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دانش آموزان عزیز
سالم بر شما 

تواناىی ما بر فکرکردن، شاىد بزرگ ترىن نعمتی است که خداوند وجود ما را با آن سرشته است، تواناىی بی پاىانی که نهاىتی 
برای آن نىست. هر انسانی خواه ناخواه می اندىشد و اندىشه هاىش را به عمل در می آورد، اّما تالش برای شکوفا کردن اىن تواناىی 
و رسىدن به انسانی »متفکر« و »اندىشمند« بهترىن تالش و ارزشمند ترىن کار است. از اىن روست که زىباترىن نوع بندگی خداوند 

»تفکر« شمرده شده وفرموده اند:
»هىچ بندگی ای مانند تفکر نىست«١

انسان متفکر، انسانی در مسىر سعادت و جامعه ی متفکر، جامعه ای در مسىر پىروزی و سربلندی است. 
و  با مسئله ها، کاهش خطاهای فکر   به فکر کردن در هنگام روبروشدن  تفکر، عادت  تمرىن مهارت  برای  درس منطق، 
رسىدن به تصمىم گىری های درست تر در طول زندگی است. به همىن جهت از شما می خواهىم در طول سال تحصىلی به نکات زىر 

توجه کنىد:
١ــ هدف اصلی خود در اىن درس را رسىدن به سطح باالتری از مهارت تفکر قرار دهىد.

2ــ برنامه رىزی درسی خود را در راستای اىن هدف تنظىم نماىىد. تمرىن قواعد منطقی، بهترىن روش برای رسىدن به 
مهارت های برتر تفکر است. به جای حفظ کردن مطالب، وقت خود را صرف تمرىن کنىد و از همکاری دوستان خود در اىن زمىنه 

بهره بگىرىد.
3ــ آموزش درس باىد در فضاىی فعال، پوىا و با مشارکت و همکاری شما اتفاق بىفتد. فعالىت و مشارکت شما در هنگام 
تدرىس سبب تقوىت مهارت فکرکردن می شود. به همىن جهت در متن هر درس تعدادی فعالىت پىش بىنی شده که به صورت گروهی 
فعالىت ها  اىن  انجام  به  مستمر  نمره ی  از  بخشی  می گردد.  ارائه  دبىر  به  آن  نتاىج  و  می شود  انجام  تدرىس  هنگام  در  انفرادی،  ىا 

اختصاص دارد.
4ــ تمرىن های پاىان درس را با دقت کافی و با بهره مندی از تواناىی خود انجام دهىد. هم چنىن از دوستان خود برای 

طراحی تمرىن های دىگر کمک بگىرىد تا با انجام پىوسته ی تمرىن ها به تواناىی الزم در اىن درس برسىد.
5ــ فعالىت هاىی که در داخل هر درس با عنوان هاىی مانند »بررسی«، »تأمل« و »نمونه ىابی« آمده، باىد در هنگام تدرىس 
دبىر، توسط شما دانش آموزان انجام شود. زىرا اىن فعالىت ها قسمتی از درس محسوب می شوند و درس، بدون اىن فعالىت ها 

کامل نىست. 
ـ آن دسته از فعالىت های داخل متن درس که با عالمت ستاره مشخص شده اند، فقط برای فعالىت کالسی در هنگام  6 ـ
تدرىس است و نباىد در ارزشىابی پاىانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها مورد سؤال قرار گىرند. البته در ارزشىابی مستمر تأثىر 

دارند. 
ـ ارزشىابی شما دارای دو بخش »مستمر« و »پاىانی« است. ارزشىابی مستمر از اهمىت خاصی برخوردار است و شامل  7 ـ

موارد زىر می شود: 
الف ــ تواناىی پاسخ به سؤال های دبىر از درس.
ب ــ تواناىی در انجام فعالىت های داخل درس.
ج ــ تواناىی در انجام تمرىن های پاىان هر درس.

ـ مشارکت در کار گروهی و فعالىت های داخل کالس.  د ـ
ـ انجام کارهای فوق العاده مانند تحقىق، انجام تمرىن های منطقی خارج از کتاب، ارائه ی مقاله و کنفرانس. هـ ـ

خداوند یار و نگهدارتان باد

١ــ امام علی )ع(، غررالحکم و دررالکلم، ج 6 ص 348
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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 .........................................................

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



6

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.



12

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. 
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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

×××××××جسمانيت
حيوان
مايع

کشاورز
شيهه کشنده
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درس چهارم

اقسام ذاتی و عرضی
(كليات پنجگانه) 

اقسام ذاتی
به تعريف های زير توجه کنيد: 

انسان = حيوان متفکر    اسب = حيوان شيهه کشنده
مثلث = شکل سه ضلعي                     سطح = مقدار دوبعد

که  همان طور  اّما  است.  شده  استفاده  درونی  و  ذاتی  مفاهيم  از  تعريف ها  اين  در 
مشاهده می کنيد، حيوان که جزئی از مفهوم ذاتی انسان است، ذاتی اسب نيز می باشد و 
اّما  می باشد.  نيز  ديگر  هندسی  اشکال  ذاتی  است،  مثلث  ذاتی  مفهوم  از  جزئی  که  شکل 
متفکر فقط اختصاص به انسان دارد و شيهه کشنده هم اختصاص به اسب؛ همان طور که 

سه ضلعی بودن نيز اختصاص به مثلث دارد و دوبعدی بودن هم اختصاص به سطح. 
بنابراين برخی مفاهيم ذاتی به بيش از يک ذات اختصاص دارد و مشترک ميان چند 

ذات است. اين مفاهيم را «جنس» می گويند. 
به عبارت ديگر: جنس دارای اقسام است و می تواند به انواعی تقسيم شود؛ مثًال 
هم  شکل  و  است  ببر  و  گربه  اسب،  انسان،  مانند  انواعی  دارای  حيوان  بگوييم  می توانيم 

دارای انواعی مانند مثلث و مربع می باشد.
هم چنين توجه کنيد که در خارج چيزی که فقط حيوان باشد، وجود ندارد. حيوان 
خارجی يا گربه است يا شير يا انسان يا ديگر حيوانات. هم چنين چيزی که فقط شکل باشد 
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در خارج موجود نيست. شکِل خارجی يا مثلث است يا مربع و يا اشکال ديگر. 
بار ديگر به تعريف های اّول درس نگاه می کنيم. می بينيم که در ميان حيوانات، مفهوم 
تفکر  يعنی  اسب.  به  اختصاص  شيهه کشنده  مفهوم  و  دارد  انسان  به  اختصاص  متفکر 
ويژگی ذاتی انسان است و در حيوان ديگری نيست، همان طور که شيهه کشندگی ويژگی 
ذاتی اسب است و در حيوان ديگری وجود ندارد. در واقع انسان به وسيله ی تفکر از ساير 

حيوانات جدا شده و اسب به وسيله ی شيهه کشندگی. 
به چنين مفهوم ذاتی که اختصاص به يک ذات دارد و او را از ذات های ديگر متمايز 
و جدا می سازد، «فصل» می گويند. فصل يعنی صفت ذاتی متمايز کننده ی يک ذات، از ذات 

ديگر. 
اکنون در می يابيم که وقتی جنس و فصل با هم جمع می شوند، مفهومی را تشکيل 
می دهند که آن مفهوم می تواند در خارج مصداق داشته باشد. مثًال وقتی مفهوم «حيوان» 
با مفهوم «متفکر» جمع شود، مفهوم «انسان» را می سازد که اين مفهوم، دارای مصداق 

خارجی است. چنين مفهومی را که از جنس و فصل تشکيل شده، «نوع» می گويند. 
و  ببر  شتر،  فيل،  گوسفند،  سگ،  گربه،  مانند  حيوانات،  گوناگون  انواع  به  وقتی 
انسان نگاه می کنيم، می بينيم که همه در حيوان بودن مشترکند، يعنی جنس همه ی آن ها 
حيوانات  ديگر  از  را  او  که  دارد  خاصی  وصف  خود  برای  حيوانی  هر  ولی  است  يکی 
جدا می کند. البته شايد نتوانيم فصل هر نوع حيوانی را پيدا کنيم و نتوانيم بفهميم آن چه 
ويژگی است که مثًال گربه را گربه کرده و او را از ساير حيوانات جدا ساخته است، ولی 
به حکم عقل می فهميم که چنين حقيقتی در گربه هست و اّال با حيوانات ديگر متفاوت 

نمی شد. 
پس جنس، همان مفهوم درونی مشترک و فصل، مفهوم درونی اختصاصی است 
و نوع، مجموعه ی جنس و فصل است، مانند نوع انسان که مجموعه ی حيوان متفکر را 

در خود دارد. 
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اين سه مفهوم درونی، يعنی جنس، نوع و فصل، ذاتيات ناميده می شوند.
                                                                                                                              

تفكيك و تقسيمتفكيك و تقسيم
به مفاهيم زير توجه کنيد : 

طوطي،  کرفس،  گندم،  خرما،  منحني،  خط  گياه،  انسان،  سگ،  گنجشک،  حيوان، 
شکل، ذوزنقه، دايره، خط، خط مستقيم، سيب.

در  را  يک  هر  انواع  سپس   و  کنيد  جدا  را  جنس ها  مفاهيم،  اين  ميان  در 
مقابلشان بنويسيد. 

......... ١

 .........٢

.........٣

.........٤

اقسام عرضی
تفاوتی  هم  آن ها  ميان  که  می بينيم  می کنيم،  بررسی  را  نوع  يک  عرضی  مفاهيم  وقتی 
هست. همه ی اين اوصاف در اين که بيرون از ماهيت و ذات هستند مشترک اند. اّما برخی 
«عرض  آن ها  به  که  هستند،  خاص  نوع  يک  الزمه ی  که  هستند  گونه ای  به  عرضی ها  از 

خاص» می گويند. مثل سه زاويه داشتن برای مثلث و شگفت زدگی برای انسان.
 دسته ی ديگر عرضی هايی هستند که مشترک در چند نوع هستند و اختصاص به نوع 
خاصی ندارند؛ مانند راه رفتن که هم برای انسان و هم برای بسياری از حيوانات، عرضی 

است. اين دسته از عرضی ها را «عرض عام» می نامند. 
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تفكيك و تقسيمتفكيك و تقسيم
به مفاهيم زير توجه کنيد: 

داشتن،  آرزو  سياه،  گربه،  سنگ،  انسان،   ، سفيد گريه کردن،  خنديدن، 
راه رفتن، خوابيدن، آب، شيرين بودن، سرد بودن، سخت بودن، 

اّوالً مشخص کنيد که کدام مفهوم برا کدام مفهوم «عرضي» است. 
ثانيًا تعيين کنيد که کدام، عرضي خاص است و کدام، عرضي عام است.

جمع بندی:  بدين ترتيب مفاهيم کلی به دو دسته  ذاتی و عرضی تقسيم می شوند که 
هر کدام انواعی به شرح زير دارند:

        جنس             خاص
کّلی عرضی فصل   کّلی ذاتی 

نوع              عام  

بحث تکميلی درباره ی مفاهيم درونی (ذاتيات)
جنس  است،  نوع  چند  ميان  مشترک  که  درونی  مفهوم  آن  گذشت،  که  همان طور 
مفهوم  به  اگر  حال  است.  حيوانات  ساير  و  انسان  برای  جنس  که  حيوان  مانند  دارد.  نام 
با  که  است  ذاتی  و  درونی  مفهوم  يک  دارای  نيز  خودش  که  می بينيم  کنيم،  توجه  حيوان 
گياه و جمادات مشترک است. اين مفهوم مشترک، «جسم» می باشد. پس «جسم»، جنس 
حيوان محسوب می شود. اين جسم جنس انسان هم هست، اّما جنِس دور و بعيد انسان. 
پس می توان نتيجه گرفت که مفاهيم درونی يک نوع، اگر چه در اولين مرحله به دو مفهوم 
ذاتی جنس و فصل تقسيم می شوند، اّما خود جنس دارای سلسله ای از جنس هاست که 
به ترتيب، به دنبال هم می آيند. نزديک ترين جنس به يک نوع را «جنس قريب» و جنس های 
جسم، جنس  انسان است و  حيوان، جنس قريب  مثًال  بعيد» می گويند.  دورتر را «جنس 
بعيد اوست. البته اين سلسله ی اجناس، پيش می رود تا به جايی می رسد که باالتر از آن 
اين  در  جنس  اولين  به  و  می گويند  اجناس  سلسله  فرايند،  اين  به  نباشد.  ديگری  جنس 
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مجموعه، « جنس قريب» و آخرين آن ها را «جنس عالی» يا «جنس االجناس» می نامند. 
به نمونه های زير توجه کنيد: 

انسان ←  حيوان ← جسم نمو کننده (نامي) ← جسم ← جوهر
مثلث ← شکل ← مقدار پيوسته  ثابت ← مقدار پيوسته ←مقدار

٭ ٭ ٭

و  برمی گرديم  گذشته  به  ديگر  بار  شديم،  آشنا  عرضی  و  ذاتی  اقسام  با  که  اکنون 
می گوييم: يکی از کارهای طبيعی ذهن ما تعريف کردن است. هرانسانی، چه بزرگ و چه 
کوچک می کوشد که در تعريف کردن از همين اقسام ذاتی و عرضی کمک بگيرد، بدون 
اين که با اين اصطالحات آشنا باشد.  فرض کنيد برای برادر يا خواهر کوچک خود که 
در سال اّول ابتدايی است، شکالتی می خريد. او شکالت را می خورد و می گويد: چه 
خوشمزه است! از او می پرسيد: خوشمزه يعنی چه؟ می گويد: يعنی وقتی آن را می خورم، 
نمی توانم  می گويد:  بده.  نشان  من  به  را  خوشمزه  می گوييد:  او  به  است.  خوب  خيلی 
نشان بدهم، اگر می خواهی بدانی، خودت بخور. چيزی را که بخوری و خوشت بيايد، 
همان خوشمزه است. کلمه ی «چيز» همان است که در منطق به آن «جوهر» می گويند. 
چشيدنی»  آن «کيفيت  به  منطق  در  که  است  همان  بدانی،  تا  بخور  خودت  گفت  که  اين 

می گويند. 
آدمی  مادر  می گويد:  معموًال  چه؟  يعنی  «مادر»  بپرسيد  بچه ای  از  اگر  همچنين، 
است که مرا به دنيا آورده. اگر بگوييد آدم يعنی چه؟ می گويد: چيزی که راه می رود، غذا 
که  هستند  منطقی  اصطالحات  همان  ساده،  کلمات  اين   .  ... و  می کند  فکر  می خورد، 

جنس يا فصل يا اعراض را نشان می دهند.
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مترين
١ــ به نظر شما آيا سگ و گربه واقعًا تفاوت دارند؟ اگر ندارند، بگوييد چرا؟ و اگر 
دارند، بگوييد تفاوت واقعی آن ها چيست؟ آيا اشتراکاتی هم دارند؟ اگر جواب مثبت است، 

آن ها کدام اند؟
٢ــ اشتراکات و تفاوت های ميان گوسفند و گربه را به صورت مرتب بنويسيد و آن را 
در کالس با دوستانتان در ميان بگذاريد. اگر اين کار را درست انجام داده باشيد، سلسله 

مفاهيم درونی و بيرونی را پيدا کرده ايد.
چهار، و  سفيدی،  دايره،  مربع،  درونی  مفاهيم  کنيد تا جايی که می توانيد  ٣ــ سعی 

شادی را به صورت مرتب بنويسيد. 
آيا  است،  منفی  جواب  اگر  کشيد؟  دست  تعريف کردن  از  می توان  شما  نظر  ـ به  ٤  ـ

می توان بدون مالک هايی که خوانديد، تعريف کرد؟ 
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درس پنجم

اقسام تعريف

در درس های قبل دانستيم که بخش مهمی از ادراکات ما را تعريف ها تشکيل می دهند 
و از تعريف کردن نمی توان پرهيز نمود. چرا که بخش مهمی از دانش ما پاسخ به چيستی هاست 

و اين پاسخ چيزی جز تعريف نيست. 
اکنون می خواهيم بدانيم: 

اقسام تعريف کدامند و چند قسم تعريف برای يک موضوع وجود دارد؟ 
به عبارت زير توجه کنيد: 

«انسان، حيوان متفکر است». در اين عبارت، مفهوم انسان به وسيله ی «حيوان متفکر» 
تعريف شده است. از اين رو، «انسان» را «معرَّف»، يعنی تعريف شده، و «حيوان متفکر» را 

«معِرّف»، يعنی تعريف کننده می نامند. به کاری هم که انجام گرفته، «تعريف» می گويند. 
اجنام منونهاجنام منونه

٭ توانايي خود در تعريف کردن را با تعريف مفاهيم زير ارزيابي  کنيد: 
١ـ خط مواز  : ..........................................

٢ـ جسم  :...............................................

٣ـ گياه  : ...............................................

