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به نام خداوند جان و خرد

آیا حاضرید به صرف خواندن دو واحد ریاضی عمومی در دانشگاه، درس ریاضیات پایٔه دهم را تدریس کنید؟ پذیرش تدریس 
یک درس، مسئولیت باالیی است که جز با اشراف بر مطالب آن درس امکان پذیر نیست6 منطق نیز علمی تخصصی است که 
دارای نکات و ظرایف خاصی است6 تدریس آن تسلط دبیر بر مباحث آن درس را می طلبد6 بنابراین خواهشمندیم در صورتی 
که تاکنون درس منطق را تدریس نکرده اید و رشتٔه شما غیر مرتبط با منطق است، از پذیرش این مسئولیت خودداری کنید6 
مدیران مدارس می توانند در صورت نداشتن دبیران مرتبط، تدریس این درس را به دبیران ریاضی بسپارند6 زیرا منطق ساختار 
ریاضی وار دارد و یکی از شاخه های رشتٔه ریاضیات نیز به شمار می آید6 در مورد مطالب این کتاب، توجه به نکات زیر ضروری 

است:
)1( بسیاری از مطالب این کتاب برای اطالع دبیران و پاسخ به سؤاالت احتمالی دانش آموزان مطرح شده اند و نباید عیناً در 

کالس تدریس شوند6
)2( به دلیل محدود بودن ساعات تدریس و تعطیالت احتمالی، طرح درس خود را تنظیم کنید و سپس بر اساس میزان زمانی 

که دارید، به مطالبی از کتاب که برای مطالعٔه آزاد تنظیم شده اند بپردازید6
)3( الزم است در طراحی سؤاالت، سطح استاندارد کتاب و حیطٔه مشخص شده در هر مبحث )در کتاب راهنمای دبیران( 

رعایت شود6
)4( دفتر تالیف کتاب های درسی برآن است که بر سؤاالت کنکور به صورت جّدی نظارت کند و مواردی را که خارج از 
سطح کتاب اند یا از حیطه های آزاد کتاب طراحی شده اند، از آزمون کنکور حذف کند6 همکاری شما دبیران و جّدیت در این 

امر، سبب خواهد شد که مؤسسات کمک آموزشی نیز از حیطٔه مشخص شده کامالً تبعیت کنند6
)5( در صورتی که مثال یا تمرینی از کتاب بحث برانگیز است و این بحث را خارج از محتوای آموزشی کالس می یابید، آن 

را اعالم فرمایید تا در چاپ های بعدی کتاب اصالح شود6
از  نمونه های جالب  لطیفه های مرتبط،  فیلم ها و عکس های مناسب،  تقاضا می شود، مثال های کاربردی،  )6( از همکاران 

مغالطات در رسانه ها، تبلیغات و 666 را برای ما ارسال کنند تا به نام خودشان در سایت پشتیبان کتاب درسی قرارگیرد6
)7( جهت انتقال نظرات خود می توانید به سایت گروه منطق و فلسفه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

www6philosophyــ   dept6talif6sch6ir )سایت پشتیبان کتاب درسی(
)8(اجازه دهید دانش آموزان با پاسخ دادن به سؤاالت ابتدای هر درس، در فضای بحث قرار بگیرند و سپس درس را آغاز 

کنید6
)9( صفحات »آنچه در این بخش می خوانیم« فضای کلی  از مباحث چند درس بعد را مشخص می کنند6 بدین جهت بیان 
مطالب آنها در کالس مفید است6 از این صفحات در امتحان سؤالی طرح نمی شود؛ بنابراین به میزان فرصت و بر اساس هدف 

آموزشی از طراحی این صفحات، به آنها بپردازید و نه بیشتر6

پیشگفتار



مطرح  آموزشی  غیراستاندارد کمک  بعضاً  کتاب های  در  که  نکاتی  به خاطر  و  بگیرید  نظر  در  را  دانش آموزان  )10( سطح 
انبوه اطالعات، عمق فهم دانش آموزان را در مطالب  باعث می شود حجم  ندهید6 زیرا  می شود، مطالب غیرالزم را آموزش 

ضروری کاهش دهد6
)11( دبیر موفق کسی نیست که همه چیز را آموزش می دهد؛ بلکه دبیر خوب کسی است که همه چیز مورد نیاز دانش آموزان 

را در سطح آنها آموزش می دهد6
)12( معلم موفق کسی است که عشق به دانستن را در دانش آموز شعله ور می کند؛ نه آن کس که صرفاً نکاتی را به وی دیکته 
از ما درس را می خوانند و دربارٔه آن تحقیق  ایجاد کنیم، جلوتر  انگیزٔه الزم را  نماید6 اگر در دانش آموزان  تا حفظ  می کند 

می کنند6
)13( دبیر موفق انگیزه و اعتماد به نفس را در دانش آموزان ایجاد می کند و می کوشد تا مطالب پیچیده را ساده تر بیان کند6

             دانش       فهمیدن    کاربرد     تجزیه و تحلیل وارزیابی                              خلق و آفرینش
                                                                                                                             

محتوای کتاب       تالش دبیر      ذکر مثال       حل تمرین های کالسی و تکمیلی       آوردن نمونٔه مغالطات توسط دانش آموزان

)14( با ترغیب دانش آموزان به یافتن مصادیق عینی از مغالطات در تبلیغات، رسانه ها و عرصه های مختلف اجتماعی، می توان 
مطالب منطق را به صورت عمیق تر به آنها آموزش داد6

)15( در این درس زمینٔه استفاده از روش کالس معکوس )تعیین فعالیت خارج از کالس و بررسی نتایج آن در کالس( وجود 
دارد6 بدین منظور تمرین ها و تحقیقات پیشنهادی در این کتاب مطرح شده اند6

)16( شیؤه تدریس دروس استقرایی است و با ذکر مثال ها در نهایت قانون کلی و سپس اصطالحات تخصصی را آموزش 
سپس  شود؛  درگیر  درسی  مطلب  با  درس،  هر  ابتدای  مثال های  بررسی  با  دانش آموزان  ذهن  ابتدا  دهید  اجازه  لذا  می دهد6 

محتوای اصلی را آموزش دهید6
)17( این درس می تواند در بلند مدت، سطح شعور عقالنی و منطقی جامعه را باالتر ببرد؛ بنابراین با احساس مسئولیت این 

درس را آموزش دهید6
٭   ٭   ٭

کتاب منطق به هر نحو که نوشته شود، بدون تالش شما دبیران توانمند اثر چندانی نخواهد داشت6 لذا صمیمانه دست همکاری 
از  به یکی  نماییم و آن را  این درس را متحول  با همکاری یکدیگر، شیؤه تدریس  امید است که  به سوی شما دراز می کنیم6 

درس های جذاب و مورد عالقٔه دانش آموزان تبدیل کنیم6





علم منطق مقدمۀ تمامی علومی است که 
در آنها از فکر استفاده می شود.

)فارابی، االلفاظ المستعملة فی المنطق(
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 ایده های یک استاد 

در  معارف  رشد  مجلۀ  مصاحبۀ  از  بخشی 
سال 1367 با دکتر محمد خوانساری١ 

رشد معارف: به نظر شما شیؤه تدریس منطق 
چگونه باید باشد؟

1ــ تجدید چاپ شده در خوانساری نامه )شرح احوال، آثار و مجموعه مقاالت استاد فقید دکتر محمد خوانساری(، به کوشش: احمد 
کتابی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390، صص684 ــ 671.

دکتر خوانساری: چون منطق علمی است در غایت انتزاع و تجرد و همواره به گرد معقوالت ثانیه 
دور می زند، طبعاً تفهیم آن از هر درس دیگر دشوارتر است ... برای کاستن از دشواری آن می توان 

نکات زیر را به کار بست:
١  تا آنجا که ممکن است به جای اینکه مطلب را با تعریف آغاز کنند، و سپس مثال بیاورند، ابتدا 

با مثال آغاز کنند و به شیؤه استقرا دانش آموز را از جزئی به کلی برسانند.
2 دومین روشی که توصیه می شود، به کار بردن روش استفهامی یا روش سقراطی است و آن این 
است که معلم سعی کند که محصل، خود جواب را بیابد بنابراین پیوسته باید در سخن لحن پرسش 
داشته باشد و گاه آخر جمله را ذکر نکند و بگذارد دانش آموزان خود آن را کامل کنند؛ مثالً در بحث 
داللت الفاظ می گوید: وقتی لکه ای به لباس من می افتد و من می گویم لباسم کثیف شد، »لباس« در 

این جمله چگونه داللتی دارد؟ مطابقه یا تضمن یا التزام؟
و  بگیرد  دست  به  را  سخن  رشتٔه  ابتدا  از  خود  که  نیست  گوینده ای  معلم  دیگر  روش،  این  با 
متکلم وحده باشد و دانش آموزان هم ساکت و منفعل باشند؛ بلکه نوعی مکالمٔه جمعی برقرار می شود 
و دانش آموز به جای پذیرا بودن صرف، خود فعال و همکار معلم است و به جای اینکه معلم مطلب را 
آماده و ساخته و پرداخته تحویل محصل دهد، سعی می کند آن را از درون محصل استخراج کند و به 
این ترتیب کالس گرم و زنده و پرنشاط می ماند و دیگر محصلی چرت نمی زند یا در خواب و رؤیای 
در بیداری فرو نمی رود. ذهن محصل پیوسته بیدار و در جنب و جوش است و چون خود جواب 
را می یابد، حس اعتماد به خویشتن نیز در او تقویت می شود و به استعداد خود امیدوار می گردد و 
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قدرت استنباط و تفکر در او نیرو می گیرد.
با چاشنی زدن مطالب  3 چون درس منطق طبیعتاً خشک و جامد است، دبیر محترم می تواند 
دیگر به مطالب منطقی از جمود و خشونت آن بکاهد و با آوردن نکته ای یا داستانی کوتاه یا طنزی و 
لطیفه ای بیان خود را رونق بخشد. ... معلم می تواند یکی دو حکایت خنده آور ذکر کند تا کالس 
در  همچنین  کرد.  ایراد  کمدی  مطالب  فراوانی،  به  می توان  انسانی  علوم  در  بخشد...  مسرت  را 
مبحث عکس و تناقض و اشکال قیاس و موارد دیگر غیر از مثال های جدی علمی می توان مثال های 

خنده آور نیز آورد.
همچنین گاه با ذکر شعری مناسب می توان به کالس روح و حال داد ... کسانی که محضر درس 
مرحوم فاضل تونی و مرحوم سید محمد کاظم عصار رحمة اللّه علیهما را درک کرده اند، می دانند که 

کمتر جلسٔه درس آنان بدون طنز و طیبت پایان می یافت. 
رشد معارف: به نظر شما در درس منطق بر روی چه مباحثی باید بیشتر تکیه شود؟

به  خمس  صناعات  نیز  و  قیاس  مبحث  یعنی  اصلی؛  مطالب   ... متأسفانه  خوانساری:  دکتر 
اختصار برگزار می شود ... مخصوصاً اگر بر روی برهان و سفسطه و اقسام آن هرچه تأکید بورزند، 
جا دارد؛ چون در زمان ما سفسطه های جدید به وجود آمده که شاید در دوران گذشته کمتر به کار 
می رفته و همین سفسطه ها ممکن است موجب فریب و اغوای افرادی شود. از این رو باید همٔه آنها 

با حوصله و به نحو مستوفی مورد تحلیل و نقد قرارگیرد.
بخشی از مصاحبۀ کیهان فرهنگی در سال 1366 با دکتر محمد خوانساری١

کیهان فرهنگی: اشکاالت نظام آموزشی منطق را در چه می بینید؟ و بهترین کتب برای تدریس 
منطق که برزخ بین مفّصل و مجمل باشد، چیست؟

دکتر خوانساری: اشکالی که متأسفانه در کار ضبط منطق وجود دارد، این است که کتاب های 
مثال  برای عرض خاص همه جا  این رشته اغلب یکنواخت و تکراری است؛ مثالً  نوشته شده در 
ضاحک و برای فصل همه جا مثال ناطق را آورده و می آورند ... هرچه این قبیل مثال ها متعدد باشد، 
مسلم است که برای شخص دانشجو مفهوم روشن تری پیدا می کند. اخیرًا متد جالبی در خصوص 

1ــ تجدید چاپ شده در خوانساری نامه )شرح احوال، آثار و مجموعه مقاالت استاد فقید دکتر محمد خوانساری(، به کوشش: احمد کتابی، 
تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390، صص 670   ــ641.
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بسیاری از علوم و مخصوصاً صرف و نحو رایج شده و آن این است که به طور کلی با مثال شروع 
می کنند؛ یعنی به جای اینکه در آغاز به تعریف مبتدا و خبر بپردازند، مثال را می آورند و بعد از روی 
مثال قاعده را استخراج می کنند و حق این است که در منطق و سایر علوم نیز چنین روشی اتخاذ گردد 

که از حالت یکنواختی خارج شود.
در عین حال باید توجه داشت به اینکه منطق خیلی انتزاعی است ... در وهلٔه اول چنین به نظر می رسد 
که منطق چیزی است آسمانی و ملکوتی، حال آنکه اغلب ما در شبانه روز با منطق سر و کار داریم؛ چون 
منطق تقریباً فطری انسان است ... باید سعی شود که اینها با زندگی روزانه و با آنچه که در علوم هست 
یعنی با مصادیقشان انطباق پیدا کند و تنها، چیزی مجرد و خشک و انتزاعی نباشد ... به نظر من در 
بحث جدل، در بحث سفسطه، و برهان جالب است که انسان مثال های جدید پیدا بکند؛ چون خیلی 
از این ابرقدرت ها و مستکبران و سیاستمداران با این وسایل تبلیغاتی ای که دارند، سفطسه های خیلی 
پیچیده ای می کنند ... ممکن است آن مثال های قدیمی کافی نباشد؛ یعنی االن ما سفسطه های تازه ای 

را در واقع پیدا می کنیم.

 اصول به کار رفته در طراحی آموزشی کتاب منطق 

کتاب درسی منطق می کوشد درس منطق را از سبک آموزشی غیرفعال و غیرمشارکتی خارج 
کند و در هر بخش ابتدا ذهن دانش آموزان را با مسئله یا مغالطه ای در زندگی روزمّرٔه وی درگیر 
بیان کند. در  قالب حکمی کلی  مثال و سپس در  از طریق  را نخست  آن  کند و سپس شیؤه حل 
شده  آموخته  مطالب  به  درسی،  فعالیت های  در  دانش آموزان  مشارکت  و  تمرین  کمک  به  نهایت 

ببخشد.  عمق 
سیر کلی کتاب بر اساس منطق نگاری دو بخشی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: در بخش 
نخست از مفاهیم آغاز و به تعریف ختم شده است و در بخش دوم از قضایا آغاز و به انواع قیاس 
ختم شده است. در انتهای کتاب نیز به عوامل روانی در ایجاد مغالطات و نیز تفکر انتقادی توجه 

شده است.
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در مجموع می توان خصوصیات کتاب را به صورت زیر دسته بندی نمود:
١  فعالیت محوری

 کتاب فعالیت محور است، یعنی دانش آموز در فرایند آموزش و تعلیم شرکت می کند. در این شیوه 
درس با پرسش آغاز می شود و از معلومات اولیٔه دانش آموزان جهت آموزش مطالب درس استفاده 
می شود. در این روش هدف از طرح سؤال از دانش آموزان این نیست که خودشان همٔه مطالب را کشف 
کنند؛ چرا که این کار در فرصت محدود کالس و سطح علمی متفاوت دانش آموزان امکان پذیر نیست؛ 
بلکه هدف درگیر کردن ذهن دانش آموزان با مطلب درسی و استفاده از دانسته های آنها در جهت تفهیم 
درس است. در این روش، علم مساوی روش حل مسئله است، نه حفظ کردن مجموعه ای از تعریف ها. 

بنابراین حل کردن مسئله در این کتاب، تکمیل فرایند آموزش به شمار می آید.
2  فهم محور بودن

محفوظات  بر اساس  نه  باشد،  دانش آموزان  فهم  بر اساس  کتاب  مطالب  آموزش  است  سعی شده 
آنها )گرچه پس از فهم مطلب شاید الزم باشد نکاتی را حفظ کنند(. لذا سعی شده است تا کتاب 
مفهوم مدار باشد، نه واژه مدار. به این ترتیب که دانش آموز، نخست با واقعیت منطقی آشنا شود و 
سپس اصطالح را بیاموزد. گفتنی است که فهم مطالب هر درس با حل کردن تمرین در سر کالس 

تکمیل می شود. 
3 زمینه محوری )کاربردی بودن مطالب(

آموزش زمینه محور هنگامی رخ می دهد که دانش آموزان بتوانند برای آنچه می آموزند؛ کاربردهایی 
منظور  بدین  بیاموزند.  را  دلیل الزم است مطلبی  به چه  که  بدانند  و  بیابند  اطراف خود  در محیط 
شامل  تمرین ها  و  مثال ها  از  بسیاری  است.  شده  انتخاب  آنها  روزمرٔه  زندگی  از  درس  مثال های 

موقعیت های حل مسئلٔه واقعی بوده و کاربردی اند.
 ابن سینا در مقدمٔه منطق دانشنامٔه عالیی می نویسد )ابن سینا، منطق دانشنامٔه عالیی، ص10(:

»و این علم های پیشینگان را خاصیت آن است که آموزندۀ وی به اول کار نداند که فایده 
چیست اندر آنچه همی آموزد، پس به آخر به یکبار بداند و به فایدۀ آن اندر رسد و به غرض 
وی. پس باید که خوانندۀ این کتاب را دل تنگ نشود به شنیدن چیزهایی که زود فایده را 

ننماید«.
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می کند،  معرفی  منطق  نوآموزان  به عنوان مشکل  ابن سینا  آنچه  تا  کتاب سعی شده است  این  در 
برطرف شود و در هر بحث کاربرد آن نیز به سرعت مشخص گردد.

از دانش آموزان بخواهید در طول سال تحصیلی نمونه هایی از مغالطات مطرح شده در کتاب را 
در اطراف خود بیابند و در کالس مطرح کنند؛ بدین ترتیب با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات، 
فرایند زمینه محور آموزش تکمیل می شود. همچنین این کار آنها را تشویق می کند تا کالس را به 

محیط زندگی خود ببرند و با مطالب درس زندگی کنند. 
4  توجه به مثال های ملموس

اصطالحات  تعریف  نهایت  در  و  می کنند  شروع  مثال  چند  با  را  درس  معموالً  تجربه  با  دبیران 
مصاحبٔه  در  که  همان طور  است.  شده  استفاده  شیوه  این  از  نیز  منطق  کتاب  در  می کنند.  بیان  را 
از  نقایص کتاب های منطق استفاده  از  بدان اشاره شد، یکی  نیز  ابتدای کتاب  دکتر   خوانساری در 
مثال های تکراری و غیرکاربردی است. برای رفع این نقیصه، تالش شده است از مثال هایی استفاده 
به منطق را در زندگی  نیاز  تا  باعث شوند  باشند و  برای دانش آموزان ملموس و کاربردی  شود که 
احساس کنند. همچنین سعی شده است تا مطالب انتزاعی منطق، با مثال های مختلف به صورت عینی 

و ملموس ارائه شوند.

مار
ر ش

ی پ
ه ها

سان
ر طراحی آموزشی

ارائۀ آموخته ها توسط دانش آموزان

5  توجه به مثلث ارتقای یادگیری
 در طراحی کتاب به مثلث ارتقای یادگیری که متشکل 

از سه جزء زیر است توجه شده است:
و  محور  فرایند  کتاب  کتاب.  آموزشی  طراحی  یک( 
 ... و  حکایات  و  تصاویر  و  ملموس  مثال های  حاوی 

است.
دو( ارتباط با رسانه های پر شمار. مانند ارجاع به کتاب ها و مقاالت دیگر و استفاده از مثال های 

موجود در رسانه ها و تولید فیلم های آموزشی.
سه( ارائٔه آموخته ها توسط دانش آموزان. بدین منظور بخشی از ارزشیابی مستمر دانش آموزان به 
یافتن کاربردهای مباحث منطق و مغالطات در جامعه و انعکاس آن در کالس اختصاص یافته است.
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6 ایجاد مهارت
منطق علمی است که به جز فهمیدن و حفظ کردن مطالب، نیازمند تقویت مهارت در استفاده از 
آموخته هاست. بدین جهت در کتاب سعی شده است با طرح مثال ها و تمرین های مناسب، به تقویت 
این جنبه از درس نیز توجه شود. تالش دبیران محترم در کالس نقش مهمی در تکمیل این هدف 

دارد.
7 استفاده از رویکرد کل نگری

در رویکرد کل نگری که بر اساس روانشناسی گشتالت قرار دارد، انسان ابتدا به کل یک مطلب 
و سپس به اجزای آن توجه می کند. به منظور استفاده از این رویکرد، در ابتدای هر بخش مطلبی با 
عنوان »در این بخش چه می خوانیم« آمده است که ذهن دانش آموز را برای فهم مطالب آماده می کند 

و چشم اندازی از فصل های مرتبط با یکدیگر ارائه می کند.
8 تقویت پژوهش محوری و استفاده از کالس معکوس

دادن تحقیق دربارٔه مغالطات یا یافتن مثال های آنها در زندگی روزمّره به دانش آموزان، می تواند 
فرصتی جهت تقویت روحیٔه پژوهشی دانش آموزان و استفاده هرچند اندک از روش کالس معکوس 
باشد. در روش کالس معکوس، دانش آموز در طول هفته در زمینه ای تحقیق و مطالعه می کند و در 
کالس درس با ارائٔه دستاوردهای خود به بررسی آنها زیر نظر دبیر می پردازد. بدین ترتیب کالس، 
معکوس می شود و آموزش در منزل و تمرین و بررسی در کالس انجام می شود. این روش در برخی 

از درس های کتاب منطق قابل اجراست.
9 ارائۀ مطالب متنوع جنبی

بود  آموزشی یک درس  ارائه کنندٔه محتوای  تنها  کتاب  کتاب های درسی،  به  قدیمی  رویکرد  در 
در مجموع،  منطق،  کتاب جدید  در  داشت.  قرار  دبیران  بر عهدٔه  تکمیلی درس  و  موارد جنبی  و 
با  مرتبط  عمومی  اطالعات  آموزشی،  کمک  و  جنبی  مطالب  تصویر،  طنز،  به حکایت،  35   صفحه 
درس و ... اختصاص یافته است؛ یعنی اموری که معموالً یک دبیر با تجربه به طور طبیعی از آنها 
استفاده می کند؛ اما این بار این مواد در اختیار همٔه دبیران قرار گرفته است. از این موارد در امتحان 
سؤالی نمی آید و دبیران می توانند به سلیقٔه خود و سطح کالس، از آنها استفاده کنند تا کالس منطق 
از حالت خشک و کسالت بار، به کالسی پرتحرک و شاداب تبدیل شود. تجربه نشان داده است که 
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دانش آموزان به مطالب غیرامتحانی توجه می کنند و آنها را می خوانند.
در ابتدای هر بخش جمله ای از یکی از بزرگان منطق و فلسفه ذکر شده است و تصویر منسوب به 
وی نیز آمده است تا عالوه بر ایجاد زیبایی بصری، از این فرصت برای معرفی بزرگان فلسفه و منطق 

به دانش آموزان استفاده شود. 
١0 توجه به ابعاد انگیزشی

با طرح مطالبی نظیر حکایت استاد مغالطه گر و شاگردش، پارادوکس های منطقی و ... تالش شده 
است تا حس کنجکاوی دانش آموزان تحریک شده و روحیٔه کاوشگری در آنها تقویت شود.

١١ توجه به ابعاد زیبایی شناختی
بدین منظور سعی شده است به کمک عکس، نقاشی، کاریکاتور، گرافیک و استفاده از رنگ های 
متنوع، محیطی جذاب تر در کتاب ایجاد شود. همچنین از دیاگرام و جدول و دسته بندی و نمایش 

تصویری برخی از مفاهیم، در آموزش مطالب استفاده شده است. 
١2 استفاده از آموزش بصری

از آنجا که دیدن از شنیدن مؤثرتر است، از تصاویر بصری در آموزش استفاده شده است. 
١3  تدریس مغالطات در کنار قواعد منطقی

 این کتاب کوشیده است تا منطق را به صورت کاربردی آموزش دهد و نشان دهد که هر یک از 
به  مغالطات  بحث  بدین جهت  بیان شده اند.  ذهنی  کدام خطای  از  برای جلوگیری  منطقی  مباحث 
صورت بحثی ضمیمه ای در انتهای کتاب مطرح نشده است؛ بلکه در هر مبحث به مغالطٔه مرتبط با 
آن نیز توجه شده است. بدین منظور حدود بیست مغالطه در کتاب مطرح شده  است. هدف جنبی 
کتاب باالبردن دقت و توجه دانش آموزان نسبت به مغالطات و حساس کردن آنها در بررسی خطاهای 

اندیشه است.
١4  همراه بودن درس ها با تمرین

پس از هر قسمت از درس، تمرینی جهت تثبیت مطالب در ذهن دانش آموزان طراحی شده که الزم 
است در کالس بررسی و حل شوند تا دانش آموزان متوجه شوند که آن قسمت از درس؛ به چه هدفی 
تدوین شده است و مطلب اصلی آن چیست. همچنین بین سه تا پنج تمرین تکمیلی در انتهای هر درس 
قرار دارد که بهتر است دانش آموزان آنها را در منزل حل کنند و در جلسٔه بعد به کالس بیاورند. در 
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کتاب های قبلی منطق نیز تمرین وجود داشت؛ اما این بار سعی شده است سؤاالت، حافظه محور 
نباشند و به فهم بهتر درس کمک کنند. بدین منظور هر مبحث با یک تمرین پایان یافته است تا عالوه بر 
تثبیت مطلب در ذهن دانش آموزان، برای آنها مشخص باشد که از هر مبحث چه نوع سؤالی طرح 

خواهد شد و انتظار ما از آنها در چه حدی است.
کتاب کوشیده است تا روحیٔه حل مسئله را در دانش آموزان تقویت کند. بدین جهت تمرین های 
تکمیلی برای هر درس در نظر گرفته شده است و تمرین های اختیاری برای دانش آموزان عالقه مند در 
کتاب راهنمای دبیران معرفی شده اند. در تمرین ها به کتاب های دیگر درسی ارجاع داده شده و میان 
کتاب منطق و سایر کتاب ها ارتباط برقرار شده است. در برخی از تمرین ها از دانش آموز خواسته 

شده است تا مصادیقی از بحث را در زندگی روزمره خود بیابد.
طرح برخی از سؤاالت در کتاب جهت درگیر کردن ذهن دانش آموزان با مطلب درسی و ایجاد 
تمرکز در آنهاست. همچنین برخی از سؤاالت به صورت »واگرا« طراحی شده اند. بدین معنا که در 
آنها فکر و بحث دانش آموزان اهمیت دارد، نه پاسخ نهایی آنها. اما برخی از سؤاالت نیز »همگرا« 

هستند، یعنی در آنها ذکر پاسخی خاص توسط دانش آموزان نیز اهمیت دارد. 
١5 ارتباط مباحث با سایر کتاب های درسی

در مجموع در چهارده مورد به مطالب سایر کتاب های درسی در پایه های هشتم، نهم، دهم و یازدهم 
ارجاع داده شده است. همچنین مطالب کتاب در درس فلسفٔه پایٔه یازدهم و دوازدهم و درس ریاضی 
پایٔه یازدهم مورد استفاده قرار می گیرد. این کار عالوه بر تثبیت بهتر مطالب در ذهن دانش آموزان، 
وسعت حیطٔه کاربرد منطق را به ایشان نشان می دهد. فهرست مطالب ارجاع داده شده، در بخش 

ضمائم این کتاب راهنما ذکر شده است.
١6 استفاده از مطالب و روش های جدید در آموزش منطق

 علوم مختلف همواره در حال پیشرفت اند. در طول سالیان مختلف، علم منطق نیز در هر دو شاخٔه 
منطق قدیم و منطق جدید رشد کرده است. در این کتاب از برخی از شیوه ها و روش های نو در آموزش 
منطق استفاده شده است که نباید آنها را با منطق جدید و خارج شدن از چهار چوب منطق قدیم اشتباه 
گرفت. در کتاب معلم، این شیوه ها که ممکن است برای برخی از دبیران تازگی داشته باشند، آموزش 

داده شده و در کالس های ضمن خدمت به آنها توجه ویژه ای می شود. این موارد عبارت اند از: 
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یا تعمیم یافتگی( استفاده   در بررسی اعتبار استدالل ها از شیؤه دامنٔه مصادیق )روش انبساط 
شده است. این شیوه تنها چهار شرط عمومی را برای هر یک از چهار شکل قیاس در نظر می گیرد 
و نیازمند در نظر گرفتن استثنا در شکل سوم و چهارم نیست. این روش نسبت به روش قبلی جدیدتر 

است؛ اما سال هاست که در بسیاری از کتاب های منطق به زبان فارسی مطرح شده است. 
 کتاب سعی کرده است به بخش مغفول ماندهٔ منطق، یعنی منطق استقرایی که مبنای علوم تجربی 
جدید است، بیشتر از قبل توجه کند. امروزه مراد از اصطالح استقرا در وهلٔه نخست همان استقرای 
ناقص است. در کتاب های منطق قدیم نیز همواره استقرای تام نوعی قیاس به شمار آمده است. بدین 
جهت کتاب جدید منطق نیز تنها بر استقرای ناقص تأکیده کرده است و استقرای تام برای مطالعٔه آزاد 

در نظر گرفته شده است.
 استنتاج بهترین تبیین که نوعی استقرا به شمار می آید و کاربرد زیادی در علوم مختلف دارد، 

معرفی شده است.
 افزودن بحث تفکر نقادانه )سنجشگری در تفکر(. این بحث به صورت بسیار مختصر در کتاب 
مطرح شده است؛ چرا که اصوالً تمامی کتاب منطق، آموزش تفکر نقادانه است. امروزه کتاب های 
بسیاری با عنوان تفکر نقادانه منتشر می شوند که اکثرًا به انواع جدید مغالطات در منطق قدیم توجه 

دارند. 
تعدیل شده  قیاس  اعتبار چهار شکل  بررسی  در  قدما  و روش  ذاتیات  به  تعریف   شیؤه دشوار 

است.
ف« و مطالبی که از پیش دانسته های دانش آموزان هستند؛   اصطالحات غیر الزمی همچون »معرَّ
مانند اهمیت تفکر، چیستی علم و ... از کتاب حذف شده اند. همچنین طرح برخی از مباحث به 
صورت عملی انجام شده است. به عنوان مثال به جای دفاع از منطق و رد سخنان مخالفان منطق، به 

صورت عملی اهمیت و کارآیی منطق در مقابله با خطای اندیشه نشان داده شده است.
١7  پرهیز از به کار بردن اصطالحات و تعریف های غیرضروری

 یک معلم ریاضی را در نظر بگیرید که در امتحان خود به جای طرح مسئله ای در مورد انتگرال، 
تعریف انتگرال را پرسیده است! گرچه برای فهم اصطالحات نیازمند دانستن تعریف آنها هستیم؛ اما 
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در علوم کاربردی، استفاده از مفاهیم بیشتر از حفظ کردن تعریف های آنها اهمیت دارند. از آنجا که 
منطق علمی آلی است و کتاب جدید نیز با رویکرد کاربرد منطق در زندگی نوشته شده؛ لذا سعی شده 
است تا مثالً بر تشخیص قضیه و قیاس معتبر تأکید شود، نه بر حفظ کردن تعریف آنها. این مطلب 
بدین معنا نیست که بدون ذکر توضیحات الزم از دانش آموزان توقع داشته باشیم که مسائل منطقی 

را حل کنند. 
ذهن دانش آموزان در هر جلسه ظرفیت آموختن مفاهیم محدودی را دارد. اکنون فرض کنید مدتی 
ف کنیم. آیا در این مدت دانش آموز مطلب  ف و معرَّ از وقت کالس را صرف آموزش اصطالحات معرِّ
جدیدی آموخته است؟! اما اگر به جای این دو اصطالح از »تعریف« و »مفهومی که می خواهیم آن را 
تعریف کنیم« استفاده کنیم، گرچه چند کلمه بیشتر صحبت کرده ایم؛ اما دانش آموز می فهمد که هنوز 

مطلب جدیدی نیاموخته است و آماده می شود تا مطلب اصلی را فرابگیرد.
برای طرح  از اصطالحات غیرضروری، فرصتی است که طراحان کنکور  اشکال دیگر استفاده 
سؤاالت حافظه محور به دست می آورند. حذف این مطالب، طراحان کنکور را به سمت طراحی 

سؤاالت مفهومی سوق می دهد.
به دلیل ماهیت حفظ کردنی آنها مانعی برای فهمیدن می شوند! به عنوان مثال  گاهی اصطالحات 
بسیاری از افراد ممکن است نتوانند، بدون استفاده از اصطالحات جنس و فصل، دربارٔه تعریف 
سخن بگویند؛ در حالی که اگر بدانیم که »جنس« در یونانی به معنای مفهوم عام و مشترک است، 

می توانیم بدون استفاده از این اصطالحات، مبحث تعریف را تدریس کنیم.
در مواردی نیازمند تعریف حقیقی مفاهیم نیستیم و تنها تعریف به مثال )تعریف از طریق ذکر مصادیق( 
برای فرد کافی است. به عنوان نمونه در زندگی خود دقت کنید و ببینید آیا پدر و مادر ما تعریف منطقی 
ظرف و یخچال و میز و... را به ما یاد داده اند یا با ذکر مثال آنها را برای ما تعریف کرده اند؟ به همین دلیل 

گاهی یک توضیح کارآمد یا یک مثال یا ذکر مالک، جانشین های مناسبی برای تعریف حقیقی هستند.
چنانکه می دانیم تعریف با مالک تفاوت دارد. به عنوان مثال تعریف اسید یک چیز است و مالک 
تشخیص آن در آزمایشگاه )مثالً به کمک کاغذ تورنسل( چیز دیگری است. در کتاب جدید منطق 
بیشتر از آنکه بر تعریف مفاهیم تأکید شده باشد بر مالک تشخیص آنها تأکید شده است. گرچه در 

موارد الزم، تعریف آنها نیز بیان شده است.
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١8  تدوین منطق برای همۀ رشته ها )منطق برای زندگی(
 کسانی که با کتاب منطق مظفر آشنا هستند، در می یابند که این کتاب با رویکرد استفاده از منطق در 
علم اصول فقه نوشته شده است. در حالی که منطق تنها برای استفاده در فلسفه یا اصول فقه نیست. 

در گذشته به جز فالسفه و فقها، اطبا و ریاضیدانان و... نیز منطق می خواندند. 
جالینوس می نویسد )جالینوس، رسالة فی ان الطبیب الفاضل یجب أن یکون فیلسوفا، ص4(:

»طبیب باید منطق بیاموزد تا بداند که شمار بیماری ها چند است و نیز راه درمان هر یک را 
دریابد«.

در کتاب جدید منطق دبیرستان سعی شده است به دانش آموزان نشان داده شود که در هر رشتٔه 
دانشگاهی ای که در آینده تحصیل می کنید، نیازمند دانستن منطق هستید. پیش از این بسیاری از 
دانش آموزانی که قصد ادامٔه تحصیل در رشتٔه فلسفه را نداشتند، انگیزه ای نیز برای خواندن منطق 
نداشتند. شعار اصلی این کتاب »منطق برای همٔه رشته ها« و »منطق برای زندگی« است. بدین منظور 
برخی از مباحث مانند مبحث تعریف، به صورت عام بیان شده است تا هم شامل تعریف مفاهیم در 
علوم حقیقی و هم علوم اعتباری باشد. برخی از مباحث مانند استقرا که در فلسفه کمتر از آن استفاده 
می شود، اما در سایر علوم، کاربرد زیادی دارد )مانند روانشناسی و علوم اجتماعی و تمامی علومی 
که به تحقیقات میدانی می پردازند(، نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و چنانکه پیش از این اشاره 

شد، مثال های کتاب نیز از همٔه رشته ها و اتفاقات زندگیمان انتخاب شده است. 
١9 معرفی حیطه های نو برای مطالعات آیندۀ دانش آموزان

اولیٔه  آشنایی  برای  و...  منطقی  پارادوکس های  انتقادی،  تفکر  مانند  مباحث  از  برخی  ارائٔه 
دانش آموزان است تا در آینده به مطالعه دربارٔه آنها ادامه دهند.

20  تنوع محیط های یادگیری
)مطالعه  آزاد  مطالعٔه  برای  تهیه(، قسمت هایی  )در دست  آموزشی  کوتاه  فیلم های  از  استفاده  با   
یافتن مصداق عملی  پیشنهادهای تحقیق و  تمرین های در منزل،  اوقات فراغت(،  دانش آموزان در 
مغالطات در زندگی، ذکر نمونه ها و عکس هایی از مغالطات واقعی در کتاب راهنمای دبیران سعی شده 

است تا تنوعی در محیط یادگیری ایجاد شود.
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2١ توجه به سند بنیادین آموزش و پرورش و برنامۀ درسی ملی
و  آموزش  بنیادین  سند  بر اساس  منطق،  کتاب  تا  است  شده  کوشش  کتاب  آموزشی  طراحی  در 
پرورش، به ایجاد بصیرت در دانش آموزان، ارائٔه علم نافع و کاربردی به ایشان و پرورش و ارتقا و 
تعمیق انواع و مراتب عقالنیت در ایشان کمک نماید و با توجه به تأکید بر تعقل در دین اسالم، بر این 

جنبه از ساحت انسانی توجه جدی نماید.
22 توجه به برنامۀ درسی مّلی و مبانی آن

در نگارش کتاب درسی منطق، به برنامٔه درسی ملّی و مبانی آن توجه شده است. در این زمینه در 
مبانی معرفت شناختی برنامٔه درسی به این نکته که علم محصول ابداع است توجه شده است و لذا 
درس به صورت فرایند محور طراحی شده است. همچنین با استفاده از روش های نو در آموزش 
منطق، به ویژگی پویایی علم در برنامٔه درسی توجه شده است. مراتب داشتن علم نیز با توجه به ذکر 
تأکید  مورد  دبیران،  راهنمای  کتاب  در  دبیران  برای  مفید  مطالبی  و  کتاب درسی  در  مطالبی جنبی 
قرارگرفته است. توجه به مقام عمل در کنار مقام نظر نیز با کاربردی کردن منطق محقق شده است. 
همچنین در مبانی ارزش شناختی به تفکر و تعقل و عمل بر مبنای ایمان و تفکر توجه شده است. در 
مبانی روان شناختی به فرایند هوشی و عقالنی، استنتاج های انتزاعی و عقالنی، رشد ایمانی بر اساس 
تفکر و معرفت، توجه به انگیزش های درونی و بیرونی در راستای آموزش و تحولی بودن تربیت توجه 

شده است.
23 باقی ماندن در چهار چوب منطق سینوی

کتاب حاضر بر اساس منطق سینوی نگاشته شده است و نه بر اساس منطق جدید. لذا باید توجه 
داشت که برخی از مباحث جدید در این کتاب، روش های نو در آموزش منطق ارسطویی و سینوی 
هستند و نه استفاده از منطق جدید در تدوین کتاب درسی. دانش آموزان در فصل نخست از کتاب 

ریاضی و آمار )2( در پایٔه یازدهم با منطق جدید آشنا خواهند شد.
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 اهداف آموزشی کتاب 
الف( اهداف مستقیم

١  آشنایی با حیطه های علم منطق.
2  هوشیارکردن دانش آموزان نسبت به ساحت ها و انواع خطاهای ذهنی )مغالطات(.
3  آموزش موارد کاربردی منطق جهت پرهیز از خطای در اندیشه در طول زندگی.

4  آموزش حداقل الزم از مطالب منطقی که در تمامی رشته های تحصیلی دانشگاهی مورد نیاز 
خواهد بود.

ب( اهداف پشتیبان
١  زمینه سازی الزم جهت آموزش فلسفه در پایٔه یازدهم و دوازدهم.

2  زمینه سازی الزم جهت آموزش درس منطق جدید در کتاب ریاضی و آمار )2( پایٔه یازدهم.
 

 اهداف مهارتی کتاب 
١ استفاده صحیح از قواعد درست اندیشیدن.

2 یادگیری مهارت تعریف کردن به نحو صحیح.
3 یادگیری مهارت استدالل کردن به نحو صحیح.

4 تشخیص و برخورد صحیح با مغالطات صوری و غیرصوری )مادی و روانی(.

 مفاهیم مطرح در کتاب 
الف( مفاهیم اساسی

تصور، تعریف، تصدیق، قضیه، استدالل، مغالطات.
ب( خرده مفاهیم 

)تام،  استقرا  نتیجه(؛  مقدمات،  مباشر،  )دوری،  استدالل  تقابل(؛  احکام قضایا )عکس مستوی، 
ریاضی، قوی و ضعیف(؛ استنتاج بهترین تبیین؛ بدیهی ترین قضیه؛ ایهام انعکاس؛ برهان؛ پارادوکس 
تناقض،  )تضاد،  تقابل  نقادانه؛  تفکر  مفهومی(؛  مصادیق،  ذکر  طریق  از  )لغوی،  تعریف  منطقی؛ 
تداخل، دخول تحت تضاد(؛ نسبت های چهارگانه )تباین، تساوی، عموم و خصوص مطلق، عموم و 
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خصوص من وجه(؛ صناعات خمس )تمثیل، جدل، مغالطه، برهان(؛ جزئی و کلی؛ حد )حد وسط(؛ 
خطابه؛ دامنٔه مصادیق؛ داللت؛ ذاتی و عرضی؛ رابطٔه قضیه؛ حد و رسم؛ زبان صوری و طبیعی؛ سور 
قضیه؛ اشکال قیاس؛ صورت؛ عالم )خارج، ذهن و زبان(؛ علم؛ قضیه )حملی: شخصیه، محصوره 
و شرطی: متصل و منفصل(؛ قضیٔه شرطی منفصل )حقیقی، مانعة الجمع: غیر قابل جمع در صدق، 
مانعة الرفع: غیر قابل جمع در کذب(؛ قیاس )استثنایی متصل و منفصل، اقترانی، مساوات(؛ قیاس 
معتبر و نامعتبر )قیاس منتج و عقیم(؛ کمیت قضیه )سور(؛ کیفیت قضیه )رابطه(؛ لفظ و معنا؛ ماده و 
صورت؛ مثال نقض؛ موضوع و محمول؛ مفهوم و مصداق؛ مغالطات }مغالطٔه ایهام انعکاس، ابهام در 
مرجع ضمیر، استثنای قابل چشم پوشی، استدالل دوری )مصادره به مطلوب(، استدالل نامعتبر )عدم 
رعایت شرایط قیاس اقترانی(، اشتراک لفظ، بار ارزشی کلمات، بزرگ نمایی، تعریف دوری، تعریف 
احساسات،  به  توسل  ناروا،  تمثیل  تله گذاری،  شتابزده،  تعمیم  تعریف(،  شرایط  رعایت  )عدم  غلط 
توسل به معنای ظاهری، رفع مقدم، عدم تکرار حد وسط، کوچک نمایی، مسموم کردن چاه، نگارشی 
کلمات، وضع تالی{؛ مالک تمایز؛ منطق جدید؛ کلیات خمس )جنس، فصل، نوع، عرض خاص، 

عرض عام(؛ پیش فرض؛ لوازم منطقی؛ پیش داوری.

 حوزه های یادگیری مرتبط با کتاب  
الف( مستقیم

١  آشنایی با هدف منطق و علت نیاز به آن
2  آشنایی با واژه های منطقی که در پایه های یازدهم و دوازدهم در فلسفه به کار می روند.

3  آشنایی با کاربردهای وسیع منطق در سایر علوم.
4  کسب مهارت در به کارگیری قواعد منطقی.

5  کسب مهارت در تعریف کردن و استدالل کردن.
6  کسب مهارت در برخورد با خطاهای ذهنی )مغالطات(.
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ب( پشتیبان 
١  شناخت شیوه های نقد و بررسی منطقی افکار.

2  هوشیار شدن نسبت به خطاهای اندیشه.
3  ارتقاء سطح دانش عمومی جامعه با مورد توجه قراردادن بیشترین اشتباهات فکری جامعه در 

قالب مثال ها و تمرین ها.
4  نشان دادن ارتباط مباحث منطقی با سایر کتاب های درسی همان پایه )مانند: ادبیات، ریاضی 

و ...(

 علوم مرتبط با منطق  
توجه به حوزه ها و علوم مرتبط با منطق می تواند در ایجاد انگیزه در دانش آموزان مؤثر باشد. در 

تصویر زیر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم علم منطق با سایر علوم ترسیم شده است:

منطق 
جدید

فلسفه
ریاضی

زبان شناسی

فلسفه
تحلیلی

فلسفه 
زبان

ریاضیات

فلسفه

   مابعد الطبیعه

فلسفه
 اسالمی

کاربرد 
مستقیم 
در علوم

علم منطق

هوش 
مصنوعی صنایع

 الکترونیک

مهندسی 
سخت افزار

مهندسی
 نرم افزار

زندگی 
روزمره سواد 

رسانه

سخنرانی ها
مناظرات
 سیاسی

تفهیم و
 تفاهم

داد و ستد  

کاربرد
 غیر مستقیم

 در علوم

حقوق

پزشکی

علوم فنی و
 مهندسی

طب
سنتی

علوم انسانیروانشناسی

علوم
اجتماعی

علوم
دینی

علم
کالم

اصول
فقه

تفسیر و
حدیث
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 شیوه های پیشنهادی برای تدریس کتاب  
١ آموزش فرایند مدار و مسئله محور

به کمک روش فرایند  مدار و از طریق طرح مسئله، می توان ذهن دانش آموزان را درگیر نمود. 
همچنین با ایجاد چالش و ذکر نظرات موافق و مخالف در یک مبحث می توان به افزایش مشارکت 
از روش  تا  تدریس درس منطق الزم است  آنها کمک کرد. در  تفکر  فعال دانش آموزان و قدرت 
پرهیز شود. در صورتی که دانش آموزان  به جملٔه کتاب  بررسی جمله  از  سخنرانی فاصله گرفته و 
بتوانند به مرحلٔه مصداق یابی و یافتن مغالطات در زندگی و اطراف خود برسند، آموزش مطلوب کتاب 

منطق محقق شده است و مطالب در ذهن ایشان تثبیت می شود. 
2  استفاده رفت و برگشتی از کتاب

درس منطق بیش از هر چیز به درس ریاضی شباهت دارد تا به درس ادبیات. بدین جهت تدریس 
آن به شیؤه روخوانی صحیح نیست. بهتر است هر درس با سؤاالت مطرح شده در ابتدای آن آغاز 
شود و فقط همین بخش از روی کتاب خوانده شود. سپس دبیر منطق به کمک تابلوی کالس مطالب 

1ــ بخش چهارم کتاب در چاپ سال 1397 به نحو مختصر تغییر کرده است.

١ نقشه مفهومی ارتباط مطالب کتاب  
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درسی را توضیح دهد. در ادامه با مراجعه به کتاب، تمرین های داده شده در کالس حل شود. دبیر 
می تواند پس از اتمام تدریس و حل تمرین های هر قسمت، بخش های مهم کتاب را از روی آن به 
با مشکل  را  دبیران  کتاب،  از  کامل  از شیؤه روخوانی  استفاده  متذکر شود. مطمئناً  دانش آموزان 

کمبود وقت مواجه خواهد کرد و البته این شیوه از شادابی و تحرک کالس نیز خواهد کاست. 
3  پرسش و پاسخ )روش سقراطی(

به فکر کردن کنید.  آنها را وادار  با طرح پرسش از کالس، ذهن دانش آموزان را درگیر کنید و 
همچنین می توانید با سوق دادن سؤاالت خود به سمت مطلب اصلی درس، آنها را گام به گام به سوی 

آنچه می خواهید، هدایت کنید.
4 بارش مغزی

در مواردی می توان به کمک روش بارش مغزی و همراهی دانش آموزان، جوانب مختلف یک 
مطلب را روشن کرد.

5 کار گروهی و یادگیری مشارکتی
در برخی از مباحث درس می توان با تشکیل گروه های مختلف، از طریق کار گروهی مطالب را به 
دانش آموزان آموزش داد. به عنوان مثال تحقیق دربارهٔ مغالطات می تواند به صورت گروهی انجام شود.

6 روش ایفای نقش
 در این روش یکی از دانش آموزان خود را به جای شخص منطقی و دیگری خود را به جای فرد 
مغالطه گر قرار می دهد و سپس با یکدیگر بحث می کنند. همچنین می توان از این روش در بحث جدل 

و مناظره استفاده کرد.
7  تجزیه و تحلیل مفاهیم

با تجزیه و تحلیل برخی از مفاهیم می توان مطالب آن را بهتر تفهیم کرد. به عنوان مثال می توان در 
آموزش ذاتی و عرضی )که در این کتاب برای مطالعٔه آزاد آمده است(، از این روش استفاده کرد.

8 استفاده از تخته و کتاب
درس منطق بدون نگارش مطالب آن بر روی تخته )و صرفاً با نشستن دبیر بر روی صندلی خود( 
قابل تفهیم نیست. لذا الزم است تا دبیران خالصه ای از مطالب را بر روی تخته درج نمایند و سپس 
به شرح آن بپردازند. کتاب در بیشتر درس ها )خصوصاً در بخش استدالل( مطالب را دسته بندی و 

خالصه نویسی کرده است که می توان از آنها برای تفهیم مطالب استفاده کرد. 
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9  استفاده از وسایل کمک آموزشی
 در برخی از مباحث می توان از نمایش فیلم های آموزشی، نشان دادن عکس، آوردن برخی از 

مثال ها در کالس )مانند بخش هایی از مجالت و روزنامه ها( و ... در امر آموزش یاری گرفت.
١0  استفاده از کالس معکوس 

با طراحی و هدایت تحقیق های دانش آموزان می توان بخشی از آموزش را در بیرون کالس و در 
منزل انجام داد و زمان کالس را به بررسی و رفع اشکال اختصاص داد. به عنوان مثال در مورد برخی 
از مغالطات، دانش آموزان می توانند مطالعه و یافتن مصادیق آنها را در منزل انجام داده و نمونه های 
روزنامه ها و مجالت را با خود به کالس بیاورند. این کار عالوه بر صرفه جویی در زمان تدریس درس، 

عمق یادگیری را در دانش آموزان بیشتر کرده و کاربردی بودن مطالب را به ایشان نشان می دهد.
١١ ارائۀ مطالب توسط دانش آموزان

 از آنجا که یکی از اضالع مثلث ارتقای یادگیری، مصداق یابی و ارائٔه مطالب توسط دانش آموزان 
است، می توان با طراحی تحقیق های دانش آموزی و اختصاص بخشی از نمره مستمر ایشان به یافتن 
مثال هایی از مغالطات و کاربردهای منطق در زندگی روزانه و آوردن آنها به کالس، از این شیوه نیز 

در کنار روش های دیگر آموزشی استفاده کرد.
١2 فکر کردن با صدای بلند

 هنگامی که مسئله ای را در کالس حل می کنید، با صدای بلند فکر کنید تا دانش آموزان بیاموزند 
که برای حل یک مسئله الزم است تا به چه نکاتی توجه کنند. همچنین متوجه شوند که هیچ کس 

به صورت ناگهانی همٔه جواب ها را نمی داند و الزم است با سعی و خطا و فکر به نتیجه برسند.

 حجم کتاب  
مؤسسات  آموزشی  کمک  کتاب های  از  را  دانش آموزان  که  است  شده  تدوین  نحوی  به  کتاب 
خصوصی بی نیاز کند. بدین منظور در کنار مطالب اصلی کتاب که در ده درس و 54 صفحه تنظیم 
دانش آموزان  بهتر  فهم  جهت  تکمیلی  تمرین  و  کالسی  تمرین  صفحه   21 مجموع  در  است،  شده 
و  دیاگرام، مطالب دسته بندی  و  به کمک جدول  هر قسمت  پایان  در  طراحی شده است. همچنین 
خالصه شده اند. همان طور که گفته شد، بخش هایی از این کتاب نیز جهت مطالعٔه آزاد تدوین شده 
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است. این بخش ها که شامل صفحات »عناوین بخش ها«، صفحات »آنچه در این بخش می خوانیم«، 
شامل  را  کتاب  صفحٔه   39 است،  کتاب  به  شده  اضافه  تصاویر  و  ستاره دار  کادرهای  حکایت ها، 

می شوند که می توان به فراخور سطح کالس و انگیزٔه دانش آموزان از آنها استفاده کرد.

 نگاهی به طرح روی جلد کتاب  
در کتاب جدید منطق، تأکید بر شناخت قواعد صحیح منطقی و تشخیص مغالطات و تمایز میان 
تعریف و استدالل های اشتباه از صحیح است. در تصویر روی جلد بخشی از طبیعت که نماد واقعیت 
خارجی است، به وسیلٔه نقطه چین های قرمز از تصویر آن در آب که نمادی از شبه واقعیت و تصویر 
ذهنی است، متمایز شده است. تصویر در آب می تواند نمادی از خطای ذهنی نیز باشد که با حقیقت 
اشتباه گرفته می شود. کلمٔه منطق نیز با طراحی حروف به کاررفته در آن و شیؤه چرخش آن، تداعی گر 
لنز یک دوربین است که باعث وضوح بیشتر آنچه می بینیم، شده است. در مجموع تصویر روی جلد 

بیانگر وضوح و تمایز است که دو هدف مهم منطق به شمار می آیند.

 دلیل دیگر انتخاب این تصویر، آرامش بخش بودن منظرٔه آن و تنوعی در طراحی جلدهای کتاب 
منطق است که معموالً از نیم رخ یک انسان و یا تصویر چند منطق دان در آنها استفاده شده است. 
عبارت پشت جلد نیز از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری دربارٔه اهمیت و ابزاری بودن علم منطق 

اقتباس شده است.
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 بودجه بندی پیشنهادی درس منطق  
به دلیل تازه بودن مطالب کتاب، الزم است تا دبیران محترم طرح درس خود را تنظیم نموده و بیش 

از زمان الزم، به مباحث یک درس نپردازند.
زمان پیشنهادی با احتساب تعطیالت احتمالی به شرح زیر است:

تعداد جلسات پیشنهادیدرس

نوبت نخست

2نخست
3دوم
2سوم

3چهارم
3پنجم
2ششم
3هفتم

نوبت دوم
3هشتم
3نهم
2دهم
26جمع

 روش ارزشیابی  
حفظ  نه  و  آنها  کاربردهای  ذکر  و  مفاهیم  تفهیم  بر اساس  درسی  کتاب  نگارش  که  همان طور 
اصطالحات است و از روش فرایند محوری استفاده کرده است؛ سؤاالت درس نیز باید بر این اساس 

طراحی شوند.
سؤال مستقیم از تعریف اصطالحات سودمند نیست و دانش آموزان را به سمت یادگیری حافظه 
محور سوق می دهد؛ اما مطمئناً دانش آموزی که می تواند مصداق یابی کند، درس را فهمیده است. 

لذا الزم است آزمون ها، مشابه تمرین های کتاب طراحی شوند و تنها مثال ها تغییر کنند.
سؤاالت درس منطق باید بر حل مسئله متمرکز باشند و نباید مستقیماً از تعریف های ذکر شده در 
کالس و بر اساس حافظه محوری طراحی شوند. در درس های محاسباتی مانند ریاضیات، به جای 
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آنکه مثالً بپرسند مضرب مشترک را تعریف کنید، از شما می خواهند که مضرب مشترک اعداد زیر را 
مشخص کنید. روح حاکم بر منطق و خصوصاً بخش قضایا و استدالل، مشابه درس ریاضی است 
و الزم است سؤاالت آن نیز مشابه این گونه دروس باشد. لذا مثالً پرسیدن تعریف قیاس اقترانی و 
استثنایی سؤالی غیرکاربردی و حافظه محور است و به جای آن می توان پرسید که از میان قیاس های 

زیر، قیاس اقترانی و استثنایی را مشخص کنید یا اعتبار آنها را تعیین کنید.
 تفاوت مالک و تعریف١

در صورتی که مدتی درس منطق را تدریس کرده باشید، متوجه می شوید که دانش آموزان با خواندن 
این مثال نشان  نمی توانند مفهوم کلی را تشخیص دهند.  باز هم در مواردی  تعریف »مفهوم کلی« 
می دهد که در موارد زیادی، تعریف راهگشا نیست و به جای آن نیازمند »مالک« هستیم. مثالً مالک 
تشخیص کلی آن است که بتواند محمول یک قضیه قرارگیرد )در سطح دبیرستان مالک دیگری در 

درس سوم کتاب درسی ارائه شده است(. 
این مثال نشان می دهد که حفظ اصطالحات و تعریف های منطقی به تنهایی راهگشا نیستند و کمکی 
به حل مسائل منطقی نمی کنند. به همین دلیل تأکید کتاب بر حل مسئله است و نه حفظ تعریف. بدین 
دبیران شود؛  نگرانی  نباید موجب  کتاب،  در  از اصطالحات  برخی  تحلیلی  تعریف  ذکر  جهت عدم 
چرا که کتاب کوشیده است تا آن اصطالحات را به روش تعریف به مثال و با ذکر نمونه های مختلف، 

آموزش دهد.

1ــ در کتاب های منطقی، »مالک« نیز نوعی تعریف رسمی به شمار آمده است.
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 بارم بندی درس منطق  

عنوان درسنمرهارزشیابی مستمر نوبت نخست و دوم
پایان 
نوبت 
نخست

پایان نوبت 
دوم و 
شهریور

تمامی  شامل  تحصیل،  طول  در  فعالیت 
و  پویایی  از  نشان  که  است  مواردی 
مشارکت دانش آموز در این درس داشته 
اشاره  مواردی  به  نمونه  عنوان  به  باشد. 

می شود:
انجام تمرین های کالسی و تکمیلی؛ انجام 
تحقیقاتی که دبیر مشخص می کند؛ همکاری 
طرح  مغالطات؛  نمونه های  جمع آوری  در 
سؤاالت خوب و بجا و مشارکت در بحث؛ 
ارائٔه مطلب در کالس با نظر دبیر؛ آزمون های 

شفاهی و عملکردی و کتبی.
)ارزشیابی مستمر نوبت دوم همانند نوبت 

اول انجام می شود(.

20/5درس نخست: منطق ترازوی اندیشه
3١درس دوم: لفظ و معنا

4١درس سوم: مفهوم و مصداق
42درس چهارم: انواع و شرایط تعریف

اقسام استدالل و کاربردهای  پنجم1:  درس 
4١/5آن

3١درس ششم: قضیۀ حملی
207جمع20

3درس هفتم: احکام قضایا
3/5درس هشتم: قیاس اقترانی

3/5درس نهم: قضیٔه شرطی و قیاس استثنایی
3درس دهم: سنجشگری در تفکر

١3جمع
20جمع کل20جمع

  تذکر
١  بارم بندی ذکر شده در هر درس می تواند به اختیار دبیران تا نیم نمره افزایش یا کاهش داشته باشد.

2  در مواردی که مطلبی در کتاب مطرح نشده است )مثالً تعریف یک اصطالح به صراحت نیامده 
است( یا در بخش هایی قرار دارد که در پیشگفتار کتاب درسی جزء مباحث آزاد مشخص شده اند، 

نباید در امتحانات از آنها سؤالی طرح شود.

