ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ درس ﻧﺸﺎن دادن ارﺗﺒﺎط ذﻫﻦ و ﺧﺎرج و راﺑﻄﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق
بخش  / 2روابط میان ذهن ،زبان و خارج
آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻠﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻖ دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ،ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

درس سوم

مفهوم و مصداق

ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :

 -1ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

خودکار چیست؟ یک نمونه از آن را نشان دهید.
به چه کسی پیامبر گفته می شود؟ نام چند نفر از پیامبران را ذکر کنید.......... :




) 1معنای کلمات خودکار و پیامبر را میفهمید و درک میکنید؛ بدین جهت به آنها «مفهوم»
میگویند .به افراد یا اشیایی در جهان که این مفاهیم بر آنها صدق می کنند« ،مصداق» گفته
می شود .به عنوان مثال خودکاری که نشان دادید یا پیامبرانی که نام بردید ،مصداقهای
1
مفاهیم خودکار و پیامبر هستند(.




مفهوم جزئی و مفهوم کلی



اگر در کتاب فروشی بگویید« :کتاب داستان میخواهم» ،چه تفاوتی با «این کتاب
داستان را میخواهم» دارد؟
« 1این کتاب داستان» تنها بر یک مصداق خارجی قابل انطباق است؛ یعنی فقط بر
همان کتابی که به آن اشاره کردهاید و کتاب فروش فقط همان کتاب را به شما میفروشد.
« 2کتاب داستان» بر مصادیق متعددی در خارج قابل انطباق است؛ یعنی شامل
تمامی کتابهای داستان می شود و کتاب فروش می تواند کتابهای مختلفی را به شما
معرفی کند.
2
مورد نخست را مفهوم جزئی می نامند).مفهوم جزئی ،مفهومی است که مصداق آن
کام ًال مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد .ﻣﺜﺎل :رود ﮐﺎرون 2
(
) 3مفهوم جزئی معمو ًال یا اسمی خاص است؛ مانند :حسن ،رخش ،رود ارس یا با صفات
اشاره «این» و «آن» همراه است؛ مانند :این میز یا آن صندلی3 (.
ٔ
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 -2ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺰﺋﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

 -3راه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺰﺋﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

 -1ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
درس سوم  /مفهوم و مصداق

1
مورد دوم را مفهوم کلی می نامند .مفهوم کلی)،مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از
یک مورد را دارد؛ خواه این مورد ،از موارد واقعی خارجی باشد یا از موارد فرضی؛ مانند:
میز ،صندلی ،رود و دیو باشد1 (.

میز

این میز

مفاهیم جزئی و کلی را مشخص کنید:
ﮐﻠﯽ
().....

ﺟﺰﺋﯽ
().....

ﮐﻠﯽ
().....

ﺟﺰﺋﯽ
().....

کتاب

این کتاب

حضرت علی (ع) مولود کعبه
ﺟﺰﺋﯽ
().....

ﮐﻠﯽ
().....

ﮐﻠﯽ
().....

ﺟﺰﺋﯽ
().....

پسر

مشهد (به معنای محل شهادت)
ﮐﻠﯽ
().....

ﮐﻠﯽ
().....

پسر احمد

آن پسر

ﮐﻠﯽ
().....

   

خداوند

اللّه

درخت

درخت سرو
ﮐﻠﯽ
().....

مریخ

ﺟﺰﺋﯽ
().....

مشهد (نام شهری در استان خراسان رضوی)
ﺟﺰﺋﯽ
().....

  

   

  

  



اشاره « این » و « آن » مشخص شدهاند،
به جز اسامی خاص و مفاهیمی که با صفات
ٔ
تمامی مفاهیم ﮐﻠﯽ
 ..........هستند.
رابطۀ میان مصادیق دو مفهوم کلی

میان مصادیق ایرانی و آسیایی چه رابطه ای وجود دارد؟ .......................
همه آسیایی ها در ایران زندگی می کنند؟ ...........
همه ایرانی ها آسیایی هستند؟ آیا ٔ
آیا ٔ
ﺧﯾر ،ھر اﯾراﻧﯽ آﺳﯾﺎﯾﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ آﺳﯾﺎﯾﯾﮭﺎ اﯾراﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﻔﮭوم آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻋﺎم ﺗر از اﯾراﻧﯽ اﺳت
میان مصادیق اسب و پرنده چه رابطه ای وجود دارد؟ ........................
ق ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﺎ ھم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ اﺳﺑﯽ ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭘرﻧده ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﭘرﻧدھﺎی ﻧدارﯾم ﮐﮫ اﺳب ﺑﺎﺷد
ھﯾﭻ ﻣﺻدا ِ
میان مصادیق سنگ و سفید چه رابطه ای برقرار است؟ آیا همگی سنگ ها سفید هستند؟
آیا همگی اشیای سفید از جنس سنگ هستند؟ ................................