ـ قلم  : ...............................................  ٤

٥ـ مربع  :...............................................
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ارسطو، فيلسوف بزرگ يونانی، تشخيص داد که ذهن با استفاده از مفاهيم درونی 
و بيرونی يک موضوع، چهارگونه تعريف انجام می دهد. البته خود اين فيلسوف تذکر داده 
و تأکيد کرده که شرايط تعريف بايد در هر چهار قسم آن موجود باشد، اما به هر حال، بسته 
به قدرت علمی بشر و اين که به چه محدوده ای از مفاهيم درونی و بيرونی پی ببرد، تعريف، 

از قوت بيش تری برخوردار خواهد بود. 
اکنون به اقسام تعريف می پردازيم: 

و  قريب  جنس  يعنی  درونی  مفاهيم  نزديک ترين  بايد  تعريف  اين  در  تام:  حّد  ١ــ 
حيوان  و  مثلث  برای  ضلعی  سه  شکل  مثل  دهيم؛  قرار  هم  کنار  در  و  کنيم  پيدا  را  فصل 

متفکر برای انسان. حد، کامل ترين قسم تعريف است. 
٢ــ حد ناقص: در اين تعريف از يکی از جنس های بعيد و فصل استفاده می شود؛ 

مثل کّمّيت سه ضلعی برای مثلث و يا جسم ناطق برای انسان. 
٣ــ رسم تام: تعريفی است که در آن از جنس قريب و عرض خاص بهره می برند؛ 

مثل شکِل دارای سه زاويه برای مثلث و حيواِن ابزار ساز برای انسان.
٤ــ رسم ناقص: در اين تعريف از يکی از جنس های بعيد و عرض خاص استفاده 

می شود؛ مثل مقدار دارای سه زاويه برای مثلث و جسم ابزار ساز برای انسان.
روشن است که تعريف «حّد تام» که به کمک مفاهيم درونی و ذاتی صورت می گيرد، 
به شناخت دقيق تر يک موضوع می انجامد. اّما بسياری از اوقات، شناخت فصل يا جنس 
به  و  بگيريم  کمک  تعريف  ديگر  اقسام  از  می توانيم  موارد  اين  در  است.  مشکل  قريب 

شناخت درست يک موضوع برسيم.

تطبيقتطبيق
بار ديگر به فعاليت ابتدا درس نگاه کنيد و ببينيد هر يک از تعريف ها شما 
آموختيد،  آنچه  به  توجه  با  مي توانيد  آيا  است.  سازگار  تعريف  اقسام  از  يک  کدام  با 

تعريف ها خود را کامل تر نماييد و به يکي از اقسام تعريف نزديک  سازيد؟
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حال به نکات زير توجه کنيد:
ناقص  از  قوی تر  تام  تعريف  و  رسم،  به  تعريف  از  قوی تر  حّد،  به  تعريف  ــ  الف 

است. 
پيروی  شده  بيان  مالک های  و  ضوابط  از  تعريف  نوع  چهار  اين  همه ی  ــ  ب 

می کنند.
ج ــ انسان، به طور طبيعی از همه ی اين اقسام تعريف، استفاده می کند.  

د ــ گاهی انسان به جای تعريف يک مفهوم، آن مفهوم را معنی کرده و شرح می دهد. 
اين ها تعريف حقيقی نيست و در منطق به آن «شرح لفظ» يا «شرح اسم» می گويند. 

هـ ــ بعضی مفاهيم قابل تعريف نيستند؛ مثل «چيز» و يا «واحد». 
اين  از  که  نيست  اين  تعريف  قواعد  با  آشنايی  دروس و  اين  مطالعه ی  الزمه ی  ــ  و 
به بعد حتمًا به تعريف دقيق و کامل اشياء اقدام کنيم. اين کار نه الزم است و نه ممکن. اما 
انجام  منطقی را  تعريف  بتوانيم  کمک می کند که  ما  شرايط به  قواعد و  اين  درست  درک 
چه  که  بدانيم  نيز  و  دريابيم  را  آن  بودن  دقيق  ميزان  شد،  عرضه  ما  به  تعريفی  اگر  و  دهيم 

چيزهايی قابل تعريف نيستند.
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مترين
و  کرده  مشخص  را  آن ها  نوع  درست اند  اگر  کنيد،  بررسی  را  زير  تعريف های  ١ــ 
اجزای هر يک را ذکر کنيد و اگر اشکال دارند مشخص کنيد کدام يک از شرايط تعريف 

رعايت نشده است.  
ــ مثلث مقدار پيوسته ای است که مجموع زوايای آن ١٨٠٠ است.

ــ انسان جسمی است جاندار که می تواند راه برود. 
٢ــ کدام يک از مفاهيم  زير را می توانيد تعريف کنيد؟ برای هر کدام، يکی از چهار 

نوع تعريف را بنويسيد. 
ــ کتاب
ــ مربع
ـ انسان ـ

ــ آب 
ــ خورشيد

را  آن  تعريف  نوع  و  کرده  پيدا  را  معرَّف ها  سپس  بخوانيد  را  زير  تعريف های  ٣ــ 
مشخص کنيد:

ــ شکل سه ضلعی
ــ عددی که چون در خود ضرب کنند، شانزده شود.

ــ جسم حساس
ــ جسم ضاحک

٤ــ با پدر و مادر و يا دوستان خود مشورت کنيد تا چند مفهوم را انتخاب کرده و 
برايتان تعريف کنند. نتيجه را يادداشت کنيد و در کالس مطرح کرده و با آن چه خوانده ايد 

مقايسه کنيد و با کمک معلم جمع بندی نماييد. 
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درس ششم

جايگاه قضيه در استدالل

می توانيد آن زمان را به يادآوريد که خيلی کوچک بوديد و پدر و مادرتان، برايتان 
چرا  بپرسند  شما  از  اکنون  اگر  داشتيد.  عالقه  آن  به  خيلی  که  خريدند  اسباب بازی  يک 
اين  قدر به آن اسباب بازی عالقه داشتيد، چه می گوييد؟ اگر در همان زمان همين سؤال را 

می کردند، چه می گفتيد؟ 
می گفتيد:  يعنی  می کنيد.  شروع  اکنون  که  می کرديد  شروع  که  همان جا  از  درست 

«چون ......». استدالل از همين کلمه شروع می شود. 
اگر االن از شما بپرسند: دوست داريد در آينده چه نقشی درجامعه ی خود برعهده 
بگيريد، هر کدام پاسخی می دهيد؛ و همين که از شما سؤال کنيم: «چرا»؟، هر چه در   جواب 

بگوييد يک استدالل است. 
در حقيقت، استدالل نيز مانند تعريف، قسمی ديگر از تفکر است و يک نعمت الهی 
است که خداوند انسان را قادر به انجام آن ساخته و حتی بدون آن که متوجه باشد آن را 
به کار می برد. استدالل کردن و دليل آوردن عالی ترين فعاليت ذهن بشر است و آن چنان 
با سرشت وی آميخته است که از همان کودکی و قبل از آن که آموزش رسمی ديده باشد، 
گاه و بی گاه، به تناسب اطالعات خود برای ديگران دليل می آورد. بعدها اين توانايی، مانند 
آن،  رمزهای  و  راز  درک  با  و  می پيمايد  را  خود  تکاملی  مسير  ديگر،  فطری  توانايی های 

انسان می تواند استدالل های قوی تر و پيچيده تری انجام دهد.  
بيان منونهبيان منونه

هر کدام از شما يک سؤال طراحي کنيد و به دوست خود بدهيد تا و پاسخ 
آن را با دليل بيان نمايد.
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استدالل چيست و چگونه ساخته می شود؟
هر استدالل ترکيبی است از حداقل دو قضيه که با رعايت شرايطی به قضيه ی ديگری 
پدری  که  هنگامی  می گويند.  استدالل»  را «نتيجه ی  آمده  به دست  قضيه ی  می شود.  منجر 
به فرزندش توضيحاتی می دهد و در آخر می گويد: «فرزندم، سعادت تو به علم و ايمان وابسته 
است»، نتيجه ی يک استدالل را با او درميان گذاشته است، يعنی اگر بخواهيم کالم او را 
به صورت دقيق و همان گونه که در ذهنش نقش بسته مطرح کنيم، چنين است: «فرزندم، تو 
يکی از انسان هايی هستی که خداوند مهربان آفريده است. سعادت دنيا و آخرت انسان ها به 
علم و ايمان آنان بستگی دارد. پس سعادت تو هم به عنوان يک انسان به علم و ايمان وابسته 

است.»
گرچه استدالل فعاليت طبيعی ذهن است، اما گاه در فرايند دليل آوردن اشتباهاتی 
رخ می دهد که با شناخت دقيق ماهيت و اجزای استدالل می توان از اشتباهات کاست 
تشکيل دهنده ی  قضايا،  يافت.  دست  آسان تر  و  درست تر  سريع تر،  بهره برداری  به  و 
اجزای يک استدالل هستند. پس الزم است قضيه را بهتر بشناسيم و با اقسام آن آشنا 

شويم. 

قضيه چيست؟
قبًال دانستيم که علم و ادراک انسان به دو دسته ی تصور و تصديق تقسيم می شود. 
همچنين دانستيم که نام ديگر تصديق «قضيه» است. عبارت های «هر درختی به آب نياز 
دارد» و «هرانسانی می تواند خوشبخت  شود» قضيه هستند. محتوای قضايا ممکن است 
از راه های گوناگونی چون احساس، تجربه، حدس علمی و قرارداد به دست آيد. اما، 
با وجود اين تفاوت ها، هنگامی که در قالب استدالل به کار می روند، از شکل خاص و 
ضوابط معين پيروی می کند. ما بايد اين قانون مندی ها را بشناسيم تا به ماهيت استدالل 

پی ببريم.
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دسته بندیدسته بندی
قدم اول: به دقت به جمله ها زير توجه کنيد. 

الف ـ خورشيد دور زمين مي گردد. 
ب ـ امروز بعدازظهر به من زنگ بزن.

ج ـ آيا تکاليف خود را خوب انجام داده ايد؟ 
د ـ روز چهارشنبه شجاع است. 

هـ - مجموع زوايا مثلث ١٨٠٠ است. 
و ـ خداوند، جهان را براساس محبت و عشق آفريد. 

است.  جمله  فارسي  زبان  دستور  نظر  از  باال،  عبارت ها  همه   دوم:  قدم 
مشخص  را  تفاوت ها  اين  زير،  جمالت  تکميل  با  دارند.  تفاوت هايي  يکديگر  با  اما 

کنيد.
بلکه  نمي دهند،  خارج  عالم  از  خبر  هستند،يعني  انشايي  جمالت،  برخي  ـ 

تمايالت و خواسته ها ما را مطرح مي کنند، مانند .........
هستند،  معني  بدون  ولي  دارند،  را  جمله  شکل  که  اين  با  جمالت،  برخي  ـ 

مانند .........
مي دهند،  خبر  خارج  عالم  درباره   يعني  هستند،  خبر  جمالت،  برخي  ـ 

مانند .........
دارند،  مطابقت  واقعيت  با  يعني  هستند،  صادق  خبر  جمالت  برخي  ـ 

مانند .........
ندارند،  مطابقت  واقعيت  با  يعني  هستند،  کاذب  خبر  جمالت  برخي  ـ 

مانند .........
قدم سوم: برا هر يک از دسته ها ذکر شده، دو مثال ديگر بيان کنيد. 

از بررسی اين فعاليت در می يابيم که فقط جمله های خبری هستند که قابليت درست 
اين گونه  هستند.  جمله ها  اين  از  متشکل  منطقی  استدالل های  دارند.  را  غلط بودن  و 

جمله ها قضيه ناميده می شوند.
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که  مرکبی  کلمات  و  الفاظ  از:  است  عبارت  قضيه  گفت  می توان  ترتيب  بدين 
روی هم رفته يک جمله ی با معنی را می سازند و درباره ی چيزی خبر می دهند و می توان 

راجع به درست يا غلط بودن آن ها سخن گفت. 

اقسام قضيه 
دو  به  مرحله،  اّولين  در  می کند.  پيدا  گوناگونی  تقسيمات  مختلف  جهات  از  قضيه  

قسم «حملی» و «شرطی» تقسيم می شود. 
قضيه ی حملی: گاهی ما بدون هيچ قيد و شرطی راجع به دوست يا معلم يا موضوع 
خاصی صحبت می کنيم و خبری را بيان می نماييم. مثًال می گوييم: «من معلم خود را خيلی 
دوست دارم»، «هر ايرانی به سابقه ی دينی و تاريخی خود افتخار می کند» و «ما انسان هايی 
عدالت خواه هستيم.» اين قضايا را حملی می گويند. يعنی صفتی يا حالتی از چيزی را بيان 
می کنند و به آن نسبت می دهند. به اين «نسبت دادن»، «حمل» می گويند و به همين جهت 

اين گونه قضايا را «حملی» می نامند. 
قطعی  خبر  چيزی  از  که  اين  جای  به  قضيه،  ساختن  در  گاهی  شرطی:  قضيه ی 
ما  کشور  دهيم،  هم  دست  به  دست  همه  بگوييم «اگر  مثًال  و  کنيم  استفاده  شرط  از  دهيم، 

به سرعت قله های پيشرفت را خواهد پيمود». اين گونه قضايا را شرطی می نامند. 

ساختار قضايای حملی و شرطی
اگر  است.  شده  تشکيل  «نسبت»،  و  «محمول»  «موضوع»،  از  حملی  قضيه ی 
شکل  کلی قضيه ی حملی را به صورت «الف ب است» بنويسيم، «الف» موضوع، «ب» 
محمول و «است» نسبت است١. پس هر قضيه ی حملی از سه جزء تشکيل شده است. 
قضيه ی شرطی هم متشّکل از دو جزء است که جزء اّول را «مقدم» و جزء دوم را «تالی» 
ـ  برای اين که بتوانيم موضوع، محمول و نسبت را به خوبی تشخيص دهيم، بايد همه ی قضايا به صورت «الف  ١ـ
ب است» در آيند. به همين جهت جمالتی مانند «علی می رود» را ابتدا به صورت «علی رونده است» می نويسيم و سپس 

اجزای آن را تعيين می کنيم. 
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د  ج  آن گاه  باشد  ب  الف  «اگر  به صورت  را  شرطی  قضيه ی  کّلی  شکل  اگر  می گويند. 
است» بنويسيم، به «الف ب است» مقدم و به «ج د است» تالی می گويند. 

تشخيصتشخيص  
اگر  کنيد.  مشخص  را  تالي  و  مقدم  يا  محمول  و  موضوع  زير،  قضايا  در 

به درستي اين کار را انجام دهيد، بايد متوجه نکته  بسيار مهمي بشويد.

محمول/تالیموضوع /مقدمقضيه

١ـ عدد زوج قابل قسمت بر دو 
است.

٢ـ بعضي انسان ها هميشه 
سپاسگزار نعمت ها هستند.

٣ـ توانا بود هر که دانا بود.
٤ـ اگر کسي خدا را فراموش کند، 

خود را نيز فراموش خواهد کرد. 
٥  ـ پايتخت ايران تهران است.

٦  ـ اگر به فکر آباداني ايران 
هستيم، بايد محيط زيست را سالم 

نگه داريم. 
٧ـ هيچ مؤمني در نماز خود کاهلي 

نمي کند.
٨  ـ اگر خوب درس بخوانم در 

امتحان نگراني نخواهم داشت.

با انجام اين فعاليت، دو نکته به دست می آيد:
١ــ موضوع، کلمه ای نيست که همواره در ابتدا و اّول جمله ذکر شود. گرچه به طور 
گاهی  می دهد، ولی  نسبت  آن  به  را  محمول  بعد  می گويد و  را  موضوع  انسان اّول  طبيعی 
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اين ترتيب رعايت نمی شود. مثًال در تمرين ٥، «تهران» موضوع است و «پايتخت ايران» 
وصف آن است، در حالی که جای اين دو، با هم عوض شده است. پس بايد توجه کنيم که 

محمول، وصف و حالت موضوع است، چه اّول بيايد و چه بعد.
٢ــ در مورد قضيه ی شرطی هم همين نکته صدق می کند. «مقدم» جمله ای نيست 
که حتمًا در ابتدا بيايد بلکه همان طور که از اين اسم گذاری پيداست، مقدم به لحاظ معنی 
مقدم است و تالی به لحاظ معنی دنباله ی مقدم است؛ نه  اين که حتمًا در لفظ و گفتار چنين 
باشد. به طور مثال، اين دانايی است که توانايی را به دنبال دارد گرچه در جمله، کلمه ی 
باشد  دانا  کس  که «هر  است  اين  جمله  معنای  پس  است.  شده  مقدم  دانا  کلمه ی  بر  توانا 
تواناست». و يا «اگر کسی دانا باشد تواناست.» اّما به خاطر ظرافت ادبی جای مقدم و تالی 

عوض شده است.