1ــ عنوان این درس در کتاب منطق چاپ سال 1397 به »اقسام استدالل استقرایی« تغییر کرده است.



هر آنکس را که ایزد راه ننمود
ز استعمال منطق هیچ نگشود

)شیخ محمود شبستری، گلشن راز(

بررسی مطالب کتاب درسی
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عبارت ذکر شده در صفحٔه عنوان این بخش از دانشنامٔه عالئی ابن سینا )که کتابی به زبان فارسی 
ترازو تشبیه کرده است، عنوان  به  ابن سینا که منطق را  بر اساس سخن  انتخاب شده است.  است( 
درس نخست »منطق ترازوی اندیشه« انتخاب شده است که به کارکرد سنجشگری و ابزاری )آلی( 

بودن علم منطق اشاره می کند.1
دربارهٔ عبارت ابن سینا الزم است به این نکته توجه کنیم که آنچه از علوم مختلف )به نحو مستقیم یا 
غیر مستقیم( به دست می آید، سود و زیان مادی یا معنوی است؛ اما هدف منطق سنجشگری است و تنها 
میزان سود و زیان به دست آمده از سایر علوم را مشخص می کند. به عنوان مثال مهندسی کشاورزی 
بیان می کند که چه کار کنیم تا به محصوالت بیشتر و با کیفیت برسیم و منطق بیان می کند که استدالل های 
ذکر شده در مهندسی کشاورزی، در فرض صادق بودن مقدمات آنها، تا چه میزان معتبرند. به عبارت 
دیگر این عبارت ابن سینا به این مطلب اشاره می کند که منطق علمی صوری است که به قالب تعریف و 

استدالل می پردازد و علوم دیگر ماده و محتوای تعریف و استدالل را فراهم می کنند.

1ــ در کتاب های منطق قدیم، معموالً منطق را »علمی آلی« و سایر علوم را »علومی اصالی« نامیده اند.

بخش نخست 

ای  ندیشه  ا همه  تو  در  برا ای 
ریشه ای و  استخوان  خود  بقی  ما 
گلشنی تو  اندیشٔه  است  گل  گر 
گلخنی  هیمٔه  تو  خاری  بود  ور 

            )مولوی، مثنوی معنوی(
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در ابتدای بخش پنجم نیز شعری از ابوالعباس لوکری )شاگرد ابن سینا( آمده است )ص57( که در 
مصرع آخر به همین عبارت ابن سینا اشاره دارد.

همچنین در پشت جلد کتاب عبارتی از استاد شهید مرتضی مطهری دربارٔه منطق ذکر شد است که 
منطق را به تراز بّنایی تشبیه کرده است و آن را مقیاس و معیاری برای درست اندیشیدن معرفی کرده 

است. بر این اساس می توان منطق را »تراز اندیشه« نیز نامید.

 طراحی آموزشی بخش نخست  
این بخش با درگیرکردن ذهن دانش آموزان با خطاهای ذهنی )مغالطات( آغاز می شود. سپس حیطٔه 
کاربرد منطق را مشخص می کند و بر ابزاری بودن منطق، نیازمندی منطق به کسب مهارت، وسیع 
بودن حیطٔه آن و مفید بودن آن در تمامی بخش های زندگی تأکید می کند و منطق را کارکرد طبیعی 

ذهن انسان معرفی می کند.
سپس با طرح تصور و تصدیق، زمینه را برای بحث تعریف و استدالل آماده می کند و به دانش آموزان 
نشان می دهد که تعریف و استدالل دو بخش اصلی منطق را تشکیل می دهند که تمامی مباحث منطقی 
حول محور این دو بحث می گردند. ارتباط میان درس های دوم تا نهم با دو بخش اصلی منطق به 

صورت زیر است:

)1( تصور
معلوم

مجهول

ف 
عری

    ت
      

 مجهول

)2( تصدیق
معلوم

الل
ستد

    ا
      

)درس های پنجم تا نهم( )درس های دوم تا چهارم(

جهت تثبیت این مطالب از مثال های کاربردی و تمرین استفاده شده است تا از طریق حل مسئله، 
بحث  طرح  با  و  چهارم  تا  دوم  درس  طرح  برای  زمینه  تعریف،  بحث  طرح  با  شوند.  تفهیم  مطالب 

استدالل، زمینٔه طرح درس پنجم تا نهم آماده می شود.
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دبیر منطق می تواند در جلسٔه نخست با طرح جالب ترین بخش های کتاب درسی در کالس، به نوعی 
همانند تبلیغ مجموعه های تلویزیونی، در دانش آموزان انگیزٔه یادگیری ایجاد کند. بدین منظور هر یک 
از دبیران بسته به سلیقٔه خود می تواند مغالطات پر کاربرد در جامعه را مطرح کند و وعده دهد که کتاب 

منطق به حل آنها کمک خواهد کرد.
تا با طرح آنها  بدین منظور چند مورد از مغالطات مطرح در کتاب، در صفحٔه 2 ذکر شده است 
در کالس چشم اندازی از درس به دانش آموزان نشان داده شود. بنابراین هدف این بخش آموزش 
مطالب جدید نیست؛ بلکه ایجاد انگیزه و شوق در دانش آموزان است تا در طول سال تحصیلی به 

دنبال پاسخ این سؤاالت و مواردی مانند آنها باشند. 
گفتنی است که این صفحه جزء بخش هایی است که در امتحان از آنها سؤال طرح نمی شود و دبیر 
محترم نباید بیش از هدف طراحی شده برای آن وقت بگذارد و حتی می تواند این گونه بخش ها را در 
کالس تدریس نکند. )البته از آنجا که در آخرین سؤال کتاب )ص114( از دانش آموزان خواسته شده 
است که به این صفحه بازگردند و به این سؤاالت پاسخ دهند، سؤاالت صفحٔه 2 در امتحان پایانی 
دانش آموزان قابل طرح خواهند بود؛ اما در ابتدای سال جزء بخش های اختیاری کتاب قرار دارد(.

  پیشنهاد نحوۀ ارائۀ مطالب صفحۀ 2
از  و  کنید  مطرح  در کالس  را  می خوانیم«  بخش  این  در  »آنچه  در قسمت  مطرح شده  سؤاالت 
دانش آموزان بخواهید به آنها پاسخ دهند. هدف این بخش نشان دادن و ملموس کردن کاربرد منطق 

در جلوگیری از خطای اندیشه است. 
ذهن  کردن  درگیر  با  تنها  بلکه  نکنید.  اشاره  هر سؤال  به  مربوط  منطقی  قاعدٔه  به  مرحله  این  در 
در پی  درس  این  و  می شوند  شامل  را  وسیعی  حیطٔه  ذهنی  خطاهای  که  دهید  نشان  دانش آموزان، 

جلوگیری از چنین خطاهایی است.
این صفحه به صورت عملی می کوشد تا به دانش آموزان نشان دهد که آموختن منطق چقدر اهمیت 
دارد. اینکه به دانش آموزان بگوییم، منطق برای جلوگیری از خطای ذهن است، معموالً باعث ایجاد 
انگیزه در آنها نمی شود و در دلشان می گویند، من خودم حواسم جمع است که خطا نکنم! و کسی 

 آنچه در این بخش می خوانیم )ص 2(
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نمی تواند سر من کاله بگذارد! اما وقتی از آنها پرسش هایی بپرسید که احساس می کنند غلط اند، اما 
نمی توانند علت آنها را بیان کنند، در وجودشان نیاز به این علم را احساس و اهمیت آن را لمس 

می کنند.
چنان که اشاره شد، در آخرین تمرین کتاب )ص114(، از دانش آموزان خواسته می شود که به این 
بنابراین در حال حاضر پاسخ  صفحه بازگردند و این بار به طور دقیق به این سؤاالت پاسخ دهند؛ 

صحیح این سؤاالت را بیان نکنید تا حس کنجکاوی دانش آموزان برانگیخته شود.
سؤاالت مطرح شده در صفحٔه 2 از بخش های مختلف کتاب انتخاب شده اند:

١  )مربوط به درس دوم و هشتم( مغالطٔه عدم تکرار حد وسط )گرچه نور مشترک معنوی است؛ 
اما مصداق نور دربارٔه خداوند با مصداق حسی و مادی نور متفاوت است. در سطح این کتاب، از 
آنجا که دانش آموزان تفاوت اشتراک لفظی و معنوی را نمی دانند، این مغالطه که نوعی عدم تکرار 

حد وسط است را می توان ناشی از مغالطٔه اشتراک لفظی دانست(.
2  )مربوط به درس نهم( مغالطٔه رفع مقدم.

                     پر خوری
 عدم رعایت بهداشت              مریض می شوم

زندگی در مکان آلوده
..................

3  )مربوط به درس دوم و هشتم( مغالطٔه عدم تکرار حد وسط به دلیل مغالطٔه اشتراک لفظ )پروانه 
به دو معنای مختلف به کار رفته است(.

4  )مربوط به درس هفتم( مغالطٔه ایهام انعکاس )قاعدٔه عکس مستوی به درستی رعایت نشده 
به  متهمان  همٔه  که  واقع درست است  نیست(. در  کلیه  کلیه، موجبٔه  است. عکس مستوی موجبٔه 
اختالس در این دادگاه محاکمه می شوند؛ اما ممکن است این دادگاه هم ویژٔه اختالس باشد و هم ویژٔه 
اختالفات خانوادگی. لذا هر کس متهم به اختالس باشد در این دادگاه محاکمه می شود؛ اما هر کس 

در این دادگاه محاکمه شود، لزوماً متهم به اختالس نیست.
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استدالل غلط فرد به صورت زیر )شکل اول( قابل صورت بندی است:
همٔه افراد متهم به اختالس، در این دادگاه محاکمه می شوند.

                        آقای م. الف دیروز در این دادگاه محاکمه شد.
 )مغالطٔه ایهام انعکاس(                       همٔه محاکمه شوندگان در این دادگاه، متهم به اختالس اند.

                                                        پس: آقای م. الف متهم به اختالس است.

این استدالل غلط به صورت زیر )شکل دوم( نیز قابل صورت بندی است:
                    آقای م.الف را در این دادگاه محاکمه کرده اند.

                  همٔه افراد متهم به اختالس را در این دادگاه محاکمه کرده اند.

                  پس: آقای م.الف متهم به اختالس است.

5  )مربوط به درس چهارم( تعریف؛ اختالف نظر انسان ها دربارٔه سعادت به تعریف های مختلف 
پولدار  را  سعادت  یکی  می داند؛  مدرک  داشتن  را  سعادت  یکی  مثالً  بازمی گردد.  سعادت  از  آنها 
به  را  تعریف  اهمیت  این سؤال  لذا  بودن می داند و ...  آن را در راه خدا  شدن می داند و دیگری 

دانش آموزان نشان می دهد.
6  )مربوط به درس دهم( مغالطه در اثر عوامل روانی )در تصویر به صورت درشت نوشته شده 
است( »هندوانه 400« و به صورت ریز نوشته شده است: »نیم کیلو«. این کار باعث می شود مشتریان 
در نگاه اول اشتباه کنند و گمان کنند که هندوانه ها زیر قیمت بازار هستند و خودروی خود را متوقف 
کنند. این کار را می توان مغالطٔه بزرگ نمایی و کوچک نمایی دانست. همچنین از آنجا که حس طمع 
افراد را در خریدن هندوانه ارزان قیمت تحریک می کند، می تواند مغالطٔه توسل به احساسات نیز به 

شمار آید1.
به مثالی دیگر در این زمینه توجه کنید:

چنان که در تصویر صفحه بعد مالحظه می کنید، عبارت »طرح رایگان« مشتری را جلب می کند و 
سپس به وی گفته می شود که اگر می خواهید چهار قلم ظروف شیشه ای به شما به صورت رایگان 

1ــ در کتاب های منطق چاپ 1397 این تصویر به انار تغییر یافته است.
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داده شود، باید یک ظرف دیگر را به قیمت مناسبی 
بخرید. معموالً مشتری این معامله را می پذیرد. بدین 
ترتیب شرکت مذکور، ظروف شیشه ای مرجوعی و 
می دهد!  شما  به  هدیه  عنوان  به  را  خود  مشکل دار 
اجناس  از  یکی  تا  می کند  ترغیب  را  شما  عالوه  به 
حالت  در  که  حالی  )در  بخرید!  نیز  را  آنها  خوب 
و  نمی کردید  خرید  آن شرکت  از  اصالً  شاید  عادی 
نیازی به خریدن آن ظرف نداشتید(. بدین ترتیب این 
شرکت هم سود می کند و هم نوعی تبلیغ برای کاالی 
این طرح، »طرح  به هر حال مسلماً  اما  او می شود. 

رایگان« نیست!

به تصویر روبه رو توجه کنید:
قیمت زرد آلو در نظر اول 2000 تومان است؛ اما 

اگر دقت کنید، قیمت آن 3500 تومان است!

همچنین گاه جنس مرغوب )مانند انگور یا موز( را 
با قیمتی مناسب نشان خودروهای عبوری می دهند، 
اما پس از توقف متوجه می شوید که قیمت ذکر شده 
با  مرغوب  جنس  و  است  غیرمرغوب  جنس  برای 

قیمت بیشتری عرضه می شود.
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منطق، ترازوی اندیشه
درس نخست 

  مدت زمان پیشنهادی  
به  تنظیم کنید و  ابتدای سال تحصیلی طرح درس خود را  به دلیل محدودیت زمان تدریس، در 

مطالبی که برای مطالعٔه آزاد تدوین شده اند، در درجٔه دوم توجه نمایید.
یک جلسه تا سر تصور و تصدیق: آشنایی کلی با منطق و چشم اندازی از درس.

یک جلسه تا پایان درس و حل تمرین های تکمیلی.

 اهداف کلی درس
  عالقه مند کردن دانش آموزان به درس منطق

  آشنایی با علم منطق و کاربردهای آن در زندگی
  ملموس کردن و نشان دادن برخی از کاربردهای منطق در زندگی

  معرفی دو بخش اصلی منطق

 اهداف جزئی درس
  آشنایی با خطای اندیشه )مغالطات(

ذهن  بر  حاکم  قوانین  منطق  علم  آن:  کاربردهای  و  منطق  علم  ماهیت  دربارٔه  نکاتی       آموختن 
ماست؛ علمی کاربردی و نیازمند کسب مهارت است؛ در همٔه علوم کاربرد دارد.

 آموختن تفاوت تصور و تصدیق
  آشنایی با تعریف و استدالل

  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزادند و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:
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  استاد و شاگرد
این حکایت به پروتاگوراس سوفسطایی معروف یونان نسبت داده شده است و در کتاب های منطقی 

مختلفی از جمله منطق صوری دکتر خوانساری )در بخش قیاس ذوحدین( ذکر شده است.
  پاسخ به سؤاالت حکایت ص3و4

استاد از مغالطٔه ذوحدین جعلی )دایلّمای کاذب( استفاده کرده است. او این گونه استدالل می کند:
اگر دادگاه به نفع من رأی دهد )بر اساس حکم دادگاه( باید پول من پرداخت شود.

اگر دادگاه به نفع من رأی ندهد )بر اساس قرارداد( باید پول من پرداخت شود.
چنان که می بینید مبنای وی در مورد اول »حکم دادگاه« است؛ اما در مورد دوم مبنای خود را 
عوض کرده است و دیگر به حکم دادگاه اهمیت نمی دهد! و این بار مبنای وی »قرارداد« است. بدین 

ترتیب وی با تغییر مبنای خود، در هر بار فقط قسمتی را که به نفع اوست، می پذیرد.

شاگرد وی نیز برای نشان داده مغالطٔه استاد، مشابه استدالل وی را انجام می دهد و این بار دو 
حالت دیگر را که به نفع خود اوست انتخاب می کند.

از دانش آموزان بخواهید که قاضی این دادگاه باشند و هر بارکه نظری مطرح کردند شما نظر مخالف 
را مطرح کنید تا متوجه جالب بودن این مغالطه بشوند. توجه کنید که طرح این مغالطه معروف جهت 
خواندن  بدون  آنها  از  برخی  تشخیص  دشواری  و  مغالطات  اهمیت  به  دادن  توجه  و  انگیزه  ایجاد 
منطق است، لذا پاسخ آن را در انتهای سال به دانش آموزان بگویید و نیازی به آموزش دادن مغالطٔه 

ذوحدین جعلی و نکات مربوط به آن در کالس نیست.
استفاده از مغالطه برای نشان دادن مغالطٔه طرف مقابل یکی از راهبردهای مبارزه با مغالطه است. 
بدین جهت خوب است مطالب صفحه 113 کتاب »راهبرد مواجهه با مغالطات در زندگی« را بخوانید 

تا در این باره اطالعات بیشتری داشته باشید.
 مثال دیگر برای استفاده از مغالطه در مقابل مغالطه:

پشت  و  بگویی  راست  اگر  زیرا  نشو!  سیاست  وارد  »پسرم،  کرد:  سفارش  فرزندش  به  مادری 
پرده های حکومت را افشا کنی، مردم از تو ناراحت می شوند. و اگر دروغ بگویی، خداوند از تو 

 حق با من است                                      حق با من است                                     
براساس حکم دادگاه                                          بر اساس قرارداد

                                     حق با من نیست                                          حق با من نیست    
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ناراحت خواهد شد«.
پسر از همین شیوه استفاده کرد و به مادرش پاسخ داد: »مادر، بگذار وارد سیاست  شوم؛ زیرا اگر 
راست بگویم خداوند از من راضی خواهد شد و اگر دروغ بگویم، مردم از من راضی خواهند شد«.

  منطق در بازار
اصطالحات  از  مجموعه ای  آموختن  منطق،  آموختن  دهد،  نشان  که  است  آن  دوم  حکایت  هدف 
بیان این  به  بر اساس قواعدی می اندیشد، منطق  به طور طبیعی  بلکه از آنجا که ذهن انسان  نیست؛ 
قواعد می پردازد تا بهتر و درست تر فکر کنیم و نه آنکه منطق دان به نحو دیگری می اندیشد که مردم 
عادی آن گونه نمی اندیشند. بنابراین، این حکایت بیانگر آن است که منطق کارکرد طبیعی ذهن ماست.

همچنین این حکایت تذکر می دهد که خودمان را در اصطالحات و تعریفات منطقی غرق نکنیم و در همه حال 
متوجه کاربرد و استفادهٔ صحیح از علمی که می خوانیم، )منطق( باشیم.

  منطق و سیر گسترش آن
هدف از کادر ستاره دار »منطق و سیر گسترش آن« آشنایی دانش آموزان با سیر پیشرفت علم منطق 
است و اینکه بدانند منطق علمی به روز و پر کاربرد است؛ نه علمی قدیمی و مربوط به زمان ارسطو. برخی 
از بخش های دیگر کتاب مانند صفحه 99 )الکترونیک و مدارهای منطقی1( یا صفحه92 )جست وجو 
در اینترنت به کمک عملگرهای منطقی( نیز به همین منظور طراحی شده اند. توصیه می شود بر اساس 

کادرهای ستاره دار، فعالیت هایی تکمیلی برای دانش آموزان عالقه مند طراحی شود.

 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های 
دانش آموزان

دانش آموزان در زندگی خود، اصطالحات »استدالل« و »تعریف« را شنیده اند و به صورت 
اجمالی با آنها آشنا هستند، گرچه در این درس به صورت دقیق تر با آنها آشنا می شوند.

دانش آموزان در درس ریاضی پایٔه نهم، فصلی با عنوان »استدالل« داشته اند.
همچنین با اصطالحات »ذهن انسان«، »اندیشیدن« )فکر کردن(، »خطای اندیشه« و »درک 

کردن« آشنا هستند و نیازی به توضیح بیشتر این مفاهیم در کالس نیست.

اصطالحات
مغالطه )سفسطه(؛ تصور؛ تصدیق؛ تعریف؛ استدالل جدید درس

1ــ عنوان این بخش در کتاب منطق چاپ 1397 به »منطق و هوش مصنوعی« تغییر یافته است.
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کتاب منطق از سال گذشته، دیگر در کنار کتاب فلسفه تدریس نمی شود و لذا مباحث مشترک میان 
منطق و فلسفه مانند اهمیت فکر و تعقل در انسان به درس فلسفه منتقل شده است و نیازی به طرح 

آن در کالس منطق نیست.

  نکات آموزشی و شیوۀ تدریس  

الزم است در تأکید و تمرکز بر مطالب مختلف، به محدود بودن زمان کالس و ساعات تدریس منطق 
بودن  منطق، وسیع  اهمیت  مانند  مطالب درس نخست،  از  بسیاری  توجه شود.  در سال تحصیلی 
حوزٔه کاربرد آن و... در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان تکرار خواهند شد. هدف اصلی 
این درس به جز ایجاد انگیزه و عالقه در دانش آموزان، آموزش دو بخش اصلی منطق، یعنی تعریف 

و استدالل است که به نظر می رسد درک آن برای دانش آموزان به راحتی صورت خواهد گرفت.
 منطق ترازوی اندیشه

مغالطه )Fallacy( و سفسطه )Sofistary( معموالً در کتاب های منطقی به یک معنا به کار می روند. 
مغالطه در عرف به معنای حّقه و کلک عمدی است؛ اما در منطق به هرگونه خطای در فکر )اندیشه(، 

مغالطه گفته می شود. بنابراین هر اشتباهی در منطق نوعی مغالطه به شمار می آید.
تعریف ذکر شده از منطق در کتاب )علمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است، منطق نام 
دارد(، ترجمٔه عبارت مشهور »المنطق آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء فی الفکر« است 

که نوعی تعریف به غایت به شمار می آید.
 حکایت استاد و شاگرد

پیشنهاد می شود حکایت صفحٔه 3 را بیان کنید )جهت توضیحات مربوط به این حکایت به بخش 
»مباحثی برای مطالعٔه آزاد« مراجعه نمایید(.
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 تذکر آموزشی
دانش آموزان  عهدٔه  به  را  حکایت  در  شده  مطرح  سؤاالت  پاسخ  یافتن  می شود  پیشنهاد  )یک( 
بگذارید و به عنوان فعالیت اضافی در نظر بگیرید. این داستان معموالً ذهن دانش آموزان را درگیر 
می کند و تا مدت ها در آنها نوعی عالقه به منطق ایجاد می کند. )حتی می توانید پاسخ این سؤاالت را 

به اواخر سال تحصیلی موکول کنید(.
)دو( بهتر است برای طرح این مغالطه در کالس کمی دقت کنید و از تابلوی کالس استفاده نمایید 
تا مطلب به خوبی برای دانش آموزان تفهیم شود و متوجه حیرت انگیز بودن آن بشوند. توجه شود 
که اگر این داستان به درستی مطرح نشود، جذاب نخواهد بود )هنگام طرح مغالطه، به پاسخ آن اشاره 

نکنید(.
 خالصۀ مطالب کتاب تا صفحۀ 7 عبارت اند از:

در این صفحات به چند نکتٔه مختلف اشاره شده است که خالصٔه آنها به صورت دسته بندی شده 
عبارت اند از:

الف( منطق برای جلوگیری از خطای ذهن پدید آمده است.
ب( به خطای ذهن به معنای عام آن مغالطه )سفسطه( می گویند.

ج( مغالطات مانند بیماری هایی هستند که برای پیشگیری یا درمان آنها، نیازمند شناخت آنها هستیم.
د( علم منطق قوانین حاکم بر ذهن ما را بیان می کند )قوانین منطقی، قواعد طبیعی ذهن ما هستند 

که کشف شده اند، نه اختراع(.
هـ( دانستن منطق به ذهن کمک می کند تا در روندی که به طور طبیعی طی می کند، دچار اشتباه نشود.

و( منطق علمی کاربردی و نیازمند کسب مهارت است؛ مانند رانندگی یا دوچرخه سواری.
ز( منطق علمی ابزاری )علمی آلی( است، نه علمی که حقایق هستی را بیان می کند. به عبارت دیگر 
مانند  و  کنترلی خودرو است  مغازه داران و سیستم های  ترازوی  و  بنایی  )تراز(  مانند شاقول  منطق 

مصالح ساختمانی یا مواد غذایی یا موتور اتومبیل نیست.
ح( منطق در همٔه رشته ها و همٔه بخش های زندگی ما کاربرد دارد و تنها مخصوص رشتٔه فلسفه نیست. 

ما هر روزه با استدالل ها و تعریف های مختلفی مواجه می شویم که الزم است آنها را ارزیابی کنیم.
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 حیطۀ کاربرد منطق
حیطٔه کاربرد منطق در کل زندگی ما و در همٔه رشته های تحصیلی است و تنها به فلسفه اختصاص 
تمامی  در  منطق  اهمیت  درک  با  تا  کنید  تشویق  را  دانش آموزان  تحصیلی،  سال  طول  در  ندارد. 
رشته ها و نیز در زندگی روزمّرٔه خود، به مطالعه در این زمینه ادامه دهند. به کمک منطق می توان به 
جای در افتادن در جنجال های مختلف در فضای خانواده یا در میان دوستان یا در رسانه ها، سریعاً 

به ریشٔه حقیقی اختالف پی برد.
پرورش تفکر سنجشگرانه یک مهارت است که با تمرین و تکرار به دست می آید نه با خواندن و 
حفظ کردن مطالب. با تمرین های داده شده و هدایت دانش آموزان می توان مهارت آنها را افزایش 

داد.
بخش  به  این حکایت  توضیحات  کنید )جهت  مطرح  در کالس  را  دوم  تا حکایت  است  مناسب 

»مباحثی برای مطالعٔه آزاد« مراجعه کنید(.

  دو بخش اصلی منطق:تعریف و استدالل
هدف از مطالب صفحٔه 7 تا پایان درس، آموزش دو بخش اصلی منطق، یعنی تعریف و استدالل 

است. بدین منظور، ابتدا تصور و تصدیق آموزش داده شده است.

برای  )وسیله ای  اسطرالب  از  تصویری 
محاسبات نجومی در زمان گذشته(

 نکتۀ 1
این  »اسطرالب«  دربارٔه  پرسش  از  هدف  که  شود  توجه 
بلکه هدف  تعریف کنید؛  برای دانش آموزان  آن را  نیست که 
آن است که دانش آموزان بفهمند که از برخی مفاهیم تصوری 
طریق  این  از  تا  دارند.  تصور  مفاهیم  از  برخی  از  و  ندارند 
اسطرالب(  )مانند  مجهول  و  سیمرغ(  )مانند  معلوم  تصور  با 
دربارٔه  خودشان  که  بخواهید  آنها  از  می توانید  شوند.  آشنا 

اسطرالب اطالعاتی جمع آوری کنند.
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  نکتۀ 2
هدف از طرح مبحث تصور و تصدیق، توجه به تفاوت »مفاهیم« و »قضایا«ست تا از این طریق دو 

بخش اصلی منطق؛ یعنی »تعریف« و »استدالل« به دانش آموزان آموزش داده شود.
  مالک تشخیص تصور از تصدیق: در صورت تمایل، دبیر می تواند دربارٔه علم و اقسام آن 

پیش از بحث تصور و تصدیق سخن بگوید:
                علم حضوری

                                                       معلوم

مجهول
        

تصوری
                                 

          علم حصولی

علم

معلوم
       

 تصدیقی 
                                        

                                                    مجهول

می توان به دانش آموز گفت که اگر عبارتی که متضمن حکمی نباشد و خبری نباشد؛ تصور است. 
مانند: میز، میز کالس درس

و جملٔه خبری صادق، تصدیق است. )تصدیق »مرکب تام خبری صادق« یا »قضیٔه صادق« است. 
اما در این درس دانش آموزان هنوز با قضیه و تعریف آن آشنا نشده اند(.

دبیران محترم توجه داشته باشند که موارد زیر باالتر از سطح مورد انتظار کتاب بوده و نباید تدریس 
شوند یا از آنها سؤال طرح شود:

حیطۀ فراتر از کتاب در بحث تصور و تصدیق
  مقدم و تالی جمالت شرطی، تصورند، نه تصدیق.

   جمالت انشایی تصورند، نه تصدیق )گرچه در این کتاب تصدیق با قضیه یعنی جملٔه خبری یکی گرفته 
می شود، ولی تأکید بر تصور بودن جمالت انشایی و پرسیدن سؤال از این نکته لزومی ندارد(.

  بررسی این مطلب که هر تصدیق از سه جزء تشکیل می شود یا چهار جزء؟ و آیا تصدیق حقیقی همان 
حکم است؟

 در تاریخ منطق، تصدیق به اشتراک لفظ دو معنا داشته است: 
2  اذعان به صدق قضیه. ١  قضیه؛         
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طراحان  نیست.  دانش آموزان  برای  تصدیق  و  قضیه  تفاوت  ذکر  به  نیازی  کتاب،  این  سطح  در 
سؤاالت امتحانی الزم است، از قضایایی سؤال طرح کنند که جملٔه خبری صادق باشد. بنابراین با 

توجه به مالحظٔه فوق:

تصدیق1 = جملٔه خبری = قضیه = ادراک به همراه حکم

همچنین در سطح این کتاب مفاهیم زیر معادل یکدیگرند 2:

تصور = مفهوم = معنا = صورت ذهنی = ادراک سادٔه بدون حکم

  فرق تصور و تصویر
معموالً دانش آموزان در ابتدا »تصور« را با »تصویر« اشتباه می گیرند. به عنوان مثال تصور آنها 
از انسان، موجودی است که دارای دو پا و دو دست است؛ در صورتی که این تصویر انسان است. 
تصور حقیقی انسان همان »حیوان متفکر« )حیوان ناطق( است که در تعریف وی ذکر می شود. برای 
متوجه کردن دانش آموزان به این نکته مناسب است از مفاهیم انتزاعی که دارای تصویر نیستند نیز 

مثال هایی مطرح شود؛ مانند تصور عدم، تصور واجب بودن، حرام بودن و ... .
اشتباه کردن میان تصور و تصویر در این درس چندان اهمیت ندارد؛ اما در بحث تعریف، الزم 
است به این نکته توجه کنند که در تعریف، قصد روشن کردن تصورهای نامعلوم را داریم، نه لزوماً 

واضح کردن تصویرهای نامعلوم.
 تعریف و استدالل

در ادامٔه درس دو بخش اصلی منطق؛ یعنی تعریف و استدالل معرفی شده اند. 
صورت بندی استدالل مربوط به استخر )صفحه 9(:

اگر شنا بلد نباشید، وارد شدن به قسمت پرعمق استخر خطرناک است.
من شنا بلد نیستم.

پس: وارد شدن به قسمت پرعمق استخر برای من خطرناک است.

1ــ دقیق تر آن است که تصدیق را جملٔه خبری صادق )قضیٔه صادق( بدانیم؛ اما در سطح این کتاب به این تفاوت توجه نمی شود.
2ــ نک: خوانساری، محمد، منطق صوری، مبحث کلیات.
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صورت بندی استدالل بلیط الکترونیکی )صفحه 9(:
بلیط های الکترونیکی به سرعت عمل می کنند و دیگر نیازمند منتظر شدن برای دریافت مابقی 

پول خود نیستیم.
پرداخت هزینٔه اتوبوس با بلیط های الکترونیکی ارزان تر از پرداخت وجه نقد است.

هرچه سریع تر و ارزان تر به هدفمان برسیم، در وقت و هزینه مان صرفه جویی کرده ایم.

پس: بلیط های الکترونیکی در وقت و هزینٔه ما صرفه جویی می کنند.
  تذکر

صورت بندی استدالل های باال برای اطالع دبیران است و در این قسمت از کتاب، مطرح کردن 
آن در کالس توصیه نمی شود.

  پس از پایان یافتن درس نخست خوب است با مراجعه به فهرست کتاب درسی، دو بخش اصلی 
منطق و مباحث مربوط به هر یک از این دو بخش را برای دانش آموزان مشخص کنید:

تعریف: بخش دوم و سوم کتاب درسی )درس دوم تا چهارم(
استدالل: بخش چهارم تا ششم کتاب درسی )درس پنجم تا نهم(

  توضیح دیاگرام صفحۀ 9
دربارهٔ این دیاگرام به توضیح دوخطی باالی آن توجه کنید. دانش آموزانی که بدون خواندن توضیح 
دو خطی باالی دیاگرام به آن نگاه می کنند گاه دچار اشتباه می شوند. این دیاگرام بیان می کند که به 
کمک تعریف، از تصورهای معلوم، به شناخت تصور مجهول دست می یابیم و به کمک استدالل از 
تصدیق های معلوم به کشف تصدیق مجهول می رسیم. این دیاگرام تصویری از عبارت معروف »الفکر 

ترتیب امور معلومة للتأدی الی مجهول1« است.
همچنین باید توجه داشت که هر یک از علم و جهل می توانند به تصور و تصدیق تقسیم شوند:

  
                                        تصور )معلوم(              تصور )مجهول(

                             علم                              جهل
                                       تصدیق )معلوم(              تصدیق )مجهول(

1ــ فکر کردن، مرتب کردن امور معلوم برای دست یافتن به امور مجهول است.
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منطق نگاری دو بخشی و ُنه بخشی
شیوه نگارش کتاب های منطقی به دو صورت نُه بخشی و دو بخشی است. در شیؤه نگارش نُه 

بخشی، کتاب منطق از نه بخش مجزا به صورت زیر تشکیل می شود:
کلیات خمس،  مقوالت عشر،  قضیه،  قیاس،  برهان،  جدل،  مغالطه،  خطابه،  شعر

کتاب ُارگانون )َارغنون( ارسطو و شفای ابن سینا بر اساس این شیوه نگاشته شده اند. 
در شیوهٔ نگارش دو بخشی، کتاب منطق همانند دیاگرام صفحٔه 9، از دو بخش تعریف و استدالل 
تشکیل می شود و صناعات خمس، به صورت بخشی ضمیمه ای مطرح می شود. در این شیوه، 
مبحث الفاظ و مفاهیم، مقدمٔه مبحث تعریف هستند و مبحث قضایا و احکام آنها، مقدمٔه مبحث 
استدالل به شمار می آیند. ابن سینا در اشارات از شیوهٔ نگارش دو بخشی استفاده کرد و پس از 

وی بسیاری از کتاب ها به این شیوه نگاشته شدند. 
همان طور که گفته شد، این دو شیوه تنها مربوط به نگارش کتاب های منطق اند و از نظر محتوا 
تفاوت چندانی میان این دو شیؤه نگارشی وجود ندارد. کتاب منطق دبیرستان بر اساس منطق 
دوبخشی تألیف شده است که بحث مغالطات در آن از حالت ضمیمه ای خارج و به داخل مباحث 

منطقی منتقل شده است.

دقت خود را بیازمایید
مهارت در منطق، نیازمند افزایش دقت است. با پاسخ دادن به پرسش های زیر دقت خود را 

بسنجید:
یک( پدر مریم دو پسر و دو دختر دارد:

حمید، حمیده، سعید و ....
قاعدتاً نام فرزند چهارم وی چیست؟

دو( در یک مسابقٔه دو شرکت کرده اید و دومین نفر را پشت سر گذاشته اید. به چه مقامی دست 
یافته اید؟١

1ــ پاسخ: یک( مریم؛ دو( نفر دوم.
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معمای فکری
پله  روی  هم  سر  پشت  نفر  سه  است.  قرمز  آن  تای  دو  و  آن سفید  سه تای  که  داریم  کاله  پنج 
نشسته اند. هر کس فقط افراد جلوی خود را می بیند و اجازه ندارد به پشت سرش نگاه کند. سه 
کاله از پنج کاله را از پشت سر، بر سر این افراد می گذارند و دو کاله دیگر را مخفی می کنند. 

حال از این افراد می خواهند که بدون نگاه کردن به کاله خود، رنگ آن را تشخیص دهند.
باعث  حرف  این  دهم.  تشخیص  نمی توانم  می گوید:  است،  نشسته  سوم  پله  روی  که  فردی 
می شود که نفر دوم بگوید: رنگ کاله من سفید است. نفر اول با شنیدن این مطلب می گوید: 

رنگ کاله من قرمز است.
اگر تشخیص نفر اول و دوم صحیح باشد، آنها با چه استداللی به این نتیجه رسیده اند؟

تمرین صفحه 8: از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید1:
تصور: مرغ، سیمرغ افسانه ای، گرگ.

تصدیق: سیمرغ افسانه ای است. عاقبت گرگ زاده گرگ شود.
تمرین صفحه10: مشخص کنید که کدام یک از موارد زیر تعریف و کدام یک استدالل هستند:

موارد 1 و 3 استدالل و موارد 2 و 4 تعریف هستند.

پاسخ فعالیت های کالسی

پاسخ فعالیت های تکمیلی

سؤال1        چیست    تعریف                        چرا  استدالل
در پاسخ به »... چیست؟« در مواردی نوع و در مواردی تعریف بیان می شود. به عنوان مثال:

اگر بپرسیم: احمد چیست؟ در پاسخ می گوییم »انسان«
و اگر بپرسیم: انسان چیست؟ در پاسخ تعریف انسان را بیان می کنیم.

1ــ پاسخ این فعالیت بر اساس کتاب منطق چاپ 1397 به صورت زیر است:
تصور: سیمرغ ، دانا.

تصدیق: سیمرغ پرنده ای افسانه ای است، توانا بود هرکه دانا بود.
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به همین دلیل در سؤال پرسیده شده است که »چیست« با چه مبحثی ارتباط دارد و پرسیده نشده 
است که در پاسخ به سؤال از »چیست« چه چیزی ذکر می شود. 

پاسخ به این سؤال آن است که »چیست« با مبحث تعریف ارتباط دارد و »چرا« با مباحث استدالل 
ارتباط دارد.

سؤال 2 : تصدیق: منطق معیار تفکر است؛ تصدیق بخشی از علم است؛ کوه سهند مرتفع است.
تصور: منطق، کوه سهند، ارتفاعات کوه سهند.

سؤال 3: سؤال از متن درس طرح شده است. هدف از این سؤال جلب توجه دانش آموزان به 
چهار نکتٔه زیر است:

الف( منطق قانون طبیعی ذهن ماست و اختراع یا قرارداد اجتماعی نیست )صفحه  4(. این مطلب 
در صورت سؤال یادآوری شده است.

زیرا ذهن در  منطق هستیم؛  نیازمند خواندن  قانون طبیعی ذهن ماست،  منطق  آنکه  با وجود  ب( 
به  قادر  مفاهیم تخصصی  تعریف  یا  پیچیده  با استدالل های  و در مواجهه  دارد  قرار  لغزش  معرض 

تشخیص سریع اشتباهات نیستیم )صفحه4(.
ج( استفاده از منطق نیازمند به دست آوردن نوعی مهارت است و بدون تمرین و ممارست نمی توان 

به صورت مناسب و به موقع از آن استفاده کرد )صفحه4(.
د( هر علمی به صرف خواندن مفید نیست و باید در عمل از آن استفاده کرد. بدین جهت به صرف 
خواندن کتاب های منطقی و بدون استفاده از آن، از خطا مصون نمی مانیم )این مطلب در متن درس 

نیست و می تواند توسط دبیر بیان شود(.
هـ( گاهی انسان تحت تأثیر عوامل روانی و احساسی قرار می گیرد و عواطف و احساسات وی بر 

عقل او سایه می افکند )این مطلب در متن درس نیست و می تواند توسط دبیر بیان شود(.

 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
١  با جست وجو در اینترنت، نام منطق دانان بزرگ اسالمی تا قرن هشتم هجری و یکی از آثار 

مهم آنها را بگویید.
پاسخ:

قرن دوم: کندی؛ قرن سوم: فارابی؛ قرن چهارم: ابن سینا؛ قرن پنجم: ابن سهالن ساوی؛ قرن 
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کاتبی  خونَجی،  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  فخررازی،  هفتم:  قرن  سهروردی؛  ابن رشد؛  ششم: 
قزوینی، ارموی، ابهری؛ قرن هشتم: عالمٔه حلی، قطب الدین رازی، تفتازانی.

2  معانی کلمات مشخص شده را بیان کنید و بگویید کدام یک به معنای اصطالحی است که در 
منطق به کار می رود )این تمرین می تواند برای مبحث اشتراک لفظ که در درس دوم ذکر شده است، 

زمینه سازی کند و دانش آموزان را به کاربردهای مختلف یک اصطالح حساس نماید(:
برای رانندگی تصدیق داری؟   )پاسخ: »تصدیق« به معنای مدرک، گواهی نامه و تأییدیه است(.

تصدیق غیر از تصور است   )پاسخ: »تصدیق« به معنای اصطالح منطقی آن است(.
تو هم حرف مرا تصدیق می کنی؟   )پاسخ: »تصدیق« به معنای تأیید است(.

بیا که توبه ز لعل نگار و خندٔه جام   حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق  )پاسخ: »تصدیق« به 
معنای تأیید و قبول است(.

3  در عرف، »  بی منطق بودن  « به چه معناست؟
پاسخ:

در عرف به معنای نامعقول بودن، ناسازگار و ضد و نقیض حرف زدن، بی ربط حرف زدن، بی دلیل 
حرف زدن و... است.

همچنین در عرف، عباراتی نظیر »منطق این کار چیست؟« به معنای سؤال در مورد اصول و اهداف 
آن کار است. لذا »غیرمنطقی بودن« به معنای بی مبنا و بی هدف بودن نیز می باشد.

تبلیغات، رسانه ها، روزنامه ها و مجالت و ...  که در  4  در طول سال تحصیلی، در صورتی 
مصداق هایی برای مغالطاتی که می خوانید، بیابید و به کالس بیاورید، نمرٔه اضافی برای شما در نظر 

گرفته می شود.
5  تعدادی از مغالطات کتاب »مغالطات« نوشتٔه علی اصغر خندان را انتخاب کنید و هر دانش آموز 
را موظف کنید تا در مورد دو مغالطه تحقیق نماید و در صورت وجود فرصت، آن را در کالس ارائه 

کند.
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عبارت ذکر شده در صفحٔه عنوان از کتاب اساس االقتباس خواجه نصیرالدین طوسی )که کتابی 
به زبان فارسی است( انتخاب شده است. این عبارت اهمیت مغالطٔه اشتراک لفظ را بیان می کند.

 طراحی آموزشی بخش دوم   
این بخش با معرفی رابطٔه میان ذهن، زبان و خارج آغاز می شود و با ذکر چند مثال نشان می دهد 
که خطای در هر یک از این حوزه ها می تواند در حوزٔه دیگر تأثیر داشته باشد. همچنین از طریق 
ارتباط میان ذهن و زبان حیطٔه درس دوم و از طریق رابطٔه میان ذهن و خارج، حیطٔه درس سوم 

معرفی می شوند. 
در درس دوم پنج مغالطه در حیطٔه آموزش داده شده است و نحؤه استفاده از این نسبت ها در 

طبقه بندی مفاهیم بیان شده زبان به دانش آموزان معرفی شده است. 

بخش دوم 

که  است  منطق دان  وظیفهٔ  حداقل  این  حقیقت  در 
قرار  متفکرین  راه  جلوی  در  زبان  که  را  دام هایی 

داده است، نشان دهد.
                                                        )گوتلوپ فرگه(
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در درس سوم رابطٔه مفهوم و مصداق ذکر شده و مفاهیم کلی و جزئی معرفی شده اند. همچنین 
بر اساس مصادیق میان دو مفهوم، نسبت های چهارگانه )تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق و 
عموم و خصوص من وجه( است. بدین ترتیب دانش آموز آمادٔه فراگیری مبحث تعریف در بخش 

سوم کتاب می شود.

رابطه مفهوم و مصداق

زبانمصداق خارج لفظ

ذهن

رابطه لفظ و معنا

مفهوم  معنا

⇔  درس دوم درس سوم  ⇔

در این بخش ارتباط میان ذهن، زبان و خارج نشان داده شده است تا از این طریق مشخص شود 
که خطای در هر بخش منجر به خطای در بخش دیگر می شود. 

وجود لفظی، ذهنی و خارجی
ارتباط میان زبان، ذهن و خارج، در کتاب های منطق تحت عنوان ارتباط وجود کتبی و وجود 

لفظی با وجود ذهنی و وجود خارجی بیان شده است.
وجود کتبی     وجود لفظی       وجود ذهنی      وجود عینی )خارجی(

در سطح این کتاب، وجود کتبی و لفظی تحت عنوان حیطٔه زبان مطرح شده اند و چهار مرتبٔه 
فوق به سه حیطٔه زیر تقلیل یافته اند:

 عالم خارج )وجود خارجی( عالم زبان )وجود کتبی و لفظی(عالم ذهن )وجود ذهنی( 
بر این اساس، در این کتاب هر دو خطای در کتابت و خطای در تلفظ، خطای زبانی معرفی 

شده اند.

 آنچه در این بخش می خوانیم )ص 22(
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در این درس تعمدًا از اصطالحات »عالم« ذهن، »عالم« زبان و »عالم« خارج استفاده نشده است تا 
از بحث های فرعی و غیر الزم فلسفی در این زمینه در کالس جلوگیری شود. بدون استفاده از کلمٔه 
»عالم« به راحتی می توان ارتباط لفظ، ذهن و خارج را به دانش آموزان منتقل نمود و به دانش آموز 
ما  ذهن  در  باعث خطای  لفظ،  اشتراک  مانند  می آیند،  پدید  زبان  در  که  که خطاهایی  داد  توضیح 
می شوند و یا یک خطای ذهنی مثالً در یادنگرفتن تفاوت تصور و تصدیق یا تعریف و استدالل از 

یکدیگر، باعث خطا در حل کردن تمرین های درس )خطای خارجی( می شود.
١  خواب خوبی دیدم.

)مربوط به حیطٔه ذهن: خواب دیدن در ذهن ما اتفاق می افتد و نه در خارج(.١ 
2 »خواب« چهار حرف دارد.

)مربوط به حیطٔه زبان: دربارهٔ خود لفظ صحبت شده است نه معنای آن(.
3  وقتی زنگ زدی خوابیده بودم.

1ــ در رؤیای صادقه نفس با عالم غیب متصل می شود و این نوع خواب را نمی توان امر ذهنی صرف دانست. اما در خواب های پریشان 
و خواب هایی که تنها در عالم خیال متصل رخ می دهند، خواب دیدن فرایندی ذهنی است.

خارج
مصداق 

زبان
لفظ

ذهن
مفهوم
معنا

درخت

)مربوط به حیطٔه خارج: دربارٔه عملی خارجی 
)مثالً  ذهن  از  خارج  در  است.  شده  صحبت 

رختخواب( می خوابیم و بیدار می شویم(.
ارتباط  بهتر  فهم  برای  شده  رسم  تصویر 
به  تا  است.  خارج  و  زبان  ذهن،  حیطٔه  سه 
معنا  و  لفظ  مباحث  که  نشان دهد  دانش آموزان 
)که در درس دوم می خوانند( و مفهوم و مصداق 
)که در درس سوم می خوانند( چگونه با یکدیگر 

ارتباط دارند و چرا در کتاب منطق مطرح شده اند. برای تصویر کردن خارج، از یک درخت و برای 
زبان )وجود کتبی( از نوشتٔه »درخت« و برای ذهن از تصویر یک درخت در ذهن استفاده شده است.

رابطٔه زبان با ذهن      رابطٔه لفظ و معنا )درس دوم(
رابطٔه ذهن با خارج    رابطٔه مفهوم و مصداق )درس سوم(
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  تذکر
ممکن است دانش آموزان با دیدن تصویر صفحه12 دچار اشتباهات زیر شوند که در این صورت 
الزم است به آنها تذکر داده شود )در صورتی که دچار اشتباه نشده اند، از ذکر این مطالب در کالس 

خودداری کنید(:
١  تصویر درخت در داخل سر )صفحه12( به صورت نمادین بیانگر وجود مفاهیم در ذهن ما 
است و نباید باعث این اشتباه شود که تصور یا مفهوم همان تصویری از اشیا است که می بینیم )دربارٔه 

خلط میان تصور و تصویر به راهنمای درس نخست مراجعه نمایید(.
2 همچنین نباید این تصور را در دانش آموز ایجاد کند که ذهن همان مغز مادی ما است.

 تذکر
چنانکه در درس نخست بیان شد، گرچه در تفکیک مفاهیم زیر نکات ظریفی وجود دارد، اما در 

سطح این کتاب، موارد زیر معادل یکدیگر هستند:

تصور  =  مفهوم  =  معنا  =  صورت ذهنی  =  ادراک سادٔه بدون حکم  =  مدلول

تفکیک مفهوم از معنا در دایرٔه مربوط به ذهن )در تصویر صفحه12 کتاب( تنها بدین جهت است 
که در مقابل لفظ از »معنا« و در مقابل مصداق از »مفهوم« استفاده می کنیم. 

تصور = مفهوم
مفهوم = آنچه از لفظ فهمیده می شود.
معنی = آنچه از لفظ قصد شده است.
مدلول = آنچه لفظ بر آن داللت دارد.

 تذکر
توجه شود که این بخش جزء بخش های اختیاری کتاب است که هدف آن ارائٔه تصوری کلی از 
جایگاه درس دوم و سوم در کتاب منطق و اهمیت این مباحث در بحث جلوگیری از خطای ذهن 

است. لذا بیش از میزان الزم بر روی آن وقت نگذارید.
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 مدت زمان پیشنهادی 
دو جلسه )حداکثر سه جلسه(

یک جلسه: ارتباط زبان، ذهن و خارج؛ اشتراک لفظ و بارارزشی کلمات در جمالت، حل تمرین
یک جلسه: داللت مطابقه، تضمن و التزام؛ شیوهٔ نگارش کلمات؛ ابهام در عبارات، حل تمرین

 اهداف کلی درس 
  آموختن ارتباط زبان و ذهن )لفظ و معنا(.

  درک اهمیت زبان و نحؤه صحبت کردن و نوشتن عبارات در انتقال پیام و جلوگیری از خطای 
ذهن.

  آموختن چند مغالطه در حوزٔه زبان )الفاظ(.
  آشنایی با انواع سه گانٔه داللت مطابقی، تضمنی و التزامی.

 اهداف جزئی درس 
  توجه به ارتباط میان لفظ و معنا و تأثیر خطای لفظی بر تغییر معنا.

  آشنایی با مغالطٔه اشتراک لفظ.
  آشنایی با مغالطٔه بار ارزشی کلمات.

  آموختن داللت های لفظی سه گانٔه مطابقی، تضمنی و التزامی.
  آشنایی با مغالطٔه توسل به معنای ظاهری کلمات.

 آشنایی با مغالطٔه نگارشی کلمات.
  آشنایی با مغالطٔه ابهام در عبارات.

           لفظ و معنا
درس دوم
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  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
این درس مباحثی برای مطالعٔه آزاد ندارد.

  اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان  

پیش دانسته های
 دانش آموزان

دانش آموزان با اشتراک لفظ در ادبیات آشنا هستند.
دانش آموزان در درس علوم و فنون ادبی )1( پایٔه دهم با جناس تام و ناقص آشنا هستند.

دانش آموزان با عالئم سجاوندی و علت استفاده از آنها آشنا هستند.

اصطالحات جدید درس
مطابقی؛  داللت  جمالت؛  در  کلمات  ارزشی  بار  لفظ؛  اشتراک  مغالطٔه  لفظ؛  اشتراک 
داللت تضمنی؛ داللت التزامی؛ مغالطٔه توسل به معنای ظاهری کلمات؛ مغالطٔه نگارشی 

کلمات؛ مغالطٔه ابهام در عبارات.

  نکات آموزشی و شیوۀ تدریس  
آنچه در این درس اهمیت دارد، توجه به نقش زبان در ایجاد مغالطات ذهنی و اهمیت صحبت کردن 
صحیح است. عبارت ذکر شده از خواجه نصیر طوسی در صفحٔه عنوان این بخش )باید دانست 
که مغالطه به الفاظ...( و عبارت ذکر شده از سهروردی در صفحٔه عنوان بخش هفتم )اختالف در 
عبارات تو را به بازی نگیرد...( هر دو در اهمیت این مبحث هستند. همچنین از کنفسیوس نقل شده 

است که گفته است: »هر ظلمی که بر بشر شده است از ظلم به کلمات بوده است«.
  دسته بندی مثال های درس

در بررسی تمرین ها و مثال های کتاب و مطالبی که دانش آموزان در کالس مطرح می کنند، توجه به 
سه دستٔه زیر اهمیت دارد:

١ برخی از مثال ها مغالطه نیستند و تنها استفاده از اشتراک لفظ یا عالئم نگارشی کلمات و سایر 
مطالبی هستند که در درس دوم مطرح شده اند. مانند تمامی مثال هایی که از اشتراک لفظ در ادبیات 
باید توجه داشت که عناوین فرعی  به همین دلیل  باعث زیبایی سخن می شوند.  استفاده می شود و 

درس دوم به مغالطات اشاره ندارند و تنها در ذیل هر عنوان، مغالطٔه مربوط به آن ذکر شده است.
2 برخی از مثال ها مغالطه نیستند اّما مغالطه خیز هستند. یعنی ممکن است فرد به اشتباه بیفتد 
و خطا کند اّما در اصل هدف از طرح آنها به اشتباه انداختن دیگران نبوده است. به همین دلیل در 
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متفاوتی  برداشت های  امکان چه  زیر  عبارات  »در  مثالً  که  پرسیده شده است  این درس  تمرین های 
وجود دارد« و گفته نشده است که موارد زیر شامل مغالطه هستند.

3 برخی از مثال ها مغالطه هستند. این مورد را در بیشتر طنز ها می توان یافت که به نتیجه گیری 
غلط فرد اشاره شده است و مشخص است که فرد به اشتباه افتاده است.

  مغالطات معرفی شده در این درس
مغالطات معرفی شده در این درس و اسامی دیگر آنها در سایر کتاب ها عبارت اند از:

نام دیگر مغالطه در سایر کتاب هانام مغالطهردیف
مغالطٔه ابهام لغویاشتراک لفظ1
مغالطٔه استفاده از کلمات ارزشیبار ارزشی کلمات2
توسل به معنای تحت اللفظ؛ هرس مصداقیتوسل به معنای ظاهری3
در برخی از کتاب ها در ذیل ابهام ساختاری مطرح می شود.مغالطٔه نگارشی کلمات4

ممارات؛ ادعاهای دو پهلو؛ ابهام معنایی؛ ابهام نحوی؛ در ابهام در عبارات5
برخی از کتاب ها در ذیل ابهام ساختاری مطرح می شود.

 دسته بندی مغالطات
در منطق سنتی سیزده نوع مغالطه در بخش صناعات خمس معرفی می شوند که عبارت اند از:

تقسیم بندی سنتی سیزده گانه از مغالطات
محل وقوعنام مغالطهردیفمحل وقوعنام مغالطهردیف

قضیٔه مفرداخذ غیرذاتی به جای ذاتی8لفظ مفرداشتراک لفظی )٭(1
قضیٔه مفردسوء اعتبار حمل9لفظ مفردابهام در ساختار صرفی2
قیاسمصادره به مطلوب )٭(10لفظ مفردابهام درحرکات و نقطه گذاری )٭(3
قضیهجمع مسائل در مسئلٔه واحد11مرجع ضمیرممارات )٭(4
قیاسسوء تألیف )٭(12لفظ مرکبترکیب مفصل5
قیاسبه کار بردن غیر علت به جای علت )٭(13لفظ مرکبتفصیل مرکب6
قضیٔه مفردایهام انعکاس )٭(7

از میان مغالطات باال، موارد ستاره دار به نحوی در کتاب درسی مطرح شده اند.
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تعداد  مغالطات  می شوند،  منتشر  انتقادی  تفکر  یا  منطق  زمینٔه  در  امروزه  که  کتاب هایی  در 
مشخصی ندارند و بیشتر به صورت موردی نام گذاری می شوند. مانند مغالطٔه مسموم کردن چاه، 
تله گذاری و ... همچنین امروزه دسته بندی مشخصی از مغالطات ارائه نشده است. آنچه در 
این بحث اهمیت دارد، توجه به مغالطه و پرهیز از آن است و نه ایجاد تمایز دقیق میان آنها. لذا 
ممکن است برخی از مغالطات جدید با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند و یک عبارت را بتوان 

در ذیل دو یا چند مغالطه قرارداد. 
جهت مطالعٔه بیشتر دربارهٔ دسته بندی مغالطات می توانید به کتاب های زیر مراجعه نمایید:
عارف، رضا، مغالطه پژوهی نزد فیلسوفان مسلمان، تهران، انتشارات بصیرت، 1389.

مقدمٔه کتاب مغالطات نوشتٔه علی اصغر خندان، قم، بوستان کتاب، 1384.

 تذکر
از آنجا که ممکن است یک عبارت دارای چند مغالطه باشد و در ذیل چند مغالطه قرارگیرد، در 
طراحی سؤاالت تشریحی به توضیح دانش آموزان توجه کنید و در طراحی گزینه های سؤاالت تستی 

دقت نمایید تا دو گزینه صحیح وجود نداشته باشد.

  تفاوت غلط با مغالطه
یک جمله می تواند صادق یا کاذب )غلط( باشد. اّما مغالطه به نتیجه گیری اشتباه از یک استدالل 
غلط(  تعریف  )مثالً  و صحیح  غلط  از اصطالح  تنها  قضایا  و  تعریف  مبحث  در  لذا  می شود.  گفته 
استفاده می شود. اّما اگر این قضیه یا تعریف غلط یا مبهم منجر به نتیجه گیری اشتباه شود، آن را 

مغالطه می نامند.

  اشتراک لفظ
این بحث نیاز به آموزش زیادی ندارد و تنها توجه و تأکید بر آن در کالس کافی است. عبارت 
صفحٔه عنوان بخش دوم از خواجه نصیرالدین طوسی )باید دانست که مغالطه به الفاظ...( نیز بر 

اهمیت مغالطٔه اشتراک لفظ تأکید دارد.



53

 لطیفه بر اساس اشتراک لفظ
بسیاری از لطیفه ها بر اساس اشتراک لفظ پدید آمده اند. معموالً دانش آموزان مثال های خوبی در 
این زمینه مطرح خواهند کرد )گرچه باید مراقب بود که در مطرح کردن طنزها، حرمت کالس حفظ 

شود، و قومیت های مختلف نیز مورد تمسخر قرار نگیرند(. مانند:
 یکی سرش خورد به جدول، نشست و جدول را حل کرد!

 نیمه های شب دوستم به من پیامک داد که می دانی جریان چیه؟ با نگرانی پاسخ دادم: نه! جریان 
چیه؟ جواب داد: جریان مقدار الکتریسیته ای است که از سیم عبور می کند!

دربارٔه اشتراک لفظ، می توان به مثال های خوبی در ادبیات اشاره کرد. گرچه این موارد مصداق 
مغالطٔه اشتراک لفظ نیستند، اما بیانگر اهمیت توجه به اشتراک لفظ در زبان هستند. به عنوان نمونه 

به دو مورد اشاره می شود:

مگیر  خود  از  قیاس  را  نیکان  شیر کار  شیر  نوشتن  در  باشد  گرچه 
بادیه  ندر  ا است  شیر  یکی  یه آن  د گر    شیر  است   اندر   با ن   د آ
می خورد  کآدم  است  شیر  یکی  می خورد آن  کآدم  است  شیر  دگر  وآن 

عمر  همه  می گرفتی  گور  که  بهرام 
***

گرفت؟  بهرام  گور  چگونه  که  دیدی 
 اشتراک لفظ در ادبیات جناس تام نامیده می شود که کلمات هم از نظر نحوهٔ نگارش و هم از نظر 
نحوهٔ خوانش مشابه یکدیگر هستند. مالک در اشتراک لفظ، داشتن دو معنای مختلف در لغتنامه است.

