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درس اّول 

انسان و تفكر 

خدای  مخلوق  برترين  و  آفرينش  سرسبد  گل  که  است  مشهور  و  هستيم  انسان  ما 
مهربانيم. اّما چرا؟ آيا تاکنون انديشيده ايد که چرا به اين مقام رسيده ايم؟ يا می توانيم برسيم؟ 
شده ايم؟  برخوردار  جايگاهی  چنين  از  که  داريم  عالم  مخلوقات  ديگر  با  تفاوت هايی  چه 
پاسخ های گوناگون و متفاوتی به اين سؤال داده شده است. برخی عمل و رفتار انسان ها 
را مالک اين برتری می دانند و گروهی قدرت تفکر او را و بعضی نيز به عوامل ديگر اشاره 

کرده اند. 
اما مالکی که همواره در طول تاريخ تکرار شده و عموميت يافته، مالک برتری انسان، 
ياد  به «نطق»  آن  از  فلسفی  و  منطقی  کتاب های  در  معموًال  که  است  انديشه   و  تفکر  قدرت 
می کنند. مقصود از نطق، در اين جا، سخن گفتن نيست، بلکه مقصود، تفکر و تعقل است 
که در سخن گفتن تجلی می کند و خود را نشان می دهد. پس اگر ارسطوئيان١ گفته اند که 
انسان  وجود  ساختار  در  را  انديشه  رفيع  جايگاه  خواسته اند  است،  ناطق»  انسان «حيوان 

نشان دهند. 
  بررسیبررسی

پيشنهاد  انسان  برتر  برا  را  معيار  چه  چيست؟  باره  اين  در  شما  نظر  ٭ 
مي کنيد؟ در اين باره با دوستان خود مشورت کنيد و نظر خود را ارائه دهيد .

وجود ما آميخته ای از روح و جسم است. هر کدام از اين دو براساس قوانينی خاص 
مهم ترين  تفکر  است.  قانونمند  و  هدف دار  هردو  فعاليت  حال،  عين  در  می کنند.  فعاليت 
١ــ ارسطو، فيلسوف بزرگ يونان در سده ی چهارم قبل از ميالد است. وی را «معّلم اّول» نيز می نامند. در 

تاريخ فلسفه، به کسانی که مبانی اصلی فلسفه ی ارسطو را پذيرفته اند، ارسطوئيان می گويند.
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می توانيم  تنها  ما  است.  تفکر  دنيای  بر  حاکم  قواعد  منطق،  و  است  انسان  روح  فعاليت 
اين قوانين را کشف کنيم و با تأکيد بر آن ها سريع تر، بهتر و دقيق تر بينديشيم. يعنی ما چه 
بخواهيم و چه نخواهيم موجودی متفکر هستيم، فکر می کنيم و با فکر کردن کارهای خود 

را انجام می دهيم. نقش دانش منطق بهره برداری بهتر از اين فرايند طبيعی است. 
تأملتأمل 

٭ فعاليت قبلي را از خاطر بگذرانيد. آيا هنگام فکر کردن، به قاعده و قانون 
و  قاعده  بدون  يا  داديد  نظر  و  کرديد  فکر  قاعده  با  آيا  داشتيد؟  توجه  خود  تفکر 

قانون؟ 

نبينيد.  را  چيزی  نمی توانيد  می کنيد،  باز  را  چشمانتان  وقتی  کنيد؛  دقت  خوب 
چشم به طور طبيعی می بيند، قلب بدون تصميم گيری شما کار می کند، ساير اعضای بدن 
انسان نيز همين طورند. اين گونه نيست که ما اراده کنيم و پس از آن ببينيم يا قلبمان بتپد. 
و  بدن  شناخت  در  دانش  و  علم  نقش  حال  دارد.  را  خود  طبيعی  کارکرد  ما  جسم  پس 
کارکرد آن چيست؟ آيا چون ما به بعضی از اعضای بدن خود علم داريم و طرز کار آن ها 
بدنمان  باشيم  نداشته  را  آگاهی  آن  اگر  يعنی  می کنند؟  فعاليت  اين گونه  آن ها  می دانيم،  را 
می تواند  تنها  ما  آگاهی  و  دانش  نيست.  چنين  مسلمًا  می دهد؟  دست  از  را  کارکردش 
محدوده ی  در  است  قادر  پزشک  يک  البته  گردد.  منجر  اعضا  اين  از  بهتر  استفاده  به 
نگه  سالم  را  آن  و  کند  استفاده  خود  بدن  اعضای  از  بهتر  کرده،  کسب  که  آگاهی هايی 
ايجاد  آن  کار  در  عواملی  چه  بفهميم  می توانيم  بدانيم،  را  قلب  کار  طرز  وقتی  دارد. 
مشکل می کنند، چه غذاها و موادی برای آن مفيد هستند، چرا به مشکالت قلبی دچار 
می شويم و اگر دچار شديم چگونه با آن ها برخورد کنيم. پس شناخت قلب و طرز کار آن 
و نيز شناخت عوامل مؤثر در بهبود کار قلب يا اختالل در آن، تنها باعث استفاده ی بهتر 
از اين عضو می شود. در مقايسه با اين عضو جسمانی، ذهن انسان هم در چهارچوب 
با  ذهن  ندانيم  چه  و  بدانيم  چه  و  نخواهيم،  چه  و  بخواهيم  چه  می کند.  فعاليت  قوانينی 
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به  ذهن،  که  دارد  ضوابطی  تفکر  اين  ندارد.  تفکر  جز  کاری  و  است  زنده  انديشه کردن 
طور طبيعی آن را رعايت می کند. کشف اين ضوابط و نشان دادن کاربرد آن ها در تفکر 
و اين که چه عواملی باعث تسريع و بهبود تفکر و چه چيزهايی باعث کندی و نارسايی 