مترين
در قضايای زير، نوع قضيه (حملی يا شرطی) را مشخص کنيد و اجزای هرکدام از 

قضايا را بنويسيد: 
١ــ آهن و مس از فلزات پرمصرف هستند. 

٢ــ يکی از بزرگترين عارفان ايران زمين حافظ شيرازی است. 
٣ــ هر قضيه ای يا حملی است يا شرطی. 

٤ــ هرکاری بايد با برنامه ريزی همراه باشد. اگر برنامه ريزی درستی در کار نباشد، 
موفقّيت هم به دست نخواهد آمد. 

٥ــ منظومه شمسی ٩ سياره دارد. 
٦ــ هيچ عددی نيست که نتوان عددی بزرگتر از آن فرض کرد. 

٧ــ هر کشوری حق دارد منافع خود را از راه درست به دست آورد. 
٨ــ اگر خوب درس بخوانيد، آن گاه برای امتحان نبايد نگران باشيد. 

٩ــ اگر نمی خواهيد در امتحان نگران باشيد، پس خوب درس بخوانيد. 
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درس هفتم

اقسام قضايای حملی و شرطی

هر کدام از قضايای حملی و شرطی، به اقسام گوناگونی تقسيم می شوند. تعداد و تنوع 
اين قضايا بسيار زياد است و هر کدام هم در جای خود اهميت دارند اما در اين جا نمی توان 
به همه ی آن ها پرداخت. به همين دليل تنها به مهم ترين و کاربردی ترين اقسام قضايای حملی 

و شرطی خواهيم پرداخت.

اقسام قضايای حملی
اگر  می شوند.  تقسيم  «محصوره»  و  «شخصّيه»  قسم  دو  به  ابتدا  در  قضايا،  اين 
موضوع قضيه، يک شخص يا يک شیء يا يک مجموعه ی خاص باشد، به آن شخصيه 

می گويند؛ مانند: «تهران پايتخت ايران است».
اگر موضوع قضيه، شخص يا چيز يا مجموعه ی معينی نباشد و شامل افراد و چيزهای 
يا  است»،  عدالت خواه  «هرانسانی  مثل  می گويند؛  «محصوره»  قضيه،  آن  به  شود  متعّدد 
«بعضی انسان ها قدر اين زندگی زودگذر را می دانند». نشانه هايی که باعث می شوند دايره 
مصاديق مشخص شود، «سور» نام دارند. اگر از سور «هر» و يا «هيچ» استفاده شود قضيه 

کلی است و اگر از سور «بعضی» و مانند آن استفاده شود قضيه، جزئی است.
قضيه ی حملی از جهت نسبت به دو دسته ی «موجبه» و «سالبه» تقسيم می شود.

اگر چيزی را به چيزی نسبت دهيم، به آن موجبه می گويند؛ مانند «هر درختی نمو کننده 
است». اگر چيزی را به چيزی نسبت ندهيم و از آن سلب کنيم، آن را سالبه می نامند؛ مانند 

«هيچ انسانی مجبور نيست». پس قضايای حملی محصوره چنين اند:
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١ ــ موجبه ی کلی:       هر الف ب است.
٢ ــ سالبه ی کلی:      هيچ الف ب نيست.

٣ ــ موجبه ی جزئی:    بعضی الف ها ب هستند.

٤ ــ سالبه ی جزئی:      بعضی الف ها ب نيستند.
  

شخصيه     
قضيه ی حملی    
محصوره     

      

تطبيقتطبيق
برخي  که  باشيد  داشته  . توجه  کنيد  مشخص  را  آن   موضوع  و  قضيه  هر  نوع 
سور  ابتدا  شما،  نشده،  ذکر  آن ها  هستند، «سور»  محصوره  که  اين  با  قضايا  اين  از 

آن ها را مشخص کنيد و سپس جدول را تکميل نماييد.

موضوعنوع قضيهقضيه

منونه : بعضي مثلث ها، متساو االضالع هستند.

١ ـ ابن سينا، فيلسوف و رياضي دان بزرگ ايران است.

٢ ـ اين بيمار، خوب غذا نمي خورد .

 ٣ـ او با خوشحالي به کالس آمد .

٤ ـ هر انساني با رفتار خود، سرنوشتش را رقم  مي زند.

٥ ـ انسان عاقل برا پيشرفت از بعضي لذت ها  مي گذرد .

موجبه جزئيه

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

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

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

مثلث

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

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

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

٦ ـ هيچ انساني مجبور و گناهکار آفريده نشده است .

٧ ـ ظلم خوشايند نيست .

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

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

موجبه
سالبه

  کلی

جزيی

موجبه
سالبه
موجبه
سالبه
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اقسام قضايای شرطی
قضيه ی شرطی هم اقسامی دارد که تنها به بعضی از مهم ترين آن ها اشاره خواهيم کرد. 
در زبان فارسی برای ساختن قضيه ی شرطی از «اگر ... آن گاه…» و «يا» استفاده می کنيم. 
البته می توان معادل های اين کلمات، مثل «بنابراين، وليکن، در اين صورت» را نيز استفاده کرد 
ولی قالب کلی همواره ثابت است. قضايای شرطی که با «اگر ــ آن گاه» همراه باشند و به صورت 
«اگر الف ب است آن گاه ج د است» ادا شوند، «شرطی متصل» ناميده می شوند. و قضايايی که 

به صورت «الف ب يا ج است» باشند، «شرطی منفصل» نام می گيرند.

ذكر منونهذكر منونه
مثال  منفصل  شرطي  برا  قضيه  چهار  و  متصل  شرطي  برا  قضيه  چهار 

بزنيد.

قضيه ی شرطی منفصلقضيه ی شرطی متصل

١ـ .................................

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

٢ـ .................................

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

٣ـ .................................

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

٤ـ .................................

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

١ـ .................................

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

٢ـ .................................

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

٣ـ .................................

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

٤ـ .................................

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

قضيه ی شرطی متصل
شايد درباره ی ماهيت اين قضيه بتوان زياد سخن گفت و نکته های دقيق و مهمی 
نمود. ولی از آن جا که هدف  بيان  مفيد است  بسيار هم  دانستن آن  دارد و  را که وجود 
از اين کتاب آشنايی اجمالی با منطق است از بسياری از آن ها صرف نظر می کنيم. خيلی 
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مختصر اين که: قضيه ی شرطی متصل، قضيه ای است که در آن به پيوستگی و اتصال يا 
عدم پيوستگی و اتصال دو نسبت حکم شده است. به عبارت ديگر قضيه ای است که در 

آن حکم شده به بودن يا نبودن نسبتی به شرط بودن يا نبودن نسبتی ديگر.
در اين گونه قضايا مقدم مستلزم تالی است و تالی تابع مقدم است. مثًال در قضيه ی 
«اگر سه ضلع مثلث مساوی باشند، سه زاويه ی آن هم مساوی اند»، مساوی بودن سه ضلع 
مستلزم مساوی بودن زوايا و نيز مساوی بودن زوايا تابع مساوی بودن سه ضلع  مثلث، 
خواهد  ياری  را  شما  نيز  او  کنيد  ياری  را  خدا  «اگر  می خوانيم  کريم  قرآن  در  است. 
کرد.»١، ياری ما به خدای متعال مستلزم ياری خدا به ماست و نيز ياری خدا به ما، تابع 

ياری ما به خداوند خواهد بود.
بدين ترتيب می توان گفت که در قضيه ی شرطی متصل، جمله ای که با معنای اگر شروع 
می شود، مقدم و جمله ای که در معنای تابع است، تالی ناميده می شود. در حقيقت، نوعی رابطه 

ميان مقدم و تالی برقرار است و اساسًا ماهيت قضيه ی شرطی متصل همين رابطه است.
تفكرتفكر 

به خاطره  خود مراجعه کنيد . شما در طول زندگي خود تعداد بي شمار از 
قضايا شرطي متصل استفاده کرده ايد و کلمات «اگر ـ آن گاه» و يا معادل  آن ها 
جايي  در  را  کلمات  اين  آيا  که  ببينيد  و  بينديشيد  خوب  اينک  برده ايد.  به کار  را 
به کار برده ايد که رابطه ا ميان دو طرف جمله (مقدم و تالي) وجود نداشته باشد؟ 

نتيجه بررسي خود را در کالس گزارش دهيد.

قضيه ی شرطی منفصل
شرطی منفصل قضيه ای است که در آن به جدايی و انفصال دو (يا چند) نسبت حکم 
شده است؛ اين قضيه در شکل «الف، ب يا ج است» و يا «الف، ب يا ج يا د است» بيان 
می شود. به عنوان نمونه گفته می شود «عدد، زوج يا فرد است» و «انسان، سفيد يا سياه 
از «يا»  منفصل  شرطی  در  می کنيد،  مالحظه  که  همان طور  است».  سرخ پوست  يا  زرد  يا 

١ــ آيه ی ٧ سوره ی محمد (ص)
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استفاده می شود و همين «يا» است که ميان دو طرف فاصله می اندازد. بديهی است که در 
شرطی منفصل، اگر «يا» را حذف کنيد دو قضيه ی حملی باقی می ماند.

دليل اين که منفصل را نيز شرطی ناميده اند آن است که در منفصل هم حکم مشروط 
است. در مثال قبل، حکم به زوج بودن عدد، مشروط است به فرد نبودن آن و هم چنين 

حکم به فرد بودن آن مشروط به زوج نبودن آن است.

اقسام قضيه ی شرطی منفصل
قضيه ی شرطی منفصل بر سه قسم است:

١ـ منفصل حقيقي .
٢ ـ منفصل غيرقابل جمع در صدق . (مانعة الجمع) 

ذب . (مانعة الرفع)  ٣ ـ منفصل غيرقابل جمع در 

منفصل حقيقی: قضيه ای است که در آن، هم درست بودن دو طرف قضيه محال 
است و هم غلط بودن آن ها. به همين دليل انفصال ميان دو طرف را انفصال حقيقی و تاّم 
دانسته اند. شکل کلی آن را در جدول زير مشاهده می کنيم. در اين جدول عالمت «+» به 
معنی درست بودن يک طرف قضيه و عالمت «-» به معنی غلط بودن است. عالمت فلش 

به ما نشان می دهد که کدام طرف بايد از کدام طرف نتيجه شود.
 

، چهار حالت زير است  : نتيجه  چنين قضيه ا

                                                                              الف ب است                 يا                 الف ج است  
-           + ـ  ١
+         - ـ  ٢
+        - ـ  ٣
+      ـ ـ  ٤
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تطبيقتطبيق  
مثال زير را بر چهار حالت قبل تطبيق دهيد :

عدد زوج است يا فرد
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................
٤ـ .........................................................

منفصل غيرقابل جمع در صدق: همان طور که از اسم اين قضيه پيداست، محال 
است هر دو طرف آن درست باشد. اما می تواند هر دو طرف آن غلط باشد، و يا يک طرف 
درست و طرف ديگر غلط باشد.اين قسم از شرطی منفصل را «مانعة الجمع» ناميده اند. 
صدق  جدول  است.  محال  بودن  درست  در  آن  طرف  دو  جمع  که  منفصلی  شرطی  يعنی 

(درست بودن) اين قسم شرطی چنين است:
                                            الف  ب  است                             يا                            الف  ج است

-   + ـ  ١
-       ممکن است درست باشد يا غلط ـ  ٢

+   - ـ  ٣
ـ ٤ـ ممکن است درست باشد يا غلط  

تطبيقتطبيق 
مثال زير را بر چهار حالت قبل تطبيق دهيد :

«لحظه  تحويل سال يا در شيراز خواهيم بود يا در اصفهان»
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................
٤ـ .........................................................
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آن  طرف  دو  هر  است  محال  که  قضيه ای  يعنی  کذب:  در  جمع  غيرقابل  منفصل 
غلط باشد. البته ممکن است که يک طرف درست و طرف ديگر غلط باشد و يا هر دو طرف 
درست باشد. (درست برعکس مانعة الجمع). به اين قضيه، «مانعة الرفع» يا «مانعة الُخُلّو» 

گفته اند. جدول صدق اين شرطی چنين است:

                                                                                      الف   ب          است     يا      ج
ممکن است درست باشد يا غلط   + ـ  ١

+   - ـ  ٢
+ ٣ـ ممکن است درست باشد يا غلط   
ـ   + ـ  ٤

تطبيقتطبيق  
مثال زير را بر چهار حالت قبل تطبيق دهيد :

نتيجه  هر عمل يا در دنيا يا در آخرت به انسان مي رسد .
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................
٤ـ.........................................................
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مترين 
ابتدا نوع هر کدام از قضايای زير،  را مشخص کنيد، سپس مقّدم قضيه را جداگانه 

در جدول بنويسيد.

مقدمنوع قضيهقضيه
نمونه (١): اگر درس بخوانيم، پيشرفت 

خواهيم کرد.
شرطی متصل

 

ما درس بخوانيم

را منفصل حقيقینمونه (٢): عدد زوج يا فرد است. قضيه  طرف  دو  هر 
می توان مقدم گرفت.

١ــ اگر سه زاويه مثلث مساوی باشند، سه 
ضلع آن نيز مساوی اند.

٢ــ اگر خدا را ياری کنيد، او نيز شما را 
ياری خواهد کرد.

٣ــ انسان در دنيا يا در آخرت سزای اعمال 
خود را می بيند.

٤ــ برای پيدايش شب و روز، زمين يا 
خورشيد حرکت می کنند.

٥  ــ قضيه، حملی است يا شرطی.
٦  ــ اگر فرهنگ يک کشور اصالح شود، 

آن کشور اصالح خواهد شد.
٧ــ اگر کسی دنبال کمال نباشد، سعادتمند 

نخواهد شد.
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يك مسابقهيك مسابقه
و  کنيم  کار  خود  ذهن  با  کمي  دارد  جا  شناخته ايم،  را  قضايا  اقسام  که  اکنون 
برخي قابليت ها آن را ارزيابي نماييم. بارها گفته شد که منطق طرز کار طبيعي و 
احکام  کند، بسيار از  توجه  کارکردها  اگر به همين  انسان  خداداد ذهن است و 

منطق را کشف خواهد کرد.
استفاده  با  صرفاً  اکنون،  باشد.  درست  است»،  ب  الف  قضيه «هر  کنيد  فرض 
به  که  کرد  استنباط  آن  از  مي توان  ديگر  چندقضيه   : که     کنيد  بررسي  قضيه  همين  از 
کالس  در  را  خود  تالش  محصول  باشيد.  داشته  اطمينان  آن ها  بودن  غلط  يا  درست 
برنده  کند،  کشف  قضايا  اين  از  بيش تر  تعداد  که  دانش آموز  هر  کنيد.  مطرح 

مسابقه خواهد بود.
راهنمايی: بايد با کمک «نسبت ها چهارگانه» که قبالً خوانده ايد بتوانيد 
نيست»  ب  الف  «هيچ  قضيه  اگر  مثالً  دهيد.  انجام  تغييراتي  حملي  قضايا  در 
درست  حتمًا  هم  نيست»  الف  ب  «هيچ  قضيه  که  گفت  مي توان  باشد  درست 
است و يا قضيه «بعضي الف ب است» حتمًا غلط است. زيرا هنگامي «هيچ الف ب 
نيست» درست است که رابطه «الف» و «ب» تباين باشد و در اين حالت مي توان 

جا «الف» و «ب» را عوض کرد.
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درس هشتم

احكام قضايای حملی

مختلفی  شوند، حالت های  مقايسه  باهم  محمول  دوقضيه، اگر از جهت موضوع و 
می گيرند که مهم ترين آن ها «تقابل» است. اين حالت، در منطق کاربرد بيش تری دارد. از 

اين رو به شرح آن می پردازيم. 
تقابل: دو قضيه وقتی متقابل اند که موضوع و محمول آن ها يکی است ولی در «سور» 

يا «نسبت»، و يا در هر دو با هم تفاوت دارند١. در اين  صورت چهار حالت پيدا می شود:
يکی  نسبت،  نظر  از  ولی  است  کلی  دو  هر  سور  که  قضيه ای  دو  تضاد:  ــ  الف 

موجبه است و يکی سالبه:
هر الف ب است   و   هيچ الف ب نيست.

مثال: ....................................................... .
ب ــ تناقض: دو قضيه ای که هم در سور و هم در نسبت تفاوت دارند.

هر الف ب است   و   بعضی الف ها ب نيست.
مثال: ....................................................... .

هيچ الف ب نيست   و   بعضی الف ها ب است.
مثال: ....................................................... .

ج ــ تداخل: دو قضيه ای که در سور متفاوت و در نسبت يکسان باشند.
هر الف ب است و بعضی الف ها ب است.

مثال: ....................................................... .
هيچ الف ب نيست   بعضی الف ها ب نيست.

١ــ سور کلمه ای است که بيانگر کّمّيت قضيه است و نسبت بيانگر کيفيت آن است. 
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مثال: ....................................................... .
د ــ تداخل تحت تضاد: دو قضيه ای که هر دو دارای سور جزئی هستند اّما در 

نسبت متفاوت اند.
بعضی الف ها ب است و بعضی الف ها ب نيست.