 بار ارزشی کلمات در جمالت 1
پیام دو خواب گزار یکی بود و هر دو طوالنی تر بودن عمر پادشاه نسبت به خویشان وی را بیان 
کردند، اما نحؤه بیان آنها تفاوت داشت. یکی به جنبٔه منفی این حقیقت، یعنی دیدن داغ تک تک 

عزیزان وی توجه کرد و دیگری به جنبٔه مثبت آن، یعنی داشتن عمری طوالنی و با برکت.
مراد از بارارزشی مثبت: مؤدبانه بودن و یا پیامی مثبت به همراه داشتن است. مانند: فوت شدن که 
مؤدبانه است و یا شهید شدن که نشان می دهد فرد در راه خداوند کشته شده است و فردی بهشتی است.

1ــ این عنوان در کتاب منطق چاپ سال 1397 به درس دهم منتقل شده است.
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مراد از بارارزشی منفی: بی ادبانه بودن و یا پیامی منفی به همراه داشتن است. مانند: َسَقط شدن 
که به کار بردن آن در مورد انسان بی ادبی است و یا به درک واصل شدن که به جز بی ادبانه بودن، نشان 

از جهنمی بودن فرد )َدَرک یکی از طبقات جهنم است( دارد.
مراد از بار ارزشی خنثی، نداشتن بار مثبت یا منفی است. دربارٔه اینکه آیا کلمه ای وجود دارد که 
بار ارزشی خنثی داشته باشد اختالف نظر وجود دارد. در سطح این کتاب، همین که کاربرد یک کلمه 
در جمله مطلب دیگری را به ذهن شنونده نیاورد و یا بارارزشی آن بسیار کم رنگ باشد، آن را خنثی 
به شمار می آوریم. مانند »در اثر گازگرفتگی همٔه اعضای یک خانواده مردند«. این عبارت مطلبی 

مثبت یا منفی دربارهٔ این خانواده بیان نکرده است و کلمٔه »مردند« دارای بار ارزشی خنثی است.
 بررسی کادر صفحۀ 15

کلمات نوشته شده در کادر صفحٔه 15 همگی »مردن« را بیان می کنند.
برخی از آنها نوع مرگ را نیز مشخص کرده اند. مانند: اعدام شدن )به جرمی کشته شدن(، باالی 
)به طور غیرطبیعی  به قتل رسیدن  )با گلوله مردن(،  باران شدن  تیر  )با طناب دار مردن(،  دار رفتن 
مردن(، خفه شدن )از طریق نرسیدن اکسیژن به بدن مردن(، ترور شدن )به طور ناگهانی و ناجوانمردانه 

کشته شدن(، غرق شدن )در آب مردن(.
کلمات با بارارزشی مثبت: فوت شدن، شهید شدن و...

بار ارزشی منفی: َسَقط شدن و...
بار ارزشی خنثی: مردن، کشته شدن و... )جمله ای که در آنها به کار رفته اند اهمیت دارند(.

بهتر است در این تمرین ها از دانش آموز بخواهیم که برای تأیید نظر خود، کلمه را در یک جمله 
به کار ببرد و سپس بارارزشی آن را مشخص کند.

 تذکر
ممکن است میان دانش آموزان دربارٔه بار ارزشی خنثی بودن یا نبودن برخی از کلمات اختالف 
نظر پدید بیاید. توجه داشته باشید که در این موارد می توان نظرات مختلف را با توجه به توضیحات 
آنها پذیرفت؛ زیرا برخی از این کلمات بسته به کاربرد آنها در جمالت و نیز بسته به موقعیت و جایگاه 
افرادی که دربارٔه آنها صحبت می کنیم، بارارزشی متفاوتی پیدا می کنند. به عنوان مثال به کار بردن 
لفظ »مردن« برای پیامبران خنثی به شمار نمی آید. همچنین توجه شود که هدف از طرح این مطلب در 
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کتاب، توجه به معنای ضمنی کلمات است و نه یافتن بارارزشی مثبت، منفی و خنثی در همٔه حیطه ها. 
بنابراین به عنوان مثال در صورتی که دانش آموزان نتوانند در حیطه ای، کلمه ای با بار ارزشی خنثی 
پیدا کنند، و یا در مثبت یا خنثی بودن معنای کلمه ای اختالف نظر داشته باشند، مشکلی پدید نمی آید.

 دقت در طراحی سؤال
در طراحی سؤاالت امتحانی، نحؤه به کار بردن کلمات در جمالت اهمیت دارند و نه خود کلمات 
و نباید برای ایشان کلمات مطرح شده در این درس را دسته بندی کرد و از آنها خواست که آنها را 
حفظ نمایند بلکه یک کلمه می تواند در جمله ای بار ارزشی مثبت داشته باشد و در جمله ای دیگر بار 

ارزشی منفی و یا خنثی داشته باشد.
در سؤاالتی که به صورت تشریحی از این بخش طراحی می شوند باید به توضیحات دانش آموزان 
دقت شود و در صورتی که سؤالی به صورت تستی طراحی شده است، الزم است تا بارارزشی کلمه 
بحث برانگیز نباشد. بنابراین نمی توان با دسته بندی های بی روح کالس های کنکور، با ماهیت چالشی 

و بحث برانگیز این بخش از درس مواجه شد.
 بررسی مثال های صفحۀ 16

به نظر می رسد، کلمات »اعتقادات«، »پیش فرض ها« و »موضع گیری ها« گرچه با یکدیگر اختالف 
معنایی جزئی دارند، بارارزشی خاصی نداشته باشند. در این عبارات، کلمٔه »ثابت قدم و استوار« 

بارارزشی مثبت دارد. »لجاجت و تعصب« و »یک دنده و کلّه شق«، بارارزشی منفی دارند. 
  مثال های بیشتر

ــ نیروهای دفاعی انگلیس جهت برقراری صلح و ایجاد آرامش وارد منطقه شدند و به سرکوبی 
آشوبگران و جنگ طلبان پرداختند )کلمات به نحوی انتخاب شده اند که عمل اشغالگرانٔه انگلیس را 
توجیه می کنند(؛ مقایسه کنید با: نیروهای متجاوز انگلیس جهت سرکوب و ایجاد خفقان وارد منطقه 

شدند و به کشتار میهن پرستان و نیروهای محلی پرداختند.
ــ پس از آغاز جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا نام وزارت جنگ خود را به وزارت دفاع تغییر داد!

ــ ما هشیاریم و شما حیله گرید!
ــ ما مراکز نگهداری از مجرمان ایجاد می کنیم و شما بازداشتگاه می سازید.

ــ ما مصمم هستیم و شما خودسرید!
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بار ارزشی کلمات در طراحی پرسش نامه ها
سؤاالت پرسش نامه ها نباید در اثر بارارزشی کلمات، پاسخ های خاصی را به افراد القا نمایند. 
به سؤال های زیر توجه کنید و بگویید به نظر شما احتمال پاسخ منفی یا مثبت دادن به کدام سؤال 

بیشتر است؟
ــ آیا موافق تمدید طرح کارت سوخت هستید؟

ــ آیا موافقید که با تمدید طرح کارت سوخت، ماهانه جیرٔه بنزین 
دریافت کنید؟

ــ آیا موافقید که با تمدید طرح کارت سوخت حق قانونی خود را دریافت کنید؟
به طور  که  است  )روان سنجی(  اندازه گیری  و  سنجش  رشتٔه  دانشگاهی  رشته های  از  یکی 
تخصصی به طراحی سؤال پرسش نامه های روان شناسی به دور از هرگونه سوگیری و بارارزشی 

کلمات می پردازد.
تحقیق: چند برنامٔه خبری در مناسبات مختلف را نگاه کنید و مشخص کنید در مصاحبه هایی 

که از تلویزیون پخش می شوند، گزارشگران سؤاالت خود را سوگیرانه پرسیده اند یا نه؟ 
)از آنجا که به دلیل فرصت محدود خبر، سؤال اصلی پخش نمی شود و تنها پاسخ افراد بیان 

می شود، لذا سعی کنید از طریق پاسخ ها، سؤال اصلی را حدس بزنید(.

  نکته
هنگامی که مطلبی را بیان می کنیم، گاه توصیف ما از آن پدیده 
ارزشی  )بار  می آید  به شمار  آن  تحسین  و  تأیید  به طور ضمنی 
مثبت( و گاه به طور ضمنی تقبیح آن است )بار ارزشی منفی( و 

گاه بدون هرگونه تحسین و یا تقبیحی است )بار خنثی(.
هر یک از این جمالت سه گانٔه فوق می توانند صادق یا کاذب 
باشند. لذا بحث بار ارزشی کلمات همچنان در فضای منطق دو 
ارزشی است و از منطق فازی یا منطق های غیرکالسیک اخذ 

قائم مقام وزیر بازرگانینشده است.
قیمت نان افزایش نمی یابد،متعادل می شود
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 نحوۀ داللت لفظ بر معنا در جمالت  
در کتاب های منطق، انواع داللت عقلی، طبعی و وضعی ذکر می شود. داللت وضعی نیز به لفظی 

و غیر لفظی تقسیم می شود. 
               عقلی

              طبعی1    
داللت                    غیرلفظی

             وضعی        مطابقه
                           لفظی      تضمن
                                         التزام

وضعی  داللت  انواع  به  پرداختن  منطقی،  کتاب های  در  تقسیمات  این  بیان  از  هدف  که  آنجا  از 
لفظی است، در این کتاب تنها این نوع داللت در درس مربوط به الفاظ مطرح شده است. مالهادی 

سبزواری در منظومه می نویسد:
الجلیه   الداللة  طرق  الوضعیه  من  اللفظیة  اعتبر 

»از میان داللت های آشکار، ]در منطق[ داللت لفظی وضعی معتبر است«
آنچه در این بحث مهم است، داللت التزامی است. در داللت التزامی الزم است در ذهن شنونده 
میان یک امر و الزمٔه آن ارتباط محکمی وجود داشته باشد. به عنوان مثال در کتاب های منطق ذکر 
می کنند که شیر هم شجاع است و دهان بدبویی دارد! اما آنچه در ذهن افراد دربارٔه شیر راسخ شده 
است، شجاعت وی است و نه بوی بد دهان وی! لذا شیر به داللت التزامی بر شجاع داللت دارد و 
بر »بوی بد دهان داشتن« داللت ندارد. الزم به ذکر است که در دیاگرام صفحه12، فلش های رسم 

شده نشانٔه »داللت« هستند.

1ــ داللت طبعی نوعی داللت عقلی است که در حیطٔه بدن موجودات به کار می رود؛ مانند زردی چهره که نشانٔه بیماری است. از آنجا 
که پزشکان قدیم منطق می خواندند و مبحث طبایع در طبیعیات قدیم اهمیت داشته است، داللت طبعی را نوع جداگانه ای قرار داده اند.
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مغالطۀ توسل به معنای ظاهری کلمات
 چند مثال دیگر:

ــ گفته بودم که برایت نوشابه می خرم، ُخب آب هم نوعی نوشابه است.
ــ من که گفتم بعدازظهر می آیم! ُخب ساعت 9 شب هم بعد از »ظهر« است.

ــ اگر طلبکاران آمدند، من می روم در حیاط؛ بگو در خانه نیست!
ــ اگر مغازه دار جوری صحبت کرد که برخالف میل خود ناچار به خرید بودی، بگو کیف پولم 

همراهم نیست! او فکر می کند پول نداری و دست از سرت بر می دارد!
ــ ما گفتیم کارخانه در حضور رئیس جمهور افتتاح شد، ولی نگفتیم به بهره برداری رسید! )با این 
روش می توان یک کارخانه را یک بار برای کلنگ زنی و احداث، یک بار برای افتتاح، یک بار برای 
راه اندازی و یک بار برای به بهره برداری رسیدن و پس از آن برای تکمیل فاز یک و دو و ... آن 

توسط افراد مختلف مورد استفاده تبلیغاتی قرار داد!(.
  بررسی مثال های صفحه 17 کتاب

طریق  از  کشتن  شامل  را  آن  و  گرفت  آن  ظاهری  به معنای  را  ریختن خون  قاجار  شاه  محمد  ــ 
خفه کردن ندانست! درحالی که مسلم است که وی قسم یاد کرده بود که وزیر خود را نخواهد کشت.

ــ حساب کردن به معنای »محاسبه کردن« درنظر گرفته شده و نه به معنای »پرداخت کردن«.
 تفاوت مغالطۀ »اشتراک لفظ« و »توسل به معنای ظاهری کلمات«

در مغالطٔه اشتراک لفظ، یک کلمه دارای چند معنای اصلی است. مانند شیر 
در مغالطٔه توسل به معنای ظاهری، کلمه دارای یک معنای اصلی است و معنای دیگر به داللت 
معنای  به  مطابقه(  )به داللت  که در اصل  مانند: حساب کردن  می آید.  به دست  یا تضمنی  التزامی 
محاسبه کردن است و به داللت التزامی به معنای پرداخت کردن پول است. و یا مانند »شیر« که معنای 

اصلی آن حیوان جنگلی است و شجاع بودن معنای فرعی یا التزامی آن است.

 شیوۀ نگارش کلمات  
امروزه بحث ویراستاری ادبی و علمی یکی از ضروریات انتشار کتاب ها و مقاالت است که جهت 
پرهیز از خطای اندیشه صورت می گیرد. در برخی از کتاب ها ویراستار معروف تر از نویسنده است. 
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به عنوان مثال در »دائرة المعارف فلسفی پل ادواردز«، پل ادواردز ویراستار مجموعه است و نه مؤلف 
آن.

همچنین در قراردادهای بین المللی، دقت در نگارش و استفادٔه صحیح از عالئم سجاوندی اهمیت 
ویژه ای دارد تا در آینده متن قرارداد قابلیت تفسیرهای متفاوت را نداشته باشد. 

در ادبیات، گاه با گذاردن یک ویرگول، معنای جمله تغییر می کند. 
مانند:

را  زنان  تیغ،  و  زره  و  کمان  که سزا نیست َسَلح ها بجز از تیغ زنان را مفروشید 

داشت  سمرقند  در  شاهدی  یکی  
***

داشت  قند  سمر،  بجای  گفتی  که 

 جناس تام و ناقص
جناس تام در ادبیات با بحث مغالطٔه اشتراک لفظ ارتباط دارد. در جناس تام، الزم است تا هم 

شکل ظاهری دو کلمه و هم تلفظ آنها مشابه یکدیگر باشند. 
بخشی از جناس ناقص در ادبیات نیز، با بحث مغالطٔه نگارشی کلمات ارتباط دارد. مانند: 

خوار و خار؛ صفر و سفر )تفاوت در دیکته کلمات(
ِکشت و کُشت )تفاوت در اعراب(

َقمریصبحدم نالٔه ُقمری شنو از طرف چمن  دور  فتنٔه  کنی  فراموش   تا 
منطقادبیات

           تام
جناس1

          ناقص

 

 

مغالطٔه اشتراک لفظ

مغالطٔه نگارشی کلمات

بنابراین هنگامی که دو کلمه تنها در تلفظ با یکدیگر مشابه هستند و نه در نحؤه نگارش )مانند خوار 
و خار(، مغالطٔه اشتراک لفظ نیست و مغالطٔه نگارشی کلمات است.

1ــ به جز جناس تام و ناقص، نوع دیگری از جناس وجود دارد که آن را جناس مرکب می نامند. این نوع جناس را نیز در منطق معادل 
شیوهٔ نگارش کلمات در نظر می گیریم؛ مانند: گلیم: )نوعی زیرانداز( و ِگل ایم )از گل هستیم(.
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جهت مطالعه دربارٔه جناس و اقسام آن می توانید به درس هفدهم کتاب علوم و فنون ادبی )1( پایٔه 
دهم مراجعه نمایید )این صفحات در انتهای کتاب به صورت ضمیمه درج شده اند(.

 طنز بر اساس شیوۀ نگارش کلمات
ــ فرد لنگی به مسافرت دریایی رفته بود. دوستش پرسید: سفر خوش گذشت؟ گفت: نه، دائم 

تشویش داشتم! چون هر چند وقت یک بار می گفتند: لنگرو بندازین تو آب!
ــ به یکی گفتند با »عدس« جمله بساز. گفت: َاَدس ما ناراحتی؟

 مثال دیگر:
ــ جرج اسمیت، مورخ فلسفه مسیحی است.
ــ جرج اسمیت مورخ فلسفه، مسیحی است.

 ابهام در عبارات1
حکایت پادشاه لیدیه را در کالس مطرح کنید. 

 بررسی مثال های صفحه19
دو معنای متفاوت از مثال های زیر برداشت کنید:

  رستم دستی به سر اسب کشید و حرکت کرد. 2   رستم دستی به سر خودش کشید و حرکت کرد؛    1
   شکارچی به آهو شلیک کرد. 2    شکارچی به پلنگ شلیک کرد؛                        1

مغالطۀ ممارات
دارد.  قرار  »ممارات«  مغالطٔه  ذیل  در  منطق  قدیمی  کتاب های  در  عبارات  در  ابهام  مغالطٔه 

مغالطٔه ممارات به سه صورت زیر قابل ایجاد است:
  ضمیری در جمله باشد که می تواند دو مرجع داشته باشد. )مانند: مثال های ذکر شده در  1

درس(
  ابهام ناشی از حذف بخشی از جمله. )مانند: میل دارید با ما غذا بخورید؟ نه میل ندارم  2

»با شما غذا بخورم« یا نه میل ندارم »غذا بخورم«(.
  جمالت منفی ملحق به تشبیه )مانند: »من زرنگ نیستم مانند تو« که دو معنا دارد: یکی  3

آنکه من زرنگ نیستم و تو زرنگ هستی؛ و دیگر آنکه تو هم مثل من زرنگ نیستی (.

1ــ این عنوان در کتاب منطق چاپ سال 1397 به »ابهام در مرجع ضمیر« تغییر یافته است.
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  ساختار صرفی مشخص نیست. )مانند: »کتاب حسٍن الجمیل« که در عربی »جمیل«  4
ممکن است صفت حسن و یا صفت کتاب باشد.(

»شیشه بر سر او خورد که شکست« که دو معنا دارد: شیشه شکست یا سر او شکست؟
از میان موارد فوق، تنها دو مورد نخست در کتاب درسی سال 1396 مطرح شده است و نام 
آن »مغالطٔه ابهام در عبارات« گذاشته شده است. اّما در کتاب درسی سال 1397 تنها مورد اول 

مطرح شده  و نام آن »مغالطه مرجع ضمیر« نامیده شده است.

  جمع بندی مغالطات مطرح شده در این درس
  مغالطٔه اشتراک لفظ:  1

یک لفظ به داللت مطابقی دارای چند معنا است.
  مغالطٔه توسل به معنای ظاهری: 2

 یک لفظ به داللت مطابقی دارای یک معنا و به داللت تضمنی با التزامی دارای معنای دیگری است.
مغالطٔه  مجموعٔه  زیر  بتوان  را  ظاهری  معنای  به  توسل  مغالطٔه  است  ممکن  موارد  از  برخی  )در 
اشتراک لفظ دانست، در این موارد باید به توضیح دانش آموزان توجه کرد و به هر دو مغالطه نمره 

داد. این موارد را نباید در تست ها مطرح کرد(.
  مغالطٔه بارارزشی کلمات: 3

 مربوط به کلمات مترادف است. چند لفظ دارای یک معنا هستند.
  مغالطٔه نگارشی کلمات:  4

شامل عالئم سجاوندی، اعراب و نقطه گذاری و دیکتٔه کلمات است.
 مغالطٔه ابهام در عبارات:  5

مرجع ضمیر مشخص نیست و جمله دو پهلو است.

مغالطۀ بارارزشی کلماتمغالطۀ  اشتراک لفظ
در حیطٔه الفاظ مترادف مطرح می شود.در حیطٔه الفاظ مشترک مطرح می شود.

یک لفظ

چند معنا

چند لفظ

یک معنا
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تمرین صفحه 14
  زیر الفاظ مشترک خط بکشید و معانی مختلف آنها را بیان کنید: 1

خواب شیرین: خواب خوش، خوابی که شیرین می بیند.
کاری: فعال و کوشا، نوعی ادویه

 معنای واژه های زیر را مشخص کنید:  2
)این تمرین برای توجه به اشتراک لفظ طراحی شده است(

نمی توانید: اجازه ندارید، ما جلوی شما را می گیریم.
نمی توانی: بلد نیستی )مهارت نداری(، قادر به انجام صحیح این کار نیستید.

نمی توانی: قدرت نداری، نیروی الزم را نداری.
تمرین صفحه 16:  نوع داللت لفظ بر معنا را در عبارات زیر تعیین کنید:

کتابم: صفحات کتابم )داللت تضمن(
شیر: شجاع )داللت التزامی(

کتابم: کل کتاب را گم کرده است )داللت مطابقی(
ماشینم: بخشی از ماشین )مثالً موتور آن یا بدنٔه آن( خراب شده است )داللت تضمن(

تمرین صفحه 18: با تغییر عالئم سجاوندی، معانی مختلف جمالت زیر را مشخص کنید:
به نظر، علی احمدی دانشجوی خوبی است.
به نظر علی، احمدی دانشجوی خوبی است.

به نظر علی احمدی، دانشجوی خوبی است )این نحو از قرائت می تواند در ادامٔه یک جملٔه دیگر 
معنا داشته باشد(.

یک کنفرانس علمی درمورد حفاری چاه های نفت، در شهر بوشهر برگزار می شود.

یک کنفرانس علمی درمورد حفاری چاه های نفت در شهر بوشهر، برگزار می شود.
ارز: پول خارجی، بها

َعرض: پهنا )در برابر طول(، مدت زمان )همچنین »ِعرض« به معنای آبرو و »َعَرض« اصطالحی 
فلسفی در مقابل جوهر هستند(.

ارض: زمین، سرزمین

پاسخ فعالیت های کالسی
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ُملک: کشور، پادشاهی
َملک: به صورت »َمِلک« به معنای پادشاه و به صورت »َملَک« به معنای فرشته است.

ِملک: دارایی، آنچه در تصرف شخص باشد.
تمرین صفحه 20: دو پهلو بودن عبارت های زیر را مشخص کنید:

  لعنت خدا بر شخصیت مورد عالقٔه مردم باد. 2   لعنت خدا بر فرمانروای ظالم باد؛           1  
  میل به غذا خوردن ندارم1. 2   میل ندارم با شما غذا بخورم؛                 1  

سؤال 1
الف: خانمی که فامیل او »پزشکی« بود... )همچنین گاه به معنای خانمی است که فامیل همسر 

او »پزشکی« است(.
زن یک پزشک...؛

خانمی که پزشکی شغل او بود...؛
همچنین می توان با گذاشتن ویرگول پس از خانم، جمله را به صورت خطاب به یک خانم خواند.

نیازمند  و  است  دشوار  دانش آموزان  برای  بار  نخستین  معموالً  تمرین  این  معنای  دو  فهم  ب: 
توضیح دبیر است:

شرکت سهند و شرکت سبالن هر دو رقیب مهمی برای شرکت ما نیستند و نباید در برنامه ریزی 
خود به آنها توجه کنیم؛

شرکت سهند رقیب مهمی برای شرکت ما نیست، ولی شرکت سبالن رقیب مهمی برای ما هست و 
باید در برنامه ریزی خود به شرکت سبالن که رقیب اصلی ما است توجه کنیم.

ج : او گفت که این کتاب مال خودش است؛ 
       او گفت که این کتاب مال مِن گوینده است.

د :  مردم گفته اند که سخن تو صحیح است.
       مردم گفته اند که سخن تو صحیح نیست و افزایش بودجٔه عمرانی دولت صحیح است.

1ــ این تمرین در کتاب منطق چاپ 1397 به صورت زیر تغییر کرده است:
سارا کتاب های احمد را به برادرش داد: 1ــ سارا کتاب های احمد را به برادر  احمد داد؛ 2ــ سارا کتاب های احمد را به برادر خودش 

)برادر سارا( داد.

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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هـ : »از او گشتن« دارای دو معنا است: 
  از آن او شدن )چون از آن او شدی، همه چیز از آِن تو شد(. 1

  از او برگشتن و به او پشت کردن )چون به او پشت کردی، همه چیز به تو پشت کرد(. 2
و :  سعید فرد متدینی است.

        همسایٔه سعید فرد متدینی است.
ز :  عفو الزم نیست، اعدامش کنید؛ 
        عفو، الزم نیست اعدامش کنید.

سؤال 2:  در متن سؤال اشتباه تایپی رخ داده است. الزم است عبارت »درس چهاردهم کتاب 
فارسی )1( « به صورت »درس هفدهم کتاب علوم و فنون ادبی )1(« اصالح شود.

الف( جناس تام )در جناس تام، لفظ از نظر کتابت و تلفظ یکی است و معنا مختلف است(.
نه خویش  برادر  نه  بند خویش است،  برادر که در  ب( هر مثال مناسبی قابل قبول است؛ مانند: 

است.
ج( داللت التزامی

سؤال 3: 
الف( داللت التزامی؛

ب( داللت مطابقه؛
ج( داللت تضمن )زیرا فقط روی کفش را واکس می زنیم(؛

د( داللت التزامی.
سؤال 4: 

الف( مغالطٔه توسل به معنای ظاهری
ب( پاسخ سلمانی توسل به معنای ظاهری بوده است.

بیان  عنوان شاهد  به  که  و جمالتی  دانش آموزان  توضیحات  تمرین،  این  بررسی  در  سؤال 15: 
می کنند اهمیت دارد.

بارارزشی منفی: لجوج؛ متعصب )به معنای منفی آن(؛ یک دنده؛ حرف نشنو؛ میگه مرغ یک پا 

1ــ این تمرین در کتاب منطق چاپ 1397 به درس دهم منتقل شده است.
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دارد؛ حرف حرف خودشه؛ کله شق.
بارارزشی مثبت: مصمم؛ تزلزل ناپذیر، ثابت قدم؛ مقید؛ استوار؛ پایبند

 تذکر
یا معنای  )تعصب کور؛ جمود(  منفی  به توضیح دانش آموزان، معنای  بسته   »متعصب« می تواند 
مثبت )تعصب بر ارزش ها( و یا خنثی )تعصب( داشته باشد؛ لذا توضیح دانش آموزان و جمالتی که 

بکار می برند در بررسی این تمرین اهمیت دارد.
سؤال 6: ِکشت، کُشت؛ ُشکر، ِشَکر؛ َسم، ُسم؛ َسَحر، ِسحر؛ ِنَشسته، نَُشسته.

 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
1 معانی مختلف الفاظ »عین« و »جبر« را به کمک لغت نامه های فارسی و عربی بنویسید.

پاسخ:
به عنوان نمونه برخی از معانی این کلمات عبارت اند از:

عین: چشم، چشمه، ذات هر چیز، اصل و...
جبر: اجبار )در مقابل اختیار(، ضرورت، بستن استخوان شکسته و...

2   معنای مختلف کلمات زیر را بنویسید: 
ساعد )پاسخ: دست انسان از مچ تا آرنج(                   صاعد )پاسخ: باال رونده(

تور )پاسخ: تور؛ گشت(                                           طور )پاسخ: کوه طور، چگونگی(
قاضی )پاسخ: کسی که قضاوت می کند(                    غازی )پاسخ: مجاهد؛ جنگجو(

سالح )پاسخ: وسیلٔه جنگی(                                      صالح )پاسخ: مصلحت(
اصرار )پاسخ: پافشاری(                                         اسرار )پاسخ: راز(

»کّثر الله امثالک« )پاسخ: خدا افراد مثل شما را زیاد کند(؛ 
»کّسر الله امثالک« )پاسخ: خداوند افراد مثل شما را ُخرد و نابود کند(

بندی کنید و تحقیق کنید که چه نوع مغالطات  این درس خواندید را دسته  3 مغالطاتی که در 
دیگری در مبحث الفاظ وجود دارند؟ برای هر یک مثالی ذکر کنید. برای این کار می توانید به اینترنت 

یا کتاب هایی که در بخش منابع کتاب درسی معرفی شده اند مراجعه کنید.
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پاسخ:
و  کردن  آشنا  هدف  با  و  داشته  تحقیقی  جنبٔه  سؤال  این 
عالقه مند کردن دانش آموزان با مغالطات طراحی شده است.

استفاده  نیز  تجاری  تبلیغات  برای  لفظ  اشتراک  از   4
کردنی  سرخ  روغن  که  کارخانه ای  مثال  به عنوان  می کنند. 
شفاف تولید می کند می نویسد: »ما با شما شفافیم«! شما نیز 

یک مورد از این گونه تبلیغات را بیان کنید.
پاسخ1:

دانش آموزان در طول سال تحصیلی موارد زیادی از این 
نوع تبلیغات را می یابند و به کالس می آورند. می توانید زمان 
تحویل این تمرین را تا پایان سال آزاد بگذارید. توجه شود که 
این نوع تبلیغات به خودی خود مغالطه نیستند و تنها تمرینی 
برای توجه به بحث اشتراک لفظ به شمار می آیند. به عنوان 

مثال به تبلیغ زیر توجه کنید:
»با ماست« به دو معنا است: 

2   به همراه ماست 1  برعهدهٔ ما است  و  

1ــ ذکر مثال های واقعی در کتاب معلم، برای توجه به مثال های ملموس و دم دستی در زندگی روزمّره است. از آنجا که مخاطب این کتاب 
تنها دبیران محترم هستند، ذکر این موارد بدون حذف نام شرکت ها صورت گرفته است و جنبٔه تبلیغاتی یا ضد تبلیغی برای ایشان ندارد.

5  با توجه به تفاوت کلمات زیر، بگویید که به کاربردن هر یک از آنها در جمله، چه بار معنایی به 
همراه خواهد داشت؟ )آنها را دو به دو مقایسه کنید(

دوست / آشنا؛ حسادت / غبطه؛ باهوش / حیله گر؛ ناراحتی/ دلخوری؛ دلگیری / کدورت.
پاسخ:

هدف از طراحی این سؤال توجه به تفاوت های ظریفی است که در کلمات مشابه وجود دارد.
6   در عبارات و استدالل های زیر اشتراک لفظ را مشخص کنید:

الف( در باز است؛ باز پرنده است؛ پس در پرنده است.
ب( بیژن شیر است؛ شیر یال دارد؛ پس بیژن یال دارد.
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ج( امروز آسمان تار است؛ تار یکی از آالت موسیقی است؛ پس آسمان یکی از آالت موسیقی است.
پاسخ:

الف( باز به معنای نوعی پرنده شکاری و نیز در مقابل معنای بسته به کار رفته است. 
ب( شیر به معنای شجاع و به معنای حیوان جنگلی به کار رفته است.

ج( تار به معنای غیر واضح و نیز به معنای یکی از آالت موسیقی است.
7   عبارات زیر ممکن است باعث ایجاد کدام مغالطه شوند؟ 

خویش را اندازٔه خرگوش دار الف( قوم گفتندش که ای خر گوش دار  
ب( هرکس حسن را ببیند، اگر غمگین باشد شادمان می شود.

ج( او و همسرش سه سال اختالف داشتند.
د( یک کنفرانس علمی در مورد حفاری چاه های نفت در شهر شیراز برگزار می شود.

هـ( او چند غزل این شاعر جوان را خوب و بی اشکال خواند.
گفت آری می برم نامت ز یاد و( گفتمش باید بری نامم زیاد  

ز( شما قول داده بودید که خط تلفن ما تا امروز وصل می شود، پس چرا تلفن ما هنوز کار نمی کند؟ 
مسئول اداره مخابرات: خیر، ما گفتیم که تا امروز خط تلفن شما را می کشیم که کشیدیم، اما قولی 

دربارهٔ بکار افتادن تلفن ندادیم!
وگر می کنی، می کنی بیخ خویش ح( مکن تا توانی دل خلق ریش  

تا که او باشد نباید کرد لعنت بر یزید ط( حاکم بغداد حکمی کرد و می باید شنید 
عاقبت ای دل همه یکسر گلیم ی( خواجه در ابریشم و ما در گلیم  

پاسخ:
الف( مغالطٔه نگارشی کلمات دربارٔه کلمٔه »خرگوش«.

ب( مغالطٔه ابهام در عبارات )معلوم نیست که حسن خوشحال می شود یا کسی که او را می بیند(.
با هم  یا سه سال است که  ج( مغالطٔه اشتراک لفظ )او و همسرش سه سال اختالف سنی دارند 

اختالف خانوادگی دارند!(.
د( مغالطٔه نگارشی کلمات:

یک کنفرانس علمی در مورد حفاری چاه های نفت، در شهر شیراز برگزار می شود.

یک کنفرانس علمی در مورد حفاری چاه های نفت در شهر شیراز، برگزار می شود.



68

هـ( مغالطٔه اشتراک لفظ )او چند غزل از این شاعر جوان را به زیبایی قرائت کرد یا چند غزل از 
این شاعر جوان را غزل هایی خوب و بدون اشکال ادبی دانست(.

و( مغالطٔه نگارشی کلمات دربارٔه کلمات »زیاد« و »ِز یاد«.
ز( مغالطٔه توسل به معنای ظاهری کلمات )کشیدن خط تلفن به داللت مطابقه به معنای کشیدن کابل 

تلفن تا درب منزل است و به داللت التزامی به معنای به کار افتادن تلفن منزل است(.
ح( مغالطٔه نگارشی کلمات دربارٔه کلمات »می کُنی« و »می کَنی«

ط( مغالطٔه ابهام در عبارات:
حاکم بغداد دستور داده است که دیگر نباید بر یزید لعن فرستاد!

حاکم بغداد چنان حکم بدی کرده است که با وجود او، دیگر نوبت به لعنت کردن به یزید نمی رسد! 
)اغراق در بد بودن حاکم بغداد(.

ی( گلیم به معنای فرش و گلیم و در مورد دوم مخفف »در گل هستیم« است، لذا می توان آن را 
مغالطٔه نگارشی کلمات به شمار آورد1.

8   مشخص کنید که کدام یک از وجود ذهنی، لفظی یا خارجی کلمات مشخص شده مورد نظر هستند.
تبریز در آذربایجان است )پاسخ: خارجی(؛ انسان زیبایی را دوست دارد. )پاسخ: خارجی(؛ آذر 

در آذر به دنیا آمد. )پاسخ: هر دو خارجی(
»تبریز« اسم است )پاسخ: لفظی(؛ الفبای فارسی یازده حرف دارد. )پاسخ: لفظی(؛ اسم امام سوم 

نقطه ندارد. )پاسخ: لفظی(؛ این سه نقطه دارد. )پاسخ: لفظی( 
تبریز مفهومی جزئی است )پاسخ: ذهنی(؛ سیمرغ تصوری خیالی است. )پاسخ: ذهنی(

کوه طال زرد است. )پاسخ: ذهنی و خارجی(
9   سه مثال ذکر کنید که در آنها واژٔه »تلویزیون« به سه نوع داللت مطابقی، تضمنی و التزامی 

به کار رفته باشد.
پاسخ:

تلویزیون خریدم )مطابقی(؛ تلویزیون  ما خراب شده )تضمنی(؛ تلویزیون گفت که فردا مدارس تعطیل 
آموزش    و  وزارت  یا  گویندٔه خبر  بلکه  است،  نگفته  آن  از  بخشی  یا  تلویزیون  )التزامی، خود  است 

1ــ دراین حالت جناس مرکب رخ داده است.
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پرورش از طریق تلویزیون گفته اند(.
10   نوع داللت الفاظ زیر را از میان مطابقه، تضمن و التزام، مشخص کنید:

الف( واسئل القریة التی کّنا فیها1
 )پاسخ: التزامی، مردم شهر، خوِد شهر یا بخشی از آن نیستند(.

ب( با ندادن این نامه، خانه خرابم کردی 
)پاسخ: التزامی، یعنی بدبخت شدم و به معنای »خراب شدن خانه« یا بخشی از آن نیست(.

ج( خانه ام نیازمند به تعمیرات کلی است
 )پاسخ: تضمنی، بخشی از خانه نیازمند تعمیرات است(.

د( بادآورده را باد می برد؛ 
)پاسخ: التزامی، بادآورده به معنای چیزی که با باد آمده است نیست(.

هـ( گاوم زایید! 
)پاسخ: التزامی، یعنی بدبخت شدم و به معنای به دنیا آمدن گوساله نیست(.

و( داللت لفظ درخت بر میؤه آن
 )پاسخ: اگر میوه را جزء درخت می دانید داللت تضمنی است و اگر نه داللت التزامی است؛ در 
این گونه موارد و مثال های بحث برانگیز مشابه، اجازٔه بحث بیهوده به کالس ندهید و سریعاً پاسخ ها 

را مانند این مثال دسته بندی کنید(.
ز( داللت لفظ خودرو بر رانندٔه آن 

)پاسخ: داللت التزامی، راننده بخشی از خودرو نیست(.
11  با به کاربردن کلمات زیر در جمالت مختلف، آنها را بر اساس بار ارزشی مثبت، منفی و خنثی 

دسته بندی کنید2:
پیش پا افتاده، مبتذل، عادی، معمولی، ساده، جلف، افتضاح، عالی، بی نظیر، برجسته، فوق العاده

پاسخ:
در این گونه تمرین ها، در مواردی جواب نهایی وجود ندارد و کامالً به جمالتی بستگی دارد که 

دانش آموزان استفاده می کنند. لذا در این موارد وقت خود را صرف دسته بندی کلمات نکنید.
1ــ آیٔه 82 از سورهٔ یوسف: »از شهری که در آن بودیم سؤال کن«.

2ــ این تمرین در کتاب درسی چاپ 1397 به درس دهم منتقل شده است.
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 مدت زمان پیشنهادی 
حداکثر دو جلسه

یک جلسه: مفهوم و مصداق، مفاهیم جزئی و کلی، حل تمرین ها
یک جلسه: رابطٔه مصادیق دو مفهوم کلی )نسبت های چهارگانه(، استفاده از نسبت های چهارگانه 

در طبقه بندی مفاهیم و حل تمرین ها

 اهداف کلی درس 
  نشان دادن ارتباط ذهن و خارج و رابطٔه مفهوم و مصداق

  آموختن مفهوم جزئی و کلی
  آموختن رابطٔه میان مصادیق دو مفهوم کلی )نسبت های چهارگانه(

  استفاده از نسبت های چهارگانه در طبقه بندی مفاهیم

 اهداف جزئی درس 
  آموختن تفاوت مفهوم و مصداق

  تمایز میان مفاهیم کلی و جزئی
  نسبت های چهارگانه، رابطٔه میان مصادیق دو مفهوم کلی است.

  آموختن نسبت های چهارگانه )تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه(.
  در طبقه بندی مفاهیم، میان مفاهیم هر طبقه و طبقه بعدی رابطٔه عموم و خصوص مطلق برقرار 

است و میان اقسام مختلف یک طبقه، رابطٔه تباین برقرار است.

           مفهوم و مصداق
درس سوم
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  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزادند و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:

 نسبت های  چهارگانه و مجموعه ها
در این کادر به رابطٔه نسبت های چهارگانه در منطق و نظریٔه مجموعه ها در ریاضیات اشاره شده 
است. دانش آموزان با بحث مجموعه ها در سطحی که در صفحٔه 25 کتاب آمده است، در پایٔه نهم 
آشنا هستند. گرچه ممکن است برخی از دانش آموزان به دلیل بی عالقگی به ریاضیات به این بخش 

توجه نکنند، اما به طور غیرمستقیم متوجه مبانی ریاضیاتی منطق می شوند.
  یادآوری

∩ عالمت اشتراک دو مجموعه                      θ عالمت مجموعٔه تهی
∪ عالمت اجتماع دو مجموعه                      ⊂ عالمت زیرمجموعه

  پاسخ تمرین:
           A∩B=A=B, A∪B=A=B تساوی

 A∩B=∅ تباین
 A∩B=C عموم و خصوص من وجه

   A∩B=A ,  A∪B=B  )A < B( عموم و خصوص مطلق
 مفاهیم کلی ذاتی و عرضی

به دلیل آنکه کتاب منطق نسبت به سال های قبل، در یک پایه پایین تر )پایٔه دهم( تدریس می شود و 
الزم است مطالب آن کمی ساده تر شود؛ همچنین از آنجا که دیگر این درس در کنار فلسفه تدریس 
نمی شود و دانش آموزان هنوز ذهنیتی دربارٔه مباحث فلسفی ندارند، بحث ذاتی و عرضی که اصالتاً 
بحثی فلسفی است، به صورت مطالعٔه آزاد نوشته شده است تا دبیران بسته به سطح کالس و فرصتی 
که در طول سال دارند، به آن توجه کنند. در بخش تعریف نیز درس به نحوی تنظیم شده است که تنها 
مخصوص تعاریف فلسفی نباشد و در همٔه رشته ها کاربرد داشته باشد؛ لذا بحث ذاتی و عرضی در 

آنجا نیز در بخش ستاره دار مطرح شده است.
چنان که می دانیم تشخیص ذاتی و عرضی یک امر، بر عهدٔه منطق دان نیست و در هر زمینه الزم 
است تا ذاتی امور از متخصصان آن رشته سؤال شود. لذا در این موارد الزم نیست که دبیر منطق 

پاسخ تمامی سؤاالت دانش آموزان را دربارهٔ ذاتیات امور مختلف بداند. 
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چنان که می دانیم ذاتی و عرضی، اموری نسبی هستند؛ بدین معنا که شوری برای نمک ذاتی و برای 
آب عرضی است. لذا در سؤال از ذاتی و عرضی بودن باید پرسید که چه چیزی نسبت به چه چیزی 

ذاتی یا عرضی است.
گفتنی است که کلیات خمس توسط ارسطو مطرح نشده بود و بعدها توسط فرفوریوس به عنوان 

مدخلی برای بحث تعریف، به منطق افزوده شد.
فلسفه  دانشگاهی  تعداد محدودی در رشتٔه  تنها  انسانی،  میان دانش آموزان علوم  از  که  آنجا  از 
تحصیل خواهند کرد و سراسر کتاب های روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، فقه و حقوق و ... 
نیز در کتاب درسی مورد  تعریف  تا بخش  بود  لذا الزم  تعریف های غیرذات گرایانه است،  از  آکنده 

بازنگری جدی قرارگیرد و مطالب آن کاربردی شود.
به  توجه  عدم  و  مشائیان،  نزد  در  ذاتیات  به  تعریف  بر  حد  بیش از  اصرار  که  داشت  توجه  باید 
نوآوری های شیخ اشراق و مالصدرا در تعریف مفهومی، می تواند مصداقی از سخنان ابن سینا در 

مقدمٔه کتاب منطق المشرقیین باشد. وی می نویسد )صفحه3(:
که  نداشتیم  دوست  دارند،  یونانی  مشائیان  به  شدیدی  وابستگی  دانش پژوهان،  که  دیدیم  »وقتی 
وحدت را بر هم بزنیم و با همگان مخالفت کنیم... پس اگر مخالفت خود را با آنان آشکار کردیم، در 
مواردی بود که نمی شد تحمل کرد... نادانان در سخنان مشهوری که نزد آنها است شک نمی کنند، 

ولی در وجود روز آشکار شک می کنند«.

می گویند انیشتین به لباس  شیک توجهی نداشت. 

برای  چرا  پرسید:  او  از  دوستانش  از  یکی  روزی 

خودت لباس شیکی منی خری؟ انیشتین پاسخ داد: 

چه احتیاجی است؟ اینجا که همه مرا می شناسند 

و می دانند من که هستم! تصادفاً هامن دوست 

انیشتین روبه رو شد و دوباره  با  در شهر دیگری 

از او هامن پرسش را کرد. انیشتین پاسخ داد: چه 

احتیاجی است؟ اینجا که کسی مرا منی شناسد!

)لباس، ذاتی انسان نیست.(
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 بحث ذاتیات در منطق
در تدریس مبحث ذاتیات در منطق، الزم است به نکات زیر توجه کرد:

1  تعیین ذاتیات اشیا با منطق دان نیست، بلکه با متخصصان رشته های مختلف است. لذا عمالً 
در کالس تنها می توان مثال ها و تمرین های محدودی ارائه کرد.

2  در سایر علوم به ذاتیات توجه نمی شود. بنابراین آنچه آموزش داده می شود، عمالً در علوم 
دیگر به کار گرفته نمی شود. حتی از آنجا که بیشتر مفاهیم فلسفی معقول ثانی هستند، اکثر تعریف های 

فلسفی از این نوع به شمار نمی آیند.
3  تشخیص ذاتی از عرضی الزم دشوار است و بدین جهت در مثال ها بیشتر از ریاضیات که 
خودمان مفاهیم آن را تعریف کرده ایم، استفاده می کنیم. مانند سه زاویه داشتن مثلث و زوجیت برای 

عدد چهار. 
  تذکر

بحث از ذات و ذاتیات و جوهر داشتن اشیا بحثی فلسفی )مابعدالطبیعی( و عمیق و دقیق است. 
آنچه در اینجا نقد شده است، معرفت شناختی ذاتیات است که عمالً قابل اکتناه )دستیابی( نیست. 
حتی فالسفه نیز فصل منطقی را بدل از فصل حقیقی معرفی می کنند و تصریح کرده اند که شناخت 

فصل حقیقی اشیا دشوار است.

 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های 
دانش آموزان

دانش آموزان در کتاب ریاضی پایٔه نهم با مفهوم مجموعه ها و نمایش آنها از 
طریق نمودار ِون آشنا شده اند.

دانش آموزان در کتاب علوم تجربی پایٔه نهم با مالک گروه بندی جانداران و 
روش تقسیم بندی با عنوان »کلید شناسایی دو راهی« آشنا شده اند.

اصطالحات جدید درس

تباین؛  مفهوم؛ مصداق؛ مفهوم جزئی؛ مفهوم کلی؛ رابطٔه تساوی؛ رابطٔه 
رابطٔه عموم و خصوص مطلق؛ رابطٔه عموم و خصوص من وجه؛ 

)*( ذاتی؛ )*( عرضی؛ )*( کلیات پنجگانه؛ )*( جنس؛ )*( فصل؛ )*( 
نوع؛ )*( عرض خاص؛ )*( عرض عام
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 نکات آموزشی و شیوۀ تدریس
مفهوم و مصداق

درس با معرفی مفهوم و مصداق آغاز می شود.
مفهوم همان تصور است که در درس اول با آن آشنا شدند. باز هم یادآوری می شود که در سطح 

این کتاب مفاهیم زیر معادل یکدیگرند:

تصور  =  مفهوم  =  معنا  =  صورت ذهنی  =  ادراک سادٔه بدون حکم

 مفهوم جزئی و مفهوم کلی
امروزه  برانگیز منطقی است که حتی  و اختالف  دامنه دار  از بحث های  یکی  بحث جزئی و کلی 
نیز میان منطق دانان مورد بحث است. لذا این کتاب، به عنوان کتابی آغازین در زمینٔه منطق از یک 
در  نشوند.  زمینه  این  در  دامنه دار  بحث های  گرفتار  دانش آموزان  تا  است  کرده  استفاده  قرارداد 
سطح این کتاب تنها تمایز سادهٔ جزئی از کلی مورد نظر است تا در مباحثی که در ادامه به آنها اشاره 

می شود، به کار گرفته شوند.
 کاربردهای بحث جزئی و کلی در منطق

بحث تمایز جزئی از کلی در موارد زیر در کتاب استفاده می شود:
1  نسبت های چهارگانه میان دو مفهوم کلی شکل می گیرند.

2  تعریف از طریق مفاهیم کلی شکل می گیرد.
به دست  بودن موضوع قضیه  یا کلی  از طریق جزئی  از محصوره  3  تشخیص قضیٔه شخصیه 

می آید.
4  در بحث سور جزئی و کلی از این مفاهیم استفاده می شود. 

5  در تعریف انواع استدالل )تمثیل، استقرا و قیاس( از جزئی و کلی استفاده می شود. 
6  قوانین علمی به صورت قضایای کلی بیان می شوند.
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 نکاتی دربارۀ تمایز جزئی از کلی
در این کتاب مالک زیر در مورد نحوهٔ تشخیص کلی از جزئی در نظر گرفته شده است:

تنها اسامی خاص یا کلماتی که با صفات اشاره )این و آن(1همراه شده اند، جزئی هستند و سایر 
کلمات کلی به شمار می آیند. 

 در بررسی کلمات مرکب )مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف( همواره به کلمٔه اول توجه 
می کنیم و بر اساس آن جزئی یا کلی بودن آنها را تعیین می کنیم؛ مانند: »کتاب علی« )کلی(؛ »این کتاب 

علی« )جزئی(؛ »میز این کالس« )کلی(؛ »این میز کالس« )جزئی(.
پس از حل کردن تمرین کالسی، می توانید از موارد زیر در پاسخ به سؤاالت دانش آموزان استفاده 
کنید. بهتر است تا زمانی که از مطالب زیر در کالس سؤال نشده است، آنها را بیان نکنید تا ذهن 

دانش آموزان بیش از حد الزم در سطح این کتاب درگیر بحث نشود:
نکته1: به مثال های زیر توجه کنید:

یک( شوهر مریم خانم مفهومی کلی است )البته کلی بودن این مفهوم را می توان به صورت شرعی 
نیز نشان داد؛ زیرا مریم خانم ممکن است چند بار ازدواج کرده و شوهرهایش فوت کرده یا طالق 

گرفته باشند(.
اما  ندارند؛  وجود  مطلق  معدوم  یا  خداوند  شریک  که  می کنند  ثابت  استدالل  و  عقل  گرچه  دو( 

مفاهیمی کلی هستند.
نکتۀ 2: وقتی شما می گویید »پدر من« برای شما فردی کامالً مشخص یعنی »این پدر« به ذهن 
باشد،  باشد، کوتاه قد  بلندقد  باشد،  باشد، فقیر  پولدار  برای شنونده پدر شما می تواند  می آید؛ ولی 
و...، بنابراین این گونه کلمات نیز کلی هستند؛ مگر با قرینه ای بدانیم که مراد »این فرد خاص« است.
نکتۀ 3: القاب و عناوین تاریخی گرچه در طول تاریخ برای افراد خاصی وضع شده اند؛ اما اسم 
خاص نیستند و جزئی به شمار نمی آیند )مگر آنکه در موردی به اسم خاص تبدیل شده باشند(. لذا 

»رهبر کبیر انقالب« و »ضامن آهو« مفاهیمی کلی هستند.
نکتۀ 4: این و آن به دلیل آنکه اشارٔه حسی ایجاد می کنند، مفهوم را جزئی می کنند؛ اما »من« و 

1ــ و یا »همین« و »همان«.
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»تو« تنها متعلق را بیان می کنند و جزئی نمی کنند؛ مثالًً »کتاب من« به این معناست که کتاب مال من 
است؛ ولی آن را جزئی نمی کند.

نکتۀ 5: یکی از اشتباهات رایج در بحث کلی و جزئی، خلط میان مفهوم کلی و جزئی و مفهوم 
معرفه و نکره است؛ به عنوان مثال باید توجه داشت که »علی« معرفه و جزئی است، اما »کتاب علی« 
گرچه معرفه  است، اما مفهومی کلی است. بنابراین در بحث کلی و جزئی به معرفه و نکره بودن توجه 

نشود )هر معرفه ای لزوماً جزئی نیست(.
نکتۀ 6: یک مجموعٔه مشخص، جزئی است؛ مثالًً »این کتاب ها«، »این ماه«؛ بنابراین آمدن ادات 
یا سی عضو داشتن یک مجموعٔه مشخص،  نمی کند.  جمع »ها« دربارٔه »این کتاب ها« آن را کلی 

باعث نمی شود که خود مجموعه کلی شود.
حتی در عبارت »این کتاب ها خواندنی هستند« در واقع به چند کتاب مشخص اشاره کرده و برای 
سادگی بیان و به جای آنکه بگوید: این کتاب و این کتاب و این کتاب خواندنی هستند، گفته است: 

»این کتاب ها خواندنی هستند«؛ لذا بازهم »این کتاب ها« جزئی است.
نکتۀ 7: جمع بودن کلمه، لزوماً به معنای کلی یا جزئی بودن آن نیست؛ مثالً »کتاب های کتابخانه 

دو هزار جلد هستند«، جزئی است و »کتاب های کتابخانه خواندنی هستند«، کلی است.
نکتۀ 8: امروز به معنای »این روز« است و جزئی است.

نکتۀ 9: گاهی ضمایر »این« و »آن« در جمله محذوف اند؛ لذا کاربرد کلمات در جمالت می توانند 
جزئی یا کلی بودن آنها را مشخص کنند؛ به عنوان مثال »همسر من« ممکن است در جمله ای کلی 
و در جمله ای به معنای »این همسر من« باشد و جزئی به شمار آید. درصورتی که در جمالت کلی 
یا جزئی بودن کلمه ای را می پرسید، توضیحات دانش آموزان مهم است و در صورتی که بیرون از 

جمالت سؤال می کنید، تنها قرارداد ذکر شده در کتاب، مالک خواهد بود.
نکتۀ 10: هرچه قید بر سر مفهوم کلی اضافه شود، آن را جزئی نمی کند )جزئی نه کاسب است 
دبیر دبیرستان  و نه مکتسب(1.مگر آنکه ضمایر اشاره این و آن را در ابتدای آن اضافه کنیم؛ مثالً 

دخترانٔه نرگس در پایٔه دهم رشته علوم انسانی ... همچنان کلی است.
نکتۀ 11: خود ضمایر »این« و »آن« و »من« و »تو« از بحث ما خارج اند و به آنها نمی پردازیم؛ این 
1ــ جزئی کاسب نیست، یعنی با مفاهیم جزئی نمی توان مفهوم کلی را تعریف کرد و جزئی مکتسب نیست، یعنی هر قدر به مفهوم کلی قید 

بیفزاییم، به مفهوم جزئی نمی رسیم.



77

کلمات به دو اعتبار مختلف می توانند جزئی یا کلی باشند؛ مثالً »من« می تواند یک لفظ کلی باشد؛ مانند:
ما و  من  هزاران  دو  منم؟«»زین  چه  من  عجبا  ای 

یا جزئی باشد؛ مانند:    
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید«»من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

یا جزئی بودن سه کلمٔه »این«، »آن« و »من«  در این سطح از دانش آموزان، طرح سؤال از کلی 
ممنوع است و توضیحات فوق تنها جهت اطالع دبیران محترم و برای پاسخ گویی به سؤال احتمالی 

برخی دانش آموزان ذکر شده است.
نکتۀ 12: اسامی خاص را جزئی می دانیم؛ زیرا وضع آنها در هر مورد به صورت خاص و جزئی 
صورت گرفته است؛ یعنی حسن بودن نام فرزند شما، ربطی به حسن بودن نام فرد دیگری ندارد )حتی 
اگر برای تبّرک و به خاطر نام مبارک امام حسن مجتبی  نام فرزند خود را حسن گذاشته باشید( 
یا اگر همٔه شهرهای دنیا »میدان آزادی« داشته باشند، میدان آزادی اسم خاص و جزئی است؛ زیرا 

برای آن در هر بار، وضع جداگانه ای صورت گرفته است.
نکتۀ 13: افراد معموالً »کلی واحدالمصداق« را با جزئی اشتباه می گیرند. باید توجه داشت که تعداد 
مصادیق فعلی یا گذشته و آینده، مالک جزئی بودن یا کلی بودن نیست؛ بلکه صرفاً امکان فرض کردن 
مصداق دیگر مهم است. لذا محدود بودن مصادیق یا حتی واحد بودن به معنای جزئی بودن نیست. به 

همین دلیل است که »کتاب من« گرچه ممکن است یک مصداق داشته باشد؛ اما مفهومی کلی است.
یا  به مفهوم  نه  به لفظ آنها اشاره دارد  نکتۀ 14: طبق قرارداد این کتاب، کلمات داخل گیومه 

معنای آن. لفظ حسن را به صورت »حسن« می نویسیم؛ مانند: »حسن« سه حرف دارد.
به  جزئی  هستند؛  خاص  اسامی  که  مریخ(  )مانند  شمسی  منظومه  سیارات  اسامی   :15 نکتۀ 
شمار می آیند؛ اّما طبق قرارداد، خورشید و ماه را اسم خاص نمی دانیم و صفت یک ستارٔه نورانی 
)خورشید( و یک سّیاره که به دور سّیارٔه دیگر می گردد )مانند اقمار مشتری( می دانیم. لذا خورشید و 
ماه کلی هستند؛ مثالً »در کهکشان های دیگر هزاران خورشید وجود دارد«. در اینجا خورشید؛ یعنی 
ستارٔه نورانی دارای سیاره و مفهومی کلی است. یا »مشتری چهار قمر )ماه( دارد« که در اینجا »ماه« 
)قمر( به معنای سیاره ای است که به دور سیارٔه دیگری می چرخد و مفهومی کلی به شمار می آید. بر 

این اساس مولوی می نویسد:
می توان هم مثل آن تصویر کردشمس در خارج اگر هست فرد
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نکتۀ 16: اسامی افراد و قهرمان های خیالی مانند سیندرال، بتمن و... اسم خاص و جزئی اند. 
اما انواع خیالی موجودات مانند سیمرغ و عنقا و ... کلی هستند.

تفاوت کل و کلی
کل در مقابل جزء قرار دارد و کلی در مقابل جزئی.

آنها  مهم ترین  که  می کنند  اشاره  نکاتی  به  کلی  و  میان کل  تفاوت  بهتر  فهم  برای  منطق دانان 
عبارت اند از:

1  کل از اجتماع اجزای خود و پس از شکل گیری آنها پدید می آید )مثالً ساعت پس از 
این گونه  با جزئی  اما رابطٔه کلی  باطری و... شکل می گیرد(؛  درست شدن عقربه و صفحه و 

نیست. 
2  کل بدون جزء بی معناست و با از بین رفتن اجزایش از میان می رود؛ ولی کلی می تواند هیچ 
مصداق جزئی نداشته باشد. مانند مفهوم کلی شریک خداوند یا ممکن است مصادیق آن همه از 

بین بروند؛ مانند مفهوم دایناسور.
جهت مطالعٔه بیشتر نگاه کنید به: 

خوانساری، محمد، منطق صوری، مبحث کلیات، فرق کل و کلی.

 رابطۀ میان مصادیق دو مفهوم کلی
چنان که در عنوان این مبحث در کتاب آمده است، در این مبحث رابطٔه میان »مصادیق« دو مفهوم 

کلی مورد نظر است؛ لذا در مثال ها به مصادیق آنها توجه کنید.
در بحث نسبت های چهارگانه )نسب اربع(، از دانش آموزان بخواهید که حتماً شکل رسم کنند. 
برای نشان دادن مصادیق می توان از ضربدر استفاده کرد. همچنین با هاشور زدن می توان حیطٔه یک 

مفهوم را روی شکل مشخص کرد.

 مثال: 
ایرانی

یزدی سنگ خارا
سفید سنگ

*       
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جزئی حقیقی و اضافی
جزئی حقیقی در مقابل مفهوم کلی قرار دارد؛ اما جزئی اضافی، مفهومی است که در نسبت 

با مفهومی کلی تر از آن در نظر گرفته شده است؛ مانند انسان در نسبت با حیوان.
نسبت جزئی حقیقی و اضافی از میان نسب اربع، عموم و خصوص مطلق است؛ بدین نحو 

که هر جزئی حقیقی، در نسبت با مفاهیم کلی تر از خود، جزئی اضافی نیز هست؛ نه برعکس.
به عنوان مثال انسان جزئی اضافی است؛ اما خسرو هم جزئی حقیقی است و هم در نسبت با 

انسان، جزئی اضافی است.
مصداق یک مفهوم گاهی جزئی حقیقی است؛ مانند حسن و رضا که مصادیق انسان هستند 
و گاهی جزئی اضافی است؛ مانند مرد و زن. در تصاویر نسبت های چهارگانه در صفحات 24 
و 25 مصادیق ذکر شده جزئی اضافی اند، اما می توان در این موارد مثال هایی با جزئی حقیقی 

نیز بیان کرد.

