق ها تصورند.

 هر سمنانی ای ایرانی است؛ اما هر ایرانی ای لزوماً سمنانی     165
نیست؛ پس میان این دو مفهوم نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار 
است. بررسی سایر گزینه ها: گزینءه »1«: تباین / گزینءه »2«: تباین / 

گزینءه »4«: تباین
لندن زندگی     166 باشد و در   ممکن است کسی متولد مشهد 

کند. از طرف دیگر، بسیاری از ساکنان لندن متولد مشهد نیستند و 
بسیاری از متولدان مشهد نیز ساکن لندن نیستند؛ پس نسبت این دو 
مفهوم عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا هم مصداق مشترک دارند 

و هم مصادیق غیرمشترک.
 اگر همءه سنگ ها سفید بودند، آنگاه نسبت این دو مفهوم     167

عموم و خصوص مطلق می شد؛ زیرا در این حالت، »هر سنگی سفید 
بود«؛ ولی »برخی سفید ها سنگ نبودند.«؛ یعنی همءه مصادیق مفهوم 
سنگ، جزئی از مصادیق مفهوم سفید قرار می گیرد؛ ولی برخی مصادیق 
از  عام تر  »سفید«  مفهوم  و  نبودند  مصادیق سنگ  مفهوم سفید جزء 

مفهوم »سنگ« بود.
 در یک طبقه بندی درست، مفهوم ابتدایی، عام ترین مفهوم     168

و انتهایی خاص ترین است.
 اقسام مختلف مفاهیم همواره با هم نسبت تباین دارند.    169
 همیشه مفهومی که درطبقءه باالیی قرار می گیرد، عام تر از     170

مفهوم طبقءه پایین خود است، به همین دلیل، میان دو مفهوم نسبت 
عموم و خصوص مطلق برقرار است.

 اقسام مختلف یک مفهوم همواره با هم نسبت تباین دارند.     171
برای مثال، »سفید« و »قرمز« اقسام مختلف مفهوم »رنگ« هستند و 

می بینیم که با یکدیگر نسبت تباین دارند.
 مباحث مفاهیم کلی و نسبت های چهارگانه در منطق، برای     172

آشنایی با مباحث اقسام قضایا و مبحث تعریف ضروری اند.
 معنی کلماتی که به فهم درمی آیند، همان مفاهیم هستند.     173

مفهوم درواقع یک امر ذهنی است، نه یک لفظ یا مصداق بیرونی.
میز مصداق     174 گزینءه »1«: خودکار روی  گزینه ها:  بررسی همءه   

انسان درک می کنیم،  لفظ  از  معنایی که  / گزینءه »2«:  مفهوم.  نه  است، 
همان مفهوم است. / گزینءه »3«: معنای دفتر مفهوم است، نه مصداق. / 
گزینءه »4«: مصداق درخت همان درخت موجود در واقعیت است، نه در ذهن.

باشند،     175 شده  مشخص  اشاره  اسم  با  که  مفاهیمی  تمامی   
مفهوم جزئی محسوب می شوند؛ مثل مفهوم »این خیابان«؛ اما ضمایر 
ملکی هیچ مالکی برای کلی یا جزئی بودن مفاهیم نیستند. برای مثال، 

داشته  مصداق  چند  است  ممکن  زیرا  است؛  کلی  من«  »خانءه  مفهوم 
وجود  با  چون  است؛  جزئی  من«  خانءه  »این  مفهوم  درحالی که  باشد؛ 

داشتن ضمیر ملکی، همراه با اسم اشاره آمده است. 
 لفظ »همین« اسم اشاره است و مفهوم را جزئی می کند.    176
را     177 مورد  یک  از  بیش  بر  انطباق  قابلیت  جزئی  مفاهیم   

ندارند؛ مانند مفهوم این گلدان
نداشته     178 خارج  در  مصداقی  هیچ  کلی  مفهوم  است  ممکن   

باشد. مانند مفهوم لوبیای سحرآمیز 
 در درسنامه خواندیم که اسامی تمامی سیارات و ستاره ها،     179

به جز خورشید و ماه جزئی هستند؛ زیرا خورشید یک مفهوم کلی است 
که در هر منظومه ای می تواند یک مصداق داشته باشد.

 وقتی دو مفهوم مباین باشند، نسبتشان تباین است و هیچ     180
مصداق مشترکی ندارند.

دارای     181 مفهوم  هر  من وجه،  خصوص  و  عموم  نسبت  در   
از  و  می شود  محسوب  نیز  دیگر  مفهوم  مصداق  که  است  مصادیقی 
طرف دیگر، هر مفهوم دارای مصادیقی است که مصداق مفهوم دیگر 

محسوب نمی شود.
 در نسبت تباین، هیچ مصداق مشترکی وجود ندارد؛ ولی     182

در سه نسبت دیگر، میان دو مفهوم، مصداق مشترک وجود دارد.
»برخی     183 یعنی  برعکس؛  نه  اما  است؛  ایرانی  تهرانی ای  هر   

ایرانی ها تهرانی نیستند.« )عموم و خصوص مطلق(. برخی غیرایرانی ها 
و  )عموم  نیستند.  فارسی زبان  غیرایرانی ها  برخی  و  فارسی زبانند 

خصوص من وجه(
 هر شیئی با اجزای سازندءه آن شیء نسبت تباین دارد؛ به     184

عبارت دیگر، رابطءه میان کل و اجزا را نباید با رابطءه میان مفاهیم عام 
و خاص اشتباه بگیریم.

دو     185 این  نسبت  قطعاً  نباشد؛ پس  »الف« »ب«  بعضی  اگر   
تساوی نیست؛ اما ممکن است سه حالت دیگر بینشان برقرار باشد.

یا هیچ »الفی« »ب« نیست و نه فقط برخی »الف«، که در این حالت، 
نسبتشان تباین است.

یا برخی »ب« نیز »الف« نیست که در این حالت، نسبتشان عموم و 
خصوص من وجه است.

یا تمام »ب« »الف« است که در این حالت، نسبتشان عموم و خصوص 
مطلق است.