تفکر می شود، به «علم منطق» مربوط است. 
پس: 

علم منطق، دانشي است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشريح مي کند 
تا انسان با آگاهي از طرز کار ذهن، بهتر از آن استفاده نمايد. 

بدين ترتيب، منطق برنامه ای نيست که يک دانشمند، بسازد و به ديگران بگويد اين 
گونه فکر کنيد و با اين روش بينديشيد. منطق، فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند و 
همين آشنايی، ما را در درست انديشيدن ياری می نمايد و مانع بروز برخی اشتباهات، در 

هنگام تفکر می گردد. 
منونه يابیمنونه يابی  

٭ آيا مي توانيد نمونه هايي از اشتباهاتي را که در هنگام فکر کردن و اظهار 
نظر درباره  يک مسئله برايتان پيش آمده، ذکر کنيد؟ 

چه راه حلّي برا کاستن از اين اشتباهات به نظرتان رسيده است؟ 

از اين رو می توان گفت منطق از ذات انسان سرچشمه می گيرد و هيچ کس ابداع کننده ی 
آن نيست، همان طور  که هيچ انسانی عامل و ابداع کننده ی طرز کار قلب نمی باشد. بنابراين 
نمی توان ارسطو را ابداع کننده ی منطق دانست، کاری که آن فيلسوف بزرگ انجام داد اين 
بود که طرز کار خدادادی ذهن را کشف کرد، مدّون نمود و به ديگران نشان داد که ذهن 
چگونه فعاليت می کند، چه طور به اشتباه می افتد و چگونه می توان برخی از اين اشتباهات 
را جبران کرد. بنابراين او کاشف قواعد منطق است نه طراح آن، همان طور که نيوتن کاشف 

جاذبه است، نه سازنده ی آن. 
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مترين
١ــ مالک برتری انسان به ساير موجودات چيست؟ 

٢ــ توضيح دهيد که مقصود از «نطق» چيست؟ 
٣  ــ استفاده از علم منطق چه نتايجی به دنبال دارد؟ 

ارتباط  چپ  سمت  ستون  مطالب  از  يک  کدام  با  راست  سمت  ستون  مطالب  ٤ــ 
دارد؟ 

الف ــ هر دو براساس قوانين خاصی فعاليت می کنند.    الف ــ تفکر 
ب ــ نقش اصلی دانش منطق محسوب می شود.              ب ــ انسان 

ج ــ مهم ترين فعاليت روح انسان است.                          ج ــ بهره برداری بهتر از 
فرايند تفکر 

د ــ تفکر او با خلقتش آغاز می شود.                               دــ جسم و روح 

تكميل كنيد:
الف ــ منطق ............ بر دنيای تفکر انسان است. 

ب ــ تفکر ضوابطی دارد کشف اين ضوابط به ........... مربوط است. 
ج ــ آنچه سبب تمايز انسان از ساير مخلوقات پيرامون او می شود، قدرت .......

است. 
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درس دوم 

چگونه تعریف می کنیم؟

در درس گذشته خواندیم که فکر کردن ذاتی انسان است و از او جدا نمی گردد. این   گونه 
هم نیست که اراده کنیم و سپس بیندیشیم یا نیندیشیم. اّما می توانیم مسایل و موضوعات مورد 
تفکر خود را انتخاب کنیم و درباره ی آن ها اندیشه  نماییم. هم چنین می توانیم تفکر خود را 
آن چنان سامان دهیم که کم تر دچار اشتباه شویم. اکنون می خواهیم بدانیم فکر کردن چیست 

و به چه کاری تفکر می گوییم؟ 

طرح سؤال
اول  بهداشت سال  و  زیستی  علوم  کتاب  به   بحث،  به  ورود  از  پیش  ٭  
و  پذیرد  پایان  »چیست«  کلمه ی  با  که  کنید  طرح  سؤال  دو  و  نمایید  مراجعه  خود 
دو سؤال طرح کنید  که با کلمه ی »چرا« آغاز شود. سپس پاسخ هر سؤال را هم 

خودتان بدهید. 
١ـ .........................................................
............................................................
٢ـ ........................................................

............................................................

٣ـ .........................................................

............................................................

٤ـ .........................................................