ﻣﻔﮭوم آﺳﯾﺎﯾﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر از اﯾراﻧﯽ اﺳت و اﯾراﻧﯾﮭﺎ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد

ص ﺧود .ﺑرﺧﯽ از ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺳﻔﯾد ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺳﻔﯾد ﻧﯾﺳﺗﻧد و
ھم ﻣﺻﺎدﯾق ﻣﺷﺗرﮐﯽ دارﻧد و ھم ﻣﺻﺎدﯾق ﻣﺧﺻو ِ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺧﯽ از اﺷﯾﺎی ﺳﻔﯾد ،ﺳﻧﮓ ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ از اﺷﯾﺎء ﺳﻔﯾد ،ﺳﻧﮓ ﻧﯾﺳﺗﻧد
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ﺗﺴﺎوي
ﺗﺒﺎﯾﻦ
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ

بخش  / 2روابط میان ذهن ،زبان و خارج

اگر در بررسی رابط ٔه میان مصادیق دو مفهوم ،هر یک از آنها را با دایره ای نشان دهیم،
میان این دو دایره چند حالت قابل تصور است؟ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ
رابطه «تساوی» برقرار
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺴﺎوي 1ــ)این دو دایره ممکن است بر یکدیگر منطبق باشند و میان آنها
ٔ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺴﺎوي
باشد .مانند مصادیق انسان و متفکر یا مصادیق مثلث و سه ضلعی(.

ﺳﻮال

انسان

متفکر

الف ب

مرد * زن *
کودک *

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺒﺎﯾﻦ 2ــ)این دو دایره ممکن است اص ًال مصداق مشترکی نداشته باشند و مباین (ناسازگار)
با یکدیگر باشند .مانند مصادیق انسان و سنگ یا مصادیق مثلث و مربع؛ زیرا هیچ مثلثی
مربع نیست .این حالت را در اصطالح «تباین» می نامند (.ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺒﺎﯾﻦ
انسان

سنگ

مرد * زن *
کودک *

مرمر* خارا*
گرانیت *

الف

ب

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ 3ــ یکی از این دو دایره ممکن است از دیگری بزرگ تر باشد و تمامی مصادیق دیگری
را شامل شود .مانند آسیایی که عام تر از ایرانی است؛ زیرا هر ایرانی آسیایی است؛ اما
برخی آسیایی ها ایرانی نیستند .از آنجا که در این حالت مصادیق یک مفهوم عام تر و
مصادیق دیگری خاص تر است ،این حالت را «عموم و خصوص مطلق» می نامند.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ

آسیایی

هندی* ژاپنی*

الف

ایرانی

ب
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ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ4ــ این دو دایره ممکن است یکدیگر را قطع کنند .در این حالت دو مفهوم دارای مصادیق
مشترک هستند؛ اما هر یک از آنها مصادیقی دارد که در دیگری وجود ندارد .مانند مصادیق
سفید و سنگ؛ زیرا برخی سنگ ها سفیدند و برخی سنگ ها سفید نیستند .همچنین برخی از
اشیای سفید ،سنگ هستند و برخی از اشیای سفید ،سنگ نیستند .این حالت را « عموم و
خصوص من وجه» می نامند .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ
سفید

سنگ
پنبه

*

سنگ
سفید

*

الف

سنگ خارا

*

ب

به چهار حالت فوق که ممکن است میان مصادیق دو مفهوم کلی شکل بگیرند« ،نسبت های
چهارگانه» (نسب اربع) می گویند.
١

ـ تساوی
ـ تباین
ـ عموم و خصوص مطلق
ـ عموم و خصوص من وجه

٢

رابط ٔه میان مصادیق دو مفهوم کلی
(نسبت های چهارگانه)

٣
٤

٭ نسبت های چهارگانه و مجموعه ها


در کتاب ریاضی پایۀ نهم با مفهوم مجموعهها و منایش آنها از طریق منودار ِون آشنا شدید.
هامنگونه که در ریاضیات نسبت میان دو مجموعه براساس اعضای آنها بررسی میشود ،در
منطق نیز نسبت میان دو مفهوم بر اساس مصادیق آنها در نظر گرفته میشود که یکی از
نسبتهای چهارگانه زیر خواهد بود:
«تساوی»
«تباین» «عموم و خصوص من وجه» «عموم و خصوص مطلق»




B

B A

A

A=B

∅=A∩B

BC A
A∩B=C

A
B

B⊃ A



نتیجۀ اشرتاک و اجتامع مجموعههای  Aو  Bرا در هریک از چهار حالت فوق بنویسید.
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بخش  / 2روابط میان ذهن ،زبان و خارج

