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دانش آموزان عزیز
سالم بر شما 

توانایی ما بر فکرکردن، شاید بزرگ ترین نعمتی است که خداوند وجود ما را با آن سرشته است، توانایی بی پایانی که نهایتی 
برای آن نیست. هر انسانی خواه ناخواه می اندیشد و اندیشه هایش را به عمل در می آورد، اّما تالش برای شکوفا کردن این توانایی 
و رسیدن به انسانی »متفکر« و »اندیشمند« بهترین تالش و ارزشمند ترین کار است. از این روست که زیباترین نوع بندگی خداوند 

»تفکر« شمرده شده وفرموده اند:
»هیچ بندگی ای مانند تفکر نیست«١

انسان متفکر، انسانی در مسیر سعادت و جامعه ی متفکر، جامعه ای در مسیر پیروزی و سربلندی است. 
و  با مسئله ها، کاهش خطاهای فکر   به فکر کردن در هنگام روبروشدن  تفکر، عادت  تمرین مهارت  برای  درس منطق، 
رسیدن به تصمیم گیری های درست تر در طول زندگی است. به همین جهت از شما می خواهیم در طول سال تحصیلی به نکات زیر 

توجه کنید:
١ــ هدف اصلی خود در این درس را رسیدن به سطح باالتری از مهارت تفکر قرار دهید.

2ــ برنامه ریزی درسی خود را در راستای این هدف تنظیم نمایید. تمرین قواعد منطقی، بهترین روش برای رسیدن به 
مهارت های برتر تفکر است. به جای حفظ کردن مطالب، وقت خود را صرف تمرین کنید و از همکاری دوستان خود در این زمینه 

بهره بگیرید.
3ــ آموزش درس باید در فضایی فعال، پویا و با مشارکت و همکاری شما اتفاق بیفتد. فعالیت و مشارکت شما در هنگام 
تدریس سبب تقویت مهارت فکرکردن می شود. به همین جهت در متن هر درس تعدادی فعالیت پیش بینی شده که به صورت گروهی 
فعالیت ها  این  انجام  به  مستمر  نمره ی  از  بخشی  می گردد.  ارائه  دبیر  به  آن  نتایج  و  می شود  انجام  تدریس  هنگام  در  انفرادی،  یا 

اختصاص دارد.
4ــ تمرین های پایان درس را با دقت کافی و با بهره مندی از توانایی خود انجام دهید. هم چنین از دوستان خود برای 

طراحی تمرین های دیگر کمک بگیرید تا با انجام پیوسته ی تمرین ها به توانایی الزم در این درس برسید.
5ــ فعالیت هایی که در داخل هر درس با عنوان هایی مانند »بررسی«، »تأمل« و »نمونه یابی« آمده، باید در هنگام تدریس 
دبیر، توسط شما دانش آموزان انجام شود. زیرا این فعالیت ها قسمتی از درس محسوب می شوند و درس، بدون این فعالیت ها 

کامل نیست. 
ـ آن دسته از فعالیت های داخل متن درس که با عالمت ستاره مشخص شده اند، فقط برای فعالیت کالسی در هنگام  6 ـ
تدریس است و نباید در ارزشیابی پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها مورد سؤال قرار گیرند. البته در ارزشیابی مستمر تأثیر 

دارند. 
ـ ارزشیابی شما دارای دو بخش »مستمر« و »پایانی« است. ارزشیابی مستمر از اهمیت خاصی برخوردار است و شامل  7 ـ

موارد زیر می شود: 
الف ــ توانایی پاسخ به سؤال های دبیر از درس.
ب ــ توانایی در انجام فعالیت های داخل درس.
ج ــ توانایی در انجام تمرین های پایان هر درس.

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

خداوند یار و نگهدارتان باد

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

انسان و تفکر 

مخلوق خدای  برترین  و  آفرینش  گل سرسبد  که  است  مشهور  و  هستیم  انسان  ما 
مهربانیم. اّما چرا؟ آیا تاکنون اندیشیده اید که چرا به این مقام رسیده ایم؟ یا می توانیم برسیم؟ 
برخوردار شده ایم؟  از چنین جایگاهی  که  داریم  عالم  مخلوقات  دیگر  با  هایی  تفاوت  چه 
پاسخ های گوناگون و متفاوتی به این سؤال داده شده است. برخی عمل و رفتار انسان ها 
را مالک این برتری می دانند و گروهی قدرت تفکر او را و بعضی نیز به عوامل دیگر اشاره 

کرده اند. 
اما مالکی که همواره در طول تاریخ تکرار شده و عمومیت یافته، مالک برتری انسان، 
قدرت تفکر و اندیشه  است که معمواًل در کتاب های منطقی و فلسفی از آن به »نطق« یاد 
می کنند. مقصود از نطق، در این جا، سخن گفتن نیست، بلکه مقصود، تفکر و تعقل است 
که در سخن گفتن تجلی می کند و خود را نشان می دهد. پس اگر ارسطوئیان1 گفته اند که 
انسان »حیوان ناطق« است، خواسته اند جایگاه رفیع اندیشه را در ساختار وجود انسان 

نشان دهند. 

 بررسی
نظر شما در این باره چیست؟ چه معیاری را برای برتری انسان پیشنهاد  ٭ 

می کنید؟ در این باره با دوستان خود مشورت کنید و نظر خود را ارائه دهید .

وجود ما آمیخته ای از روح و جسم است. هر کدام از این دو براساس قوانینی خاص 
تفکر مهم ترین  قانونمند است.  فعالیت هردو هدف دار و  فعالیت می کنند. در عین حال، 
1ــ ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان در سده ی چهارم قبل از میالد است. وی را »معّلم اّول« نیز می نامند. در 

تاریخ فلسفه، به کسانی که مبانی اصلی فلسفه ی ارسطو را پذیرفته اند، ارسطوئیان می گویند.
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توانیم  می  تنها  ما  است.  تفکر  دنیای  بر  حاکم  قواعد  منطق،  و  است  انسان  روح  فعالیت 
این قوانین را کشف کنیم و با تأکید بر آن ها سریع تر، بهتر و دقیق تر بیندیشیم. یعنی ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم موجودی متفکر هستیم، فکر می کنیم و با فکر کردن کارهای خود 

را انجام می دهیم. نقش دانش منطق بهره برداری بهتر از این فرایند طبیعی است. 

تأمل 
٭ فعالیت قبلی را از خاطر بگذرانید. آیا هنگام فکر کردن، به قاعده و قانون 
و  قاعده  بدون  یا  دادید  نظر  و  کردید  فکر  قاعده  با  آیا  داشتید؟  توجه  خود  تفکر 

قانون؟ 

نبینید.  را  چیزی  توانید  نمی  می کنید،  باز  را  چشمانتان  وقتی  کنید؛  دقت  خوب 
چشم به طور طبیعی می بیند، قلب بدون تصمیم گیری شما کار می کند، سایر اعضای بدن 
انسان نیز همین طورند. این گونه نیست که ما اراده کنیم و پس از آن ببینیم یا قلبمان بتپد. 
پس جسم ما کارکرد طبیعی خود را دارد. حال نقش علم و دانش در شناخت بدن و 
کارکرد آن چیست؟ آیا چون ما به بعضی از اعضای بدن خود علم داریم و طرز کار آن ها 
را می دانیم، آن ها این گونه فعالیت می کنند؟ یعنی اگر آن آگاهی را نداشته باشیم بدنمان 
تواند  می  تنها  ما  آگاهی  و  دانش  نیست.  از دست می دهد؟ مسلمًا چنین  را  کارکردش 
البته یک پزشک قادر است در محدوده ی  به استفاده بهتر از این اعضا منجر گردد. 
نگه  لم  آن را سا بدن خود استفاده کند و  از اعضای  بهتر  هایی که کسب کرده،  آگاهی 
ایجاد  آن  کار  در  ملی  عوا چه  بفهمیم  وانیم  ت می  بدانیم،  را  لب  ق ار  ک طرز  قتی  و دارد. 
مشکل می کنند، چه غذاها و موادی برای آن مفید هستند، چرا به مشکالت قلبی دچار 
می شویم و اگر دچار شدیم چگونه با آن ها برخورد کنیم. پس شناخت قلب و طرز کار آن 
و نیز شناخت عوامل مؤثر در بهبود کار قلب یا اختالل در آن، تنها باعث استفاده ی بهتر 
از این عضو می شود. در مقایسه با این عضو جسمانی، ذهن انسان هم در چهارچوب 
قوانینی فعالیت می کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، و چه بدانیم و چه ندانیم ذهن با 
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به  تفکر ضوابطی دارد که ذهن،  این  ندارد.  تفکر  اندیشه کردن زنده است و کاری جز 
طور طبیعی آن را رعایت می کند. کشف این ضوابط و نشان دادن کاربرد آن ها در تفکر 
و این که چه عواملی باعث تسریع و بهبود تفکر و چه چیزهایی باعث کندی و نارسایی 

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

علم منطق، دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند 
تا انسان با آگاهی از طرز کار ذهن، بهتر از آن استفاده نماید. 

بدین ترتیب، منطق برنامه ای نیست که یک دانشمند، بسازد و به دیگران بگوید این 
گونه فکر کنید و با این روش بیندیشید. منطق، فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می کند و 
همین آشنایی، ما را در درست اندیشیدن یاری می نماید و مانع بروز برخی اشتباهات، در 

هنگام تفکر می گردد. 

منونه یابی 
٭ آیا می توانید نمونه هایی از اشتباهاتی را که در هنگام فکر کردن و اظهار 

نظر درباره ی یک مسئله برایتان پیش آمده، ذکر کنید؟ 
چه راه حّلی برای کاستن از این اشتباهات به نظرتان رسیده است؟ 

از این رو می توان گفت منطق از ذات انسان سرچشمه می گیرد و هیچ کس ابداع کننده ی 
آن نیست، همان طور  که هیچ انسانی عامل و ابداع کننده ی طرز کار قلب نمی باشد. بنابراین 
نمی توان ارسطو را ابداع کننده ی منطق دانست، کاری که آن فیلسوف بزرگ انجام داد این 
بود که طرز کار خدادادی ذهن را کشف کرد، مدّون نمود و به دیگران نشان داد که ذهن 
چگونه فعالیت می کند، چه طور به اشتباه می افتد و چگونه می توان برخی از این اشتباهات 
را جبران کرد. بنابراین او کاشف قواعد منطق است نه طراح آن، همان طور که نیوتن کاشف 

جاذبه است، نه سازنده ی آن. 
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مترین
1ــ مالک برتری انسان به سایر موجودات چیست؟ 

٢ــ توضیح دهید که مقصود از »نطق« چیست؟ 
3  ــ استفاده از علم منطق چه نتایجی به دنبال دارد؟ 

ارتباط  از مطالب ستون سمت چپ  با کدام یک  ـ مطالب ستون سمت راست  ٤ـ
دارد؟ 

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

ج ــ مهم ترین فعالیت روح انسان است.                          ج ــ بهره برداری بهتر از 
فرایند تفکر 

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

تکمیل کنید:
الف ــ منطق ............ بر دنیای تفکر انسان است. 

ب ــ تفکر ضوابطی دارد کشف این ضوابط به ........... مربوط است. 
ج ــ آنچه سبب تمایز انسان از سایر مخلوقات پیرامون او می شود، قدرت .......

است. 
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درس دوم 

چگونه تعریف می کنیم؟

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

و به چه کاری تفکر می گوییم؟ 

طرح سؤال

٭  پیش از ورود به بحث، به  کتاب علوم تجربی پایة نهم خود مراجعه نمایید 
و دو سؤال طرح کنید که با کلمه ی »چیست« پایان پذیرد و دو سؤال طرح کنید  که 

با کلمه ی »چرا« آغاز شود. سپس پاسخ هر سؤال را هم خودتان بدهید. 
١ـ .........................................................
............................................................
٢ـ ........................................................

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

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

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

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

............................................................
.
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تفکر، برای رسیدن به دانش و شناخت است. انسان، فکر می کند و با فکر کردن به 
شناخت های جدید می رسد و علم خود را توسعه می دهد. علم در اصطالح منطق به دو 

دسته ی کلی تقسیم می شوند:
١ــ تصور: مانند تصور ما از مثلث، دایره، انسان، درخت و مانند آن. در هنگام 
تصور یک مفهوم، کاری نداریم که آن مفهوم واقعیت دارد یا ندارد؛ در این حالت به همان 
تصور می اندیشیم و درباره ی واقعیت داشتن یا نداشتن آن یا ارتباط آن با سایر موجودات 
سخنی و جمله ای نمی گوییم. البته می توانیم بپرسیم که آن مفهوم چیست و چه معنایی دارد. 
کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم و یک تصور انجام می دهیم، »تعریف« 

نام دارد؛ مثاًل می پرسیم: مثلث چیست؟ 
با فکر کردن به این نتیجه می رسیم که: مثلث، شکل سه ضلعی است. پس مفهوم 

»مثلث« به کمک دو مفهوم »شکل« و »سه ضلعی« تعریف می شود.
ـ تصدیق: مانند: »خورشید در مرکز منظومه ی شمسی است«، »جهان طبیعت  ٢ـ
همواره در تغییر است« و »عدد چهار از عدد پنج کوچک تر است.« همان طور که می بینید، 
در تصدیقات، حکم و قضاوت وجود دارد.1 گاهی به جای کلمه ی »تصدیق«، از کلمات 

دیگری مانند »قضیه« و »جمله« نیز استفاده می کنیم. 
انسان برای رسیدن به یک تصدیق جدید، باید تفکر کند. این حالت از تفکر »استدالل« 

نامیده می شود.
پس انسان در فعالیت فکری خود، یکی از دو کار زیر را انجام می دهد: 

یا یک مفهوم را »تعریف« می کند.  
یا برای رسیدن به یک حکم و تصدیق و قضیه، »استدالل« می نماید. 