............................................................
.
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تفکر، برای رسيدن به دانش و شناخت است. انسان، فکر می کند و با فکر کردن به 
شناخت های جديد می رسد و علم خود را توسعه می دهد. علم و ادراک ما به دو دسته ی 

کلی تقسيم می شوند:
هنگام  در  آن.  مانند  و  درخت  انسان،  دايره،  مثلث،  از  ما  تصور  مانند  تصور:  ١ــ 
تصور يک مفهوم، کاری نداريم که آن مفهوم واقعيت دارد يا ندارد؛ در اين حالت به همان 
موجودات  ساير  با  آن  ارتباط  يا  آن  نداشتن  يا  داشتن  واقعيت  درباره ی  و  می انديشيم  تصور 
سخنی و جمله ای نمی گوييم. البته می توانيم بپرسيم که آن مفهوم چيست و چه معنايی دارد. 
کاری که برای رسيدن به چيستی يک مفهوم و يک تصور انجام می دهيم، «تعريف» 

نام دارد؛ مثًال می پرسيم: مثلث چيست؟ 
مفهوم  پس  شکل سه ضلعی است.  مثلث،  نتيجه می رسيم که:  اين  فکر کردن به  با 

«مثلث» به کمک دو مفهوم «شکل» و «سه ضلعی» تعريف می شود.
ـ تصديق: مانند: «خورشيد در مرکز منظومه ی شمسی است»، «جهان طبيعت  ٢ـ
همواره در تغيير است» و «عدد چهار از عدد پنج کوچک تر است.» همان طور که می بينيد، 
در تصديقات، حکم و قضاوت وجود دارد.١ گاهی به جای کلمه ی «تصديق»، از کلمات 

ديگری مانند «قضيه» و «جمله» نيز استفاده می کنيم. 
تفکر  از  حالت  اين  کند.  تفکر  بايد  جديد،  تصديق  يک  به  رسيدن  برای  انسان 

«استدالل» ناميده می شود.
پس انسان در فعاليت فکری خود، يکی از دو کار زير را انجام می دهد: 

يا يک مفهوم را «تعريف» می کند.  
يا برای رسيدن به يک حکم و تصديق و قضيه، «استدالل» می نمايد. 

پس بايد به حقيقت و ماهيت «تعريف» و «استدالل» توجه کنيم. ارسطو کشف کرد 

١ــ ابونصر، محمد فارابی، حکيم عاليقدر مسلمان برای اّولين بار تقسيم بندی علم به تصور و تصديق را بيان 
کرد و مورد قبول حکيمان و منطق دانان پس از وی قرار گرفت.
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که  است  اين  برای  يا  آن،  پيچيدگی  و  گستردگی  علی رغم  بشر،  ذهن  فعاليت های  تمام  که 
تصورات مجهول را با اندوخته های تصوری اش روشن کند و يا برای آن است که احکام و 
قضايا را آن گونه سازماندهی نمايد که به نتايج جديد برسد. اّولی «تعريف» و دومی «استدالل» 
است. مباحث علم منطق در تشريح همين دو کارکرد اصلی است. خطا هم در همين دو 
کار رخ می دهد. پس اگر می گوييم هدف منطق آن است که شيوه ی درست انديشيدن را به 
ما بياموزد، به معنی آن است که درست تعريف کردن و درست استدالل کردن را نشان دهد. 

اکنون به توضيح بيشتر هرکدام می پردازيم: 

تعريف 
هنگامی که چيزی را تعريف می کنيد، چه کاری را انجام می دهيد؟ 

اگر به ذهن خود مراجعه کنيد، و با هوشياری موضوع را پيگيری نماييد، خواهيد 
ديد که ذهن، با قواعدی خاص، عمل تعريف را انجام می دهد.

چيست؟  مستطيل  که  می پرسد  شما  از  کوچک ترتان  برادر  يا  خواهر  کنيد  فرض 
و  کنيد  استفاده  می داند  او  که  کلماتی  و  مفاهيم  از  که  اين  جز  نداريد  چاره ای  شما 
مستطيل را برايش توضيح دهيد. به طور مثال، خواهيد گفت مستطيل يک شکل چهار 
ضلعی است که اضالع آن دوبه دو با هم مساوی و موازی اند. شايد باز هم ادامه دهيد 
و برخی اوصاف ديگر را هم اضافه کنيد، مثل اين که بگوييد هر چهار زاويه مستطيل 
مستطيل را  قائمه است. به نظر می رسد با اين توضيحات، خواهر يا برادر شما معنای 

دريابد. 
حال کمی جلوتر برويد. فرض کنيد دبير جامعه شناسی از شما بپرسد گروه چيست؟ هر 
کدام از شما تعريف خود را بيان می کند و سرانجام به اين نتيجه می رسيد که «گروه، اجتماعی 
از افراد است که با زندگی کنار هم هدف واحدی را دنبال می کنند». با اين کار، مفهوم گروه 

برای شما روشن می شود. 
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منونه يابیمنونه يابی
عبارت را که نشان دهنده   مراجعه کنيد و سه  کتاب ها درسي خود  ٭ به 

تعريف  يک مفهوم هستند، استخراج نماييد. 
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................