مثال: ....................................................... .
اکنون می پرسيم: نتيجه ی دانستن اين احکام چيست و آموختن آن ها چه فايده ای دارد؟
است.  قضيه  يک  نادرستی  يا  درستی  دنبال  به  همواره  انسان  می گوييم:  پاسخ  در 
برای رسيدن به اين مقصود، راه های مختلفی پيش روی ماست. يکی از راه ها اين است که 
پس از اين که ذهن به درستی يک قضيه پی برد، بدون مراجعه به هيچ منبع ديگر، می تواند 

قضايای درست ديگری را دريابد يا به غلط بودن برخی قضايا پی ببرد. 

جدول های احکام قضايا
اکنون که حاالت مختلف دو قضيه متقابل را دانستيم، به ذکر احکام آن ها می پردازيم. 
به اين منظور، برای هر دسته از احکام، جدول جداگانه ای ارائه می شود. عالمت «+» به 
معنی درست بودن قضيه، عالمت «-» به معنای غلط بودن آن است. عالمت فلش، به ما 
معنای  به  نيز  عالمت «؟»  و  شود.  نتيجه  قضيه  کدام  از  بايد  قضيه  کدام  که  می دهد  نشان 

نامعلوم بودن صادق يا کاذب بودن قضيه است.

جدول تقابل تضاد:
هر الف  ب است  ،                                     هيچ الف ب نيست

-                               +  
؟                              -  

+                               -  
؟                                                                   ـ  
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ذكر منونهذكر منونه  
برا هر يک از چهار رابطه  قبل يک مثال بزنيد :

١ـ ............................... .....................

 
٢ـ...............................

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

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

غلط  حتمًا  ديگری  باشد  درست  قضيه  يک  که  هنگامی  تضاد،  تقابل  در  نتيجه: 
است. (در سطرهای ١ و ٣ جدول) ولی اگر يکی غلط باشد معلوم نيست که ديگری لزومًا 
درست است يا غلط (سطرهای ٢ و ٤ جدول). بنابراين اگر بدانيم قضيه «هر الف ب است» 
اگر «هر  ولی  است.  غلط  نيست»  ب  الف  گفت: «هيچ  می توان  قطعيت  با  است،  درست 
الف ب است» غلط باشد، نمی توانيم با قطعيت بگوييم «هيچ الف ب نيست» درست است 
يا غلط. يعنی در اين جا بستگی به محتوای قضيه  دارد، گاهی محتوا به گونه ای است که 

قضيه را درست و گاهی آن را غلط می سازد؛ مثًال:
                                        

هر آسيايی ايرانی است ( - ) ← هيچ آسيايی ايرانی نيست ( - )
  

جمع زوايای هر مثلثی  ° ٣٦٠ است ( - ) ←  جمع زوايای هيچ مثلثی ° ٣٦٠ نيست ( +)

بنابراين هرگاه يک قضيه ی کلی درست باشد، قطعًا قضيه ی متضاد آن غلط است. 
ولی هنگامی که قضيه ای غلط باشد، نمی توان در مورد قضيه ی متضاد آن به نتيجه ای 
قطعی رسيد. از اين جاست که گفته اند: جمع دو ضد محال است ولی رفع آن دو ممکن 

است.

  

حالت اول ...........

حالت دوم ...........

حالت اول ..................

حالت دوم ..................
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جدول تقابل تناقض
      هر الف ب است   بعضي الف ب نيست
بعضي الف ب است هيچ الف ب نيست  

-   +
+   -
+   -
-   +

ذكر منونهذكر منونه  
برا هر يک از چهار رابطه  قبل يک مثال بزنيد :

١ـ ............................... .....................
٢ـ............................... .....................
٣ـ ............................... .....................
٤ـ ............................... .....................

درست  قضيه ای  اگر  می کنيد،  مالحظه  تناقض  جدول  در  که  همان طور  نتيجه: 
باشد، نقيض آن غلط است. و برعکس، اگر قضيه ای غلط باشد نقيض آن درست است.

از اين جا رايج شده است که «اجتماع و ارتفاع نقيضين، محال است» يعنی محال است که 
هر دو قضيه درست يا هر دو غلط باشند.

(کيفيت)  نسبت  تغيير  فقط  شخصيه  قضيه ی  نقيض  آوردن  دست  به  برای  نکته: 
کافی است. مانند:

 سعدی نويسنده ی گلستان است، سعدی نويسنده ی گلستان نيست. 
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جدول تقابل تداخل
                             هر الف ب است                                      بعضي الف ب است 

  
 +    +             
؟     -             

 +              ؟   
 -    -             

بعضي الف ب نيست هيچ الف ب نيست    
+   +  
؟   -  

+ ؟    
-   -  

هم  آن  جزيی  باشد،  درست  کّلی  قضيه ی  که  هنگامی  تداخل،  در  ديديد،  که  همان طور 
حتمًا درست است و اگر قضيه ی جزيی غلط باشد، کّلی آن هم حتمًا غلط است. ولی در ديگر 

موارد نمی توان به نتيجه ای قطعی رسيد. 
ذكر منونهذكر منونه  

برا هر يک از رابطه ها قبل يک مثال بزنيد : 
.......................... ١ـ ..........................
.......................... ..........................      
٢ـ  .......................... ..........................
.......................... ..........................      
٣ـ  .......................... .........................
.........................   ..........................      
٤ـ  .......................... .........................
......................... .  ..........................                   
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جدول تداخل حتت تضاد
بعضي الف ب است                          بعضي الف ب نيست

؟   +  
+   -  
+ ؟    
ـ   +  

ذكر منونهذكر منونه 

برا هر يک از چهار رابطه  قبل يک مثال ذکر کنيد :

١ـ ............................... 

٢ـ............................... .....................

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

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

براساس اين جدول، اگر قضيه ی جزيی غلط باشد، تداخل تحت تضاد آن حتمًا درست 
است. اما اگر اين قضيه درست باشد، غلط يا درست بودن طرف ديگر مشخص نيست. 

رابطه عکس 
دو  همواره  تقابل،  بحث  در  اگر  است.  رابطه ی «عکس»  قضايا،  احکام  از  ديگر  يکی 
بررسی  خودش  عکس  با  قضيه  يک  رابطه  عکس،  بحث  در  می شدند،  مقايسه  هم  با  قضيه 
می شود. قضيه ی عکس چيست؟ اگر جای موضوع و محمول يک قضيه با هم عوض شود، 
از اين طريق قضيه ی ديگری ساخته می شود، که آن را عکس قضيه ی اّول می گويند. قضيه ی 
اّول نيز «اصل» ناميده می شود. حال بايد ديد وقتی جای موضوع و محمول عوض می شود در 

حالت اول ...........

حالت دوم ...........

حالت اول ..................

حالت دوم ..................
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درست يا غلط بودن قضيه چه تأثيری می گذارد. قبل از بررسی اين مسأله می گوييم:   عکس 
در منطق دو نوع است: «عکس مستوی» و ديگری «عکس نقيض». 

عکس مستوی
«کيف»١  اّما  کنيم،  عوض  را  محمول  و  موضوع  جای  حملی،  يک قضيه ی  در  اگر 
(قضيه  اصل  قضيه ی  مستوی  عکس  که  می رسيم  دومی  قضيه  به  داريم،  نگه  ثابت  را  قضيه 
اّول) است. مثًال عکس قضيه ی «هيچ الف ب نيست»، «هيچ ب الف نيست» می باشد. حال 
می پرسيم: هنگام ساختن عکس مستوی، به جز تغيير جای موضوع و محمول، چه تغييرات 
ديگری بايد  در قضيه ی عکس رخ  دهد تا هنگامی که قضيه اصل درست است عکس مستوی 
هم حتمًا درست باشد. در آنجا که گاهی عکس مستوی درست و گاهی غلط است، بايد بگوييم 

که عکس (الزم الصدق) ندارد. بدين ترتيب جدول احکام عکس مستوی چنين می شود.
عکس مستوی اصل

هر الف ب است.
هيچ الف ب نيست.
بعضی الف ب است.
بعضی الف ب نيست.

بعضی ب الف است. (الزم الصدق)
هيچ ب الف نيست. (الزم الصدق)
بعضی ب الف است. (الزم الصدق)

عکس الزم الصدق ندارد

تكميلتكميل

با توجه به جدول باال، جدول زير را تکميل کنيد.

عكس مستوی اصل

١ـ هر جيوه ا فلز است.

٢ـ بعضي انسان ها سفيدند.

٣ـ هيچ  گياهي جاودانه نيست .

٤ـ بعضي آدميان نويسنده نيستند .

١ـ ............................

٢ـ ............................

٣ـ ............................

٤ـ ............................

١ــ قبًال توضيح داده شد که «کيف» يا «کيفيت»، همان «نسبت» است.
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عکس نقيض
عکس نقيض يک قضيه به اين صورت به دست می آيد که نقيض محمول را به جای 
را  ايجاب)  و  (سلب  نسبت  و  داده  قرار  محمول  جای  به  را  موضوع  خود  و  موضوع، 
تغيير می دهيم. حال می پرسيم: هنگام ساختن عکس نقيض، چه تغييرات ديگری بايد در 
قضيه ی عکس رخ دهد تا اگر قضيه ی اصل صادق است، اين قضيه هم صادق باشد. اين 

را در جدول زير مشاهده می کنيد:
عکس نقيض اصل

هر الف ب است.
هيچ الف ب نيست.
بعضی الف ب است.
بعضی الف ب نيست.

هيچ غير ب الف نيست. (الزم الصدق)
بعضی غير ب الف است. (الزم الصدق)

عکس نقيض الزم الصدق ندارد
بعضی غير ب الف است. (الزم الصدق)

مترين
١ــ جدول زير را کامل کنيد.

نقيض اصل
١ــ هر کتابی خواندنی است.

٢ــ بعضی از معادن، معدن فلز هستند.
٣ــ .........................
٤ــ .........................

٥  ــ بعضی پرندگان تخم گذارند.

١ــ .........................

٢ــ .........................
٣ــ پاره ای از مردم دانا هستند.
٤ــ هيچ مؤمنی گناه کار نيست.

٥  ــ .........................
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٢ــ نوع رابطه ميان قضايای زير را مشخص کنيد و صدق و کذب قضيه ی دوم را 
نيز براساس جدول های داده شده، معين نماييد. 

صدق يا کذبرابطهقضيه ی دومقضيه ی اّول
١ــ هيچ انسانی در جهان تنها 

نيست. (+)
١ــ بعضی انسان ها در جهان تنها     

هستند.
ــتناقض

٢ــ هيچ گردويی گرد نيست.٢ــ هر گردويی گرد است. (+)
٣ــ بعضی فلزات هادی 

الکتريسيته اند. (+)
٣ــ بعضی فلزات هادی 

الکتريسيته    نيستند.
٤ــ هر مثلث متساوی االضالع 

متساوی الساقين است. (+)
٤ــ بعضی مثلث های متساوی االضالع 

متساوی الساقين اند.
ـ بعضی انسان ها  ٥ـ

رياضی دانند. (+)
٥ــ بعضی انسان ها رياضی دان 

نيستند.

٣ــ جدول زير را همان طور که در آن مشخص شده است، تکميل کنيد.

قضيه ی دوم قضيه ی اّول/ اصل
١ــ هر گردويی گرد است.

٢ــ بعضی ميوه ها شيرين اند.
٣ــ هر نخلی درخت است.

٤ــ بعضی نويسنده ها متعهد نيستند.
٥  ــ .........................

٦  ــ .........................

١ــ عکس مستوی =
٢ــ عکس نقيض =
٣ــ عکس نقيض =

٤ــ عکس مستوی =
٥  ــ عکس مستوی = بعضی مثلث های 

غيرمتساوی االضالع قائمه اند.
ب  غير  بعضی   = نقيض  عکس  ٦  ــ 

الف است.
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٤ــ در جدول زير مشخص کنيد که هر کدام از قضايای ستون سمت راست باکدام 
قضيه يا قضيه های ستون سمت چپ ارتباط دارند و نوع اين ارتباط چگونه است.

قضيه ی دومقضيه ی اّول
١ــ هر انسانی در خسران است.

را  خداوند  حکم  مسلمانی  هيچ  ٢ــ 
ناديده نمی گيرد. 

عدالت خواه  ذاتًا  انسانی  هر  ٣ــ 
است.

٤ــ هيچ نادانی قابل احترام نيست.
را  خود  نوع  هم  انسانی  هر  ٥  ــ 

دوست دارد.
ـ بعضی ميوه ها خوردنی است. ٦  ـ

١ــ بعضی انسان ها ذاتًا عدالت خواه هستند. 
٢ــ بعضی نادان ها قابل احترام اند.

دوست  را  خود  نوع  هم  که  کسانی  بعضی  ٣ــ 
دارند انسان اند.

٤ــ بعضی ميوه ها خوردنی نيست.
ناديده  را  خداوند  حکم  مسلمانان  بعضی  ٥  ــ 

می گيرند.
ـ هر ميوه ای خوردنی است. ٦ـ

٧  ــ بعضی نادان ها قابل احترام نيستند.
٨ــ بعضی انسان ها در خسران اند.
٩ــ هيچ ميوه ای خوردنی نيست.

٥ــ اگر «هر ب الف است» درست باشد، ثابت کنيد «هيچ غير الف ب نيست»
اّول  قضيه ی  نقيض  عکس  نيست»  ب  الف  غير  «هيچ  قضيه ی  که  آن جا  از  حل: 

است، ثابت می شود که قضيه ی دوم هم درست است.
                 عکس نقيض

هيچ غير الف ب نيست.  هر ب الف است     
٦  ــ اگر «هيچ ج غير ب نيست» درست باشد. ثابت کنيد «هيچ غير ب ج نيست»

حل:                                   عکس مستوی
هيچ غير ب ج نيست.  هيچ ج غير ب نيست     
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درس نهم

استدالل
 (تركيب قانون مند قضايا)

اينک به مهم ترين بخش درس ها رسيده ايم و هر آن چه را که برای ورود به اين مرحله 
دسته  دو  به  پاسخ  برای  تفکر  که  دانستيم  قبل  درس های  در  آموخته ايم.  قبًال  است  الزم 
سؤال است: «چيست؟» و «چرا؟». در قسمت تعريف، با نحو ه ی پاسخ دادن به سؤال اّول 
قانون مندی  کدام  با  و  چگونه  ذهن  که  بدانيم  می خواهيم  بعد  به  درس  اين  از  شديم.  آشنا 
ارزشمند ذهن انسان است،  توانمندی  پاسخ به «چرا»ها را طراحی می کند. استدالل که 
پاسخ به «چرا»هاست. تمام پيشرفت های علمی، اجتماعی، فلسفی و دينی، به نوعی به اين 

استعداد خدادادی وابسته است.
استدالل تابع قوانينی است که به طور طبيعی ذهن آدمی آن را به کار می برد. آن چه 
ماهيت استدالل را می سازد، قضايايی هستند که به عنوان مقدمه و تحت اين قوانين برای 

رسيدن به نتيجه سازماندهی شده اند. اين سازماندهی به صورت زير است: 
مقدمه  اول + مقدمه  دوم                نتيجه

(دانش ها پذيرفته شده قبلي)    (دانش جديد به دست آمده)

پس:
به  رسيدن  برا  معلوم  قضايا  قانون مند  ترکيب  از  است  عبارت  استدالل  ، 

قضيه  جديد  .

بخش مقدمات در استدالل، پيش دانسته هايی هستند که از راه ها و منابع ديگر به دست 
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از  استداللی  هر  در  جهت  همين  به  می گيرند.  قرار  استفاده  مورد  استدالل  در  و  آمده اند 
دانسته های قبلی بهره  می برند.

يادآوریيادآوری
بار ديگر به دو سؤال که در مقدمه  درس ششم طرح شد، توجه کنيد:

١ـ چرا در کودکي به برخي از اسباب باز ها خود عالقه داشتيد؟
برعهده  خود  جامعه   در  مفيد  نقش  چه  آينده  در  داريد  دوست  ٢ـ 

بگيريد؟ چرا؟
استفاده  خود  قبلي  معلومات  از  چگونه  سؤال  دو  اين  به  پاسخ  در  که  ببينيد 

کرده ايد.