 بررسی سایر گزینه ها: ویژگی »قابلیت انطباق بر بیش از     186
مفاهیم کلی است. )رد گزینه های »2« و »4«(  یک مورد« مختص 
نیست.  محال  مفاهیم  این  برای  متعدد  وجود مصادیق  گاه  و  فرض 

)رد گزینءه »3«(
مفهوم     187 دو  این  پس  جزئی؛  یا  است  کلی  یا  مفهمومی  هر   

مصداق مشترکی ندارند. به همین دلیل نسب آن ها تباین است.
 خیلی دقت کنید! درست است که »آرد« یکی از اجزای     188

تبدیل می شود، دیگر آرد  نان  به  وقتی  اما آرد  »نان« است؛  سازندءه 
نیست؛ به عبارت دیگر، میان اجزای سازندءه یک شیء و خود شیء 
رابطءه تباین برقرار است، نه عموم و خصوص مطلق؛ پس میان مفهوم 

»آرد« و »نان« نسبت تباین برقرار است.
کرد؛     189 متعدد فرض  نمی شود مصادیق  مفهوم جزئی  برای   

یعنی فقط یک مصداق دارد. حال این مصداق ممکن است در واقعیت 
وجود داشته باشد یا اینکه اصالً وجود نداشته باشد.
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 میان »در« و »دستگیرءه در« رابطءه تباین برقرار است. چرا؟     190

نیست.«  در  دستگیره ای  »هیچ  و  نیست«  دستگیره  دری  »هیچ  چون 
درواقع دستگیرءه در یکی از اجزای سازندءه در است؛ اما از نظر مفهومی، 

یک مفهوم کامالً مباین با خود »در« است.
 تفاوت اصلی مفهوم جزئی و کلی در امکان فرض مصادیق     191

متعدد برای کلی و عدم این فرض برای مفهوم جزئی است.
 این ویژگی مربوط به مفاهیم جزئی است، نه کلی.    192
 برای مفهوم جزئی نمی توان بیش از یک مصداق فرض کرد.     193

درضمن، مفهوم جزئی همواره مفهوم است، نه لفظ. )رد گزینءه »1«(
باز     194  کوه یک مفهوم کلی است و هرچقدر هم قید بگیرد، 

هم کلی می ماند.
 مفاهیم ابن سینا، ارسطو و متافیزیک ارسطو چون اسم خاص     195

هستند، جزئی محسوب می شوند. )رد گزینه های »1«، »2« و »3«(
 تنها در این گزینه مفهوم »کتاب فروشی« دارای اسم اشاره     196

است که باعث می شود، جزئی باشد.
کلی     197 مفهوم  برای  متعدد  مصادیق  فرض  می گوییم  وقتی   

ممکن است؛ یعنی می تواند در ذهن مصادیق مختلفی داشته باشد؛ اما 
در واقعیت شاید این گونه نباشد.

کیارستمی     198 عباس  و  سیندرال  سعدی،  بوستان  ابن سینا،   
مفاهیم جزئی محسوب می شوند.

یک     199 از  بیش  فرض  کلی،  برخالف  جزئی  مفهوم  برای   
مصداق محال است.

 همءه گزینه ها نسبت تباین دارند؛ اما در گزینءه »2«، نسبت     200
عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ زیرا ممکن است یک فیلم هم 
کمدی باشد و هم ترسناک؛ پس این دو مفهوم مصداق مشترک دارند؛ 

اما مفاهیمی مثل »سفیدی و زردی« کامالً با هم مباین هستند.
تذکر: ممکن است یک شیء هم زرد باشد و هم سفید. مثل مفهوم 
»تخم مرغ«؛ بنابراین اگر در گزینه ها گفته شده بود »شیء زرد و شیء 

سفید« آنگاه نسبت این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه بود.
نیست،     201 هم ب  الف  برخی  و  نیست  الف  برخی ب  وقتی   

یعنی هرکدام از دو مفهوم، دارای مصادیقی هستند که جزء مصادیق 
وجه  من  و خصوص  عموم  آن ها  رابطءه  پس  نمی گیرد؛  قرار  دیگری 

می شود نه مطلق.
 مفهوم دماوند یک مفهوم جزئی است و نمی تواند با یک     202

مفهوم دیگر نسبت عموم و خصوص مطلق داشته باشد.
دیپلمه ها     203 برخی  اما  است؛  دیپلمه  قطعاً  دانشجویی  هر   

دانشجو نیستند. پس میانشان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار 
است. گزینه های »1« و »2« نیز تباین اند. در درسنامه گفتیم که میان 
و  نه عموم  برقرار است  تباین  اجزای یک شیء و خود شیء نسبت 
خصوص مطلق. گزینءه »3« هم دارای مفهوم جزئی است و نمی تواند 

هیچ کدام از نسبت های چهارگانه را داشته باشد.
 در طبقه بندی مفاهیم همواره اقسام یک مفهوم که در یک     204

طبقه قرار می گیرند، دارای نسبت تباین هستند.
تباین     205 نسبت  قطعا  پزشکی«  و  »مهندسی  مفهوم  دو  میان   

برقرار است؛ زیرا شغل مهندسی یک چیز است و شغل پزشکی یک 
چیز دیگر؛ اما به دو مفهوم »مهندس و پزشک« خیلی باید دقت کنیم. 
مثالً  باشند.  داشته  مشترک  مصداق  می تواند  مفهوم  دو  این  ببینید! 
فردی باشد که پزشک است و از قضا مهندس هم هست؛ پس نسبت 

این دو عموم و خصوص من وجه می شود.
 بهمن اول چون اسم خاص است جزئی و بهمن دوم چون     206

ماه بهمن است و مصادیق مختلفی دارد، کلی است.

هردو     207 برای  زیرا  می شوند؛  محسوب  کلی  مفهوم  دو  هر   
می توان مصادیق مختلفی فرض کرد.