نمونه ی  مفهوم،  يک  شناساندن  برای  گاهی  می گوييم:  بحث  شدن  روشن تر  برای 
خارجی و مصداق آن را به مخاطب نشان می دهيم. مثًال کسی که نمی داند «سيب» «يا لوح 
فشرده» چيست، يک سيب يا لوح فشرده تهيه می کنيم و به او نشان می دهيم. او با ديدن سيب 
است.  بوده  چه  فشرده»  و «لوح  کلمه ی «سيب»  از  منظور  که  دانست  خواهد  لوح فشرده  يا 
گاهی در آزمايشگاه و با ابزار آزمايشگاهی چيزی را به ديگری می شناسانيم، مثًال ميکروب 
را در آزمايشگاه و با دستگاه ميکروسکوپ به او نشان می دهيم؛ اين يک راه شناختن است. 
راه ديگر شناختن، اين است که با استفاده از قواعد تفکر و به کمک مفاهيمی که قبًال شناخته 
است، مفهوم جديدی را به ديگری بشناسانيم و او را نسبت به آن مفهوم آگاه گردانيم؛ مانند 
همان کاری که در فهماندن معنای مستطيل انجام شد. در آن جا، شما از کلمات و مفاهيمی 
چون «شکل»، «چهار»، «ضلع» و مانند آن ها استفاده کرديد و موفق شديد به هدفتان برسيد. 
اين يک راه بسيار مهم و پر استفاده در زندگی ماست که همواره از آن بهره می بريم. عمل 
تعريف، اختصاصی به مراحل اوليه ی زندگی ما ندارد، بلکه ما تا آخر عمر و به دفعات فراوان 
مفاهيم  خود،  دانش  آگاهی و  با  متناسب  دوره  هر  در  می کنيم و  استفاده  ذهن  توانايی  اين  از 
جديدتری را به کمک تعريف درمی يابيم و دانش خود را توسعه می دهيم. هر رشته ی علمی نيز 
دارای اصطالحات و مفاهيم مخصوص به خود است که آشنايی و تعريف آن مفاهيم دروازه ی 

ورود به آن علم است. 
در علم منطق، به مفهومی که می خواهيم آن را تعريف کنيم، «ُمَعرَّف» و به آن مفاهيمی 

که به کمک آن ها تعريف می کنيم، «ُمَعرِّف» می گويند. 
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قواعد تعريف 
حال بياييد کاری را که ارسطو کرد، شما هم انجام دهيد. او تالش کرد تا طرز کار 
طبيعی ذهن در هنگام تعريف کردن را شناسايی کند و قواعد آن را به دست آورد. او کشف 

کرد که ما در موقع تعريف کردن قواعد زير را رعايت می کنيم:
١ــ از مفاهيم و کلماتی استفاده می کنيم که برای مخاطب (ولو اين مخاطب خودمان 
باشيم) روشن باشد. به هيچ وجه نمی توانيم کلماتی را به کار ببريم که از آن چه قصد تعريفش 

را داريم (معرَّف) مبهم تر باشد. 
در  باشد.  داشته  ارتباط  ما  مجهول  مفهوم  با  که  می کنيم  استفاده  مفاهيمی  از  ٢ــ 

تعريف، نمی توان از مفاهيم بی ارتباط بهره برد. 
٣ــ مفاهيمی که در تعريف به کار می بريم، به گونه ای هستند که همه يا بخشی از محتوای 
درونی، يعنی حقيقت و ماهيت مفهوم مجهول رادربر می گيرند. درغير اين صورت، هرگز 

نمی توانيم تعريف دقيقی ارائه دهيم و مجهول خود را روشن نماييم. 
از  که  می کنيم  عمل  به گونه ای  طبيعی،  طور  به  تصورات،  و  مفاهيم  ترکيب  در  ٤  ــ 

مفاهيم و کلمات   عام و کلی تر شروع می کنيم و به مفاهيم جزئی تر می رسيم.
٥ــ مجموعه ی کلماتی که با هم ترکيب می کنيم و نام آن را «معِرّف» می گذاريم،   بايد 
به  گونه ای باشد که به طور کامل همه ی افراد و مصاديق مجهول ما را دربر بگيرد، نه اين که  
افراد و  باشد که  بايد به گونه ای  همچنين  شامل شود.  مجهول را  مصاديق  فقط بعضی از 

مصاديق بی ارتباط را دربر نگيرد. يعنی تعريف ما بايد جامع و مانع باشد.
بررسی و نقدبررسی و نقد  

در  که  نماييد  مشخص  و  کنيد  بررسي  و  نقد  را  انسان  از  زير  ٭  تعاريف 
کدام يک از تعاريف، قواعد پنج گانه در آن ها رعايت نشده است. 

١ـ حيوان سخنگو (براساس فکر سخن مي گويد)  
٢ـ حيوان متفکر 

٣ـ حيوان ضاحک 
٤ـ حيوان راست قامت
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بار ديگر به مثال مستطيل توجه نماييد: 
آن هنگام که شما قصد کرديد برای خواهر يا برادر کوچک ترتان مفهوم مستطيل را 

روشن کنيد، بدون آن که بدانيد، از اين قواعد تبعيت کرديد، بدين صورت که: 
١ــ از کلماتی مثل «شکل»، «چهار» و «ضلع» استفاده کرديد که او معانی آن ها را 

می دانست  اگر هم نمی دانست مجددًا همين مفاهيم را با مفاهيم ساده تر توضيح  داده ايد.
٢ــ از مفاهيمی مثل «انحنا»، «رنگ»، «اندازه» و بسياری مفاهيم ديگر که ارتباطی 
با حقيقت مستطيل ندارد و مخاطب را از مستطيل دور می کند و او را سردرگم می نمايد، 