اقسام استدالل
استفاده  استدالل  نوع  سه  از  معموًال  جديد،  معلومات  به  رسيدن  برای  انسان، 

می کند:
١ــ تمثيل

موضوع  دو  ميان  که  تشابهی  دليل  به  صرفًا  آن  در  که  است  استدالل  نوعی  تمثيل 
وجود دارد، حکم يکی را به ديگری نسبت می دهيم. مثل  اين که چون آب و هوای کره ی 
مريخ مانند آب و هوای زمين است، حکم کنيم که کره ی مريخ هم مانند زمين دارای حيات 
است. اين نوع استدالل، اگر چه در بسياری موارد مفيد است ولی قابل اطمينان نيست 
و ممکن است نتايج غلطی به بار آورد. در محاوره، شعر و ادبيات، و نيز در مقام آموزش، 
تمثيل بسيار مؤثر است. به همين دليل کسانی که در جايگاه آموزش قرار می گيرند سعی 

می کنند به کمک تمثيل مطلب را بهتر و ساده تر به طرف مقابل منتقل نمايند.
 متثيل، سرايت دادن حکم يک موضوع به موضوع ديگر، به دليل مشابهت 

آن دو با يکديگر  است.
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٢ــ استقرا 
استقرا استداللی است که در آن ذهن انسان از جزئی به کلی سير می کند يعنی 
چند مورد جزيی را مشاهده می کند و سپس يک حکم کّلی به دست می آورد. به طور 
مثال، انسان در چند مورد جزيی آب را حرارت می دهد و می بيند که آب در صد درجه 
اين رو،  از  می جوشد.  درجه  صد  در  آبی  هر  که  می گيرد  نتيجه  آن  از  پس  می جوشد. 

نتيجه ی يک استقرا حتمًا قضيه ای کلی است. 
استقرا بر دو گونه است: 

١ــ استقرای تام؛ که در آن همه ی موارد جزئی را می آزمايند و سپس حکم 
آيا  که  می پرسد  دانش آموزان  يکايک  از  کالس  در  معلمی  اين که  مثل  می کنند.  کلی 
می کند  اعالم  کرده اند،  حل  همه  که  می بيند  چون  و  نه؟  يا  کرده  حل  را  خود  مسئله ی 
که «همه تمرين خود را حل کرده اند». اين نوع استقرا، اگر چه نتيجه ی درستی دارد، 

کاربرد چندانی ندارد و صرفًا در موضوعات محدود و کوچک قابل استفاده است.
سپس  و  می آزمايند  را  جزيی  موارد  از  برخی  آن،  در  که  ناقص؛  استقرای  ٢ــ 
نتيجه ی به دست آمده را به کل موارد سرايت می دهند. اين استقرا کاربرد زيادی در علوم 
تجربی و حتی رياضيات دارد. مثًال دانشمندان، دارويی را در چندين مورد آزمايش می کنند 
و هنگامی که اثر شفابخش آن را می بينند، حکم کلی می کنند که آن دارو برای درمان فالن 

بيماری مفيد است. اين نوع استدالل، مبنای اعتماد به علوم تجربی است.

برای مطالعهبرای مطالعه
آزمايش  مي توان  چگونه  کرد؟  اطمينان  استقرا  به  مي توان  چگونه 
داد؟  نسبت  آن ها  کل  به  را  اشياء  و  افراد  از  معدود  و  معين  تعداد  رو 
خواهد  برقرار  روال  همين  نيز  آينده  در  که  مي داند  کجا  از  دانشمند 
مثالً است؟  بوده  همين گونه  هم  گذشته ها  در  که  مي داند  کجا  از  بود؟ 

بيمار   واکسن  «پاستور»  يا  و  کرد  کشف  را  خون  گردش   « «هارو که  هنگامي   
هارو  مي دانستند؟  مؤثر  آن را  همه  زمان ها  برا  دليل  چه  به  شناخت،  را  هار 
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عبارتي  به  داشته اند؟  خون  گردش  هم  گذشته  نسل ها  که  بود  مطمئن  کجا  از 
سؤال مهم اين است که چگونه مي توان از اجتماع تعداد قضيه  شخصيه به يک 
تا  کرده  جلب  خود  به  را  دانشمندان  ذهن  که  است  سؤالي  اين  رسيد؟  کلي  موجبه 

پاسخ آن را پيدا کنند  . شما چه مي گوييد؟

٣ــ قياس
قياس بهترين شکل استدالل و تنها راه رسيدن به يقين است. قياس، استدالل از کلی 
به جزئی است و مرکب است از حداقل دو قضيه به نحوی که با دانستن درستی آن دو قضيه، 
ضرورتًا و بدون هيچ ترديدی قضيه ديگری به نام نتيجه به دست می آيد. به همين جهت، اگر 
مشهورترين  تناقض می شود.  دچار  بپذيرد،  نتيجه را  نخواهد  کند و  قبول  مقدمات را  کسی 
هر  است،  انسان  «سقراط  است:  اين  شده،  ارائه  منطق  کتاب های  در  قرن هاست  که  مثالی 
انسان فانی است، پس سقراط فانی است». مثال ديگر اين است که «هوا جسم است و هر 

جسمی جرم و وزن دارد، پس هوا جرم  و وزن دارد». 
باشد،  صادق  آن  مقدمات  اگر  که  جزئي،  به  کلي  از  است  استداللي  قياس، 

نتيجه  به دست آمده، حتمًا صادق است.

قياس دو جنبه دارد: يکی صورت و ديگری ماده. منظور از صورت قياس همان 
قالب های منطقی است که شکل و چارچوب استدالل را تشکيل می دهند و از اين جنبه، 
که  است  شده  ارائه  فرمـول  اين  دوم،  درجـه  مـعادله ی  در  مثًال  است.  ريـاضيات  مانـند 
۲ = x۲ + y۲ + ۲xy(x + y). اين فرمول همان قالب و صورت است و مقاديری که به جای 

x و y، گذاشته می شود، ماّده ی اين صورت نام دارد. قياس هم همين گونه است. به طور 
مثال، يکی از صورت های قياس اين است: «هر الف ب است، هر ب ج است پس هر الف 
ج است». ماده آن چيزی است که جای «الف»، «ب» و «ج» گذاشته می شود و می تواند 

سقراط، انسان، فانی و يا هوا، جسم و وزن و جرم و يا هر چيز ديگری باشد. 
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ذكر منونهذكر منونه
صورت قياس قبل را در نظر بگيريد و به جا «الف»، «ب» و «ج» مفاهيمي 

قرار دهيد و يک استدالل بسازيد.
استدالل: مقدمه  او ّل ..................................
                  مقدمه  دوم ..................................
                  نتيجه .........................................

مترين
ــ نوع هر يک از استدالل هايی را که در موارد زير به کار رفته، مشخص کنيد:

الف : دانشمندان با بررسی مدار حرکت تمام سيارات منظومه شمسی متوجه شده اند 
که همه ی اين مدارها بيضی است.

فقير  به  زکات  عنوان  به  را  آن  چه قدر  نمی داند  و  دارد  طال  مقداری  شخصی  ب: 
مشخص  را  پرداخت  برای  الزم  درصد  مجتهد  آن  و  می کند  مراجعه  مجتهد  به  بپردازد. 
آيا  دارم  نقره  ميزان  همان  به  من  که  می پرسد  او  از  شخص  اين  دوست  بعد،  روز  می کند. 
می دانی زکات آن چه قدر است؟ شخص اّول همان درصدی را که ديروز مجتهد به او گفته 

بود، به دوستش می گويد.
ج: در مدرسه ای که درس می خوانيد، متوجه می شويد که دو نفر خيلی با هم رفيق اند 
به طوری که هميشه با هم هستند و کمتر از هم دور می شوند. بعد از مدتی با يکی از آنان 
معاشرت می کنيد و می بينيد که فردی بسيار مؤدب و مهربان است. روز بعد، دوست شما 
از رفيق او سؤال می کند و شما می گوييد درست نمی دانم ولی چون اين فرد، انسان مؤدبی 

است، دوستش هم بايد مؤدب و مهربان باشد.
د: در محله ای که زندگی می کنيد، فردی همسايه ی شماست که باعث رنجش خاطر 
همه ی اهالی شده است و به داليل مختلف، کسی جرأت روبرو شدن با او را ندارد. روزی 



60

پسر آن فرد، در خيابان، سوار بر اتومبيل و با سرعت زياد از جلوی شما می گذرد. با خود 
می گوييد: او هم مثل پدرش مردم آزار است.

در  ايران  صنعتی  و  علمی  پيشرفت  مورد  در  نظرسنجی  مؤسسه های  از  يکی  هـ: 
سطح گسترده ای از مردم نظر خواهی کرد و سپس اعالم نمود که همه ی ايرانيان، خواهان 

پيشرفت سريع علمی و صنعتی ايران هستند.
قرار  مخصوص  جعبه های  در  و  چيده  فرنگی  توت  مقداری  ميوه،  باغ  يک  از  و: 
داده بودند. وقتی ما به يکی از جعبه ها سرزديم، ديديم مملو از توت فرنگی های رسيده و 
آبدار است؛ جعبه های دوم و سوم را نيز همين طور يافتيم؛ لذا به اين نتيجه رسيديم که تمام 

توت فرنگی های چيده شده از اين باغ، رسيده و آبدار هستند.
ز: برخی معتقدند چای، به علت داشتن نيکوتين، برای سالمتی بدن مضر است؛ از 
اين رو، پيشنهاد می کنند، همان طور که بر روی پاکت های سيگار نوشته می شود «مصرف 
دخانيات برای سالمتی مضر است»، بر روی پاکت و جعبه های چای نيز اين مطلب را درج 

کنند. 
ح: اکثر قريب به اتفاق تصادف های رانندگی ناشی از تخلفات گوناگون از قوانين 
مذکور  تخلفات  از  ناشی  تصادفی  که  ديده ايم  ندرت  به  زيرا  است؛  رانندگی  و  راهنمايی 

نباشد.
رنگ  به  کالغی  که  ونشنيده ايم  نديده ايم  حال  به  تا  زيرا  است؛  سياه  کالغی  هر  ط: 

ديگر باشد.
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درس دهم

اقسام قياس

به طور کلی قياس بر دو قسم است:
٢ــ قياس استثنايی ١ــ قياس اقترانی 

قياس اقترانی
قياسی است که اجزای نتيجه در ميان دو مقدمه ی قياس پخش شده باشد.١ 

مثال: 
مقدمه ی اّول: آهن فلز است.

مقدمه ی دوم: فلز در اثر حرارت منبسط می شود.
نتيجه: آهن در اثر حرارت منبسط می شود.

همانطور که مالحظه می کنيد، موضوع نتيجه (آهن) در مقدمه ی اّول و محمول نتيجه 
(در اثر حرارت منبسط می شود) در مقدمه دوم آمده است. يعنی نتيجه در دو مقدمه توزيع 

شده است. 
اکنون می توانيد با برخی اصطالحات هم آشنا شويد: 

١ــ هر مقدمه ای که موضوع نتيجه در آن باشد، صغرا نام دارد، چه مقدمه ی اّول قرار 
گيرد چه مقدمه ی دوم. پس، در مثال قبل، قضيه ی «آهن فلز است»، صغرای استدالل است.

٢ــ هر مقدمه ای که محمول نتيجه در آن باشد، کبرا نام دارد، چه مقدمه ی اّول قرار 
گيرد چه مقدمه ی دوم. پس، در مثال قبل، قضيه ی «فلز در اثر حرارت منبسط می شود» 

کبرای استدالل است.
١ــ اجزای قضيه، همان موضوع و محمول آن قضيه اند.
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٣ــ لفظی که در هر دو مقدمه ذکر می شود، اما در نتيجه حذف می گردد «حد وسط» 
يا «واسطه» نام دارد. در اين مثال، «فلز» حد وسط است.

٤ــ به دو جمله ی اّول، يعنی صغرا و کبرا، مقدمات قياس می گويند.
نقش حد وسط در قياس اقترانی بسيار مهم است و تنها با کشف همين حد وسط هاست 
که می توان قضايای جديدی ساخت. قدرت ذهنی انسان در يافتن حد وسط، همان است که 

«هوش» ناميده می شود.
مهارتمهارت

با استفاده از دو جمله  زير دو قياس اقتراني بسازيد و صغرا و کبرا و حد 
وسط را در هر کدام مشخص نماييد:

زياد  را  پشتکارم  برسم  خود  بزرگ  هدف ها  به  مي خواهم  چون  ١ـ 
مي کنم.

٢ـ ملت ما به اين علت بر دشمنان خود پيروز شد که بر ايمان به خدا تکيه کرد.

اقسام قياس اقترانی
از آن جا که قياس ترکيبی از قضاياست و قضايا به دو قسم حملی و شرطی تقسيم 

می شوند، قياس اقترانی هم به دو قسم حملی و شرطی تقسيم می گردد. 
«قياس اقترانی حملی» دارای دو مقدمه ی حملی است، مثل:

مثلث شکل هندسی است، هر شکل هندسی کميتی دو بعدی است، پس مثلث کميتی 
دو بعدی است.

«قياس اقترانی شرطی» يا از دومقدمه ی شرطی تشکيل می شود و يا از يک مقدمه ی 
شرطی و يک مقدمه ی حملی، مثل:

الف  : اگر انسانی مسلمان باشد متعهد است  ، هر انسان متعهدی به قول خود پای بند 
است.

پس  : اگر انسان مسلمان باشد، به قول خود پای بند است.
خانواده اش  شود  قبول  او  اگر  می شود،  قبول  بخواند  درس  دانش آموز  اگر  ب  : 
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خوشحال می شوند.
پس  : اگر دانش آموزدرس بخواند خانواده اش خوشحال می شوند.

شکل های مختلف قياس اقترانی 
قياس اقترانی، از لحاظ جايگاه حد وسط، چهار حالت پيدا می کند که به هر حالت 

يک شکل می گويند. بنابراين چهار شکل برای قياس قابل فرض است.
اگر حد وسط را با «ب» و موضوع و محمول نتيجه را با «الف» و «ج» نشان دهيم 

اين چهار شکل چنين خواهند بود:

نتيجهمقدمه ی دوممقدمه ی اّول
الف ج استب ج استالف ب استشکل اول
الف ج نيستج ب نيستالف ب استشکل دوم
الف ج استب ج استب الف استشکل سوم
الف  ج استج ب استب الف استشکل چهارم

مهارتمهارت 
توانايي ذهني خود را آزمايش کنيد و برا هرکدام مثالي بزنيد. 

نتيجهمقدمه ی دوممقدمه ی اّول
شکل اول
شکل دوم
شکل سوم
شکل چهارم
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در اين جا بايد به سه نکته توجه کرد: 
ممکن  که  حاالتی  تمام  عقًال  که  می يابيد  در  کنيد،  دقت  خوب  اگر  اّول:  نکته ی 
بوده، آورده شده است و جز همين چهار شکل، حالت ديگری قابل تصور نيست. به اين 
نوع جمع آوری که اقسام، به صورت عقلی، منحصر در تعداد معينی شوند، «حصر عقلی»، 

می گويند يعنی هيچ حالت ديگری عقًال ممکن نيست.
نکته ی دوم: وقتی می خواهيد برای هر کدام از شکل ها مثالی بزنيد، خواهيد ديد 
که ذهن به طور طبيعی همواره از شکل اّول استفاده می کند. هم چنين خواهيد يافت که ذهن 
هرگز از شکل چهارم استفاده نمی کند. به همين علت همان قدر که ذکر مثال برای شکل 
اّول ساده است برای شکل چهارم دشوار است و به همين علت بسياری از منطق دانان از 

پرداختن به شکل چهارم خودداری کرده اند.
نکته ی سوم: از همين جا در می يابيم که نتيجه بخش بودن شکل اّول قياس، بديهی 
است. يعنی ذهن به طور طبيعی نتيجه را می پذيرد  و هيچ نيازی به اثبات ندارد. هر قياس 

ديگری از طريق همين شکل اّول اثبات می شود.