 برخی مفاهیم کلی، با اینکه می توان مصادیق مختلفی برایشان     208
فرض کرد؛ اما فقط یک فرد خارجی دارند. مثل مفهوم مولود کعبه

 اگر نسبت دو کلی تساوی یا تباین باشد، دو تصدیق شکل     209
می گیرد. اگر عموم و خصوص مطلق باشد، سه تصدیق و اگر عموم و 

خصوص من وجه باشد، چهار تصدیق شکل خواهد گرفت.
 تصور ذهنی همان مفهوم است. )رد گزینه های »2« و »4«(     210

نسبت های چهارگانه را باید در مقایسءه دو تصور کلی بررسی کنیم. 
 برخی لباس ها سفیدند و برخی لباس ها سفید نیستند. برخی     211

سفیدها لباس اند و برخی سفیدها لباس نیستند؛ پس عموم و خصوص 
من وجه است. هر قرمزی رنگ است؛ اما هر رنگی قرمز نیست. )عموم 

و خصوص مطلق(
 وقتی دایرءه مصادیق یک مفهوم کامالً درون دایرءه مصادیق     212

مفهوم دیگری قرار بگیرد، نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق است. 
مصادیق  دایرءه  درون  حیوان  مصادیق  دایرءه  که  جسم  و  حیوان  مثل 

جسم قرار می گیرد.
 در یک طبقه بندی درست، نسبت میان مفاهیم زیرین با     213

برخی کارمندان  باشد.  باید عموم و خصوص مطلق  باالدستی  مفهوم 
محسوب  متخصص  یا  نیستند  روزمزد  یا  ندارند  بیمه  کارگران  و 
از  با هیچ کدام  نمی شوند. پس رابطءه دو مفهوم »کارگر« و »کارمند« 
این سه گزینه، عموم و خصوص مطلق نیست. اما »دارای شغل« قطعاً 

با این دو مفهوم نسبت عموم و خصوص مطلق دارد.
از مفهوم     214 باید عام تر  باالتر  مفاهیم، مفهوم   در طبقه بندی 

پایین تر باشد. پس ما باید به ترتیب در گزینه ها دنبال مفاهیمی باشیم 
که میانشان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد. بررسی همءه 
گزینه ها: گزینءه »1«: دیپلمه با دو مفهوم دیگر نسبت تباین دارد. / 
تباین دارد.  با هر دو مفهوم دیگر نسبت  گزینءه »2«: مفهوم خانواده 
/ گزینءه »3«: هر سه مفهوم با هم نسبت تباین دارند. / گزینءه »4«: 
کیفیت عام تر از رنگ و رنگ عام تر از نارنجی است. پس طبقه بندی 

درست است.
 دوچرخه و رکاب با هم نسبت تباین دارند. دقت کنید     215

از  جزئی  گرچه  است  دوچرخه  از  متفاوت  مفهوم  یک  رکاب  که 
و شب  روز  تنها  نیز  گزینه ها  میان  در  می شود.  محسوب  دوچرخه 

دارند. تباین  نسبت 
از     216 جزئی  یکی  مصادیق  همءه  که  داریم  مفهوم  دو  وقتی   

مصادیق دیگری است، پس قطعاً نسبت تباین و عموم و خصوص من 
وجه ندارند. بلکه یا تساوی دارند یا عموم و خصوص مطلق.

باید به دنبال     217 از قضایا گفته »هر ب ج است«،   چون یکی 
هم  با  یا  باشد  گرفته  قرار  »ج«  درون  کامالً  »ب«  که  باشیم  شکلی 
مساوی باشند. با رجوع به گزینه ها می بینیم که تنها در یک گزینه این 

حالت وجود دارد و همین گزینه هم جواب خواهد بود.
 بررسی سایر گزینه ها: وقتی هیچ مصداق مشترکی ندارند،     218

از  از یک جهت اعم و  اگر  تباین دارند. )رد گزینه های »3« و »4«( 
جهت دیگر اخص باشند، نسبتشان عموم و خصوص من وجه است. )رد 
گزینه های »1« و »4«( در عموم و خصوص مطلق سه تصدیق و در 

عموم و خصوص من وجه، چهار تصدیق شکل می گیرد.
 مثنوی و غزل تباین دارند؛ زیرا هیچ غزلی مثنوی نیست     219

و هیچ مثنوی ای هم غزل نیست. تعریف و استدالل هم از بخش های 
منطق اند که مصداق مشترکی ندارند؛ پس این دو نیز تباین دارند.
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 وقتی یک مفهوم کلی باشد، همواره فرض وجود مصادیق متعدد     220

برایش ممکن است؛ اما برخی مفاهیم کلی نمی توانند بیش از یک مصداق در 
خارج داشته باشند. مثالً تنها فرزند آقای زندی، فقط یک نفر می تواند باشد؛ 

اما می توان افراد مختلفی را فرض کرد که تنها فرزند آقای زندی باشند.
باشند، سه حالت     221 اگر دو مفهوم مصداق مشترک داشته   

ممکن است پیش آید: 1. تساوی 2. عموم و خصوص مطلق و 3. عموم 
و خصوص من وجه. در تباین نیز هیچ مصداق مشترکی وجود ندارد.

 وقتی دو مفهوم مصداق مشترک دارند، اوالً به این معناست     222
که آن دو مفهوم کلی هستند و ثانیاً به این معناست که یکی از سه 
نسبت تساوی، عموم و خصوص مطلق و من وجه میانشان برقرار است.

 »اشتراک لفظ« یکی از اقسام مغالطه است؛ پس نسبتشان     223
و  علم اند  اقسام  نیز  تصدیق  و  تصور  است.  مطلق  خصوص  و  عموم 

نسبتشان تباین است.
 چون نمی دانیم کدام مفهوم عام تر است؛ پس نمی شود معلوم     224

کرد که کدام یک از دو مفهوم مصادیقی غیر از دیگری دارد )عام تر است( و 
کدام مفهوم مصداقی غیر از دیگری ندارد )خاص تر است(؛ پس گزینه های 
»1« و »2« و »4« رد می شوند؛ اما در هر حالتی قطعاً برخی مصادیق »الف« 

جزء »ب« است و برخی مصادیق »ب« نیز جزء مصادیق »الف« است. 
 چون در این گزینه لفظ »رود« مورد نظر گوینده است؛ پس     225

»رود« جزئی محسوب می شود.
 »سبز« و »گیاه« نسبت من وجه دارند؛ زیرا »بعضی گیاهان     226

باید  گزینه ها  در  نیستند.«؛ پس  گیاه  »بعضی سبزها  و  نیستند«  سبز 
به دنبال دو مفهوم باشیم که نسبتشان من وجه باشد: 

بررسی همءه گزینه ها: گزینءه »1«: مطلق / گزینءه »2«: مطلق / گزینءه 
»3«: مطلق / گزینءه »4«: من وجه

 نسبت میان آجر و جسم، عموم و خصوص مطلق است؛ اما     227
نسبت میان آجر با مکعب مستطیل و جسم با مکعب مستطیل، تباین 

است؛ زیرا مکعب مستطیل از اساس جسم نیست؛ بلکه شکل است.
 بررسی سایر گزینه ها: مفهوم و تصور درواقع یک چیزند و     228

نسبتشان تساوی است. )رد گزینءه »1«( لفظ و مفهوم نیز نسبتشان تباین 
است. )رد گزینءه »4«( جزئی نیز از اقسام مفهوم است و نسبتشان عموم 
و خصوص مطلق است )رد گزینءه »3«(؛ اما نسبت من وجه وجود ندارد.