بهره نبرديد.
٣ــ از مفاهيمی بهره برديد که حداقل بخشی از حقيقت و ماهيت مستطيل را نشان 
دهد. مفاهيمی مثل «شکل» و «ضلع»، همان مفاهيمی هستند که اساسًا مستطيل از آن ها 
ساخته شده است. مفاهيم ديگری هم بودند که گرچه نشان دهنده ی مستطيل بودند، ولی از 
درون و حقيقت مستطيل سخن نمی گفتند، به همين جهت شما تنها از بعضی استفاده کرديد 

و بعضی را کنار گذاشتيد.١
٤  ــ باز هم به طور طبيعی از مفهومی چون «شکل» شروع کرديد که گسترده ترين مفهوم 
در ارتباط با مستطيل است و شامل همه اشکال، مثل مثلث، مربع و لوزی هم می شود و بعد 
مفهوم «چهار ضلعی» را به آن اضافه کرديد و بدين ترتيب قدری از گستردگی و عموميت 
آن کاستيد. اگر چه با اين کار مثلث و دايره را کنار گذاشتيد، اّما همچنان شکل هايی مانند 
مفهوم  کردن  اضافه  با  اّما  داشتند.  قرار  شما  تعريف  محدوده ی  در  و ...  ذوزنقه  مربع، 
«اضالع دو به دو موازی»، شکل هايی مانند ذوزنقه را حذف کرديد... تا باالخره به جايی 

رسيديد که تعريف شما فقط و فقط بر مفهوم مستطيل منطبق باشد. 
هم  با  و  گرفتند  قرار  هم  کنار  در  وقتی  که  گرفتيد  کمک  کلماتی  مجموعه ی  از  ٥ــ 
ترکيب شدند، فقط معنای مستطيل را می رساند، نه بيش تر، نه کم تر. يعنی محصول کار شما 

١ــ در درس های بعد خواهيد خواند که در هر تعريفی بايد از مفاهيم درونی استفاده شود. ولی از مفاهيم بيرونی 
گاهی استفاده می شود و گاهی نمی شود.
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فقط بر مستطيل منطبق شده است و شکل های ديگر، مانند لوزی و مثلث را بيرون کرده و 
همه ی انواع و اقسام مستطيل را دربرگرفته است. 

نمی توانيم  اين که: چرا   پيش می آيد و آن  شما  برای  موفقيت، سؤالی  اين  با کسب 
برای همه ی اشياء، مانند مستطيل و مثلث و انسان،  به آسانی تعريف دقيق و روشن ارائه  
مشکالتی  به  «انسانيت»  و  «زندگی»  «کشور»،  مثل  مفاهيمی  تعريف  در  مثًال  کنيم؟ چرا 

برخورد می کنيم؟ 
علت اصلی مشکل بودن تعريف های اين قبيل مفاهيم، پيچيدگی آن ها و برداشت های 
مختلفی است که انسان ها از اين قبيل مفاهيم دارند. تسلط بر قواعد منطق و تمرين و تجربه 
جامعی  نسبتًا  تعريف های  به  تدريج  به  بتواند  انسان  که  می شود  سبب  آن ها  کارگيری  به  در 

برای اين مفاهيم هم برسد. 
پس، با توجه به مباحث گذشته، شرايط يک تعريف درست عبارتند از:

١ــ روشن تر بودن معرِّ ف از معرَّف 
٢ــ مرتبط بودن مفاهيم به کار رفته در تعريف (معِرّف) با معرَّف
٣ــ مساوی بودن معِرّف با معرَّف يا جامع و مانع بودن تعريف

٤ ــ استفاده از حداقل يک مفهوم درونی در تعريف 
آن چه علم منطق در بخش تعريف بر عهده دارد تبيين همان پنج قاعده است؛ تعريف و 
تبيين اشياء هرگز بر عهده ی خود منطق نيست و اگر منطق دانان پای خود را از قلمرو علم 
منطق فراتر نهاده و به تعريف انواع مفاهيم پرداخته اند، از باب آموزش بوده و برای اين کار، از 

علوم ديگر مانند رياضيات و طبيعيات و طب و نجوم کمک گرفته اند.
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مترين 
١ــ اگر بخواهيد مفاهيمی مثل «آب»، «مثلث» و «خانواده» را برای افرادی تعريف 
کنيد، از چه مفاهيمی و چگونه استفاده می کنيد؟ تعريف های خود را با تعريف های دوستانتان 

مقايسه کنيد و نقاط قوت و ضعف هر کدام را بنويسيد. 
٢ــ به نظر شما تعريف های زير درست اند يا غلط؟ چرا؟ نتيجه بررسی را با دبير خود 

در کالس در ميان بگذاريد. 
الف ــ مربع شکلی است که چهار ضلع مساوی دارد. 

ب ــ ستاره کره ای است که در مرکز يک منظومه است.  
ج ــ مثلث شکلی است که سه زاويه و سه ارتفاع دارد.  