پس باید به حقیقت و ماهیت »تعریف« و »استدالل« توجه کنیم. ارسطو کشف کرد 

1ــ ابونصر، محمد فارابی، حکیم عالیقدر مسلمان برای اّولین بار تقسیم بندی علم به تصور و تصدیق را بیان 
کرد و مورد قبول حکیمان و منطق دانان پس از وی قرار گرفت.
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یا برای این است که  که تمام فعالیت های ذهن بشر، علی رغم گستردگی و پیچیدگی آن، 
تصورات مجهول را با اندوخته های تصوری اش روشن کند و یا برای آن است که احکام و 
قضایا را آن گونه سازماندهی نماید که به نتایج جدید برسد. اّولی »تعریف« و دومی »استدالل« 
است. مباحث علم منطق در تشریح همین دو کارکرد اصلی است. خطا هم در همین دو 
کار رخ می دهد. پس اگر می گوییم هدف منطق آن است که شیوه ی درست اندیشیدن را به 
ما بیاموزد، به معنی آن است که درست تعریف کردن و درست استدالل کردن را نشان دهد. 

اکنون به توضیح بیشتر هرکدام می پردازیم: 

تعریف 
هنگامی که چیزی را تعریف می کنید، چه کاری را انجام می دهید؟ 

اگر به ذهن خود مراجعه کنید، و با هوشیاری موضوع را پیگیری نمایید، خواهید 
دید که ذهن، با قواعدی خاص، عمل تعریف را انجام می دهد.

از شما می پرسد که مستطیل چیست؟  برادر کوچک ترتان  یا  کنید خواهر  فرض 
و  کنید  استفاده  داند  می  او  که  تی  کلما و  مفاهیم  از  ه  ک این  جز  ندارید  ای  چاره  شما 
مستطیل را برایش توضیح دهید. به طور مثال، خواهید گفت مستطیل یک شکل چهار 
ضلعی است که اضالع آن دوبه دو با هم مساوی و موازی اند. شاید باز هم ادامه دهید 
و برخی اوصاف دیگر را هم اضافه کنید، مثل این که بگویید هر چهار زاویه مستطیل 
قائمه است. به نظر می رسد با این توضیحات، خواهر یا برادر شما معنای مستطیل را 

دریابد. 
حال کمی جلوتر بروید. فرض کنید دبیر جامعه شناسی از شما بپرسد گروه چیست؟ هر 
کدام از شما تعریف خود را بیان می کند و سرانجام به این نتیجه می رسید که »گروه، اجتماعی 
از افراد است که با زندگی کنار هم هدف واحدی را دنبال می کنند«. با این کار، مفهوم گروه 

برای شما روشن می شود. 
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منونه یابی
٭ به کتاب های درسی خود مراجعه کنید و سه عبارت را که نشان دهنده ی 

تعریف  یک مفهوم هستند، استخراج نمایید. 
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................

نمونه ی  مفهوم،  یک  شناساندن  برای  گاهی  می گوییم:  بحث  شدن  تر  روشن  برای 
خارجی و مصداق آن را به مخاطب نشان می دهیم. مثاًل کسی که نمی داند »سیب« »یا لوح 
فشرده« چیست، یک سیب یا لوح فشرده تهیه می کنیم و به او نشان می دهیم. او با دیدن سیب 
یا لوح فشرده خواهد دانست که منظور از کلمه ی »سیب« و »لوح فشرده« چه بوده است. 
گاهی در آزمایشگاه و با ابزار آزمایشگاهی چیزی را به دیگری می شناسانیم، مثاًل میکروب 
را در آزمایشگاه و با دستگاه میکروسکوپ به او نشان می دهیم؛ این یک راه شناختن است. 
راه دیگر شناختن، این است که با استفاده از قواعد تفکر و به کمک مفاهیمی که قباًل شناخته 
است، مفهوم جدیدی را به دیگری بشناسانیم و او را نسبت به آن مفهوم آگاه گردانیم؛ مانند 
همان کاری که در فهماندن معنای مستطیل انجام شد. در آن جا، شما از کلمات و مفاهیمی 
چون »شکل«، »چهار«، »ضلع« و مانند آن ها استفاده کردید و موفق شدید به هدفتان برسید. 
این یک راه بسیار مهم و پر استفاده در زندگی ماست که همواره از آن بهره می بریم. عمل 
تعریف، اختصاصی به مراحل اولیه ی زندگی ما ندارد، بلکه ما تا آخر عمر و به دفعات فراوان 
از این توانایی ذهن استفاده می کنیم و در هر دوره متناسب با آگاهی و دانش خود، مفاهیم 
جدیدتری را به کمک تعریف درمی یابیم و دانش خود را توسعه می دهیم. هر رشته ی علمی نیز 
دارای اصطالحات و مفاهیم مخصوص به خود است که آشنایی و تعریف آن مفاهیم دروازه ی 

ورود به آن علم است. 
در علم منطق، به مفهومی که می خواهیم آن را تعریف کنیم، »ُمَعرَّف« و به آن مفاهیمی 

که به کمک آن ها تعریف می کنیم، »ُمَعرِّف« می گویند. 



9

قواعد تعریف 
حال بیایید کاری را که ارسطو کرد، شما هم انجام دهید. او تالش کرد تا طرز کار 
طبیعی ذهن در هنگام تعریف کردن را شناسایی کند و قواعد آن را به دست آورد. او کشف 

کرد که ما در موقع تعریف کردن قواعد زیر را رعایت می کنیم:
1ــ از مفاهیم و کلماتی استفاده می کنیم که برای مخاطب )ولو این مخاطب خودمان 
باشیم( روشن باشد. به هیچ وجه نمی توانیم کلماتی را به کار ببریم که از آن چه قصد تعریفش 

را داریم )معرَّف( مبهم تر باشد. 
باشد. در  ارتباط داشته  ما  با مفهوم مجهول  که  کنیم  استفاده می  مفاهیمی  از  ٢ــ 

تعریف، نمی توان از مفاهیم بی ارتباط بهره برد. 
3ــ مفاهیمی که در تعریف به کار می بریم، به گونه ای هستند که همه یا بخشی از محتوای 
درونی، یعنی حقیقت و ماهیت مفهوم مجهول رادربر می گیرند. درغیر این صورت، هرگز 

نمی توانیم تعریف دقیقی ارائه دهیم و مجهول خود را روشن نماییم. 
٤  ــ در ترکیب مفاهیم و تصورات، به طور طبیعی، به گونه ای عمل می کنیم که از 

مفاهیم و کلمات   عام و کلی تر شروع می کنیم و به مفاهیم جزئی تر می رسیم.
ف« می گذاریم،   باید  ٥ــ مجموعه ی کلماتی که با هم ترکیب می کنیم و نام آن را »معِرّ
به  گونه ای باشد که به طور کامل همه ی افراد و مصادیق مجهول ما را دربر بگیرد، نه این که  
فقط بعضی از مصادیق مجهول را شامل شود. همچنین باید به گونه ای باشد که افراد و 

مصادیق بی ارتباط را دربر نگیرد. یعنی تعریف ما باید جامع و مانع باشد.

بررسی و نقد 
در  که  نمایید  مشخص  و  کنید  بررسی  و  نقد  را  انسان  از  یر  ز عاریف  ت ٭  

کدام یک از تعاریف، قواعد پنج گانه در آن ها رعایت نشده است. 
١ـ حیوان سخنگو )براساس فکر سخن می گوید(  

٢ـ حیوان متفکر 
٣ـ حیوان ضاحک 

٤ـ حیوان راست قامت
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بار دیگر به مثال مستطیل توجه نمایید: 
آن هنگام که شما قصد کردید برای خواهر یا برادر کوچک ترتان مفهوم مستطیل را 

روشن کنید، بدون آن که بدانید، از این قواعد تبعیت کردید، بدین صورت که: 
1ــ از کلماتی مثل »شکل«، »چهار« و »ضلع« استفاده کردید که او معانی آن ها را 

می دانست  اگر هم نمی دانست مجددًا همین مفاهیم را با مفاهیم ساده تر توضیح  داده اید.
٢ــ از مفاهیمی مثل »انحنا«، »رنگ«، »اندازه« و بسیاری مفاهیم دیگر که ارتباطی 
با حقیقت مستطیل ندارد و مخاطب را از مستطیل دور می کند و او را سردرگم می نماید، 

بهره نبردید.
3ــ از مفاهیمی بهره بردید که حداقل بخشی از حقیقت و ماهیت مستطیل را نشان 
دهد. مفاهیمی مثل »شکل« و »ضلع«، همان مفاهیمی هستند که اساسًا مستطیل از آن ها 
ساخته شده است. مفاهیم دیگری هم بودند که گرچه نشان دهنده ی مستطیل بودند، ولی از 
درون و حقیقت مستطیل سخن نمی گفتند، به همین جهت شما تنها از بعضی استفاده کردید 

و بعضی را کنار گذاشتید.1
٤  ــ باز هم به طور طبیعی از مفهومی چون »شکل« شروع کردید که گسترده ترین مفهوم 
در ارتباط با مستطیل است و شامل همه اشکال، مثل مثلث، مربع و لوزی هم می شود و بعد 
مفهوم »چهار ضلعی« را به آن اضافه کردید و بدین ترتیب قدری از گستردگی و عمومیت 
آن کاستید. اگر چه با این کار مثلث و دایره را کنار گذاشتید، اّما همچنان شکل هایی مانند 
با اضافه کردن مفهوم  اّما  مربع، ذوزنقه و ... در محدوده ی تعریف شما قرار داشتند. 
»اضالع دو به دو موازی«، شکل هایی مانند ذوزنقه را حذف کردید... تا باالخره به جایی 

رسیدید که تعریف شما فقط و فقط بر مفهوم مستطیل منطبق باشد. 
٥ــ از مجموعه ی کلماتی کمک گرفتید که وقتی در کنار هم قرار گرفتند و با هم 
ترکیب شدند، فقط معنای مستطیل را می رساند، نه بیش تر، نه کم تر. یعنی محصول کار شما 

1ــ در درس های بعد خواهید خواند که در هر تعریفی باید از مفاهیم درونی استفاده شود. ولی از مفاهیم بیرونی 
گاهی استفاده می شود و گاهی نمی شود.
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فقط بر مستطیل منطبق شده است و شکل های دیگر، مانند لوزی و مثلث را بیرون کرده و 
همه ی انواع و اقسام مستطیل را دربرگرفته است. 

با کسب این موفقیت، سؤالی برای شما پیش می آید و آن این که: چرا  نمی توانیم 
برای همه ی اشیاء، مانند مستطیل و مثلث و انسان،  به آسانی تعریف دقیق و روشن ارائه  
کنیم؟ چرا مثاًل در تعریف مفاهیمی مثل »کشور«، »زندگی« و »انسانیت« به مشکالتی برخورد 

می کنیم؟ 
علت اصلی مشکل بودن تعریف های این قبیل مفاهیم، پیچیدگی آن ها و برداشت های 
مختلفی است که انسان ها از این قبیل مفاهیم دارند. تسلط بر قواعد منطق و تمرین و تجربه 
در به کارگیری آن ها سبب می شود که انسان بتواند به تدریج به تعریف های نسبتًا جامعی 

برای این مفاهیم هم برسد. 
پس، با توجه به مباحث گذشته، شرایط یک تعریف درست عبارتند از:

1ــ روشن تر بودن معرِّ ف از معرَّف 
ف( با معرَّف ٢ــ مرتبط بودن مفاهیم به کار رفته در تعریف )معِرّ

3 ــ استفاده از حداقل یک مفهوم درونی در تعریف 
٤ــ استفاده از مفاهیم کلی تر و رسیدن به مفاهیم جزئی تر

ف با معرَّف یا جامع و مانع بودن تعریف ٥ ــ مساوی بودن معِرّ
آن چه علم منطق در بخش تعریف بر عهده دارد تبیین همان پنج قاعده است؛ تعریف و 
تبیین اشیاء هرگز بر عهده ی خود منطق نیست و اگر منطق دانان پای خود را از قلمرو علم 
منطق فراتر نهاده و به تعریف انواع مفاهیم پرداخته اند، از باب آموزش بوده و برای این کار، از 

علوم دیگر مانند ریاضیات و طبیعیات و طب و نجوم کمک گرفته اند.
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مترین 
1ــ اگر بخواهید مفاهیمی مثل »آب«، »مثلث« و »خانواده« را برای افرادی تعریف 
کنید، از چه مفاهیمی و چگونه استفاده می کنید؟ تعریف های خود را با تعریف های دوستانتان 

مقایسه کنید و نقاط قوت و ضعف هر کدام را بنویسید. 
٢ــ به نظر شما تعریف های زیر درست اند یا غلط؟ چرا؟ نتیجه بررسی را با دبیر خود 

در کالس در میان بگذارید. 
الف ــ مربع شکلی است که چهار ضلع مساوی دارد. 

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

3ــ از بعضی اعضای خانواده ی خود تعریف مفاهیمی مثل آب، زمین، عدد ٤ ومثلث 
را بپرسید و تعریف آن ها را یادداشت کنید و نکته های درست و غلط آن ها را شناسایی 

نمایید و با شرایط یک تعریف درست تطبیق دهید. 
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درس سوم 

تعریف و دنیای مفاهیم 

تا این جا خوب به یاد داریم که هدف اّول منطق، بیان قواعد »تعریف«، یعنی چگونگی 
از  تعریفی  هر  در  ذهن  که  دانستیم  هم چنین  است.  مجهول  مفاهیم  شناساندن  و  شناختن 
تعدادی مفاهیم آشنا استفاده می کند تا به شناخت مفهوم مجهول برسد. اکنون سؤال این 

است که: 
کدام دسته از مفاهیم قابلیت استفاده در تعریف را دارند؟ 

این دسته از مفاهیم چه رابطه ای با یکدیگر برقرار می کنند؟ 
برای رسیدن به پاسخ این سؤال ها به مباحث زیر می پردازیم: 

کلی و جزئی
به مفاهیم زیر توجه کنید: 

تهران، حافظ، معلم، انسان، عدالت، شکل سه ضلعی ، قله ی دماوند، خلیج فارس، 
شعر، سلمان فارسی، تضاد ، دیو، مثلث، عبرت، وحی، کتاب درسی، سینما، مسجد، مشهد، 

دایره، کره، لباس، سفید، حیوان، آب، گربه، مسلمان، حیوان ناطق، کتاب 

این مفاهیم را می توان  از جنبه های گوناگونی با یکدیگر مقایسه کرد و در دسته بندی های 
مختلفی قرار داد. یکی از این دسته بندی ها، تقسیم بندی مفاهیم به »جزئی« و »کلی« است. 
مفهوم جزئی آن است که فقط بر یک مصداق و یک فرد منطبق می شود و فرض افراد 
متعدد برای آن محال است. مفهوم کلی آن است که قابلیت آن را دارد که بر مصداق های 

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

مفهومی داشته باشیم که هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد. 
آیا می توانید در میان مفاهیم قبل، یک نمونه از مفهوم کلی را بیابید که مصداقی در 

خارج نداشته باشد؟ 
حال اگر به درس قبل مراجعه کنیم، متوجه خواهیم شد که در تعریف های خود از 
مفاهیم جزئی استفاده نکرده ایم. زیرا مفاهیم جزئی قابل استفاده در تعریف نیستند و ذهن 
انسان به طور طبیعی این قاعده را رعایت می کند. پس ما در تعریف های خود همواره از 
مفاهیم کلی کمک می گیریم. به همین جهت بحث ما در منطق متمرکز در مفاهیم کلی است 

و درباره ی آن ها با شما گفت  و گو می کنیم. 