و خصوص من وجه     229 مطلقی، عموم  و خصوص  هیچ عموم   
نیست و بالعکس؛ پس نسبتشان تباین است.

 قناری که معلوم است کلی است. حال برویم سراغ مفهوم     230
مصادیق  برایش  می توان  زیرا  است؛  کلی  نیز  مفهوم  این  ما«.  »کرءه 
است.  زمین  همان  واقعیت  در  ما  کُرءه  گرچه  کرد،  فرض  مختلفی 

قفس ها و چینه دان نیز کلی محسوب می شوند.
 هر سه دایرءه موجود در سؤال، یک قسمت مشترک با دو     231

دایرءه دیگر دارند؛ یعنی برخی مصادیق هر سه مشترک اند؛ پس باید 
سه مفهومی را بیابیم که دست کم یک مصداق مشترک با دو دایرءه 

دیگر داشته باشد. 
بررسی همءه گزینه ها: گزینءه »1«: شکل و مربع نسبت عموم و خصوص 
مطلق دارند نه من وجه. پنجره نیز نسبتش با این دو تباین است. / 
گزینءه »2«: هیچ فلزی چوب نیست و بالعکس؛ پس نسبت آن ها تباین 
است. / گزینءه »3«: برخی پرنده ها سیاه اند و بالعکس، برخی پرنده ها 
گوشتخوارند و بالعکس برخی سیاه ها نیز گوشتخوارند و بالعکس؛ پس 
در  باشد؛  گوشتخوار  و  سیاه  که  کنیم  تصور  را  پرنده ای  می توانیم  ما 
نتیجه این گزینه با شکل مطابقت دارد. / گزینءه »4«: چون هر بنزینی 

مایع است؛ اما هر مایعی بنزین نیست، نسبتشان مطلق است.

 وقتی از یک موجود صحبت می کنیم، از مفهوم جزئی حرف     232
نتیجه  در  و  واقعی  موجود  یک  هرکدام  نیز  آن  اجزاء  پس  می زنیم؛ 

جزئی هستند.
میان     233 اشتراک  و  افتراق  وجوه  ما  مفاهیم،  طبقه بندی  در   

مفاهیم را مشخص می کنیم. این طبقه بندی مفاهیم مخصوص مفاهیم 
کلی است )رد گزینءه 2( و کاری به مصادیق ندارد. )رد گزینءه »4«( در 
ضمن، مفاهیم موجود در یک طبقه نسبتشان تباین است، نه تساوی. 

 اقسام مختلف یک مفهوم باید نسبت تباین داشته باشند؛     234
وگرنه در یک طبقه قرار نمی گرفتند.

باشد؛ یعنی مصداق     235 تباین  باید نسبتشان   مفاهیم هم طبقه 
در  وقتی   )»3« و   »2«  ،»1« گزینه های  )رد  باشند.  نداشته  مشترک 
باالست،  مفهوم عام تر که در طبقءه  قرار می گیرند،  دو طبقءه مختلف 

مصادیق بیشتری دارد.
 اگر مفهومی در خارج مصداقی نداشته باشد. هم می تواند     236

مانند مفهوم مربع دایره، کلی باشد و هم مانند یک شخصیت داستانی 
معروف، جزئی باشد؛ پس برخی مفاهیم کلی مصداقی در خارج ندارند 
برخی  دیگر،  از طرف  و  دارند  کلی مصداق خارجی  مفاهیم  برخی  و 
مفاهیم بدون مصداق خارجی کلی هستند و برخی از آن ها کلی نیستند؛ 

درنتیجه نسبت این دو عموم و خصوص من وجه است.
 اینکه بتوانیم ثابت کنیم دو مفهوم نسبتشان تباین است؛     237

یعنی ثابت کرده ایم که هیچ مصداق مشترکی ندارند.
 در یک طبقه بندی درست، مفاهیم موجود در یک طبقه با     238

هم نسبت تباین دارند و میان هیچ کدام نباید نسبت عموم و خصوص 
بررسی  را  گزینه ها  حال  باشد.  برقرار  وجه  من  یا  تساوی  یا  مطلق 
مکعب  یک جسم  و خودش  است  آجر جسم   :»1« گزینءه  می کنیم: 
تباین دارند و  / گزینءه »2«: هر سه مفهوم نسبت  مستطیل است. 
در زیر مفهوم شکل قرار می گیرند. پس طبقه بندی درست است. / 
گزینءه »3«: جاندار با انسان و حیوان نسبت عموم و خصوص مطلق 
دارد. / گزینءه »4«: گیاه با درخت و علف نسبت عموم و خصوص 

مطلق دارد.
 فقط مفهوم ایران یک اسم خاص و جزئی است. حتی »نظام     239

یک  از  بیش  می تواند  که  است  کلی  مفهومی  نیز  اسالمی«  جمهوری 
مصداق داشته باشد.

و     240 عموم  رابطءه  کنکور«  »داوطلب  و  کرمان«  »اهل  میان   
خصوص من وجه برقرار است؛ زیرا برخی داوطلبان کنکور اهل کرمان 
هستند و برخی نیستند و برخی از اهالی کرمان داوطلب کنکورند و 

برخی نیستند. پس باید به دنبال عموم و خصوص من وجه باشیم. 
/ گزینءه  بررسی همءه گزینه ها: گزینءه »1«: عموم و خصوص مطلق 
»2«: عموم و خصوص مطلق / گزینءه »3«: عموم و خصوص مطلق / 

گزینءه »4«: عموم و خصوص من وجه
نیست     241 معلوم  و  است  مبهم  کمی  سؤال  صورت  خب!    

مفاهیم را باید چگونه در نظر بگیریم. مثالً باید »توریست« و »آلمانی« 
را جدا در نظر بگیریم یا با همدیگر، مفهوم »توریست آلمانی« را در 
با توجه به کلید سازمان سنجش معلوم می شود که  اما  نظر بگیریم. 