٣ــ از بعضی اعضای خانواده ی خود تعريف مفاهيمی مثل آب، زمين، عدد ٤ ومثلث 
شناسايی  را  آن ها  غلط  و  درست  نکته های  و  کنيد  يادداشت  را  آن ها  تعريف  و  بپرسيد  را 

نماييد و با شرايط يک تعريف درست تطبيق دهيد. 



13

درس سوم 

تعريف و دنيای مفاهيم 

تا اين جا خوب به ياد داريم که هدف اّول منطق، بيان قواعد «تعريف»، يعنی چگونگی 
از  تعريفی  هر  در  ذهن  که  دانستيم  هم چنين  است.  مجهول  مفاهيم  شناساندن  و  شناختن 
تعدادی مفاهيم آشنا استفاده می کند تا به شناخت مفهوم مجهول برسد. اکنون سؤال اين 

است که: 
کدام دسته از مفاهيم قابليت استفاده در تعريف را دارند؟ 

اين دسته از مفاهيم چه رابطه ای با يکديگر برقرار می کنند؟ 
برای رسيدن به پاسخ اين سؤال ها به مباحث زير می پردازيم: 

کلی و جزئی
به مفاهيم زير توجه کنيد: 

تهران، حافظ، معلم، انسان، عدالت، شکل سه ضلعي ، قله  دماوند، خليج فارس، 
شعر، سلمان فارسي، تضاد ، ديو، مثلث، عبرت، وحي، کتاب درسي، سينما، مسجد، مشهد، 

دايره، کره، لباس، سفيد، حيوان، آب، گربه، مسلمان، حيوان ناطق، کتاب 

اين مفاهيم را می توان  از جنبه های گوناگونی با يکديگر مقايسه کرد و در دسته بندی های 
مختلفی قرار داد. يکی از اين دسته بندی ها، تقسيم بندی مفاهيم به «جزئی» و «کلی» است. 
مفهوم جزئی آن است که فقط بر يک مصداق و يک فرد منطبق می شود و فرض افراد 
متعدد برای آن محال است. مفهوم کلی آن است که قابليت آن را دارد که بر مصداق های 

متعدد منطبق شود.
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متعدد  مصداق های  و  افراد  می تواند  که  است  آن  کلی  مفهوم  می گوييم  وقتی  البته 
داشته باشد، به اين معنا نيست که حتمًا افراد متعددی در خارج دارد. بلکه ممکن است 

مفهومی داشته باشيم که هيچ مصداقی در خارج نداشته باشد. 
آيا می توانيد در ميان مفاهيم قبل، يک نمونه از مفهوم کلی را بيابيد که مصداقی در 

خارج نداشته باشد؟ 
حال اگر به درس قبل مراجعه کنيم، متوجه خواهيم شد که در تعريف های خود از 
مفاهيم جزئی استفاده نکرده ايم. زيرا مفاهيم جزئی قابل استفاده در تعريف نيستند و ذهن 
انسان به طور طبيعی اين قاعده را رعايت می کند. پس ما در تعريف های خود همواره از 
مفاهيم کلی کمک می گيريم. به همين جهت بحث ما در منطق متمرکز در مفاهيم کلی است 

و درباره ی آن ها با شما گفت  و گو می کنيم. 
تفكيكتفكيك 

جدا  جزئي  مفاهيم  از  را  کلي  مفاهيم  و  کنيد  نگاه  قبل  جدول  مفاهيم  به 
نماييد. 

١ـ مفاهيم کلي : ...............................................

.............................................................
٢ـ مفاهيم جزئي  : .............................................
.............................................................

نسبت های چهارگانه (نسب اربع) 
اگر دو مفهوم کلی از جهت صدق بر افرادشان با هم مقايسه شوند، چهار حالت زير 

رخ خواهد داد: 
يعنی  شوند،  منطبق  هم  بر  مصاديق  محدوده ی  نظر  از  مفهوم  دو  است  ممکن  ١ــ 
همه ی افرادی که مصداق يک مفهوم هستند، مصداق مفهوم ديگر هم باشند و برعکس؛ 
مثل مفهوم مثلث و مفهوم شکل سه ضلعی. رابطه ی چنين دو مفهومی «تساوی» است. 
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٢ــ ممکن است دايره ی وسعت مصاديق دو مفهوم به گونه ای باشد که همه ی افراد 
مفهوم دوم مصداق مفهوم اّول باشند، اّما فقط بعضی از مصداق های مفهوم اّول، مصداق 
مفهوم دوم باشند. مثل ايرانی و تهرانی که هرفرد تهرانی ايرانی است، اما بعضی از ايرانيان 
تهرانی هستند دو مفهوم «رنگ» و «سفيد» نيز اين گونه هستند. رابطه ی اين دو دسته از 
مفاهيم را «عموم و خصوص مطلق» می نامند. پس مفاهيم «ايرانی» و «رنگ» عام هستند و 

مفاهيم «تهرانی» و «سفيد» خاص می باشند. 
٣ــ ممکن است دو مفهوم به گونه ای باشند که هر کدام در برخی مصاديق مشترک 
باشند و در برخی ديگر هيچ اشتراکی نداشته باشند؛ مثل دو مفهوم «ايرانی» و «دانش آموز» 
که بعضی ايرانی ها دانش آموز هستند و بعضی نيستند، همچنين بعضی دانش آموزان ايرانی اند 
و برخی نيستند. رابطه ی چنين دو مفهومی را «عموم و خصوص من وجه» ناميده اند. يعنی 

هر کدام از جهتی عام و از جهت ديگر خاص هستند. 
٤ــ گاهی دو مفهوم به گونه ای هستند که هيچ مصداق مشترکی ندارند، مانند «انسان» 

و «اسب» اين حالت را «تباين» می نامند. 