تفکیک 
جدا  جزئی  مفاهیم  از  را  کلی  مفاهیم  و  کنید  نگاه  قبل  جدول  مفاهیم  به 

نمایید. 
١ـ مفاهیم کلی : ...............................................
.............................................................
٢ـ مفاهیم جزئی  : .............................................
.............................................................

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

رخ خواهد داد: 
یعنی  شوند،  منطبق  هم  بر  مصادیق  محدوده ی  نظر  از  مفهوم  دو  است  ممکن  1ــ 
همه ی افرادی که مصداق یک مفهوم هستند، مصداق مفهوم دیگر هم باشند و برعکس؛ 
مثل مفهوم مثلث و مفهوم شکل سه ضلعی. رابطه ی چنین دو مفهومی »تساوی« است. 
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٢ــ ممکن است دایره ی وسعت مصادیق دو مفهوم به گونه ای باشد که همه ی افراد 
مفهوم دوم مصداق مفهوم اّول باشند، اّما فقط بعضی از مصداق های مفهوم اّول، مصداق 
مفهوم دوم باشند. مثل ایرانی و تهرانی که هرفرد تهرانی ایرانی است، اما بعضی از ایرانیان 
تهرانی هستند دو مفهوم »رنگ« و »سفید« نیز این گونه هستند. رابطه ی این دو دسته از 
مفاهیم را »عموم و خصوص مطلق« می نامند. پس مفاهیم »ایرانی« و »رنگ« عام هستند و 

مفاهیم »تهرانی« و »سفید« خاص می باشند. 
3ــ ممکن است دو مفهوم به گونه ای باشند که هر کدام در برخی مصادیق مشترک 
باشند و در برخی دیگر هیچ اشتراکی نداشته باشند؛ مثل دو مفهوم »ایرانی« و »دانش آموز« 
که بعضی ایرانی ها دانش آموز هستند و بعضی نیستند، همچنین بعضی دانش آموزان ایرانی اند 
و برخی نیستند. رابطه ی چنین دو مفهومی را »عموم و خصوص من وجه« نامیده اند. یعنی 

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

و »اسب« این حالت را »تباین« می نامند. 

تطبیق
حالت ،  چهار  این  که  ببینید  کنید.  توجه  دایره   دو  مختلف  حالت  چهار  به  ١ـ 
آن  زیر  در  را  نسبت  آن  نام  است؟  چهارگانه  نسبت های  از  یک  کدام  با  متناسب 

بنویسید. 
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آن ها  میان  از  و  کنید  توجه  آمده،  درس  ابتدای  در  که  کلی  مفاهیم  به  ٢ـ 
برای هر یک از نسبت های چهارگانه چند مورد انتخاب کنید:

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

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

د ـ تباین : ......................................  
..............................................                                                 

ذاتی و عرضی
اگر به دنیای مفاهیم با دقت بیشتری نظر کنیم، رابطه های دیگری را نیز می یابیم. به سه 
مفهوم »مثلث«، »شکل« و »سه ضلعی« نگاه کنید. مفاهیم »شکل« و »سه ضلعی« سازنده ی 
ه ای که »مثلث« معنایی جز »شکل سه ضلعی« ندارد. یعنی  به گون مفهوم »مثلث« هستند، 
هویت و حقیقت »مثلث«، همین »شکل سه ضلعی« بودن است و این دو مفهوم از اجزای 
تشکیل دهنده ی مفهوم »مثلث« هستند. نسبت مفهوم »انسان« به مفاهیم »حیوان« و »متفکر« 
نیز این گونه است که این دو مفهوم سازنده ی مفهوم »انسان« هستند و مفاهیم درونی انسان 
محسوب می شوند؛ همان طور که »شکل« و »سه ضلعی« مفاهیم درونی »مثلث« هستند. به 

این گونه مفاهیم که اجزای درونی یک مفهوم دیگرند، »ذاتی« می گویند. 
حال به رابطه ی »مثلث« با »متساوی االضالع« و »انسان« با »هنرمند« توجه کنید. یک 
مثلث می تواند متساوی االضالع باشد. اّما چنین نیست که اگر صفت متساوی االضالع بودن 
را از مثلث بگیریم، دیگر مثلثی نباشد. یک انسان هم می تواند هنرمند باشد، اّما صفت هنرمند 

بودن از اجزای تشکیل دهنده ی معنای انسان نیست. 
مفاهیمی که صفِت یک مفهوم دیگر قرار می گیرند اّما جزء ذات و حقیقت آن مفهوم نیستند 

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

نسبت های
چهارگانه
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مترین
برای هر کدام از مفاهیم زیر تا جایی که می توانید، مفاهیم درونی )ذاتی( و 

بیرونی مرتبط با آن )عرضی( را نام ببرید: 
١ـ انسان : .................. ٢ـ گربه : ...........................
٣ـ مربع : ...................  ٤ ـ آب  : ...........................

چگونه ذاتی را از عرضی بازشناسیم؟ 
در درس های قبل با ضوابط تعریف کردن آشنا شدیم و دانستیم که در تعریف یک 
مفهوم باید حداقل از یک مفهوم درونی و ذاتی استفاده کرد. پس پیداکردن ذاتیات برای 
دقیق  به طور  را  مفهومی  هیچ گاه  نمی توان  آن ها  بدون  و  تعریف صحیح، ضروری است 
تعریف کرد. اّما این را نیز باید بدانیم که تشخیص مفاهیم ذاتی، در موارد فراوانی بسیار 
دشوار است از این رو منطق دانان تالش کرده اند تا اوصاف و ویژگی های یک مفهوم ذاتی 

را کشف کنند و به دیگران نشان دهند. مهم ترین این اوصاف به قرار زیر است:
1ــ مفهوم  ذاتی از خود ذات و ماهیت، قابل جدایی نیست. یعنی هرگز نمی توان 
یک مفهوم ذاتی را از ذات و ماهیت جدا کرد و در عین حال آن ذات حفظ شود. به طور 
مثال نمی توان متفکر بودن را از تعریف انسان حذف کرد و باز هم حقیقت انسان را حفظ 
نمود. هم چنین نمی توان شکل بودن و سه ضلعی بودن را از مثلث گرفت و باز هم مثلث 
را  انسان  مثال، می توان  به طور  نیستند.  این گونه  مفاهیم عرضی  بماند. در حالی که  باقی 
نیز می توان  نمود و  یا »شاد و خندان بودن« تصور  بودن«  یا »معلم  بودن«  بدون »هنرمند 
مثلث را بدون »متساوی الساقین« یا »قائمه الزاویه« یا »متساوی االضالع« درنظر گرفت و 
تعریف کرد. بنابراین، مفهوم ذاتی از ذات مورد نظر قابل تفکیک نیست. اّما مفهوم عرضی 
قابل انفکاک است. یعنی در هنگام تصور یک ذات، فقط مفاهیم درونی و ذاتی آن درنظر ما 
می آیند و مفاهیم عرضی، بیرون از آن قرار می گیرند، گرچه برخی از مفاهیم عرضی همواره با 

ذات همراهی می کنند و با آن هستند. 
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به طور مثال، شکل و سه ضلعی، ذاتی مثلث هستند و نمی توان مثلث را بدون این 
دو خصوصیت ذاتی فرض کرد. اّما هم چنین می دانیم که مجموع زوایای مثلث همواره 
1٨٠درجه است و هر مثلثی این ویژگی را دارد. در عین حال، در هنگام تعریف مثلث، 

نیازی به تصّور 1٨٠ درجه بودن آن نداریم.
٢ــ وجود ذاتی برای ذات علت نمی خواهد. یعنی همین که آن ذات، بنابر علت خود 
پیدا شود، ذاتی هم پیدا می شود و جزء آن است و برای پیدایش نیاز به علت دیگری ندارد. 
مثاًل معلمی در کالس و پای تابلویی ایستاده که هیچ چیز روی آن نوشته نشده است. این معلم 
مثلثی را بر روی تابلو رسم می کند. البته این مثلث علت و فاعلی دارد که همان معلم است 
ولی سه ضلعی بودن مثلث علت مستقلی ندارد و در حقیقت رسم مثلث همان و سه ضلعی 
بودن مثلث همان. جسم بودن انسان نیز علتی جز پدید آمدن خود انسان ندارد.هم چنین است 
زنده بودن و قدرت درک و احساس داشتن، که همگی ذاتیات انسان اند و علتی غیر از علت 
خود انسان ندارند. این در حالی است که مفاهیم عرضی علتی غیر از علت خود ذات دارند. 

مثاًل پزشک شدن یا کارگر شدن یک انسان به عللی غیر از علل پیدایش او وابسته هستند.
3ــ مهم ترین وصف مفاهیم ذاتی این است که در مقام فهم و تصور، مقدم بر ذات 
هستند. یعنی محال است شما مفهومی را درک کنید مگر آن که به نوعی ذاتیات آن را قباًل 
فهمیده باشید. به عنوان مثال، اگر شما معنای حیوان و متفکر بودن را ندانید هرگز به معنای 
انسان پی نخواهید برد و لفظ انسان برای شما مبهم خواهد ماند. این است که می گویند 
ادراک  بر  مقدم  ماهیت،  و  ذات  ادراک  اما  است.  ذات  ادراک  بر  مقدم  ذاتی،  ادراک 

مفاهیم عرضی است. هیچ مفهوم عرضی نیست که مقدم بر مفهوم ذاتی درک شود. 

درک و تصور مفاهیم ذاتی  درک و تصور ذات  درک و تصور مفاهیم عرضی
حیوان و متفکر  انسان  نویسنده یا کارگر 

فراموش نکنید که یک مفهوم ذاتی هر سه وصف را با هم داراست و چنین نیست 
از  هیچ کدام  غالبًا  عرضی  مفاهیم  ولی  نه.  را  برخی  و  باشد  ته  داش را  آن ها  از  برخی  که 
را واجدند. مالک سوم هم فقط  و دوم  اّول  ندرت اوصاف  ه  ب و  ندارند  را  این اوصاف 



19

اختصاص به ذاتیات دارد. در عین حال به یاد داشته باشید که در دنیای این اصطالحات 
حبس نشوید. این ها تنها اصطالحاتی هستند برای رسیدن به معانی وگرنه فایده ای نخواهند 
و  نیست  پدیده دستوری  یک  استدالل  و  کردن  تعریف  تأکید شد،  که  همان طور  داشت. 
انسان به طور طبیعی تعریف می کند و در تعریف کردن چه بخواهد و چه نخواهد و چه بداند 
و چه نداند، ذاتیات و عرضیات را به کار می برد. منطق فقط خودآگاهی ایجاد می کند. به 
زندگی خود دقت کنید که چه قدر این کار را ناخواسته و ندانسته انجام داده اید. تعریف، 
کار انسان های باسواد یا دانشمندان نیست، افراد بی سواد و معمولی هم تعریف می کنند و 

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

مترین

ــ هر کدام از مفاهیم ستون، ذاتی یا عرضی مفاهیم مربوط به ردیف هستند. آن ها را 
مشخص کنید.