باید این دو را یک مفهوم بگیریم.
آلمانی«،  توریست  »یک  مفاهیم:  تک تک  کشف  سراغ  می رویم  حاال 
اصفهان  به  »دیروز  و  اصفهانی«  مادری  »زادءه  »خبرنگار«،  »عکاس«، 
و  عموم  نسبت  هم  با  همگی  و  هستند  کلی  مفاهیم  همگی  آمده« 

خصوص من وجه دارند.  
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 چون بعضی الف ها ب هستند، رابطءه »الف« و »ب« قطعاً     242

تباین نیست و چون بعضی الف ها ب نیستند، رابطءه آن ها قطعاً تساوی 
هم نیست )رد گزینه های »2« و »3«(. حاال چون می دانیم بعضی الف ها 
ب هستند، پس قطعاً بعضی »ب ها« هم »الف« هستند. یعنی این رابطه 
نیست  معلوم  چون  اما  است؛  وجه  من  خصوص  و  عموم  دست کم 
یا فقط برخی »ب ها« »الف« هستند،  که همءه »ب ها« »الف« هستند 
رابطه ممکن است عموم و خصوص مطلق باشد یا نباشد. به عبارت 
دیگر، می دانیم که »الف ها« برخی شان »ب« هستند و برخی شان »ب« 
و خصوص  )عموم  هستند  »الف«  »ب ها«  همءه  نمی دانیم  اما  نیستند. 
مطلقی که الف مفهوم عام تر است( یا اینکه فقط برخی »ب ها« »الف« 
هستند )رابطه شان عموم و خصوص من وجه است(. پس هر دو حالت 

ممکن است )رد گزینءه »1«(
 برخی مفاهیم کلی مانند »آفریدگار عالم « یا »تنها پیراهن     243

او« فقط می توانند یک مصداق واقعی داشته باشند؛ اما در ذهن می توان 
برایشان مصادیق متعددی فرض کرد. درواقع تعداد مصادیق واقعی، 

معیاری برای تشخیص کلی و جزئی نیست.
 چون برخی از الف ب است و برخی ب الف است، پس     244

قطعاً رابطءه تباین میانشان نیست )رد گزینءه »4«(. اما هر سه حالت 
باقی مانده می تواند میان آن ها برقرار باشد. چرا؟ چون وقتی می گوییم 
»برخی الف ب است«، ممکن است »همءه الف ها هم ب باشند« و وقتی 
می گوییم »برخی ب الف است« باز ممکن است همءه ب ها الف باشند 

که در این حالت، تساوی بینشان خواهد بود.
مصادیق  »ب«  و  »الف«  مفهوم  دو  از  یکی  فقط  اگر  دیگر،  طرف  از 
و  عموم  رابطه شان  باشند،  داشته  مقابلشان  مفهوم  از  غیر  دیگری 
خصوص مطلق می شود و اگر هر دو مفهوم، مصداقی غیر از دیگری 

هم داشته باشند، رابطه شان، عموم و خصوص من وجه می شود:
عموم و خصوص من وجه: »برخی الف ب است« و »برخی الف ب 

نیست« و »برخی ب الف است« و »برخی ب الف نیست«
عموم و خصوص مطلق: حالت اول که »الف« مفهوم عام است: »برخی 

الف ب است« و »برخی الف ب نیست« و »هر ب الف است«.
حالت دوم که »ب« مفهوم عام است: »هر الف ب است« و »برخی ب 

الف است« و »برخی ب الف نیست«
تذکر: در علم منطق، اگر بگوییم »برخی الف ب است« به این معنا 
نیست که »هر الف ب است« نادرست باشد. مثالً وقتی می دانیم »هر 
درختی نوعی گیاه است« می توانیم بگوییم »برخی درختان نوعی گیاه 

هستند« و هر دو قضیه درست و صادق هستند.
 وقتی در پاسخ به این سؤال که »آیا همءه مصادیق »الف«     245

درواقع  »بله«،  می گوییم  می شوند؟«  محسوب  »ب«  مصادیق  جزء 
ندارد.  »ب«  مفهوم  از  غیر  مصداقی  هیچ  »الف«  مفهوم  که  گفته ایم 
و  عموم  یا  و  است  تساوی  یا  مفهوم  دو  این  نسبت  حالت،  این  در 
خصوص مطلق؛ پس نمی تواند میان این دو مفهوم نسبت تباین یا عموم 

و خصوص من وجه برقرار باشد.
 »ت« از اقسام »ب« نیست؛ بلکه از اقسام »پ« است؛ پس     246

نه عموم و خصوص مطلق. یک جور دیگر هم  تباین است،  نسبتشان 
می شود این مسئله را بررسی کرد. می دانیم که مفاهیم موجود در یک 
طبقه نسبت تباین دارند؛ یعنی نسبت میان »ب« و »پ« تباین است. 
حاال وقتی نسبت پ با ب تباین باشد، قطعاً نسبت اقسام مفاهیم پ 
نیز با ب تباین خواهد بود. مثالً »رنگ« یا »طعم« نسبت تباین دارد؛ 

پس »قرمز« هم با »طعم« نسبت تباین دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه »2«: براساس صورت سؤال می فهمیم که 
الف در یک طبقه، »ب« و »پ« در طبقءه دیگر و »ت« و »ث« در طبقءه 
زیرین »پ« قرار گرفته اند؛ پس تعداد مصادیق »الف« از همه بیشتر است؛ 

یعنی نسبت میان »الف« با تمامی مفاهیم دیگر، عموم و خصوص مطلق 
است. / گزینءه »3«: بله این دو هم طبقه اند و فاقد مصداق مشترک. / 

گزینءه »4«: بله این دو هم طبقه اند و فاقد مصداق مشترک.
 احتماالً فکر کرده بودید که پاسخ عموم و خصوص مطلق است؛     247

اما این طور نیست. عبارت از اجزای یک مفهوم صحبت می کند، نه از اقسام 
مفهوم. اقسام مفهوم نسبت عموم و خصوص مطلق دارند. مثل نسبت اسب 
و حیوان که اسب از اقسام حیوان است؛ اما نسبت اجزاء با خود مفهوم 
نسبت تباین است؛ زیرا هیچ اتمی الکترون نیست و هیچ الکترونی اتم نیست.