با رسم شکل نسبت میان مصادیق دو مفهوم زیر را مشخص کنید:
آسیایی..................:ﻪ
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟ
ﺗﺒﺎﯾﻦ
آسیایی ................:مسلمان ــ
آفریقایی ــ
ﺗﺴﺎوي
ضلعی..............:
هندی ــ آسیایی ..................:مثلث ــ شکل سه
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ

استفاده از نسبت های چهارگانه در طبقه بندی مفاهیم

هنگامی که مفاهیمی را طبقه بندی می کنید ،وجوه اشتراک آنها با مفاهیم مشابه و وجوه
افتراق آنها با مفاهیم غیرمشابه را مشخص می کنید .به عنوان مثال با مراجعه به کتاب های
فلسفه و زیست شناسی متوجه می شویم که موجودات به صورت زیر طبقه بندی می شوند.1

جانوران

جانداران
موجودات

موجودات مادی
موجودات غیرمادی

مهره داران

(حیوانات)

گیاهان
موجودات بی جان

بی مهره ها

 -1ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰي از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟

پرندگان
خزندگان
پستانداران
دوزیستان
ماهی ها

    

در این گونه دستهبندیها از مفهومی عام آغاز میکنیم و به مفهومی خاص میرسیم.
چهارگانه میان مفاهیم از اهمیت
) 1برای طبقهبندی امور مختلف ،در نظر داشتن نسبتهای
ٔ
1
زیادی برخوردار است (.در یک دستهبندی درست ،الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به
رابطه عموم و خصوص مطلق داشته باشند (مانند:
مفاهیم زیر
طبقه دیگر ٔ
مجموعه خود در ٔ
ٔ
موجودات > موجودات مادی > جانداران > جانوران > مهرهداران > پرندگان).
رابطه تباین داشته باشند (مانند:
همچنین اقسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یکدیگر
ٔ
موجودات مادی و غیر مادی ،جاندار و بی جان ،جانوران و گیاهان ،مهره داران و
1ــ با بحث گروه بندی جانداران و کلید شناسایی دوراهی در کتاب علوم تجربی پای ٔه نهم آشنا شده اید.
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بی مهره ها ،ماهی ها و دوزیستان و پستانداران و خزندگان و پرندگان).
رابطه میان آنها
رابطه میان آنها آشنا شدید .مفاهیم کلی و
در این درس با مفاهیم کلی و
ٔ
ٔ
در بحث تعریف و اقسام قضایا به کار می روند که در درس های بعد با آنها آشنا می شوید.
٭ مفاهیم کلی ذاتی و عرضی



به سؤال زیر پاسخ دهید:
کسانی که رژیم میگیرند ،از خوردن غذاهای چرب پرهیز میکنند و حتیاالمکان از غذاهای
بدون چربی یا کم چرب استفاده میکنند .بدین جهت کارخانههای مواد غذایی در کنار تولیدات
خود ،محصوالتی کم چرب نیز عرضه میکنند .به عنوان مثال امروزه ُسس مایونز کمچرب نیز به
بازار آمده است .اما آیا میتوان روزی روغنی به بازار عرضه کرد که چرب نباشد؟




این مثال نشان میدهد که برخی از ویژگیهای اشیا ویژگی اصلی آنها و برخی ویژگیهای
غیر اصلی آنها هستند .ویژگیهای اصلی یک شیء را «ذاتیات» آن و سایر ویژگیهای
آن را «عرضیات» آن شیء مینامند .ذاتیات شیء بیانگر هویت اصلی آن شیء هستند.
مث ًال وقتی رنگ اتاقتان را عوض میکنید ،اتاقتان هنوز هامن اتاق است؛ بنابر این رنگ
اتاق ویژگی اصلی اتاق نیست.
ممکن است این سؤال پیش بیاید که چگونه میتوان خصوصیت اصلی (ذاتی ،درونی) را
از غیر اصلی (غیرذاتی ،عرضی) تشخیص دهیم.
در مواردی تشخیص ویژگیهای ذاتی و عرضی با دشواری همراه است .به عنوان مثال به
نظر شام «پرواز کردن» ذاتی پرنده است یا عرضی آن؟ «تخمگذار بودن» چطور؟
چنانکه مالحظه میکنید تشخیص ذاتیات یک شیء همواره ساده نیست و گاهی نیازمند
اطالعات کافی در حیطههای مختلف علمیاست .بدین جهت تشخیص ذاتی یا عرضی
بودن یک خصوصیت برعهدۀ منطقدان نیست .به عنوان مثال تعیین خصوصیت اصلی هر
عنرص با شیمیدان و خصوصیت اصلی هر یک از موجودات زنده با زیستشناس است.
«خصوصیت ذاتی انسان چیست؟» این سؤال منطقی ،نقش مهمیدر رفتار ما در طول
زندگی دارد .کسانی که گامن میکنند با تغییر مدل مو یا تغییر نوع لباس یا خودروی
خود هویت جدیدی یافتهاند ،در حقیقت به این سؤال پاسخی سطحی دادهاند .پاسخ
این سؤال را میتوانید در سالهای بعد در درس فلسفه بیابید.
مفاهیم ذاتی و عرضی را به پنج دسته تقسیم میکنند و آنها را کلیهای پنجگانه (کلیات
خمس) مینامند:
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بخش  / 2روابط میان ذهن ،زبان و خارج