خلط میان کل و کلی در بحث نسب اربع
تفاوت میان »جزء و کل« و »جزئی و کلی« که پیش از این به آن اشاره شد، در مبحث نسب 
اربع اهمیت دارد و گاه باعث ایجاد اشتباهاتی حتی از سوی برخی از دبیران می شود. به عنوان 

مثال به موارد زیر توجه کنید:
ــ رابطٔه چرخ و ماشین از میان نسب اربع تباین است، نه عموم و خصوص مطلق.
ــ رابطٔه شیر و ماست از میان نسب اربع تباین است، نه عموم و خصوص مطلق.

  پس از آموزش مبحث انواع قضایای محصوره )درس ششم(، مناسب است که رابطٔه آنها با 
نسبت های چهارگانه مشخص شود و در آن زمان به این مبحث بازگردید )تمرین شمارٔه 4 تکمیلی 

درس ششم همین مطلب را از دانش آموزان خواسته است(.
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ذهن تصویری و ذهن غیرتصویری دانش آموزان
برای  اما  اربع را درک می کنند؛  به سادگی نسب  از طریق رسم تصویر  بیشتر دانش آموزان 

تعداد محدودی از آنها که ذهن تصویری ندارد، می توان از سه قضیٔه زیر کمک گرفت:
3  هیچ الف ب نیست. 2  هر ب الف است.              1  هر الف ب است.              

در صورتی که دو قضیٔه نخست برقرار باشند، رابطٔه تساوی برقرار است.
درصورتی که رابطٔه سوم برقرار باشد، رابطٔه تباین برقرار است.

درصورتی که فقط یکی از دو رابطٔه اول برقرار باشد، رابطٔه عموم و خصوص مطلق برقرار 
است.

درصورتی که هیچ یک از سه رابطه برقرار نباشد، رابطٔه عموم و خصوص من وجه برقرار 
است.

مجددًا تذکر داده می شود که رسم دوایر، برای بیشتر دانش آموزان مفیدتر است.

 کاربردهای نسبت های چهارگانه در منطق
نسبت های چهارگانه اهمیت زیادی در منطق دارند و در مباحث مختلفی به کار می روند؛ مانند:

1   طبقه بندی مفاهیم )که در ادامٔه درس به آن اشاره شده است(.
2   شرایط تعریف )تعریف باید مساوی با آنچه تعریف می کنیم باشد، نه مباین و نه عموم و خصوص 

مطلق و نه عموم و خصوص من وجه با آن(.
3   در اثبات قواعد منطقی مانند نقیض، عکس مستوی، تداخل و اثبات ضروب معتبر قیاس.

به عنوان نمونه به کمک تصویر زیر، به سادگی می توان اعتبار استدالل زیر را مشخص کرد:

هر الف ب است.                                                                
هر ب ج است.                                                                    

∴هر الف ج است.
الف

ب
ج
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همچنین از طریق نمودار ِون نیز می توان اعتبار یک قیاس را بررسی کرد؛ مانند:
هر الف ب است.

هر ب ج است.

∴ هر الف ج است.
جهت مطالعه در این زمینه نگاه کنید به: 

نبوی،  لطف اللّٰه،  مبانی منطق و روش شناسی.

 استفاده از نسبت های چهارگانه در طبقه بندی مفاهیم
در طبقه بندی مفاهیم علوم مختلف نیازمند نسبت های چهارگانٔه منطق هستیم؛ چنان که گفته اند:

»از جمله علوم ضروریه مرطبیب را علم منطق است و آن که کدام مزاج تحت کدام مزاج و کدام 
مرض تحت کدام مرض است و تقسیم امراض و مانند آن«.1

این بحث، به طور عملی کاربرد نسب اربع را به دانش آموزان نشان می دهد و آنها را برای مبحث 
تعریف آماده می کند.

دانش آموزان در فصل یازدهم کتاب علوم تجربی پایٔه نهم )با عنوان: گوناگونی جانداران( با روش انجام 
گروه بندی و طبقه بندی آشنا شده اند )مطالب این صفحات به صورت ضمیمه در انتهای کتاب آمده است(.

در این صفحه از کتاب، تقسیم بندی جدید از موجودات بیان شده است. به نظر می رسد دلیلی بر 
استفاده از تقسیم بندی موجودات در زمان ارسطو وجود ندارد.

حصر عقلی ــ حصر استقرایی 
در یک دسته بندی، اگر اقسام به نفی و اثبات تقسیم شوند )نقیض یکدیگر باشند( آن را حصر عقلی 

یا روش تقسیم ثنایی می نامند؛ مانند:                 

اما اگر اقسام به نفی و اثبات تقسیم نشوند، آن را حصر استقرایی می نامند؛ مانند:  کفاش ،   معلم
اصناف کشور عبارت اند از: بقال ، راننده ،  نجار و...

ـ  15. 1ــ عقیلی، خالصة الحکمة، ج1، صص 16ـ

                        دارای شغل هستند
مردم کشور 

                        دارای شغل نیستند

الف

ب

ج
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تقسیم  مریض  و  ایرانی  به  انسان  تقسیم  مثاًل  باشد؛  معیار  و  دارای مالک  باید  تقسیم  نکتۀ 1:   
صحیحی نیست.

نکتۀ 2: آنچه در مبحث طبقه بندی مفاهیم ذکر شده است، در واقع همان سلسلٔه اجناس و انواع 
است که به زبانی ساده تر و براساس طبقه بندی امروزین از موجودات بیان شده است. چنان که در 
کتاب نیز به اصطالح »سلسلٔه اجناس« اشاره نشده است، نیازی به ذکر آن در این کتاب نیست و در 
به  عام  مفهوم  از  مفاهیم  طبقه بندی  می کند.  کفایت  مفاهیم  طبقه بندی  دانستن  تنها  تعریف،  مبحث 
مفهوم خاص تر است و میان اقسام رابطٔه تباین برقرار است. آنچه در این زمینه در کتاب های قدیمی تر 

)براساس دانش زیست شناسی زمان ارسطو( بیان شده، به صورت زیر است:

           غیرجسمانی
جوهر

   
                                         غیر نامی )جماد(

                      جسمانی                      نبات
                                          نامی                       غیرانسان                                    

                                                        حیوان    
                                                                        انسان

 تذکر
با پیشرفت علوم، شایسته است که دبیران منطق نیز از تقسیم بندی جدید و امروزین زیست شناسی 

استفاده کنند که در کتاب ذکر شده است.
رابطٔه میان دوایر طبقه بندی ذکر شده در کتاب به صورت زیر است:

جوهر
جسم

جسم نامی
حیوان

انسان

موجودات مادی
جانداران
جانوران

موجودات

مهره داران
انسانپستانداران
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تمرین صفحه23: مفاهیم جزئی و کلی را مشخص کنید:
خداوند            الّله            حضرت علی )ع(                     مولود کعبه            درخت            درخت سرو

)کلی(           )جزئی(               )جزئی(                                )کلی(                 )کلی(                  )کلی(

              کتاب              این کتاب        پسر        آن پسر        »پسر«1        مریخ
                             )کلی(               )جزئی(         )کلی(     )جزئی(       )جزئی(     )جزئی(

                                                                                          
مشهد )نام شهری در استان خراسان رضوی(مشهد )به معنای محل شهادت(

)جزئی()کلی(

تمرین ص26:  با رسم شکل نسبت مفاهیم زیر را مشخص کنید:
آفریقایی ــ آسیایی   )تباین(                                مسلمان ــ آسیایی    )عموم و خصوص من وجه(

هندی ــ آسیایی   )عموم و خصوص مطلق(       مثلث ــ شکل سه ضلعی   )تساوی(

سؤال 1: 
جزئی: میدان آزادی، جبرئیل، ماه، خوشٔه پروین، خلیج فارس، ابن سینا، این کالس، نرگس )اسم 

خاص(
کلی: عدد، خیابان، نرگس )نوعی گل(.

سؤال 2:
الف( حافظ نخست جزئی و حافظ دوم کلی است.

ب( بهمن در هر دو مورد کلی است.
ج( »نجف اشرف« جزئی و »مرقد امامزادگان« کلی است.

1ــ دربارٔه »پسر« بهتر بود نوشته می شد: لفظ »پسر« )این مطلب در چاپ سال 1397 کتاب به پسر احمد تغییر کرده است که مفهومی کلی 
است(. چنان که در پاورقی این صفحه )ص23( توضیح داده شده است، قرار دادن یک کلمه در گیومه به خود لفظ اشاره دارد.

پاسخ فعالیت های کالسی

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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سؤال3: 
ـ شکل )عموم و خصوص  ـ دایره )تباین(؛ مثلثـ  ـ دانش آموز )عموم و خصوص من وجه(؛ مثلثـ  شاعرـ 
مطلق(؛ فلز مایع ــ جیوه )تساوی(1؛ مثلث ــ مثلث متساوی االضالع )عموم و خصوص مطلق(؛ پرنده 
ـ غزل )عموم و خصوص مطلق(؛ موازی    ــ متقاطع ) تباین(. ــ سیاه )عموم و خصوص من وجه(؛ شعرـ 

سؤال4:
                                   گیاه

موجودات زنده                        اسب 

مرد: شامل پیرمرد و پسر بچه و ...
                             حیوان                         

                                                                           انسان       ]زن[: شامل پیرزن و ...
                                       آفریقایی                          

              انسان                        عراقی: شامل کربالیی و ...
                             

                              آسیایی                       خراسانی: شامل مشهدی و ...
                                               ایرانی       تهرانی               

                                                                 خوزستانی: شامل اهوازی و ...

 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
1   بر اساس مطالب درس برای عبارات زیر مثال بزنید:

الف( مفهوم جزئی با مفهوم کلی ای که دارای یک مصداق است، متفاوت است.
ب( مفهوم کلی، ممکن است هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد.

پاسخ:
الف( حسن که مفهومی جزئی است؛ اما مولود کعبه یا تنها پسر من مفاهیمی کلی هستند که تنها 

دارای یک مصداق اند.

1ــ این مورد در کتاب منطق چاپ 1397 به صورت زیر تغییر کرده است:
عدد قابل تقسیم بر دو ــ زوج )که رابطٔه آنها تساوی خواهد بود(.

حیوانات    پرندگان                            پروازکنندگان

4        3         2        1  
ب( سیمرغ و یا شریک خداوند مفاهیمی 

کلی اند و مصداقی در خارج ندارند.
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2   برای هر یک از ناحیه های مشخص شده مصداقی ذکر کنید:
ناحیٔه 2: ...................... ــ ناحیٔه 1: ...................... 
ناحیٔه 4: ...................... ــ ناحیٔه 3: ...................... 

پاسخ:
ناحیٔه 1: اسب                        ناحیٔه 2: شترمرغ                  ناحیٔه 3: عقاب 

ناحیٔه 4: خفاش )خفاش طبق تعریف های جدید زیست شناسی پرنده )دارای پر( نیست و با کشیدن 
پوست خود پرواز می کند(.

3  نسبت میان الف و ب را در هر یک از حاالت زیر، با رسم شکل از میان نسبت های چهارگانه 
مشخص کنید )در دیاگرام زیر نسبت های چهارگانه به صورت حصر عقلی بیان شده اند(:

                                                                                                                همۀ مصادیق ب در الف است ... )1(...
                                                             همۀ مصادیق الف در ب است

دارای مصادیق                                                                                                                همۀ مصادیق ب در الف نیست ... )2(...
                        

                                                                 همۀ مصادیق ب در الف است  ... )3(...
                        مشترک هستند

دو    مفهوم                                              همۀ مصادیق الف در ب نیست
الف و ب                                                                                                    همۀ مصادیق ب در الف نیست  ...)4(...

                        دارای مصادیق مشترک
                        نیستند...)5(...

پاسخ:
)1( تساوی؛ )2( عموم و خصوص مطلق )الف کوچک تر از ب(؛ )3( عموم و خصوص مطلق 

)الف بزرگ تر از ب(؛ )4( عموم و خصوص من وجه؛ )5( تباین.
به ازای هر یک از عبارت های زیر، چند مورد از نسب های چهارگانه ممکن است برقرار     4

باشند؟ با رسم شکل بیان کنید.
هیچ الف ب نیست؛ هر الف ب است؛ بعضی الف ب نیست؛ بعضی الف ب است

پاسخ:
بهیچ الف ب نیست )بین الف و ب تنها رابطٔه تباین برقرار است(. الف
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هر الف ب است )بین الف و ب ممکن است 
که  مطلقی  خصوص  و  عموم  یا  تساوی  رابطٔه 

الف کوچک تر است، برقرار باشد(.
الف

ب

الف
ب

بعضی الف ب نیست )بین الف و ب ممکن است رابطٔه تباین یا عموم و خصوص من وجه و یا عموم 
و خصوص مطلقی که الف بزرگ تر است، برقرار باشد(.

ب بالف

الف

ب الف

یا  یا عموم و خصوص من وجه  )بین الف و ب ممکن است رابطٔه تساوی  بعضی الف ب است 
عموم و خصوص مطلقی که الف بزرگ تر است یا عموم و خصوص مطلقی که الف کوچک تر است، 

برقرار باشد(.

ب

الف
ب بالف الفالف

ب

5   خصوصیت هایی را که قابل جدا شدن از شیء هستند، مشخص کنید:
چربی برای برنجچربی برای روغنشوری برای آبشوری برای نمک طعام

)............()............()............()............(
متساوی االضالع بودن شکل بودن برای مثلث

برای مثلث
موجود زنده بودن برای 

انسان
شادمان بودن برای انسان

)............()............()............()............(

پاسخ:
خصوصیات ذاتی: شوری برای نمک طعام؛ چربی برای روغن؛ شکل بودن برای مثلث؛ موجود 

زنده بودن برای انسان.
خصوصیات عرضی: شوری برای آب؛ چربی برای برنج؛ متساوی االضالع بودن برای مثلث؛ 

شادمان بودن برای انسان.
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6   الف( نسبت میان مفاهیم زیر را با قراردادن آنها روی دایرهٔ مناسب، مشخص کنید:
دانش آموزان پایٔه نهم دبیرستان دخترانه؛ دانش آموز؛ دانش آموز پایٔه نهم دبیرستان دخترانٔه استان 

کرمان؛ دانش آموز پایٔه نهم.
بیشتر  مصادیق  تعداد  می شود،  بزرگ تر  مفهوم  محتوای  هرچه  که  بگویید  شکل  به  توجه  با  ب( 

می شود یا کمتر؟

پاسخ:
الف( ترتیب مفاهیم از عام به خاص عبارت اند از:

دانش آموز > دانش آموز پایٔه نهم > دانش آموز پایٔه نهم دبیرستان دخترانه > دانش آموز پایٔه نهم 
دبیرستان دخترانه استان کرمان

ب( هرچه محتوای مفهوم بزرگ تر می شود، دایرٔه مصادیق کاهش می یابد و هرچه تصور، اجزای 
کمتری داشته باشد، دایرٔه مصادیق بزرگ تر می شود.
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عبارت ذکر شده در صفحٔه عنوان از گلشن راز شیخ محمود شبستری انتخاب شده است. این 
کتاب، کتابی منطقی نیست؛ اما به دلیل زیبایی این ابیات و ارتباط آن با مبحث تعریف، در ابتدای این 

بخش ذکر شده است.
نامفهوم، مفهوم  ترتیب تصورهای معلوم، »تصوری«  از  تعریف،  باید توجه داشت که در مبحث 
می شود، نه »تصدیقی« نامفهوم. اما شاید بتوان این شعر را این گونه توجیه کرد که مراد شاعر بیان 
ف  عبارت »تصدیق بال تصور محال است« باشد یا این گونه توجیه کرد که نسبت دادن معِّرف به معرَّ

یک تصدیق پدید می آورد و مراد گوینده چنین تصدیقی است.

 طراحی آموزشی بخش سوم   
این بخش شامل یک درس در زمینٔه انواع و شرایط تعریف است. درس با بررسی یک مثال آغاز 
می شود و از طریق آن سه نوع تعریف لغوی، تعریف به مثال و تعریف تحلیلی آموزش داده می شود. 
سپس هر یک از این سه نوع تعریف به صورت مجزا بررسی شده است و در نهایت شرایط تعریف 

صحیح بررسی شده است.
هدف درس، آموزش نحوه و شرایط تعریف صحیح برای استفاده در تمامی علوم است که از طریق 

تمرین های داده شده، این مهارت تقویت می شود.

بخش سوم

حال  شود  پدید  وی  اندر  که  است  علم  آن  منطق  علم  و 
دانسته شدن نادانسته به دانسته، که کدام بَود که به حقیقت 
بَود و کدام بَود که نزدیک به حقیقت بَود و کدام بَود که 

غلط بَود و هر یکی چندگونه بَود.
  )ابن سینا، منطق دانشنامۀ عالئی(
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سؤاالت مطرح شده در این صفحه به ترتیب1:
)1( تعریف لفظی

)2( تعریف تحلیلی2
)3( تعریف مصداقی

)4( تعریف تحلیلی )تعریف حقیقی( و
)5( تعریف تحلیلی هستند. در این مرحله نیازی به تعیین نوع این تعریف ها در کالس نیست. هدف 
بدون  تعریف در زندگی است. دانش آموزان  اهمیت و حیطٔه وسیع کاربرد  نشان دادن  آنها  بیان  از 

اطالع از اسامی این گونه تعریف ها، می توانند به سؤاالت پاسخ دهند.
اصطالحات تخصصی بیان شده در این صفحه )گشتاور، فتوسنتز و جلگه( همگی در سال های 
قبل برای دانش آموزان تعریف شده اند و از دانسته های قبلی آنها در کتاب های سال های قبل هستند و 
نیازی نیست که دبیر منطق، مجددًا تعریف آنها را یادآوری کند و زمانی را به این کار اختصاص دهد. 
درصورتی که دانش آموزی از تعریف این مفاهیم سؤال کرد، او را به دبیران مربوطه ارجاع دهید و 
وقتی را برای پاسخ گویی به آن اختصاص ندهید؛ زیرا در اینجا فقط اشاره می کند که اینها نمونه هایی 

از اصطالحات تخصصی هستند و تعریف علمی آنها مورد نظر کتاب نیست.

1ــ این موارد در کتاب منطق چاپ 1397 حذف شده اند.
به سلسله اوصاف و  یا روش تعریف  به عام و خاص  به کار رفته در تعریف تحلیلی )روش تعریف  تعیین روش  این کتاب  2ــ در سطح 
ویژگی ها( مورد نظر نیست.در چاپ سال 1397 کتاب، روش های تعریف تحلیلی حذف شده است و نام تعریف تحلیلی نیز به تعریف مفهومی 

تغییر یافته است.

 آنچه در این بخش می خوانیم 
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انواع و شرایط تعریف
درس چهارم

 مدت زمان پیشنهادی 
سه جلسه1

یک جلسه: تعریف لغوی، تعریف به مثال، تعریف تحلیلی )به عام و خاص(
یک جلسه: تعریف تحلیلی )تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها(، شرایط تعریف صحیح

یک جلسه: مرور درس و حل تمرین های باقی مانده.

 اهداف کلی درس 
  آشنایی با انواع تعریف های مفید در زندگی و علوم مختلف

  آشنایی با حیطٔه کاربرد هر یک از انواع تعریف
  آشنایی با شرایط تعریف صحیح

  آموختن چند مغالطه در حیطٔه تعریف

 اهداف جزئی درس 
  آموختن تعریف لغوی

  آموختن تعریف به مثال )تعریف از طریق ذکر مصادیق( 
  آموختن تعریف تحلیلی )تعریف مفهومی( 

  آشنایی با روش های تعریف تحلیلی )تعریف به مفاهیم عام و خاص و تعریف به سلسله اوصاف و 
ویژگی ها(.

  ترکیب انواع تعریف ها در استفادٔه عملی از آنها
  شرایط تعریف صحیح: واضح بودن، جامع بودن، مانع بودن، دوری نبودن.

  آموختن مغالطٔه تعریف دوری و مغالطٔه تعریف غلط )عدم رعایت سایر شرایط تعریف(
1ــ روش های تعریف تحلیلی در کتاب منطق چاپ سال 1397 حذف شده است، لذا می توان این درس را در زمان کمتری تدریس کرد.
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  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزادند و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:

  تعریف به حد و رسم
در این کتاب به دالیل زیر که در درس سوم به برخی از آنها اشاره شد، تعریف به حد و به رسم در 

کادر ستاره دار و برای مطالعٔه آزاد آمده است:
1   منطق یک سال پایین تر تدریس می شود و نیازمند ساده سازی مطالب هستیم.

2   رویکرد کتاب حاضر، منطق برای همٔه رشته هاست و در علومی مانند حقوق، روان شناسی، تاریخ، 
جغرافیا و... هنگام تعریف، سخنی از یافتن ذاتیات نیست و تعریف ها همگی رسمی و برای تمایزند.

3  معموالً به جز تعریف اشکال هندسی و تعریف اسب به »حیوان شیهه کشنده«! و انسان به »حیوان 
ناطق«، مثال های ملموس و کاربردی برای تعریف حدی نمی توان ذکر کرد. فالسفه نیز می گویند که فصل 
منطقی بدل از فصل حقیقی است؛ زیرا فصل حقیقی قابل اکتناه )دستیابی( نیست. )بدین دلیل بهتر است 
در کتاب دبیرستان که برای عموم نوشته شده است، از مطالبی سخن نگوییم که به سادگی قابل دستیابی 
نیستند. هنگامی که مطلبی را برای دانش آموزان تدریس کنیم که نتوانیم مثال های ملموس و کاربردی 

برای آن نشان دهیم، انگیزه ای برای یادگیری در آنها پدید نمی آید(. 
4  همان طورکه در کتاب آمده است، ابن سینا نیز تعریف به ذاتیات را دشوار و بلکه دست نیافتنی 

دانسته است.
از تعریف ذاتی استفاده نمی شود و دانش آموز اجازه دارد درصورتی که  5  در این کتاب لزوماً 

شرایط تعریف را رعایت کند، از امور عرضی نیز در تعریف استفاده نماید.
 نکته

در تعریف به عام و خاص اگر از ذاتیات استفاده کنیم، مفهوم عام را جنس و مفهوم خاص را فصل 
می نامند و تعریف را حدی می دانند و اگر از ذاتیات و عرضیات استفاده کنیم، مفهوم عام را جنس و 

مفهوم خاص را عرض خاص می نامند و تعریف را به رسم می دانند.
نامیده شده  به »خاّصٔه مرکبه«  به سلسله اوصاف و ویژگی ها، تعریف  در کتاب های منطق، تعریف 

است و تعریفی رسمی به شمار آمده است.
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  حکایت پادشاه و ندیم
این حکایت به طور ضمنی به دانش آموزان نشان می دهد که گاه، در تعریف برخی از مفاهیم برای 

مقاصد مختلف سوء استفاده صورت می گیرد. 
به عنوان مثال گاهی برخی از اختالف نظرها دربارٔه میزان تورم در جامعه، میزان رشد اقتصادی، 
خط فقر و ... به اختالف نظر در تعریف این مفاهیم بازمی گردد. در برخی از جوامع غربی، گاه با تغییر 
تعریف این مفاهیم یا تغییر مالک های تشخیص آنها، اعداد و ارقام مورد نظر خود را به مردم ارائه 
می کنند؛ به عنوان مثال کشوری که دارای نظام سرمایه داری است و به بیمٔه همگانی اعتقاد ندارد، 
می تواند تعریف سالمتی را به نحوی ارائه کند که اکثر مردم آن جوامع افرادی سالم به شمار بیایند تا 

از این طریق نظام اقتصادی خود را توجیه کند.
این حکایت زمینه ای برای طرح مغالطٔه »عقب نشینی از تعریف« )عدول از تعریف( یا مغالطٔه »تغییر 

تعریف« است که در صورت تمایل دبیر، می تواند تدریس شود.

  اهمیت تعریف در اصطالحات علمی
انگیزه در  ایجاد  این بخش جهت  از رشته های دانشگاهی، رشتٔه حقوق است،  آنجا که یکی  از 
دانش آموزان طراحی شده است. در این بخش با نشان دادن اهمیت مبحث تعریف در علم حقوق، 

سعی شده است پرکاربرد بودن این مبحث در سایر رشته ها )غیر از فلسفه( نشان داده شود.
تعمدًا متن قانون مدنی ذکر شده، دشوار انتخاب شده است تا تقریباً کسی چیزی از آن نفهمد! و در 
عمل متوجه شوند که تا چه میزان نیازمند مراجعه به اصطالح نامه ها و خواندن تعریف مفاهیم هستند. 
تفاوت اذن و اجازه نیز با یک جست وجوی ساده در اینترنت مشخص می شود. در این مورد پاسخ 
این سؤال برای آموزش منطق چندان اهمیت ندارد و آنچه مهم است توجه یافتن به تفاوت های ظریف 
در برخی از اصطالحات علمی است که ممکن است از سوی مردم عادی و بی اطالع، با یکدیگر خلط 

شوند. بدین ترتیب مجددًا اهمیت مبحث تعریف درک می شود.
 تفاوت اذن و اجازه

از نظر حقوقی، در اذن رضایت قلبی الزم است و می توان آن را پس گرفت )از آن رجوع کرد(. 
اما از اجازه نمی توان رجوع کرد. با جست وجو در اینترنت و مراجعه به کتاب های حقوقی می توان 

مطالب دیگری در این زمینه به دست آورد.
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 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های
تصور معلوم و مجهول دانش آموزان

تعریف؛  تعریف لغوی؛  تعریف به مثال؛  تعریف تحلیلی؛اصطالحات جدید درس
 )*( تعریف حقیقی؛ )*( تعریف به حد و رسم.

 نکات آموزشی و شیوۀ تدریس
مبحث تعریف در زندگی اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا که بسیاری از بحث ها و اختالف نظرها به دلیل 
نداشتن تعریف مشترک از یک واژه است. هنگامی که در یک بحث، تعریف مفاهیم روشن باشد، 

رسیدن به فهم مشترک آسان تر می شود.
مثال ذکر شده در درس را با دانش آموزان مرور کنید. به آنها یادآوری کنید که در این درس وارد 

مبحث تعریف شده ایم که یکی از دو بخش اصلی منطق است که در درس اول با آنها آشنا شدید. 
  تذکر

تعریف یک تصور است )لفظ مرکب ناقص است(. در برخی از مثال های کتاب از فعل »است« 
استفاده شده است، که این امر برای راحتی بیان و نزدیکی به بیان طبیعی است و به این معنا نیست که 

تعریف یک تصدیق است؛ مانند:
انسان: حیوانی است که دارای قدرت تعقل است.

  نکته
رویکرد این کتاب در تعریف، براساس آغاز کردن از بدیهیات اولیه نیست؛ بلکه چنان که در درس 
اول بیان شد، از معلومات آغاز و به مجهوالت ختم می شود. تمرین شمارٔه 3 در بخش فعالیت تکمیلی 
بر این اساس طراحی شده است تا دانش آموز متوجه شود هنگامی که مطالبی را می داند، الزم نیست 
برای تعریف امر مجهول از صفر شروع کند و همه چیز را از ابتدا تعریف نماید. به عبارت دیگر، در 
تعریف، مخاطب اهمیت دارد؛ به عنوان مثال در سطوح باالی فلسفه، ممکن است در تعریف یک 

مفهوم از مفاهیم تخصصی ناواضح برای عموم استفاده شود که در فلسفه شناخته شده هستند.
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  انواع تعریف
1  تعریف لغوی: تعریف لغوی )لفظی( را با ذکر مثال های کتاب معرفی کنید.

مالهادی سبزواری دربارهٔ تعریف لفظی )= شرح اللفظ، مای شارحة اللفظ( می نویسد:
است  این  شارحه  مای  است معنی  نخستین  پرسش  پاسخ 
بهتر سائل از این سؤالش ای مهتر  و  بخواهد  روشن  لفظ 
گویی: سیمرغ آن که پیدا نیست مثل اینکه بپرسد عنقا چیست؟ 

2   تعریف به مثال )تعریف از طریق ذکر مصادیق(: آن را تعریف مصداقی و تعریف به تشبیه 
نیز نامیده اند1.

توجه کنید که منطق برای استفاده در همٔه رشته ها نوشته شده است، نه فقط برای فلسفه؛ بنابراین 
را  ما  روزانه  تعریف های  از  زیادی  بخش  و  برخوردارند  زیادی  اهمیت  از  نیز  تعریف  نوع  دو  این 

تشکیل می دهند. اهمیت این دو تعریف و حیطٔه کاربرد آنها را یادآور شوید.
در بخش تصور و تصدیق، از این نوع تعریف در معرفی تصور و تصدیق استفاده شده بود.

3   تعریف تحلیلی )تعریف مفهومی(: دبیرانی که با مبحث کلیات خمس و تعریف به حد و رسم 
آشنایی دارند، توجه کنند که پس از ذکر این مطالب در کتاب های منطقی، این نکته ذکر می شود که تعریف 
می تواند به عرضیات نیز باشد که آن را نوعی تعریف به رسم می دانند. بنابراین تعریف به نحو مطلق، البشرط 
از ذکر ذاتیات و عرضیات است و به عبارت دیگر، در تعریف لزوماً نیازی به ذکر ذاتی نیست. بر این اساس 

کتاب درسی دبیرستان، تعریف را به صورت عام توضیح می دهد و وارد بحث ذاتی و عرضی نمی شود.

تعریف = بیان خصوصیاتی که باعث متمایز شدن یک مفهوم از مفاهیم دیگر شود.

آنچه در بحث تعریف اهمیت دارد، رعایت کردن شرایط تعریف است نه نوع تعریف

  نکتۀ 1: توجه شود که اصطالح تعریف تحلیلی، برگرفته از فلسفٔه تحلیلی و به معنای مخالفت 
با منطق ذات گرای ارسطویی نیست؛ بلکه عنوانی است که در کتاب های منطق به کار می رود و عام تر 

از تعریف حقیقی و غیرحقیقی است و به همین دلیل از این عنوان استفاده شده است2. 

1ــ در کتاب منطق چاپ سال 1397؛ در اینجا تنها به تعریف از طریق ذکر مصادیق اشاره شده است و به تعریف از طریق تشبیه اشاره 
نشده است.

2ــ اصطالح تعریف در کتاب منطق چاپ سال 1397 کتاب به تعریف مفهومی تغییر یافته است.
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  نکتۀ 2: مبحث مطرح شده در کتاب مشابه تعریف مفهومی در نظر شیخ اشراق است 
)نک: یزدان پناه، سید یدالله، حکمت اشراق، ج1، ص180(.

یا   نکتۀ 3: تعریف تحلیلی بر دو نوع است. در هر دو نوع تعریف، استفاده از مفاهیم ذاتی   
غیرذاتی برای دانش آموزان مجاز است و هدف تعریف تنها تمایز است )هدفی که در تعریف رسمی 

وجود دارد(. بنابراین نیازی به تمایز ذاتی از عرضی نیست.
  نکتۀ 4: در تمرین های کتاب نوع تعریف تحلیلی سؤال نشده است و به دلیل دشواری، تشخیص 
نوع تعریف تحلیلی مورد نظر نیست و نباید در امتحانات و کنکور سراسری از آن سؤال طرح شود.1

الف( تعریف به مفاهیم عام و خاص
باشند،  به عام و خاص( از ذاتیات  به کار رفته در این نوع تعریف )تعریف  در صورتی که مفاهیم 
تعریف را »تعریف حقیقی« می نامند که در فلسفه کاربرد دارد و انواع آن حد تام و حد ناقص و رسم 
تام و رسم ناقص است. در این کتاب به دلیل مطرح شدن بحث ذاتیات به صورت مطالعٔه آزاد، تعریف 

به حد و رسم نیز به صورت مطالعٔه آزاد معرفی شده اند. 
ب( تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها2

 این تعریف در کتاب های منطق با عنوان »خاّصٔه مرکبه« مطرح شده است. در این نوع تعریف سعی 
می کنیم که با ساختن »کلی واحد المصداق« مفهوم مورد نظر را تعریف کنیم.3

چنان که در راهنمای درس سوم بیان شد، »کلی واحد المصداق« مفهومی کلی است؛ اما تنها یک 
مصداق در خارج دارد؛ مانند: مولود کعبه.

تعریف تحلیلی به عام و خاص = وجه اشتراک + وجه افتراق )که رابطٔه عموم و خصوص مطلق 
باهم دارند(.

تعریف تحلیلی به سلسله اوصاف و ویژگی ها = مجموعه ای از ویژگی های شیء که باعث متمایز شدن آن 
از سایر امور می شود )که رابطٔه عموم و خصوص من وجه باهم دارند(.

1ــ دو روش تعریف به مفاهیم عام و خاص و تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها، دو روش کامالً مجزای از یکدیگر نیستند و تنها جهت 
فهم بهتر از یکدیگر تفکیک شده اند. به همین دلیل در امتحان، تعیین روش به کار رفته در تعریف مورد سؤال قرار نمی گیرد.

2ــ این مورد در کتاب منطق چاپ سال 1397 حذف شده است.
3ــ این کار شبیه سیستم موقعیت یاب GPS ماهواره است که دانش آموزان در درس علوم تجربی پایٔه نهم با آن آشنا شده اند.
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 نکته 1: در تعریف به عام و خاص، از رابطٔه عموم و خصوص مطلق استفاده می کنیم.
در تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها از رابطٔه عموم و خصوص من وجه استفاده می کنیم.

تعریف به مفاهیم عام و خاص          تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها
            )جهت مثال به تصاویر ص33 و 35 کتاب درسی مراجعه شود(

 نکتۀ 2: تعریف به مفاهیم عام و خاص لزوماً از دو مفهوم تشکیل نشده است؛ مانند:                  
انسان: موجود زندهٔ حساس دارای عقل اما این مفاهیم در دل یکدیگر قرار دارند.

پروازکننده     خفاش          بچه زا

همچنین تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها لزوماً از بیش از دو مفهوم تشکیل نشده است و ممکن 
است از دو دایرٔه متقاطع تشکیل شده باشد:

خفاش: پروازکنندٔه بچه زا )طائٌر ولود(                        

موجود زنده

دارای عقل
حساس

انسان
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  پاسخ سؤال ص 35
مفاهیم به کار رفته در مربع عبارت اند از:

شکل، چهارضلعی، دارای اضالع مساوی، دارای اضالع مجاور عمود بر هم
 نکتۀ 3: تعریف کاربردی که در علوم مختلف اهمیت دارد، در ذیل تعریف تحلیلی قرار دارد 
تعریف اسید به مایعی که کاغذ  و اوصاف و ویژگی های عملی )عوارض( اشیا را بیان می کند؛ مثالً 

تورنسل را قرمز می کند.
در  سفید کننده  مایع  یا  و  راهنمایی  چراغ  کاربرد  از  پاسخ  در  دانش آموزان  که  پاسخی  همچنین 

صفحٔه 30 بیان می کنند، تعریف هایی کاربردی اند.
  تذکر

هنگامی که تنها سؤال از نوع تعریف است، نباید تعریف غلط به دانش آموزان داده شود.
اما هنگامی که سؤال از شرایط تعریف است، می توان تعریف غلطی را برایشان مطرح ساخت و در 

ادامه نوع تعریف  را نیز سؤال کرد.
 حیطۀ کاربرد و محدودیت های انواع تعریف

هر یک از انواع تعریف، دارای کاربردهای ویژه و محدودیت هایی هستند که به مواردی از آنها 
اشاره می شود:

تعریف لغوی دربارٔه اصطالحات علمی مفید نیست.
در مواردی که مثالی از شیء در دسترس نیست، تعریف به مثال کارآمد نیست.

مفاهیمی را که عام تر از آنها وجود ندارند، نمی توان به روش عام و خاص تعریف کرد. مفاهیمی 
همچون: وجود، شیء، وحدت و مانند آن.

  ترکیب انواع تعریف با یکدیگر
همانند مثال کتاب می توان از ترکیب سه نوع تعریف معرفی شده در کتاب، تعریف کامل تری را ارائه 

کرد.
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روش های تعریف 
امروزه در علم منطق، بر اساس کاربردها و نوع مفاهیم مختلف از روش های متفاوتی استفاده 

می شود که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:
         تعریف های  لُغوی             تعریف به مترادف    

                                                تعریف ریشه شناختی
                                                تعریف از طریق عام و خاص        تعریف های مفهومی             تعریف به سلسله اوصاف

                                                
                                                تعریف اشاره ای )اشاری(

        تعریف های مصداقی           تعریف شمارشی )تعریف فرد شمار(
                                                تعریف از طریق ذکر زیرمجموعه ها )تعریف صنف شمار(

       تعریف عملکردی

جهت مطالعٔه بیشتر نگاه کنید به: خندان، منطق کاربردی. 
نبوی، مبانی منطق و روش شناسی.

  شرایط تعریف صحیح
اشکال تعریف های ذکر شده عبارت اند از:

  تعریف هوا به اسُطقس واضح نیست.
  تعریف دانشگاه جامع نیست زیرا شامل دانشگاه های علوم پزشکی که زیر نظر وزارت بهداشت 

هستند نمی شود.
  تعریف مربع مانع نیست زیرا شامل لوزی و هر شکل چهارضلعی با ضلع های نابرابر و غیرعمود 

برهم می شود.
  تعریف علت به معلول و معلول به علت، تعریف دوری است.

آنچه در تعریف اهمیت دارد، شرایط تعریف صحیح است، نه نوع تعریف که پیش از این بیان شد. 
شرایط تعریف صحیح را می توان در سه مورد خالصه کرد:

1  تعریف واضح تر از آنچه تعریف می کنیم، باشد.
2  رابطٔه تعریف و آنچه تعریف می شود، تساوی باشد )نه اعم باشد، نه اخص باشد و نه مباین(.
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3  تعریف دوری نباشد.
  اینکه تعریف نباید مباین مفهوم مورد نظر باشد، امری بدیهی است؛ به عنوان مثال در بیان شرایط 

پاسخ مناسب به یک سؤال نمی گوییم: اوالً پاسخ باید مربوط باشد! 
مربوط بودن تعریف نیز امر واضح است. اما باید توجه داشت که در برخی از تعریف ها، توجه به این 
شرط نیز اهمیت پیدا می کند؛ به عنوان مثال اگر در تعریف حسد، تعریف غبطه ذکر شود که با یکدیگر 

متفاوت هستند، اما تمایز آنها بسیار ظریف است، این تعریف به متباین خواهد بود.
 دربارهٔ واژه های دشوار و کلمٔه اسطقس )عنصر( که در کتاب مطرح شده است، می توان به افسانه ای 

دربارهٔ میرداماد اشاره کرد. نیمایوشیج این داستان معروف را به نظم درآورده است:
من   شنیدستم  وطن میرداماد  خاک  بن  بگزید  چو  که 
پرسید،   وی  از  و  آمد  سرش  ؟ بر  ، َمن بُّک ملک قبر که من ر
بینا  چشم  دو  بگشاد  سخن میر  به  فضیلت  روی  از  آمد 
جواب  داد  بدو  است  متقن اسطقسی  زو  دیگر  اسطقسات 
َمَلک  حرف  این  از  افزودش  ذوالمن حیرت  پیش  واقعه  این  برد 
تو   بندٔه  این  دگر  زبان  مدفن که  در  ما  پاسخ  می دهد 
بگفت  و  بخندید  مزن آفریننده  حرف  من  بندٔه  این  از  تو 
بود  دنیا  آن  در  که  زمانی  من! کاو  نفهمیدم  که  زد  حرف ها 

 تعریف نباید دوری باشد. در کتاب های منطق دور به صریح و مضمر )آشکار و پنهان( تقسیم 
می شود که هر دو باطل هستند. اما نوع دیگری از دور وجود دارد که باطل نیست و آن را »دور معی« 
می نامند. به عنوان مثال تعریف متضایفان باید به صورت هم زمان صورت گیرد؛ مثالً پدر و فرزند که از 
نظر منطقی دو مفهوم متضایف هستند، را باید به طور هم زمان تعریف کرد؛ مثالً  گفت: مردی که در 
تولد انسانی نقش دارد، پدر و بچه را فرزند او می نامند. در این تعریف به طور هم زمان )به نحو دور 

معی( هر دو اصطالح با یکدیگر تعریف شده اند. 
ف استفاده نشده است. آموزش دادن اصطالحاتی  ف و معرَّ در این کتاب از اصطالحات معرِّ  
ذهن  تنها  کرد،  جایگزین  می کنیم«،  تعریف  »آنچه  و  »تعریف«  نظیر  ساده ای  کلمات  با  می توان  که 

دانش آموزان را بیهوده مشغول می کند.
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تعریف به ذاتیات در نظر مالصدرا و شیخ اشراق 
همان گونه که در کتاب آمده است، ابن سینا در مقدمٔه رسالٔه حدود، تعریف به حد و رسم را دشوار 
با منطق ذات گرای  از وی، مالصدرا و شیخ اشراق  تقریباً دست نیافتنی دانسته است. پس  و 
ارسطویی مخالفت کرده اند و تعریفی با عنوان »تعریف مفهومی« ارائه کرده اند که به نوعی همان 

تعریف به خاصٔه مرکبه است.
در این کتاب که براساس »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« تألیف شده و در آن بر نگرش 
مالصدرا تأکید شده است، از تعریف حدی فاصله گرفته شده است و »تعریف تحلیلی« ذکر شده، 

در حقیقت همان »تعریف مفهومی« مورد تأکید مالصدرا و شیخ اشراق است.
جهت مطالعٔه بیشتر نگاه کنید به:  

ــ یزدان پناه، حکمت اشراق )1(.      ــ فرامرز قراملکی، مقدمه بر تصحیح التنقیح مالصدرا.

تمرین صفحه36: نوع تعریف های زیر را مشخص کنید:
نبی: تعریف لغوی؛ نبی: تعریف به مثال؛ نبی: تعریف تحلیلی )مفهومی(؛ بیماری های ویروسی: 
تعریف به مثال؛ سوبسید: تعریف لغوی؛ مسجد: تعریف تحلیلی )مفهومی(؛ خانه: تعریف به مثال؛ 

قضیه: تعریف تحلیلی1؛ انسان: تعریف تحلیلی )مفهومی(.
تمرین صفحه39: ایراد تعریف های زیر را بیان کنید:

انسان: مانع اغیار نیست. حیوان راست قامت شامل گوریل و... هم می شود.
زمان: تعریف دوری است زیرا زمان را با ساعت و ساعت را با زمان )ابزار اندازه گیری زمان( 

تعریف کرده است.
مثلث: جامع افراد نیست؛ زیرا شامل تمامی انواع مثلث نیست و تنها شامل مثلث متساوی االضالع 

می شود2.
خورشید: واضح نیست. در تعریف از استعاره استفاده شده است.

یَم: واضح نیست. استفاده از کلمٔه دشوارتر در تعریف )یَم و قماقم به معنی دریا هستند(.

1ــ این مورد در کتاب منطق چاپ سال 1397 به صورت زیر تغییر کرده است:
خفاش: پستانداری که پرواز می کند و در شب به شکار می رود )تعریف مفهومی(.

2ــ این مورد در کتاب منطق چاپ سال 1397 به صورت زیر تغییر کرده است:
پرنده: حیوانی که پرواز می کند )جامع نیست زیرا شامل پرندگانی مانند شترمرغ نمی شود، مانع نیست زیرا شامل خفاش می شود که پرنده 

به شمار نمی آید بلکه یکی از پستانداران است(.

پاسخ فعالیت های کالسی
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سؤال 1: تعریف لغوی
سؤال 2: 

شابک: مخفف حروف اول عبارت »شمارٔه استاندارد بین المللی کتاب«.
نداجا: مخفف حروف اول عبارت »نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران«.

پهپاد: مخفف »پرنده هدایت پذیر از دور«.
هما: مخفف »هواپیمایی ملی جمهوری اسالمی ایران«

سؤال 3: 
الف( نوعی آبگوشت در ظرفی مخصوص و ... )در این تعریف از آبگوشت به عنوان مفهوم عام 

استفاده می شود و وجه تمایز دیزی ذکر می شود(.
ب( نوعی غذا شامل آب، گوشت، سیب زمینی و نخود و...

یا  بدیهی ترین  از  همواره  و  می کنیم  استفاده  مخاطب  نزد  معلوم  و  آشنا  مفاهیم  از  تعریف  در  ج( 
عام ترین مفاهیم اولیه آغاز نمی کنیم.

سؤال 4ٰ:
الف( تعریف به مثال

ب( تعریف به تشبیه )تعریف به مثال(
ج( تعریف تحلیلی )این تعریف دوری نیست، زیرا فرد عینک را می شناخته و می خواهد عینک 

»دوکانونی« را بشناسد(.
د( تعریف تحلیلی

هـ( تعریف تحلیلی
سؤال 5: 

تمامی علوم است. همچنین نشان دادن  تعریف در  این سؤال درک اهمیت بحث  هدف از طرح 
این مطلب که در بسیاری از علوم در پی یافتن ذاتیات اشیا نیستیم و تعریف تنها برای تمایز استفاده 

می شود. همچنین کاربردی بودن بحث تعریف در علوم دیگر را نشان می دهد.
آمار: تعریف تحلیلی )در ص99 کتاب ریاضی و آمار )1( پایٔه دهم آمده است: به مطالعٔه نحؤه 

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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گردآوری، سازمان دهی، تحلیل و تفسیر داده ها برای استخراج اطالعات و تصمیم گیری، آمار گفته 
می شود(.

کُنش: تعریف تحلیلی )در درس اول کتاب جامعه شناسی )1( پایٔه دهم آمده است: به فعالیتی که 
انسان انجام می دهد، »کنش« می گویند. کنش آگاهانه، ارادی و هدف دار است(.

سؤال 6 :
الف( تعریف دوری

ب( تعریف واضح نیست )استفاده از الفاظ دشوار در تعریف(.
ج( تعریف جامع افراد نیست و همٔه انواع نقاشی را شامل نمی شود.

د( تعریف دوری
آبشش  دارای  نیز  دوزیستان  زیرا  نیست  )مانع  است1؛  آبشش  دارای  که  مهره داری  ماهی:  هـ( 

هستند(.

 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
1  معنای مختلف کلمٔه تعریف را در عبارات زیر مشخص کنید و بگویید آیا کلمٔه تعریف مشترک 

لفظی است؟
معلم در کالس از دانش آموز ممتاز تعریف کرد.          )پاسخ: تمجید کرد(

قصه را برایم تعریف کرد.                                       )پاسخ: بیان کرد(
ابتدا باید این اصطالح جدید را برایتان تعریف کنم.      )پاسخ: تعریف منطقی( 

با  واژه ها و اصطالحات تخصصی یک رشته می پردازند.  تعریف  به  فرهنگ های تخصصی    2
مراجعه به یکی از این فرهنگ ها و انتخاب چهار تعریف دلخواه، نوع آنها را مشخص کنید.

پاسخ:
تمرین  تعریف  نوع  دربارٔه  و  می شوند  آشنا  اصطالحات  فرهنگ  با  عملی  طور  به  دانش آموزان 

می کنند. در این کتاب ها معموالً ترکیبی از چند نوع تعریف ذکر می شود.
دبیر  از  چیست؟  در  آنها  اشتراک  وجه  شما  نظر  به  ببرید.  نام  را  حیوانات  مختلف  انواع    3

1ــ این مورد در چاپ سال 1397 اضافه شده است.
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بیان کند.  با حیوانات دیگر  را  افتراق چند حیوان  بخواهید که وجه  دبیرستان خود  زیست شناسی 
سپس حیوانات مورد نظر را تعریف کنید.

4   تحقیق کنید به جز سه نوع تعریف ذکر شده در کتاب، چه نوع تعریف های دیگری وجود دارند؟ 
پاسخ:

با  در کتاب منطق کاربردی خندان و کتاب مبانی منطق و روش شناسی لطف اللّهٰ نبوی می توانید 
برخی دیگر از انواع تعریف آشنا شوید.

5   اشکال تعریف های زیر را بیان کنید:
الف( علم: حقیقتی همچون نور.

ب( سالمتی: فقدان بیماری )بیماری فقدان سالمتی(.
ج( بلبل: پرندٔه خوش آواز.

د( زمان: مقدار حرکت یک متحرک را زمان می گویند )حرکت به فعلیت رسیدن تدریجی است؛ 
تدریجی بودن یعنی زمان مند بودن(.

هـ( انسان: حیوان شهرنشین.
و( انسان: حیوان سخنگو؛ انسان: حیوان راه رونده؛ انسان: حیوان راست قامت.

پاسخ:
6  الف( واضح نیست.

      ب( تعریف دوری.
      ج( مانع اغیار نیست.

      د( تعریف دوری.
      هـ( جامع افراد نیست.

      و( هیچ یک از تعاریف مانع اغیار نیستند.
7   نوع تعریف های زیر را مشخص کنید:

الف( عنقا: سیمرغ.
ب( ناکامی: ناراحتی یا آشفتگی یا خشم ناشی از بی نتیجه ماندن فعالیت، یا یأس یا شکست.
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ج( روان شناسی شخصیت: روان شناسی ای که با طبقه بندی افراد و مطالعٔه تفاوت های فردی سر 
و کار دارد.

د( صندلی: وسیله ای که از تکیه گاه و نشیمن گاه تشکیل شده است.
هـ( انسولین: دارویی برای درمان بیماری دیابت.

و( گاز: اکسیژن، هیدروژن، دی اکسیدکربن و مانند آن را گاز می گویند.
ز( نور قرمز: نوری با طول موج هشت انگستروم.

ح( تعریف رسانه در صفحٔه 7 کتاب تفکر و سواد رسانه ای: رسانه ابزاری است که فرستنده به 
کمک آن، معنا و مفهوم مورد نظر خود )پیام( را به گیرنده منتقل می کند.

با معنایی که دربارٔه چیزی خبر  ط( تعریف قضیه در صفحٔه 59 کتاب درسی منطق: به جمالت 
می دهند و می توانیم دربارٔه صدق یا کذب آنها سخن بگوییم، قضیه می گویند.

پاسخ:
الف( تعریف لغوی

ب( تعریف به مثال )تعریف از طریق ذکر مصادیق(
ج( تعریف تحلیلی )مفهومی(
د( تعریف تحلیلی )مفهومی(

هـ( تعریف تحلیلی )مفهومی(
و( تعریف به مثال )تعریف از طریق ذکر مصادیق(

ز( تعریف تحلیلی )مفهومی( 
ح( تعریف تحلیلی )مفهومی(
ط( تعریف تحلیلی)مفهومی(
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عبارت ذکر شده در صفحٔه عنوان این بخش، از کتاب ارغنون ارسطو اخذ شده است. »ُارگانون« 
)که معرب آن َارغنون است و به یونانی به معنای »ابزار و وسیله« است(، نام کتاب ارسطو در منطق 

است که پس از وی جمع آوری شده است.

 طراحی آموزشی   
از این بخش وارد قسمت دوم علم منطق؛ یعنی استدالل می شویم و انواع استدالل های تمثیلی، 
استقرایی، استنتاج بهترین تبیین و قیاس معرفی می شوند. کتاب سعی کرده است به مبحث استقرا به 
میزان کاربرد امروزی آن اهمیت دهد. همچنین با معرفی اجمالی قیاس، برای یادگیری بخش های 
به صناعات خمس که کاربردهای  به نحو اجمالی  پنجم و ششم کتاب آمادگی ایجاد کند. همچنین 

استدالل اند اشاره شده است.

بخش چهارم

یقینی حکم های  بسا  چه  است.  بسیار  فوایدش   استقرا 
 حسی یا تجربی توسط استقرا اکتساب کنند. و به حقیقت
 به نسبت با حس، استقرا را بر قیاس تقدم باشد و اگرچه

به نسبت با عقل، قیاس را برو تقدم باشد.
)خواجه نصیر الدین طوسی، اساس االقتباس(

مناسب است به دانش آموزان تذکر داده شود که از این بخش وارد بخش دوم منطق؛ یعنی بخش 
استدالل می شویم. در این صفحه به صورت سریع و گذرا، از طریق مثال به ترتیب به سه نوع استدالل 
استدالل   )3( و  استقرایی  استدالل   )2( تمثیلی،  استدالل   )1( از:  عبارت اند  که  است  شده  اشاره 

قیاسی؛ تا ذهن دانش آموزان برای توجه به انواع استدالل آماده شود.

 آنچه در این بخش می خوانیم )ص42( 
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اقسام استدالل و کاربردهای آن1
درس پنجم

 مدت زمان پیشنهادی 
حداکثر سه جلسه :

یک جلسه: تمثیل و استقرا
یک جلسه: استنتاج بهترین تبیین و آشنایی با قیاس

یک جلسه: مرور درس و حل تمرین های باقی مانده.

 اهداف کلی درس 
  آشنایی با فضای کلی بخش دوم منطق )منطق استدالل(

  آشنایی با سه نوع استدالل: تمثیل، استقرا و قیاس
  آشنایی با استنتاج بهترین تبیین

  توجه به اهمیت استقرا در زندگی
  آشنایی اجمالی و کلی با مبحث قیاس

  آموختن چند مغالطه

 اهداف جزئی درس 
  اقسام استدالل )تمثیل، استقرا و قیاس(

  تمثیل و کاربردهای آن
  استدالل تمثیلی

  استدالل استقرایی
1ــ نام این درس در چاپ سال 1397 به استقرا و اقسام آن تغییر یافته است و تغییراتی در درس صورت گرفته است که اهداف کلی و 

جزئی درس را کمی تغییر داده است.



107

  استقرا و علوم تجربی
  شرایط استقرای قوی

  )٭( استقرای تام
  استنتاج بهترین تبیین

  استدالل قیاسی
  کاربردهای استدالل )برهان، خطابه و جدل(

  )٭( مواد قیاس و صناعات خمس
  آشنایی با مغالطات تمثیل اشتباه، تعمیم شتابزده، )٭( استدالل دوری )مصادره به مطلوب(

  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزاد است و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:

 تمثیل غار افالطون
نیازی به تشریح کامل تمثیل غار افالطون در کالس نیست و طرح آن برای دانش آموزان در همین 
حد کافی است تا متوجه شوند که در نظر افالطون تمثیلی از فردی زندانی در یک غار وجود دارد 
که چیزی جز سایه های سیاه و سفید بر دیوار غار ندیده است و روزی آزاد می شود و حقیقت را 

مشاهده می کند. 
 حکایت ها

حکایت اول )صفحٔه 46( دربارٔه استدالل تمثیلی غلط است.
حکایت دوم )صفحٔه 46( استفاده از استدالل تمثیلی مخالف، در پاسخ گویی به استدالل تمثیلی 

غلط است.
حکایت سوم )صفحٔه 51( نمونه ای از استنتاج بهترین تبیین به همراه طنز است.

 استقرای تام
در این کتاب، استقرا در همه جا به معنای استقرای ناقص به کاررفته است و استقرای تام برای 

مطالعٔه آزاد در نظر گرفته شده است. دلیل این امر موارد زیر است:
1 استقرای تام در حقیقت قیاس است، نه استقراء )قدما آن را قیاس َمقَسم می نامیدند(. بنابراین 
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در حقیقت استقرا به دو قسم تام و ناقص تقسیم نمی شود، بلکه استقرا نامیدن استقرای تام به اشتراک 
لفظ است.

2  امروزه در کتاب های منطق و فلسفه و فلسفٔه علم، استقرا به معنای استقرای ناقص بکار می رود 
و تقسیم استقرا به دو نوع ناقص و تام کنار گذاشته شده است.

 استدالل دوری
استدالل دوری یا مصادره به مطلوب برای کاهش حجم کتاب و به دلیل سادگی مطلب، به صورت 

مطالعٔه آزاد در نظر گرفته شده است. مثال معروف آن بیت زیر است:
ندارددانی کف دست از چه بی موست مو  دست  کف  زیرا 

چند مثال دیگر:
ــ آزادی بیان کامل همواره برای افراد یک کشور مفید است؛ زیرا اینکه همٔه مردم محدودیتی در 
ابراز احساسات و عواطف خود نداشته باشند و بتوانند آزادانه عقاید خود را بیان کنند، کامالً به نفع 
جامعه است )در اینجا »آزادی بیان« در عبارت اول با » محدودیتی در ابراز احساسات و عواطف 
خود نداشته باشند و بتوانند آزادانه عقاید خود را بیان کنند« در عبارت دوم به یک معنا هستند و 
»افراد جامعه« در عبارت اول با »جامعه« در عبارت دوم نیز به یک معنا است و فرد، تنها سخن خود 

را با عباراتی دیگر بیان کرده است(.
بیان  و  تکرار  مختلف  انحاء  به  چندبار  مدعا  آن  در  که  است  تکرار«  »مغالطٔه  شبیه  مغالطه،  این 

می شود. این مطلب در تبلیغات تلویزیونی باعث تلقین به بینندگان می شود.
ــ شما گفتید که فیلم اخیرتان در زمرٔه فیلم های فکری ــ فلسفی است، آیا دلیلی برای این حرف 

خود دارید؟
به این فیلم توجه  تماشاگران خاص، یعنی افراد تحصیل کرده و روشنفکران  بله، چون عمدتاً  ــ 

کرده اند.
ــ از کجا می دانید این قشر به فیلم شما توجه کرده اند؟

ــ خب مسلماً این افراد از فیلم های فکری ــ فلسفی خوششان می آید.
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  مواد قیاس و صنعت های پنج گانه )صناعات خمس(1
از آنجا که تعیین صدق و کذب مجربات و محسوسات با علوم تجربی، یقینیات با فیلسوف، متواترات 
با تاریخ دان و … است و منطق دان به خودی خود متکفل تعیین صحت و سقم این موارد نیست؛ 
لزوماً طرح مواد قیاس  به صورت ستاره دار در کتاب مطرح شده است. گفتنی است که  این بحث 
برای آموزش صناعات خمس ضروری نیست. باید توجه داشت که تعریف صناعات خمس بر اساس 
اهداف آنها ذکر می شود، نه بر اساس مواد به کار رفته در آنها )به عنوان نمونه به کتاب منطق مظفر 

مراجعه کنید(.
که در  معرفت و شناخت است  به حوزه های  متعلق  و  معرفت شناسانه  مبحثی  بیشتر  قیاس  مواد 

فلسفه بررسی می شود.
 تمرین

مشخص کنید که محتوای قضایای زیر را از طریق حس و تجربه تصدیق می کنید؟ یا از طریق عقل؟ 
یا از طریق اعتماد به نقل قول دیگران؟

الف( جنگ ایران و عراق در سال 1359 آغاز شد.    )پاسخ: نقل قول دیگران؛ متواترات(
ب( زمیِن شوره زار، قابل کشت و زرع نیست.           )پاسخ: تجربه؛ مجربات(

ج( این غذا سرد شده است.                                      )پاسخ: حس؛ محسوسات(
د( جزء از کل کوچک تر است.                                 )پاسخ: عقل؛ معقوالت(

 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های 
دانش آموزان

استدالل )در بخش نخست به صورت کلی با استدالل آشنا شده اند(.
در ادبیات با تمثیل و تشبیه آشنا هستند.