شربتسیبسنگمثلثلوزیگل سرخاسبمستطیلانسانگربهستون    ردیف

اراده

چهارضلع

سه زاویه

سه ضلع

×××××××جسمانیت
حیوان

مایع

کشاورز

شیهه کشنده
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درس چهارم

اقسام ذاتی و عرضی
)کلیات پنجگانه( 

اقسام ذاتی
به تعریف های زیر توجه کنید: 

   اسب = حیوان شیهه کشنده انسان = حیوان متفکر 
مثلث = شکل سه ضلعی                     سطح = مقدار دوبعدی

که  همان طور  اّما  است.  شده  استفاده  درونی  و  ذاتی  مفاهیم  از  تعریف ها  این  در 
مشاهده می کنید، حیوان که جزئی از مفهوم ذاتی انسان است، ذاتی اسب نیز می باشد و 
اّما  نیز می باشد.  از مفهوم ذاتی مثلث است، ذاتی اشکال هندسی دیگر  شکل که جزئی 
متفکر فقط اختصاص به انسان دارد و شیهه کشنده هم اختصاص به اسب؛ همان طور که 

سه ضلعی بودن نیز اختصاص به مثلث دارد و دوبعدی بودن هم اختصاص به سطح. 
بنابراین برخی مفاهیم ذاتی به بیش از یک ذات اختصاص دارد و مشترک میان چند 

ذات است. این مفاهیم را »جنس« می گویند. 
به عبارت دیگر: جنس دارای اقسام است و می تواند به انواعی تقسیم شود؛ مثاًل 
ببر است و شکل هم  انواعی مانند انسان، اسب، گربه و  می توانیم بگوییم حیوان دارای 

دارای انواعی مانند مثلث و مربع می باشد.
هم چنین توجه کنید که در خارج چیزی که فقط حیوان باشد، وجود ندارد. حیوان 
خارجی یا گربه است یا شیر یا انسان یا دیگر حیوانات. هم چنین چیزی که فقط شکل باشد 
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در خارج موجود نیست. شکِل خارجی یا مثلث است یا مربع و یا اشکال دیگر. 
بار دیگر به تعریف های اّول درس نگاه می کنیم. می بینیم که در میان حیوانات، مفهوم 
تفکر  یعنی  اسب.  به  اختصاص  شیهه کشنده  مفهوم  و  دارد  انسان  به  اختصاص  متفکر 
ویژگی ذاتی انسان است و در حیوان دیگری نیست، همان طور که شیهه کشندگی ویژگی 
ذاتی اسب است و در حیوان دیگری وجود ندارد. در واقع انسان به وسیله ی تفکر از سایر 

حیوانات جدا شده و اسب به وسیله ی شیهه کشندگی. 
به چنین مفهوم ذاتی که اختصاص به یک ذات دارد و او را از ذات های دیگر متمایز 
و جدا می سازد، »فصل« می گویند. فصل یعنی صفت ذاتی متمایز کننده ی یک ذات، از ذات 

دیگر. 
اکنون در می یابیم که وقتی جنس و فصل با هم جمع می شوند، مفهومی را تشکیل 
می دهند که آن مفهوم می تواند در خارج مصداق داشته باشد. مثاًل وقتی مفهوم »حیوان« 
با مفهوم »متفکر« جمع شود، مفهوم »انسان« را می سازد که این مفهوم، دارای مصداق 

خارجی است. چنین مفهومی را که از جنس و فصل تشکیل شده، »نوع« می گویند. 
و  ببر  فیل، شتر،  گربه، سگ، گوسفند،  مانند  گوناگون حیوانات،  انواع  به  وقتی 
انسان نگاه می کنیم، می بینیم که همه در حیوان بودن مشترکند، یعنی جنس همه ی آن ها 
برای خود وصف خاصی دارد که او را از دیگر حیوانات  یکی است ولی هر حیوانی 
جدا می کند. البته شاید نتوانیم فصل هر نوع حیوانی را پیدا کنیم و نتوانیم بفهمیم آن چه 
ویژگی است که مثاًل گربه را گربه کرده و او را از سایر حیوانات جدا ساخته است، ولی 
به حکم عقل می فهمیم که چنین حقیقتی در گربه هست و ااّل با حیوانات دیگر متفاوت 

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

در خود دارد. 
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این سه مفهوم درونی، یعنی جنس، نوع و فصل، ذاتیات نامیده می شوند.
                                                                                                                              

تفکیک و تقسیم
به مفاهیم زیر توجه کنید : 

طوطی،  کرفس،  گندم،  خرما،  منحنی،  خط  گیاه،  انسان،  گنجشک، سگ،  حیوان، 
شکل، ذوزنقه، دایره، خط، خط مستقیم، سیب.

در  را  یک  هر  انواع    سپس  و  کنید  جدا  را  جنس ها  مفاهیم،  این  میان  در 
مقابلشان بنویسید. 

......... ١

 .........٢

.........٣

.........٤

اقسام عرضی
وقتی مفاهیم عرضی یک نوع را بررسی می کنیم، می بینیم که میان آن ها هم تفاوتی 
هست. همه ی این اوصاف در این که بیرون از ماهیت و ذات هستند مشترک اند. اّما برخی 
»عرض  آن ها  به  که  هستند،  نوع خاص  یک  الزمه ی  که  هستند  گونه ای  به  عرضی ها  از 

خاص« می گویند. مثل سه زاویه داشتن برای مثلث و شگفت زدگی برای انسان.
 دسته ی دیگر عرضی هایی هستند که مشترک در چند نوع هستند و اختصاص به نوع 
خاصی ندارند؛ مانند راه رفتن که هم برای انسان و هم برای بسیاری از حیوانات، عرضی 

است. این دسته از عرضی ها را »عرض عام« می نامند. 
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تفکیک و تقسیم
به مفاهیم زیر توجه کنید: 

داشتن،  آرزو  سیاه،  گربه،  سنگ،  انسان،  سفیدی،  گریه کردن،  خندیدن، 
راه رفتن، خوابیدن، آب، شیرین بودن، سرد بودن، سخت بودن، 

اّواًل مشخص کنید که کدام مفهوم برای کدام مفهوم »عرضی« است. 
ثانیًا تعیین کنید که کدام، عرضی خاص است و کدام، عرضی عام است.

جمع بندی:  بدین ترتیب مفاهیم کلی به دو دسته  ذاتی و عرضی تقسیم می شوند که 
هر کدام انواعی به شرح زیر دارند:

        جنس             خاص
کّلی عرضی فصل   کّلی ذاتی 

نوع              عام  

بحث تکمیلی درباره ی مفاهیم درونی )ذاتیات(
جنس  است،  نوع  چند  میان  مشترک  که  درونی  مفهوم  آن  گذشت،  که  همان طور 
نام دارد. مانند حیوان که جنس برای انسان و سایر حیوانات است. حال اگر به مفهوم 
با  حیوان توجه کنیم، می بینیم که خودش نیز دارای یک مفهوم درونی و ذاتی است که 
گیاه و جمادات مشترک است. این مفهوم مشترک، »جسم« می باشد. پس »جسم«، جنس 
حیوان محسوب می شود. این جسم جنس انسان هم هست، اّما جنِس دور و بعید انسان. 
پس می توان نتیجه گرفت که مفاهیم درونی یک نوع، اگر چه در اولین مرحله به دو مفهوم 
ذاتی جنس و فصل تقسیم می شوند، اّما خود جنس دارای سلسله ای از جنس هاست که 
به ترتیب، به دنبال هم می آیند. نزدیک ترین جنس به یک نوع را »جنس قریب« و جنس های 
دورتر را »جنس بعید« می گویند. مثاًل حیوان، جنس قریب انسان است و جسم، جنس 
بعید اوست. البته این سلسله ی اجناس، پیش می رود تا به جایی می رسد که باالتر از آن 
این  در  اولین جنس  به  و  ند  می گوی اجناس  سلسله  فرایند،  این  ه  ب نباشد.  دیگری  جنس 
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مجموعه، » جنس قریب« و آخرین آن ها را »جنس عالی« یا »جنس االجناس« می نامند. 
به نمونه های زیر توجه کنید: 

انسان ←  حیوان ← جسم نمو کننده )نامی( ← جسم ← جوهر
مثلث ← شکل ← مقدار پیوسته ی ثابت ← مقدار پیوسته ←مقدار

٭ ٭ ٭

و  گردیم  برمی  گذشته  به  دیگر  بار  آشنا شدیم،  و عرضی  ذاتی  اقسام  با  که  اکنون 
می گوییم: یکی از کارهای طبیعی ذهن ما تعریف کردن است. هرانسانی، چه بزرگ و چه 
کوچک می کوشد که در تعریف کردن از همین اقسام ذاتی و عرضی کمک بگیرد، بدون 
این که با این اصطالحات آشنا باشد.  فرض کنید برای برادر یا خواهر کوچک خود که 
در سال اّول ابتدایی است، شکالتی می خرید. او شکالت را می خورد و می گوید: چه 
خوشمزه است! از او می پرسید: خوشمزه یعنی چه؟ می گوید: یعنی وقتی آن را می خورم، 
خیلی خوب است. به او می گویید: خوشمزه را به من نشان بده. می گوید: نمی توانم 
نشان بدهم، اگر می خواهی بدانی، خودت بخور. چیزی را که بخوری و خوشت بیاید، 
همان خوشمزه است. کلمه ی »چیز« همان است که در منطق به آن »جوهر« می گویند. 
آن »کیفیت چشیدنی«  به  بدانی، همان است که در منطق  تا  این که گفت خودت بخور 

می گویند. 
آدمی  مادر  می گوید:  معمواًل  چه؟  یعنی  »مادر«  بپرسید  بچه ای  از  اگر  همچنین، 
است که مرا به دنیا آورده. اگر بگویید آدم یعنی چه؟ می گوید: چیزی که راه می رود، غذا 
که  هستند  منطقی  اصطالحات  همان  ساده،  کلمات  این   .  ... و  می کند  فکر  می خورد، 

جنس یا فصل یا اعراض را نشان می دهند.
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مترین
١ــ به نظر شما آیا سگ و گربه واقعًا تفاوت دارند؟ اگر ندارند، بگویید چرا؟ و اگر 
دارند، بگویید تفاوت واقعی آن ها چیست؟ آیا اشتراکاتی هم دارند؟ اگر جواب مثبت است، 

آن ها کدام اند؟
٢ــ اشتراکات و تفاوت های میان گوسفند و گربه را به صورت مرتب بنویسید و آن را 
در کالس با دوستانتان در میان بگذارید. اگر این کار را درست انجام داده باشید، سلسله 

مفاهیم درونی و بیرونی را پیدا کرده اید.
٣ــ سعی کنید تا جایی که می توانید مفاهیم درونی مربع، دایره، سفیدی، چهار، و 

شادی را به صورت مرتب بنویسید. 
آیا  است،  منفی  جواب  اگر  کشید؟  دست  تعریف کردن  از  می توان  شما  نظر  ـ به  ٤  ـ

می توان بدون مالک هایی که خواندید، تعریف کرد؟ 
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درس پنجم

اقسام تعریف

در درس های قبل دانستیم که بخش مهمی از ادراکات ما را تعریف ها تشکیل می دهند 
و از تعریف کردن نمی توان پرهیز نمود. چرا که بخش مهمی از دانش ما پاسخ به چیستی هاست 

و این پاسخ چیزی جز تعریف نیست. 
اکنون می خواهیم بدانیم: 

اقسام تعریف کدامند و چند قسم تعریف برای یک موضوع وجود دارد؟ 

به عبارت زیر توجه کنید: 
»انسان، حیوان متفکر است«. در این عبارت، مفهوم انسان به وسیله ی »حیوان متفکر« 
تعریف شده است. از این رو، »انسان« را »معرَّف«، یعنی تعریف شده، و »حیوان متفکر« را 

ف«، یعنی تعریف کننده می نامند. به کاری هم که انجام گرفته، »تعریف« می گویند.  »معِرّ

اجنام منونه

٭ توانایی خود در تعریف کردن را با تعریف مفاهیم زیر ارزیابی  کنید: 

١ـ خط موازی  : ..........................................

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

٣ـ گیاه  : ...............................................

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

5ـ مربّع  :...............................................
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ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی، تشخیص داد که ذهن با استفاده از مفاهیم درونی 
و بیرونی یک موضوع، چهارگونه تعریف انجام می دهد. البته خود این فیلسوف تذکر داده 
و تأکید کرده که شرایط تعریف باید در هر چهار قسم آن موجود باشد، اما به هر حال، بسته 
به قدرت علمی بشر و این که به چه محدوده ای از مفاهیم درونی و بیرونی پی ببرد، تعریف، 

از قوت بیش تری برخوردار خواهد بود. 
اکنون به اقسام تعریف می پردازیم: 

و  قریب  یعنی جنس  درونی  مفاهیم  نزدیک ترین  باید  تعریف  این  در  تام:  حّد  ١ــ 
فصل را پیدا کنیم و در کنار هم قرار دهیم؛ مثل شکل سه ضلعی برای مثلث و حیوان 

متفکر برای انسان. حد، کامل ترین قسم تعریف است. 
٢ــ حد ناقص: در این تعریف از یکی از جنس های بعید و فصل استفاده می شود؛ 

مثل کّمّیت سه ضلعی برای مثلث و یا جسم ناطق برای انسان. 
٣ــ رسم تام: تعریفی است که در آن از جنس قریب و عرض خاص بهره می برند؛ 

مثل شکِل دارای سه زاویه برای مثلث و حیواِن ابزار ساز برای انسان.
٤ــ رسم ناقص: در این تعریف از یکی از جنس های بعید و عرض خاص استفاده 

می شود؛ مثل مقدار دارای سه زاویه برای مثلث و جسم ابزار ساز برای انسان.
روشن است که تعریف »حّد تام« که به کمک مفاهیم درونی و ذاتی صورت می گیرد، 
به شناخت دقیق تر یک موضوع می انجامد. اّما بسیاری از اوقات، شناخت فصل یا جنس 
به  و  بگیریم  کمک  تعریف  دیگر  اقسام  از  توانیم  می  موارد  این  در  است.  مشکل  قریب 

شناخت درست یک موضوع برسیم.

تطبیق
بار دیگر به فعالیت ابتدای درس نگاه کنید و ببینید هر یک از تعریف های شما 
با کدام یک از اقسام تعریف سازگار است. آیا می توانید با توجه به آنچه آموختید، 

تعریف های خود را کامل تر نمایید و به یکی از اقسام تعریف نزدیک  سازید؟
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حال به نکات زیر توجه کنید:
ناقص  از  قوی تر  تام  تعریف  و  رسم،  به  تعریف  از  قوی تر  حّد،  به  تعریف  ــ  الف 

است. 
پیروی  شده  بیان  مالک های  و  ضوابط  از  تعریف  نوع  چهار  این  همه ی  ــ  ب 

می کنند.
ج ــ انسان، به طور طبیعی از همه ی این اقسام تعریف، استفاده می کند.  

د ــ گاهی انسان به جای تعریف یک مفهوم، آن مفهوم را معنی کرده و شرح می دهد. 
این ها تعریف حقیقی نیست و در منطق به آن »شرح لفظ« یا »شرح اسم« می گویند. 

هـ ــ بعضی مفاهیم قابل تعریف نیستند؛ مثل »چیز« و یا »واحد«. 
و ــ الزمه ی مطالعه ی این دروس و آشنایی با قواعد تعریف این نیست که از این 
به بعد حتمًا به تعریف دقیق و کامل اشیاء اقدام کنیم. این کار نه الزم است و نه ممکن. اما 
درک درست این قواعد و شرایط به ما کمک می کند که بتوانیم تعریف منطقی را انجام 
بدانیم که چه  نیز  بودن آن را دریابیم و  به ما عرضه شد، میزان دقیق  تعریفی  اگر  دهیم و 

چیزهایی قابل تعریف نیستند.