ضروب مختلف اشکال چهارگانه ی قياس اقترانی حملی
قبًال خوانديم که، قضيه را از جهات مختلف تقسيم می کنند که مهم ترين آن ها تقسيم 
به «محصورات چهارگانه»، يعنی موجبه ی کلی، سالبه ی کلی، موجبه ی جزئی و سالبه ی 

جزئی است. 
پس هر کدام از دو مقدمه هر قياس ممکن است يکی از اين چهار نوع قضيه باشند. 
بدين ترتيب برای هر شکل قياس ١٦ حالت مختلف پيدا می شود که در منطق به هر حالت 
«ضرب» و به مجموعه آن ها «ضروب» می گويند. به جدول صفحه ی بعد که ضروب مختلف 

شکل اّول است، توجه کنيد:
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               کبرا
سالبه ی جزئیموجبه ی جزئیسالبه ی کّلیموجبه ی کلی صغرا    

ضرب چهارمضرب سومضرب دومضرب اّولموجبه ی کلی
ضرب هشتمضرب هفتمضرب ششمضرب پنجمسالبه ی کلی
ضرب دوازدهمضرب يازدهمضرب دهمضرب نهمموجبه ی جزئی
ضرب شانزدهمضرب پانزدهمضرب چهاردهمضرب سيزدهمسالبه ی جزئی

سه شکل ديگر نيز، همين شانزده ضرب را دارند. پس مجموعه ی حالت ها و ضروب 
چهار شکل، ٦٤ ضرب می شود. يعنی ما می توانيم در ٦٤ حالت و ضرب، قياس بسازيم 

که همه با هم متفاوت باشند.
نتيجه می شوند؟  منجر به  حال، سؤال مهم اين است که: آيا همه ی اين ٦٤ حالت 
يعنی آيا اگر مقدمات قياس خود را با يکی از اين ٦٤ حالت تنظيم کنيم، حتمًا به نتيجه ای 

ضروری خواهيم رسيد؟

شرايط نتيجه بخش بودن ضروب
پاسخ سؤال باال اين است که: تمام ضروب ٦٤ گانه نتيجه بخش نيستند. توضيح 
است»  ج  ب  هر  است،  ب  الف  هر   » يعنی  قياس،  اّول  شکل  اّوِل  ضرب  از  که:  اين 
با  است».  ج  الف  که «هر  آمد  خواهد  دست  به  نتيجه  اين  قطعی  به صورت  و  ضرورتًا 
وساطت همين قياس بديهی، بقيه ی حالت ها بررسی می شوند و در صورتی که با اين 
ضرب هماهنگ شدند، آن ها نيز نتيجه بخش می شوند. مطابق همين روش منطق دانان 
ضروب مختلف را بررسی کرده اند و جدول صفحه ی بعد که جدول شرايط نتيجه دهی 

شکل های مختلف قياس است به دست آورده اند:
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شرايط نتيجه دادن (شرايط انتاج)شکل
صغرا موجبه باشد، کبرا کلی باشد.شکل اّول
کبرا کلی باشد، دو مقدمه در کيف مختلف باشند.شکل دوم
صغرا موجبه باشد، يکی از دو مقدمه کلی باشد.شکل سوم

به علت دور از ذهن بودن شرايط آن ذکر نمی شود.شکل چهارم

بدين ترتيب از ١٦ ضرب شکل اول فقط ٤ ضرب و از ضروب شکل دوم ٤ ضرب و 
از ضروب شکل سوم ٦ ضرب نتيجه قطعی می دهند و در مورد بقيه هيچ اطمينانی در کسب 
نتيجه نيست. پس فقط ١٤ ضرب از مجموعه ی ٦٤ ضرب نتيجه ی قطعی دارند. بنابراين 

بايد همواره دقت کرد که آيا اين شرايط در يک قياس وجود دارد يا نه.
صورت کلی اين ١٤ ضرب که ضرورتًا نتيجه درست را به همراه دارند، بدين قرار است:

نتيجهمقدمه دوم (کبرا)مقدمه اّول(صغرا)شکلرديف
هر الف ج است.هر ب ج است.هر الف ب است.اّول١
هيچ الف ج نيست.هيچ ب ج نيست.هر الف ب است. اّول٢
بعضی الف ج است.هر ب ج است.بعضی الف ب است.اّول٣
بعضی الف ج نيست.هيچ ب ج نيست.بعضی الف ب است.اّول٤
هيچ الف ج نيست.هيچ ج ب نيست.هر الف ب است.دوم٥
هيچ الف ج نيست.هر ج ب است.هيچ الف ب نيست.دوم٦
بعضی الف ج نيست.هيچ ج ب نيست.بعضی الف ب است.دوم٧
بعضی الف ج نيست.هر ج ب است.بعضی الف ب نيست.دوم٨
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بعضی الف ج است.هر ب ج است.هر ب الف است.سوم٩
بعضی الف ج نيست.هيچ ب ج نيست.هر ب الف است.سوم١٠
بعضی الف ج است.بعضی ب ج است.هر ب الف است.سوم١١
بعضی الف ج نيست.بعضی ب ج نيست. هر ب الف است.سوم١٢
بعضی الف ج است.هر ب ج است.بعضی ب الف است.سوم١٣
بعضی الف ج نيست.هيچ ب ج نيست.بعضی ب الف است.سوم١٤

يک نکته: دقت در مسير نتيجه دهی ضرب های قياس نشان می دهد که نتيجه ای  
که موجبه کلی باشد يعنی «هر الف ج است» فقط در ضرب اّول شکل اّول است. نتيجه ی 
سالبه ی کلی يعنی «هيچ الف ج نيست» در رديف های ٢، ٥ و ٧،  نتيجه ی موجبه ی جزئی 
يعنی « بعضی الف ب است»، در رديف های ٣، ٩، ١١، ١٣ و نتيجه ی سالبه ی جزئی، يعنی 
«بعضی الف ج نيست»، در رديف های ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢، ١٤ به  چشم  می خورد. يعنی 
شکل های مختلف ممکن است نتايج يکسان به بار بياورند. ولی موجبه کّلی فقط از همان 

حالتی به دست می آيد که بديهی و روشن است، يعنی ضرب اّول شکل اّول.

چگونگی اثبات منتج بودن برخی از ضروب
خوانديم که منتج بودن شکل اّول بديهی است و نتيجه بخش بودن ساير اشکال به 
کمک شکل اّول اثبات می شود١. اکنون می خواهيم ساير اشکال را به کمک شکل اّول و 

ساير احکامی که خوانده ايم، اثبات کنيم.
راه اّول: می خواهيم ضرب اّول شکل دوم را ثابت کنيم. اين شکل عبارت است از:

هر الف ب است، هيچ ج ب نيست، پس: هيچ الف ج نيست.
١ــ همان طور که قبًال آمد، از ضروب مختلف شکل اّول، فقط چهار ضرب آن نتيجه ی قطعی دارند. و از ميان 
اين چهار ضرب، فقط ضرب اّول است که نتيجه ی آن بديهی است و ذهن انسان به طور طبيعی و بدون هيچ استداللی آن 

را می پذيرد و بقيه از طريق شکل اّول پذيرفته می شوند و قطعی هستند.  



68

برای اثبات اين ضرب از دانسته های زير کمک می گيريم:
١ــ می دانيم که دو مقدمه درست است.

٢ــ می دانيم که چون کبرا درست است، عکس مستوی آن هم درست است.
عکس مستوی «هيچ ج ب نيست»، «هيچ ب ج نيست» می شود.

٣ــ با استفاده از صغرا و عکس مستوی کبرا، قياس جديدی تشکيل می دهيم، به 
اين صورت: هر الف ب است، هيچ ب ج نيست.

ج  الف  می شود «هيچ  نتيجه  است،  اّول  شکل  از  دوم  ضرب  قياس،  اين  چون  ٤ــ 
نيست».

به  که  ديگری  راه  از  را  دوم  شکل  اّول  ضرب  همان  می خواهيم  هم  باز  دّوم:  راه 
«برهان خلف» مشهور است، حل کنيم.

١ــ ضرب اّول شکل دوم اين است: هر الف ب است، هيچ ج ب نيست. پس: هيچ 
الف ج نيست.

٢ــ نقيض نتيجه را به دست می آوريم: بعضی الف ج است.
٣ــ فرض می کنيم که اين نقيض درست است. اکنون اين نقيض را صغرا قرار داده 
و کبرای قبل را حفظ می کنيم. اين قياس پديد می آيد: بعضی الف ج است، هيچ ج ب 

نيست.
٤ــ قياس به دست آمده، ضرب دهم شکل اول است و شرايط انتاج را هم دارد و لذا 

نتيجه می دهد: بعضی الف ب نيست.
٥ــ با اين که به طور طبيعی بايد اين نتيجه درست باشد، ولی مشاهده می کنيد که اين 
نتيجه، نقيض صغرای قياس اصلی، يعنی «هر الف ب است» می باشد که می دانيم قضيه ای 

درست است.
٦ــ از آن جا که تناقض محال است، پس يکی از اين دو قضيه بايد کاذب باشد.

٧ــ اّما می دانيم که «هر الف ب است» حتمًا صادق است.
٨ــ پس قطعًا «بعضی الف ب نيست» کاذب است.
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٩ــ پيش آمدن اين تناقض به علت آن فرض بود که در بند «٣» انجام داديم، يعنی فرض 
کرديم «بعضی الف ج است» درست است. پس معلوم می شود اين فرض غلط است. 

١٠ــ اکنون که اين فرض غلط است، نقيض آن يعنی «هيچ الف ج نيست» درست 
است و بدين ترتيب منتج بودن ضرب اّول شکل دوم ثابت می شود.

تفكرتفكر
ابتدا  در  شايد  کرديد.  مالحظه  را  مسأله  يک  برا  مختلف  حل  راه  دو  ٭ 
به نظر برسد روش «برهان خلف» طوالني تر و سخت تر باشد، ولي اين طور نيست. 
عين  در  و  است  ساده  بسيار  که  ديد  خواهيد  شويد،  آشنا  آن  ساختار  با  که  هنگامي 

حال کاربرد فراواني دارد.
با اين مقدمه ضمن مشورت با دوستان خود توضيح دهيد که «برهان خلف» 

از ابتدا تا انتها چه ساختار دارد؟ نتيجه را با دبير خود در ميان بگذاريد.

قياس استثنايی 
قياسی است که نتيجه ی استدالل يا نقيض نتيجه در يکی از دو مقدمه آمده است، 
مانند: «تعداد سيارات منظومه ی شمسی زوج يا فرد است، ولی می دانيم تعداد اين سّيارات 

نه عدد (فرد) است، پس تعداد سيارات زوج نيست.» 
ازآن جا که در اين استدالل با کلمات «ولی» يا «اّما» استثنايی به مقدمه ی اول وارد 

می شود، آن را قياس استثنايی ناميده اند. 
همه ی جدول هايی که در بحث از شرطی انفصالی آمد، در قياس استثنايی استفاده 
می شوند. يعنی مقدمه ی اول هر قياس استثنايی يا شرطی منفصل حقيقی است يا غيرقابل 
يا  بودن  درست  هم،  دوم  مقدمه ی  و  الخلّو)،  (مانعة  رفع  غيرقابل  يا  الجمع)  (مانعة  جمع 
غلط بودن مقدم يا تالی همان مقدمه ی اول را نشان می دهد. بنابراين ديگر نيازی به تکرار 
آن ها نمی باشد. البته، از آن جا که کاربرد اصلی استدالل ها در شکل قياس اقترانی انجام 

می گيرد، از بيان تفصيلی قياس استثنايی خودداری می گردد. 
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مترين
١ــ اين ضرب از شکل دوم را از راه عکس مستوی کردن کبرا حل کنيد.

پس: هيچ الف ج نيست. هيچ الف ب نيست، هر ج ب است، 
البته در هنگام حل، متوجه خواهيد شد که تالش شما به نتيجه نمی رسد، چرا؟

٢ــ ثابت کنيد قياس «بعضی الف ب نيست، هر ج ب است» نتيجه می دهد و نتيجه آن 
«بعضی الف ج نيست» می باشد.

٣ــ نتيجه بخش بودن قياس زير را ثابت کنيد:
«بعضی الف ب است، هيچ ب ج نيست، پس بعضی الف ج نيست»

٤ــ حل تمرين های ٢ و ٣ را با هم مقايسه کرده و نتيجه را توضيح دهيد.
هم  و  آموخته ايد  را  خلف  برهان  هم  شما  دارد.  درست  ضرب   ٦ سوم،  شکل  ٥ــ 
روش استفاده از عکس مستوی يا عکس نقيض را. حاال درست بودن هر ٦ ضرب مذکور 
را اثبات کنيد. توجه داريد که برای اثبات شکل سوم می توانيد از شکل دوم هم استفاده 

کنيد.
٦ــ جدول زير را تکميل کنيد:

شکلنتيجهمقدمه  ی دوم (کبرا)مقدمه ی اّول (صغرا)
متساوی االضالع  مثلث  هر 

متساوی الزوايا است.
قائمه ای متساوی الزوايا  مثلث  هيچ 

نيست.
متساوی االضالع  مثلث  هيچ 

قا ئمه نيست.
دوم

……جيوه هادی الکتريسيته است.هر فلزی هادی الکتريسيته است………………………

  اّولهوا دارای وزن است.………………………………………………

……هيچ ژاپنی آلمانی نيست.………………………هر ژاپنی آسيايی است.
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……………………………هر نويسنده ای انسان است.هر انسانی جسمانی است.

……هر الف ل است.………………………هر الف ب است.

……………………………هر ب ج است.بعضی الف ب است.

……بعضی ب ج است.هر الف ج است………………………

دومهيچ الف ج نيست.………………………………………………

٧ــ اگر «هر ج  ب است» و «هيچ غير الف ب نيست» درست باشد، ثابت کنيد «هيچ 
غيرالف ج نيست»

 ٨ ــ با توجه به تمرين های قبل، اکنون بايد بتوانيد به کمک قواعد منطقی مسائل زير 
مورد  که  را  قواعدی  ولی  می نويسيم  را  مسائل  جواب  کار،  سهولت  برای  کنيد.  حل  را 

استفاده قرار داده ايم، خالی می گذاريم تا شما آن ها  را تکميل کنيد.
١: هر غير الف غير ب است. الف ــ 
٢: هر غير ب غير ج است.   

ثابت کنيد: بعضی ج غير الف نيست.
٣: هيچ ج غير ب نيست.   …………  
٤: هيچ غير ب ج نيست.    …………  

٥: هيچ غير الف ج نيست.  

٦: هيچ ج غير الف نيست.  
٧: بعضی ج غير الف نيست.  

ب ــ ١: بعضی ب الف نيست.
٢: هر غير الف غير ج است.  
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نتيجه: بعضی ب  ج نيست.  
٣: بعضی غير الف ب است.  

٤: هيچ ج غير الف نيست.  
٥: هيچ غير الف ج نيست.  

٦: بعضی ب  ج نيست.  
ج ــ ١: هر الف  ب است.

نتيجه: بعضی ب ب است.  
٢: هيچ غير ب الف نيست.  

٣: بعضی ب الف است.  
٤: هيچ الف غير ب نيست.  
٥: بعضی ب غير ب نيست.  

٦: بعضی ب ب است.  
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درس يازدهم

ارزش قياس

شد،  مطرح  استدالل  بحث  آغاز  از  که  را  آن چه  همه  مختصر  خيلی  بخواهيم  اگر 
جمع بندی کنيم، بايد بگوييم: استدالل، توانايی فطری ذهن بشر است که بی هيچ ترديدی 
هر انسان از اين توانايی بهره مند است. استدالل بر سه نوع تمثيل، استقرا و قياس است. 
تمثيل و استقرا، اگر چه يقين و اطمينان بی چون و چرا به ما نمی دهند، ولی ارزش بسيار 
زيادی دارند و پاسخ گوی دايره ی وسيعی از نيازهای انسان هستند. البته قياس می تواند 
نمايد، که شکل اّول آن بديهی  دستيابی به قضايای صد در صد صادق را فراهم  زمينه ی 
است و يقين بالذات دارد و مبنا و پايه ی درست بودن بقيه ی اشکال نيز هست. کامل ترين 
حالت شکل اّول همان ضرب  اّول است که عبارت است از: «هر الف ب است، هر ب ج 

است، پس هر الف ج است» که برای هرانسانی بديهی و روشن می باشد.
درباره ی منطق، هم چون ساير علوم، نظرات مخالف و متفاوتی بيان شده است. کسانی 
بوده اند که به اين علم ايراد گرفته اند و بر اصلی ترين بخش منطق، يعنی قياس، اشکال وارد 

کرده اند. بررسی برخی از اين اشکاالت به درک بهتر و عميق تر منطق کمک خواهد کرد.

برخی ايرادات وارد بر منطق و پاسخ آن ها
استدالل  و  درفکر  اشتباه  و  خطا  مانع  آن  دانستن  که  است  علمی  منطق  اگر  ١ــ 

می شود، پس اين همه اختالف ميان فالسفه و دانشمندان از کجاست؟
پاسخ: قبًال گفتيم که تفکر و استدالل دو جنبه دارد: صورت استدالل و ماده ی 
استدالل. کارمنطق نشان دادن شکل و صورت استدالل است، تا شخص از استدالل 
غلط دوری  کند. آن چه زمينه ی اصلی اشتباه را فراهم می کند، محتوا و ماده ی قياس 
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است و در همان ماده است که معموًال فالسفه و دانشمندان با هم اختالف دارند.
وقتی می گوييم: «هر الف ب است، هر ب ج است، پس هر الف ج است»؛ از جهت 
شکل درست است. اّما از نظر محتوا چه طور؟ بستگی دارد به اين که جای الف، ب و ج 
چه محتوايی بگذاريم. اگر اين محتوا درست باشد، استدالل، نتيجه ی صحيح به ما خواهد 

داد. واّال غلط خواهد بود. به اين استدالل توجه کنيد:
«نقره فلز است، هر فلزی سياه است، پس نقره سياه است.» روشن است با اين که 
شکل استدالل درست است، اّما نتيجه غلط است. زيرا محتوای کبرا غلط است. محتوا 
از طريق منطق در اختيار ما قرار نمی گيرد، بلکه از طريق مشاهده، آزمايش و راه هايی از 
اين قبيل به ما می رسد. اگر اشتباهی رخ داده، ناشی از اشتباه در آن مراحل بوده است، نه 

صورت و شکل استدالل.
بستن آن است که مانع خطا  نيست، بلکه به کار  منطق کافی  دانستن  اين،  عالوه بر 
می شود. مغالطه که بعدًا درباره ی آن صحبت خواهيم کرد، در جايی پيش می آيد که قواعد 
منطق به کارگرفته نمی شود.به ميزانی که استدالل پيچيده تر باشد، امکان خطا در به کارگيری 
قواعد منطق هم بيشتر می شود. آموختن قواعد منطق امکان خطا در صورت استدالل و 

گرفتاری در مغالطه را کاهش می دهد. 
به  نمی توان  آن  کاربرد  با  چرا  پس  است،  بشری  استدالل های  ابزار  منطق  اگر  ٢ــ 

معلومات جديدی دست يافت؟
پاسخ: قبًال گفته ايم که منطق، بيان قواعدی است که انسان به طور طبيعی در هنگام 
فکر کردن آن ها را به کار می برد. همين که می بينيم انسان ها به دانش های جديد رسيده اند، 
دليل بر کاربرد طبيعی منطق است. آموختن منطق برای کم کردن خطاهاست. نه اين که 

هرکس علم منطق را نداند، نمی تواند فکر کند. 
به  علم  يک  پيشرفت  می کند.  ارزيابی  را  انديشه  صورت  منطق  که  کنيم  توجه  هم  باز 
ماده ی آن است. و پيشرفت های علومی مثل فيزيک، حقوق، جامعه شناسی و زيست شناسی به 
خاطر آن است که در اين علوم به کمک ابزارها به محتواهای جديد می رسند و آن محتواها را 
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در تفکر مورد استفاده قرار می دهند و دانش را به پيش می برند. بنابراين، منطق جايگزين علوم 
و رشته های علمی نيست که بخواهيم فقط با صورت و شکل منطق به دانش جديد برسيم.