با آمار در درس ریاضی و آمار )1( آشنا شده اند.

اصطالحات جدید درس

استدالل تمثیلی؛ استدالل استقرایی؛ استدالل قیاسی؛ استدالل قوی و ضعیف؛ 
)٭(  استتثنایی؛  قیاس  اقترانی؛  قیاس  تبیین؛  بهترین  استنتاج  تام؛  استقرای  )٭( 
استدالل دوری )مصادره به مطلوب(؛ برهان؛ خطابه؛ جدل؛ )٭( مواد قیاس؛ )٭( 

صنعت های پنج گانه )صناعات خمس( 

1ــ این مبحث در کتاب چاپ سال 1397 به درس  دهم منتقل شده است.
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 نکات آموزشی و شیوۀ تدریس
به  نیازی  با استدالل آشنا شده اند. در معرفی استدالل و قیاس،  دانش آموزان در درس نخست 
دانستن اصطالح »قضیه« نیست؛ لذا قضیه در درس ششم معرفی شده است. در صورت لزوم در 

این درس تنها از اصطالح مقدمات استدالل استفاده کنید.
 اقسام استدالل1

مثال های صفحٔه 43 به ترتیب عبارت اند از:
1   تمثیل

2   استقرا
3   قیاس

استدالل اول معتبر و دقیق نیست؛ زیرا معموالًً گوشی های جدید امکانات جدیدی دارند و صرف 
مشابهت ظاهری دلیل یکسان بودن آنها نیست.

ما  که چرخ  بفهمیم  است  ممکن  مثالًً  باشد.  غلط  می تواند  بازهم  ولی  است،  قوی  دوم  استدالل 
مشکل داشته و یا تنظیمات آن را درست انجام نداده ایم یا باید از سوزن بهتری استفاده می کردیم.

استدالل سوم قیاسی است و نتیجٔه آن به شرط صدق مقدمات، ضروری است.

تقسیم بندی قدیمی و جدید از اقسام استدالل
ارسطو می نویسد:

»طریق تمثیل، نه چونان رابطٔه جزء با کل است، نه چونان رابطٔه کل با جزء، آن گونه که در قیاس 
است، بلکه چون رابطٔه جزء با جزء است«.

این سخن وی را به صورت زیر تفسیر کرده اند:
سیر از کلی به جزئی = قیاس

سیر از جزئی به کلی = استقراء
سیر از جزئی به جزئی = تمثیل

1ــ این صفحه در کتاب چاپ 1397 به صورت زیرتغییر کرده است:
استدالل نخست استداللی قیاسی است که نتیجٔه آن ضروری است و استدالل دوم استداللی استقرایی است که نتیجٔه آن قطعی نیست.
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گفتنی است که در اینجا مراد از جزئی و کلی، »اخص در صدق« و »اعم در صدق« است.
رابطٔه قضایا از نظر اعم و اخص بودن در صدق به صورت زیر است: 

قضیۀ کلی    ⇐     قضیۀ شخصی1        ⇐       قضیۀ جزئی
بنابراین به استدالل های زیر توجه کنید:

این انسان آمد، پس برخی از انسان ها آمدند )قیاس است(
جهت مطالعٔه بیشتر نگاه کنید به:  فالحی، اسداللّٰه، منطق تطبیقی.

امروزه تقسیم بندی استدالل به صورت زیر است:
1  استدالل قیاسی: هنگامی که مقدمات ضرورتاً نتیجه را در پی داشته باشند.

استدالل  اقسام  بکنند.  نسبی  نتیجه حمایت  از  مقدمات  که  استقرایی: هنگامی  استدالل     2
استقرایی عبارت اند از:

استقرای تمثیلی
استقرای تعمیمی/ استقرای آماری2

استنتاج بهترین تبیین
در کتاب درسی سال 1396، تنها به دلیل پیروی از کتاب های معمول منطق قدیم، از تقسیم بندی 
سه گانه )تمثیل، استقرا و قیاس( استفاده شده است و در چاپ سال 1397 از تقسیم بندی دوگانٔه 

جدید )استقرا و قیاس( استفاده شده است.

 استدالل تمثیلی3
  نکتۀ1: میان تمثیل و استدالل تمثیلی تفاوت وجود دارد. آنچه در منطق استداللی ضعیف معرفی 
می شود، استدالل تمثیلی )یعنی استدالل کردن بر اساس یک تمثیل( است، نه خود تمثیل. تمثیل 

1ــ  به عنوان مثال هنگامی که قضیٔه: »هر دانش آموزی دارای کتاب درسی است« صادق باشد، »حسن دارای کتاب درسی است« نیز 
صادق خواهد بود و »بعضی دانش آموزان کتاب درسی دارند« نیز صادق خواهد بود. 

اما اگر »بعضی دانش آموزان کتاب درسی دارند« صادق باشد، مشخص نیست که بتوان گفت »حسن دارای کتاب درسی است« نیز 
صادق است. زیرا ممکن است حسن جزء آن »بعضی از دانش آموزان« نباشد.

لذا رابطٔه سه قضیٔه کلیه و شخصیه و جزئیه از نظر رابطٔه تداخل به صورت فوق است.
2ــ در سطح کتاب درسی دبیرستان، استقرای تعمیمی و آماری یکی گرفته شده اند و از یکدیگر متمایز نشده اند.

3ــ در کتاب چاپ 1397، استدالل تمثیلی زیرمجموعٔه استقرا قرار گرفته است و استقرای تمثیلی نامیده می شود.
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همان تشبیه است که در علوم مختلف به کار می رود و برای آموزش نیز بسیار مفید است. در بسیاری 
از سخنرانی ها از تمثیل استفاده می شود. در قرآن کریم نیز از تمثیل استفاده شده است و خداوند 

می فرماید: »إّن اللّٰه ال یستحیی أن یضرب مثالً«.
تمثیل در لغت به معنای َمثَل آوردن و تشبیه کردن است.

در منطق گفته می شود که تمثیل برای تقریب به ذهن مناسب است، اما به عنوان دلیل یک مطلب 
استدالل ضعیفی است. مبنای استدالل های تمثیلی این است که »باید با موارد مشابه برخورد مشابه 

کرد«. 

پیرمردی استدالل می کرد که نیروی وی همچنان در حد نیروی زمان جوانی اش است. وی 

می گفت: در جوانی منیتوانستم هاون سنگی خانه مان را بلند کنم، اکنون که پیر شده ام نیز 

منی توانم آن را بلند کنم؛ پس نیروی من تفاوتی نکرده است!

میان شکل ظاهری  ویژٔه شرکت ها، مشابهت  میان عالمت  از مشابهت  زیادی  موارد  نکتۀ2:   
محصوالت، نام یکسان روی جعبٔه شیرینی ها و … وجود دارند که می توانند در کالس به عنوان نمونٔه 
سوء استفاده از استدالل تمثیلی مطرح شوند. در کتاب درسی به دلیل محدودیت های قانونی، امکان 
معرفی برخی از این موارد وجود نداشت؛ اما معموالًً هر کس چند نمونه از این موارد را می شناسد. 
به عنوان مثال اسامی مشابه زیادی شبیه قالی شویی »شربت اوغلی« در تهران، سوهان »حاج حسین و 

پسران« در قم و شیرینی »حاج خلیفه رهبر« در یزد می توان یافت.

محصوالت دو شرکت مختلف تولید دستمال کاغذی با بسته بندی مشابه
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قالیشویی با نام های مشابه

معموالًً از نام شیرینی فروشی حاج خلیفه رهبر در یزد و سوهان 
حاج حسین و پسران و یا سوهان های محمدی در قم تقلید می شود.

نمونه ای از مارک های مشابه

اصلنمونه مشابه

RAZAZARA

GIBGIP

adiadsadidas

SQNYSONY
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1ــ عنوان این بخش در کتاب منطق سال 1397 به »استقرای تعمیمی« تغییر یافته است.
2ــ  ابن سینا، دانشنامٔه عالیی.

 نکتۀ 3: در کتاب های مغالطات، مغالطٔه مربوط به استدالل تمثیلی را مغالطٔه »تمثیل« یا مغالطٔه 
»تمثیل ناروا« نامیده اند. مانند:

از  بازیکن  اخراج  قانون  همین  مثالًً  کنند.  را حذف  فوتبال  پاگیر  و  قوانین دست  از  بعضی  باید 
غیرمعقول ترین مقررات است. تیم فوتبال مانند یک ماشین است که اجزای آن را بازیکنان تیم تشکیل 
می دهند، با حذف و اخراج یک قطعه از موتور، دیگر ماشین عملکرد اصلی خود را نخواهد داشت.
 نکتۀ4: هنگامی که در جمالت خود از کلمٔه »ِمثل« استفاده می کنیم، نتیجه تمثیل و تشبیه است 

)او مثل موش است(؛ ولی وقتی مثل را حذف می کنیم، به استعاره می رسیم )او موش است(.

  شیوه های نقد استدالل تمثیلی 
  از استدالل تمثیلی می توان در جهت اثبات یا نفی یک مطلب واحد استفاده کرد. تنها کافی است 

مثال خوبی پیدا کنید. به نمونٔه زیر توجه کنید:
در نفی ثروت: انسان مانند بالنی است که مال و منال همچون وزنه هایی به آن آویزانند. هرقدر این 

وزنه ها کمتر باشند، انسان اوج بیشتری می گیرد و به کماالت بیشتری دست می یابد.
در اثبات ثروت: انسان مانند اتومبیلی است که مال و منال سوخت آن هستند. هرچه سوخت بیشتری 

در خودرو باشد، انسان توانایی پیشرفت بیشتر و رسیدن به کماالت بیشتری را خواهد داشت.
  در بررسی استدالل تمثیلی هر چه شباهت بیشتر باشد و وجه شبه مربوط به حکمی باشد که آن 

را تسری می دهیم، استدالل قوی تر می شود.

  استدالل استقرایی1 
ابن سینا می نویسد:

نه  این  و  همه.  بر  کنند  حکم  یابند،  چنین  را  بیشتر  یا  بسیاری  چون  کنند،  استقرا  که  »مردمانی 
ضروری بود؛ زیرا که شاید بودن که نادیده خالف دیده بود«.2

با وجود قطعی نبودن استدالل استقرایی، این استدالل در علوم تجربی و حتی در برخی از علوم 
انسانی مانند روانشناسی، جامعه شناسی و … که به مطالعات آماری می پردازند، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است و الزم است دربارهٔ اهمیت آن تذکر داده شود.
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توجه شود که رویکرد کتاب حاضر، منطق برای همٔه رشته هاست، نه فقط برای فلسفه؛ بنابراین نباید 
تنها به قیاس اهمیت داده شود و اهمیت استقرا که در رشته های دیگر علوم انسانی مانند روانشناسی 

و … اهمیت دارد، مغفول بماند.
شرایط  در  که  دارد  وجود  فرض  پیش  این  آزمایشگاه  در  خاص  نمونٔه  انتخاب  در  نکتۀ1:   

یکسان، تمام نمونه ها شبیه هم اند.
 نمونه ای از استدالل  استقرایی:

من قبالً بارها سبقت گرفته ام و مشکلی نداشتم!

همه مریض های من که مانند شما بودند …

  استقرا و علوم تجربی 
در علوم تجربی از طریق مشاهدات به اموری فراتر از مشاهدات دست می یابند. به همین دلیل روش 
علوم تجربی، روش استقرایی است. در علوم تجربی از مشاهدٔه مکرر یک پدیده در شرایط یکسان 



116

به این نتیجه می رسند که وقوع این پدیده اتفاقی نیست و سپس می کوشند علت آن را تبیین کنند. 
در کتاب فلسفٔه سال آینده با عنوان »اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت« توضیحات مناسبی در این 

زمینه مطرح شده است.

  شرایط استقرای قوی
 در مبحث استقرا، تمامی شرایطی که در درس آمار برای نمونه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها 
بیان می شود، مورد توجه قرار می گیرد. به جز مواردی که در کتاب آمده، می توان به موارد دیگری 
نیز اشاره کرد. به عنوان مثال حتی اگر نمونه ها متفاوت و تصادفی باشند و نسبت تعداد نمونه ها به کل 
جامعٔه آماری مناسب باشد، بازهم برخی از نتایج را نمی توان از نمونه ها به دست آورد. به عنوان مثال 
فرض کنید جمعیت چین در سال های مختلف کمتر از یک میلیارد نفر بوده است. آیا می توان به شیؤه 

استقرایی نتیجه گرفت که صد سال بعد هم جمعیت چین زیر یک میلیارد نفر خواهد بود؟!
  مثال معروفی وجود دارد که بوقلمونی را برای پختن حلیم نگهداری می کردند و هر روز صبح 
ساعت 9 به او غذا می دادند. بنابراین بوقلمون به این نتیجه استقرایی رسید که همیشه ساعت 9 صبح 

موقع غذا خوردن است؛ اما روزی ساعت 9 صبح او را کشتند و خوردند!

بوقلمون استقرا کرده بود که همیشه به او غذا خواهند داد!

  در استقرا همبستگی داده ها اهمیت دارد؛ اما همبستگی به معنای علیت نیست. مثالًً میان فقر و 
مصرف مواد مخدر همبستگی وجود دارد؛ اما آیا فقر عامل روی آوردن به مصرف مواد مخدر است 

یا برعکس؟ یا هیچ یک علت دیگری نیست؟ 
  مغالطٔه علت دانستن امر مقدم نیز نوعی مغالطه در حیطٔه استقراست.
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  مثالی از تصادفی نبودن نمونه ها:
پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1932 آمریکا، مجله ای از دو نیم میلیون مشترک خود 
نظرخواهی کرد و بر اساس آمار آن نشریه، روزولت در انتخابات پیروز نمی شد. اما با کمال تعجب وی 
رای آورد و رئیس جمهور شد. مشکل استقرا در این بود که مشترکان آن مجله تنها اقشار پولدار و 
تحصیل کردهٔ جامعه بودند و نه تمامی اقشار جامعه. به این دلیل جامعٔه آماری مطابق جامعٔه واقعی نبود. 

  مغالطۀ تعمیم شتاب زده
غیر  نمونه های  مغالطٔه  مانند:  شود.  مختلفی  مغالطات  دچار  است  ممکن  استقرایی  استدالل 
ناکافی و… . در سطح این کتاب، تمامی مغالطاتی که در  تصادفی، مغالطات آماری، مغالطٔه نمونه 
استدالل استقرایی ایجاد شوند تحت عنوان مغالطٔه »تعمیم شتاب زده« قرار گرفته اند. بدین معنا که به 

غلط و شتاب زدگی، حکم چند مورد را تعمیم داده و نتیجه گیری کرده ایم. مانند:
ــ این مدرسه ضعیف است زیرا سه نفر از فارغ التحصیالن آن را می شناسم که ضعیف هستند.

ــ در کالس های ما ثبت نام کنید. کالس های ما بسیار خوب است زیرا ده نفر از نفرات اول کنکور 
در طول 12 سال تحصیلشان حداقل 5 بار در کنکورهای آزمایشی ما شرکت کرده اند!

  استنتاج بهترین تبیین
برای چرایی داده ها هستیم؛ ولی در استقرای ساده  به دنبال فرضیه ای  تبیین  بهترین  در استنتاج 
به دنبال چرایی نیستیم و فقط احکام به دست آمده را تعمیم می دهیم. به همین دلیل دربارٔه جایگاه 
استنتاج بهترین تبیین اختالف نظر وجود دارد و برخی آن را نوع مستقلی از استدالل دانسته اند. 
اما از آنجا که در آن خطا وجود دارد و نتیجه ضرورتاً از مقدمات به دست نمی آید، اکثرا آن را نوعی 

استقرا دانسته اند.
مالک هایی که معموالًً در بررسی بهترین تبیین مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

1  تبیینی که بهتر بتواند همٔه داده ها را توضیح دهد.
2  تبیینی که ساده باشد )دارای فرضیات کمتر باشد(.
3   تبیینی که با تجربیات و علم قبلی ما سازگار باشد.

4  تبیینی که کمتر عجیب باشد.
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  مقایسۀ استقرا و قیاس

هیچ گاه مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کننداستقرا اما  می شود؛  تقویت  نتیجه  بیشتر،  موارد  دیدن  با 
صد  در صدی نمی شود

نتیجه صد در صدی است.مقدمات ضرورتا نتیجه را در پی دارندقیاس

میزان یقینی بودن استدالل های استقرایی و قیاسی
%99                     %50                   %1% 100

قیاس معتبر1قیاس نامعتبر
استقرای قویاستقرای ضعیف

 نکته
دربارهٔ تمثیل و استقرا از اصطالح استدالل قوی و ضعیف استفاده می شود.

دربارهٔ قیاس از اصطالح استدالل معتبر و نامعتبر استفاده می شود.
 تذکر: در تداخل نمی توان از صدق قضیٔه جزئی به صدق قضیٔه کلی رسید. در استقرا در واقع 

چنین کاری انجام می دهیم و به همین دلیل نتیجٔه آن ضروری نیست.

منونه ای برای استنتاج بهرتین تبیین

مردی خر خود را گم کرد. در راه به پرسی رسید و پرسید: خری از اینجا رد نشده است؟ 

پرس گفت: هامن خری که یک پایش می لنگید و چشم چپش کور بود و بار گندم داشت؟ 

مرد با خوشحالی گفت: بله خودش است، آن را دیده ای؟ پرس گفت نه آن را ندیده ام!

مرد گامن کرد که پرس با دزدان همدست است؛ پس او را به نزد قاضی برد. قاضی پرسید: 

اگر خر را ندیده ای، چگونه به درستی او را وصف کردی؟ پرس گفت: از روی اثر رد پای 

خر بر روی گل و الی معلوم بود که یک پایش می لنگد. علف های یک طرف جاده خورده 

شده بود و علف های طرف دیگر دست نخورده باقی مانده بود، برای همین حدس زدم 

که یک چشمش کور بوده است. قدری گندم روی زمین ریخته بود که نشان می داد بار 

او گندم بوده است.

1ــ در تقسیم بندی دقیق تر، قیاس معتبر )Valid( به صحیح )Sound( و غیرصحیح تقسیم می شود. قیاس صحیح، قیاس معتبری است 
که همٔه مقدمات آن صادق اند. در سطح کتاب دبیرستان، مراد از صد در صدی بودن قیاس، صد در صدی بودن قیاس معتبِر صحیح است.
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 استدالل قیاسی 1
از آنجا که در دو بخش آیندٔه کتاب، دانش آموزان به طور دقیق تر با استدالل قیاسی آشنا می شوند، 

در این درس استدالل قیاسی به اجمال معرفی شده است. 
 تذکر: قیاس اقترانی شرطی در این کتاب معرفی نشده است و قیاس اقترانی در همه جا به معنای 

قیاس اقترانی حملی است.
 نکته: در تعریف قیاس اقترانی و استثنایی به وجود نتیجه اشاره شده است )ص52(. این امر 
به این دلیل است که یک قیاس از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل می شود و نمی توان صرفاً دو مقدمه 

را قیاس نامید.
  انواع استدالل های معرفی شده در این درس عبارت اند از:

نحوۀ تشخیصنوع استدالل
وجود کلمات: مانند، همچون، مثل، شبیه و...Analogyتمثیل
حکم ذکر شده از چند نمونه به دست آمده باشد و قطعی نباشد.Inductionاستقرا

Abductionاستنتاج بهترین تبیین
احتمالی معقول بیان شده باشد، اما هنوز امکان احتماالت دیگر وجود 

داشته باشد.
نتیجه ضرورتاً از مقدمات به دست آمده باشد.Deductionقیاس

  تذکر: در تشخیص انواع استدالل، به کلی بودن و جزئی بودن نتیجه و مقدمات حساس نباشید!

 کاربردهای استدالل 2
مبحث »صناعات خمس« در حقیقت بیان کاربردهای مختلف استدالل است. در این کتاب سه 

مورد از صناعات خمس )بدون اشاره به اصطالح صناعات خمس( مطرح شده اند:
 استدالل به هدف دست یابی به حقیقت = برهان

 استدالل به هدف اقناع دیگران = خطابه
 استدالل به هدف غلبه بر دیگران )ساکت کردن خصم( = جدل

1ــ این عنوان در کتاب منطق چاپ 1397 حذف شده است؛ استدالل قیاسی در دو درس هشتم و نهم کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.
2ــ این مبحث در کتاب منطق چاپ 1397 به درس دهم منتقل شده است.
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داده  آموزش  قیاس  مواد  نخست  خمس،  صناعات  مبحث  از  پیش  معموالً  منطق  کتاب های  در 
می شود. این امر باعث شده است برخی به غلط گمان کنند که این بحث مقدمٔه طرح صناعات خمس 
است و بدون طرح مبحث مواد قیاس نمی توان صناعات خمس را آموزش داد. در حالی که در همان 
کتاب های منطق قدیم، هیچگاه صناعات خمس را بر اساس مواد قیاس تعریف نمی کنند؛ بلکه تنها 
پیشنهاد می دهند که مثالًً در جدل بهتر است از مشهورات استفاده کنید؛ چرا که ممکن است برای 

غلبه بر خصم، از یقینیات نیز استفاده کنید.
در این کتاب به دلیل محدودیت حجم و زمان تدریس مطالب، به سه مورد از صناعات خمس اشارهٔ اجمالی 

شده است. می توان برای دانش آموزان تحقیقاتی تعریف کرد تا در این موارد به مطالعٔه بیشتر بپردازند.
 برهان 

هدف برهان شناخت حقیقت است و قیاسی است که از مقدمات یقینی تشکیل شده است و از آن 
لزوما نتیجه ای یقینی حاصل می شود.

 خطابه 
  هدف خطابه اقناع مخاطبان است. خطابه صنعتی است که از طریق آن می توان عامٔه مردم را به 

قبل مطلب مورد نظر، در حد امکان اقناع کرد.
 افراد می کوشند تا از پولمان، رأیمان، حمایتمان، وقتمان و حتی روحمان به حق یا ناحق بهره 
تفکر  و  منطقی  دلیل دقت  به همین  آنها همراه شویم.  با  که  کنند  قانع  را  ما  کافی است  تنها  ببرند. 

سنجشگرانه در بررسی خطابه اهمیت دارد.
 در بخش صناعات خمس کتاب های منطقی، نکات جالبی دربارٔه خطیب بیان می شود که مطالعٔه 

آنها سودمند است.

 جدل
 هدف جدل اسکات خصم است و صنعتی است که به کمک آن می توان به میزان ممکن از طریق 
مقدمات مسلم، بر هر مطلوبی که فرد می خواهد و بر محافظت از هر وضعی که برای وی پیش آید، 

اقامٔه استدالل کند. به نحوی که نقضی بر وی وارد نشود.
است  قرآنی  که اصطالحی  است  مطرح  نیز  احسن«  کنار اصطالح جدل، اصطالح »جدل  در   
)نحل: 25 و عنکبوت: 46(. مجادالت حضرت ابراهیم با بت پرستان را می توان نمونه هایی از جدل 
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احسن به شمار آورد. در این مورد می توانید تحقیقی برای دانش آموزان مشخص کنید.
  در مورد جدل می توانید بجز بخش صناعات خمس کتاب های منطقی، به دو کتاب زیر مراجعه 

کنید:1
شوپنهاور، آرتور، هنر همیشه بر حق بودن.

1ــ مشخصات کامل این منابع در  انتهای کتاب آمده است.

پل، ریچارد، مغالطه های پر کاربرد.
تمرین صفحه47: 

استدالل تمثیلی نخست می گوید که تربیت برای نااهالن امکان پذیر نیست؛ زیرا همان طور که گردو 
)گردکان( بر باالی گنبد نمی ایستد، تربیت نیز در نااهل اثر نمی کند.

استدالل تمثیلی دوم بیان می کند که تربیت تأثیر دارد؛ زیرا همانطور که آفتاب با یک لکه ابر ناپدید 
می شود، تأثیرات بد همنشینان نیز خوبی های انسان را از میان می برد و تأثیرات تربیتی بدی بر انسان دارد.
با  ناسازگار  تمثیلی  استدالل  دو  گاهی  که  بود  مطلب  این  عملی  دادن  نشان  تمرین  این  از  هدف 
یکدیگر وجود دارند؛ بنابراین استدالل تمثیلی استداللی قوی نیست، زیرا هر کس بسته به سلیقٔه خود 

می تواند از دو امر مشابه به نتیجٔه دلخواه خود برسد.
را  استدالل  دو  این  نتایج  که  توجه داشت  باید  تمرین،  این  در  ذکر شده  استدالل های  دربارٔه  اما 
به نحوی می توان با هم جمع کرد. بدین ترتیب که استدالل اول دربارٔه نااهالن است و نمی گوید که 
تربیت بر همٔه انسان ها تأثیر ندارد؛ اما استدالل دوم مربوط به همٔه انسان هاست و نقش همنشین بد را 

یادآوری می کند. 
هر دو استدالل تمثیلی اند و استدالل هایی ضعیف به شمار می آیند.

تمرین صفحه49:
قوت و ضعف استدالل های استقرایی زیر را مشخص کنید:

استدالل استقرایی قوی؛ زیرا از تعداد زیادی نمونه استفاده کرده است.
استدالل استقرایی ضعیف؛ زیرا این اتفاق به صورت نادر و اتفاقی رخ داده است.

پاسخ فعالیت های کالسی
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استدالل استقرایی قوی؛ تکرار نمونه ها در صد سال می تواند نشانٔه آب و هوای خاص در آن منطقه 
باشد و از نظر استقرایی استدالل قوی خواهد بود.

استفاده  سوء  آن  از  سودجو  افراد  معموالً  که  است  استداللی  این  ضعیف؛  استقرایی  استدالل 
می کنند و میوه های خود را به افراد می فروشند!

تمرین صفحه51:
در موارد زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین چه نتیجه ای می توان گرفت؟

احتماال خوراکی ای را که می خواهد برایش نمی خرند )اما همچنان احتماالت دیگری نیز وجود 
دارند؛ مثالً می خواهند او را به جایی ببرند که دوست ندارد(.

احتماال خبر ناراحت کننده ای دربارٔه وی دارد. مثالً تصادف کرده یا فوت کرده  است و... )اما 
همچنان احتماالت دیگری نیز وجود دارند؛ مثالً ممکن است می خواهد که شما از پدربزرگتان برای 

وی پول قرض کنید(.
به احتمال زیاد پلیس آن را با جرثقیل برده است )اما همچنان احتماالت دیگری نیز وجود دارند؛ 

مثالً ممکن است دزد آن را برده باشد(.
تمرین صفحه52:

زلزلٔه تهران:
استدالل قیاسی؛ از قوانین کلی زمین شناسی استفاده شده است.

استدالل تمثیلی؛ از تشبیه به یک بیماری استفاده شده است.
استدالل استقرایی؛ از جامعٔه آماری و نمونه های قبلی استفاده شده است.

سؤال1:
)در صورت سؤال، »درس چهارم« به »درس چهاردهم« اصالح شود(

الف( مطابق با اصطالحات منطق، نتیجه گیری طوطی استداللی تمثیلی است.
ب( استدالل قیاسی در ادبیات همان استدالل تمثیلی در منطق است )تذکر: قیاس در فقه نیز همان 

استدالل تمثیلی در منطق است(.

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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سؤال2: 
الف( استدالل تمثیلی است. وجه شباهت تنها در سفید بودن است و نمی توان از این مطلب به 

شور بودن رسید.
ب( استدالل تمثیلی است. 

ج( استقراء ضعیف است و تعمیم شتاب زده انجام شده است.
د( استدالل تمثیلی است. فرد شبیه افراد مهربان و قابل اعتماد بوده است؛ اما دلیل ندارد مانند آنها 

قابل اعتماد باشد. )بهتر است در صورت سؤال نوشته می شد: »ظاهرش شبیه افراد ...« است(.
هـ( استقراء ضعیف است و تعمیم شتاب زده انجام شده است؛ زیرا نمونه گیری از 15 هزار نفر برای 

تعمیم به 75 میلیون نفر کافی نیست.
سؤال3: 

الف( استدالل تمثیلی )به تنهایی استداللی ضعیف است؛ اما اگر نمونه های زیاد تمدن های تاریخی 
را بررسی کنیم، از راه استقرا می توان آن را استداللی استقرایی نیمه قوی دانست(.

ب( استنتاج بهترین تبیین )استدالل قوی(. نتیجه قطعی نیست؛ زیرا ممکن است سگ را موقتاً 
بی هوش کرده باشند. یا سگ پارس هم کرده است؛ ولی به دلیل سر و صدایی دیگر، کسی صدای وی 

را نشنیده است و احتماالت دیگری که همچنان وجود دارند.
می توان این مطلب را قیاس مضمر )قیاسی که یکی از مقدمات آن محذوف است( نیز در نظر گرفت. 
ولی هنوز دانش آموز این مبحث را نخوانده است و بدین جهت نمی توان این پاسخ را برای وی بیان 
کرد. استدالل پس از آشکار کردن مقدمٔه مضمر چنین است: اگر دزد آشنا نبود، سگ گله پارس 

می کرد. سگ گله پارس نکرده است )رفع تالی(، پس: دزد آشنا بوده است.
ج( استقراء )نمونه گیری در مدت یک سال می توانند استدالل قوی ایجاد کند(.

د( استنتاج بهترین تبیین )از تجربه های قبلی خود استفاده کرده است که وقتی چند روز شهر تعطیل 
قوی  استقرایی  استدالل  بنابراین  می شود؛  و شهر خلوت  می روند  مسافرت  به  مردم  معموالً  است، 
ترتیب که بگوییم از حکمی کلی دربارٔه  بدین  است. می توان آن را نوعی قیاس معتبر هم دانست. 

مسافرت مردم استفاده کرده و نتیجه گرفته است )زیرا می داند که مردم به مسافرت رفته اند(.
 تذکر: در مواردی که میان استقرا و قیاس تردید دارید، به این نکته توجه کنید که نتیجٔه استدالل 
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بنابراین اگر احتمال دیگری مطرح است،  قیاسی )در فرض مقدمات آن( صد در صد یقینی است؛ 
استدالل استقرایی است. مثالً در این مورد ممکن است متوجه شوید که به دلیل ماه مبارک رمضان، 
مردم با وجود تعطیالت، به مسافرت نرفته اند و شهر شلوغ است. یا به دلیلی با وجود آنکه مردم به 

مسافرت رفته اند، مسافران زیادی به شهر آمده اند و شهر همچنان شلوغ است.
هـ( استقراء قوی.

و( قیاس معتبر )چون گفته است »به مطابق قانون«، پس از حکم کلی نتیجه گرفته است و قیاس 
است؛ اما اگر می گفت: »تمامی تاکسی های شهر ما از روی تجربه زرد رنگ هستند«، استدالل وی 
استقرایی بود. منظور از تاکسی در اینجا مسافرکش و آژانس نیست، بلکه عضو اتحادیٔه تاکسی رانی 

است.
سؤال4: 

الف( تخمینی
ب( جامعٔه آماری حیطه ای است که در آن داده های آماری خود را جمع آوری می کنیم )مجموعٔه 
کل واحدهای آماری یعنی مجموعٔه افراد یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری 
گردآوری می شوند، را جامعٔه آماری می نامند(. جامعٔه آماری همان حیطه ای است که در آن به استقرا 

می پردازیم.
ج( خیر همواره مشت نمونٔه خروار نیست؛ ولی اگر خروار یکنواخت باشد، مشت نمونٔه خروار 

است.
سؤال 5:

الف( ممکن است واقعاً بیمار و نیازمند باشد. ممکن است شیاد باشد. با توجه به زیاد شدن این نوع 
درخواست توسط شیادان، الزم است به سرعت حکم به بیمار و نیازمند بودن وی نکنیم. همچنین 

بهتر است تاریخ نسخه یا عکس رادیولوژی وی را ببینیم!
ب( به احتمال زیاد نذری می دهند. مخصوصاً اگر در ایام محرم باشد.

ج( احتمااًل دستٔه عزاداری از آنجا عبور می کند یا شربت توزیع می کنند؛ گرچه احتمال تصادف 
وجود دارد؛ اما احتمال آن کم است.
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 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
1  تحقیق کنید عبارات زیر به چه معنایی هستند:

»مناقشه در مثال« )پاسخ: اگر به جای نقد یک مطلب کلی، به مثال ذکر شده ایراد گرفته شود، آن 
را مناقشه در مثال می نامند(.

»المثل مقرب من وجه و مبعٌد من وجوه« )پاسخ: وقتی مثالی ذکر می کنیم، هیچگاه مثال مورد بحث 
صد در صد مشابه مطلب مورد نظر ما نیست؛ لذا می گویند مراقب باشید که هر مثالی از جهتی ذهن 

را به مطلب نزدیک می کند؛ ولی از جهات زیادی با آن امر متفاوت است(.
»قیاس شما مع الفارق است« )پاسخ: یعنی مثالی که زده اید با بحث ما متفاوت است(.

»قیاس به نفس نکن« )پاسخ: یعنی با خودت مقایسه نکن(.
2  در علم آمار، اصطالح »همبستگی متغیرهای آماری« به چه معناست؟

پاسخ: همبستگی به معنای وجود رابطه میان دو یا چند متغیر آماری است. مثالً میان بهرٔه هوش و 
پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و میان سن و قدرت حافظه، همبستگی منفی وجود دارد.

3  کارخانه ای دو نوع پنیر کم چرب با دو طعم متفاوت تولید کرده است و تصمیم دارد یکی از آنها 
را براساس نظرسنجی از مردم در خط تولید قراردهد. این کار به شما محول شده است و باید این 

نظرسنجی را با کمترین هزینه و دقت کافی انجام دهید. 
ــ نوع نمونه   ها: از چه رده های سنی و جنسیتی نظر سنجی می کنید؟

به افراد  یا فرهنگسراها بروید و پرسش نامه را فقط  آیا می توانید به ورزشگاه ها  ــ تنوع نمونه ها: 
حاضر در این مکان ها بدهید؟ چرا؟

ــ تعداد نمونه ها: چه تعداد پرسش نامه الزم است تا هم کمترین هزینه مصرف شود و هم دقت کافی 
به کاررفته باشد؟ 

ــ ارتباط نمونه ها با نتیجه: اگر بدانید که گروه سنی خاصی حتماً از پنیر کم چرب استفاده می کنند، 
آیا می توانید فقط از آنها آمارگیری کنید؟

این سؤال را به کمک جست وجو در اینترنت یا معلم آمار خود پاسخ دهید.
4   نوع استدالل های زیر و قوت و ضعف یا اعتبار یا عدم اعتبار آنها را مشخص کنید:

الف( از همان مغازه نان ساندویچی بخر. دفعٔه قبل نان هایش خیلی خوب بودند.
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ب( توصیٔه دانش آموز پایٔه یازدهم به شما: مراقب باش درس فلسفٔه سال بعدتان خیلی سخت است؛ 
چون من به سختی از آن نمره گرفتم.

ج( مشکل اصلی از جعبٔه تقسیم است. هیچ جریانی در شمع های خودرو نیست و اگر جریانی در 
شمع ها نباشد یا دستگاه آلترناتور مشکل دارد یا جعبه تقسیم خراب است؛ اما اگر مشکل از آلترناتور 
بنابراین  است،  نشده  روشن  خطر  چراغ  که  آنجا  از  می شد.  روشن  داشپورت  اخطار  چراغ  بود، 

مشکل از جعبه تقسیم است.
د( رانندگی بدون زنجیر چرخ در این کوهستان برفی خطرناک است. ماشین های بسیاری بدون 

زنجیر چرخ در این کوهستان گرفتار شده اند.
هـ( استخوان مرغ را نباید به گربه داد. استخوان مرغ بارها باعث خفگی آنها شده است.

و( اتوبوس دیر کرده است؛ پس احتماالً خراب شده است.
پاسخ:

الف( استقرا )اگر تعداد موارد خرید قبلی زیاد باشند، استقرای قوی است و در غیر این صورت 
استقرای ضعیف است(.

ب( استقرای ضعیف )با خودش مقایسه کرده و از یک مورد نتیجٔه کلی گرفته است(.
ج( قیاس

د( استقرای قوی
هـ( استقرای قوی

و( استنتاج بهترین تبیین
5   معنای لغوی استقرا را بیابید و علت نام گذاری منطقی این نوع از استدالل به »استقرا« را 

براین اساس توضیح دهید.
پاسخ: استقرا در لغت به معنای تتبع و جست وجو و از قریه ای به قریٔه دیگر رفتن )کاری شبیه 

آمارگیری امروزی( و بررسی کردن است.
6   فردی در کنار پیاده رو افتاده است:

پیش فرض 1: افراد بی خانمان در کنار پیاده رو می خوابند؛ پس: احتماال او بی خانمان است و 
خوابیده است.



127

معتاد است و مواد  او  پیاده رو می خوابند؛ پس: احتماال  معتاد در کنار  افراد  پیش فرض 2: 
مخدر مصرف کرده است.

پیش فرض 3: افراد بیمار در کنار پیاده رو می افتند؛ پس: احتماال او غش کرده است و باید با 
اورژانس تماس بگیریم.

چه شواهدی در لباس و ظاهر افراد می تواند به شما در استنتاج بهترین تبیین از میان احتماالت 
فوق کمک کند؟

پاسخ: اگر برای خواب خود مکانی درست کرده و رو اندازی دارد، احتماال بی خانمان است. 
اگر بر روی زمین نشسته و بی حال است، احتماالً معتاد است. اگر لباس و سر و وضعی معمولی دارد 
و در مسیر عبور و مرور افتاده است، به احتمال زیاد غش کرده است و باید به اورژانس اطالع داد.

7  در تمثیل کتاب به دوست، دربارٔه سؤاالت زیر بحث کنید:
الف( آیا هر کتابی مانند دوست است؟ یا برخی از کتاب ها مانند دشمن اند؟

ب( آیا کتاب می تواند همٔه کمک هایی را که یک دوست می تواند به ما بکند، انجام دهد؟
ج( چه نوع کتابی و از چه جهتی مانند دوست است؟

پاسخ:
کتاب های گمراه کننده ای نیز وجود دارند که آنها را کتاب های ضالّه می نامند. کتاب خوب مانند 
یک دوست است؛ اما نمی تواند برای ما جایگزین دوستی یک انسان باشد. کتاب از جهت آگاهی 

بخشی و یاری رسانی اطالعاتی، مانند یک دوست است.
8   در کتاب تفکر و سواد رسانه ای »اقناع« چگونه تعریف شده است؟

پاسخ:
به درس هفتم »فنون اقناع« در کتاب تفکر و سواد رسانه ای مراجعه کنید.

9  با مراجعه به بخش خطابه در کتاب های منطق چند مورد از قواعد یک خطیب توانا را بنویسید. 
این موارد را در اولین سخنرانی ای که در آن شرکت می کنید، به صورت عملی بررسی کنید و سخنران 

را بر اساس آنها ارزیابی کنید.
10   با مراجعه به بخش جدل در کتاب های منطق، برخی از فنون آن را ذکر کنید.

11   تحقیق کنید »جدل احسن« به چه معنایی است.
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1ــ ابن سینا در تمامی مباحث این  گونه از ارسطو تجلیل نکرده است و در مواردی ایراداتی بر سخنان او گرفته است و در مواردی مطالبی 
را بر منطق وی افزوده است.

بخش پنجم

»و اما من به تمامی دانش پژوهان و تعّمق کنندگان در علوم می گویم: 
سپس  و  کنید  تأمل  است،  گفته  ]ارسطو[  بزرگ  فرد  این  آنچه  در 
او  زمان  از  سال    1330 نزدیک  که  زمان  این  تا  آیا  که  بسنجید 
می گذرد، کسی پیدا شده است که از او اشکالی بگیرد که آن اشکال 
و نقص درست باشد و آیا بعد از وی کسی بوده است که در این فن 
چیزی بر سخنان وی بیفزاید؟ هرگز چنین نبوده؛ بلکه آنچه او انجام 

داده، تمام و کامل است.
)ابن سینا، منطق شفا، انتهای مبحث سفسطه(1

شعر ذکر شده از قصیدٔه اسرار الحکمة لوکری انتخاب شده است. لوکری از شاگردان ابن سیناست. 
میان بیت سوم این قصیده )… که این چو میزان و آن چو سود و زیان( و سخن ابن سینا در عنوان 
بخش نخست )علم منطق علم ترازوست و علم های دیگر علم سود و زیان …(، ارتباط معنایی وجود 

دارد. توضیح این مصرع در ضمن توضیح عبارت ابن سینا در بخش نخست ذکر شده است.

 طراحی آموزشی بخش پنجم   
در این بخش دانش آموزان با قضیٔه حملی و اجزای آن آشنا می شوند. سپس روابط میان قضایای 
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حملی )احکام قضایا( را می آموزد و در نهایت قیاس هایی را که از دو قضیٔه حملی تشکیل شده است 
)قیاس اقترانی( بررسی می کند. بدین ترتیب وی می آموزد در صورتی که قضیه ای حملی صادق باشد، 
می توان چه قضایای صادق و کاذب دیگری به دست آورد. همچنین از دو قضیٔه حملی صادق به چه 

نتایجی می توان دست یافت.
ماهیت این بخش فهمیدنی و محاسباتی است و تمرین های داده شده، این مهارت را در دانش آموزان 

تقویت می کنند.

در این صفحه، نمایی کلی از سه درس مطرح شده در این بخش )درس ششم، هفتم و هشتم( ارائه 
شده است. 

سؤاالت به نحوی انتخاب شده اند که دانش آموزان می توانند سؤاالت مطرح شده در مورد صدق و 
کذب قضایای داده شده را با اطالعات فعلی خود پاسخ بگویند. لذا نباید در اینجا قواعد مطرح در 

احکام قضایا را تدریس نمایید. 
لذا قضایای 3 و 5  و  قرارداد کتاب، اسم خاص و جزئی است  »کلیله و دمنه« طبق  تذکر:    

شخصیه هستند.

 آنچه در این بخش می خوانیم 
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 مدت زمان پیشنهادی 
حداکثر دو جلسه

یک جلسه: قضیه چیست، قضیٔه حملی )شخصیه و محصوره( و حل تمرین ها
یک جلسه: ادامٔه قضایای محصوره )دامنٔه مصادیق موضوع( و حل تمرین ها

 اهداف کلی درس 
  آشنایی با قضیه و انواع آن )حملی و شرطی(

  آموختن قضیٔه شخصیه و محصوره
  توجه به کمیت و کیفیت قضیه

 آشنایی با سور قضیه و دامنٔه مصادیق موضوع

 اهداف جزئی درس 
  قضیه چیست

  تفاوت قضیٔه حملی و شرطی
  اجزای قضیٔه حملی

  رابطه در قضایای منطقی چه نوع فعلی است
  در قضایای با افعال غیر ربطی، محمول قضیه چیست؟

  تفاوت قضیٔه شخصیه و محصوره
 پیوند بحث کلی و جزئی )درس سوم( با تشخیص قضیٔه شخصیه و محصوره مشخص شود.

قضیۀ حملی
درس ششم
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 پیوند بحث نسبت های چهارگانه با محصورات چهارگانه )به ازای هر نسبت چه قضایایی می توان 
نوشت؟(

اسامی  رابطه،  محمول،  موضوع،  )قضیه، حملی، شرطی، سور،  اصطالحات  برخی  یادگیری   
قضایای حملی، کمیت قضیه و کیفیت قضیه(

موجبٔه  کلی،  )موجبٔه  انواع قضایای محصوره  و  بر قضیٔه شخصیه  دانش آموزان  یافتن  تسلط   
جزئی، سالبٔه کلی، سالبٔه جزئی(

  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزادند و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:

 اهمال سور در مکالمات روزمّره
نظرات جدید  بر اساس  مهمله در حکم جزئیه ذکر شده است.  قدیم، قضیٔه  منطق  کتاب های  در 
منطق دانان و نکاتی که در کتاب های قدما دربارٔه قراین موجود در جمالت مهمله مطرح شده است، 
در این کتاب قضایای مهمله ای که در مورد قوانین هستند، کلی به شمار می آیند و سایر قضایای مهمله 

)که هیچ قرینه ای در جمله در مورد کلی یا جزئی بودن آنها وجود ندارد( جزئی اند.
به »مغالطٔه اهمال سور« شود. وقتی سور حذف شود، مردم گمان   اهمال سور می تواند منجر 
افراد صحبت کرده  از  برخی  قانونی کلی است؛ در حالی که وی در مورد  می کنند که سخن فرد، 

است. به عنوان مثال فرد می گوید:
ــ داماد آنها فارغ التحصیل رشتٔه اقتصاد است. دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشته افراد 

بی سوادی هستند. )همه یا برخی از فارغ التحصیالن؟(
ــ غذاخوری های بین راه بهداشتی نیستند. )همه یا برخی از غذاخوری ها؟(

  نکته: زبان طبیعی )Natural Language( به معنای زبان غیرصوری و زبانی است که دارای 
دقت های منطقی نیست. این اصطالح در این کتاب، به صورت های »زبان محاوره ای« و »زبانی که در 
گفت وگوی روزمره به کار می رود« نیز به کار رفته است. به این اصطالح در صفحٔه 105 به صورت 

صریح اشاره شده است.
با  مغالطٔه »سورهای کلی نما« شود. مردم  به  از سورهای غیراستاندارد می تواند منجر   استفاده 
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شنیدن »غالباً، بیشتر، اکثریت قریب به اتفاق و …« به غلط به حکم کلی می رسند در حالی که این 
سورها به سور جزئی تبدیل می شوند. مانند:

ــ در اینجا درخت سرو به ندرت رشد می  کند، پس در این جنگل درخت سرو وجود ندارد! )در حالی 
که این نتیجه گیری غلط است و باید نتیجه بگیرد که در این جنگل درخت سرو کمی وجود دارد(.

  سورهای غیر استاندارد
الزم است دانش آموزان متوجه این نکته باشند که در مکالمات روزمّره همواره سورهای ما یکی از 

سورهای استاندارد نیست.

 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های 
دانش آموزان

جملٔه خبری و انشایی
نهاد، مسند و افعال ربطی )تذکر: امروزه در کتاب های درسی ادبیات، دستور زبان 
کم رنگ شده است و بر افعال ربطی )اسنادی( تأکید نمی شود؛ بنابراین در برخی از 
کالس ها ممکن است دانش آموز افعال ربطی را در ادبیات نشناسد. به همین دلیل 

نمی توان این مطلب را به عنوان پیش دانسته های آنها در نظر گرفت(.
صدق و کذب؛ مفهوم کلی و جزئی

اصطالحات جدید درس
و  قضیٔه شخصیه  رابطه؛  محمول،  موضوع،  قضیٔه شرطی؛  قضیٔه حملی؛  قضیه؛ 
محصوره؛ موجبه و سالبه؛ کیفیت قضیه؛ سور؛ قضیٔه جزئی و کلی؛ کمیت قضیه؛ 

محصورات چهارگانه

 نکات آموزشی و شیوۀ تدریس
 قضیه:

از دانش آموزان بخواهید چهار جملٔه ذکر شده در صفحٔه 59 را بخوانند و به سؤاالت کتاب پاسخ 
دهند.
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پاسخ سؤاالت صفحٔه 59 عبارت اند از:
ــ جملٔه انشایی: جملٔه 2 و 4

ــ جمالت خبری: جملٔه 1 و3
ــ جملٔه خبری صادق: جملٔه 1
ــ جملٔه خبری کاذب: جملٔه 3

تعریف قضیه در آخر صفحه ذکر شده است. قید »با معنا بودن جمله« قابل حذف است؛ اما برای 
تأکید بیشتر ذکر شده است.

آنها معنای  یا از  به دنبال دارند، و  پیامی خبری را  التزامی  به داللت   برخی از جمالت انشایی 
خبری ضمنی به دست می آید.

مانند: »برو آب بیار« به داللت تضمنی می گوید که »من تشنه هستم«.
این جمالت به خودی خود صادق یا کاذب نیستند، ولی معنای خبری ضمنی1 آنها قابل صدق و 
کذب است. در تمرین های پیشنهادی برای دانش آموزان، در انتهای این قسمت از کتاب راهنمای 

دبیران، تمرینی در این زمینه برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
  اقسام قضیه

در این درس تمرکز بر قضیٔه حملی است؛ بنابراین به قضیٔه شرطی به اجمال اشاره کنید و توضیح 
آن را به درس نهم موکول کنید.

  قضیۀ حملی
نکته: قضیٔه حملی در ناحیٔه موضوع یا محمول ممکن است شامل فعل باشد، این گونه قضایا را 

با قضیٔه شرطی اشتباه نکنیم. مانند:
هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار )قضیٔه حملی است؛ این قضایا در 
منطق با عنوان مبحث »مسورسازی محمول« یا »تسویر محمول« مورد بررسی قرار می گیرند که خارج 

از سطح دانش آموزان دبیرستانی است(.
البته قضایای فوق را به نحو شرطی متصل هم می توان تحلیل کرد و گفت:

اگر کسی از گذشت روزگار نیاموزد، آنگاه از هیچ آموزگاری نیز نخواهد آموخت.

1ــ اصطالح معنای ضمنی، اصطالحی عرفی است که در منطق آن را داللت التزامی می نامیم و نباید با داللت تضمنی اشتباه شود.
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اما باید در نظر داشت که تبدیل و تحلیل این قضایا به شرطی باعث تغییر ماهیت حملی آنها نمی شود 
و این قضایا در اصل، حملی هستند.

به هر حال استفاده از این گونه قضایا برای دانش آموزان دبیرستانی کمی دشوار است و بهتر است 
مورد استفاده قرار نگیرند.

  قضایای حملی در مکالمات روزمره
رابطه در قضایای حملی یکی از افعال ربطی )است، بود، شد، گشت و گردید( است و سایر افعال 
باید نخست به این افعال تبدیل شوند و سپس محمول قضیه مشخص شود. به عنوان مثال در قضیٔه 
کتاب  دارای  »احمد  به  را  بلکه نخست قضیه  نیست.  »کتاب«  دارد«، محمول قضیه  کتاب  »احمد 

است«، تبدیل می کنیم و در این صورت محمول قضیه »دارای کتاب« خواهد بود.
  اقسام قضایای حملی

یا کلی بودن موضوع قضیه است. این  تشخیص قضایای شخصیه و محصوره بر اساس جزئی 
مورد یکی از کاربردهای مفاهیم جزئی و کلی است که دانش آموزان در درس سوم آموخته اند.

پاسخ سؤاالت صفحٔه 62:
4   کلی 3  جزئی                      2   کلی                    1  جزئی                     

قضیٔه شخصیه مانند:  شمارٔه 1 و3
قضیٔه محصوره مانند: شمارٔه 2 و4

 هنگامی که دربارهٔ یک مجموعٔه مشخص سخن می گوییم، قضیه شخصیه خواهد بود. مانند: 
به عنوان یک مجموعه مورد نظر  اینجا دانش آموزان  نفر هستند )در  این کالس سی  دانش آموزان 
باشد، قضیه محصوره  بر تک تک مصادیق موضوع  قابل حمل  که محمول  هنگامی  اما  هستند(. 

است. 
مانند: دانش آموزان این کالس درس خوان هستند.

آزاد  مطالعٔه  به صورت  نیز  مهمله  قضیٔه  به  و  است  نشده   تدریس  طبیعه  قضایای  کتاب  این  در   
اشاره شده است. لذا در صورتی که دانش آموزی در مثال های مختلف متوجه تفاوت این دو قضیه 
با قضایای محصوره و شخصیه شد، با تشویق وی متذکر شوید که با این گونه قضایا در کتاب های 

کامل تر منطق آشنا خواهد شد.
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همچنین انواع قضایای حملی زیر نیز در این کتاب مطرح نشده اند:
معدوله و محصله؛ موجهه و مطلقه؛ بتّیه و ال بتّیه؛ خارجیه، ذهنیه و حقیقیه

  دامنۀ مصادیق موضوع
ــ این بحث گرچه ساده است، در تعیین اعتبار قیاس اقترانی که در درس هشتم ذکر شده است 

کاربرد دارد؛ بنابراین بحثی بی اهمیت نیست. 
ــ در اینجا به اشتباه رایجی میان دانش آموزان اشاره شده است که جزئی و کلی بودن موضوع 
قضیه را با جزئی و کلی بودن سور قضیه اشتباه می کنند. برای پرهیز از این اشتباه توضیحاتی در 

صفحٔه 62 و63 آمده است.
 توصیه می شود بحث دامنٔه مصادیق محمول را در این درس بیان نکنید و آن را به درس هشتم 

موکول نمایید.
  محصورات چهارگانه

از دانش آموزان بخواهید که علت نام گذاری محصورات چهارگانه به موجبه و سالبه و به کلیه و 
جزئیه را درک کنند. در این صورت هیچ گاه اسامی آنها را اشتباه نخواهند کرد. با دانش آموزان 
تمرین کنید که بتوانند با گفتن هر یک از محصورات چهارگانه مانند موجبٔه کلیه، قالب صوری آن 
را )هر الف ب است( بیان کنند. همچنین به نحو معکوس با دیدن قالب صوری این گونه قضایا، نام 

آن را بیان کنند.
 پاسخ سؤاالت صفحٔه 163:

موجبٔه جزئی؛ سالبٔه کلی؛ سالبٔه جزئی.

قضایای منحرفه
قضایای منحرفه قضایایی هستند که از حالت استاندارد منحرف شده اند. مراقب قضایای منحرفه 

باشید و آنها را در تمرین ها به دانش آموزان ندهید. برخی از قضایای منحرفه عبارت اند از:
یک( سور »هر« همیشه با رابطٔه »است« به کار می رود. قضیٔه »هر الف ب نیست« قضیه ای 

منحرفه است )به پاورقی صفحٔه 63 کتاب نگاه کنید(. این قضیه معادل دو قضیٔه زیر است:
                          »بعضی الف ب نیست« و »بعضی الف ب است«

1ــ از سال 1397 به بعد قضایای مقصوره به صورت زیر نوشته می شوند:
موجبٔه کلیه، موجبٔه جزئیه، سالبٔه کلیه، سالبٔه جزئیه
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مانند: هر کتابی آموزنده نیست = »بعضی از کتاب ها آموزنده نیستند« و »بعضی از کتاب ها 
آموزنده هستند«.

دو( »همه« دارای دو معناست. 
»همٔه  مانند:  می رود.  کار  به  کلیه  موجبٔه  قضیٔه  در  که  است  »هر«  معنای  به  گاهی  »همه« 

دانش آموزان کتاب خود را آورده اند« 
»همه« گاهی به معنای »یک مجموعٔه مشخص« است که قضیه را شخصیه می سازد. مانند: 

»همٔه دانش آموزان کالس سی نفرند«.
جا  به  جا  قضیه ای  محمول  و  موضوع  که  هنگامی  محمول.  و  موضوع  جابه جا شدن  سه( 
می شوند، قضیه منحرفه است. این مطلب در تألیف سابق کتاب ذکر شده بود. در این کتاب، 
این مطلب تدریس نشده است و دبیران نمی توانند در امتحانات رسمی و کنکور سراسری، چنین 
سؤاالتی به دانش آموزان بدهند. از آنجا که در این کتاب میان موضوع و نهاد قضیه تناظر برقرار 
شده است و در ادبیات، تعیین نهاد بسته به تأکید و مراد گوینده است، دانش آموزان میان این دو 

مبحث دچار سردرگمی می شوند. به عنوان مثال در قضیٔه:
»تهران پایتخت ایران است.«؛ تهران موضوع قضیه و نهاد جمله است. 

»تهران«  کلمٔه  همچنان  منطقی  نظر  از  موضوع  است«،  تهران  ایران  »پایتخت  قضیٔه  در  اما 
است؛ ولی در ادبیات، »پایتخت ایران« را نهاد می گیرند.

لذا قرارداد می کنیم که در همه مثال ها و تمرین ها و سؤاالت، از جمالتی که موضوع و محمول 
آنها جا به جا شده است سؤال نکنیم و تدریس این مطلب را به کتاب های دانشگاهی محول نماییم. 
منبع مناسب برای این مبحث: فرامرز قراملکی، احد، منطق 1، انتشارات دانشگاه پیام نور.

مظفر، محمدرضا، المنطق.

سور بیانگر »کمیت قضیه« و رابطه بیانگر »کیفیت قضیه« است.

                  کلی: هر، هیچ                 موجبه: است
رابطه                            سور  

                 جزئی: بعضی                 سالبه: نیست
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تمرین صفحه60: 
1   کدام یک از جمالت زیر در منطق قضیه نامیده می شوند؟

قضیه نیست )جملٔه پرسشی(
قضیه نیست )جملٔه امری است(

قضیه است )قضیٔه شرطی است. نیازی به ذکر نوع آن در این زمان در کالس نیست(
قضیه است )قضیٔه حملی است. نیازی به ذکر نوع آن در این زمان در کالس نیست(

2   در زبان فارسی چه کلمات دیگری را معادل صادق و کاذب به کار می بریم؟
و سقم  از اصطالح صحت  )همچنین  اشتباه  نادرست، غلط،  کاذب:  صادق: درست، صحیح؛ 

استفاده می شود(.

دو حکایت در مورد هیچ

الف( آلیس در رسزمین عجایب

پادشاه گفت: نگاهی به جاده بینداز و بگو چه کسی می آید؟

آلیس نگاهی کرد و گفت: هیچ کس

پادشاه با ناراحتی پاسخ داد: ای کاش من هم چشامنی داشتم که »هیچ کس« را می دیدم؛ 
آن هم از این فاصلٔه دور!1

ب( مردی به حاکم شکایت کرد که بار هیزم این مرد بر زمین افتاد و از من خواست تا به 

او کمک کنم. از او پرسیدم در مقابل چه چیزی به من می دهی؟ او گفت: هیچ.

من نیز به او کمک کردم؛ اما او هیچ به من منی دهد!

حاکم گفت: آن قالی را بلند کن و بگو زیر آن چیست؟ مرد قالی را بلند کرد و گفت: هیچ.

حاکم گفت: این هامن حق تو است! آن را بردار و برو.

1ــ این حکایت در زبان انگلیسی جالب تر است؛ زیرا در ساختار انگلیسی به جای آنکه گفته شود: »هیچ کس نمی آید« گفته می شود: 
»هیچ کس می آید«.

پاسخ فعالیت های کالسی
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تمرین صفحه61:
1   موضوع، محمول و رابطٔه قضایای زیر را مشخص کنید:

موضوع: سیل غمت؛ محمول: برندهٔ خانٔه دل؛ رابطه: است  )فعل جمله را باید به است تبدیل کرد(
موضوع: او؛ محمول: تکالیفش را تحویل داده؛ رابطه: است )فعل جمله را باید به است تبدیل کرد(

موضوع: دانش آموزان؛ محمول: مریض؛ رابطه: شدند
موضوع: کتاب ها؛ محمول: ارزشمند؛ رابطه: هستند

2   قضایای سالبه و موجبه را مشخص کنید:
موجبه؛ سالبه؛ موجبه

به  )هدف از طراحی این سؤال نشان دادن این نکته است که موجبه و سالبه بودن قضیه، ربطی 
معدوله یا محصله بودن موضوع یا محمول قضیه ندارد(. بدون ذکر اصطالحات »معدوله« و »محصله« 

می توانید این نکته را به دانش آموزان تذکر دهید.
تمرین صفحه64:

اقسام قضایای حملی زیر را تعیین کنید:
شخصیٔه سالبه )همان طور که در پاورقی ص64 ذکر شده است؛ هنگامی که مفهوم یا قضیه ای را 
داخل گیومه قرار می دهیم و دربارٔه آن سخن می گوییم، به معنای »این مفهوم« یا »این کلمه« یا »این 
قضیه« است؛ بنابراین عبارتی که از آن پدید می آید، قضیٔه شخصیه خواهد بود؛ مانند: »سیمرغ« شش 

حرف ندارد؛ »آلمانی« فارسی است؛ »برف سفید است« صادق است(.
موجبه؛  شخصیه  جزئیه(؛  )سالبٔه  محصوره  کلیه(؛  )سالبٔه  محصوره  کلیه(؛  )موجبٔه  محصوره 

محصوره )موجبٔه جزئیه(.