 اگر پیچیدگی ظاهری عبارت را کنار بکذاریم، می بینیم که     248
عبارت می گوید بعضی ایرانی ها فارسی زبان نیستند و بعضی غیرایرانی ها 

فارسی زبان هستند. پس نسبت من وجه میان این دو وجود دارد.
 ادعای شیوا فقط این است که هر گیاهی سبز است؛ ولی     249

نگفته هر سبزی هم گیاه است؛ پس با عموم و خصوص مطلق نمی شود 
ادعای او را رد کرد. با نسبت تساوی هم نمی شود؛ اما از طرف دیگر، 
امین ادعا کرده که نسبت این دو تباین است؛ زیرا اگر بگوییم هیچ 
گیاهی سبز نیست، هم زمان ادعا کرده ایم که هیچ سبزی گیاه نیست؛ 
پس با تباین ادعای او تایید می شود، نه رد؛ اما اگر ثابت کنیم نسبت 
این دو مفهوم من وجه است، ادعای هر دو طرف رد شده؛ زیرا نسبت 

من وجه یعنی چهار تصدیق زیر:
بعضی گیاهان سبزند. )رد ادعای امین( بعضی گیاهان سبز نیستند. )رد 

ادعای شیوا( بعضی سبزها گیاه اند و بعضی سبزها گیاه نیستند.
 بررسی همءه گزینه ها: گزینءه »1«: درست است که بعضی     250

»الف« »ب« است؛ اما شاید همءه »ب« »الف« باشد و نسبتشان عموم و 
خصوص مطلق. / گزینءه »2«: درست است که نسبت تساوی نیست؛ 
اما اگر نسبتشان عموم و خصوص مطلق و مفهوم »ب« عام تر باشد، 
اگر نسبت دو  بله  / گزینءه »3«:  بود.  آنگاه هر »الف« »ب« خواهد 
مفهوم »الف« و »ب« من وجه باشد، قطعاً بعضی »الف« »ب« نیست. / 

گزینءه »4«: در این حالت نسبتشان مطلق است، نه من وجه.
دربارءه     251 چیستی،  از  پرسش  که  گرفتیم  یاد  اول  در درس   

تصورات  که  گرفتیم  یاد  هم  این درس  در  می شود.  مطرح  تصورات 
یا  یا مفاهیم، توسط تعریف معلوم می شوند. برای تعریف یک تصور 

مفهوم نیز باید از تصورات شناخته شده و معلوم استفاده کنیم.
اصطالحات     252 روشن کردن  برای  مختلف  علوم  در  تعریف   

اهمیت  نشان دهندءه  امر  همین  و  دارد  کاربرد  بسیار  آن ها  تخصصی 
تعریف است.

 در بحث و گفت وگوهای دونفره، داشتن تعریفی مشترک از     253
یک مطلب، اهمیت فراوانی دارد.

نمی شود     254 استفاده  مثال و مصداق  از  تعریف مفهومی،   در 
تا  می کنیم  استفاده  مفاهیم  از  بلکه   ،)»2« و   »1« گزینه های  )رد 
کنیم.  را مشخص  دیگر  مفاهیم  با  مفهوم مجهول  تفاوت  و  مشابهت 
مشخص  مشابهت  تا  می آید  عام  مفهوم  ابتدا  مفهومی  تعریف  در 
شود و سپس مفهوم خاص تا تمایز و تفاوت مجهول با دیگر مفاهیم 

مشخص شود.
نه     255 دارد  سروکار  تصورات  و  مفاهیم  با  مفهومی  تعریف   

مصداق و نمونه
 تعریف چیستی تصور و مفهوم را مشخص می کند.    256
 در تعریف مفهومی، مفاهیم از عام به خاص مرتب می شوند؛     257

ولی هیچ گاه در چنین تعریفی از مفاهیم جزئی استفاده نمی شود.
نیز     258 را  کلمه  یک  معنایی  ریشءه  گاهی  لغوی  تعریف  در   

مشخص می کنیم.
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خدا در فلسفه )2(
درس ششم

در درس قبل توانستیم دیداگه های فیلسوفان باستان و بریخ فیلسوفان دورۀ جدید اروپا را دربارۀ خدا برریس کنیم. در این برریس ها، سیع کردیم رابطۀ میان رویکرد معرفت شنایس 
فیلسوفان با خداشنایس را هم نشان دهیم. حال نوبت یم رسد به فیلسوفان مسلمان. در این درس، استدالِل سه فیلسوف بزرگ مسلمان؛ یعین فارایب، ابن سینا و مالصدرا را 

مطرح و سیع یم کنیم ظرافت های استدالل هایشان را نیز تحلیل کنیم.

ایران باستان

از دورءه ایران باستان آثار مدّون و مکتوب چندانی به دست ما نرسیده است؛ اما از همان چیزهایی که باقی مانده و حرف هایی که سهروردی دربارءه 
حکمت و اندیشه در یونان باستان زده است، می شود فهمید که حکیماِندورءهایرانباستان،جهانرامخلوقخداوندیحکیمدانستهاند. این حکیمان، عالوه 

بر حکمت، با عرفان نیز آشنا بوده اند. سهروردی چند نکتءه مهم دربارءه دیدگاه حکیمان ایران باستان می گوید: 
از مبدأ هستی، شناخت کاملی داشته اند.

خداوند را »نور هستی« می دانستند که با پرتو و اشراق خود پدیده ها را ظاهر و خلق می کند.
از مخلوقات خداوند به »پرتو« و »اشراق« خدا تعبیر می کردند.

اولین مخلوق را »بهمن« می نامیدند که وجودی مجّرد دارد.
خداوند را نوراالنوار می نامیدند.

دیدگاه حکیمان ایران 
باستان دربارۀ خدا )بر مبنای 

گزارش های سهروردی(: 

تفاوت فیلسوف و غیرفیلسوف در بحث خدا 

خیلی ها فکر می کنند فیلسوف کسی است که به خدا اعتقاد ندارد یا اگر هم معتقد است، نمی تواند دین مشخصی داشته باشد؛ اما این گونه نیست. فیلسوف 
می تواند مسلمان، مسیحی، یهودی یا پیرو هر دین دیگری باشد.