٣ــ قياس، مهم ترين قاعده ی منطقی دانسته شده است و قوی ترين حالت قياس هم 
شکل اّول است، ولی اين شکل استدالل کمکی به ما نمی کند. مثًال وقتی می گوييم: «سقراط 
انسان است، هر انسان متفکر است پس: سقراط متفکر است»، به نوعی غلط است. زيرا اگر 
درستی هر دو مقدمه معلوم باشند، نتيجه در درون مقدمات هست و ديگر نتيجه گيری معنايی 

ندارد. ولی اگر دو مقدمه غلط يا مشکوک و مجهول باشند، نمی توان نتيجه گيری کرد.
ِصرف  که  کرده  فکر  اشکال کننده  است.  داده  رخ  اشتباه  يک  اين جا  در  پاسخ: 
هنگام  آن  نتيجه،  که  حالی  در  است.  کافی  نتيجه  بودن  معلوم  برای  قضيه  دو  معلوم بودن 
معلوم می شود که دو قضيه به صورت دو مقدمه در ذهن «اقتران» پيدا کنند و در کنار هم 

قرار بگيرند. وظيفه ی منطق هم اين است که اقتران صحيح را از اقتران غلط باز نمايد. 
در عين حال اگر اين اشکال وارد باشد، نتيجه اين می شود که انسان با دانستن هر 
قضيه بايد تمام احکام و خصوصيات مرتبط با آن قضيه را بی هيچ درنگ و تأملی درک کند 

و حال آن که به روشنی می دانيم که اين نتيجه گيری باطل است. 
را  اشکال  اين  که  کسی  که  کرد  توجه  هم  ظريف  نکته ی  اين  به  بايد  اين،  بر  عالوه 
مطرح کرده، توجه ننموده است که همين اشکال نيز براساس قياس تنظيم شده است. يعنی 
استدالل او چنين بوده است که: «ضرب اّول شکل اّول قياس نوعی مصادره به مطلوب 
است و هر مصادره به مطلوبی غلط و باطل است. پس ضرب اّول شکل اّول قياس هم غلط 
و باطل است». توجه می کنيد که قواعد منطق صورت انديشيدن ذهن انسان است و هيچ 
کس را امکان تخلف و فرار از آن نيست و اگر کسی بخواهد اين قواعد را به نقد بکشاند 

چاره ای جز استفاده از همان ها را ندارد.
٤ــ با پيدايش منطق های جديد، دوره ی منطق قديم به سرآمده و بدون تعصب بايد 
جای خود را به پيشرفت های علمی نوين بدهد. همان طور که فيزيک و طب قديم بعد از 

مقاومت های بسيار، جای خود را به جانشينان خود دادند.
که  علمی  رشته ی  هر  و  است  تقدير  قابل  انسان ها،  علمی  پيشرفت های  پاسخ: 
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دستاوردهای جديد داشته، بايد مورد استفاده قرار گيرد. البته اين بدان معنا نيست که هر 
نظر جديدی درست و هر نظر قديمی غلط است. همين استدالل که هر چيز جديدی درست 

است، خود نوعی تمثيل يا استقرا است که منطق ارزش آن را مشخص کرده است.
آمدن منطق جديد، به معنای کنار رفتن منطق قديم نيست. بلکه بايد محدوده ی هر 

کدام را مشخص کنيم و از هر کدام در محدوده ی خود بهره ببريم.
عالوه بر اين، آيا کسانی که اين اشکال را وارد کرده اند و می گويند با ظهور منطق 
هم  شما  علم  پس  بگوييم  آن ها  به  که  می پذيرند  بگذاريم،  کنار  بايد  را  قديم  منطق  جديد، 
حداکثر يکی دو قرن دوام بياورد و بايد پس ازچندی منطق ديگری را جايگزين آن کنيم؟

مسلمًا پاسخ آن ها منفی است و خواهند گفت مالک پذيرفتن يا ردکردن يک نظر 
يا يک علم و عقيده، درست يا غلط بودن است، نه جديد يا قديم بودن.

برای مطالعهبرای مطالعه
منطق ادعا مي کند که قياس، چهار شکل بيش تر ندارد و امکان ندارد بتوان 
که  انگلستان  رياضي دانان  و  فالسفه  از  يکي  کرد .  مطرح  آن  برا  جديد  شکل 
اتفاقًا منطق دان مشهور هم هست، معتقد است حالتي را پيدا کرده که جزء هيچ 
کدام از چهار شکل نيست و در عين حال صادق هم هست و اين خود نشان دهنده 

يک نقص جد در منطق ارسطويي است . مثال اين دانشمند بزرگ چنين است: 
«الف مساو ب است، ب مساو ج است پس  : الف مساو ج است»

در قضيه  او ّل  : موضوع «الف» و محمول «مساو ب» است.
در قضيه  دوم  : موضوع «ب» و محمول  «مساو ج» است.

مشمول هيچ  حالت  کار نيست و لذا اين  اصالً حد وسطي در  که  مشاهده مي کنيد  و 
مي توان  رياضي  قالب  در  را  مثال  همين  قياس نيست.  مشهور  شکل  چهار  از  کدام 

چنين نشان داد.

x=y
 ⇒ x=z  
y=z
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به نظر شما اين دانشمند بزرگ، پروفسور برتراندراسل، درست مي گويد؟ 
و حقيقتًا حالتي را کشف کرده که از دايره  شکل ها چهارگانه منطق جداست ؟

به  خود  منطق  کتاب  در  پيش  قرن ها  سينا  ابوعلي  را  اشکال  اين  پاسخ: 
راهنمايي،  عنوان  به  کنيد.  فکر  باره  اين  در  نيز  شما  است.  کرده  ارائه  تفصيل 
و  کنيد  وارد  ذهنتان  دنيا  به  را  خود  مسائل،  گونه  اين  طرح  هنگام  در  مي گوييم 
حقيقتًا  که  قوانيني  و  مي کند  طي  ذهن  که  راه هايي  همه  مسئله  اين  حل  در  ببينيد 
و  حوصله  با  را  اين کار  اگر  است.  کدام  نيستيد،  آن ها  متوجه  شايد  و  مي برد  به کار 

دقت انجام دهيد پاسخ را خودتان خواهيد يافت.

مترين
توجه کنيد که برای حل هر مسأله و کشف قضايای جديد، نبايد لزومًا به آزمايشگاه 
جديد دست يافت. اصًال  نتايج  تفکر هم می توان به  کرد؛ گاهی با صرف  تجربه  رفت و يا 
هوش (IQ) يعنی قدرت تجزيه و تحليل، ترکيب منطقی قضايا و کاربرد صحيح حد وسط 
و ِاعمال سريع و دقيق قواعد حاکم بر قضاياست. تمرين زير از مشهورترين  مثال ها برای 

درک دقيق تر اين نکته ی مهم است:
فرض کنيد پنج کاله وجود دارد که سه تای آن ها سفيد و دو تای ديگر قرمز است و 
سه نفر هم به ترتيب روی پله هايی نشسته اند به گونه ای که نفر باالتر (سوم) دو نفر پايين تر را 
می بيند و نفر دوم هم فقط نفر اول را می بيند ولی هيچ فردی، افراد باالتر از خود را نمی بيند. 
ابتدا چشمان آنان را می بندند بر سر هر يک، يکی از آن  پنج کاله را می گذارند و دو کاله ديگر 
را پنهان می نمايند. سپس چشمان هر سه نفر را باز می کنند و از هرکدام می پرسند کالهی که 
بر سر خودت قرار دارد، چه رنگی است؟ نفر سوم بعد از ديدن رنگ کاله دو نفر پايين تر از 
خود، بالفاصله می گويد «نمی دانم». نفر دوم بعد از ديدن کاله نفر اّول و شنيدن پاسخ نفر سوم 
بالفاصله می گويد «کاله من سفيد است». و نفراّول با شنيدن اين پاسخ سريعًا می گويد «کاله 

من قرمز است». حال، شما بگوييد که چگونه اين پاسخ ها داده شده است؟ 
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درس دوازدهم

محتوای استدالل 
(ماده)

ماده و صورت استدالل
وقتی که ما از چوب استفاده می کنيم و با ابزار نّجاری طرح خاصی به آن می دهيم 
و چيزی به نام صندلی می سازيم، چوب را ماده ی صندلی و آن طرح و شکل را صورت 
استداللی  هر  دارد.  وجود  هم  استدالل  يک  ساختن  در  حالت  همين  می ناميم.  صندلی 
دارای شکل خاصی است که می تواند برای موضوعات مختلف به کار رود و موضوعات 
و  را «صورت»،  يکديگر  کنار  جمالت  قرارگرفتن  چگونگی  و  شکل  بپذيرد.  را  گوناگون 

محتوايی را که در جمالت قرار می گيرند، «ماده» می نامند. 
به اين دو مثال بنگريد: 

هم  فارابی  پس  شود.  خوشبخت  می تواند  انسانی  هر  است.  انسان  ـ «فارابی  ١ـ
می تواند خوشبخت شود.»

٢ــ «سرو درخت است. هر درختی به آب نياز دارد. پس سرو به آب نياز دارد.» 
اين دو استدالل از جهت صورت شبيه هم اند، اّما از جهت ماده با يکديگر تفاوت 

دارند.
اکنون در قضايای زير که همه از قالب و صورت واحدی برخوردارند، دقت کنيد:

ــ علی خسته شده است. 
ــ عدل برای سعادت جامعه خوب و الزم است.

ــ حسن درس خوان است. 
ــ نظافت شهر برای سعادت جامعه خوب و الزم است.  
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ــ محّمد جادو شده است. 
ــ فناوری پيشرفته برای هر جامعه ای خوب و الزم است.

ــ احترام به پدر و مادر واجب است. 
ــ خوردن غذای مناسب برای سالمتی ضروری است.

و اينک به اين دسته از قضايا توجه کنيد:
ــ حضرت علی ــ عليه السالم ــ قهرمان جنگ خيبر است.
ــ مساحت مثلث برابر قاعده ضرب در نصف ارتفاع است.

ــ هر شهری کوچک تر ازکشور خود است.
ــ احترام به بزرگ تر واجب است.

ــ آب در ١٠٠٠ می جوشد.
ــ احتماًال در کرات ديگر هم بتوان حيات را پيدا کرد.

ــ برف سفيد است.
ــ ١٠ قابل قسمت بر ٢ است.

همه ی اين قضايا از نظر صورت، نمونه ای از قضيه ی «الف ب است» می باشند. اّما 
محتواهای مختلف آن ها از کجا آمده است؟

از  را  برف  سفيدی  مثًال  است.  آمده  به دست  خاصی  منبع  از  هرکدام  محتواها  اين 
ادراک حسی گرفته ايم. قهرمانی اميرمؤمنان ــ عليه السالم ــ در جنگ خيبر را از تاريخ 
به دست آورده ايم. تجربه است که به ما ياد داده آب در ٠ ١٠٠ می جوشد. بودن يا نبودن 
حيات، در کرات ديگر را حدس زده ايم. به روشنی درمی يابيم که هر شهری از کشور خود 
و  مواد  بنابراين،  کرده ايم.  کشف  استدالل  طريق  از  را  مثلث  مساحت  است.  کوچک تر 
هستند که اگر  زياد  منابع آن قدر  گوناگون به دست می آيند و اين  منابع  محتوای قضايا از 
سرانجام  که  نمی دانيم  کنيم،  دسته بندی  آن ها  ماده ی  براساس  را  عالم  قضايای  بخواهيم 
به چند سرچشمه ختم می شوند. دانستن عدد دقيق آن ها هم خيلی اهميت ندارد؛ فقط اين 

نکته را بايد در خاطر داشته باشيم که قضايا از منابع مختلفی به دست می آيند.
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بررسیبررسی
قضايا اوّ ل درس را بررسي کنيد و ببينيد که هرکدام از چه منبع و از چه 

راهي به دست آمده اند  . آن منبع را جلو آن ها بنويسيد.

ميزان اعتبار منابع که محتوا و ماده ی قضايا را به ما می دهند، با يکديگر متفاوت اند. 
برخی منابع، يقينی هستند و برخی به ما علمی در حّد احتمال می دهند. برخی منابع، انسان 
را به بی راهه می برند و او را به اشتباه می اندازند، بنابراين، درستی و اعتبار يک استدالل، 

عالوه بر صورت، به ماده ی آن هم بستگی دارد. به اين دو استدالل توجه کنيد:
الف: احمد مريض است،  هر مريضی مشکل جسمی يا روحی دارد، پس احمد  نيز 

مشکل جسمی يا روحی دارد.
ب: احمد مريض است، هر مريضی جادو شده است، پس احمد جادو شده است.

متفاوت  آن ها  ماده ی  ولی  دارند  درستی  و  يکسان  وصورت  شکل  استدالل  دو  اين 
است و لذا اعتبار يکسانی ندارند.

حال به اين استدالل توجه کنيد:
رضا در کشتی است، کشتی حرکت می کند، پس رضا حرکت می کند.

دو  در  وسط  حد  زيرا  دارد  غلطی  صورت  استدالل  اين  می بينيد  کنيد،  دقت  اگر 
در  و  درست،  به ظاهر  آن  نتيجه ی  علت  همين  به  و  است  نيامده  يکسانی  به صورت  مقدمه 
واقع غلط است. چون می دانيم که رضا خودش حرکتی نکرده و به تبع کشتی حرکت کرده 

است. 
بنابراين، استدالل، بنابر اهدافی که انسان ها از ارائه آن ها دارند و ماده ای که در آن ها ريخته 

می شود و اثر و فايده ای که بر آن ها مترتب است، پنج گونه هستند:
١ــ گاهی انسان دليل می آورد تا حقيقتًا مجهولی را کشف کرده و به يقين برسد. او 
در اين جا در جستجوی حقيقت است. فلسفه و علوم غالبًا در همين مسير هستند. بديهی 

است که در اين حالت بايد از بهترين و مطمئن ترين ماده استفاده کرد.
اين گونه استدالل را که منجر به يقين می شود، «برهان» می گويند.
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و  مخاطب  مغلوب کردن  بلکه  نيست،  حقيقت  کشف  استدالل،  از  هدف  گاهی  ٢ــ 
قانع کردن اوست. در اين حالت لزومی ندارد که حتمًا از يقينی ترين مواد استفاده شود، 
بلکه می توان محتوايی را به کار گرفت که طرف مقابل، آن را بپذيرد و او را به سکوت وادار 

نمايد.
اين قبيل استدالل را «جدل» می گويند.

آن  از  يا  و  شود  برانگيخته  کاری  به  مخاطب  که  است  اين  هدف  صرفًا  گاهی  ٣ــ 
حتی  و  احساسی  محتوايی  از  استدالل  است  ممکن  موارد،  اين گونه  در  نمايد.  اجتناب 

غيرمنطقی برخوردار باشد.
اين قبيل استدالل را «خطابه» می گويند.

٤ــ هم چنين ممکن است که گوينده بخواهد با استدالل، عالم خيال مخاطب خود 
را آن گونه که مايل است تحت تأثير قرار دهد و موضوع را به گونه ای در خيال او درآورد 

که خودش می خواهد. 
اين قبيل استدالل را «شعر» می گويند.