سؤال 1: 
الف( قضیه است )جملٔه خبری است(.         ب( قضیه نیست )جملٔه انشایی است(.
ج( قضیه است )جملٔه خبری است(.              د( قضیه نیست )جملٔه انشایی است(.

سؤال2:
الف( قضیٔه حملی                                        ب( قضیٔه شرطی

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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سؤال3: 
الف( موجبٔه جزئیه؛             موضوع: درخت ها؛ محمول: همیشه سبز؛ رابطه: هستند

ب( شخصیٔه موجبه؛           موضوع: بینالود؛ محمول: بزرگ ترین کوه خراسان؛ رابطه: است
ج( شخصیٔه سالبه؛              موضوع: لفظ »سیمرغ«؛ محمول: بی معنا؛ رابطه: نیست

د( موجبٔه کلیه؛                 موضوع: دشمنان؛ محمول: نابود؛ رابطه: شدند
هـ( سالبٔه جزئیه؛               موضوع: فرش ها؛ محمول: دست باف؛ رابطه: نیستند

و( سالبٔه کلیه؛                   موضوع: کسی )فرد، انسان(؛ محمول: آمده به کالس؛ محمول:  نیست 
سؤال4:
تساوی:

هر الف ب است؛ بعضی الف ب است                          
هر ب الف است؛ بعضی ب الف است

تباین:
هیچ الف ب نیست؛ بعضی الف ب نیست                   

هیچ ب الف نیست؛ بعضی ب الف نیست
عموم و خصوص مطلق 

)در حالتی که الف > ب(: هر الف ب است؛ بعضی الف ب است؛ بعضی ب الف است؛ بعضی ب 
الف نیست

   

)در حالتی که الف < ب(: بعضی الف ب است؛ بعضی الف ب نیست؛ هر ب الف است؛ بعضی 
ب الف است

عموم و خصوص من وجه:
بعضی الف ب است؛ بعضی الف ب نیست

بعضی ب الف است؛ بعضی ب الف نیست                              

الف   ب

ب   الف   

ب

الف

ب الف

الف

ب
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 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
1  گاهی جمالت انشایی به داللت التزامی معنایی خبری دارند. به عنوان مثال جملٔه »فکر کردی 
خیلی زرنگی؟« به داللت التزامی می گوید: »تو خیلی زرنگ نیستی«. آیا می توانید مثال دیگری در 

این زمینه مطرح کنید؟
پاسخ:

جمالتی مانند: »کاش در امتحان قبول می شدم« )جملٔه انشایی( به داللت التزامی می گوید: »در 
امتحان قبول نشدم« )جملٔه خبری(.

التزامی می گوید: »من دفعٔه  »ببینم یادت رفته دفعٔه قبل کمکت کردم؟« )جملٔه انشایی( به داللت 
قبل کمکت کردم«.

2   جمالت بدون سور زیر را به یکی از قضایای محصوره تبدیل کنید: ٭ 
الف( مس هادی الکتریسیته است.                        ب( رودخانه به دریای آزاد می ریزد.

ج( زن ها مادر هستند.                                           د( نمک طعام شور است.
پاسخ:

الف( هر مسی هادی الکتریسیته است )قانون علمی است(.
ب( بعضی از رودخانه ها به دریای آزاد می ریزند.

ج( بعضی از زن ها مادر هستند.
د( هر نمک طعامی شور است )شوری ذاتی نمک طعام است(.

3   مشخص کنید که سورهای غیرمتعارف به کار رفته در قضایای زیر، معادل کدام یک از  ٭ 
سورهای استانداردند:

بیشتر دانش آموزان حاضرند؛ نیمی از میوه ها خراب شده اند؛ اندکی از مواد غذایی  باقی مانده است؛ 
هرگز مهمان سرایی در این شهر خالی نمی ماند؛ غالب انسان های دروغگو ترسو هستند؛ به ندرت کسی 
به ما مراجعه می کند؛ چندتن از دانشمندان در مورد عواقب آلودگی هوا هشدار دادند؛ تمام کسانی 

که رأی می دهند باالی 16 سال سن دارند؛ یکی از مسافران مریض شد.
پاسخ:

هرگز، تمامهر/ هیچ
بیشتر، نیمی از، اندکی از، غالب، به ندرت، چندتن، یکی ازبعضی
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به ازای هر دسته از نسبت های چهارگانٔه زیر، کدام یک از قضایای محصوره را می توان     4  
نوشت؟ آنها را در جاهای خالی قرار دهید.

ب الف

ب

الف

الف

ب

الفب

......... )1( .........

......... )2( .........

......... )3( .........

......... )4( .........

ب الف

پاسخ:
در ابتدا به دانش آموزان توضیح دهید که سؤال از آنها چه می خواهد )صورت این سؤال ممکن 

است برای دانش آموزان واضح نباشد(.
جاهای خالی به ترتیب از باال به پایین: 

)1( هیچ الف ب نیست
)2( بعضی الف ب نیست
)3( بعضی الف ب است

)4( هر الف ب است
5  معنای کلمٔه قضیه در عبارات زیر چیست؟

در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست
اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم؟ )پاسخ: ماجرا(
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قضیه از این قرار است که ...                  )پاسخ: ماجرا، اتفاق(
به جملٔه خبری در منطق قضیه می گویند.    )پاسخ: اصطالح منطقی(

6  نوع قضایای زیر را مشخص کنید:
الف( »برف سفید است« صادق است.

ب( هیچ جایی خالی از خدا نیست.
ج( هر که بامش بیش برفش بیشتر.

د( هر که نان از عمل خویش خورد، منت حاتم طایی نبرد.
هـ( »دانش آموزان درس خوان اند« یک قضیه است.

پاسخ:
الف( شخصیه
ب( سالبٔه کلیه

ج( موجبٔه کلیه
د( موجبٔه کلیه

هـ( شخصیه
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 مدت زمان پیشنهادی 
حداکثر سه جلسه

یک جلسه: تناقض، تضاد، حل تمرین
یک جلسه: مرور درس، تداخل، حل تمرین

یک جلسه: عکس مستوی و حل تمرین.

 اهداف کلی درس 
  آشنایی با روابط تقابل

  آشنایی با رابطٔه عکس مستوی

 اهداف جزئی درس 
  آشنایی با احکام قضایا )آموختن روابط تناقض، تضاد، تداخل، )٭( تداخل تحت تضاد و عکس 

مستوی(
  نحؤه استنتاج از یک قضیٔه صادق یا کاذب به قضایای دیگر از طریق روابط تقابل

  نحؤه استنتاج از یک قضیٔه صادق به قضایای دیگر از طریق روابط عکس مستوی
  آشنایی با کاربرد مبحث احکام قضایا

  آشنایی با چند مغالطه: استثنای قابل چشم پوشی، ایهام انعکاس

احکام  قضایا
درس هفتم
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  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزاد بوده و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:

  بدیهی ترین قضیه
این کادر دربارهٔ اصل اجتماع و ارتفاع نقیضین است.

تحقیق قابل ارائه به دانش آموزان:
1   نشان دهید قضیٔه »اجتماع نقیضین صحیح است«، باطل کنندٔه خویش است.

پاسخ:
اگر اجتماع نقیضین صحیح باشد، پس نقیض آن نیز صحیح است. یعنی »اجتماع نقیضین صحیح 

نیست«!
2   نشان دهید عبارت »دو نقیض با یکدیگر رفع نمی شوند« تعبیر دیگری از عبارت »دو نقیض با 

یکدیگر جمع نمی شوند« است.
پاسخ:

نقیض  دو  که  هنگامی  نیستند.  کاذب  هم زمان  نقیض  دو  یعنی  نمی شوند«  رفع  هم  با  نقیض  »دو 
هم زمان کاذب نباشد، نقیض آنها هم زمان صادق نخواهند بود، یعنی با هم جمع نمی شوند. بنابراین 

»دو نقیض با هم رفع نمی شوند« به »دو نقیض با هم جمع نمی شوند« بازمی گردد.
  حکایت

حکایت به صورت طنز، رابطٔه تضاد را بیان می کند.
  رابطۀ داخل تحت تضاد

این بحث جهت تکمیل مباحث مربع تقابل افزوده شده است. به دلیل محدودیت زمانی در تدریس 
منطق پایٔه دهم، این بحث به صورت مطالعٔه آزاد ارائه شده است.

برخی از توضیحات در این مورد، در بخش »نکات آموزشی و شیوهٔ تدریس« آمده است.
  پارادوکس دروغگو

می گویند یکی از متفکران یونان وصیت کرد تا بر مزار وی بنویسند: 
»اینجا مدفن فیالتس قّسی است. این پارادوکس دروغگو بود که مرا هالک کرد! و چه شب های 

سختی که از این بابت بر من گذشت«.
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مبحث پارادوکس ها یکی از مباحث جذاب منطقی است و دانش آموزان در این درس با یک نمونه از 
این پارادوکس ها آشنا می شوند. برای آشنایی با سایر پارادوکس های منطقی به منابع زیر مراجعه نمایید:

مقالٔه »پارادوکس ها« از دکتر ضیاء موحد، منتشر شده در کتاب از ارسطو تا گودل )مجموعه 
مقاله های فلسفی ــ منطقی(، انتشارات هرمس، تهران، 1382.

کوهن، مارتین، 101 مسئلۀ فلسفی، ترجمٔه امیرغالمی، تهران، نشرمرکز، 1381.
)دشتکی،  پارادوکس دروغگو  در  دوازده رساله  کتاب  بر  قراملکی  فرامرز  احد  دکتر  مقدمه 

دوانی، خفری و بخاری(، تهران، مؤسسٔه پژوهشی حکمت و فلسفٔه ایران، 1386.
مارتین، رابرت ام، دو خطا در عنوان این کتاب وجود دارد، ترجمٔه راضیه سلیم زاده، تهران، 

انتشارات ققنوس، 1395.
حل پارادوکس های منطقی، ترجمه و شرح سعید رحیمیان، تهران، نشر نگاه  گیالنی، عبداللّٰه، 

معاصر، 1392 )این کتاب در سطح دانش آموزان دبیرستانی نیست(.

 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های
 دانش آموزان

صدق و کذب
قضیٔه حملی )موضوع و محمول و رابطه؛ محصورات چهارگانه(

دانش آموزان معنای عرفی تضاد و تناقض را می دانند. مثاًل می دانند تمیز »متضاد« کثیف 
است و یا اصطالح »تناقض گویی« را شنیده اند )در این درس تناقض و تضاد در حیطٔه 
این مبحث دربارٔه مفاهیم )تضاد، تضایف، عدم و ملکه و سلب  به کار رفته اند و  قضایا 
تمرین  به عنوان  تناقض( ذکر نشده است و در بخش تحقیق اضافی درس،  یا  ایجاب  و 

اختیاری تعیین شده است.

قضایای متقابل؛ تناقض؛ تضاد؛ تداخل؛ )٭( تداخل تحت تضاد؛ عکس قضیه؛ عکس اصطالحات جدید درس
الزم الصدق؛ عکس مستوی؛ ایهام انعکاس

 نکات آموزشی و شیوۀ تدریس
  مربع تقابل

دانش آموزان باید سؤاالت ابتدای درس هفتم )ص66( را بدون اطالع از محتوای درس پاسخ 
بگویند. سؤاالت به نحوی هستند که ایشان می توانند با اطالعات خود به راحتی نام قضیه و صدق 
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و کذب آن را بر اساس صادق بودن قضیٔه نخست تعیین کنند. این مطلب عالوه بر القای ساده بودن 
مطالب به ایشان، به آنها نشان می دهد که منطق چگونه علمی اختراعی نیست و صرفاً ساختار ذهن 

ما را بیان می کند.
پاسخ سؤاالت صفحه66:

سالبٔه کلی؛ کاذب
موجبٔه جزئی؛ صادق

سالبٔه جزئی؛ کاذب
 تجربه نشان داده است که در صورتی که دانش آموزان مربع تقابل را در ذهن خود ترسیم نمایند، 
براحتی به سؤاالت این درس پاسخ می دهند. و نیازی به استفاده از روش های دیگر برای یادگیری 

احکام قضایا ندارند. 
 شماره های ذکر شده بر روی مربع تقابل در صفحٔه 66، ترتیب بیان روابط تقابل در صفحات بعد 
را مشخص می کنند. سپس در صفحٔه 71، مربع تقابل به همراه نام روابط ذکر شده در آن درج شده 

است.
 تناقض

رابطه تناقض را می توان به یک االکلنگ تشبیه کرد که با صادق بودن یک طرف، طرف دیگر کاذب 
می شود و بالعکس.   
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برهان خلف
برهان خلف کاربردی از رابطٔه تناقض است. گاهی اثبات درستی یک مطلب سخت است، اما 

باطل کردن نقیض آن راحت تر است. به مثال های زیر در زندگی توجه کنید:
ــ شما قبض تلفن خود را پرداخت نکرده اید. 

ــ اگر نپرداخته بودم، پس چگونه شمارٔه پیگیری پرداخت دریافت کرده ام!؟
ــ اگر با تغییر سرعت ماشین عقربه کیلومتر شمار حرکت نکند، با خود می گویید: اگر کیلومتر 
شمار سالم بود باید با تغییر سرعت خودرو حرکت می کرد، حاال که حرکت نمی کند پس خراب 

شده است.
موارد فوق نمونٔه ساده ای از نحوه ای استدالل کردن است که »برهان خلف« نام دارد. در برهان 
خلف از طریق باطل کردن یک قضیه، نقیض آن را نتیجه می گیریم. بر این اساس به جای اثبات 

آنچه می خواهیم، به باطل کردن »نقیض« آن می پردازیم. 

 نکته: دو قضیٔه شخصیه تناقض دارند ولی تضاد و دخول تحت تضاد و تداخل ندارند )البته 
این مطلب در سطح کتاب دبیرستان نیست(.

منطق فازی چیست؟
در منطق دو ارزشی، هر گزاره یا صادق است یا کاذب. مثالً وقتی سکه ای را پرتاب می کنیم، 
وجود  گزاره هایی  و  مفاهیم  اما  کاذب.  یا  است  یا صادق  است«  آمده  رو  »سکه  که  قضیه  این 
این قضیه که »من از شغل خود  پیروی نمی کنند. مثالً  دارند که از این سیستم ارزش گذاری 
راضی هستم« نه صد در صد صادق است و نه صد در صد کاذب است. زیرا ممکن است فردی 
تا حدودی از شغل خود راضی باشد. راضی بودن یک مفهوم نسبی است که دارای مراتب 

مختلف )تشکیکی( است.
منطق فازی به جای آنکه فردی را صد در صد عضو یک مجموعه بداند یا نداند، وی را مثالً 0/7 
عضو آن مجموعه می داند. به عنوان مثال فرض کنید 170 سانتی متر را مالک بلندی قد بدانیم. 
بر اساس منطق دو ارزشی، کسی که 169 سانتی متر است، کوتاه قد است؛ اما بر اساس منطق 
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فازی، وی 0/1 به مجموعٔه کوتاه قدها و 0/9 به مجموعه بلند قدها تعلق دارد.
ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در رشتٔه  منطق فازی در سال 1965م توسط دکتر لطفی زاده، استاد 
مهندسی برق پدید آمد. امروزه منطق فازی کاربردهای زیادی در هوش مصنوعی، علوم رایانه، 

مهندسی کنترل، مدیریت روباتیک و... دارد.
جهت مطالعٔه بیشتر نک:

انواری، سعید، »تفکر فازی و کاربرد آن در فلسفه«، فصلنامٔه عالمه، دورٔه جدید، سال اول، 
شمارٔه 3و4 )ویژهٔ شناخت(، پاییز و زمستان 1383.

در فصل نخست از کتاب ریاضی و آمار )2( پایٔه یازدهم نیز مطلبی دربارهٔ منطق فازی آمده است.

 تضاد
با  که  کرد  تشبیه  نفر  دو  رابطٔه  به  می توان  را  تضاد  رابطٔه 
باشد،  آنها  از  یکی  در مجلسی  اگر  و  دارند  اختالف  یکدیگر 
دیگری هرگز به آنجا نمی رود. اما اگر یکی از آنها در مجلسی 

نباشد، دلیل ندارد که فرد دیگر حتما حضور داشته باشد.    
 تداخل  

وقتی قانونی کلی صادق است، مصادیق جزئی آن هم صادق 
جزئی  صدق  به  کلی  صدق  از  تداخل  رابطٔه  در  پس  است، 

می رسیم.
پیدا می شود، مطلب ذکر شده  نقض  مثال  مورد  وقتی یک 
از کلیت می افتد، پس در رابطٔه تداخل از کذب جزئی به کذب 

کلی می رسیم.
از  یکی  از  بزرگ  کیسه ای  به  می توان  را  تداخل  رابطه 
باشد،  لوبیا  کیسه  همٔه  وقتی  کرد  تشبیه  لوبیا(  )مثالً  حبوبات 
مشتی از آن نیز لوبیا است و اگر مشتی که برداشتیم لوبیا نبود، 

نمی توانیم بگوییم همٔه کیسه لوبیا است.
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)٭(   داخل تحت تضاد
 نکته1: تدریس این رابطه اختیاری و بسته به مدیریت زمان توسط دبیر منطق و کشش و سطح 

کالس است.
 نکته2: رابطٔه داخل تحت تضاد را می توان به دو سرباز تشبیه کرد که در برج مراقبت دیده بانی 
می دهند. وقتی می دانیم یکی از آنها برای آب خوردن بیرون رفته است، حتماً دیگری در برج مراقبت 
حضور دارد. اما وقتی می دانیم یکی مشغول دیده بانی است، شاید دوست وی نیز در برج باشد و 

شاید نباشد.

 نکته4: به دانش آموزان توضیح دهید که نیازی به حفظ کردن این نکته که در هر یک از روابط 
یا  سریع  رسم  با  است  کافی  بلکه  نیست.  می کنند  تغییر  قضیه  کیفیت  یا  کمیت  از  کدام یک  تقابل، 
به خاطر سپردن مربع تقابل، دربارٔه تغییر یا عدم تغییر کمیت و کیفیت قضیه اظهار نظر کنند. سپس به 

ایشان در به خاطر سپردن مربع تقابل کمک کنید و دقایقی را به این امر اختصاص دهید.

 نکته3: با ترسیم مربع تقابل و مشخص شدن روابط هر یک از اضالع و اقطار مربع، تنها رابطٔه 
شمارٔه )4( باقی می ماند که میان دو قضیٔه جزئی برقرار است. رابطٔه شمارٔه )4( را می توان از طریق 

دو رابطٔه )3( و )1( به دست آورد )به شکل زیر توجه کنید(.

)1(                )3(

٭                            ٭

)3(               )1(
٭                            ٭

٭                            ٭

٭                            ٭



150

استدالل های مباشر
مربع تقابل به روابطی میان قضایای حملی می پردازد که موضوع و محمول آن تغییری نکرده اند. 

اما در رابطٔه عکس مستوی، موضوع و محمول قضیه تغییر کرده اند. 
تغییر موضوع و محمول می تواند به 7 صورت مختلف باشد، که در کتاب درسی دبیرستان تنها 
به یک نوع آن )عکس مستوی( پرداخته ایم. سایر حاالت و اسامی آنها در نمودار زیر نشان داده 

شده اند:
                         موضوع و محمول ثابت بمانند: روابط مربع تقابل)تضاد، تناقض، تداخل، دخول تحت تضاد(

                                                       ب  الف                )عکس مستوی(
    الف ب                                                       غیر ب الف           )عکس نقیض محمول/ عکس نقیض مخالف(

                                                       ب  غیر الف          )عکس نقیض موضوع(
           موضوع و محمول                 غیر ب  غیر الف    )عکس نقیض طرفین/ عکس نقیض موافق(

                        غیر الف  ب          )نقض الموضوع(
تغییر کنند

                 
                                                    الف غیر ب           )نقض المحمول(

                                                    غیر الف غیر ب     )نقض تام(

در کتاب های منطقی، این روابط را استدالل های مباشر می نامند، زیرا از یک قضیه مستقیماً به 
قضیه دیگر می رسیم.

  اثبات قاعدۀ تناقض به کمک نمودار ِون
هنگامی که موجبٔه کلیه صادق باشد، رابطٔه میان موضوع و محمول قضیه می تواند تساوی یا عموم 

و خصوص مطلق باشد که موضوع اخص است.
هر الف ب است.

  عکس مستوی
چند مثال دیگر دربارٔه عکس مستوی: کسانی که در تولید عسل تقلب می کنند، مایعی زرد رنگ و 

شیرین تولید می کنند و خریدار این گونه استدالل می کند:

الف

ب

ب
الف
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»هر عسلی زرد و سیال است« پس: »هر زرد و سیالی عسل است« )مغالطٔه ایهام انعکاس(
کسانی که موجودات عالم را محدود به عالم ماده می دانند اینگونه استدالل می کنند:
»هر امر مادی موجود است« پس »هر موجودی مادی است« )مغالطٔه ایهام انعکاس(

  تذکر
»سالبٔه جزئیه عکس الزم الصدق ندارد« بدین معنا است که از نظر صوری )از نظر قالبی( نمی توان 
قانونی کلی برای قضایای سالبٔه جزئیه بیان کرد. اما ممکن است در مثالی خاص )از نظر مادی( بتوان 
عکس مستوی صادق برای قضیٔه سالبٔه جزئیه بیان کرد. به عنوان مثال در قضیٔه زیر می توان برای 

سالبٔه جزئیه عکس مستوی صادق ارائه کرد:
بعضی سنگ ها سفید نیستند )صادق(     بعضی سفیدها سنگ نیستند )صادق(.

اّما ممکن است در مثالی دیگر عکس مستوی آن کاذب باشد. مانند:
بعضی مسلمانان شیعه نیستند )صادق(     بعضی شیعیان مسلمان نیستند )کاذب(.

 ترکیب روابط مربع تقابل و عکس مستوی
از ترکیب روابط تقابل و عکس مستوی، می توان سؤاالتی طراحی کرد که از سؤاالت عادی یک 
درجه دشوارتر هستند. این سؤاالت در تمرین های کتاب ذکر نشده اند و بسته به سطح کالس می توان 
به آنها توجه نمود. به موارد زیر توجه کنید. روابط میان دو قضیٔه زیر، ترکیبی از روابط مربع تقابل و 

عکس مستوی است و صدق و کذب آن نیز از این طریق به دست می آیند:

»بعضی الف ب است«    )تناقض(  +  )عکس مستوی(  »هیچ ب الف نیست«
          )کاذب(                )صادق(

 تمرین نمونه
رابطٔه میان قضایای زیر را مشخص کنید. در صورت صادق بودن قضیٔه نخست دربارٔه صدق و 

کذب قضیٔه دوم اظهارنظر کنید:
الف( هر الف ب است       و     بعضی ب الف است  )پاسخ: تداخل + عکس مستوی  صادق(
ب( هیچ ب الف نیست      و     هر الف ب است        )پاسخ: عکس مستوی + تضاد  کاذب(

 نکته: بحث احکام قضایا کاربردهای مختلفی دارد. از جمله در اثبات قیاس های معتبر به کار 
می رود که در سطح این کتاب مورد بحث قرار نگرفته است.
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بعضی الف ب است

هیچ الف ب نیست

بعضی الف ب نیست         

)صادق(         )کاذب(            )کاذب(            )صادق(هر الف ب است

)کاذب(        )صادق(          )صادق(          )کاذب( 

)صادق(         )کاذب(         )کاذب(          )صادق(

 )کاذب(         )صادق(         )صادق(          )کاذب(

تمرین صفحه 67:
صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید1:

تمرین صفحه 68:
صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:

هیچ الف ب نیستهر الف ب است

)کاذب()صادق(

)مشخص نیست()کاذب(

)صادق()کاذب(

)کاذب()مشخص نیست(

)هنگامی که می گوییم صدق و کذب »مشخص نیست« به این معنا است که ممکن است در مثالی 
صادق باشد و در مثالی کاذب و نمی توان دربارهٔ آن حکمی کلی صادر کرد(.

1ــ علت کج رسم شدن این جدول در کتاب آن است که مطابق مربع تقابل،رابطٔه تناقض در قطرهای مربع واقع شده است و تنها جنبٔه 
آموزشی و تداعی شدن مربع تقابل را در ذهن دانش آموزان دارد.

پاسخ فعالیت های کالسی
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تمرین صفحۀ70:
صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:

)کاذب()مشخص نیست()کاذب()صادق(هر الف ب است



)کاذب()صادق()مشخص نیست()صادق(بعضی الف ب است

)کاذب()مشخص نیست()کاذب()صادق(هیچ الف ب نیست



)کاذب()صادق()مشخص نیست()صادق(بعضی الف ب نیست

)هنگامی که می گوییم صدق و کذب »مشخص نیست« به این معنا است که ممکن است در مثالی 
صادق باشد و در مثالی کاذب و نمی توان دربارهٔ آن حکمی کلی صادر کرد(.

تمرین صفحۀ 71:
صدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید:

بعضی الف ب نیستبعضی الف ب است

)مشخص نیست()صادق(

)صادق()کاذب(

)صادق()مشخص نیست(

)کاذب()صادق(

)هنگامی که می گوییم صدق و کذب »مشخص نیست« به این معنا است که ممکن است در مثالی 
صادق باشد و در مثالی کاذب و نمی توان دربارهٔ آن حکمی کلی صادر کرد(.

تمرین ص73:
عکس مستوی قضایای زیر را بنویسید:

هیچ کافری مسلمان نیست.
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بعضی از وطن دوستان ایرانی هستند.
سالبٔه جزئیه عکس الزم الصدق ندارد.

بعضی آهکی ها سنگ هستند.

سؤال 1:
در مربع تقابل، جای موضوع و محمول ثابت است، اما در عکس مستوی جای آنها تغییر می کند.

سؤال 2: 
الف( کاذب )تناقض(                           ب( کاذب )تناقض(
ج( کاذب )تضاد(                                  د( صادق )تداخل(

هـ( صادق )عکس مستوی(              ٭ و( مشخص نیست )تداخل تحت تضاد(
سؤال 3:

الف( در فرض صادق بودن ستون اول:

بعضی الف ب نیستهیچ الف ب نیستبعضی الف ب استهر الف ب است

تناقض / کاذبتضاد / کاذبتداخل/ صادقهر الف ب است

٭داخل تحت تضاد / نامعلومتناقض / کاذبتداخل / نامعلومبعضی الف ب است

تداخل / صادقتناقض / کاذبتضاد / کاذبهیچ الف ب نیست

تداخل / نامعلوم٭ داخل تحت تضاد / نامعلومتناقض / کاذببعضی الف ب نیست

ب( در فرض کاذب بودن ستون اول:

بعضی الف ب نیستهیچ الف ب نیستبعضی الف ب استهر الف ب است

تناقض / صادقتضاد / نامعلومتداخل/ نامعلومهر الف ب است

٭داخل تحت تضاد / صادقتناقض / صادقتداخل / کاذببعضی الف ب است

تداخل / نامعلومتناقض / صادقتضاد / نامعلومهیچ الف ب نیست

تداخل / کاذب٭ داخل تحت تضاد / صادقتناقض / صادقبعضی الف ب نیست

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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سؤال 4:

کیفیتکمیت
تغییر می کندتغییر می کندتناقض
تغییر می کندثابت می ماندتضاد

ثابت می ماندتغییر می کندتداخل
تغییر می کندثابت می ماند٭ داخل تحت تضاد

ثابت می مانددر مواردی ثابت و در مواردی تغییر می کندعکس مستوی

سؤال 5:
رابطٔه تناقض از نظر صدق و کذب رابطه ای دو طرفه است. 

صدق      کذب )فلش های دایره ای صفحٔه 67 را ببینید( تناقض   
سایر روابط از نظر صدق و کذب یک طرفه اند. یعنی مثالً در رابطٔه تضاد، صدق یک طرف، کذب 
طرف دیگر را نتیجه می دهد؛ اما کذب طرف دیگر، صدق طرف نخست را نتیجه نمی دهد. این مطلب 
در فلش های دایره شکلی که دربارٔه صدق و کذب این روابط در کتاب رسم شده است نیز قابل فهم 

است.
صدق         کذب )فلش های دایره ای صفحٔه 68 را ببینید( تضاد:   

٭ داخل تحت تضاد  کذب         صدق )فلش های دایره ای صفحٔه 70 را ببینید(
تداخل:             صدق قضیٔه کلی         صدق قضیٔه جزئی )فلش های دایره ای صفحٔه 69(

                        کذب قضیٔه جزئی         کذب قضیٔه کلی )فلش های دایره ای صفحٔه 70(
عکس مستوی      صدق         صدق

سؤال 6:

بعضی الف ب نیستهیچ الف ب نیستبعضی الف ب استهر الف ب است
هر الف ب استبعضی الف ب استهیچ الف ب نیستبعضی الف ب نیستمتناقض
هر الف ب استهیچ الف ب نیستمتضاد

هیچ الف ب نیستبعضی الف ب نیستهر ب الف استبعضی الف ب استمتداخل
بعضی الف ب استبعضی الف ب نیست*متداخل تحت تضاد

هیچ ب الف نیستبعضی ب الف استبعضی ب الف استعکس مستوی
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سؤال 7:
الف( صادق؛ کاذب.             ب( صادق؛ کاذب.                 ٭ ج( کاذب؛ صادق.

 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
1   با رسم نسبت  های ممکن از میان نسبت های چهارگانه در قضیٔه موجبٔه کلی، نشان دهید چرا 

عکس مستوی موجبه کلی، موجبٔه جزئی است.
پاسخ:       

هر ب الف است
  

  بعضی ب الف است الف = ب    ب = الف   

  بعضی ب الف است  هر الف ب است    
  بعضی ب الف است الف > ب    ب < الف    

 
بعضی ب الف نیست

  
2   بر اساس قاعدٔه عکس مستوی، عکس »هر الف ب است«، »بعضی ب الف است« می باشد. 
چرا در مورد زیر نتیجه صحیح نیست؟  هر پیری جوان بوده است         بعضی جوان ها، پیر بوده اند!

پاسخ:
محمول قضیٔه »هر پیری جوان بوده است«، »جوان بوده« می باشد. لذا عکس مستوی این قضیه 

»بعضی از کسانی که جوان بوده اند پیر هستند« می باشد و نه قضیٔه »بعضی جوان ها پیر بوده اند«.
3   به کمک قاعدٔه تناقض نشان دهید که نحؤه روایت زیر از پارادوکس دروغگو، در واقع به 

پارادوکس منتهی نمی شود: »یکی از اهالی ِکرت1 گفت: همٔه اهالی ِکرت دروغگو هستند«.
پاسخ:

اگر »همٔه اهالی کرت دروغگو هستند« صادق باشد، گوینده نیز دروغگو است، پس سخن او دروغ 
است و نقیض سخن او راست است:

همه اهالی کرت دروغگو هستند   )نقیض(   بعضی از اهالی کرت دروغگو نیستند.

1ــ ِکرت نام یکی از جزایر یونان است.



157

از آنجا که معلوم نیست شخص گوینده جزء »بعضی از اهالی کرت که دروغگو نیستند« باشد، دیگر 
تغییر صدق و کذب جمله ادامه نمی یابد.

اما در روایت اصلی این پارادوکس فرد می گوید: »این سخن من دروغ است«. اگر این مورد را 
بررسی کنید، پارادوکس شکل می گیرد.

آیا  که  کنید  بررسی  پی می بریم.  آن  به صدق عکس  از صدق اصل  قاعدٔه عکس مستوی  در    4
می توان از کذب قضایای عکس به کذب قضایای اصل پی برد؟

صدق اصل          صدق عکس

)قضیٔه اصل(            )قضیٔه عکس(

   )می توان از صدق اصل به صدق عکس دست یافت(

        کذب اصل
صدق عکس

 کذب عکس           )می توان از کذب عکس به کذب اصل دست یافت(

چنانکه مالحظه می شود، از کذب قضیٔه اصلی نمی توان به صدق یا کذب قضیٔه عکس دست یافت. 
اما از کذب قضیٔه عکس، می توان به کذب قضیٔه اصلی رسید.

5    باتوجه به احکام قضایا، برای تمایز هر یک از نسبت های چهارگانه )نسب اربع( از یکدیگر به 
حداقل چند قضیٔه محصوره نیاز داریم؟ آنها را برای هر یک از نسبت ها بنویسید.

پاسخ:
رابطٔه عکس  بر اساس  بعد ذکر شده اند.  نسبت های چهارگانه در جدول صفحٔه  معادل  قضایای 
مستوی و تداخل، می توان تعدادی از این قضایا را حذف کرد و مطابق جدول صفحه بعد به حداقل 

قضایا در بیان نسب اربع دست یافت:
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حداقل قضایاقضایای محصورۀ معادلنسبت میان دو مفهوم الف و ب

تساوی
)الف = ب(

هر الف ب است
هر ب الف است

بعضی الف ب است
بعضی ب الف است

هر الف ب است
هر ب الف است

تباین
 )الف || ب(

هیچ الف ب نیست
هیچ ب الف نیست

بعضی الف ب نیست
بعضی ب الف نیست

هیچ الف ب نیست

عموم و خصوص مطلق    

)الف > ب(     
هر الف ب است

بعضی الف ب است
بعضی ب الف است

بعضی ب الف نیست

هر الف ب است
بعضی ب الف نیست

)الف < ب(
بعضی الف ب است

بعضی الف ب نیست
هر ب الف است 

بعضی ب الف است

هر ب الف است
بعضی الف ب نیست

عموم و خصوص من وجه
)الف * ب(

بعضی الف ب است
بعضی الف ب نیست
بعضی ب الف است

بعضی ب الف نیست

بعضی الف ب است
بعضی الف ب نیست
بعضی ب الف نیست

6  نشان دهید که هر یک از روابط مربع تقابل را می توان به کمک دو رابطٔه دیگر بازسازی کرد. 
بدین منظور بیان کنید که هر رابطه از مجموع کدام روابط به دست می آیند؟

پاسخ:
رابطٔه تداخل به کمک تناقض و دخول تحت تضاد و یا تناقض و تضاد قابل بازسازی است.
رابطٔه تناقض به کمک تداخل و دخول تحت تضاد و یا تداخل و تضاد قابل بازسازی است.

رابطٔه تضاد به کمک تداخل و تناقض قابل بازسازی است.
رابطٔه داخل تحت تضاد به کمک تناقض و تداخل قابل بازسازی است.

به  نمی توان  مواردی  در  دیگر،  رابطٔه  دو  به کمک  رابطه  بازسازی یک  در  که  داشت  توجه  باید 
نتیجه ای دست یافت. مثالً با وجود بازسازی تناقض به کمک تداخل و تضاد، نمی توانیم از صدق 

موجبٔه جزئیه به کذب سالبٔه کلیه برسیم.
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7  قضایای خواسته شده را بنویسید:
 
متضاد                                                                                          متضاد

                                                     

  هر انسانی دارای فطرت است        ).............(          ).............(           هیچ سؤالی بی جواب نیست
        متداخل                                                    متناقض                                        متداخل            متناقض 

).............(               ).............(          ).............(                           ).............(             
        

).............(                         ).............(          ).............(                           ).............(             
        متداخل                                                    متناقض             متناقض                             متداخل 

                                                     متداخل تحت تضاد                                                                         متداخل تحت تضاد

        ).............(        ).............(              بعضی قارچ ها سمی نیستند   بعضی از کتاب ها خواندنی          
                  هستند                              

پاسخ:
الف(  متضاد: هیچ انسانی دارای فطرت نیست.

         متناقض: بعضی انسان ها دارای فطرت نیستند.
         متداخل: بعضی از انسان ها دارای فطرت هستند.

ب(    متضاد: هر سؤالی بی جواب است.
         متناقض: بعضی سؤال ها بی جواب هستند.
         متداخل: بعضی سؤال ها بی جواب نیستند.

ج(     متداخل: هر کتابی خواندنی است.
         متناقض: هیچ کتابی خواندنی نیست.

         متداخل تحت تضاد: بعضی از کتاب ها خواندنی نیستند.

د(      متداخل: هیچ قارچی سمی نیست.
         متناقض: هر قارچی سمی است.

         متداخل تحت تضاد: بعضی قارچ ها سمی هستند.
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8  تحقیق کنید وحدت های هشتگانه در تناقض چه هستند و به چه دلیل ذکر می شوند؟ 
پاسخ:

دانش آموز با تحقیق دربارٔه وحدت های هشتگانٔه زیر با این مطلب آشنا می شود. این مطلب در اکثر 
کتاب های منطق قدیم ذکر شده است:

دان  شرط  وحدت  هشت  تناقض  مکان در  و  محمول  و  موضوع  وحدت 

کل  و  جزء  اضافه  و  شرط  زمان وحدت  آخر  در  است  فعل  و  قوه 

عنوان  با  مطالب  این  دارد.  اهمیت  قضیه  محمول  و  موضوع  کامل  بودن  یکسان  تناقض  در 
ذکر  این وحدت  در  را  و …  مکان  زمان،  مانند  مواردی  و  است  مطرح شده  وحدت های هشتگانه 

می نمایند. 

آن  دنبال  به  خیابان  چراغ  زیر  در  و  بود  کرده  گم  خانه اش  در  را  خانه اش  کلید  مردی 

می گشت. یکی گفت: چرا اینجا به دنبال آن می گردی؟ مرد پاسخ داد: چون اینجا روشن 

است. 

)در واقع وی به وحدت مکان توجه منی کرد(.

9   در درس هفتم کتاب نگارش )1( پایٔه دهم تحت عنوان »ناسازگاری معنایی یا تضاد مفاهیم« با 
به کارگیری مفاهیم ناسازگار آشنا شدید. با مطالعٔه متن یک )ص103( از این درس مفاهیم متناقض 
و متضاد را از یکدیگر تفکیک کنید )در ادبیات ناسازگاری یا تضاد اعم از تضاد و تناقض در منطق 

است(. و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف( آیا می توانید مفاهیم متضاد را تعریف کنید؟ )مثالً تمیز متضاد کثیف است(

ب( مفاهیم متضاد با مفاهیم متناقض چه تفاوتی دارند؟
پاسخ:

الف( بحث تضاد و تناقض در حیطٔه مفاهیم نیز مطرح شده است که تحت عنوان تضاد، تضایف، 
عدم و ملکه و سلب و ایجاب )تناقض( مطرح می شوند. در کتاب درسی بحث تضاد و تناقض تنها 
با این دو اصطالح در حیطٔه مفاهیم آشنا  بیان شده است. در این تحقیق دانش آموز  دربارٔه قضایا 

می شود.
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ب( مفاهیم متضاد با هم جمع نمی شوند، اما می توانند با هم رفع شوند. مانند رنگ سفید و سبز در 
یک نقطه از جسم جمع نمی شوند، اما جسم می تواند نه سفید باشد و نه سبز، لذا سفید و سبز متضاد 

هستند.
مفاهیم متناقض با هم جمع نمی شوند و با هم رفع هم نمی شوند. مثالً وجود و عدم متناقض هستند.

10    معنای کلمات مشخص شده را بیان کنید:
الف( حکم صادر شده در دادگاه تجدید نظر نقض شد.

 )پاسخ: لغو شد(.
ب( چرا متناقض حرف می زنی؟!

 )پاسخ: می تواند هم به معنای نقیض منطقی باشد و هم به معنای تضاد منطقی(
ج( از جهان دو بانگ می آید به ضد       تا کدامین را تو باشی مستعد 

)پاسخ: مخالف، متضاد، متناقض(.
د( کار کردن تو با خانه داری در تضاد است. 

)پاسخ: تضاد منطقی، یعنی قابل جمع نیستند(.
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قیاس اقترانی
درس هشتم

 مدت زمان پیشنهادی 
حداکثر سه جلسه

یک جلسه: نقش حد وسط در ارتباط مقدمات و تعیین شکل قیاس
یک جلسه: دامنٔه مصادیق موضوع و محمول، شرایط اعتبار قیاس

یک جلسه: مرور درس و حل تمرین های اضافی

 اهداف کلی درس 
  آموختن قیاس اقترانی حملی

  آشنایی با اشکال چهارگانٔه قیاس اقترانی حملی
  شرایط اعتبار قیاس اقترانی حملی )روش تعیین دامنٔه مصادیق(

 اهداف جزئی درس 
  تعیین چهار شکل قیاس و توجه به تفاوت شکل اول و چهارم

  اهمیت حد وسط در قیاس
  آشنایی با مغالطٔه عدم تکرار حد وسط

  تعیین دامنٔه مصادیق موضوع و محمول در قضایای محصوره و شخصیه
  )٭( تعیین نتیجٔه قیاس 

  قیاسی که دو مقدمٔه سالبه دارد، معتبر نیست.
  قیاسی که حد وسط در هیچ یک از مقدمات مثبت نیست، معتبر نیست.

  قیاسی که موضوع یا محمول آن در نتیجه مثبت و در مقدمات منفی است، معتبر نیست.
  آشنایی با مغالطٔه استدالل نامعتبر )عدم رعایت شرایط قیاس(.
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  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزادند و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:

 تعیین نتیجۀ قیاس )نحوه تشکیل قیاس(
در روش جدید تعیین اعتبار قیاس، نتیجه تنها از نظر کیفیت تابع اخس مقدمات است؛ بنابراین با 
داشتن دو مقدمه می توان دو قیاس ساخت که نتایج آنها با یکدیگر رابطٔه تداخل دارند. از آنجا که بررسی 
دو نتیجٔه هم زمان برای دانش آموزان کمی دشوار است، در سطح این کتاب، روش تعیین نتیجٔه قیاس 

به صورت مطالعٔه آزاد آمده است و در بررسی اعتبار قیاس ها همواره، نتیجه به آنها داده خواهد شد.
بر اساس این روش، با داشتن دو مقدمه می توان دو قیاس ساخت که نتایج آنها یکی کلی و دیگری جزئی 

است. اگر قیاس با نتیجٔه کلی معتبر باشد، با نتیجٔه جزئی هم )به دلیل قاعدهٔ تداخل( معتبر خواهد بود.
بنابراین یک بار اعتبار قیاس دارای نتیجٔه کلی را بررسی می کنیم، اگر قیاس معتبر نبود، اعتبار 
با دو مقدمٔه  نبود،  نیز معتبر  این قیاس  بررسی می کنیم. در صورتی که  نیز  نتیجٔه جزئی را  با  قیاس 

مذکور نمی توان قیاس معتبری ساخت.1

1ــ البته اگر ترتیب دو مقدمه را تغییر دهیم، مجددًا می توان دو قیاس دیگر تشکیل داد و اعتبار آنها را بررسی کرد.
2ــ این مطلب در کتاب منطق چاپ 1397 اصالح شده است.

3ــ مگر در شکل چهارم و قیاسی که مقدمٔه نخست آن سالبٔه کلیه و مقدمٔه دوم آن موجبٔه کلیه است که در این صورت نتیجه کلی خواهد 
بود. اما از آنجا که بر اساس رابطٔه تداخل، با صحیح بودن نتیجٔه کلی، نتیجٔه جزئی نیز صحیح خواهد بود، می توان این حالت از شکل 

چهارم را نیز با نتیجٔه جزئی نوشت.

تذکر بسیار مهم2
شش خط اول بخش »تعیین نتیجٔه قیاس« در صفحٔه 79 جزء بخش اصلی کتاب است و الزم است 
تدریس شود. این قانون در این شش خط اهمیت دارد و مکمل سه قاعدٔه بررسی اعتبار قیاس است:

»اگر یکی از مقدمات استدالل سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود«

نکته مهم
دبیران محترم می توانند برای طراحی یک قیاس معتبر، از روش زیر استفاده کنند:

در شکل اول و دوم نتیجه )در کمیت و کیفیت( تابع اخس مقدمات است.
در شکل سوم و چهارم نتیجه همواره جزئی است.3
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  تاریخچۀ نحوۀ تعیین نتایج معتبر قیاس
روش های مختلفی برای تعیین نتایج معتبر قیاس وجود دارد. از این میان تنها به روش منطق دانان 
اسالمی اشاره شده است. روش های دیگر عبارت اند از: روش منطق دانان قرون وسطی، استفاده از 

نمودار اویلر، روش دامنٔه مصادیق )روش انبساط( و... .

 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های 
استدالل، مقدمات استدالل، قیاس، قیاس اقترانی.دانش آموزان

اصطالحات
 جدید درس

اشکال قیاس اقترانی؛ حد وسط؛ مغالطٔه عدم تکرار حد وسط؛ 
اعتبار یا عدم اعتبار قیاس؛ منتج یا عقیم بودن قیاس

 منابع پیشنهادی
منابع فارسی برای روش جدید بررسی اعتبار قیاس

در فهرست زیر، کتاب ها و مقاالتی که به زبان فارسی، روش جدید به کار رفته در کتاب درسی در 
بررسی اعتبار قیاس را آموزش داده اند، به ترتیب تاریخ نشر در ایران ذکر شده اند. موارد ستاره دار 

به عنوان منابع پیشنهادی جهت مطالعٔه دبیران در نظر گرفته شده اند:
1  مصاحب، غالمحسین، مدخل منطق صورت، تهران: انتشارات حکمت، 1334، ص557 

و559.
2  پاپکین، ریچارد، کلیات فلسفه، ترجمٔه سیدجالل الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت، 

1367، ص357ــ354. )٭(
3   شیروانی، علی، آشنایی با منطق، قم: انتشارات دارالعلم، 1378، ص 171ــ164.

4  خندان، علی اصغر، منطق کاربردی، تهران: انتشارات سمت، 1379، ص153. )٭(
5   ذکیانی، غالمرضا، »روش های جدید برای تشخیص ضروب منتج و عقیم قیاس )1(«، رشد 

ـ  28. )٭( آموزش معارف اسالمی، شمارٔه 42، پاییز 1379، ص 30ـ
6   تیدمن، پل و هاوارد کهین، درآمدی نو به منطق، جلد سوم: منطق قیاسی، استقرایی ...، 

ترجمٔه رضا اکبری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، 1383، ص54.
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، مبانی منطق و روش شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس،  7   نبوی، لطف الله ّٰ
1384، ص110. )٭(

8   ذکیانی، غالمرضا، هنر استدالل )روشی نو در آموزش منطق(، تهران: رویش نو، 1386، 
ص34. )٭(

اسالمی رضوی،  علوم  دانشگاه  مشهد:  )منطق حملی(،  استدالل  منطق  داود،  9   حیدری، 
1389، ص226.

10   میرزاپور، مهدی، »صوری سازی قواعد قیاس حملی ارسطویی همراه با نقد و بررسی قواعد 
پاییز و زمستان 1389،  منطق پژوهی، شمارٔه 2،  آثار آموزش منطق«،  از  برخی  قیاس حملی در 

ص151ــ119 )مقالٔه تخصصی است(.
11   ذکیانی، غالمرضا و مهدی میرزاپور، »نظریٔه انبساط از دیدگاه جان بوریدان«، منطق پژوهی، 

شمارٔه2، دورٔه2، پاییز و زمستان 1390، ص136ــ117 )مقالٔه تخصصی است(.
معارف عقلی، سال هشتم،  منحرفه«،  گزاره های  در  اسدالله، »سورهای محمول  12   فالحی، 

شمارهٔ چهارم، پیاپی 25، زمستان 1391، ص138  ــ107 )مقالٔه تخصصی است(.
13   پارکر، ریچارد و بروک نوئل مور، تفکر نقاد، ترجمٔه اکبر سلطانی و مریم آقازاده، تهران: 

نشر شهرتاش، 1393، ص353.
 ،1394 گمان،  نشر  تهران:  خسروانی،  مهدی  ترجمٔه  اندیشیدن،  واضح  ژیل،  لوبالن،     14

ص94.
15   مک ِکی، شارون، تفکر انتقادی )در باب مباحثه، استدالل و کشف حقیقت(، ترجمٔه رحیم 

کوشش، تهران: سبزان، 1395، ص70ــ66 )منبع خوبی برای این بحث نیست(.
16  مک اینرنی، دی. کیو، منطقی بودن )راهنمایی برای خوب اندیشیدن(، ترجمٔه رحیم کوششی، 

تهران: سبزان، 1395، ص118 )منبع خوبی برای این بحث نیست(.

 نکات آموزشی و شیوۀ تدریس
اقترانی حملی  تنها قیاس  این کتاب  آمده است، در سطح  پاورقی صفحٔه 76 کتاب  چنان که در 

مطرح شده است؛ بنابراین قیاس اقترانی شرطی را در کالس مطرح نکنید.
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 اشکال قیاس
  الزم به ذکر است، از آنجا که به مجموعٔه دو مقدمه و یک نتیجه قیاس می گویند، در حقیقت 
رویکرد جدید کتاب درسی که به بررسی اعتبار یک قیاس می پردازد صحیح تر از رویکرد بررسی منتج 
بودن مقدمات است. زیرا در بررسی منتج بودن مقدمات، تنها دو مقدمه داده می شود و در واقع هنوز 

قیاسی شکل نگرفته است.
  اگر قیاسی بیش از دو مقدمه داشته باشد )قیاس های مرکب( می توان آن را به قیاس هایی با دو 

مقدمه تجزیه کرد؛ بنابراین بررسی قیاس با فرض دو مقدمه کافی است.

اشتباه رایج دانش آموزان
دانش آموزان معموالً شکل دوم و سوم را با یکدیگر اشتباه می گیرند. از آنها بخواهید تا مصرع 
زیر را به عنوان یک قاعده حفظ کنند: »حمل به هر دو دوم«. بدین نحو دیگر شکل سوم و دوم 
را با یکدیگر اشتباه نخواهند کرد. شعر کامل جهت اطالع دبیران به صورت زیر است که البته 

حفظ کردن کل آن توسط دانش آموزان مطلوب نیست:
وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز 
بع َاشکال را عکس نخستین شمار حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم  را

  در این کتاب از اصطالح های زیر استفاده نشده است:
ــ ضروب یک شکل از قیاس )به جای این اصطالح از »حاالت« یک شکل از قیاس استفاده 

شده است(
ــ حد اصغر و حد اکبر )به جای این دو اصطالح از موضوع و محمول نتیجه استفاده شده است(

ــ اخّس مقدمتین
ــ صغری و کبری )به جای این دو اصطالح از »مقدمات« قیاس استفاده شده است(

ــ منتج و عقیم )به جای این دو اصطالح از »معتبر و نامعتبر« استفاده شده است(
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تفاوت شکل اول با شکل چهارم
این سؤال مطرح می شود که با جا به جا کردن مقدمات استدالل شکل اول، آیا به شکل چهارم 

دست می یابیم؟

                       هر  الف  ب  است                                    هر    ب    ج    است
                       هر   ب   ج   است                                       هر  الف   ب   است

پاسخ آن است که تعیین شکل اول و چهارم، به تنهایی بر اساس مقدمات قیاس صورت نمی گیرد؛ 
بلکه ذکر نتیجه در تعیین این اشکال اهمیت دارد.

      )مقدمٔه اول(   هر  الف  ب  است                                    هر    ب    ج    است
                                                                         هر   ب   ج   است                                    هر  الف   ب   است        )مقدمٔه اول(

                      ∴ هر    الف  ج   است                                    ∴ هر  الف   ج    است

تعیین  را  استدالل  دوم  مقدمٔه  نتیجه،  در  محمول  و  استدالل  اول  مقدمٔه  نتیجه،  در  موضوع 
می کنند. برای همین با جا به جا کردن ترتیب مقدمات، همچنان شکل اول، شکل اول خواهد 

بود و به شکل چهارم تبدیل نمی شود.
این مطلب تأکید دیگری بر این نکته است که دو مقدمه به تنهایی قیاس تشکیل نمی دهند و همواره 

قیاس از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل می شود.

 قانون نتیجۀ قیاس
براساس قانون نتیجٔه قیاس اگر یکی از مقدمات قیاس سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود.

است                             است                           نیست
است                            نیست                          نیست

است                            نیست                          نیست
تمرین )مربوط به کتاب چاپ 1397(

در مورد اول قانون نتیجٔه قیاس رعایت شده است و در دو مورد بعدی رعایت نشده است.
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 دامنۀ مصادیق موضوع ومحمول

دامنۀ مصادیق
محمول )ب(موضوع )الف(

ــ+هر  الف  ب  است
ــــبعضی الف ب است
++هیچ الف ب  نیست
+ــبعضی الف ب نیست

هر         +                                                                                    +     نیست 
بعضی      ــ                                                                                  ــ   است

 قاعدۀ دامنۀ مصادیق موضوع قضیه
سور قضیه دامنٔه مصادیق موضوع را تعیین می کند. این مطلب در درس ششم کتاب نیز ذکر شده 

است.
 قاعده دامنۀ مصادیق محمول قضیه

در قضایای سالبه، همٔه مصادیق محمول آن قضیه و در قضایای موجبه، برخی از مصادیق محمول 
آن قضیه مورد نظر گوینده است.

دامنۀ مصادیق محمول
چرا در جمالت سالبه همٔه مصادیق محمول آن قضیه و در جمالت موجبه برخی از مصادیق 

محمول آن قضیه مورد نظر است؟
در روش دامنٔه مصادیق، تعیین دامنٔه مصادیق موضوع به کمک سوری که بر سر آن آمده است 

به راحتی امکان پذیر است )ص62 کتاب درسی(. 
اما درک قانون ذکر شده در کتاب دربارٔه محمول قضیه نیازمند کمی دقت است. به همین دلیل 
در کتاب درسی به علت آن اشاره ای نشده است. توضیح این مطلب از چند روش امکان پذیر 

است که در اینجا به یک مورد آن اشاره می شود:
قضایای سالبه:

هنگامی که می گوییم: »بعضی کتاب ها پر فروش نیستند«
به این معناست که: »بعضی کتاب ها جزء هیچ یک از مصادیق پر فروش ها نیستند«.
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هنگامی که می گوییم: »هیچ سنگی انسان نیست«.
به این معناست که: »هیچ سنگی جزء هیچ یک از مصادیق انسان ها نیست«.

بنابراین در قضایای سالبه، همٔه مصادیق محمول مورد نظر گوینده است.
قضایای موجبه:

هنگامی که می گوییم: »بعضی گل ها زرد رنگ اند«.
به این معناست که: »بعضی از گل ها یکی از مصادیق اجسام زرد رنگ اند«.

هنگامی که می گوییم: »هر افعی خزنده است«.
به این معناست که: »هر یک از افعی ها یکی از مصادیق خزندگان اند«.

بنابراین در قضایای موجبه، برخی از مصادیق محمول مورد نظر گوینده است.

   امتیازهای روش دامنٔه مصادیق نسبت به روش شرایط عمومی و خصوصی قیاس به شرح زیر 
است:

1   در این روش نیازی به تشخیص شکل قیاس نیست.
به حفظ کردن قواعد عمومی و  نیازی  به کمک سه قاعده، کلیٔه َاشکال بررسی می شوند و     2

خصوصی برای تک تک َاشکال نیست.
3   در روش شرایط انتاج در شکل سوم و چهارم استثنا وجود دارد )نتیجه با وجود آنکه مقدمات 

کلی هستند، جزئی در نظر گرفته می شود(، در حالی که در این روش استثنایی مطرح نیست.
4   شرایط انتاج شکل چهارم در روش شرایط عمومی و خصوصی قیاس، در کتاب های مختلف 
متفاوت است و به بهانٔه دور از ذهن بودن آن را کنار می گذارند. در صورتی که در این روش، شکل 

چهارم را نیز با همان سه قاعده بررسی می کنیم.
تعیین دامنٔه مصادیق  از روش  نیز می توان  تناقض و ...  اثبات قواعد عکس مستوی،  5   در 

استفاده کرد )گرچه این مطلب در سطح این کتاب مطرح نشده است(.
  استفاده از روش دامنٔه مصادیق جهت اثبات عکس مستوی

تعریف عکس مستوی، »تغییردادن جایگاه موضوع و محمول قضیه، با بقای در صدق و کیف است«.
بنابراین در عکس مستوی می دانیم که رابطٔه قضیٔه عکس چیست )به دلیل بقای در کیف( و تنها 
الزم است سور قضیه را تعیین کنیم. حال برای تعیین سور در رابطٔه عکس مستوی، از روش دامنٔه 
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*      
ـ  است     هر  ب   +   الف   ـ  هر الف  +   ب  ــ  است  
                                                       بعضی  ب ــ  الف ــ است

      

.Distribution ــ1

مصادیق استفاده می کنیم. مثال:

 تذکر: 
قیاس ص83 کتاب درسی را بر اساس جدول ابتدای این کتاب اصالح نمایید.

 نام روش جدید در کتاب های زبان فارسی به صورت »روش انبساط«١ یا »روش تعمیم یافتگی« نیز 
آمده است. در کتاب درسی از نام »روش دامنٔه مصادیق« استفاده شده است تا ارتباط این بحث با بحث 

تعیین دامنٔه مصادیق موضوع )توسط سورهای قضیه( در درس ششم )ص62( کتاب مشخص باشد.
 چنان که در پاورقی صفحٔه 85 کتاب آمده است، در سطح این کتاب، همواره نتیجٔه قیاس به 
دانش آموزان داده می شود و اعتبار قیاس از آنها سؤال خواهد شد؛ بنابراین تعیین نتیجٔه قیاس از 
آنها سؤال نمی شود، به این دلیل نحؤه تعیین نتیجٔه احتمالی قیاس بر اساس روش جدید معرفی شده 

در کتاب به صورت کادر ستاره دار مطرح شده است.
 اصطالح قیاس عقیم و منتج برای روش قبلی کتاب درسی )ذکر شرایط اختصاصی برای هر شکل( 
به کار می رود؛ زیرا در آن روش قیاس را بدون نتیجه در اختیار دانش آموز می گذاشتیم؛ اما در روش 

دامنٔه مصادیق، که نتیجه از ابتدا مشخص است، تنها از اصطالح معتبر و نامعتبر استفاده می شود.
 مجموع قیاس های ذکر شده در این درس )از ص76 الی 86( به نحوی انتخاب شده اند که از 
میان 64 ضرب قیاس اقترانی حملی )در مجموع چهار شکل آن(، تنها حدود 5 ضرب نامعتبر در 
کلیٔه  اعتبار  تمرین اضافی،  به عنوان  ایشان،  دبیر  یا  دانش آموزان  اگر  بنابراین  نشده اند.  کتاب ذکر 
قیاس های ذکر شده در این صفحات را بررسی نمایند، می توانند مطمئن باشند که تقریباً تمامی حاالت 

ممکن در قیاس اقترانی را بررسی کرده اند و دیگر حالتی بیرون از این موارد وجود ندارد.
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عالوه بر آن، کل 16 حالت شکل دوم در یک صفحه از کتاب درسی بررسی شده اند و در این 
کتاب نیز 16 حالت سه شکل دیگر قیاس نیز درج شده اند تا در صورت تمایل دبیر در کالس مطرح 

و بررسی شوند.
 تذکر: 

در سطح این کتاب و برای آشنایی دبیران با روش جدید، امسال بخش تعیین نتیجٔه احتمالی قیاس به 
صورت ستاره دار در نظر گرفته شده است. در سال های بعد پس از تسلط دبیران بر این روش، ممکن 
است این بخش به بخش اصلی کتاب تبدیل شود. به این جهت امسال تعیین نتایج احتمالی قیاس 
جزء بخش هایی است که نباید از آنها برای آزمون، سؤال طرح شود. در امتحان الزم است مقدمات 
به همراه نتیجه به ایشان داده شود و تعیین اعتبار یا عدم اعتبار قیاس مورد سؤال قرارگیرد. )توجه 

شود که شش خط نخست این بخش، امسال نیز جزء متن اصلی است(.