خیلی ها هم فکر می کنند، فیلسوفی که دین دار است، وقتی دربارءه خدا صحبت می کند، دیگر نگاه، بحث و کالمش فلسفی نیست، بلکه اعتقادی و دین دارانه 
است.  این حرف نیز نادرست است؛ زیرا موضوعبحثمشخصکنندءهفلسفییاغیرفلسفیبودنیکمطلبنیست. در فلسفءه سال یازدهم، خواندیم که فیلسوفان 

وارد هر شاخه ای از دانش می شوند و دربارءه تمامی مباحث و باورهای زندگی نیز بحث می کنند؛ اما با روش فلسفی. از همین جا معلوم می شود که:

فیلسوفکسینیستکهدینوآییننداشتهباشد،بلکهکسیاستکهبراساسقواعدفلسفیعقیدهایراپذیرفتهوباقواعدفلسفی
ازعقیدءهخوددفاعمیکند.

فیلسوفکسینیستکهدینوآییننداشتهباشد،بلکهکسیاستکهبراساسقواعدفلسفیعقیدهایراپذیرفتهوباقواعدفلسفیازعقیدءهخود
دفاعمیکند.

پس فیلسوف می تواند دین دار باشد و دربارءه خدا و سایر موضوعات دینی ازطریقعقلواستداللصحبت کند؛ یعنی آنچه را باور کند که از طریق 
استدالل اثبات شود و آنچه را به دیگران می گوید با زبان استداللی مطرح کند. به همین دلیل می گویند بحثازخدادرفلسفههمراهبابرهانواستدالل
طرحمیشود. البته فیلسوف ممکن است خیلی وقت ها هم حرف هایش دربارءه خدا و دین غیرفلسفی باشد. پس به هرحال، مالکفلسفیبودن یک بحث و 

کالم، عقلیواستداللی بودن آن است و نه موضوع بحث.

بحثیکفیلسوفدربارءهخداتاوقتیفلسفیاستکهازروشفلسفه؛یعنیاستداللعقلیمحضتجاوزنکندونتایجتفکرخودرابهصورت
استداللیعرضهکند.

به همین دلیل است که بهجایدواصطالحدینِی»خدا«و»اهلل«، معموالً فیلسوفان مسلمان از اصطالحاتی مثِل »واجبالوجودبالذات«، »مبدأهستی« و »علّت
نخستین« استفاده می کنند.

اثبات وجود خدا از طریق عقل و استدالل

می دانیم که در فلسفءه دورءه جدید اروپا، تجربه گرایی دیدگاه و جریان غالب و مسلط است و به همین دلیل، بسیاری از فیلسوفان اروپایی از هیوم گرفته 
تا اوگوست کنت و کرکگور، معتقد بودند که وجود خدا را نمی توان از طریق عقل و استدالل عقلی اثبات کرد.

از طرف دیگر، در فلسفءه سال یازدهم خواندیم که فیلسوفان مسلمان، برای عقل، تجربه و شهود، به عنوان ابزارهای شناخت، اعتبار قائل اند و به همین دلیل، 
می توانند از این ابزار شناختی برای رسیدن به معرفت استفاده کنند. به عبارت دیگر، چون عمومِفیلسوفانمسلمان برای عقل محض، اعتبار قائل اند. از فارابی 
تا مالصدرا فیلسوفان معاصر، همگی معتقدند که اثباتوجودخداازطریقاستداللعقلیامکانپذیراست. همین امر باعث شده که در تاریخ فلسفءه اسالمی، 
هرکدام از فیلسوفان تالش کنند تا با بیانی بسیار دقیق، استدالل های مطرح شده را توضیح دهند یا استداللی جدید و در عین حال دقیق و منطقی ارائه کنند.

6
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 در فلسفءه غرب،فیلسوفاِنعقلگراییمثلدکارت، مانند فیلسوفان مسلمان به استداللوبرهانعقلیمتوسلمیشدند. در فلسفءه باستان 
نیز، ارسطو و افالطون می کوشیدند توسط عقل محض خدا را اثبات کنند.

درکدامگزینههمۀفیلسوفاننامبردهبهامکاناستداللعقلیبرایاثباتوجودخدامعتقدند؟
۲( مالصدرا، ابن سینا، فارابی و جیمز ۱( کانت، هیوم، ابن سینا و فارابی 

۴( جیمز، کرکگور، ابن سینا و مالصدرا ۳( ابن سینا، مالصدرا، دکارت و فارابی 
پاسخ: یاد گرفتیم که فیلسوفان مسلمان، همگی معتقدند می شود وجود خدا را از طریق استدالل عقالنی اثبات کرد. پس باید برویم سراغ فیلسوفان 

غربی. در درس پنجم دانستیم که از میان فیلسوفان غربی، دکارت از استدالل عقالنی استفاده کرد تا خدا را اثبات کند، هیوم مخالف اعتبار استدالل 
عقالنی بود و امثال جیمز، برگسون و کرکگور نیز به جای اثبات عقالنی خدا، از تجربیاِت معنوی شخصی و درونی و رابطءه اعتقاد به خدا و معناداری 

زندگی صحبت کرده بودند. بنابراین، گزینۀ»۳« پاسخ است. 

فارابی 

فارابی یکی از اولین فیلسوفان مسلمان است که برای اثبات وجود خدا، برهان ارائه کرده است. برهان فارابی ویژگی های خاصی دارد. اوالً بر یک اصل 
فلسفی به نام »تقدم علّت بر معلول« استوار است و ثانیاً در خود برهان، اصل فلسفی دیگری به نام »بطالن تسلسل علل نامتناهی« را اثبات می کند. به 

همین دلیل، بهتر است ما اول این دو اصل را بفهمیم و یاد بگیریم و سپس برهان فارابی را بخوانیم. 

اصِل تقدم عّلت بر معلول

در درس سوم، خیلی کامل با بحث علّیت آشنا شدیم. این اصِل فلسفی هم از همان اصل علّیت بیرون می آید. در آنجا گفتیم که اگر معلول وجود دارد، 
قطعاً علّت آن نیز وجود خواهد داشت. حال فرض کنید چیزی به اسم »ب« وجود دارد و این »ب«، یک معلول است. حاال به نظر شما آیا امکان دارد 

که علّت »ب« که »الف« است، هنوز موجود نشده باشد؟ مشخص است که پاسخ ما منفی است؛ یعنی:

وجوِدعلّتبروجودمعلولمقدماستووجوِدمعلول،مشروطبروجوِدعلّتاست.