29

مترین
نوع آن ها را مشخص کرده و  بررسی کنید، اگر درست اند  تعریف های زیر را  ١ــ 
اجزای هر یک را ذکر کنید و اگر اشکال دارند مشخص کنید کدام یک از شرایط تعریف 

رعایت نشده است.  
ــ مثلث مقدار پیوسته ای است که مجموع زوایای آن ١800 است.

ــ انسان جسمی است جاندار که می تواند راه برود. 
٢ــ کدام یک از مفاهیم  زیر را می توانید تعریف کنید؟ برای هر کدام، یکی از چهار 

نوع تعریف را بنویسید. 
ــ کتاب
ــ مربع

ـ انسان ـ
ــ آب 

ــ خورشید
را  آن  تعریف  نوع  و  کرده  پیدا  را  معرَّف ها  سپس  بخوانید  را  زیر  تعریف های  ٣ــ 

مشخص کنید:
ــ شکل سه ضلعی

ــ عددی که چون در خود ضرب کنند، شانزده شود.
ــ جسم حساس

ــ جسم ضاحک
٤ــ با پدر و مادر و یا دوستان خود مشورت کنید تا چند مفهوم را انتخاب کرده و 
برایتان تعریف کنند. نتیجه را یادداشت کنید و در کالس مطرح کرده و با آن چه خوانده اید 

مقایسه کنید و با کمک معلم جمع بندی نمایید. 
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درس ششم

جایگاه قضیه در استدالل

می توانید آن زمان را به یادآورید که خیلی کوچک بودید و پدر و مادرتان، برایتان 
بپرسند چرا  از شما  اکنون  اگر  داشتید.  آن عالقه  به  که خیلی  اسباب بازی خریدند  یک 
این  قدر به آن اسباب بازی عالقه داشتید، چه می گویید؟ اگر در همان زمان همین سؤال را 

می کردند، چه می گفتید؟ 
درست از همان جا که شروع می کردید که اکنون شروع می کنید. یعنی می گفتید: 

»چون ......«. استدالل از همین کلمه شروع می شود. 
اگر االن از شما بپرسند: دوست دارید در آینده چه نقشی درجامعه ی خود برعهده 
بگیرید، هر کدام پاسخی می دهید؛ و همین که از شما سؤال کنیم: »چرا«؟، هر چه در   جواب 

بگویید یک استدالل است. 
در حقیقت، استدالل نیز مانند تعریف، قسمی دیگر از تفکر است و یک نعمت الهی 
است که خداوند انسان را قادر به انجام آن ساخته و حتی بدون آن که متوجه باشد آن را 
به کار می برد. استدالل کردن و دلیل آوردن عالی ترین فعالیت ذهن بشر است و آن چنان 
با سرشت وی آمیخته است که از همان کودکی و قبل از آن که آموزش رسمی دیده باشد، 
گاه و بی گاه، به تناسب اطالعات خود برای دیگران دلیل می آورد. بعدها این توانایی، مانند 
با درک راز و رمزهای آن،  پیماید و  توانایی های فطری دیگر، مسیر تکاملی خود را می 

انسان می تواند استدالل های قوی تر و پیچیده تری انجام دهد.  

بیان منونه
هر کدام از شما یک سؤال طراحی کنید و به دوست خود بدهید تا وی پاسخ 

آن را با دلیل بیان نماید.
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استدالل چیست و چگونه ساخته می شود؟
هر استدالل ترکیبی است از حداقل دو قضیه که با رعایت شرایطی به قضیه ی دیگری 
منجر می شود. قضیه ی به دست آمده را »نتیجه ی استدالل« می گویند. هنگامی که پدری 
به فرزندش توضیحاتی می دهد و در آخر می گوید: »فرزندم، سعادت تو به علم و ایمان وابسته 
است«، نتیجه ی یک استدالل را با او درمیان گذاشته است، یعنی اگر بخواهیم کالم او را 
به صورت دقیق و همان گونه که در ذهنش نقش بسته مطرح کنیم، چنین است: »فرزندم، تو 
یکی از انسان هایی هستی که خداوند مهربان آفریده است. سعادت دنیا و آخرت انسان ها به 
علم و ایمان آنان بستگی دارد. پس سعادت تو هم به عنوان یک انسان به علم و ایمان وابسته 

است.«
گرچه استدالل فعالیت طبیعی ذهن است، اما گاه در فرایند دلیل آوردن اشتباهاتی 
رخ می دهد که با شناخت دقیق ماهیت و اجزای استدالل می توان از اشتباهات کاست و به 
بهره برداری سریع تر، درست تر و آسان تر دست یافت. قضایا، تشکیل دهنده ی اجزای یک 

استدالل هستند. پس الزم است قضیه را بهتر بشناسیم و با اقسام آن آشنا شویم. 

قضیه چیست؟
می شود.  تقسیم  تصدیق  و  تصور  دسته ی  دو  به  منطق  در  علم  که  دانستیم  قباًل 
همچنین دانستیم که نام دیگر تصدیق »قضیه« است. عبارت های »هر درختی به آب نیاز 
دارد« و »هرانسانی می تواند خوشبخت  شود« قضیه هستند. محتوای قضایا ممکن است 
از راه های گوناگونی چون احساس، تجربه، حدس علمی و قرارداد به دست آید. اما، 
با وجود این تفاوت ها، هنگامی که در قالب استدالل به کار می روند، از شکل خاص و 
ضوابط معین پیروی می کند. ما باید این قانون مندی ها را بشناسیم تا به ماهیت استدالل 

پی ببریم.
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دسته بندی
قدم اول: به دقت به جمله های زیر توجه کنید. 

الف ـ خورشید دور زمین می گردد. 
ب ـ امروز بعدازظهر به من زنگ بزن.

ج ـ آیا تکالیف خود را خوب انجام داده اید؟ 
د ـ روز چهارشنبه شجاع است. 

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

قدم دوم: همه ی عبارت های باال، از نظر دستور زبان فارسی جمله است. 
را مشخص  ها  تفاوت  این  زیر،  جمالت  تکمیل  با  دارند.  هایی  تفاوت  یکدیگر  با  اما 

کنید.
بلکه  نمی دهند،  خارج  عالم  از  خبری  هستند،یعنی  انشایی  جمالت،  برخی  ـ 

تمایالت و خواسته های ما را مطرح می کنند، مانند .........
هستند،  معنی  بدون  ولی  دارند،  را  جمله  شکل  که  این  با  جمالت،  برخی  ـ 

مانند .........
می دهند،  خبر  خارج  عالم  درباره ی  یعنی  هستند،  خبری  جمالت،  برخی  ـ 

مانند .........
دارند،  مطابقت  واقعیت  با  یعنی  هستند،  صادق  خبری  جمالت  برخی  ـ 

مانند .........
ندارند،  مطابقت  واقعیت  با  یعنی  هستند،  کاذب  خبری  جمالت  برخی  ـ 

مانند .........
قدم سوم: برای هر یک از دسته های ذکر شده، دو مثال دیگر بیان کنید. 

از بررسی این فعالیت در می یابیم که فقط جمله های خبری هستند که قابلیت درست 
این گونه  هستند.  جمله ها  این  از  متشکل  منطقی  استدالل های  دارند.  را  غلط بودن  و 

جمله ها قضیه نامیده می شوند.
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که  مرکبی  کلمات  و  الفاظ  از:  است  عبارت  قضیه  گفت  می توان  ترتیب  بدین 
روی هم رفته یک جمله ی با معنی را می سازند و درباره ی چیزی خبر می دهند و می توان 

راجع به درست یا غلط بودن آن ها سخن گفت. 

اقسام قضیه 
به دو  اّولین مرحله،  پیدا می کند. در  قضیه  از جهات مختلف تقسیمات گوناگونی 

قسم »حملی« و »شرطی« تقسیم می شود. 
قضیه ی حملی: گاهی ما بدون هیچ قید و شرطی راجع به دوست یا معلم یا موضوع 
خاصی صحبت می کنیم و خبری را بیان می نماییم. مثاًل می گوییم: »من معلم خود را خیلی 
دوست دارم«، »هر ایرانی به سابقه ی دینی و تاریخی خود افتخار می کند« و »ما انسان هایی 
عدالت خواه هستیم.« این قضایا را حملی می گویند. یعنی صفتی یا حالتی از چیزی را بیان 
می کنند و به آن نسبت می دهند. به این »نسبت دادن«، »حمل« می گویند و به همین جهت 

این گونه قضایا را »حملی« می نامند. 
این که از چیزی خبر قطعی  به جای  قضیه ی شرطی: گاهی در ساختن قضیه، 
دهیم، از شرط استفاده کنیم و مثاًل بگوییم »اگر همه دست به دست هم دهیم، کشور ما 

به سرعت قله های پیشرفت را خواهد پیمود«. این گونه قضایا را شرطی می نامند. 

ساختار قضایای حملی و شرطی
اگر  است.  شده  تشکیل  »نسبت«،  و  »محمول«  »موضوع«،  از  حملی  ه ی  قضی
شکل  کلی قضیه ی حملی را به صورت »الف ب است« بنویسیم، »الف« موضوع، »ب« 
محمول و »است« نسبت است١. پس هر قضیه ی حملی از سه جزء تشکیل شده است. 
قضیه ی شرطی هم متشّکل از دو جزء است که جزء اّول را »مقدم« و جزء دوم را »تالی« 

ـ  برای این که بتوانیم موضوع، محمول و نسبت را به خوبی تشخیص دهیم، باید همه ی قضایا به صورت »الف  ١ـ
ب است« در آیند. به همین جهت جمالتی مانند »علی می رود« را ابتدا به صورت »علی رونده است« می نویسیم و سپس 

اجزای آن را تعیین می کنیم. 
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د  آن گاه ج  باشد  الف ب  »اگر  به صورت  را  اگر شکل کّلی قضیه ی شرطی  می گویند. 
است« بنویسیم، به »الف ب است« مقدم و به »ج د است« تالی می گویند. 

تشخیص 
اگر  کنید.  مشخص  را  تالی  و  مقدم  یا  محمول  و  موضوع  زیر،  قضایای  در 

به درستی این کار را انجام دهید، باید متوجه نکته ی بسیار مهمی بشوید.

محمول/تالیموضوع /مقدمقضیه

١ـ عدد زوج قابل قسمت بر دو 
است.

٢ـ بعضی انسان ها همیشه 
سپاسگزار نعمت ها هستند.
٣ـ توانا بود هر که دانا بود.

٤ـ اگر کسی خدا را فراموش کند، 
خود را نیز فراموش خواهد کرد. 
5  ـ پایتخت ایران تهران است.
٦  ـ اگر به فکر آبادانی ایران 

هستیم، باید محیط زیست را سالم 
نگه داریم. 

٧ـ هیچ مؤمنی در نماز خود کاهلی 
نمی کند.

٨  ـ اگر خوب درس بخوانم در 
امتحان نگرانی نخواهم داشت.

با انجام این فعالیت، دو نکته به دست می آید:
١ــ موضوع، کلمه ای نیست که همواره در ابتدا و اّول جمله ذکر شود. گرچه به طور 
طبیعی انسان اّول موضوع را می گوید و بعد محمول را به آن نسبت می دهد، ولی گاهی 
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این ترتیب رعایت نمی شود. مثاًل در تمرین ٥، »تهران« موضوع است و »پایتخت ایران« 
وصف آن است، در حالی که جای این دو، با هم عوض شده است. پس باید توجه کنیم که 

محمول، وصف و حالت موضوع است، چه اّول بیاید و چه بعد.
٢ــ در مورد قضیه ی شرطی هم همین نکته صدق می کند. »مقدم« جمله ای نیست 
که حتمًا در ابتدا بیاید بلکه همان طور که از این اسم گذاری پیداست، مقدم به لحاظ معنی 
مقدم است و تالی به لحاظ معنی دنباله ی مقدم است؛ نه  این که حتمًا در لفظ و گفتار چنین 
باشد. به طور مثال، این دانایی است که توانایی را به دنبال دارد گرچه در جمله، کلمه ی 
باشد  دانا  این است که »هر کس  دانا مقدم شده است. پس معنای جمله  بر کلمه ی  توانا 
تواناست«. و یا »اگر کسی دانا باشد تواناست.« اّما به خاطر ظرافت ادبی جای مقدم و تالی 

عوض شده است.

مترین
در قضایای زیر، نوع قضیه )حملی یا شرطی( را مشخص کنید و اجزای هرکدام از 

قضایا را بنویسید: 
١ــ آهن و مس از فلزات پرمصرف هستند. 

٢ــ یکی از بزرگترین عارفان ایران زمین حافظ شیرازی است. 
٣ــ هر قضیه ای یا حملی است یا شرطی. 

٤ــ هرکاری باید با برنامه ریزی همراه باشد. اگر برنامه ریزی درستی در کار نباشد، 
موفقّیت هم به دست نخواهد آمد. 

٥ــ منظومه شمسی ٩ سیاره دارد. 
٦ــ هیچ عددی نیست که نتوان عددی بزرگتر از آن فرض کرد. 

٧ــ هر کشوری حق دارد منافع خود را از راه درست به دست آورد. 
8ــ اگر خوب درس بخوانید، آن گاه برای امتحان نباید نگران باشید. 

٩ــ اگر نمی خواهید در امتحان نگران باشید، پس خوب درس بخوانید. 
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درس هفتم

اقسام قضایای حملی و شرطی

هر کدام از قضایای حملی و شرطی، به اقسام گوناگونی تقسیم می شوند. تعداد و تنوع 
این قضایا بسیار زیاد است و هر کدام هم در جای خود اهمیت دارند اما در این جا نمی توان 
به همه ی آن ها پرداخت. به همین دلیل تنها به مهم ترین و کاربردی ترین اقسام قضایای حملی 

و شرطی خواهیم پرداخت.