ضروب قوی و ضعیف قیاس
در جدول زیر ضروب معتبر قیاس اقترانی به دو روش قدیم و جدید ذکر شده اند:

تعداد ضروب منتج در روش شکل قیاس
شرایط اختصاصی

تعداد ضروب معتبر در روش دامنۀ مصادیق
مجموع ضروب قوی و ضعیفضروب ضعیف2ضروب قوی1

شکل اول
شکل دوم
شکل سوم

شکل چهارم

4 ضرب منتج
4 ضرب منتج
6 ضرب منتج
5 ضرب منتج

4 ضرب معتبر
4 ضرب معتبر
6 ضرب معتبر
5 ضرب معتبر

2 ضرب فرعی
2 ضرب فرعی
0 ضرب فرعی
1 ضرب فرعی

6 ضرب
6 ضرب
6 ضرب
6 ضرب

با وجود آنکه هر دو روش به نتایج واحدی می رسند، چرا در روش جدید )روش دامنٔه مصادیق(، در هر 
چهار شکل قیاس، شش استدالل معتبر وجود دارد؟

از آنجا که متداخل نتایجی که در شکل اول و دوم و چهارم، در روش قدیمی به صورت قضایای کلی 
به دست می آیند، نیز معتبر هستند؛ در روش جدید، هم نتایج کلی و هم متداخل آنها به دست می آید؛ 
بنابراین تمامی َاشکال قیاس 6 ضرب معتبر دارند. در این روش، نتایج کلی را ضروب قوی و متداخل 

آنها را ضروب ضعیف قیاس می نامند.

.Weakend moods ــStrong moods.                  2 ــ1
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 تذکر مهم
مانند  و حافظه محوری  بی فایده  نباید سؤاالت  کنکور سراسری  نیز  و  امتحانات سراسری  برای 

موارد زیر طرح کنیم:
1   تعداد ضرب های منتج هر شکل یا تعداد کل ضروب چهار شکل قیاس چند عدد است؟

2   شمارٔه ضرب های منتج هر شکل قیاس کدام است؟
3   ضرب دوم از شکل اول کدام است؟

  مقایسۀ روش »دامنۀ مصادیق« و روش »شرایط عمومی و خصوصی قیاس«
در تاریخ منطق، روش های مختلفی جهت بررسی ضروب معتبر قیاس ارائه شده است که همگی 

نتایج مشابهی دارند و تعداد ضروب منتج در آنها برابر است. برخی از این روش ها عبارت اند از:١
1   روش ارسطو: ارسطو تنها ضروب معتبر و غیرمعتبر را مشخص کرده بود و روشی برای 

حفظ کردن یا یافتن آنها بیان نکرده بود.
در این روش به هر ضرب منتج اسامی مخففی مانند:  2   روش منطق دانان قرون وسطی: 
Celarent ، Barbara و ... اختصاص داده اند که بیانگر نوع قضیٔه صغری و کبری در ضروب 

منتج و روش اثبات درستی آنها است.
3   روش دوایر ِون )اویلر(

4   روش نمودار خطی ابوالبرکات بغدادی
5   روش نمودار خطی المبرت

6   روش نمودار خطی ولتون
7  روش نمودار لویس کارول

8  روش شرایط عمومی و خصوصی قیاس )روش قدیمی کتاب درسی(
9 روش دامنٔه مصادیق )روش انبساط یا تعمیم یافتگی( )روش جدید کتاب درسی(

١ــ جهت مطالعٔه بیشتر در مورد برخی از این روش ها به این کتاب مراجعه نمایید: حیدری، داود، منطق استدالل )منطق حملی(، دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی، مشهد، 1389.



173

 در این نوشتار روش »دامنٔه مصادیق« با روش »شرایط عمومی و خصوصی قیاس« مقایسه شده 
است تا مشخص شود که آموزش کدام روش به دانش آموزان دبیرستانی ساده تر است:

شرایط نتیجۀ قیاس 

روش دامنۀ مصادیقروش شرایط عمومی و خصوصی

 نتیجه در کمیت و کیفیت تابع اخس مقدمات است.
 تذکر:این قاعده دارای دو استثنا است:

1   در شکل سوم، از دو مقدمٔه کلیه نیز نتیجٔه جزئیه 
می گیریم.

2   در شکل چهارم، از دو مقدمٔه کلیه نتیجٔه جزئیه 
و  کلیه  سالبٔه  آن  صغرای  که  ضربی  در  مگر  می گیریم؛ 
کبرای آن موجبٔه کلیه باشد که در این حالت نتیجه کلی 

است.

 نتیجه در کیفیت تابع اخس مقدمات است

 تذکر:
ــ در این روش استثنا وجود ندارد. 

ــ در این روش با دو نتیجٔه احتمالی مواجه هستیم که یکی 
کلی و دیگری جزئی است و الزم است تا به کمک قواعد 
یک بار  و  کلی  نتیجٔه  با  قیاس  اعتبار  بار  یک  استنتاج، 

اعتبار قیاس با نتیجٔه جزئی را بررسی نماییم.
به  نیازی  نتیجه،  نوشتن  برای  نیازی  روش  این  در  ــ 

تشخیص شکل قیاس نداریم.

دو  نوشتن  دبیرستان،  درسی  کتاب  در حال حاضردر 
نتیجٔه احتمالی و بررسی آنها از دانش آموزان خواسته 
نمی شود و این مطلب برای مطالعٔه آزاد است. در این 
سطح، دانش آموزان تنها اعتبار قیاس های کاملی که به 
همراه نتیجه به ایشان داده می شود را بررسی می نمایند.

ترکیب دو روش در مبحث نتیجۀ قیاس
و  تمرین  طراحی  هنگام  در  دبیران  برای  که  یافت  قاعده ای  می توان  قیاس  نتیجه  دربارٔه  باال  روش  دو  ترکیب  با 

سؤاالت امتحانی مفید است:
1   در شکل اول و دوم نتیجه در کمیت و کیفیت تابع اخس مقدمات است.

2   در شکل سوم و چهارم نتیجه همواره جزئی است1.

1ــ البته دقیق تر آن است که در شکل چهارم در یک مورد نتیجه کلی خواهد بود )اگر صغری سالبٔه کلیه و کبری موجبٔه کلیه باشد، 
نتیجٔه کلیه خواهد شد(. البته در این حالت نیز نوشتن نتیجٔه جزئی برای قیاس صحیح است )زیرا نتیجۀ جزئی، متداخل نتیجۀ کلی است(.
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اصطالحات

روش دامنۀ مصادیقروش شرایط عمومی و خصوصی

»عقیم«  یا  »منتج«  ضروب  اصطالح  از  روش  این  در 
استفاده می شود.

»نامعتبر«  یا  »معتبر«  ضروب  اصطالح  از  روش  این  در 
استفاده می شود.

قواعد استنتاج

روش دامنۀ مصادیقروش شرایط عمومی و خصوصی

الف( شرایط عمومی:
1  هر دو مقدمه سالبه نباشند.

2   هر دو مقدمه جزئیه نباشند.
3   هم زمان صغری سالبه و کبری جزئیه نباشد.

ب( شرایط اختصاصی:
شکل اول )ُمغکُب(:

1  موجبه بودن صغری
2   کلّیت کبری

شکل دوم )خین کُب(:
1   اختالف مقدمین در سلب و ایجاب

2   کلّیت کبری
شکل سوم )ُمغ کاین(:
1   موجبه بودن صغری

2   کلیت احدی المقدمتین
شکل چهارم:1

1   هیچ یک از مقدمات آن سالبٔه جزئیه نباشد.
2   اگر هر دو مقدمه موجبه باشد، صغری کلیه باشد.

1   هر دو مقدمه سالبه نباشند.
2  حد وسط در هر دو مقدمه منفی نباشد.

در  بود،  مثبت  نتیجه  در  محمول  یا  موضوع  اگر     3
در  محمول  یا  موضوع  اگر  )اما  باشد  مثبت  نیز  مقدمات 
نتیجه منفی بود، الزم نیست در مقدمات نیز منفی باشد(.

1ــ در شکل چهارم عبارت »در چهارم مین کُغ یا خین کاین شرط دان« صحیح نیست و شرایط ذکر شده در منطق مظفر صحیح است 
که در باال به آن اشاره شده است.
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 تذکر:
در کتاب درسی، تمامی چهار شکل قیاس مطرح شده اند و الزم است اعتبار یا عدم اعتبار شکل 
مصادیق  دامنٔه  روش  می رسد  نظر  به  بازهم  بنابراین  قرارگیرد؛  بررسی  مورد  کالس  در  نیز  چهارم 

ساده تر خواهد بود.
1  ــ دالیل قواعد سه گانه عبارت اند از:

ــ دو حد وسط که در دو قضیٔه سالبه به کار رفته اند، نمی توانند با یکدیگر اقتران پیدا کنند و باعث وحدت حد اصغر و اکبر شوند؛
ــ دو حد وسط منفی )که برخی از مصادیق آنها مورد نظر است(، ممکن است با یکدیگر اقتران پیدا نکنند، بنابراین الزم است حداقل 

یکی از آنها کلی باشد؛ 
ــ اگر حدی در مقدمات منفی باشد )برخی از مصادیق آن مورد نظر باشد(، اما در نتیجه مثبت باشد )همه مصادیق آن مورد نظر باشد(، 

نتیجه ای به دست آورده ایم که در مقدمات وجود ندارد و بنابراین قیاس معتبر نیست.

مزایا

روش دامنۀ مصادیقروش شرایط عمومی و خصوصی

دبیر می تواند به کمک این روش، به سرعت قیاسی منتج 
و  کالسی  تمرین  عنوان  به  تا  نماید  طراحی  را  عقیم  یا 

سؤال امتحانی مورد استفاده قرارگیرد.

1   استفاده از تعداد قواعد کمتر
2   یکسان بودن قواعد برای همٔه اشکال چهارگانه

3   در استفاده از قواعد، نیازی به تشخیص شکل قیاس 
نیست.

قواعد  و...(  )مغکب  خالصه نویسی  به  4     نیازی 
نظر  به  ذهن  از  دور  و  خنده دار  دانش آموزان  برای  که 

می رسند نیست.
کرد  تدریس  جلسه  یک  در  می توان  را  روش  این     5
جلسه  سه  حداقل  خصوصی،  و  عمومی  شرایط  )روش 

زمان الزم دارد(.
به کارگیری سه قاعده را می توان توضیح داد  6   دلیل 
اما در روش شرایط عمومی و خصوصی، دلیل استفاده 
صرفاً  و  نیست  توضیح  قابل  شکل  هر  در  قواعد  از 

فرمول هایی برای حفظ کردن هستند.١
7  در تست ها و کنکور سراسری، نمی توان از این روش 
شکل  کدام  )مثالً  کرد  طراحی  محور  حافظه  سؤاالت 
است که ... ؟(؛ بنابراین منطق به صورت علمی فهمیدنی 
و مسئله حل کردنی ارائه می شود و نه علمی حفظ کردنی.
مشخص  نیز  قیاس  ضعیف  ضروب  روش  این  در    8

می شوند )این مطلب در کتاب درسی نیامده است(.
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قیاس مساوات
رابطٔه ریاضی سادهٔ  X = 2 و X = Y  بنابراین: Y = 2؛ بر اساس قیاسی منطقی به صورت زیر 

شکل گرفته است:
الف مساوی ب است

ب مساوی ج است

∴ الف مساوی ج است
نظیر  روابطی  می توان  »مساوی«  کلمٔه  جای  به  البته  نامیده اند.  مساوات  قیاس  را  قیاس  این 
بزرگ تر، کوچک تر، برادر، خواهر و ... گذاشت و به نتیجٔه صحیحی دست یافت. برخی از 
روابط مانند پدر، دوست و ... را نیز نمی توان در این قیاس قرارداد. به عنوان مثال اگر الف پدر 
ب باشد و ب پدر ج باشد، الف پدر ج نخواهد بود؛ بلکه پدربزرگ وی خواهد بود یا اگر حسن 
و حسین هر دو دوست رضا باشند، نمی توان نتیجه گرفت که آنها لزوماً با یکدیگر نیز دوست اند. 

منطق دانان در آثار خویش به بررسی شرایط و نکات خاص این نوع قیاس پرداخته اند.
چنان که مالحظه می شود، این قیاس یکی از مواردی است که پیوند منطق و ریاضیات را به 

خوبی نشان می دهد.
قدیم،  منطق  کتاب های  در  امر  این  است.  نشده  تکرار  عیناً  ظاهر  به  وسط  حد  قیاس  این  در 
بحث های مختلفی ایجاد کرده است و در نهایت این مشکل را با افزودن مقدمه ای محذوف حل 

کرده اند.

 برخی از کتاب هایی که به بحث مغالطات پرداخته اند، مغالطٔه »مقدمات منفی« را ذکر کرده اند که 
رعایت نکردن قاعدهٔ نخست اعتبار قیاس است )هر دو مقدمه سالبه نباشند(. مانند:

ــ هیچ قمار بازی عاقل نیست؛ هیچ عاقلی اموالش را برای امور ناچیز و بی اهمیت فدا نمی کند؛ 
پس: هیچ قماربازی اموالش را برای امور ناچیز و بی اهمیت فدا نمی کند.

ــ بعضی از کتاب فروش ها ثروتمند نیستند؛ بعضی از ثروتمندان باسواد نیستند؛ پس: بعضی از 
کتاب فروش ها باسواد نیستند.

 عدم رعایت شرایط اعتبار قیاس، منجر به مغالطٔه »سوء تألیف« یا »اخذ ما لیس بعلة علة« می شود.
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بررسی اعتبار استدالل های تصویر سگ و خرگوش:
چنان که مالحظه می شود در این استدالل حد وسط در هر 

دو مقدمه منفی است و لذا قیاس نامعتبر است.
منفی  مقدمه  دو  هر  در  نیز حد وسط  استدالل خرگوش  در 

است و لذا قیاس نامعتبر است.
در کتاب درسی سال 1397 استدالل خرگوش به صورت زیر 

تغییر کرده است:
هیچ خرگوشی گیاه نیست.
_________________هیچ گیاهی حیوان نیست.

پس: هیچ خرگوشی حیوان نیست.
در این استدالل هر دو مقدمه سالبه است و لذا قیاس نامعتبر 

است.

تمرین صفحه 77:
شکل سوم؛ شکل دوم؛ شکل چهارم؛ شکل اول

در این تمرین ممکن است برخی از قیاس ها نامعتبر باشند. در اینجا تنها دربارٔه شکل قیاس سؤال 
شده است، نه اعتبار قیاس.

تمرین صفحه 78:
برگ در مقدمٔه اول به معنای »برگ درخت« و در مقدمٔه دوم به معنای »برگٔه کاغذ« است.

انسان در مقدمٔه اول به معنای »مصداق خارجی انسان« و در مقدمٔه دوم به معنای »لفظ انسان« 
است )به تفاوت میان مصداق خارجی و لفظ در بخش دوم کتاب اشاره شد(.

تمرین صفحه 81:
هیچ نشخوار کننده ای + گوشت خوار + نیست.    ارگ بم + در اثر زمین لرزه آسیب دیده ــ است.

بعضی گیاهان ــ سمی اند                                     بعضی شترها ــ دو کوهانه + نیستند.
هر گیاهی + نیازمند شرایط خاصی ــ است.          سد لتیان + بزرگ + نیست.

من دارای چهار پا هستم.
همه گربه ها دارای چهار پا هستند.

 پس من یک گربه  هستم.

همٔه انسان ها حیوان اند.
بعضی حیوان ها خرگوش اند 

پس بعضی انسان ها خرگوش اند.

پاسخ فعالیت های کالسی
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هر الف ب ــ است
هر ج ب ــ است
ــــــــــــــــ

هر الف ج است
 نامعتبر  معتبر

شرط دوم را ندارد )حد وسط 
در هر دو مقدمه منفی است(.

هر الف ب ــ است
بعضی ج ب ــ است

ــــــــــــــــــ
بعضی الف ج است
  نامعتبر  معتبر

شرط دوم را ندارد )حد وسط 
در هر دو مقدمه منفی است(.

هر الف + ب ــ است
هیچ ج + ب + نیست

ــــــــــــــــ
هیچ الف + ج + نیست

 نامعتبر   معتبر

هر الف + ب ــ است
بعضی ج ــ ب + نیست

ـــــــــــــــــــ
بعضی الف ــ ج + نیست
  نامعتبر  معتبر

شرط سوم را ندارد )ج در نتیجه 
+ و در مقدمات – است(.

بعضی الف ب ــ است
هر ج ب ــ است
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج است
  نامعتبر  معتبر

شرط دوم را ندارد )حد وسط 
در هر دو مقدمه منفی است(.

بعضی الف ب ــ است
بعضی ج ب ــ است

ــــــــــــــــــ
بعضی الف ج است.
  نامعتبر  معتبر

شرط دوم را ندارد )حد وسط 
در هر دو مقدمه منفی است(.

بعضی الف ــ ب ــ است
هیچ ج + ب + نیست

ــــــــــــــــ
بعضی الفــ ج+ نیست

 نامعتبر   معتبر

بعضی الف ــ ب ــ است
بعضی ج ــ ب + نیست

ـــــــــــــــــــ
بعضی الف ــ ج + نیست
  نامعتبر  معتبر

شرط سوم را ندارد )ج درنتیجه 
+ و در مقدمه – است(.

هیچ الف + ب + نیست
هر ج + ب ــ است

ــــــــــــــــ
هیچ الف + ج + نیست

 نامعتبر  معتبر

هیچ الف + ب + نیست
بعضی ج ــ ب ــ است

ــــــــــــــــــ
بعضی الف ــ ج + نیست
  نامعتبر  معتبر

شرط سوم را ندارد )ج در نتیجه 
+ و در مقدمات – است(.

هیچ الف ب نیست
هیچ ج ب نیست
ــــــــــــــــ

هیچ الف ج نیست
  نامعتبر  معتبر

)هر دو  ندارد  را  اول  شرط 
مقدمه سالبه هستند(.

هیچ الف ب نیست
بعضی ج ب نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست.
  نامعتبر  معتبر

)هر دو  ندارد  را  اول  شرط 
مقدمه سالبه هستند(.

بعضی الف ــ ب + نیست
هر ج + ب ــ است
ــــــــــــــــــــ

بعضی الف ــ ج + نیست
 نامعتبر   معتبر

بعضی الف ــ ب + نیست
بعضی ج ــ ب ــ است
ــــــــــــــــــــــ

بعضی الف ــ ج + نیست
  نامعتبر  معتبر

شرط سوم را ندارد )ج در نتیجه 
+ و در مقدمات – است(.

بعضی الف ب نیست
هیچ ج ب نیست

ــــــــــــــــــــ
بعضی الف ج نیست.
  نامعتبر  معتبر

)هر دو  ندارد  را  اول  شرط 
مقدمه سالبه هستند(.

بعضی الف ب نیست
بعضی ج ب نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست.
  نامعتبر  معتبر

)هر دو  ندارد  را  اول  شرط 
مقدمه سالبه هستند(.

تمرین صفحه 84:
تعیین  برای  می کنید،  که مالحظه  بررسی شده اند؛ چنان  دوم  تمامی حاالت شکل  تمرین  این  در 

اعتبار یا عدم اعتبار این استدالل ها، نیازی به تعیین شکل قیاس نیست. 
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سؤال1:
الف( حد وسط در دو مقدمه عیناً تکرار نشده است. محمول در مقدمٔه اول »از خاک« است و 

موضوع در مقدمٔه دوم »خاک« است.
ب( بر اساس شرط اول اعتبار قیاس، هنگامی که هر دو مقدمٔه قیاس سالبه باشد، قیاس نامعتبر است.

ج( حد وسط عیناً تکرار نشده است. در مقدمٔه اول شیر به معنای »شجاع« است و در مقدمٔه دوم 
به معنای »یکی از حیوانات وحشی« است.

د( شرط دوم اعتبار قیاس را ندارد. حد وسط )سفید( در هر دو مقدمه منفی است.
هـ( بر اساس شرط اول اعتبار قیاس، هنگامی که هر دو مقدمٔه قیاس سالبه باشد، قیاس نامعتبر است.

سؤال2: 
خیر؛ زیرا آنچه در نتیجٔه موضوع است، در مقدمٔه اول به کار می رود و آنچه در نتیجه محمول 
است، در مقدمٔه دوم به کار می رود؛ بنابراین با جا به جا کردن مقدمات قیاس شکل اول و ثابت نگه 
داشتن نتیجه، همچنان شکل اول را خواهیم داشت. برای تبدیل شدن شکل اول به چهارم، عالوه بر 

جابه جا کردن مقدمات، باید جای موضوع و محمول را در نتیجه عوض کرد.
سؤال3:

بعضی ب ــ الف ــ است
هیچ   ج   +  ب  + نیست

بعضی الف ــ ج + نیست

 نامعتبر                      معتبر

بعضی الف ــ ب ــ است
بعضی  ب  ــ  ج ــ است

بعضی الف ــ ج   ــ است
 نامعتبر                 معتبر

شرط دوم را ندارد )حد وسط 
در هر دو مقدمه منفی است(.

هیچ ب + الف + نیست
هر   ب  +   ج   ــ  است

هیچ الف + ج + نیست.
 نامعتبر    معتبر

در نتیجه  )ج  ندارد  را  سوم  شرط 
مثبت و در مقدمه منفی است(.

هر  ب  +  الف  ــ است
بعضی ب ــ   ج +   نیست

بعضی الف ــ ج + نیست.
 نامعتبر      معتبر

بعضی ب ــ الف + نیست
هر   ج   +   ب   ــ  است

بعضی  الف ــ ج + نیست
 نامعتبر        معتبر

شرط دوم را ندارد )حد وسط 
در هر دو مقدمه منفی است(.

بعضی الف ــ ب + نیست
هر   ب   +   ج   ــ  است

بعضی الف ــ  ج+    نیست
 نامعتبر      معتبر

شرط سوم را ندارد )ج در نتیجه 
+ و در مقدمات - است(.

بعضی ب ــ الف ــ است
هیچ   ب  +  ج  +  نیست

بعضی الف ــ ج + نیست.

 نامعتبر       معتبر

بعضی ب ــ الف ــ است
بعضی  ج  ــ  ب ــ است

بعضی الف ــ ج ــ است.
 نامعتبر      معتبر

شرط دوم را ندارد )حد وسط 
در هر دو مقدمه منفی است(.

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
1   با توجه به شرایطی که دربارٔه شکل اول توسط منطق دانان مسلمان ذکر شده است )به بحث 
تاریخچٔه نحؤه تعیین نتایج معتبر قیاس در صفحٔه 85 مراجعه کنید( تمامی 16 حالت شکل اول و منتج 

بودن و نبودن هر یک از آنها را با روش ذکر شده در کتاب مقایسه کنید.
پاسخ:

نتایج دو روش یکسان خواهند بود.
2   با یافتن یک مثال نقض نشان دهید استدالل زیر معتبر نیست:

هر الف ب است؛ برخی ب ج نیست؛ پس: برخی الف ج نیست.
پاسخ:

اعتبار  عدم  نقض،  مثال  نمونه  یک  ذکر  با  می توان  قیاس،  یک  اعتبار  عدم  بررسی  به جز روش 
استدالل را نشان داد. به عنوان مثال در این مورد می توان گفت اگر استدالل فوق معتبر می بود، باید 

دربارهٔ مثال زیر نیز به نتیجٔه صحیحی می رسیدیم؛ در صورتی که چنین نیست:
هر مثلثی شکل است؛ برخی شکل ها سه ضلعی نیستند؛ پس: برخی مثلث ها سه ضلعی نیستند. 

3   تحقیق کنید:
الف( حاالت )ضروب( قوی و ضعیف قیاس به چه معنایی هستند؟

ب( حاصل جمع حاالت )ضروب( قوی و ضعیف هر یک از اشکال قیاس اقترانی، چند حالت 
)ضرب( است؟

پاسخ:
الف( قیاس های معتبری که نتیجٔه آنها قضیٔه کلی هستند، می توانند بر اساس رابطٔه تداخل با نتیجٔه 
جزئی نیز معتبر باشند. به قیاس هایی که بدین ترتیب به دست می آیند، ضروب ضعیف و به قیاس های با 

نتیجٔه کلی، ضروب قوی می گویند.
ب( حاصل جمع ضروب اصلی و فرعی هر یک از اشکال چهارگانٔه قیاس، 6 ضرب است.

4  در صفحٔه 84 کتاب اعتبار تمامی حاالت شکل دوم قیاس بررسی شده است. می توانید به 
عنوان تمرین اضافی، جدول های صفحٔه بعد را تکثیر کنید و بررسی اعتبار آنها را به عنوان تمرین 

اضافی از دانش آموزان بخواهید. 
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5   اشکال استدالل های زیر ناشی از چیست؟
الف( کسانی که برای دیگران نقشه می کشند، غیرقابل اعتمادند. مهندسان راه و ساختمان برای 

دیگران نقشه می کشند؛ بنابراین: مهندسان راه و ساختمان غیرقابل اعتمادند.
ب( نان و پنیر از هیچ چیز بهتر است؛ هیچ چیز از نان خالی بهتر نیست؛ بنابراین: نان و پنیر از نان 

خالی بهتر نیست!
پاسخ:

الف( حد وسط در هر دو مقدمه به یک معنا به کار نرفته است. نقشه کشیدن دو معنا دارد: 
2   طراحی کردن. 1  توطئه کردن               

ب( حد وسط عیناً در دو مقدمه تکرار نشده است. »هیچ چیز« در مقدمٔه اول محمول قضیه است؛ 
اما در مقدمٔه دوم »هیچ« سور قضیه و »چیز« موضوع قضیه است.

قیاس اقترانی شکل اول
هر الف ب است
هر   ب  ج  است
هر الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر الف ب است
بعضی ب ج است

بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر الف ب است
هیچ ب ج نیست

هیچ الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر الف ب است
بعضی ب ج نیست

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............
بعضی الف ب است
هر   ب    ج   است
بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی الف ب است
بعضی ب ج است

بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی الف ب است
هیچ ب ج نیست

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی الف ب است
بعضی ب ج نیست

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............
هیچ الف ب نیست
هر   ب   ج   است
هیچ الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ الف ب نیست
بعضی ب ج است

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ الف ب نیست
هیچ ب ج نیست

هیچ الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ الف ب نیست
بعضی ب ج نیست

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............
بعضی الف ب نیست

هر ب ج است
بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی الف ب نیست
بعضی ب ج است

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی الف ب نیست
هیچ ب ج نیست

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی الف ب نیست
بعضی ب ج نیست

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............
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قیاس اقترانی شکل سوم

هر ب الف است
هر ب ج است
ــــــــــــــــ

هر الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر ب الف است
بعضی ب ج است
ــــــــــــــــــ

بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر ب الف است
هیچ ب ج نیست
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر ب الف است
بعضی ب ج نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف است
هر ب ج است
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف است
بعضی ب ج است
ــــــــــــــــــ

بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف است
هیچ ب ج نیست
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف است
بعضی ب ج نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ ب الف نیست
هر ب ج است
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ ب الف نیست
بعضی ب ج است
ــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ ب الف نیست
هیچ ب ج نیست
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ ب الف نیست
بعضی ب ج نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف نیست
هر ب ج است
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف نیست
بعضی ب ج است
ــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف نیست
هیچ ب ج نیست
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف نیست
بعضی ب ج نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............
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قیاس اقترانی شکل چهارم

هر ب الف است
هر ج ب است
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج است.
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر ب الف است
بعضی ج ب است
ــــــــــــــــــ

بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر ب الف است
هیچ ج ب نیست
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هر ب الف است
بعضی ج ب نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف است
هر ج ب است
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف است
بعضی ج ب است
ــــــــــــــــــ

بعضی الف ج است
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف است
هیچ ج ب نیست
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف است
بعضی ج ب نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ ب الف نیست
هر ج ب است
ــــــــــــــــ

هیچ الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ ب الف نیست
بعضی ج ب است
ــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ ب الف نیست
هیچ ج ب نیست
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

هیچ ب الف نیست
بعضی ج ب نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف نیست
هر ج ب است
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف نیست
بعضی ج ب است
ــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف نیست
هیچ ج ب نیست
ــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............

بعضی ب الف نیست
بعضی ج ب نیست
ـــــــــــــــــــ

بعضی الف ج نیست
 نامعتبر  معتبر

علت: ............
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عبارت ذکر شده در صفحٔه عنوان این بخش از ترجمٔه کتاب احصاء العلوم فارابی است. 

 طراحی آموزشی بخش ششم   
دانش آموزان در این بخش با قضایای شرطی و اقسام آنها آشنا می شوند. همچنین صدق و کذب 
این قضایا و نحؤه بررسی اعتبار قیاسی را که یک قضیٔه آن شرطی باشد، بررسی کنند. همچنین با 

حل تمرین های داده شده، در این زمینه مهارت کسب می کنند.

نّجاری  که  مردمی  که  افتد  نادر  به  که  چنان  و 
نا آموخته تختی نیک تواند تراشید، به نادر افتد که 
تواند  حاصل  کامل  علمی  نا آموخته  منطق  مردمی 
کرد. بیشتر مردم که منطق ندانند، در معانی تصرف 
توانند کرد؛ اما واثق نباشند به آن که از آن تصرف 

علمی حاصل شود یا نشود.
)خواجه نصیر طوسی، اساس االقتباس(

بخش ششم

همان طور که در درس نخست بیان شد، هدف از طرح سؤال مطرح شده در این صفحه، کمی تأمل 
و درنگ دانش آموزان و ایجاد پیش زمینه برای طرح مباحث این بخش است و الزم نیست در این 

مرحله پاسخ صحیح )مغالطٔه وضع تالی( را به آنها آموزش دهید.

 آنچه در این بخش می خوانیم   
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قضیۀ شرطی و قیاس استثنایی
درس نهم

 مدت زمان پیشنهادی 
حداکثر سه جلسه

یک جلسه: قضایای شرطی متصل و منفصل، قضیٔه شرطی منفصل حقیقی
یک جلسه: مرور درس، قضیٔه شرطی منفصل غیرقابل جمع در صدق و منفصل غیرقابل جمع در کذب

یک جلسه: قیاس استثنایی اتصالی، قیاس استثنایی انفصالی حقیقی

 اهداف کلی درس 
  آشنایی با قضایای شرطی و انواع آنها

  آشنایی با قیاس استثنایی و انواع آن
  نحوهٔ استنتاج از قیاس استثنایی اتصالی

  نحؤه استنتاج از قیاس استثنایی انفصالی حقیقی

 اهداف جزئی درس 
  آشنایی با چند مغالطه: مغالطٔه رفع مقدم، مغالطٔه وضع تالی.

  آشنایی با قضایای شرطی متصل و منفصل
  آشنایی با انواع قضایای شرطی منفصل )حقیقی، غیرقابل جمع در صدق، غیرقابل جمع در کذب(

  آشنایی با قیاس استثنایی اتصالی
  آشنایی با انواع قیاس استثنایی انفصالی )حقیقی، غیرقابل قابل جمع در صدق، غیرقابل جمع 

در کذب(
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  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزادند و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:

  جست وجو در اینترنت به کمک عملگرهای منطقی
از  نشان  که  می شوند  استفاده  رایانه ای  جست وجوهای  در  مختلفی  منطقی  عملگرهای  امروزه 

اهمیت منطق و مفاهیم آن دارد.

  حکایت
در حکایت از شرطی منفصل غیرقابل جمع در کذب استفاده شده است.

  آشنایی با منطق جدید
در این کتاب از منطق جدید استفاده نشده است. دانش آموزان در درس ریاضی و آمار )2( پایٔه 
یازدهم در رشتٔه علوم انسانی، با منطق جدید و صورت بندی قیاس استثنایی به زبان منطق جدید آشنا 

می شوند.
 )توجه شود که روش دامنٔه مصادیق در بررسی اعتبار قیاس اقترانی و نیز سایر بخش های کتاب 

برگرفته از منطق جدید نیست؛ بلکه روش جدید در بیان منطق است(. 

  قیاس انفصالی غیرقابل جمع در صدق و قیاس انفصالی غیرقابل جمع در کذب
جهت کاهش حجم کتاب، این دو مبحث به صورت مطالعٔه آزاد معرفی شده اند. گفتنی است که 
عمالً  و  است  برقرار  تناظر  استثنایی  قیاس  از  استنتاج  و  منفصل  شرطی  قضایای  انواع  فهم  میان 
دانش آموزان با یادگیری دو قضیٔه منفصل غیرقابل جمع در صدق و منفصل غیرقابل جمع در کذب، 
استنتاج از آنها را نیز به شکل قیاس استثنایی آموخته اند؛ اما در امتحان از این دو بخش سؤالی طرح 

نمی شود.

  تذکر:
مطالب باالی صفحٔه 99 نیز برای مطالعٔه آزاد است که در چاپ کتاب به اشتباه فاقد کادر آبی رنگ 

است.
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  الکترونیک و مدارهای منطقی 1
پر  از رشته های  یکی  معموالً  است.  نوشته شده  منطق  اهمیت  دادن  نشان  نیز جهت  مبحث  این 
طرفدار در گرایش ریاضی ــ فیزیک رشتٔه مهندسی برق ــ الکترونیک است. اینکه دانش آموزان 
بدانند که مدارهای منطقی همگی بر اساس قضایای شرطی به ویژه قضایای شرطی منفصل غیرقابل 

جمع در کذب ایجاد می شوند، اهمیت این نوع از قضایا را به آنها نشان می دهد. 

 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های 
دانش آموزان

آشنا  استثنایی  قیاس  با  اجمالی  نحو  به  و  قیاس  با  پنجم  درس  در  دانش آموزان 
شده اند.

دانش آموزان در درس ششم با قضیه و به نحو اجمالی با قضیٔه شرطی آشنا شده اند.

اصطالحات 
جدید درس

قضیٔه شرطی؛ قضیٔه شرطی متصل؛ قضیٔه شرطی منفصل؛ منفصل حقیقی؛ منفصل 
قیاس  استثنایی؛  قیاس  غیرقابل جمع در صدق؛ منفصل غیرقابل جمع در کذب؛ 
استثنایی اتصالی؛ قیاس استثنایی انفصالی؛ قیاس انفصالی حقیقی؛ قیاس انفصالی 
غیرقابل جمع در صدق؛ قیاس انفصالی غیرقابل جمع در کذب؛ رفع مقدم؛ وضع 

مقدم؛ رفع تالی؛ وضع تالی 

 نکات آموزشی و شیوۀ تدریس
 گفتنی است که در این کتاب، تقسیم قضایای شرطی به کلی و جزئی و شخصی بیان نشده است.

  قضیۀ شرطی متصل
 در این کتاب تنها قضایای شرطی موجبه بررسی شده اند. گفتنی است که قضایای زیر همگی 

قضایای شرطی موجبه هستند:
اگر درس بخوانی آنگاه موفق می شوی
اگر درس نخوانی آنگاه موفق می شوی

اگر درس نخوانی آنگاه موفق نمی شوی
اگر درس بخوانی آنگاه موفق نمی شوی.

1ــ عنوان این بخش در کتاب منطق چاپ 1397 به »منطق و هوش مصنوعی«تغییر یافته است.
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قضیٔه شرطی سالبه به صورت کلی زیر است:
سالبٔه متصله: چنین نیست که )اگر الف آنگاه ب( 

مانند: چنین نیست که اگر درس بخوانی، آنگاه موفق می شوی.
سالبٔه منفصله: چنین نیست که )الف یا ب(         

مانند: چنین نیست که دارا یا در خانه است یا در اداره.

شرطی منحصر و غیرمنحصر
مثال ذکر شده در کتاب دربارٔه شرطی متصل، اصطالحاً شرطی غیرمنحصر است؛ یعنی چند 
عامل می توانند باعث تولید گرما در اتاق شوند؛ پس اگر یکی از آنها نباشد )رفع مقدم( ممکن 

است اتاق با عامل دیگری گرم شود.
اما اگر شرطی منحصر باشد،١ یعنی رابطٔه علت و معلول یک به یک باشند، با رفع مقدم و وضع 
تالی هم می توان به نتیجه رسید. در مثال هایی که دانش آموزان مطرح می کنند، به این نکته توجه 

داشته باشید. 
مانند: اگر عددی بر دو بخش پذیر باشد، آنگاه زوج است.

البته در منطق قضایای منحصر را به صورت دو شرطی می نویسند و با اگر و تنها اگر مشخص 
می کنند:

اگر و تنها اگر عددی بر دو بخش پذیر باشد، آنگاه زوج است.
بیان نمی شوند؛  تنها اگر  با اگر و  اینجاست که در زبان طبیعی، شرطی های منحصر  اما مسئله 

مانند:
اگر الف معلول باشد، آنگاه علت تامه دارد. 

اگر شکلی مثلث باشد، آنگاه از تقاطع سه خط پدید آمده است.
اگر جمعه تاسوعا باشد، شنبه عاشورا است.

مثال ها و تمرین های کتاب تنها از شرطی های غیرمنحصر انتخاب شده اند.

١ــ به این نوع شرطی در منطق جدید، دو شرطی می گویند و با عبارت »اگر و فقط اگر الف آنگاه ب« مشخص می شود.
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  قضیۀ شرطی منفصل و اقسام آن
میان دو جزء قضایای شرطی منفصله و دو قضیٔه حملی که دارای یکی از روابط تقابل هستند، از 

نظر صدق و کذب، تناظر برقرار است:

قضایای حملیقضایای شرطی
رابطٔه تناقضمنفصل حقیقی

رابطٔه تضادمنفصل غیرقابل جمع در صدق)مانعة الجمع(
رابطٔه دخول تحت تضادمنفصل غیر قابل جمع در کذب )مانعة الرفع(

با  که  نفری  دو  تناقض؛  رابطٔه  برای  االکلنگ  مثال  از سه   
هم اختالف دارند، برای رابطٔه تضاد و دو نگهبان برای رابطٔه 
تداخل تحت تضاد، می توان برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار 

قیاس استثنایی متناظر آنها استفاده کرد. 

»یا« به کار رفته در این تابلو در روزهای شنبه 
تا پنج شنبه  »منفصل حقیقی« است.

غیرقابل جمع در صدق )مانعة الجمع(

غیرقابل جمع در کذب )مانعة الرفع( حقیقی
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  تذکر:برای اینکه مثال سوم )مثال قضیٔه شرطی منفصل غیرقابل جمع در کذب( را به دانش آموزان 
بهتر توضیح دهید، به تصویر زیر توجه کنید:

)3( در سامانٔه سازمان سنجش نوشته شده است که کارنامٔه داوطلبان کنکور »یا از طریق وارد کردن 
شمارهٔ پرونده و یا وارد کردن شمارهٔ ملی قابل مشاهده است«.

  قیاس استثنایی
آموزش قضایای شرطی منفصل و استنتاج از قیاس استثنایی منفصل ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر 
دارند؛ بنابراین این دو بحث در کنار یکدیگر در این درس قرار گرفته اند که آموزش مطلب ساده تر 

شود.
  قیاس استثنایی اتصالی

برادرمقدم چون پدر، تالی چو مادر  فرزند ای  نتیجه هست 
)شیخ محمود شبستری(

در آموزش قیاس استثنایی متصل، توجه به نکتٔه زیر اهمیت دارد:
در حالت کلی، وضع تالی و رفع مقدم مغالطه به شمار می آیند. در این مورد مثال ذکر شده در کتاب 
گویاست و نشان می دهد ممکن است چند علت، معلول واحد تولید کرده باشند )مثال تولید گرما در 

اتاق(.
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اما اگر دانش آموزان مثالی بزنند که یک علت منحصر، معلولی منحصر تولید کرده باشد، وضع تالی 
و رفع مقدم دیگر مغالطه نخواهند بود! به مثال زیر توجه کنید:

اگر از تهران به خارج از کشور پرواز کرده است، از فرودگاه امام خمینی رفته است.
                    از تهران به خارج از کشور پرواز نکرده است )از شهر دیگری به خارج رفته است(

            ∴ از فرودگاه امام خمینی نرفته است )رفع مقدم، قیاس معتبر است!(

1ــ تصویر از کتاب مغالطات نوشتٔه دکتر علی اصغر خندان اخذ شده است.

با دانستن این نکته به دانش آموزان تذکر دهید که در سطح این کتاب علت منحصره در نظر گرفته 
نمی شود و به صورت صوری و قانون کلی ذکر شده، برای تمامی حاالت قیاس استثنایی متصل است.

  مغالطۀ قیاس استثنایی اتصالی
داشته  حصبه  اگر   :١ تالی  وضع  مغالطۀ 
باشد، تب دارد؛ او تب دارد؛ پس: حصبه دارد!

دیکتاتوری  دنیا  حکومتی  نظام های  بیشتر  ــ 
دیکتاتوری  نظام  کشوری  در  اگر  زیرا  هستند، 
حاکم شود، مردم به حقوق خود نخواهند رسید و 
می دانیم که در اکثر کشورها مردم از حقوق خود 

محرومند.

تفاهم  علمی  مسائل  در  باشد،  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  همسرتان  اگر  مقدم:  رفع  مغالطۀ 
خوبی خواهید داشت، اما متأسفانه همسر شما تحصیالت دانشگاهی ندارد، لذا انتظار نداشته باشید 

که در مسائل علمی به تفاهم برسید.
  قیاس های استثنایی اتصالی معتبر

1  وضع مقدم و نتیجه گرفتن عین تالی؛ معتبر
2  رفع تالی و نتیجه گرفتن نقیض مقدم؛ معتبر
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  قیاس استثنایی انفصالی   
  از دانش آموزان بخواهید که بدون فکر کردن زیاد، جمله ای صادق بیان کنند که در آن از »یا« 
استفاده شده است. معموالً نود درصد مثال ها از نوع منفصل غیرقابل جمع در کذب و یا حقیقیه 

خواهند بود.
 چنان که در کتاب های منطقی ذکر می شود، کاربرد قضیٔه منفصل غیرقابل جمع در صدق، در 
جواب کسی است که گمان می کند می تواند دو مطلب مختلف را با یکدیگر جمع کند؛ مانند مثال ذکر 

شده در کتاب در مورد انتخابات )مثال 2 صفحٔه 91(.
در غیر این صورت، منفصل غیرقابل جمع در صدق، قضیٔه کاذبی خواهد بود! زیرا در این نوع 
قضیه، هر دو جزء با هم جمع نمی شوند؛ اما »ممکن است هر دو جزء با هم رفع شوند!« )هر دو جزء با 
هم کاذب باشند!(. مثالً اگر کسی در روز شنبه به شما بگوید: »فردا یا سه شنبه است یا چهارشنبه«، 
شما می گویید اشتباه می کنی! فردا نه سه شنبه است، نه چهارشنبه )ساختار قضیٔه منفصل غیرقابل 

جمع در صدق است(.
یا اگر بگوییم میوه ها یا آلو است یا انگور، حرف درستی نزده ایم؛ مگر آنکه بگوییم میؤه سهمیه شما 
یا آلو است یا انگور )که ممکن است فرد هیچ کدام را هم نخواهد(. دانستن نکتٔه فوق، در پاسخ به 

برخی از سؤاالت دانش آموزان اهمیت دارد.
 برای یافتن مثال های خوب دربارٔه منفصلٔه غیرقابل جمع در کذب، از قضایای صادقی استفاده 

کنید که دربارٔه وقایع گذشته هستند، مثالً: 
ــ مواد غذایی یا از این راه آمده است یا از آن راه.

ــ یا از طریق پیامک شماره را دریافت کرده است یا از طریق سامانه.
صادق بودن عبارات فوق به این معناست که حالت دیگری وجود نداشته است و دربارٔه گذشته 
بودن آنها نشان می دهد که نمی توان هر دو مورد را نفی کرد؛ زیرا اتفاق مورد نظر رخ داده است. سعی 

کنید ماجرای جذابی در این موارد بیابید.
  هنگامی که میان دو جزء قضیه رابطٔه منفصل غیرقابل جمع در صدق برقرار باشد، میان نقیض 
آنها رابطٔه منفصل غیرقابل جمع در کذب برقرار است و برعکس. از این نکته برای یافتن مثال نیز 
نمی شوند؛ ولی می توانند هر دو رفع  با هم جمع  نمونه سبز و زرد  به عنوان  می توان استفاده کرد. 
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شوند. پس »یا سبز است یا زرد« منفصل غیرقابل جمع در صدق است. حال »یا غیر سبز است یا غیر 
زرد« منفصل غیرقابل جمع در کذب خواهد بود.
 در صفحٔه 93، سه حالت مطرح شده است:

1  جواب به هر دو سؤال منفی باشد.
2   جواب به سؤال اول منفی و جواب به سؤال دوم مثبت باشد.
3   جواب به سؤال اول مثبت و جواب به سؤال دوم منفی باشد.

حالت چهارمی هم وجود دارد:
4   جواب به هر دو سؤال مثبت باشد. در این حالت در واقع قضیٔه ما شرطی نیست؛ یعنی میان 

دو جزء قضیه رابطٔه شرطی وجود ندارد. این حالت ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد:
الف( اگر امری بیش از دو حالت داشته باشد و شما فقط به دو حالت آن اشاره کنید، قضیٔه شرطی 

منفصل ایجاد شده، غلط است و ممکن است هیچ یک از سه قضیٔه منفصل نباشد.
مثالً: »یا مثلث قائم الزاویه است یا متساوی الساقین« )هر دو می توانند کاذب باشند و مثلث متساوی االضالع 
باشد و یا هر دو صادق باشند و مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین باشد(. پس توجه شود که در این موارد 
)که ممکن است در مثال های دانش آموزان هم یافت شود(، در واقع حصر میان دو حالت به وسیلٔه »یا« 

غلط بوده است و جملٔه اولیه ناقص بیان شده و همٔه حاالت آن ذکر نشده است.
الف یا ب   یا ج )اگر غیرقابل جمع در کذب یا حقیقیه باشند(

                

الف یا ب )می توانند با هم جمع شوند و می توانند با هم رفع شوند؛ پس هیچ یک از اقسام سه گانه 
نیست(

ب( دو جزء قضیه رابطه شرطی نداشته باشند. مانند: یا علی چاق است یا دانش آموز است. در این 
حالت هم ممکن است هر دو جزء کاذب باشند و یا هر دو جزء صادق باشند.

  برای دقت بیشتر منطقی )پرهیز از خلط قضیٔه شرطی منفصل و قضیٔه حملی مرددة المحمول(، 
در مثال های این کتاب »الف یا ب« در همه جا به صورت »یا الف یا ب« نوشته شده است؛ بنابراین آمدن 
»یا« در ابتدای جمالت شرطی منفصل به صورت عمدی بوده است. هنگام آموزش به دانش آموزان 
و امتحانات، دقت فوق اهمیتی ندارد و می توان »یا« در ابتدای جمله را بیان نکرد. در کتاب درسی 
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تنها به دلیل مرجع بودن آن این دقت صورت گرفته است.
 چنان که در پاورقی صفحٔه 95 آمده است. استفاده از جمله نشانه های »الف« و »ب« در بخش 
قضایای شرطی ناظر به اجزای قضیٔه شرطی است و نباید آنها را با جمله نشانه های موضوع و محمول در 
قضایای حملی خلط کرد. البته معموالً دانش آموزان این اشتباه را مرتکب نمی شوند و به دلیل کم اهمیت 

بودن این تذکر، بهتر است تا زمانی که کسی دچار این اشتباه نشده است، به این نکته پرداخته نشود. 
  در بعضی از مثال ها بدون دانستن زمینٔه سخن نمی توان نوع قضیٔه منفصله را تعیین و نتیجٔه 
قیاس استثنایی را بیان کرد. مثالً در قضیٔه »یا حسن در خانه است یا حسین.« ممکن است هم حسن 
در خانه باشد هم حسین؛ یا نه حسن در خانه باشد و نه حسین. لذا زمینه ای که در صورت سؤال 

ترسیم می شود، در بررسی این گونه قضایا اهمیت دارد.

مغالطۀ ذوحدین جعلی 
در اینجا استدالل استاد مغالطه کار و شاگردش در دادگاه را که در درس نخست خواندید، در 

قالب قیاس ذوحدین نوشته و همچنین آن را به صورت منطق جدید نیز بررسی می کنیم:
برای این کار عبارت »دادگاه مرا برنده کند« را با حرف p و »دادگاه مرا برنده نکند« با p ~ و 

عبارت »شاگرد پول مرا بدهد« را با حرف r نمایش می دهیم.

P →    r                                .)اگر دادگاه مرا برنده کند، شاگرد باید پول مرا بدهد )طبق حکم دادگاه
~ P →    r                     .)اگر دادگاه مرا برنده نکند، شاگرد باید پول مرا بدهد )طبق قراردادمان
P  ν ~ P                                   .)یا دادگاه مرا برنده می کند یا برنده نمی کند )منفصل حقیقی

∴ r                                                                                     شاگرد باید پول مرا بدهد ∴

بر اساس  اما مقدمٔه دوم  بر اساس حکم دادگاه است؛  مالحظه می کنید که مقدمٔه اول استدالل 
قرارداد. بنابراین خطای استاد در این است که در هر دو حالت از یک مالک استفاده نکرده 

است و در هر حالت مالکی را که به نفعش بوده است، انتخاب کرده است.
به قیاس با ساختار فوق، »قیاس ذوحدین« می گویند. در این مثال خاص، به دلیل اشتباه بودن 

این استدالل آن را »ذوحدین جعلی« می نامند.
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استقرای ریاضی
یکی از روش های اثبات در ریاضیات استفاده از استقرای ریاضی است:

در این روش نخست کمترین عدد مورد نظر را در رابطه قرار می دهند و صدق رابطه را نشان 
ثابت می کنند که قضیٔه شرطی زیر صحیح  استقرا می نامند(. سپس  پایٔه  را  )این عدد  می دهند 

است:
اگر رابطٔه مورد نظر برای عدد فرضی n صحیح باشد، آنگاه برای n+1 نیز صحیح است.

از این دو اطالعات نتیجه می گیرند که رابطٔه مورد نظر برای تمامی اعداد تا بی نهایت معتبر است.
 2n < 2n مثال: به روش استقرای ریاضی ثابت کنید برای اعداد طبیعی بزرگ تر از 2 رابطٔه

برقرار است.
23 < 2 * 3   )n=3(           :پایٔه استقرا )1(

2n < 2n        :2( فرض استقرا(
2)n+1( < 2)n+1(        :حکم استقرا )3(

سپس به کمک روابط ریاضی از )2( به )3( می رسند. بدین ترتیب حکم استقرایی اولیه ثابت 
می شود.

در مثال فوق، قضیٔه شرطی استقرا بیان می کند:
اگر رابطٔه مورد نظر برای عدد n صحیح باشد، آنگاه برای n+1 نیز صحیح است.

اکنون با درنظر گرفتن n=3 خواهیم داشت:
)مقدمٔه اول(: اگر رابطٔه مورد نظر برای 3 صحیح باشد، آنگاه برای عدد 4 نیز صحیح است.

)مقدمٔه دوم(: پایٔه استقرا نشان می دهد که رابطٔه مورد نظر برای عدد 3 صحیح است.
از دو مقدمٔه فوق نتیجه گرفته می شود که رابطٔه مورد نظر برای عدد 4 صحیح است.

حال مجددًا عدد 4 را به جای n قرار می دهیم و رابطه را برای عدد 5 ثابت می کنیم. به همین 
ترتیب رابطه تا بی نهایت قابل تعمیم است. 

استقرای ریاضی از نظر منطقی استقرا نیست و نوعی قیاس استثنایی )قیاس َمقَسم( است و از 
طریق تعداد بی شماری وضع مقدم اثبات می شود.
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تمرین ص90:
مقدم و تالی قضایای زیر را مشخص کنید:

مقدم: فردا امتحان داشته باشیم؛ تالی: نمی توانیم امشب به مهمانی برویم.

مقدم: در بازی فردا برنده نشوم؛ تالی: با والیبال خداحافظی خواهم کرد.
مقدم: وقت پیدا کنم؛ تالی: تمرین ها را امشب می نویسم.

تمرین ص93:
اقسام قضایای منفصل زیر را مشخص کنید:

می تواند  ولی  باشد؛  خونی  گروه  دو  هر  دارای  هم زمان  نمی شود  زیرا  صدق.  در  جمع  غیرقابل 
هیچ کدام از این دو گروه خونی را نداشته باشد و مثالً گروه خونی وی +B باشد.

حقیقیه )فرض شده است که طرح نمی تواند مسکوت بماند(.
غیرقابل جمع در کذب؛ زیرا نمی شود هیچ کدام گلدان را نشکسته باشند؛ اما ممکن است هر دو 

در شکستن آن دخیل بوده باشند.
حقیقیه )فرض شده است که کسی که کارت معافیت دائم دارد، سربازی نرفته است و کارت پایان 
خدمت نگرفته است؛ بنابراین هیچ کس هم زمان هر دو کارت را ندارد. حال برای استخدام باید یکی 
از این دو کارت ارائه شود. چون نمی شود که هر دو ارائه شود و نمی شود که هر دو ارائه نشوند، 

پس رابطه حقیقیه است(.
غیرقابل جمع در صدق؛ زیرا فردا نمی شود هم سه شنبه باشد و هم چهارشنبه؛ ولی می تواند هیچ 

کدام نباشد و مثالً جمعه باشد.

سؤال 1:
الف( شرطی متصل

ب( منفصل حقیقی )اگر با کلید اصلی روشن شود، دیگر با کلید کنترل از راه دور روشن نشده 
است و برعکس(. 

پاسخ فعالیت های کالسی

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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ج( غیرقابل جمع در صدق )مانعة الجمع(
د( منفصل حقیقی

هـ( غیرقابل جمع در صدق )مانعة الجمع(
و( غیرقابل جمع در کذب )مانعة الرفع( )ممکن است در پخت یک شیرینی از هر دو شیره استفاده 

شود؛ ولی نمی شود از هیچ کدام استفاده نشود(.
ز( شرطی متصل

سؤال 2:
الف( قیاس استثنایی اتصالی؛ رفع مقدم؛ نامعتبر

اگر سیگار بکشم
اگر قلیان بکشم             عمرم کوتاه خواهد شد

اگر بی احتیاطی کنم

ب( قیاس استثنایی اتصالی؛ وضع تالی؛ نامعتبر

او اسلحه دارد
اگر پلیس مخفی باشد                   

اگر دزد باشد

ج( قیاس استثنایی اتصالی؛ رفع تالی؛ معتبر
د( قیاس استثنایی اتصالی؛ رفع مقدم؛ نامعتبر

ـ ( قیاس استثنایی اتصالی؛ وضع تالی؛ نامعتبر ه

اگر جاده بسته است                                                   مسافران نمی آیند
اگر جاده باز باشد ولی مسافری در جاده نباشد

سؤال 3:
الف( قیاس استثنایی انفصالی حقیقی؛ معتبر؛ نتیجه: سالبه نیست.

این  می توان  است.  نرسیده  او  دست  به  من  پیامک  نتیجه:  معتبر؛  اتصالی؛  استثنایی  قیاس  ب( 
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استدالل را نامعتبر هم دانست و گفت که دلیل ندارد با رسیدن پیامک به دست او حتماً در جلسه 
شرکت کند. ممکن است مریض شود و نتواند بیاید1.

ج( قیاس استثنایی انفصالی حقیقی؛ معتبر؛ نتیجه: چراغ هشدار روشن نیست2.
ارسال شده  به کیش  از طریق دریا  بسته  این  نتیجه:  معتبر؛  انفصالی حقیقی؛  استثنایی  قیاس  د( 
است. در صورتی که به جای »این بسته« دربارٔه »مواد غذایی« صحبت می کرد، نوع قیاس، استثنایی 
انفصالی غیرقابل جمع در کذب خواهد بود؛ زیرا ممکن است از هر دو روش مواد غذایی ارسال 

شوند؛ ولی نمی شود از هر دو روش ارسال نشوند3.
هـ( قیاس استثنایی انفصالی غیرقابل جمع در صدق؛ معتبر؛ نتیجه: شهرام در اتاق کناری نیست.

 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  

1   تحقیق کنید که در منطق جدید قضیٔه منفصلٔه غیرقابل جمع در کذب چگونه نوشته می شود.
پاسخ:

در منطق جدید، نماد »یا« در قضایای شرطی، بیانگر منفصلٔه غیرقابل جمع در کذب )مانعة الرفع( 
است و به صورت » ν « نمایش داده می شود.

2   نوع قضایای منفصلٔه زیر را تعیین کنید:
الف( قضیٔه منفصله ای که اجزای آن متضاد با یکدیگر باشند.

1ــ این تمرین در کتاب منطق چاپ 1397 به صورت زیر تغییر کرده است:
است.  نکرده  اعالم  را  مطلبی  اخبار چنین  می کند؛  اعالم  را  مطلب  این  اخبار  باشند،  تعطیل  هوا  آلودگی  علت  به  مدارس  امروز  اگر 

پس: ...
پاسخ: قیاس استثنایی متصله است که رفع تالی رخ داده است و نتیجٔه آن »امروز مدارس به علت آلودگی تعطیل نیستند« می باشد.

2ــ این مورد در کتاب منطق چاپ 1397 حذف شده است.
3ــ این تمرین در کتاب منطق چاپ 1397 به صورت زیر تغییر کرده است:

یا باید برای گرفتن نمرٔه مستمر در کالس فعال باشیم و یا تحقیق اضافی تحویل دهیم. زهرا در کالس فعال نبوده ولی نمره مستمرش را 
کامل گرفته است. پس:

پاسخ: قیاس استثنایی منفصل مانعة الرفع )غیر قابل جمع در کذب( است و نتیجٔه آن به صورت زیر است:
»زهرا تحقیق اضافی تحویل داده است«.
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ب( قضیٔه منفصله ای که اجزای آن متناقض با یکدیگر باشند.
ج( قضیٔه منفصله ای که اجزای آن متداخل تحت تضاد با یکدیگر باشند.