1ــ به ویژگی ذاتیای که مشرتک میان چند شیء مختلف است« ،جنس» میگویند.
مس ،آهن ،قلع ،رسب و روی از چه جنسی هستند؟ ……
2ــ به ویژگی ذاتیای که گونههای مختلف یک جنس را از یکدیگر متامیز میکند
«فصل» میگویند.
چه ویژگی ذاتیای شکل مثلث را از سایر اشکال متامیز میکند؟ ……
3ــ به ویژگی ذاتیای که بیانگر گونههای مختلف یک جنس است «نوع» میگویند.
انواع مختلف حیوان را نام بربید…… :
4ــ به ویژگی عرضیای که مخصوص یک نوع خاص است «عرض خاص» میگویند.
چه ویژگی عرضیای تنها مخصوص انسان است؟ ……
5ــ به ویژگی عرضیای که مشرتک میان چند نوع است «عرض عام» میگویند.
چه ویژگی عرضیای میان پلنگ و برب مشرتک است؟ ……












1ــ جزئی یا کلی بودن کلمات زیر را مشخص کنید:
ﺟﺰﺋﯽ
ﮐﻠﯽ
ﮐﻠﯽ
ﺟﺰﺋﯽ
ﺟﺰﺋﯽ
خوشه پروین ،خلیج فارس ،ابنسینا،
خیابان،
جبرئیل،
آزادی،
میدان
عدد،
ٔ
ﺟﺰﺋﯽ
ﺟﺰﺋﯽ
ﮐﻠﯽ
این کالس ،نرگس (به معنای نوعی گل) ،نرگس (به معنای اسم خاص)
2ــ در جمالت زیر ،جزئی یا کلی بودن کلمات مشخص شده را معین کنید:
ﺟﺰﺋﯽ
ﮐﻠﯽ
الف) حافظ ،حافظ قرآن بود.
ﮐﻠﯽ
ﮐﻠﯽ
ب) خطر سقوط بهمن ،در بهمن زیاد است.
ﺟﺰﺋﯽ
ﮐﻠﯽ
ج) نجف اشرف و مرقد امامزادگان از زیارتگاههای اسالمی هستند.
3ــ با رسم شکل ،مشخص کنید میان دو مفهوم کلی زیر چه نسبتی از میان نسبتهای
رﺳم ﺷﻛل ﺑر ﻋﮭده داﻧش آﻣوزان ﻋزﯾز ﻣﻲ ﺑﺎﺷد
چهارگانه برقرار است.
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ
ﺗﺒﺎﯾﻦ
ﺗﺴﺎوي
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ
شاعر ــ دانشآموز ،مثلث ــ دایره ،مثلث ــ شکل ،عدد قابل تقسیم بر دو ــ زوج،
ﺗﺒﺎﯾﻦ
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ
مثلث ــ مثلث متساوی االضالع ،پرنده ــ سیاه ،شعرــ غزل ،موازی ــ متقاطع
4ــ با درنظر گرفتن نسبتهای چهارگانه میان مفاهیم زیر ،آنها را طبقه بندی کنید:
ﭘﯾر ﻣرد ،ﭘﺳر ﺑﭼﮫ
ﻣرد
الف) انسان ،اسب ،گیاه ،مرد ،زن ،پیرمرد ،حیوان ،پسر بچه ،پیر زن ،موجودات زنده
ﭘﯾر زن
زن
ب) خراسانی ،آسیایی ،انسان ،تهرانی ،کربالیی ،اهوازی ،آفریقایی ،عراقی ،مشهدی،
آﻓرﯾﻘﺎﯾﻲ
ﻛرﺑﻼﯾﻲ
ﻋراﻗﻲ
ایرانی ،خوزستانی اﻧﺳﺎن
ﺟﺰﺋﯽ

ﺟﺰﺋﯽ








ﮔﯾﺎه
ﺣﯾوان

اﻧﺳﺎن
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ﻣوﺟودات زﻧده

اﺳب

ﺧراﺳﺎﻧﻲ

آﺳﯾﺎﯾﻲ
اﯾراﻧﻲ

ﻣﺷﮭدي

ﺗﮭراﻧﻲ
ﺧوزﺳﺗﺎﻧﻲ
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اھوازي