اقسام قضایای حملی
اگر  می شوند.  تقسیم  »محصوره«  و  »شخصّیه«  قسم  دو  به  ابتدا  در  قضایا،  این 
موضوع قضیه، یک شخص یا یک شیء یا یک مجموعه ی خاص باشد، به آن شخصیه 

می گویند؛ مانند: »تهران پایتخت ایران است«.
اگر موضوع قضیه، شخص یا چیز یا مجموعه ی معینی نباشد و شامل افراد و چیزهای 
یا  است«،  عدالت خواه  »هرانسانی  مثل  یند؛  می گو »محصوره«  قضیه،  آن  به  شود  متعّدد 
»بعضی انسان ها قدر این زندگی زودگذر را می دانند«. نشانه هایی که باعث می شوند دایره 
مصادیق مشخص شود، »سور« نام دارند. اگر از سور »هر« و یا »هیچ« استفاده شود قضیه 

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

اگر چیزی را به چیزی نسبت دهیم، به آن موجبه می گویند؛ مانند »هر درختی نمو کننده 
است«. اگر چیزی را به چیزی نسبت ندهیم و از آن سلب کنیم، آن را سالبه می نامند؛ مانند 

»هیچ انسانی مجبور نیست«. پس قضایای حملی محصوره چنین اند:
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١ ــ موجبه ی کلی:       هر الف ب است.
٢ ــ سالبه ی کلی:      هیچ الف ب نیست.

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

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

شخصیه     
قضیه ی حملی    
محصوره     

      

تطبیق
نوع هر قضیه و موضوع آن  را مشخص کنید . توجه داشته باشید که برخی 
از این قضایا با این که محصوره هستند، »سور« آن ها ذکر نشده، شما، ابتدا سور 

آن ها را مشخص کنید و سپس جدول را تکمیل نمایید.

موضوعنوع قضیهقضیه

منونه : بعضی مثلث ها، متساوی االضالع هستند.

١ ـ ابن سینا، فیلسوف و ریاضی دان بزرگ ایران است.

٢ ـ این بیمار، خوب غذا نمی خورد .

 ٣ـ او با خوشحالی به کالس آمد .

٤ ـ هر انسانی با رفتار خود، سرنوشتش را رقم  می زند.

٥ ـ انسان عاقل برای پیشرفت از بعضی لذت ها  می گذرد .

موجبه جزئیه

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

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

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

مثلث

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

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

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

٦ ـ هیچ انسانی مجبور و گناهکار آفریده نشده است .

٧ ـ ظلم خوشایند نیست .

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

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

موجبه
سالبه

  کلی

جزیی

موجبه
سالبه
موجبه
سالبه
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اقسام قضایای شرطی
قضیه ی شرطی هم اقسامی دارد که تنها به بعضی از مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد. 
در زبان فارسی برای ساختن قضیه ی شرطی از »اگر ... آن گاه…« و »یا« استفاده می کنیم. 
البته می توان معادل های این کلمات، مثل »بنابراین، ولیکن، در این صورت« را نیز استفاده کرد 
ولی قالب کلی همواره ثابت است. قضایای شرطی که با »اگر ــ آن گاه« همراه باشند و به صورت 
»اگر الف ب است آن گاه ج د است« ادا شوند، »شرطی متصل« نامیده می شوند. و قضایایی که 

به صورت »الف ب یا ج است« باشند، »شرطی منفصل« نام می گیرند.

ذکر منونه
مثال  منفصل  شرطی  برای  قضیه  چهار  و  متصل  شرطی  برای  قضیه  چهار 

بزنید.

قضیه ی شرطی منفصلقضیه ی شرطی متصل

١ـ .................................

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

٢ـ .................................

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

٣ـ .................................

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

٤ـ .................................

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

١ـ .................................

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

٢ـ .................................

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

٣ـ .................................

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

٤ـ .................................

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

قضیه ی شرطی متصل
شاید درباره ی ماهیت این قضیه بتوان زیاد سخن گفت و نکته های دقیق و مهمی 
را که وجود دارد و دانستن آن بسیار هم مفید است بیان نمود. ولی از آن جا که هدف 
از این کتاب آشنایی اجمالی با منطق است از بسیاری از آن ها صرف نظر می کنیم. خیلی 
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مختصر این که: قضیه ی شرطی متصل، قضیه ای است که در آن به پیوستگی و اتصال یا 
عدم پیوستگی و اتصال دو نسبت حکم شده است. به عبارت دیگر قضیه ای است که در 

آن حکم شده به بودن یا نبودن نسبتی به شرط بودن یا نبودن نسبتی دیگر.
در این گونه قضایا مقدم مستلزم تالی است و تالی تابع مقدم است. مثاًل در قضیه ی 
»اگر سه ضلع مثلث مساوی باشند، سه زاویه ی آن هم مساوی اند«، مساوی بودن سه ضلع 
مثلث، مستلزم مساوی بودن زوایا و نیز مساوی بودن زوایا تابع مساوی بودن سه ضلع 
خواهد  یاری  را  شما  نیز  او  کنید  یاری  را  خدا  »اگر  خوانیم  می  کریم  قرآن  در  است. 
کرد.«١، یاری ما به خدای متعال مستلزم یاری خدا به ماست و نیز یاری خدا به ما، تابع 

یاری ما به خداوند خواهد بود.
بدین ترتیب می توان گفت که در قضیه ی شرطی متصل، جمله ای که با معنای اگر شروع 
می شود، مقدم و جمله ای که در معنای تابع است، تالی نامیده می شود. در حقیقت، نوعی رابطه 

میان مقدم و تالی برقرار است و اساسًا ماهیت قضیه ی شرطی متصل همین رابطه است.

تفکر 
به خاطره ی خود مراجعه کنید . شما در طول زندگی خود تعداد بی شماری از 
قضایای شرطی متصل استفاده کرده اید و کلمات »اگر ـ آن گاه« و یا معادل  آن ها 
جایی  در  را  کلمات  این  آیا  که  ببینید  و  بیندیشید  خوب  اینک  برده اید.  به کار  را 
به کار برده اید که رابطه ای میان دو طرف جمله )مقدم و تالی( وجود نداشته باشد؟ 

نتیجه بررسی خود را در کالس گزارش دهید.

قضیه ی شرطی منفصل
شرطی منفصل قضیه ای است که در آن به جدایی و انفصال دو )یا چند( نسبت حکم 
شده است؛ این قضیه در شکل »الف، ب یا ج است« و یا »الف، ب یا ج یا د است« بیان 
می شود. به عنوان نمونه گفته می شود »عدد، زوج یا فرد است« و »انسان، سفید یا سیاه 
یا زرد یا سرخ پوست است«. همان طور که مالحظه می کنید، در شرطی منفصل از »یا« 

١ــ آیه ی ٧ سوره ی محمد )ص(
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استفاده می شود و همین »یا« است که میان دو طرف فاصله می اندازد. بدیهی است که در 
شرطی منفصل، اگر »یا« را حذف کنید دو قضیه ی حملی باقی می ماند.

دلیل این که منفصل را نیز شرطی نامیده اند آن است که در منفصل هم حکم مشروط 
است. در مثال قبل، حکم به زوج بودن عدد، مشروط است به فرد نبودن آن و هم چنین 

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

اقسام قضیه ی شرطی منفصل
مهم ترین اقسام قضیه ی شرطی منفصل یکی منفصل حقیقی است و دیگری منفصل 

غیر قابل جمع در صدق. )مانعة الجمع(
منفصل حقیقی: قضیه ای است که در آن، هم درست بودن دو طرف قضیه محال 
است و هم غلط بودن آن ها؛ یعنی حکم می شود که هر دو جزء نمی توانند با هم صادق یا با هم 
کاذب باشند، بلکه همواره یکی صادق است و دیگری کاذب است؛ به همین دلیل انفصال 

میان دو طرف را انفصال حقیقی و تام دانسته اند. برای نمونه:
ــ این عدد، زوج است و یا فرد.

ــ این رنگ یا سفید است و یا سفید نیست.
ــ فردا یا تعطیل است و یا تعطیل نیست.

منونه یابی
چهار قضیه  منفصل حقیقی بنویسید:

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

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

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

٤ـ .........................................................
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منفصل غیرقابل جمع در صدق: همان طور که از اسم این قضیه پیداست، محال 
است هر دو طرف آن درست باشد. اما می تواند هر دو طرف آن غلط باشد، و یا یک طرف 
درست و طرف دیگر غلط باشد.این قسم از شرطی منفصل را »مانعة الجمع« نامیده اند. 

یعنی شرطی منفصلی که جمع دو طرف آن در درست بودن محال است. برای نمونه: 
ــ این جسم یا فلزی است یا چوبی

ــ این شخص یا اروپایی است یا آسیایی
ــ جسم یا سفید است یا سیاه

منونه یابی

چهار قضیه غیر قابل جمع در صدق بنویسید.
١ـ .........................................................
٢ـ .........................................................
٣ـ .........................................................
٤ـ .........................................................
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مترین 
ابتدا نوع هر کدام از قضایای زیر،  را مشخص کنید، سپس مقّدم قضیه را جداگانه 

در جدول بنویسید.

مقدمنوع قضیهقضیه
نمونه )١(: اگر درس بخوانیم، پیشرفت 

خواهیم کرد.
شرطی متصل

 

ما درس بخوانیم

را منفصل حقیقینمونه )٢(: عدد زوج یا فرد است. قضیه  طرف  دو  هر 
می توان مقدم گرفت.

١ــ اگر سه زاویه مثلث مساوی باشند، سه 
ضلع آن نیز مساوی اند.

٢ــ اگر خدا را یاری کنید، او نیز شما را 
یاری خواهد کرد.

٣ــ لحظه ی تحویل سال یا در شیراز خواهم 
بود یا در اصفهان.

٤ــ مثلث یا متساوی االضالع است یا 
قائم الزاویه .

٥  ــ قضیه، حملی است یا شرطی.

٦  ــ اگر فرهنگ یک کشور اصالح شود، 
آن کشور اصالح خواهد شد.

٧ــ اگر کسی دنبال کمال نباشد، سعادتمند 
نخواهد شد.
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یک مسابقه
اکنون که اقسام قضایا را شناخته ایم، جا دارد کمی با ذهن خود کار کنیم و 
برخی قابلیت های آن را ارزیابی نماییم. بارها گفته شد که منطق طرز کار طبیعی و 
خدادادی ذهن است و انسان اگر به همین کارکردها توجه کند، بسیاری از احکام 

منطق را کشف خواهد کرد.
فرض کنید قضیه »هر الف ب است«، درست باشد. اکنون، صرفاً با استفاده 
از همین قضیه بررسی کنید که    : چندقضیه دیگر می توان از آن استنباط کرد که به 
درست یا غلط بودن آن ها اطمینان داشته باشید. محصول تالش خود را در کالس 
برنده  کند،  کشف  قضایا  این  از  بیش تری  عداد  ت که  دانش آموزی  هر  کنید.  مطرح 

مسابقه خواهد بود.
راهنمایی: باید با کمک »نسبت های چهارگانه« که قباًل خوانده اید بتوانید 

نیست«  ب  الف  »هیچ  قضیه  اگر  مثاًل  دهید؛  انجام  تغییراتی  حملی  قضایای  در 
درست باشد می توان گفت که قضیه »هیچ ب الف نیست« هم حتمًا درست است 
و یا قضیه »بعضی الف ب است« حتمًا غلط است زیرا هنگامی »هیچ الف ب نیست« 
جای  می توان  حالت  این  در  و  باشد  تباین  »ب«  و  »الف«  رابطه  که  است  درست 

»الف« و »ب« را عوض کرد.
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درس هشتم

احکام قضایای حملی

دوقضیه، اگر از جهت موضوع و محمول باهم مقایسه شوند، حالت های مختلفی 
می گیرند که دو مورد آن در منطق کاربرد بیش تری دارد. از این رو به شرح آن می پردازیم. 
ـ تضاد: دو قضیه ای که سور هر دو کلی است ولی از نظر نسبت، یکی موجبه  الفـ 

است و یکی سالبه١:
هر الف ب است   و   هیچ الف ب نیست.

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

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

هیچ الف ب نیست   و   بعضی الف ها ب است.
مثال: ....................................................... .

اکنون می پرسیم: نتیجه ی دانستن این احکام چیست و آموختن آن ها چه فایده ای 
دارد؟

در پاسخ می گوییم: انسان همواره به دنبال درستی یا نادرستی یک قضیه است. برای 
رسیدن به این مقصود، راه های مختلفی پیش روی ماست. یکی از راه ها این است که پس از 
این که ذهن به درستی یک قضیه پی برد، بدون مراجعه به هیچ منبع دیگر، می تواند قضایای 

درست دیگری را دریابد یا به غلط بودن برخی قضایا پی ببرد. 

١ــ سور کلمه ای است که بیانگر کّمّیت قضیه است و نسبت بیانگر کیفیت آن است.



45

جدول های احکام قضایا
برای هر دسته از احکام، جدول جداگانه ای ارائه می شود. عالمت »+« به معنی درست 
بودن قضیه، عالمت »-« به معنای غلط بودن آن است. عالمت فلش، به ما نشان می دهد که 
کدام قضیه باید از کدام قضیه نتیجه شود. و عالمت »؟« نیز به معنای نامعلوم بودن صادق یا 

کاذب بودن قضیه است.

جدول تضاد:

هر الف  ب است  ،                                     هیچ الف ب نیست
-                               +  

؟                              -  
+                               -  
؟                                                                   ـ  

ذکر منونه 
برای هر یک از چهار رابطه ی قبل یک مثال بزنید :

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

 
٢ـ...............................

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

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

باشد دیگری حتمًا غلط است.  نتیجه: در تضاد، هنگامی که یک قضیه درست 
)در سطرهای ١ و ٣ جدول( ولی اگر یکی غلط باشد معلوم نیست که دیگری لزومًا درست 

حالت اول ..................

حالت دوم ..................

حالت اول ...........