به این اصِل فلسفی می گویند تقدمعلّتبرمعلول.

تفاوت تقدم وجودی و زمانی: در بحث علّیت فهمیدیم که به محِض وجوِد علّت، معلول پدید می آید. حال در اینجا از تقدم علّت 
بر معلول صحبت می کنیم! ببینید، منظورازتقدمدراینجاتقدمزمانینیست؛ زیرا علّت و معلول هم زمان پدید می آیند. تقدم در 

اینجا عقلیووجودی است؛ یعنی وجوِد معلول مشروط بر وجوِد علّت است. 
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فـلــــفـه بطالن تسلسل علل نامتن�اهی 

تسلسلعلل: لغت تسلسل از کلمءه »سلسله« به معنای زنجیر آمده است. منظور از »تسلسل علل« سلسله و زنجیر ه ای است از علّت ها و معلول ها که  1
هرچیزی، خودش معلوِل یک علّت دیگر باشد.

ت پ ثب

علِتعلِتعلِتعلِت

معلوِلمعلوِلمعلوِلمعلوِل

همان طور که می بینید، در شکل صفحءه قبل، »ت« علّت »ث« و خودش معلوِل »پ« است و »پ« خودش معلوِل »ب« است و ... در فلسفه به چنین 
زنجیره ای از علّت ها و معلول ها می گویند »تسلسل علل«. اگر به جهان هستی هم نگاه کنیم، می بینیم که دقیقاً همین وضعیت برقرار است و در آن، 

هرچیزی علّت یک چیز و خود آن علّت، معلوِل چیزی دیگر است. پس به طور خالصه:

درتسلسِلعلل،قبِلهرعلّتی،علّتخودآنوبعدازآن،یکمعلولمیآید.

فیلسوفان، ترتّب معلول ها بر علّت ها را به حلقههایزنجیری تشبیه می کنند که به ترتیب، پشت سر یکدیگر قرار گرفته اند و هرکدام، از یک طرف به حلقءه 
قبلی و از طرف دیگر به حلقءه بعد مربوط می شود.

تسلسلعلِلنامتناهی: آنچه در مورد زنجیرءه علّت ها و معلول ها گفتیم، چیزی است که همءه فیلسوفان آن را پذیرفته اند و مشکلی ندارند و دقیقاً با عالم  2
واقعیت مطابق است. حال مشکل از آنجایی شروع می شود که ما هرچقدر در سلسلءه علّت ها به عقب می رویم، باز هم می بینیم اولین علّتی که پیدا می کنیم، 
باز خودش معلوِل یک علّت دیگر است و هرچقدر به جلو می رویم، می بینیم آخرین معلولی که پیدا می کنیم، باز هم خودش علّت یک چیز دیگر می شود. 
پس به طور خالصه، انگار این سلسلءه علّت ها و معلول ها هیچ گاه به جایی ختم نمی شود و همیشه پشت هر علّتی، یک علّت دیگر هم هست و بعد از هر 
معلولی، یک معلول دیگر قرار گرفته است. بهایننوعازسلسلۀعلّتهاومعلولهاکههیچگاهبهیکعلّتنهاییختمنشود، می گویند تسلسل علِل نامتناهی.

بطالنتسلسِلعلِلنامتناهی:همان طور که دیدیم، می شود سلسلءه علل نامتناهی را فرض و تصور کرد؛ اما نمی شود گفت چنین سلسله ای واقعاً وجود  3
دارد؛ زیرا اگر زنجیره  ای از علّت ها و معلول ها موجود باشد، حتماً سروته خواهد داشت! چرا؟ با دو مثال این مسئله را بررسی می کنیم:

مثالاول: فرض کنید مثل شکل زیر، تعدادی آجر را به صورت مایل، روی یک سطح صاف به هم تکیه داده ایم.

همان طور که می بینید، هرچقدر تعداد این آجرها را اضافه کنیم، این آجرها به صورت مایل نمی ایستند؛ مگر اینکه یک تکیه گاه عمود داشته باشیم تا 
آجر های دیگر بتوانند با تکیه بر آن، به صورت مایل، بایستند. درست مثل شکل زیر:

پس وجوِد سلسله  ای از آجرهاِی تکیه داده به هم و ایستاده تنها با وجود تکیه گاه عمود ممکن است؛ وگرنه کِل آجرها روی زمین خواهند افتاد.

پس در یک کالم، وجوِد صف و زنجیره از آجرهای تکیه داده به هم، تنها با وجوِد یک ستون و تکیه گاه اولی ممکن خواهد شد. سلسلءه علّت ها نیز 
نمی تواند نامتناهی باشد و نمی تواند بدون وجود علّتی نخستین که خودش معلوِل هیچ علّت دیگری نباشد، وجود داشته باشد. بنابراین ستوِن مثال ما، 

مانند علّت العلل و علّت اولیه است که سایر علّت ها به آن تکیه داده اند.
مثالدوم: یک صف بیست نفره از دانش آموزان را تصور کنید که پشت سر هم روی زمین نشسته اند. حال به آن ها می گوییم »بایستید.« نفر اوِل صف 
می گوید »فقط به شرطی می ایستد که نفر پشت سر او ایستاده باشد.« نفر دوم هم می گوید »فقط به شرطی می ایستد که نفر پشت سر او ایستاده باشد.« و 
همین طور تا نفر بیستم که می گوید »فقط به شرطی می ایستد که یک نفر پشت سر او باشد و ایستاده هم باشد.« خب! به نظر شما آیا هیچ وقت این صف 
خواهد ایستاد؟! معلوم است که نه! چون ایستادن هرکدام از این ها وابسته به ایستادن یک نفر قبل از آن ها است. پس تنها راه این است که ما در انتهای 
صف، یک نفر داشته باشیم که ایستادن خود را به ایستادِن کسی پشت سر خودش مشروط نکرده باشد. حال داستاِن سلسلءه علل هم همین است. در 
جهاِن ممکنات، هر علّتی فقط وقتی وجود دارد که یک علّت دیگر آن را به وجود آورده باشد. اما این سلسلءه مشروط به هم هیچ گاه وجود نخواهد داشت؛ 

مگر اینکه در انتها یا به عبارتی در ابتدای زنجیره، یک علّتی داشته باشیم که وجودش معلوِل علّت دیگری نباشد. پس به طور خالصه:
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