تطبيقتطبيق
حالت ،  چهار  اين  که  ببينيد  کنيد.  توجه  دايره   دو  مختلف  حالت  چهار  به  ١ـ 
آن  زير  در  را  نسبت  آن  نام  است؟  چهارگانه  نسبت ها  از  يک  کدام  با  متناسب 

بنويسيد. 
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آن ها  ميان  از  و  کنيد  توجه  آمده،  درس  ابتدا  در  که  کلي  مفاهيم  به  ٢ـ 
برا هر يک از نسبت ها چهارگانه چند مورد انتخاب کنيد:

الف ـ تساو :...................................  
..............................................                                                 
ـ    عموم و خصوص مطلق : ........................ ب      
 ..............................................                                                 

                                                                ج ـ عموم و خصوص من وجه  : ........................
..............................................                                                 

د ـ تباين : ......................................  
..............................................                                                 

ذاتی و عرضی
اگر به دنيای مفاهيم با دقت بيشتری نظر کنيم، رابطه های ديگری را نيز می يابيم. به سه 
مفهوم «مثلث»، «شکل» و «سه ضلعی» نگاه کنيد. مفاهيم «شکل» و «سه ضلعی» سازنده ی 
يعنی  ندارد.  سه ضلعی»  «شکل  جز  معنايی  «مثلث»  که  به گونه ای  هستند،  «مثلث»  مفهوم 
هويت و حقيقت «مثلث»، همين «شکل سه ضلعی» بودن است و اين دو مفهوم از اجزای 
تشکيل دهنده ی مفهوم «مثلث» هستند. نسبت مفهوم «انسان» به مفاهيم «حيوان» و «متفکر» 
نيز اين گونه است که اين دو مفهوم سازنده ی مفهوم «انسان» هستند و مفاهيم درونی انسان 
به  هستند.  درونی «مثلث»  مفاهيم  و «سه ضلعی»  که «شکل»  همان طور  می شوند؛  محسوب 

اين گونه مفاهيم که اجزای درونی يک مفهوم ديگرند، «ذاتی» می گويند. 
حال به رابطه ی «مثلث» با «متساوی االضالع» و «انسان» با «هنرمند» توجه کنيد. يک 
مثلث می تواند متساوی االضالع باشد. اّما چنين نيست که اگر صفت متساوی االضالع بودن 
را از مثلث بگيريم، ديگر مثلثی نباشد. يک انسان هم می تواند هنرمند باشد، اّما صفت هنرمند 

بودن از اجزای تشکيل دهنده ی معنای انسان نيست. 
مفاهيمی که صفِت يک مفهوم ديگر قرار می گيرند اّما جزء ذات و حقيقت آن مفهوم نيستند 

و درونی آن محسوب نمی شوند، «َعَرضی» نام دارند؛ يعنی عارِض مفهوم ديگر می شوند. 

نسبت ها
چهارگانه
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مترينمترين
برا هر کدام از مفاهيم زير تا جايي که مي توانيد، مفاهيم دروني (ذاتي) و 

بيروني مرتبط با آن (عرضي) را نام ببريد: 
١ـ انسان : .................. ٢ـ گربه : ...........................
٣ـ مربع : ...................  ٤ ـ آب  : ...........................

چگونه ذاتی را از عرضی بازشناسيم؟ 
در درس های قبل با ضوابط تعريف کردن آشنا شديم و دانستيم که در تعريف يک 
مفهوم بايد حداقل از يک مفهوم درونی و ذاتی استفاده کرد. پس پيداکردن ذاتيات برای 
دقيق  طور  به  را  مفهومی  هيچ گاه  نمی توان  آن ها  بدون  و  است  ضروری  صحيح،  تعريف 
تعريف کرد. اّما اين را نيز بايد بدانيم که تشخيص مفاهيم ذاتی، در موارد فراوانی بسيار 
دشوار است از اين رو منطق دانان تالش کرده اند تا اوصاف و ويژگی های يک مفهوم ذاتی 

را کشف کنند و به ديگران نشان دهند. مهم ترين اين اوصاف به قرار زير است:
نمی توان  هرگز  يعنی  نيست.  جدايی  قابل  ماهيت،  و  ذات  خود  از  ذاتی  مفهوم   ١ــ 
يک مفهوم ذاتی را از ذات و ماهيت جدا کرد و در عين حال آن ذات حفظ شود. به طور 
مثال نمی توان متفکر بودن را از تعريف انسان حذف کرد و باز هم حقيقت انسان را حفظ 
مثلث  باز هم  گرفت و  مثلث  بودن را از  شکل بودن و سه ضلعی  نمی توان  نمود. هم چنين 
را  انسان  می توان  مثال،  به طور  نيستند.  اين گونه  عرضی  مفاهيم  حالی که  در  بماند.  باقی 
می توان  نيز  و  نمود  تصور  بودن»  خندان  و  يا «شاد  بودن»  يا «معلم  بودن»  بدون «هنرمند 
مثلث را بدون «متساوی الساقين» يا «قائمه الزاويه» يا «متساوی االضالع» درنظر گرفت و 
تعريف کرد. بنابراين، مفهوم ذاتی از ذات مورد نظر قابل تفکيک نيست. اّما مفهوم عرضی 
قابل انفکاک است. يعنی در هنگام تصور يک ذات، فقط مفاهيم درونی و ذاتی آن درنظر ما 
می آيند و مفاهيم عرضی، بيرون از آن قرار می گيرند، گرچه برخی از مفاهيم عرضی همواره با 

ذات همراهی می کنند و با آن هستند. 