حالت دوم ...........
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است یا غلط )سطرهای ٢ و ٤ جدول(. بنابراین اگر بدانیم قضیه »هر الف ب است« درست 
است، با قطعیت می توان گفت: »هیچ الف ب نیست« غلط است. ولی اگر »هر الف ب 
است« غلط باشد، نمی توانیم با قطعیت بگوییم »هیچ الف ب نیست« درست است یا غلط. 
یعنی در این جا بستگی به محتوای قضیه  دارد، گاهی محتوا به گونه ای است که قضیه را 

درست و گاهی آن را غلط می سازد؛ مثاًل:
                                        

هر آسیایی ایرانی است ) - ( ← هیچ آسیایی ایرانی نیست ) - (
  

جمع زوایای هر مثلثی  ° ٣٦٠ است ) - ( ←  جمع زوایای هیچ مثلثی ° ٣٦٠ نیست ) +(

بنابراین هرگاه یک قضیه ی کلی درست باشد، قطعًا قضیه ی متضاد آن غلط است. 
ولی هنگامی که قضیه ای غلط باشد، نمی توان در مورد قضیه ی متضاد آن به نتیجه ای 
قطعی رسید. از این جاست که گفته اند: جمع دو ضد محال است ولی رفع آن   دو ممکن 

است.

جدول تناقض

      هر الف ب است   بعضی الف ب نیست
      هیچ الف ب نیست   بعضی الف ب است

-   +
+   -
+   -
-   +
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ذکر منونه 
برای هر یک از چهار رابطه ی قبل یک مثال بزنید :

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

نتیجه: همان طور که در جدول تناقض مالحظه می کنید، اگر قضیه ای درست باشد، 
نقیض آن غلط است و برعکس، اگر قضیه ای غلط باشد نقیض آن درست است.از این جا 
رایج شده است که »اجتماع و ارتفاع نقیضین، محال است« یعنی محال است که هر دو 

قضیه درست یا هر دو غلط باشند.
)کیفیت(  نسبت  تغییر  فقط  قضیه ی شخصیه  نقیض  آوردن  به دست  برای  نکته: 

کافی است. مانند:
 سعدی نویسنده ی گلستان است، سعدی نویسنده ی گلستان نیست. 

رابطه عکس 
یکی دیگر از احکام قضایا، رابطه ی »عکس« است. اگر در بحث تضاد و تناقض، 
همواره دو قضیه با هم مقایسه می شدند، در بحث عکس، رابطه یک قضیه با عکس خودش 
بررسی می شود. قضیه ی عکس چیست؟ اگر جای موضوع و محمول یک قضیه با هم 
عوض شود، از این طریق قضیه ی دیگری ساخته می شود، که آن را عکس قضیه ی اّول 
می گویند. قضیه ی اّول نیز »اصل« نامیده می شود. حال باید دید وقتی جای موضوع و 
محمول عوض می شود در درست یا غلط بودن قضیه چه تأثیری می گذارد. قبل از بررسی 
این مسأله می گوییم:   عکس در منطق دو نوع است: »عکس مستوی« و دیگری »عکس 

نقیض« که در این کتاب فقط عکس مستوی را شرح می دهیم. 
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عکس مستوی
»کیف«١  اّما  کنیم،  عوض  را  محمول  و  موضوع  جای  حملی،  ی  یک قضیه  در  اگر 
به قضیه دومی می رسیم که عکس مستوی قضیه ی اصل )قضیه  نگه داریم،  ثابت  را  قضیه 
اّول( است. مثاًل عکس قضیه ی »هیچ الف ب نیست«، »هیچ ب الف نیست« می باشد. حال 
می پرسیم: هنگام ساختن عکس مستوی، به جز تغییر جای موضوع و محمول، چه تغییرات 
دیگری باید  در قضیه ی عکس رخ  دهد تا هنگامی که قضیه اصل درست است عکس مستوی 
هم حتمًا درست باشد. در آنجا که گاهی عکس مستوی درست و گاهی غلط است، باید بگوییم 

که عکس )الزم الصدق( ندارد. بدین ترتیب جدول احکام عکس مستوی چنین می شود.

عکس مستوی اصل
هر الف ب است.

هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب است.
بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است. )الزم الصدق(
هیچ ب الف نیست. )الزم الصدق(
بعضی ب الف است. )الزم الصدق(

عکس الزم الصدق ندارد

تکمیل

با توجه به جدول باال، جدول زیر را تکمیل کنید.

عکس مستوی اصل

١ـ هر جیوه ای فلز است.

٢ـ بعضی انسان ها سفیدند.

٣ـ هیچ  گیاهی جاودانه نیست .

٤ـ بعضی آدمیان نویسنده نیستند .

١ـ ............................

٢ـ ............................

٣ـ ............................

٤ـ ............................

١ــ قباًل توضیح داده شد که »کیف« یا »کیفیت«، همان »نسبت« است.
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مترین
١ــ جدول زیر را کامل کنید.

نقیض اصل
١ــ هر کتابی خواندنی است.

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

٥  ــ بعضی پرندگان تخم گذارند.

١ــ .........................

٢ــ .........................
٣ــ پاره ای از مردم دانا هستند.
٤ــ هیچ مؤمنی گناه کار نیست.

٥  ــ .........................

٢ــ نوع رابطه میان قضایای زیر را مشخص کنید و صدق و کذب قضیه ی دوم را 
نیز براساس جدول های داده شده، معین نمایید. 

صدق یا کذبرابطهقضیه ی دومقضیه ی اّول
١ــ هیچ انسانی در جهان تنها 

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

هستند.
ــتناقض

٢ــ هیچ گردویی گرد نیست.٢ــ هر گردویی گرد است. )+(
٣ــ هیچ ایرانی آسیایی نیست.٣ــ هر ایرانی آسیایی است.)+(

٤ــ هیچ نادانی قابل احترام 
نیست. )+(

٤ــ بعضی نادان ها قابل احترام اند.

ـ بعضی از میوه ها خوردنی  ٥ـ
است. )+(

٥ــ هیچ میوه ای خوردنی نیست.

٦ــ هیچ مثلثی  مربع نیست. ٦ــ هر مثلثی مربع است. )-(
٧ــ هر انسانی بالفعل نویسنده 

است. )-(
٧ــ هیچ انسانی بالفعل نویسنده 

نیست.
٨ ــ هیچ مسلمانی حکم 

خداوند را نادیده نمی گیرد.)+(
٨ ــ بعضی مسلمانان حکم خداوند را 

نادیده می گیرند.
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٣ــ جدول زیر را تکمیل کنید.

عکس مستویاصل
١ــ هر گردویی گرد است.

٢ــ .........................
٣ــ هیچ اتوبوسی قطار نیست.

٤ــ بعضی از حیوان ها انسان نیستند.

٥  ــ .........................
٦  ــ هیچ انسانی سنگ نیست.

٧ــ بعضی از حیوانات پرنده نیستند.

١ــ ...........................
٢ــ بعضی از موحدها مسلمان اند.

٣ــ ...........................

٤ــ ...........................
٥  ــ هر شیعه ای مسلمان است.

٦  ــ........................... 
٧  ــ ...........................
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درس نهم

استدالل
 )ترکیب قانون مند قضایا(

اینک به مهم ترین بخش درس ها رسیده ایم و هر آن چه را که برای ورود به این مرحله 
به دو دسته  پاسخ  برای  تفکر  قباًل آموخته ایم. در درس های قبل دانستیم که  الزم است 
سؤال است: »چیست؟« و »چرا؟«. در قسمت تعریف، با نحوه ی پاسخ دادن به سؤال اّول 
با کدام قانون مندی  به بعد می خواهیم بدانیم که ذهن چگونه و  آشنا شدیم. از این درس 
پاسخ به »چرا«ها را طراحی می کند. استدالل که توانمندی ارزشمند ذهن انسان است، 
پاسخ به »چرا«هاست. تمام پیشرفت های علمی، اجتماعی، فلسفی و دینی، به نوعی به این 

استعداد خدادادی وابسته است.
استدالل تابع قوانینی است که به طور طبیعی ذهن آدمی آن را به کار می برد. آن چه 
ماهیت استدالل را می سازد، قضایایی هستند که به عنوان مقدمه و تحت این قوانین برای 

رسیدن به نتیجه سازماندهی شده اند. این سازماندهی به صورت زیر است: 

مقدمه ی اول + مقدمه ی دوم                نتیجه
)دانش های پذیرفته شده قبلی(    )دانش جدید به دست آمده(

پس:

به  رسیدن  برای  معلوم  قضایای  قانون مند  ترکیب  از  است  عبارت  استدالل  ، 
قضیه ی جدید  .

بخش مقدمات در استدالل، پیش دانسته هایی هستند که از راه ها و منابع دیگر به دست 
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به همین جهت در هر استداللی از  آمده اند و در استدالل مورد استفاده قرار می گیرند. 
دانسته های قبلی بهره  می برند.

یادآوری
بار دیگر به دو سؤال که در مقدمه ی درس ششم طرح شد، توجه کنید:

١ـ چرا در کودکی به برخی از اسباب بازی های خود عالقه داشتید؟
برعهده  خود  جامعه ی  در  مفیدی  نقش  چه  آینده  در  دارید  دوست  ٢ـ 

بگیرید؟ چرا؟
ببینید که در پاسخ به این دو سؤال چگونه از معلومات قبلی خود استفاده 

کرده اید.

اقسام استدالل
استفاده  استدالل  نوع  سه  از  معمواًل  جدید،  معلومات  به  رسیدن  برای  انسان، 

می کند:
١ــ تمثیل

به دلیل تشابهی که میان دو موضوع  تمثیل نوعی استدالل است که در آن صرفًا 
وجود دارد، حکم یکی را به دیگری نسبت می دهیم. مثل  این که چون آب و هوای کره ی 
مریخ مانند آب و هوای زمین است، حکم کنیم که کره ی مریخ هم مانند زمین دارای حیات 
است. این نوع استدالل، اگر چه در بسیاری موارد مفید است ولی قابل اطمینان نیست 
و ممکن است نتایج غلطی به بار آورد. در محاوره، شعر و ادبیات، و نیز در مقام آموزش، 
تمثیل بسیار مؤثر است. به همین دلیل کسانی که در جایگاه آموزش قرار می گیرند سعی 

می کنند به کمک تمثیل مطلب را بهتر و ساده تر به طرف مقابل منتقل نمایند.

 متثیل، سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر، به دلیل مشابهت 
آن دو با یکدیگر  است.
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٢ــ استقرا 
استقرا استداللی است که در آن ذهن انسان از جزئی به کلی سیر می کند یعنی 
چند مورد جزیی را مشاهده می کند و سپس یک حکم کّلی به دست می آورد. به طور 
مثال، انسان در چند مورد جزیی آب را حرارت می دهد و می بیند که آب در صد درجه 
می جوشد. پس از آن نتیجه می گیرد که هر آبی در صد درجه می جوشد. از این رو، 

نتیجه ی یک استقرا حتمًا قضیه ای کلی است. 
استقرا بر دو گونه است: 

1ــ استقرای تام؛ که در آن همه ی موارد جزئی را می آزمایند و سپس حکم 
آیا  که  می پرسد  دانش آموزان  یکایک  از  کالس  در  معلمی  این که  مثل  کنند.  می  کلی 
مسئله ی خود را حل کرده یا نه؟ و چون می بیند که همه حل کرده اند، اعالم می کند 
که »همه تمرین خود را حل کرده اند«. این نوع استقرا، اگر چه نتیجه ی درستی دارد، 

کاربرد چندانی ندارد و صرفًا در موضوعات محدود و کوچک قابل استفاده است.
و سپس  آزمایند  می  را  موارد جزیی  از  برخی  آن،  در  که  ناقص؛  استقرای  ٢ــ 
نتیجه ی به دست آمده را به کل موارد سرایت می دهند. این استقرا کاربرد زیادی در علوم 
تجربی و حتی ریاضیات دارد. مثاًل دانشمندان، دارویی را در چندین مورد آزمایش می کنند 
و هنگامی که اثر شفابخش آن را می بینند، حکم کلی می کنند که آن دارو برای درمان فالن 

بیماری مفید است. این نوع استدالل، مبنای اعتماد به علوم تجربی است.

برای مطالعه
آزمایش  می توان  چگونه  کرد؟  اطمینان  استقرا  به  ی توان  م چگونه 
داد؟  نسبت  آن ها  کل  به  را  اشیاء  و  افراد  از  معدودی  و  معین  اد  د تع روی 
خواهد  برقرار  روال  همین  نیز  آینده  در  که  می داند  کجا  از  د  دانشمن
مثاًل است؟  بوده  همین گونه  هم  گذشته ها  در  که  می داند  کجا  ز  ا  بود؟ 

بیماری   واکسن  »پاستور«  یا  و  کرد  کشف  را  خون  گردش  »هاروی«  که  ی  هنگام  
هاری را شناخت، به چه دلیل برای همه ی زمان ها آن را مؤثر می دانستند؟ هاروی 
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عبارتی  به  داشته اند؟  خون  گردش  هم  گذشته  نسل های  که  بود  مطمئن  کجا  از 
سؤال مهم این است که چگونه می توان از اجتماع تعدادی قضیه ی شخصیه به یک 
موجبه کلی رسید؟ این سؤالی است که ذهن دانشمندان را به خود جلب کرده تا 

پاسخ آن را پیدا کنند  . شما چه می گویید؟

٣ــ قیاس
قیاس بهترین شکل استدالل و تنها راه رسیدن به یقین است. قیاس، استدالل از کلی 
به جزئی است و مرکب است از حداقل دو قضیه به نحوی که با دانستن درستی آن دو قضیه، 
ضرورتًا و بدون هیچ تردیدی قضیه دیگری به نام نتیجه به دست می آید. به همین جهت، اگر 
کسی مقدمات را قبول کند و نخواهد نتیجه را بپذیرد، دچار تناقض می شود. مشهورترین 
هر  انسان است،  این است: »سقراط  ارائه شده،  منطق  کتاب های  در  قرن هاست  که  مثالی 
انسان فانی است، پس سقراط فانی است«. مثال دیگر این است که »هوا جسم است و هر 

جسمی جرم و وزن دارد، پس هوا جرم  و وزن دارد«. 

باشد،  صادق  آن  مقدمات  اگر  که  جزئی،  به  کلی  از  است  استداللی  قیاس، 
نتیجه ی به دست آمده، حتمًا صادق است.