د( برای ایجاد روز و شب یا زمین می گردد یا خورشید.
ـ ( یا این لکٔه خون است یا نیست. ه

پاسخ:
الف( منفصل غیرقابل جمع در صدق )مانعة الجمع(

ب( منفصل حقیقی
ج( منفصل غیرقابل جمع در کذب )مانعة الرفع(
د( منفصل غیرقابل جمع در کذب )مانعة الرفع( 

ـ ( منفصل حقیقی ه
3   نوع و نتیجٔه استدالل های زیر را مشخص کنید:

الف( اگر امروز جمعه باشد، تعطیل است. امروز تعطیل نیست؛ پس:
ب( اگر امروز جمعه باشد، تعطیل است. امروز جمعه نیست؛ پس:
ج( اگر امروز جمعه باشد، تعطیل است. امروز تعطیل است؛ پس:
د( اگر امروز جمعه باشد، تعطیل است. امروز جمعه است؛ پس:

جمعه

تعطیالت رسمی            تعطیل شدن
تعطیلی به دلیل برف

تعطیلی به دلیل آلودگی هوا
پاسخ:

الف( جمعه نیست )رفع تالی(
ب( نمی توان نتیجه ای گرفت )رفع مقدم(
ج( نمی توان نتیجه ای گرفت )وضع تالی(

د( امروز تعطیل است )وضع مقدم(
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شهاب الدین  شیخ  کلمة التصوف  کتاب  ترجمٔه  از  بخش  این  عنوان  صفحٔه  در  شده  ذکر  عبارت 
سهروردی است. این عبارت تأکید دیگری بر رابطٔه مبحث الفاظ و خطاهای ذهنی است. از آنجا که 

بخش هفتم به تفکر انتقادی پرداخته است، این عبارت در ابتدای آن آمده است.

 طراحی آموزشی   
بخش هفتم مکملی بر مباحث کتاب است. در این بخش دانش آموزان با اصطالح »تفکر انتقادی« 
و چهار مورد از مغالطاتی که در اثر عوامل روانی ایجاد می شوند، آشنا می گردند. این مغالطات در 
اثر ماده یا صورت استدالل نیستند و الزم است برای تکمیل بحث منطق، به این نوع از مغالطات نیز 

توجه شود.

پیامبر اسالم )ص( فرمودند: 
وقتی خبر حسن خلق و درستکاری مردی به شما می رسد، تنها به آن 
قانع نشوید؛ بلکه خوبی عقل و فکرش را ببینید و مقدار درک و فهمش 

را در نظر آورید؛ زیرا پاداش عمل هر کسی به مقدار عقل اوست.
)اصول کافی، حدیث9(

بخش هفتم
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این صفحه مقدمه ای جهت ورود به بحث مغالطه در اثر عوامل روانی است که در این درس بدان 
اشاره می شود.

گوینده  نقد  به  نقد سخن دوست خود،  به جای  فرد  در گفت وگوی رسم شده در صفحٔه 102، 
پرداخته است. وی به جای آنکه این سخن را که »فیلم های هالیوودی خشونت را ترویج می کنند«، 
وی  سخن  محتوای  نقد  به  خود،  دوست  بر  بودن  ترسو  برچسب  چسباندن  با  کند،  بررسی  و  نقد 
نپرداخته است. این مغالطه نوعی مغالطه در اثر عوامل روانی است که دانش آموزان در این بخش با 

برخی از انواع آن آشنا می شوند.

تمایز محتوا از صورت
)این بحث به دلیل محدودیت حجم کتاب، از کتاب درسی حذف شده است، اما اطالع مختصری از آن 

برای دانش آموزان مفید است(.
به  نیز  متخصص  فرد  برای  آنها  تشخیص  که  می شوند  درست  ماهرانه  گاهی چنان  بدلی  ــ جواهرات 

سختی امکان پذیر است. تفاوت جواهرات بدلی با اصلی در چیست؟
ــ تمامی زیورآالتی که از طال ساخته می شوند، از یک جنس اند، با وجود این تفاوت آنها در چیست؟

این مثال ها نشان می دهند که صورت و شکل ظاهری اشیاء با محتوا و مادٔه تشکیل دهندٔه آنها متفاوت 
است. به عنوان مثال هایی دیگر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــ یک عبارت ریاضی مانند x+2 یک قالب و صورت کلی دارد که می توان مقادیر مختلفی را در آن 
قرار داد. 

ــ یک ابزار دارای طرح و شکل خاصی است. همچنین از ماده ای خاص درست شده است.
تفکیک میان محتوا و شکل ظاهری در منطق نیز مورد توجه است و می توان در قضایا و استدالل ها، 

محتوا )ماده( و شکل )صورت( را از یکدیگر تفکیک کرد.
الف( ماده وصورت در قضایا: 

قضایای محصوره را به صورت کلی با جانگه دارهای١ الف و ب نشان می دهیم. به عنوان مثال موجبٔه کلی 

1ــ مراد از »جانگه دار« آن است که به جای الف و ب می توان هر کلمه ای را قرار داد.

 آنچه در این بخش می خوانیم )ص 22(
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به صورت »هر الف ب است« نمایش داده می شود. مادهٔ این قضیه را مفاهیمی تشکیل می دهند که به جای 
»الف« و »ب« قرار می گیرند. به عنوان مثال: انسان، حیوان، زیبا و...
صورت قضایای شرطی متصل به صورت »اگر الف آنگاه ب است«.

صورت قضایای شرطی منفصل به صورت »یا الف یا ب« است و تشخیص اقسام آن )حقیقیه، غیر قابل 
جمع در صدق و غیر قابل جمع در کذب( بر اساس مادٔه آن مشخص می شوند؛ مانند:

ناممادهصورت

الف یا ب
حقیقیهکالس درس فردا تشکیل می شود یا تشکیل نمی شود.

غیرقابل جمع در صدقخودکار معلم یا قرمز است یا آبی.
غیرقابل جمع در کذبسؤاالت امتحان نهایی منطق یا فهمیدنی هستند و یا حفظ کردنی.

رابطٔه عکس مستوی در سالبٔه جزئیه بر اساس صورت آن وجود ندارد؛ اما در مواردی بر اساس مادٔه آن 
ممکن است با عکس صحیحی مواجه شویم؛ مانند:

بعضی سفیدها سنگ نیستند  بعضی سنگ ها سفید نیستند
ب( ماده و صورت در استدالل:

در استدالل نیز می توانیم صورت استدالل را از ماده و محتوای آن تفکیک کنیم. به محتوایی که در 
مقدمات استدالل بیان می شود، مادهٔ آن استدالل می گویند. به استدالل زیر توجه کنید:

اگر باران در حال باریدن باشد، آنگاه آلودگی هوا کاهش می یابد.
باران در حال باریدن است.

بنابراین: آلودگی هوای کاهش می یابد.

با استفاده از حروف الف و ب قالب )صورت( استدالل باال را مشخص کنید:

......................................................              پاسخ:
......................................................              اگر الف آنگاه ب

......................................................              الف
              ......................................................

......................................................             ∴ ب
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 استدالل جدیدی بیان کنید که صورت آن مشابه استدالل فوق باشد و تنها محتوای آن تغییر کرده باشد.
..........................................     پاسخ:

..........................................     اگر هوا خوب باشد آنگاه به کوه می روم.
..........................................     هوا خوب است.

      ..........................................
..........................................     ∴ به کوه می روم.

خطا در یک استدالل گاهی ناشی از صورت استدالل است و گاهی ناشی از ماده و محتوای آن. به 
مثال های زیر توجه کنید:

هیچ  آسیایی  آفریقایی نیستهر خفاشی پرواز می کند
هیچ  آفریقایی   ژاپنی  نیستهر چه پرواز می کند، تخم گذار است

∴ هیچ آسیایی ژاپنی نیست   ∴ هر خفاشی تخم گذار است

علت نتیجه گیری غلط در این دو استدالل با یکدیگر متفاوت است. در مثال نخست، مقدمٔه استدالل 
)هر چه پرواز می کند، تخم گذار است( از نظر محتوا صحیح نیست. بدین جهت نتیجٔه استدالل )هر 

خفاشی تخم گذار است( نیز قضیٔه صحیحی نیست. 
آفریقایی  نیست« و »هیچ  آفریقایی  )یعنی »هیچ آسیایی  نظر محتوا درست اند  از  مثال دوم  اما مقدمات 
ژاپنی نیست«(؛ اما به دلیل آنکه قالب این استدالل صحیح نیست )هر دو مقدمه سالبه هستند(، نتیجٔه 

صحیحی به دست نیامده است.
یک استدالل معتبر استداللی است که هم صورت )قالب( و هم محتوای صحیحی دارد.

مشخص کنید که خطای در استدالل های زیر ناشی از مادٔه آنها است یا صورت آنها؟ نوع خطا را نیز 
مشخص کنید.

الف( »عشق« کلمه است و »کلمه« نقطه ندارد؛ لذا »عشق« نقطه ندارد.
ب( هیچ پلنگی زرافه نیست. هیچ زرافه ای گوشتخوار نیست؛ پس: هیچ پلنگی گوشتخوار نیست.
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ج( انسان از خاک است. خاک بی جان است؛ بدین ترتیب: انسان بی جان است.
د( بغداد در ایران قرار دارد؛ بنابراین اگر به بغداد سفر کنید، به ایران وارد شده اید.

پاسخ:
الف( ماده؛ معنای »کلمه« در مقدمات یکسان نیست و لذا حد وسط عیناً تکرار نشده است.

ب( صورت؛ قیاس با دو مقدمٔه سالبه نامعتبر است.
ج( صورت؛ حد وسط در هر دو مقدمه یکسان نیست.
د( ماده؛ مقدمٔه اول استدالل از نظر مادی غلط است.

 مغالطات صوری و غیرصوری
مغالطات به دو دستٔه کلی صوری و غیرصوری تقسیم می شوند. مغالطات مادی و مغالطه در اثر 

عوامل روانی جزء مغالطات غیرصوری به شمار می آیند.

                                    صوری
مادی مغالطات 

                                   غیرصوری          خطاهای ناشی از به کار بردن مقدمات غلط
                                                              خطاهای ناشی از عوامل روانی 

 تذکر
تفکیک مغالطات صوری و غیرصوری در این کتاب در بخش مطالعٔه آزاد ذکر شده است و نباید 

در امتحانات از آنها سؤال طرح شود.
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 مدت زمان پیشنهادی 
حداکثر دو جلسه

یک جلسه: تفکر نقادانه، مغالطه در اثر عوامل روانی )مسموم کردن چاه و تله گذاری( 
یک جلسه: مغالطٔه توسل به احساسات و بزرگ نمایی و کوچک نمایی

 اهداف کلی درس 
  آشنایی با تفکر انتقادی و چیستی آن
  توجه به مغالطه در اثر عوامل روانی

  جمع بندی درس منطق و بازگشت به هدف منطق که جلوگیری از مغالطات است.

 اهداف جزئی درس 
  آشنایی با تفکر انتقادی

  آشنایی با چند مغالطه در اثر عوامل روانی: 
  مغالطٔه مسموم کردن چاه

  مغالطٔه تله گذاری
  مغالطٔه توسل به احساسات

  مغالطٔه بزرگ نمایی و کوچک نمایی.

تفکر نقادانه
درس دهم
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  مباحثی برای مطالعۀ آزاد  
موارد زیر برای مطالعٔه آزادند و در صورت تمایل دبیر تدریس می شوند:

 سؤاالت اصلی در تفکر نقادانه
با تعداد بیشتر و یا کمتر  ممکن است این سؤاالت در کتاب های دیگر به صورت های مختلف و 

مطرح شده باشند. در تفکر نقادانه بررسی مطلب اهمیت دارد، نه طرح سؤالی خاص.
1   پرسش هایی برای واضح شدن مفاهیم مورد بحث:

 معنای کلمه/ جمله ای که گفتی چیست؟
 می شود مثالی برایم بزنی؟

 منظورت چیست و چه میخواهی بگویی؟ لطفاً مطلبت را واضح تر بیان کن.
 یعنی می خواهی بگویی که .... ؟

 اصل واقعه چه بوده است و چه حاشیه هایی پیدا کرده است؟
2  پرسش هایی برای فهم دالیل و شواهد:

 چرا این را گفتی؟
 مطلبی که گفتی چه ربطی به بحث ما داشت؟

 آیا شواهد و دالیلی برای این ادعا داری؟ 
 آیا این دالیل برای اثبات قطعی مطلب کافی است یا تنها مؤید آن هستند؟

 آیا مقدمات استدالل معقول اند؟
 آیا مقدمات از نتیجه حمایت می کنند؟

3 پرسش هایی برای فهم پیش فرض ها و لوازم بحث:
 این سخن به طور ضمنی چه مطلبی را بیان می کند؟

 چرا گوینده مطلب خود را به طور صریح بیان نکرده است؟
 الزمٔه پذیرش این مطلب چیست؟

 مخالفان این نظر چه ادعایی دارند و دالیل آنها چیست؟
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 آیا مقدمات استداللت قطعی اند یا تنها احتمالی اند؟
 برای قبول کردن این مطلب ابتدا باید چه  مطالبی 

را قبول داشته باشیم؟
نمودار روبه رو تأثیر ناخودآگاه پیش فرض های ذهنی 

ما در نتایج استدالل هایمان را نشان می دهد.
4   پرسش هایی برای بررسی منابع بحث

 منابع ذکر شده چقدر موثق اند؟
خبر اول: منابع مؤثق خبر از اختالس میلیاردی در 

این مرکز داده اند )خبر غیردقیق(.
خبر دوم: دیوان محاسبات کشور در اطالعیٔه شمارٔه 256 خود در روز شنبه مورخ 93/7/8 خبر 

از اختالس میلیاردی در این مرکز را داد )خبر دقیق(.
 آیا منابع ذکر شده، از موضوع بحث اطالع کافی دارند؟

داد  هشدار  ازون  الیٔه  به  آسیب  از  ناشی  خطرات  مورد  در  استرالیا  دانشگاه  فلسفٔه  استاد  یک 
)مغالطٔه خبرٔه نامطلع(.

 آیا منابع ذکر شده بی طرف هستند؟
یکی از روزنامه های جناح شمال! از اختالس جناح جنوب! خبر داد.

 آیا نظر مطرح شده تنها نظر در آن حوزه است یا میان منابع و صاحب نظران اختالف نظر وجود 
دارد؟

5  پرسش هایی برای بررسی خطاهای منطقی:
 آیا یکی از مغالطات روانی اتفاق افتاده است؟ 

 آیا یکی از مغالطات محتوایی اتفاق افتاده است؟ 
 آیا یکی از مغالطات صوری اتفاق افتاده است؟ 

جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به:
استیوارت، راهنمای تفکر نقادانه )پرسیدن سؤال های به جا(، صفحٔه250 و301.
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 ویژگی های فرد منطقی
این کادر، برخی از ویژگی های روحی فرد منطقی را ذکر کرده است.

تواضع عقالنی و صداقت

استقالل عقلی عدالت و انصاف

پرهیز از
شهامت عقلیپیش داوری

دقت منطقی

ویژگی های فرد
منطقی

 بازسازی استدالل های زبان طبیعی
خوانده اند.  کتاب  در  تاکنون  دانش آموزان  که  است  مباحثی  عملی  کاربرد  واقع  در  مبحث  این 
متأسفانه به دلیل فرصت محدود این درس در طول سال، این مبحث مهم به صورت مطالعٔه آزاد درج 

شده است.
در گفت وگوها معموالً خالصه صحبت می کنیم و برخی از اطالعات واضح برای شنونده را بیان 

نمی کنیم؛ بنابراین در هنگام بازسازی استدالل باید تمامی مقدمات پنهان )مضمر( را بنویسیم.
پاسخ سؤال ص 106:

نتیجٔه محذوف: نمی توانیم در کالس شرکت کنیم.
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تکمیل جدول صفحه 107:

نشانه های نتیجهنشانه های مقدمات

چون، زیرا، برای اینکه، از آنجا که
به دلیل اینکه، چراکه، به علت، با توجه به اینکه و ...

پس، بنابراین، در نتیجه، در این صورت
به همین دلیل، از این رو، به این نتیجه می رسیم که، بر 
این اساس، این امر نشان می دهد که، ثابت می شود که، 
بدین ترتیب، لذا، نتیجه اینکه، این بدین معنا است که، 

منجر به این می شود، این را به دنبال دارد که و ...

کاربرد منطق  در آیات و روایات
نمونۀ نخست: استدالل های بسیاری در آیات و روایات ما به چشم می خورد. به عنوان مثال 
لفسدتا« )آیٔه 22(. در این استدالل  خداوند در سورٔه انبیاء می فرماید: »لو کان فیهما آلهة االالله ّٰ
مقدمٔه دوم و نتیجه به دلیل روشن بودن بیان نشده اند. این استدالل را بازسازی کنید و نوع آن 

را مشخص کنید: 

نیز وجود داشت، عالم فاسد و خراب می شد. 1   اگر در عالم خدایی غیر از الله ّٰ
2   ...........................         )پاسخ: عالم فاسد و خراب نشده است(

وجود ندارد(.    ∴.........................           )پاسخ: در عالم خدایی غیر از الله ّٰ

در   )19 )آیٔه  انفسهم«  فأنساهم  الله ّٰ »نسوا  می فرماید:  حشر  سورٔه  در  خداوند  دوم:  نمونۀ 
صورتی که از این قضیه عکس نقیض )عکس نقیض شرطی( بگیریم، به حدیث »من عرف نفسه 

فقد عرف ربّه« می رسیم.

      من عرف نفسه فقد عرف ربّه  
)عکس نقیض(

نسوا الله ّٰ فأنساهُم أنُفَسُهم   
                  الف             ب                                            غیر ب          غیر الف
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 مواد قیاس وصنعت های پنج گانه )صناعات خمسی(
این مبحث در چاپ 1397 از درس پنجم به درس دهم منتقل شده است.

 فنون متابعت
این مبحث گوشه ای از ارتباط منطق و روانشناسی را نشان می دهد. طراحی تحقیق درسی در این 

زمینه، برای دانش آموزان جذاب خواهد بود.
در روانشناسی بررسی می شود که انسان ها در اثر چه عواملی هم رنگ جماعت می شوند، خود را 

توجیه می کنند، پیش داوری و قالب فکری دارند و تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند.
برای مطالعٔه بیشتر نک:

ارونسون الیوت، روانشناسی اجتماعی، ترجمٔه حسین ُشکر کن، تهران، انتشارات رشد، 1382.
 راهبرد مواجهه با مغالطات در زندگی

توجه به تذکرات این کادر اهمیت دارد و الزم است حتماً مورد تأکید قرارگیرد.

 اصطالحات درس و پیش دانسته های دانش آموزان 

پیش دانسته های 
مغالطهدانش آموزان

تفکر انتقادی؛ )٭( زبان طبیعی؛ مغالطٔه مسموم کردن چاه؛ مغالطٔه تله گذاری؛ مغالطٔه اصطالحات جدید درس
توسل به احساسات؛ مغالطٔه بزرگ نمایی و کوچک نمایی؛ )٭( خطای صوری

 نکات آموزشی و شیوۀ تدریس
 تفکر نّقادانه

در سال های اخیر کتاب های زیادی در حیطٔه تفکر نقادانه )یا تفکر انتقادی، تفکر سنجشگرانه، 
Critical Thinking( ترجمه شده است و به معنای روش نقد اندیشه ها است. برخی از این کتاب ها 

در بخش منابع پیشنهادی ذکر شده اند.
در منابع فارسی از تفکر انتقادی با عناوین زیر یاد شده است:

تفکر انتقادی = تفکر نقدی = تفکر نقادانه = تفکر سنجشگرانه = سنجشگرانه اندیشی = اندیشٔه انتقادی و ...
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گفتنی است که انتقادی بودن در اینجا تنها جنبٔه سلبی ندارد؛ بلکه به معنای بررسی نکات مثبت 
و منفی است. شاید بهترین معادل آن در زبان فارسی »تفکر سنجشگرانه« یا »سنجشگرانه اندیشی« 

باشد.
تفکر نقاد به حوزٔه فراشناخت تعلق دارد؛ یعنی شناخت در مورد شناخت. هدف از طرح این بحث 

صرفاً آشنایی و ایجاد زمینه برای گسترش آن در سطح کشور است. 
دبیران عالقه مند می توانند با مطالعه در این حیطه، کالس های اضافی آزاد برای دانش آموزان و 

والدین آنها برگزار کنند و به نهادینه شدن تفکر سنجشگرانه در جامعه کمک کنند.

خذوا الحقَّ من أهل الباطل و ال تأخذوا الباطل من أهل الحق، کونوا نّقاد الکالم
                                                                                                                  )بحار االنوار، ج2، ص69(

تفکیک »تفکر انتقادی« از سایر اصطالحات مشابه
 Social( یا   )Critical Theory( انتقادی  نظریٔه  با   )Critical Thinking( انتقادی  تفکر 
نقد جامعه و فرهنگ می پردازد متفاوت است.  به  Critical Theory( مکتب فرانکفورت که 
همچنین با آنچه در فلسفٔه کانت به عنوان نقد عقل مطرح است )Critique of … reason( که 
به بررسی حیطٔه کارکرد عقل می پردازد، تفاوت دارد. به همین دلیل بهترین معادل فارسی آن 

»تفکر سنجشگرانه« یا »سنجشگری در تفکر« است.

به دلیل محدودیت زمانی در تدریس منطق، معرفی تفکر نقادانه در این کتاب به اجمال برگزار شده 
است. هدف جنبی از معرفی این مطلب، توجه و ایجاد عالقه در دانش آموزان به کتاب های مربوط به 
این حوزه است که باعث می شود در آینده این گونه کتاب ها را مطالعه کنند. چرا که کتاب های تفکر 

نقادانه معموالً بخشی را به قواعد منطقی و بخشی را به مغالطات اختصاص داده اند.
سؤاالت مطرح شده در کتاب در حوزٔه تفکر نقادانه، تنها برای تقویت تجزیه و تحلیل دانش آموزان 
طراحی شده اند و در مواردی پاسخ مشخص نهایی ندارند. لذا در امتحانات این حیطه، الزم است 

میزان نقادی ذهن آنها را بررسی و ارزیابی کنید.
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برخی از نکاتی که در داشتن ذهنی نقاد اهمیت دارد، عبارت اند از:
توجه به این نکته که لوازم یا پیامدهای یک امر با خود آن امر متفاوت است. 

توجه به امر اصلی و پرهیز از حاشیه سازی.
منابع ارائه شده در سایت های اینترنتی باید معتبر باشند و به نحوی قابل بررسی و اعتبار سنجی 

باشند. بنابراین مطالبی را که در سایت ها می خوانید، بدون مدرک نپذیرید.

که  نکته  این  به  توجه  باشید.  متن  نانوشته  مراقب مطالب 
مطالبی که گاه مؤلف قصد پنهان کردن آنها را دارد، چیست؟

مغالطات  مبحث  ذیل  در  سنتی  منطق  در  مباحث  این 
در  اما  است.  شده  مطرح  مناظره(  )آداب  جدل  و  عرضی 
)نک:  است  شده  توجه  مغالطه  نوع  سیزده  به  تنها  گذشته 
به  مغالطات  دسته بندی  امروزه  دوم(.  درس  توضیحات 
و  عامیانه  صورت  به  آنها  نام گذاری  و  کاربردی  صورت 
مدرسه ای  بچه  »هر  مغالطٔه  مانند  می شود.  انجام  موردی 

می داند« یا مغالطٔه »تله گذاری« و ... حتی شما نیز می توانید مغالطه ای جدید را شناسایی و نام گذاری 
کنید.

مغالطۀ حمام رفتن فرد کثیف
دبیر: اگر از دو نفر که یکی کثیف و دیگری تمیز است، بخواهیم که استحمام کنند، چه کسی 

خواستٔه ما را اجابت می کند؟
دانش آموزان: فرد کثیف.

دبیر: به نظر من فرد تمیز که به حمام کردن عادت دارد و فواید آن را می داند، حرف ما را گوش 
می دهد و فرد کثیف که عادت به حمام رفتن ندارد، این کار را نخواهد کرد.

دانش آموزان: بله، درست است.
دبیر: اما فرد کثیف به حمام کردن بیشتر احتیاج دارد و فرد تمیز نیازی به حمام رفتن ندارد! پس 

فرد کثیف حرف ما را گوش خواهد داد.
دانش آموزان: بله؛ ما هم از ابتدا همین را گفتیم.
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دبیر: اما فرد تمیز به حمام کردن عادت دارد و با حمام کردن احساس نشاط می کند؛ پس هم فرد 
کثیف و هم فرد تمیز استحمام خواهند کرد.

دانش آموزان: بله درست است.
دبیر: اما فرد کثیف اگر اهل حمام رفتن بود، تا حاال می رفت! پس او حرف ما را گوش نخواهد 

داد و فرد تمیز هم که نیازی به حمام رفتن ندارد، پس هیچ کدام به حمام نخواهند رفت!
دانش آموزان: بله درست است؛ اما کدام حرف شما صحیح است!؟

 تذکر
آشنایی با تفکر انتقادی و مغالطات، گاه نخست انسان را کمی وسواسی می کند؛ اما در نهایت و به 
مرور فرد به حالت تعادل دست می باید. توجه به این آسیب شناسی در تدریس این مطالب مفید است.

  کاربردهای استدالل
در چاپ سال 1397 این مبحث از درس پنجم به درس دهم منتقل شده است.

  بارارزشی کلمات
در چاپ سال 1397 این مبحث از درس دوم به درس دهم منتقل شده است.

  مغالطه در اثر عوامل روانی
می گویند هیتلر دستور داده بود که سخنرانی های او را در عصر پخش کنند؛ زیرا مردم در صبح 

هشیارترند و متوجٔه مغالطات سخنران می شوند.
نظر  از  است  ممکن  مختلف،  کتاب های  در  بخش  این  مغالطات  مورد  در  شده  ذکر  مثال های 
دانش آموزان در شرایط خاصی مغالطه نباشند. لذا تذکر دهید که این موارد برای تمرین مورد استفاده 

قرارمی گیرند و سعی کنند آنها را در شرایط مغالطه خیز بررسی نمایند.
اینگونه مسائل روانی  از  برهان  به جای دلیل و  این موارد در زمانی که فرد  باید توجه داشت که 
استفاده می کند مغالطه هستند و ممکن است در موارد، پس از ذکر دلیل و برهان از این موارد به 

درستی برای تبیین بهتر کالم استفاده شود.
1   مغالطۀ مسموم کردن چاه

در این مغالطه به مخالفان برچسب منفی زده می شود. برخی از کتاب ها آن را مغالطٔه »تنقیص« 
نامیده اند. 
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مثال های بیشتر:
 آموزش مختلط دختران و پسران امری پسندیده است، زیرا تنها کسانی که در مسائل جنسی 

دچار عقدٔه حقارت اند با آن مخالف اند.
فیلم  که  دهد  تشخیص  نتواند  که  باشد  بی ذوق  و  بی احساس  اندازه  این  تا  کسی  نمی کنم  فکر   

»جوراب های سفید« بهترین فیلمی بود که در این جشنواره به نمایش درآمد.
 فقط فاشیست ها معتقدند که ...

 در این دنیای زیبا تنها کج اندیشان خود رأی و مستبد هستند که برای آزادی انسان چهارچوب 
تعیین می کنند.

دانش آموزان جدی از تابستان شروع می کنند.

2   مغالطۀ تله گذاری
این  در  نامیده اند.  نیز  »تمجید«  مغالطٔه  را  آن 
مغالطه از طریق رشوه دادن فرد را راضی می کنند.

مثال های بیشتر:
فرهیخته ای  و  دانشمند  محقق،  شخص  از   
چون شما بسیار بعید است که با این طرح مخالفت 

کنید.
 پیشنهاد من برای نام شرکت، »پوپک« است 
و می دانم که ادب دوستان حاضر در جلسه به آن 

رأی خواهند داد.
  توضیح تصویر مرغ و آشپزها

و  چاه  کردن  مسموم  مغالطٔه  که  آنجا  از 
تله گذاری دو روی یک سکه هستند، بدین معنا 
که برای هر مطلبی که تله گذاری کنیم، نقیض آن 
را مسموم کرده ایم و برعکس. در تصویر کتاب 
از یک طرف مرغ پخته شده تبلیغ شده است و از 

طرف دیگر از آن نهی شده است.

مسموم کردن چاه
تله گذاری
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3   مغالطۀ توسل به احساسات
احساسات بخشی از وجود ماست که نباید آن را نادیده بگیریم؛ اما اشکال این مغالطه در سوء استفاده 

از احساسات است که می خواهد عقل را تحت الشعاع قرار دهد.
از دانش آموزان بخواهید بر اساس تجربٔه خودشان یا اطرافیانشان در خرید، روش های جذب مشتری را 
بیان کنند. همچنین در صورتی که در اقوام و آشنایان آنها فروشنده ای وجود دارد، از وی در این باره سؤال 
کنند. سپس بررسی کنید که کدام یک از روش ها از طریق تحریک احساسات مشتریان آنها را تشویق به 

خرید می کنند؟ همچنین کدام یک صحیح و کدام یک نادرست )غیراخالقی یا غیرمنصفانه( است.
مغالطه هایی که در کتاب های مختلف تحت عنوان »تهدید«، »تطمیع« و »جلب ترحم« ذکر می شوند، 

زیرمجموعٔه این مغالطه هستند.
اما باید توجه داشت که هر مغالطه ای که در اثر عوامل روانی ایجاد شود، لزوماً مغالطٔه توسل به 

احساسات نیست.
مثال های بیشتر:

 چلوکباب دادن در انتخابات.
 به کارمندانی که با ما همکاری کنند و از اعتراض خود نسبت به اخراج این کارمند دست بردارند، 

یک ماه مرخصی با حقوق تعلق می گیرد.
 آقای قاضی موکل من مبتال به سرطان است. او حداکثر چند ماه دیگر زنده خواهد بود. حتی اگر 
برای او حکم حبس ابد هم صادر کنید، فرقی نخواهد کرد زیرا بیش از چند ماه زنده نخواهد بود. 

پس آیا بهتر نیست برای او تخفیف قائل شوید تا این چند ماه را در کنار خانواده اش باشد؟!
  به مسئول ادارٔه مطبوعات گوشزد کنید که باید امسال یارانٔه کاغذ بیشتری به نشریٔه ما بدهد. چرا 
که ما اسنادی در اختیار داریم که جزئیات عملکرد وی در سال گذشته را نشان می دهد. فکر نمی کنم 

انتشار این اسناد به نفع ایشان باشد!
 یکی از مسئوالن سیاسی کشور: اگر قوه قضائیه دوست مرا آزاد نکند، افشاگری خواهم کرد!

4  مغالطۀ بزرگ نمایی و کوچک نمایی
 به موارد زیر توجه کنید:

 90 درصد شرکت کنندگان در مؤسسٔه ما در دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور پذیرفته شده اند.
 از 500 نفر اول کنکور، 400 نفر در آزمون های ما شرکت کرده اند.



216

 کسی که دو کتاب و صد مقاله در روزنامه ها نوشته است: »نویسندٔه بیش از صد کتاب و مقاله«
  با شرکت هواپیمایی ما مسافرت کنید. هواپیماهای ما در هر 200 ثانیه یک پرواز، در هر ساعت 18 

پرواز و روزانه 432 پرواز به تمام نقاط جهان در 218 فرودگاه و 94 کشور، در 5 قاره جهان دارند.

 از هفت نفر اول قهرمان دو میدانی در مسابقات المپیک، چهار نفر کفش »پوما« به پا داشتند.
 کسی که هر روز تأخیر دارد: تمام غیبت های موجه و غیرموجه من در ماه فقط 20 ساعت است، 

چرا این قدر مسئله را بزرگ می کنید! )مغالطٔه کوچک نمایی(.

بیمه در مقابل همه چیز
به جز مرگ، خسارت و بیماری

  در صورتی که فرصت بیشتری در اختیار دبیر باشد، می تواند برخی از مغالطات پرکاربرد دیگر 
را نیز در کالس مطرح کنید.

  بسته به سلیقٔه دبیر، در صورتی که در برخی از کالس ها حدود ده دقیقه تا یک ربع، وقت اضافه 
داشته باشد، می تواند تدریس مغالطات درس دهم را به مرور و در طول سال تحصیلی در این زمان ها 

انجام دهد.

مردی مبلغی از پیرمردی قرض گرفته بود که توان بازپرداخت آن را نداشت. پیرمرد وی را 

به زندان انداخت؛ اما گفت اگر دخرت مرد با وی ازدواج کند، طلب خود را خواهد بخشید. 

دخرت قلباً راضی به این ازدواج نبود. پیرمرد برای آنکه حسن نیت خود را نشان دهد، 

پیشنهاد دیگری مطرح کرد و گفت: من یک سنگ ریزٔه سفید و یک سنگریزٔه سیاه در 

کیسه ای می اندازم. اگر دخرت سنگ ریزٔه سفید را در آورد، الزم نیست با من ازدواج کند و 

طلب پدرش را نیز می بخشم؛ اما اگر سنگ ریزٔه سیاه را بیرون بیاورد، باید با من ازدواج 

کند تا طلب پدرش را ببخشم.

دخرت مجبور بود برای آزادی پدرش شانس خود را امتحان کند. پیرمرد خم شد و سعی کرد به 

نحوی که کسی نبیند، دو سنگ ریزه بردارد و در کیسه بیندازد؛ او دو سنگ ریزٔه سیاه برداشت و 

در کیسه انداخت؛ اما دخرت متوجٔه کلک او شد و دید که هر دو سنگ ریزه سیاه اند.
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اکنون بگویید اگر به جای دخرت بودید چه می کردید؟

دخرت چیزی نگفت. دست خود را در کیسه کرد و سنگ ریزه ای بیرون آورد؛ اما به نحوی 

که کسی سنگ ریزه را نبیند، وامنود کرد که سنگ ریزه از دستش لغزیده است و آن را 

اگر  اما اشکالی ندارد.  انداخت و گفت: ببخشید، من خیلی بی عرضه هستم!  به زمین 

سنگ ریزه ای را که داخل کیسه است، بیرون بیاوریم، معلوم می شود که سنگ ریزه ای که 

در دست من بوده چه رنگی بوده است.

از آنجا که سنگ ریزٔه داخل کیسه سیاه بود؛ پس پیرمرد باید می پذیرفت که سنگریزه ای 

که دخرت برداشته بود، سفید بوده است. به این ترتیب او بدون ازدواج اجباری پدر خود 

را از زندان آزاد کرد. 

بررسی کنید که روش پیشنهادی اولیه شام بهرت بود، یا کاری که این دخرت انجام داد؟

پاسخ:

اگر دخرت از ابتدا می گفت که پیرمرد متقلب است و دو سنگ ریزه سیاه در کیسه قرار 

داده است، حداکرث پیرمرد می گفت که اشتباه کرده است و یکی از سنگ ریزه ها را تغییر 

می داد؛ اما همچنان شانس دخرت یک دوم بود )پنجاه درصد احتامل داشت که به رضرش 

متام شود(؛ اما سکوت دخرت و فکر وی کاری کرد که صد در صد به نفع او متام شد.

تمرین ص 104:
1و2. هدف از طراحی این دو سؤال بحث و تبادل نظر دانش آموزان است تا میزان قدرت نقد و 

تجزیه و تحلیل خود را بررسی کنند و پاسخ صد در صد نهایی برای آنها مورد نظر نیست.
تمرین ص 111:

هر سه مورد توسل به احساسات و ناشی از خودخواهی انسان ها هستند. 
و  کنند  قبول  را  اشتباهات خود  نمی خواهند مسئولیت  دلیل خودخواهی  به  افراد  اول  در مورد 

خطاهای خود را توجیه می کنند؛ اما آنچه را به نفعشان باشد، می پذیرند.

پاسخ فعالیت های کالسی
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در مورد دوم، خودخواهی انسان ها باعث می شود که گاه افراد روابط خانوادگی و شخصی خود 
را بر جانبداری از حقیقت ترجیح دهند.

در مورد سوم، خودخواهی افراد باعث می شود که انسان ها احساسات خودشان را مالک خوبی 
و بدی دیگران بدانند.

سؤال 1:
الف( توسل به احساسات )تطمیع(                     ب( مسموم کردن چاه

ج( تله گذاری                                                    د( بزرگ نمایی و کوچک نمایی
هـ( بزرگ نمایی و کوچک نمایی

سؤال 2: تیتر اول بزرگ نمایی و تیتر دوم کوچک نمایی است.
سؤال 3: هدف از این سؤال نقد و بررسی مطلب توسط دانش آموزان و توجه به مغالطاتی است 

که در این گونه تبلیغات از آنها استفاده می شود. به عنوان نمونه به موارد زیر توجه کنید:
ــ صد نفر اول کنکور از چه زمانی در آزمون های مؤسسٔه شما شرکت کرده اند؟ آیا اگر کسی در 
دوم دبستان یک بار در این آزمون ها شرکت کرده است و ده سال بعد، نفر اول کنکور شده است، 

نتیجٔه آزمون های شما بوده است؟
 آیا صد نفر اول کنکور که در آزمون های شما شرکت کرده اند، از سؤاالت آن نیز راضی بوده اند؟!
 آیا صد نفر اول کنکور به اختیار خود در آزمون های شما شرکت کرده اند یا به اجبار مدارسشان؟!
 آیا رابطٔه علت و معلولی میان شرکت در آزمون های شما و نفر برتر شدن در کنکور وجود دارد؟!

 چند نفر در آزمون های شما شرکت کردند که نتایج بدی در کنکور به دست آوردند؟!
سؤال 4: هدف از این سؤال نیز نقد و بررسی و تحلیل مطلب توسط دانش آموزان است. در این 

زمینه می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
عدم  به نفس؛  اعتماد  عدم  ُمدگرایی؛  اطرافیان؛  طرف  از  تحسین  به  نیاز  اجتماع؛  از  تأثیرپذیری 

شناخت ارزش های صحیح و ...
سؤال 5: پاسخ به این موارد در راهنمای درس نخست آمده است.

پاسخ فعالیت های تکمیلی
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 تمرین و تحقیق های اضافی پیشنهادی  
1   از چه روش هایی می توان از صحت مطالبی که در فضای مجازی می خوانیم، اطمینان پیدا کنیم؟

پاسخ:
برای پاسخ به این سؤال از کتاب تفکر و سواد رسانه ای نیز می توان استفاده کرد.

2   دربارٔه مغالطه های زیر تحقیق کنید:
به  )استناد  جهل  به  توسل  انگیخته؛  و  انگیزه  شخصیت؛  ترور  مرکب؛  تفصیل  مفصل؛  ترکیب 

بی خبری(؛ توسل به اکثریت؛ پهلوان پنبه؛ تحریف؛ نقل قول ناقص؛ توسل به مرجع کاذب؛ تحریف
پاسخ:

از منابع معرفی شده در انتهای کتاب استفاده کنید.
3   این سخن را نقد و بررسی کنید:        »رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی = کاهش مصرف سوخت«

پاسخ:
دانش آموزان در این زمینه نظرات خود را مطرح و با یکدیگر بحث می کنند. مثالً می توانند دربارٔه 

موارد زیر گفت وگو کنند:
شاید برای رعایت قوانین باید مسیر طوالنی تری را طی کرد!

شاید اگر از سرعت مجاز تندتر برویم، سوخت کمتری مصرف کنیم!
شاید نظم عمومی که با رعایت قوانین راهنمایی به دست می آید، در مجموع باعث کاهش مصرف 

سوخت شود.
4  اصطالح حراج واقعی به چه معنایی است؟ آیا حراج غیرواقعی نیز داریم؟

پاسخ:
این سخن به طور ضمنی به این مطلب اشاره می کند که حراج غیرواقعی نیز وجود دارد! مثالً در 
یک حراج، همٔه اجناس مغازه حراج نشده اند و وقتی به بهانٔه حراج وارد مغازه می شوید، ممکن است 

اجناسی که مشمول حراج نیستند، توجه شما را جلب کنند.
با  می توانید  مورد  این  در  است؟!  معمولی  از حراج  بهتر  تغییر شغل«  دلیل  به  »حراج  عبارت  آیا 

دانش آموزان گفت وگو کنید.
5  تحقیق کنید که هر یک از استانداردهایی که معموالً بر روی کاالها درج می شوند، به چه معنایی 

هستند. 
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پاسخ:
به عنوان مثال آیا می دانستید Iso 9001 استاندارد مدیریت کارخانه است و Iso 14001 استاندارد 

محیط زیست است و هیچ کدام نشانٔه کیفیت کاال نیستند؟!
6   شعر زیر از سعدی را بخوانید و دربارهٔ پیام آن بحث کنید:

کتاب  در  خوانده ام  کجا  که ابلیس را دید شخصی به خواب ندانم 
حور  چو  دیدن  به  صنوبر  باال  چو خورشیدش از چهره می تافت نور به 
نیکویی جلو رفت و گفت ای عجب این تویی؟!  بدین  نباشد  فرشته 
ثمر؟ تو کاین چهره داری چو حسن قمر  زشتی  به  جهانی  در  چرا 
شاه  ایوان  در  نقشبندت  دژم روی کرده است و زشت و سیاه چرا 
دیو  برگشته  بخت  سخن  این  غریو شنید  و  بانگ  برآورد  زاری  به 
است که ای نیکبخت این نه چهر من است  دشمن  کف  در  قلم  ولیکن 
بهشت  از  بیخشان  زشت برانداختم  می نگارند  کین  ز  کنونم 

پاسخ:
می دانیم که ابلیس سال ها در میان مالئکه بود و به دلیل نافرمانی خداوند از بهشت رانده شد. آیا 

لزوماً وی باید دارای چهره ای زشت هم باشد؟ 
البته گاه در هنر از زشتی و زیبایی چهره یا رنگ لباس، برای نشان دادن 
نمادین باطن افراد استفاده می کنند. به عنوان مثال پادشاهی ظالم را با لباسی 
به  ابلیس  چهرٔه  ترسیم  بنابراین  می سازند؛  مجسم  ترسناک  چهره ای  و  قرمز 
صورت زشت درحقیقت امری هنری و نشان دهندٔه باطن وی است؛ اما باید 
توجه داشت که این مطلب لزوماً در عمل محقق نمی شود و افراد بد، چهره ای 

به  یا عوام پسند دست  ممکن است شیادان در قالب چهره هایی معمولی  اتفاقاً  بلکه  ندارند.  زشت 
کاله برداری بزنند.

تحریف سخنان یا نقل ناقص آنها می توانند زمینٔه پیدایش خطای در اندیشه شوند. خداوند نیز در 
قرآن تحریف و تغییر حقایق را مذمت کرده است.
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نوعی از مغالطٔه نقل قول ناقص استفادٔه گزینشی از بخشی از یک تصویر و حذف سایر قسمت های 
آن است. در کتاب »تفکر و سواد رسانه ای« خود دو مورد از این گونه مغالطات را مشخص و در 

کالس مطرح کنید.
7  نوع مغالطات روانی زیر را مشخص کنید:
به نظر تو این رمان دربارٔه جنگ چطور است؟ 

  به نظر من فقط آدم های بی کار رمان می خوانند!
آنها چه شان شده! نباید در ناحیٔه نامناسب نیروگاه برق بسازند.

  تو چه ات شده! اگر نیروگاه برق نبود، روشنایی الزم برای مطالعه دربارٔه نواحی نامناسب وجود 
نداشت!

  چون شما فرد باهوش و زیرکی هستید، گول برندهای گرانی را که فقط الکی معروف شده اند، 
نمی خورید! پیشنهاد من این نوع دستمال کاغذی است که گرچه گمنام است قیمت و کیفیت خوبی دارد!

  او فرد بدنمره ای است! اصالً نمی توان به سخنانش توجه کرد!
  تو با این سر و وضعت می خواهی بگویی من اشتباه کرده ام!

  نظرات سیاسی او افتضاح است! می دانستی هنگامی که در دانشگاه درس می خوانده است یک 
ترم مشروط شده است!

  من با تأسیس این کارخانه در کرمان موافقم؛ زیرا باعث افزایش اشتغال و بهبود وضع معیشت 
مردم می شود. مگر می شود یک کرمانی مثل تو نظر دیگری هم داشته باشد!؟

  از هنرمندی این عبارت در تبلیغ نوعی سیگار درج شده بود: »این نوع سیگار گلوی مرا اذیت 
نمی کند!« اما آن هنرمند اصالً اهل سیگار نبود!

تأثیرات  بر اساس نوع  این روش ها را  8   دربارٔه روش های جذب مشتری تحقیق کنید. سپس 
روانی آنها دسته بندی کنید.

9   چند مورد از شگردهای گداهای حرفه ای را که به سرعت در سطح شهر مورد تقلید سایر 
گداها قرار می گیرد ذکر کنید و نوع تأثیرگذاری آنها را بررسی کنید.

10   وقتی دو خبر از دو منبع متضادند، نباید بی دلیل یکی را بپذیرید. به روزنامه های صبح روی 
دکه ها نگاه کنید و هنگامی که دربارهٔ یک خبر داغ بحث می کنند، تیترهایی که ممکن است متناقض 

باشند را بررسی کنید. 
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11  فردی به صورت زیر میراث پدر خود را با برادرش تقسیم کرده است. نحؤه بزرگ نمایی و 
کوچک نمایی را در شعر زیر مشخص کنید:
من آن  از  بام  لب  به  تا  خانه  تو»از صحن  آن  از  ثریا  به  تا  خانه  بام  از 

آن من از  زند شاخ  که  گاو شاخ زن  توآن  آن  از  تماشا  و  سیر  و  گاو  دعوای 

من آن  از  لگدزن  چموش  قاطر  توآن  آن  از  بابا  میوکن  گربٔه  آن 

تو«آن میش شیرده ز من، آن کوزه ای که بود آن  از  مربا  و  شهد  ز  پر  پارینه 

12   آیا معنای »خودخواهی« در بحث زیر به درستی به کاررفته است؟
  او خیلی خودخواه است.

  اما او در یک انجمن خیریه کار می کند که اعضای آن زندگی شان را وقف کمک به دیگران 
کرده اند.

 بله! از خودخواهی اوست که چون نمی تواند رنج دیگران را تحمل کند، به آنها کمک می کند!

 منابع پیشنهادی جهت مطالعۀ بیشتر دبیران و تجهیز کتابخانۀ مدارس  

کلیٔه منابع بر اساس حروف الفبا و بر اساس نام مؤلفان آنها ذکر شده اند.

  منابع اصلی منطق
1   اژه ای، محمدعلی، مبانی منطق، انتشارات سمت، تهران، 1383.

2   حکاک، سیدمحمد، منطق: معیار تفکر، انتشارات سمت، تهران، 1393.
3   خندان، علی اصغر، منطق کاربردی، تهران: انتشارات سمت و قم: انتشارات طه، 1379.
4   خوانساری، محمد، منطق صوری )جلد اول و دوم(، نشر دیدار، تهران، 1393 )این کتاب 

به صورت خالصه نیز توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است(.
5 سلیمانی امیری، عسکری، معیار دانش )جلد اول و دوم(، مؤسسٔه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی، قم، 1390.
6  شهابی، محمود، رهبر خرد، کتابفروشی خیام، تهران، 1364.
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7   فرامرز قراملکی، احد، منطق 1و2، انتشارات پیام نور، تهران، 1373.
8   مظفر، محمد رضا، المنطق، )از این کتاب سه ترجمه به زبان فارسی وجود دارد(.
9  منتظری مقدم، محمود، منطق 2، انتشارات مرکز تدوین متون درسی، قم، 1390.

، مبانی منطق و روش شناسی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1389. 10   نبوی، لطف الله ّٰ
  فرهنگ نامه های منطقی )جهت تعریف اصطالحات(

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  منطقی،  اصطالحات  فرهنگ  محمد،  خوانساری،     1
فرهنگی، تهران، 1365 )چاپ دوم با اصالحات و اضافات: 1376(.

2    نیمروزی، نرگس، فرهنگ نامۀ منطق، بوستان کتاب، قم، 1392.

  مغالطات
الف( در مورد مغالطات سنتی می توانید به بخش صناعات خمس کتاب های منطق قدیم مراجعه نمایید.

ب( در مورد مغالطات جدید می توانید به کتاب های زیر مراجعه نمایید:
1  خندان، علی اصغر، مغالطات، قم، بوستان کتاب، 1384.

2   خندان، علی اصغر، منطق کاربردی، تهران، انتشارات سمت و قم: انتشارات طه، 1379 
)مغالطات مطرح شده در این کتاب خالصه مطالب کتاب مغالطات است که پیش از این معرفی شد(.
3   خواص، امیر، درسنامۀ تفکر نقدی، قم، موسسٔه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1388.
4   سلیمانی امیری، عسکری، معیار اندیشه )منطق مقدماتی(، قم، مؤسسٔه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی، 1381.
5   سلیمانی امیری، عسکری، منطق پیشرفته، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 

.1389
6   عارف، رضا، مغالطه پژوهشی نزد فیلسوفان مسلمان، تهران، انتشارات بصیرت، 1389.

7   قاضی مرادی، حسن، درآمدی بر تفکر انتقادی، تهران، نشر اختران، 1393.
بنیادین اسالمی(، قم،  اندیشه های  منطق و تفکر انتقادی )سلسله دروس  8   معلمی، حسن، 

مؤسسٔه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380.
9   ملکیان، مصطفی، جزوۀ درسی مغالطات، در سال 1372ــ1373.

10   منتظری مقدم، محمود، منطق2، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزٔه علمیه، 1388.



224

،مبانی منطق و روش شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1384. 11  نبوی، لطف الله ّٰ
12   ناجی، سعید، تفکر نقادانه در عمل )مهارت های گفت وگوی مؤثر در کالس درس(، تهران، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
13  یثربی، سید یحیی، فلسفۀ خرافات، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1393 )جهت مغالطٔه تحریف(.

  تفکر انتقادی
1   الدر، لیندا و ریچارد پاول، راهنمای تفکر تحلیلی، ترجمٔه شیوا دهقانی، انتشارات بهجت، 

تهران، 1395.
2   اندرسن، تیموتی کروز، تفکر نقادانه، ترجمٔه مسعود فرهمندفر، انتشارات اطالعات، تهران، 

.1393
3   برینک باجن، ُری، تفکر انتقادی در کالس درس )راهنمای دانش آموزان و دانشجویان(، 

ترجمٔه سعید ناجی و فاطمه کیکاوسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1393.
نشر  آقازاده،  مریم  و  سلطانی  اکبر  ترجمٔه  نقاد،  تفکر  مور،  نوئل  بروک  و  ریچارد  پارکر،     4

شهرتاش، تهران، 1393.
5   پاول، ریچارد و لیندا الدر، تفکر نقاد، ترجمٔه اکبر سلطانی و مریم آقازاده، نشر شهرتاش، 

تهران، 1392.
چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص  دهیم  لیندا الدر،  6   پل، ریچارد و 
)از مجموعٔه راهنمای اندیشه ورزان(، ترجمٔه مهدی خسروانی، نشر نو و نشر آسیم، تهران، 1396.

مجموعٔه  )از  خالقانه  و  نقادانه  تفکر  کارکردهای  و  ماهیت  الدر،  لیندا  و  ریچارد  پل،     7
راهنمای اندیشه ورزان(، ترجمٔه مهدی خسروانی، نشر نو و نشر آسیم، تهران، 1396.

8   پل، ریچارد و لیندا الدر، مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه )از مجموعٔه راهنمای اندیشه 
ورزان(، ترجمٔه مهدی خسروانی، نشر نو و نشر آسیم، تهران، 1396.

نشر  تهران،  همکاران،  و  فردوسی پور  عادل  ترجمٔه  هنر شفاف اندیشیدن،  رولف،  دوبلی،     9
چشمه، 1394.

10   سلحشور، ماندانا، انتقادی اندیشیدن به زبان ساده، انتشارات فراروان، تهران، 1394.
علوم  پژوهشگاه  تهران،  استدالل(،  سنجش  و  فهم  )مهارت  تیزفکری  حامد،  صفایی پور،     11
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انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
نشر  خسروانی،  مهدی  ترجمٔه  نقادانه(،  تفکر  )راهنمای  اندیشیدن  واضح  ژیل،  لوبالن،     12

گمان، تهران، 1393.
13   مایز، چت، آموزش تفکر انتقادی، ترجمٔه خدایاز ابیلی، تهران، انتشارات سمت، 1394.
14   نیل بروان، ام و استیوارت ام. کیلی، راهنمای تفکر نقادانه )پرسیدن سؤال های به جا(، 

ترجمٔه کورش کامیاب، ویراستٔه هومن پناهنده، انتشارات مینوی خرد، تهران، 1394.
15   نووال، استیون، ذهن فریبکار شما )راهنمای علمی برای مهارت های تفکر نقاد(، ترجمٔه اکبر 

سلطانی و مریم آقازاده، تهران، نشر اختران، 1396.
16  هیوز، ویلیام، تفکر نقادانه: مقدمه ای بر مهارت های بنیادی، ترجمٔه علی میرعمادی، نشر 

قلمستان، تهران، 1384.

  جدل
1  پل، ریچارد و لیندا الدر، مغالطه های پر کاربرد )44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث ها( 
)از مجموعٔه راهنمای اندیشه ورزان(، ترجمٔه مهدی خسروانی، نشر نو و نشر آسیم، تهران، 1396. 
ترجمٔه دیگری از این کتاب با عنوان »مغالطات )هنر فریب و نفوذ ذهنی(« نیز توسط اکبر سلطانی و 

مریم آقازاده، توسط انتشارات شهرتاش در سال 1395 منتشر شده است(.
پیروزی در هنگامی که شکست  برای  هنر همیشه برحق بودن )38 راه  آرتور،  2  شوپنهاور، 

خورده اید(، ترجمٔه عرفان ثابتی، ققنوس، تهران، 1385.

  پارادوکس های منطقی
دوازده رساله در پارادوکس دروغگو )دشتکی،  1  فرامرز قراملکی، احد، مقدمه بر کتاب 

دوانی، خفری و بخاری(، تهران، مؤسسٔه پژوهشی حکمت و فلسفٔه ایران، 1386.
2  کوهن، مارتین، 101 مسئلۀ فلسفی، ترجمٔه امیرغالمی، تهران، نشرمرکز، 1381.

دو خطا در عنوان این کتاب وجود دارد، ترجمٔه راضیه سلیم زاده،  3  مارتین، رابرت ام، 
تهران، انتشارات ققنوس، 1395.

4  موحد، ضیاء، »پارادوکس ها«، منتشر شده در کتاب از ارسطو تا گودل )مجموعه مقاله های 
فلسفی ــ منطقی(، انتشارات هرمس، تهران، 1382.
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  روش جدید بررسی اعتبار قیاس )مربوط به درس هشتم(
در توضیحات درس هشتم، شانزده منبع به زبان فارسی دربارٔه روش جدید اعتبار قیاس معرفی 

شده اند. در اینجا تنها به مواردی که جهت مطالعٔه دبیران مفید هستند اشاره می شود: 
1  پاپکین، ریچارد، کلیات فلسفه، ترجمٔه سیدجالل الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت، 

1367، ص354ــ357.
2  شیروانی، علی، آشنایی با منطق، قم: انتشارات دار العلم، 1378، ص164ــ171.

3  خندان، علی اصغر، منطق کاربردی، تهران: انتشارات سمت، 1379، ص153.
4  ذکیانی، غالمرضا، »روش های جدید برای تشخیص ضروب منتج و عقیم قیاس )1(«، رشد 

آموزش معارف اسالمی، شمارٔه 42، پاییز 1379، ص28ــ30.
مبانی منطق و روش شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس،   ، اللّهٰ 5   نبوی، لطف 

1384، ص110.
6  ذکیانی، غالمرضا، هنر استدالل )روشی نو در آموزش منطق(، تهران: رویش نو، 1386، 

ص34.

 فهرست مطالب ارجاع شده به سایر کتاب های درسی 
ارتباط  برقراری  و  دانش آموزان در سال های مختلف تحصیلی  به سایر درس های  ارجاع  شیوه 
عرضی و طولی میان کتاب منطق و سایر کتاب ها، روشی برای تثبیت مطالب در ذهن دانش آموزان و 

نشان دهندهٔ کاربردی بودن منطق و وسعت کاربرد آن در علوم مختلف است.
در اینجا فهرست مطالبی که در کتاب منطق به سایر کتاب های درسی ارجاع داده شده است درج 

شده است: 
)1( ص6 کتاب منطق )رواقیان(

مطالب مربوط به رواقیان در کتاب فلسفٔه پایٔه یازدهم
)2( ص9 کتاب منطق )استدالل(

دانش آموزان با مفهوم استدالل در ریاضی پایٔه نهم آشنا هستند. این مطلب در کتاب درسی منطق 
اشاره نشده است ولی برای درس اول دانستن آن مفید است. 

)3( ص21، تمرین2 )جناس(
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درس هفدهم کتاب علوم و فنون ادبی )1( پایٔه دهم 
)4( ص25، بخش »نسبت های چهارگانه و مجموعه ها« )مجموعه ها(

بخشی از کتاب ریاضی پایٔه نهم )مبحث مجموعه ها( 
)5( ص26، پاورقی )روش طبقه بندی صحیح(

مبحث »کلید شناسایی دو راهی« در کتاب علوم تجربی پایٔه نهم
)6( ص32، پاورقی )اسامی ماه های سال(

بخشی از کتاب تاریخ )1( پایٔه دهم 
)7( ص40، تمرین5 )کُنش(

درس کنش در کتاب جامعه شناسی )1( پایٔه دهم 
همچنین جهت بحث آمار کتاب ریاضی و آمار )1( پایٔه دهم به ضمیمٔه 11 مراجعه نمایید.

)8( ص48، استقرا و علوم تجربی )علوم تجربی(
با کتاب فلسفه مبحث اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت مرتبط است.

)9( ص53، پاورقی )ابطال دور(
بخشی از کتاب فلسفه پایٔه دوازدهم 
)10( ص54، پاورقی )فنون اقناع(

فصل هفتم از کتاب تفکر و سواد رسانه ای با عنوان فنون اقناع 
)11( ص55، تمرین1 )طوطی و بقال(

فصل چهاردهم کتاب فارسی )1( پایٔه دهم 
)12( ص56، تمرین 4 ؛ ص40، تمرین5 )آمار(

فصل چهارم از کتاب ریاضی و آمار )1( پایٔه دهم 
)13( ص103، پاورقی )تصمیم گیری منطقی(

بخشی از کتاب تفکر و سبک زندگی پایٔه هشتم )مشترک دختران و پسران( 
)14( فصل نهم )قیاس استثنایی(

در کتاب ریاضی و آمار )2( پایٔه یازدهم انسانی مبحث منطق جدید و قیاس استثنایی به زبان منطق 
جدید مطرح شده است.
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 منابع کتاب راهنمای دبیران  
به جز برخی از منابع پیشنهاد شده در فهرست صفحات قبل که در تدوین این کتاب مورد استفاده 

قرارگرفته اند، و نیز منابع ذکر شده در انتهای کتاب درسی، از منابع زیر استفاده شده است:
1  ارونسون، الیوت، روان شناسی اجتماعی، ترجمٔه دکتر حسین ُشکرکن، تهران، انتشارات 

رشد، 1382.
2  ابن سینا، منطق المشرقیین، منشورات مکتبة آیة الله مرعشی النجفی، قم، 1405ق.

3  خوانساری نامه )شرح احوال، آثار و مجموعه مقاالت استاد فقید دکتر محمد خوانساری(، به 
کوشش احمد کتابی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.

4  فرامرز قراملکی، احد، جستار در میراث منطق دانان مسلمان )مجموعه مقاالت(، پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1391.

5  فرامرز قراملکی، احد، مقدمه بر کتاب التنقیح مالصدرا، تصحیح غالمرضا یاسی پور، تهران، 
بنیاد حکمت اسالمی صدرا، 1378.

، منطق تطبیقی، انتشارات سمت، تهران، 1395. 6  فالحی، اسداللّهٰ
تهران،  پور،  علی  مهدی  نگارش:  و  تحقیق   ،)1( اشراق  حکمت   ، یداللّهٰ سید  پناه،  یزدان    7

انتشارات سمت، 1389.
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