18

به طور مثال، شکل و سه ضلعی، ذاتی مثلث هستند و نمی توان مثلث را بدون اين 
دو خصوصيت ذاتی فرض کرد. اّما هم چنين می دانيم که مجموع زوايای مثلث همواره 
١٨٠درجه است و هر مثلثی اين ويژگی را دارد. در عين حال، در هنگام تعريف مثلث، 

نيازی به تصّور ١٨٠ درجه بودن آن نداريم.
٢ــ وجود ذاتی برای ذات علت نمی خواهد. يعنی همين که آن ذات، بنابر علت خود 
پيدا شود، ذاتی هم پيدا می شود و جزء آن است و برای پيدايش نياز به علت ديگری ندارد. 
مثًال معلمی در کالس و پای تابلويی ايستاده که هيچ چيز روی آن نوشته نشده است. اين معلم 
مثلثی را بر روی تابلو رسم می کند. البته اين مثلث علت و فاعلی دارد که همان معلم است 
ولی سه ضلعی بودن مثلث علت مستقلی ندارد و در حقيقت رسم مثلث همان و سه ضلعی 
بودن مثلث همان. جسم بودن انسان نيز علتی جز پديد آمدن خود انسان ندارد.هم چنين است 
زنده بودن و قدرت درک و احساس داشتن، که همگی ذاتيات انسان اند و علتی غير از علت 
خود انسان ندارند. اين در حالی است که مفاهيم عرضی علتی غير از علت خود ذات دارند. 

مثًال پزشک شدن يا کارگر شدن يک انسان به عللی غير از علل پيدايش او وابسته هستند.
٣ــ مهم ترين وصف مفاهيم ذاتی اين است که در مقام فهم و تصور، مقدم بر ذات 
هستند. يعنی محال است شما مفهومی را درک کنيد مگر آن که به نوعی ذاتيات آن را قبًال 
فهميده باشيد. به عنوان مثال، اگر شما معنای حيوان و متفکر بودن را ندانيد هرگز به معنای 
ماند. اين است که می گويند  مبهم خواهد  انسان برای شما  انسان پی نخواهيد برد و لفظ 
ادراک  بر  مقدم  ماهيت،  و  ذات  ادراک  اما  است.  ذات  ادراک  بر  مقدم  ذاتی،  ادراک 

مفاهيم عرضی است. هيچ مفهوم عرضی نيست که مقدم بر مفهوم ذاتی درک شود. 
درک و تصور مفاهيم ذاتي  درک و تصور ذات  درک و تصور مفاهيم عرضي

حيوان و متفکر  انسان  نويسنده يا کارگر 

فراموش نکنيد که يک مفهوم ذاتی هر سه وصف را با هم داراست و چنين نيست 
از  هيچ کدام  غالبًا  عرضی  مفاهيم  ولی  نه.  را  برخی  و  باشد  داشته  را  آن ها  از  برخی  که 
فقط  هم  سوم  مالک  واجدند.  را  دوم  و  اّول  اوصاف  ندرت  به  و  ندارند  را  اوصاف  اين 
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اختصاص به ذاتيات دارد. در عين حال به ياد داشته باشيد که در دنيای اين اصطالحات 
حبس نشويد. اين ها تنها اصطالحاتی هستند برای رسيدن به معانی وگرنه فايده ای نخواهند 
و  نيست  دستوری  پديده  يک  استدالل  و  کردن  تعريف  شد،  تأکيد  که  همان طور  داشت. 
انسان به طور طبيعی تعريف می کند و در تعريف کردن چه بخواهد و چه نخواهد و چه بداند 
و چه نداند، ذاتيات و عرضيات را به کار می برد. منطق فقط خودآگاهی ايجاد می کند. به 
زندگی خود دقت کنيد که چه قدر اين کار را ناخواسته و ندانسته انجام داده ايد. تعريف، 
کار انسان های باسواد يا دانشمندان نيست، افراد بی سواد و معمولی هم تعريف می کنند و 

ذاتی و عرضی را به کار می برند؛ فقط به کارکرد ذهن خود واقف نيستند.

مترين

ــ هر کدام از مفاهيم ستون، ذاتی يا عرضی مفاهيم مربوط به رديف هستند. آن ها را 
مشخص کنيد.
شربتسيبسنگمثلثلوزیگل سرخاسبمستطيلانسانگربهستون    رديف

اراده
چهارضلع
سه زاويه
سه ضلع
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حيوان
مايع

کشاورز
شيهه کشنده