٥  ــ بعضی اوقات نيز هدف از يک استدالل، گمراه کردن و انحراف شنونده است. 
در اين حالت است که مواد و محتوای استدالل به گونه ای انتخاب می شوند که مخاطب 

دچار بدفهمی و گمراهی شود.
اين نوع استدالل را که حقيقتًا شبه استدالل است، «مغالطه» می گويند.

دستيابی به اين پنج نوع استدالل، از راه تجربه به دست آمده و ممکن است بيش از 
اين باشد. ولی به هرحال در منطق، اين پنج حالت را مورد توجه قرار داده اند. همان طورکه 
استدالل ها «صنعت استدالل»  هرکدام از  داريم، در منطق هم به  ادبيات، صنايع ادبی  در 
می گويند و در کتاب های منطقی به آن ها «صنعت های پنج گانه ی منطقی» نام داده اند. برای 
شناخت بهتر صنايع منطق بايد بتوان ماده ی قضايا را به نحو دقيق تشخيص داد. بعد از آن 

است که می توان با دقِت در قضايا، نوع استدالل را پيدا کرد.
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تقويت مهارتتقويت مهارت
در قضايا زيرتأمل کنيد و ببينيد که ماده  هر قضيه از چه راهي به دست 

آمده است.

راه پيدايش قضيه
احساس

بداهت

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

خورشيد روشن است

اجتماع دو نقيض محال است.

آهن هاد الکتريسيته است.

گلستان اثر سعد است.

نور ماه از نور خورشيد است.

روح درون جسم است.

عدالت بسيار پسنديده است.

رنگ خون سرخ است.

دارو آنتي بيوتيک درمان کننده  بيمار عفوني  است.

هر معلولي علت دارد.

تهران پايتخت ايران است.

هرکس فقط به فکر خود باشد در آخرت بهره ا ندارد.

   هر موجود مکان دارد.

مثال ١

مثال ٢

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١
..........
..........

هر هاد الکتريسيته فلز است.

فيزيک نيوتن جا خود را به نظريه نسبيت داده است.

١٢

١٣

صنعت های پنج گانه (صناعات خمس)

١ــ برهان
قياس  معتبر  شکل های  از  بايد  برهان  صورت  است.  استدالل  نوع  کامل ترين  برهان 
خصوصًا شکل اّول و ماده آن هم بايد از قضايايی تشکيل شود که درستی هرکدام قطعی 
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باشد. نمونه های بسيار زيادی از استدالل های برهانی را در رياضيات، مشاهده می کنيم. در 
دين الهی هم، اصول دين با استدالل و برهان توأم است تا استحکام الزم را داشته باشد.

است:  نوع  بردو  برهان 
ـ برهان لّمی: شايد شنيده باشيد که می گويند «لّم اين کار چيست؟» اين جمله  ١ـ
ريشه در يک بحث منطقی دارد. اگر در برهان از علت به معلول پی برده شود، به آن 

ببرد.  پی  موضوع  علت  و  لّم  به  توانسته  فرد  يعنی  می گويند،  لّمی»  «برهان 
به طور مثال، يک پزشک در تحقيقات خود، در يک روستا، به پشه ی ماالريا برخورد 
می کند و درمی يابد که بيماری اهالی آن روستا از پشه ی ماالرياست. يا در بيمارستان از 

کسی آزمايش خون می گيرند و  بعد به بيماری او پی می برند.
 اين استدالل عاميانه نيز که می گويند «علی ولخرج است و هر ولخرجی ورشکست 

می شود پس علی ورشکست می شود» نيز يک برهان لّمی است.
٢ــ برهان اّنی: اگر از معلول به علت پی برده شود، آن را «برهان اّنی» می گويند. 

مثل اين که پزشکی از سرفه های خشک فرد بيمار به مسلول  بودن او پی  می برد. يا 
کسی با شنيدن ورشکستگی يک نفر متوجه ولخرجی او می شود.

برهان، استداللي است که در مقدمات آن از مواد و محتوا يقيني استفاده 
مي کنند و نتيجه  يقيني مي دهد.

ذكر منونهذكر منونه
شناخت  درباره   برهان  از  نمونه هايي  زندگي»  و  «دين  کتاب ها  در  ٭ 
خوانده ايد.  خداوند  هدايت  و  نبوت  ضرورت  درباره   يا  او  صفات  و  خدا 
دارد؟ برهاني  محتوا  و  ساختار  آيا  که  ببينيد  و  کنيد  انتخاب  را  آن ها  از  يکي 

٢ــ جدل
جدل نوع ديگری از استدالل است که در زندگی علمی و عملی ما مورد استفاده قرار 
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کودکان در  کردن مخاطب است.  رسيدن به يقين نيست بلکه برای قانع  می گيرد، اما برای 
دنيای بازی های کودکانه خود در بسياری از مواقع که وارد جّر و بحث می شوند، بدون اين 
که بدانند، از جدل بهره می برند. صورت ساده جدل اين است که يکی ديگری را با سؤاالت 
متوالی و متعدد روبه رو می کند به طوری که سرانجام او به تناقض گويی بيفتد و محکوم شود. 
در هر جدلی دو طرف سعی می کنند که شکست نخورند. اين که برنده ی اين مبارزه ی علمی 
کيست، به مهارت و آگاهی بيش تر يکی از دو طرف برمی گردد. کسی که بتواند از پذيرفته های 

طرف مقابل استفاده کند و او را به بن بست بکشاند، پيروزی را به دست می آورد.

جدل، استداللي که از قضايا مشهور يا مسلّم و مورد قبول مخاطب تشکيل 
مي شود، و طرف مقابل را قانع مي کند. 

٣ــ خطابه
خطابه استداللی است که برای تشويق مردم به انجام يا ترک عملی از طريق تحريک 
عواطف و احساسات آنان، مورد استفاده قرار می گيرد. در واقع، در خطابه، پيش از آن 
که انديشه و فکر افراد مورد خطاب باشد،  قلب و عواطف آنان را مخاطب قرار می دهند. 
به همين جهت خطابه، هم می تواند برای تشويق افراد به اخالق و فضايل انسانی به کار رود 

و هم می تواند برای امور ناپسند استفاده گردد.
بنابراين، آن خطابه ای خوب و پسنديده است که با برهان و استدالل عقلی هم توأم گردد 
و به راه خير دعوت نمايد. خدای متعال، در قرآن کريم همواره انسان ها را به تفکر و تعقل 
سفارش فرموده و از  پيروی کورکورانه بازداشته است. راز اين همه اصرار بر تفکر، همان 
است که انسان در زندگی خود اسير افکار و انديشه های غلط و انحرافی نشود و در مسير 

عقل و خرد گام بردارد.
طريق  از  عملي  ترک  يا  انجام   به  مردم  تشويق  برا  که  است  سخني  خطابه، 

تحريک عواطف و اقناع آن ها مورد استفاده قرار گيرد.
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٤ــ شعر
اين  البته  می گيرد.  سرچشمه  انسان  خيال  از  که  است  تخيل آميز  استداللی  شعر، 
وزن  منطقی،  شعر  در  دارد.  تفاوت  اندکی  آن  ادبی  تعريف  با  و  است  شعر  منطقی  تعريف 
داشته  قافيه  و  وزن  شعری  اگر  اين رو،  از  ندارد.  ضرورت  ادبی  شرايط  ساير  و  قافيه  و 
باشد، اما از جنبه های تخيلی تهی باشد و فقط دارای نظم باشد، از نظر فن منطق، «شعر» 
محسوب نمی شود. اما اگر عباراتی به صورت نثر باشند ولی جنبه ی تخيلی داشته باشند، 
منطقی  شعر  اصلی  شرط  تخيل،  قوه ی  برانگيخته شدن  پس  می آيند.  به حساب  منطقی  شعر 

مانند: است؛ 
شو خطر کن ز کام شير بجوی مهتری گر به کام شير در است 
يا چو مردانت مرگ رويا روی يا بزرگی و عـّز و نعمت و جـاه 

کسی که روی اين شعر خيال خود را متمرکز کند، خود را به جای شير می گذارد و بدون 
احساس خطر به دشمن حمله می کند.

در  مطلوب  روحي  تأثر  باعث  که  خيال انگيز  سخن  از  است  عبارت  شعر، 
مخاطب مي شود. 

٥ــ مغالطه يا سفسطه
اين صنعت که شبه استدالل است و انسان ها را به اشتباه می اندازد، در درس بعد 

مطرح خواهد شد. 
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مترين
١ــ اگر قطر يک مربع را رسم کنيم، دو مثلث پيدا می شود که با هم برابرند، چرا؟

می توانيد  آيا  است؟  شده  استفاده  روشی  نوع  چه  از  زير  عبارات  و  استدالل ها  در  ٢ــ 
تفاوت آن ها را پيدا کنيد؟ 

الف ــ اين شکل مثلث است، و هر مثلثی مجموع زوايايش برابر با دو قائمه است. 
پس: اين شکل مجموع زوايايش برابر با دو قائمه است.

عادالنه  کاری  هر  زيرا  است؛  پسنديده ای  رفتار  پس  بود،  عادالنه  شما  رفتار  ــ  ب 
باشد پسنديده است.

ج ــ مجموع زوايای هر مثلث برابر با ١٨٠٠ است. هرشکلی که مجموع زوايايش 
برابر با ١٨٠٠ باشد، نصف زوايای مربع است.

پس: مجموع زوايای هر مثلث نصف زوايای مربع است.
هـ ــ

امير: چرا برادرت را ياری نکردی؟
احمد: آخر در اين نزاع حق با او نبود.

مردم  از  بسياری  که  نشنيده ای  مگر  ولی  نباشد؛  او  با  حق  خوب،  بسيار  امير: 
می گويند:

برادرت را ياری کن، خواه ظالم باشد خواه مظلوم، و او برادرت بود. پس بايد او 
را ياری می کردی.
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درس سيزدهم

مغالطه

مغالطه، ظاهری استدالل گونه و برهانی دارد، اّما در حقيقت، برهان نيست. علت 
اين که ظاهر استداللی دارد، آن است که مقدمات به کار رفته در مغالطه در عين غلط بودن، 
آن قدر  يعنی  نمی شود.  آن  بودن  غلط  متوجه  اّول  نگاه  در  فرد  و  هستند  استدالل  به  شبيه 
اين غلط بودن ظريف و نامحسوس است که انسان را به اشتباه می اندازد و فکر می کند که 
که  کرده اند  ذکر  متعدد  اقسام  انواع  و  مغالطه  برای  منطق  کتاب های  در  است.  استدالل 
نمی توان در اين جا به همه ی آن ها پرداخت. همين قدر بدانيم که هر قدر اطالعات ما دقيق تر 
و قدرت تفکر و استدالل ما قوی تر باشد، کمتر گرفتار مغالطه می شويم. به همين جهت تنها 
با افزايش قدرت استدالل و تمرين می توانيم در مقابل مغالطه ها توفيق به دست آوريم. به 

دو نمونه ی ساده ی زير توجه کنيد:
نمونه ی اّول: در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است.

ظاهر اين مغالطه همان شکل اّول قياس، يعنی «الف ب است، ب ج است، پس الف 
سراغ  به  بايد  بنابراين  نمی خورد.  چشم  به  مشکلی  ظاهرًا  رو  اين  از  می باشد.  است»  ج 

محتوای قضايا برويم که ببينم آيا ماده ی هر دو مقدمه درست است يا نه.
هنگامی که خوب تأمل کنيم، خواهيم يافت که استدالل، دارای «حد وسط» نيست. 
يعنی نماد «ب» که بايد در هر دو مقدمه تکرار شود، تکرار نشده است. در مقدمه اّول «باز» 

به معنای باز بودن در اتاق است، درحالی که در مقدمه ی دوم «باز» به معنای يک پرنده است.
نمونه ی دوم: جيوه فلز است، هر فلزی جامد است، پس جيوه جامد است.

حل مسأله: در اين استدالل نيز يک مغالطه وجود دارد. خودتان در اين باره فکر 
کنيد و مغالطه ی آن را بيابيد.
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مغالطه، استفاده از شکل ظاهری استدالل و مخفی کردن صورت یا ماده ی 
غلط آن استدالل به منظور مخدوش کردن ذهن مخاطب است .

اکنون به نمونه های دیگر توجه کنید: 
١ــ انسان از خاک است، خاک از جمادات است، پس انسان از جمادات است. 
این قیاس، حدوسط ندارد. لذا اگرچه هر دو مقدمه، هرکدام درجای خود درست هستند، 
ولی صغرا و کبرا یک استدالل نیستند و تلفیق آن ها سبب مغالطه شده است. زیرا محمول 
صغرا که »از خاک« است، در کبرا تکرار نشده است. در کبرا فقط »خاک« آمده است. 

٢ــ خّفاش پرنده است، بعضی پرندگان تخم گذار است، پس خّفاش تخم گذار است. 
در این استدالل، شرایط نتیجه دهی قیاس مراعات نشده است. اندکی دقت کنید و توضیح 

دهید که کدام شرط رعایت نشده است. 
٣ــ امیر پدر مهربانی است، هر پدر مهربانی دبیرخوش اخالقی است، پس امیر دبیر 
نابجا  تمثیل  پایه ی یک  بر  این استدالل، کبرا غلط است زیرا  خوش اخالقی است. در 
تنظیم شده است. یعنی چنین فکر کرده که اگر شخصی پدر مهربانی بود، در کار دبیری هم 
خوش اخالق و مهربان خواهد بود. به همین جهت، مهربانی پدر را به دبیری او هم سرایت 

داده است. 
جزئیه  سالبه ی  قضایای  از  بعضی  که چون  بپندارد  چنین  فردی  است  ممکن  ٤ــ 
در  چون  مثاًل  دارد.  مستوی  عکس  همیشه  جزئیه  ی  سالبه  پس  دارند،  مستوی  عکس 
قضیه ی »بعضی لباس ها سفید نیستند«، می توانیم بگوییم »بعضی سفیدها لباس نیستند«. 
پس در قضیه ی »بعضی از انسان ها نویسنده نیستند« هم می شود گفت »بعضی نویسنده ها 

انسان نیستند.« 
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مترين
نتيجه گيری غلط  مغالطه ای  ببينيد که با توجه به چه  کنيد و  زير توجه  نمونه های   به 

صورت گرفته است: 
١ــ چون هيچ يک از مولکول های تشکيل دهنده ی جسم را نمی توان با چشم ديد، 

پس جسم را هم نمی توان با چشم ديد. 
٢ــ اگر دانش آموزی درس بخواند، قبول می شود. اين دانش آموز قبول شده است، 

پس درس خوانده است. 
٣ــ هرکسی ادب داشته باشد، به ديگران ناسزا نمی گويد. پس هر کسی که به ديگران 

ناسزا نگويد، با ادب است. 
٤ــ عکس مستوی «هر مثلث سه ضلعی است» می شود «هر سه ضلعی مثلث است». 

پس عکس مستوی موجبه ی کلی، موجبه ی کلی ديگری است. 
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ملکشاهی،  شرح:  و  ترجمه  منطق).  دوم.  تنبيهات (جلد  و  اشارات  سينا.  ابن  ١ــ 
حسن. تهران انتشارات سروش، ١٣٧٥ (برای معلم)

٢ــ اژه ای، محمدعلی. مبانی منطق. اصفهان. انتشارات اصفهان، ١٣٧٧ (برای 
معلم و دانش آموز)

٣ــ حلی، جمال الدين حسن. جوهر النضيد. قم. انتشارات بيدار، ١٣٦٣ (برای معلم)
٤ــ خندان، سيد علی اصغر. منطق کاربردی. تهران ــ قم سازمان مطالعه و تدوين 

کتب علوم انسانی و دانشگاه، مؤسسه فرهنگی طه، ١٣٧٩ (برای معلم و دانش آموز)
٥ــ خندان، علی اصغر، مغالطات، قم، بوستان کتاب، ١٣٧٥ (برای معلم و دانش آموز)

ـ خوانساری، محمد. منطق صوری. انتشارات آگاه، ١٣٧٤ (برای معلم و دانش آموز) ٦ـ
٧  ــ خوانساری، محمد. فرهنگ اصطالحات منطقی. تهران. انتشارات پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ١٣٧٦ (برای معلم و دانش آموز)
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بنياد حکمت اسالمی صدرا، ١٣٨٧ (برای معلم)
تهران  رضوی.  مدرس  تصحيح  اساس االقتباس.  محمد بن محمد.  طوسی،  ٩  ــ 

انتشارات تهران، ١٣٦٧ (برای معلم)
١٠ــ غرويان، محسن، آموزش منطق. قم. انتشارات دارالعلم، ١٣٨١ (برای معلم و 

دانش آموز) 
١١ــ قراملکی، احدفرامرز، منطق (١)، تهران، پيام نور، ١٣٧٦ (برای معلم و دانش آموز)

ـ  قراملکی، احد فرامرز. منطق (٢) تهران. پيام نور، ١٣٨٠ (برای معلم و دانش آموز) ١٢ـ
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