قیاس دو جنبه دارد: یکی صورت و دیگری ماده. منظور از صورت قیاس همان 
قالب های منطقی است که شکل و چارچوب استدالل را تشکیل می دهند و از این جنبه، 
ارائه شده است که  فرمـول  این  مـعادله ی درجـه دوم،  مثاًل در  ریـاضیات است.  مانـند 
x + y(2 = x2 + y2 + 2xy(. این فرمول همان قالب و صورت است و مقادیری که به جای 

x و y، گذاشته می شود، ماّده ی این صورت نام دارد. قیاس هم همین گونه است. به طور 
مثال، یکی از صورت های قیاس این است: »هر الف ب است، هر ب ج است پس هر الف 
ج است«. ماده آن چیزی است که جای »الف«، »ب« و »ج« گذاشته می شود و می تواند 

سقراط، انسان، فانی و یا هوا، جسم و وزن و جرم و یا هر چیز دیگری باشد. 
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ذکر منونه
صورت قیاس قبل را در نظر بگیرید و به جای »الف«، »ب« و »ج« مفاهیمی 

قرار دهید و یک استدالل بسازید.
استدالل: مقدمه ی اوّ ل ..................................

                  مقدمه ی دوم ..................................
                  نتیجه .........................................

مترین
ــ نوع هر یک از استدالل هایی را که در موارد زیر به کار رفته، مشخص کنید:

الف : دانشمندان با بررسی مدار حرکت تمام سیارات منظومه شمسی متوجه شده اند 
که همه ی این مدارها بیضی است.

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

بود، به دوستش می گوید.
ج: در مدرسه ای که درس می خوانید، متوجه می شوید که دو نفر خیلی با هم رفیق اند 
به طوری که همیشه با هم هستند و کمتر از هم دور می شوند. بعد از مدتی با یکی از آنان 
معاشرت می کنید و می بینید که فردی بسیار مؤدب و مهربان است. روز بعد، دوست شما 
از رفیق او سؤال می کند و شما می گویید درست نمی دانم ولی چون این فرد، انسان مؤدبی 

است، دوستش هم باید مؤدب و مهربان باشد.
د: در محله ای که زندگی می کنید، فردی همسایه ی شماست که باعث رنجش خاطر 
همه ی اهالی شده است و به دالیل مختلف، کسی جرأت روبرو شدن با او را ندارد. روزی 
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پسر آن فرد، در خیابان، سوار بر اتومبیل و با سرعت زیاد از جلوی شما می گذرد. با خود 
می گویید: او هم مثل پدرش مردم آزار است.

در  ایران  صنعتی  و  علمی  پیشرفت  مورد  در  نظرسنجی  مؤسسه های  از  یکی  هـ: 
سطح گسترده ای از مردم نظر خواهی کرد و سپس اعالم نمود که همه ی ایرانیان، خواهان 

پیشرفت سریع علمی و صنعتی ایران هستند.
قرار  فرنگی چیده و در جعبه های مخصوص  میوه، مقداری توت  باغ  از یک  و: 
داده بودند. وقتی ما به یکی از جعبه ها سرزدیم، دیدیم مملو از توت فرنگی های رسیده و 
آبدار است؛ جعبه های دوم و سوم را نیز همین طور یافتیم؛ لذا به این نتیجه رسیدیم که تمام 

توت فرنگی های چیده شده از این باغ، رسیده و آبدار هستند.
ز: برخی معتقدند چای، به علت داشتن نیکوتین، برای سالمتی بدن مضر است؛ از 
این رو، پیشنهاد می کنند، همان طور که بر روی پاکت های سیگار نوشته می شود »مصرف 
دخانیات برای سالمتی مضر است«، بر روی پاکت و جعبه های چای نیز این مطلب را درج 

کنند. 
ح: اکثر قریب به اتفاق تصادف های رانندگی ناشی از تخلفات گوناگون از قوانین 
مذکور  تخلفات  از  ناشی  تصادفی  که  دیده ایم  ندرت  به  زیرا  است؛  رانندگی  و  راهنمایی 

نباشد.
تا به حال ندیده ایم ونشنیده ایم که کالغی به رنگ  ط: هر کالغی سیاه است؛ زیرا 

دیگر باشد.
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درس دهم

اقسام قیاس

به طور کلی قیاس بر دو قسم است:
٢ــ قیاس استثنایی 1ــ قیاس اقترانی 

قیاس اقترانی
قیاسی است که اجزای نتیجه در میان دو مقدمه ی قیاس پخش شده باشد.1 

مثال: 
مقدمه ی اّول: آهن فلز است.

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

همانطور که مالحظه می کنید، موضوع نتیجه )آهن( در مقدمه ی اّول و محمول نتیجه 
)در اثر حرارت منبسط می شود( در مقدمه دوم آمده است. یعنی نتیجه در دو مقدمه توزیع 

شده است. 
اکنون می توانید با برخی اصطالحات هم آشنا شوید: 

1ــ هر مقدمه ای که موضوع نتیجه در آن باشد، صغرا نام دارد، چه مقدمه ی اّول قرار 
گیرد چه مقدمه ی دوم. پس، در مثال قبل، قضیه ی »آهن فلز است«، صغرای استدالل است.

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

کبرای استدالل است.
1ــ اجزای قضیه، همان موضوع و محمول آن قضیه اند.
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٣ــ لفظی که در هر دو مقدمه ذکر می شود، اما در نتیجه حذف می گردد »حد وسط« 
یا »واسطه« نام دارد. در این مثال، »فلز« حد وسط است.

٤ــ به دو جمله ی اّول، یعنی صغرا و کبرا، مقدمات قیاس می گویند.
نقش حد وسط در قیاس اقترانی بسیار مهم است و تنها با کشف همین حد وسط هاست 
که می توان قضایای جدیدی ساخت. قدرت ذهنی انسان در یافتن حد وسط، همان است که 

»هوش« نامیده می شود.

مهارت
با استفاده از دو جمله ی زیر دو قیاس اقترانی بسازید و صغرا و کبرا و حد 

وسط را در هر کدام مشخص نمایید:
زیاد  را  پشتکارم  برسم  خود  بزرگ  هدف های  به  می خواهم  چون  ١ـ 

می کنم.
٢ـ ملت ما به این علت بر دشمنان خود پیروز شد که بر ایمان به خدا تکیه کرد.

اقسام قیاس اقترانی
از آن جا که قیاس ترکیبی از قضایاست و قضایا به دو قسم حملی و شرطی تقسیم 

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

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

»قیاس اقترانی شرطی« یا از دومقدمه ی شرطی تشکیل می شود و یا از یک مقدمه ی 
شرطی و یک مقدمه ی حملی، مثل:

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

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

شکل های مختلف قیاس اقترانی 
قیاس اقترانی، از لحاظ جایگاه حد وسط، چهار حالت پیدا می کند که به هر حالت 

یک شکل می گویند. بنابراین چهار شکل برای قیاس قابل فرض است.
اگر حد وسط را با »ب« و موضوع و محمول نتیجه را با »الف« و »ج« نشان دهیم 

این چهار شکل چنین خواهند بود:

نتیجهمقدمه ی دوممقدمه ی اّول

الف ج استب ج استالف ب استشکل اول

الف ج نیستج ب نیستالف ب استشکل دوم

الف ج استب ج استب الف استشکل سوم

الف  ج استج ب استب الف استشکل چهارم

مهارت 
توانایی ذهنی خود را آزمایش کنید و برای هرکدام مثالی بزنید. 

نتیجهمقدمه ی دوممقدمه ی اّول

شکل اول

شکل دوم

شکل سوم

شکل چهارم
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در این جا باید به سه نکته توجه کرد: 
نکته ی اّول: اگر خوب دقت کنید، در می یابید که عقاًل تمام حاالتی که ممکن 
بوده، آورده شده است و جز همین چهار شکل، حالت دیگری قابل تصور نیست. به این 
نوع جمع آوری که اقسام، به صورت عقلی، منحصر در تعداد معینی شوند، »حصر عقلی«، 

می گویند یعنی هیچ حالت دیگری عقاًل ممکن نیست.
نکته ی دوم: وقتی می خواهید برای هر کدام از شکل ها مثالی بزنید، خواهید دید 
که ذهن به طور طبیعی همواره از شکل اّول استفاده می کند. هم چنین خواهید یافت که ذهن 
هرگز از شکل چهارم استفاده نمی کند. به همین علت همان قدر که ذکر مثال برای شکل 
اّول ساده است برای شکل چهارم دشوار است و به همین علت بسیاری از منطق دانان از 

پرداختن به شکل چهارم خودداری کرده اند.
نکته ی سوم: از همین جا در می یابیم که نتیجه بخش بودن شکل اّول قیاس، بدیهی 
است. یعنی ذهن به طور طبیعی نتیجه را می پذیرد  و هیچ نیازی به اثبات ندارد. هر قیاس 

دیگری از طریق همین شکل اّول اثبات می شود.

ضروب مختلف اشکال چهارگانه ی قیاس اقترانی حملی
قباًل خواندیم که، قضیه را از جهات مختلف تقسیم می کنند که مهم ترین آن ها تقسیم 
به »محصورات چهارگانه«، یعنی موجبه ی کلی، سالبه ی کلی، موجبه ی جزئی و سالبه ی 

جزئی است. 
پس هر کدام از دو مقدمه هر قیاس ممکن است یکی از این چهار نوع قضیه باشند. 
بدین ترتیب برای هر شکل قیاس 1٦ حالت مختلف پیدا می شود که در منطق به هر حالت 
»ضرب« و به مجموعه آن ها »ضروب« می گویند. به جدول صفحه ی بعد که ضروب مختلف 

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

ضرب چهارمضرب سومضرب دومضرب اّولموجبه ی کلی
ضرب هشتمضرب هفتمضرب ششمضرب پنجمسالبه ی کلی

ضرب دوازدهمضرب یازدهمضرب دهمضرب نهمموجبه ی جزئی
ضرب شانزدهمضرب پانزدهمضرب چهاردهمضرب سیزدهمسالبه ی جزئی

سه شکل دیگر نیز، همین شانزده ضرب را دارند. پس مجموعه ی حالت ها و ضروب 
چهار شکل، ٦٤ ضرب می شود. یعنی ما می توانیم در ٦٤ حالت و ضرب، قیاس بسازیم 

که همه با هم متفاوت باشند.
حال، سؤال مهم این است که: آیا همه ی این ٦٤ حالت منجر به نتیجه می شوند؟ 
یعنی آیا اگر مقدمات قیاس خود را با یکی از این ٦٤ حالت تنظیم کنیم، حتمًا به نتیجه ای 

ضروری خواهیم رسید؟

شرایط نتیجه بخش بودن ضروب
پاسخ سؤال باال این است که: تمام ضروب ٦٤ گانه نتیجه بخش نیستند. توضیح 
است«  هر ب ج  است،  الف ب  هر   « یعنی  قیاس،  اّول  اّوِل شکل  از ضرب  که:  این 
با  الف ج است«.  آمد که »هر  به دست خواهد  نتیجه  این  به صورت قطعی  ضرورتًا و 
وساطت همین قیاس بدیهی، بقیه ی حالت ها بررسی می شوند و در صورتی که با این 
ضرب هماهنگ شدند، آن ها نیز نتیجه بخش می شوند. مطابق همین روش منطق دانان 
ضروب مختلف را بررسی کرده اند و جدول صفحه ی بعد که جدول شرایط نتیجه دهی 

شکل های مختلف قیاس است به دست آورده اند:
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شرایط نتیجه دادن )شرایط انتاج(شکل

صغرا موجبه باشد، کبرا کلی باشد.شکل اّول

کبرا کلی باشد، دو مقدمه در کیف مختلف باشند.شکل دوم

صغرا موجبه باشد، یکی از دو مقدمه کلی باشد.شکل سوم

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

بدین ترتیب از 1٦ ضرب شکل اول فقط ٤ ضرب و از ضروب شکل دوم ٤ ضرب و 
از ضروب شکل سوم ٦ ضرب نتیجه قطعی می دهند و در مورد بقیه هیچ اطمینانی در کسب 
نتیجه نیست. پس فقط 1٤ ضرب از مجموعه ی ٦٤ ضرب نتیجه ی قطعی دارند. بنابراین 

باید همواره دقت کرد که آیا این شرایط در یک قیاس وجود دارد یا نه.
صورت کلی این 1٤ ضرب که ضرورتًا نتیجه درست را به همراه دارند، بدین قرار است:

نتیجهمقدمه دوم )کبرا(مقدمه اّول)صغرا(شکلردیف

هر الف ج است.هر ب ج است.هر الف ب است.اّول1

هیچ الف ج نیست.هیچ ب ج نیست.هر الف ب است. اّول٢

بعضی الف ج است.هر ب ج است.بعضی الف ب است.اّول٣

بعضی الف ج نیست.هیچ ب ج نیست.بعضی الف ب است.اّول٤

هیچ الف ج نیست.هیچ ج ب نیست.هر الف ب است.دوم٥

هیچ الف ج نیست.هر ج ب است.هیچ الف ب نیست.دوم٦

بعضی الف ج نیست.هیچ ج ب نیست.بعضی الف ب است.دوم٧

بعضی الف ج نیست.هر ج ب است.بعضی الف ب نیست.دوم٨
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بعضی الف ج است.هر ب ج است.هر ب الف است.سوم٩

بعضی الف ج نیست.هیچ ب ج نیست.هر ب الف است.سوم1٠

بعضی الف ج است.بعضی ب ج است.هر ب الف است.سوم11

بعضی الف ج نیست.بعضی ب ج نیست. هر ب الف است.سوم1٢

بعضی الف ج است.هر ب ج است.بعضی ب الف است.سوم1٣

بعضی الف ج نیست.هیچ ب ج نیست.بعضی ب الف است.سوم1٤

یک نکته: دقت در مسیر نتیجه دهی ضرب های قیاس نشان می دهد که نتیجه ای  
که موجبه کلی باشد یعنی »هر الف ج است« فقط در ضرب اّول شکل اّول است. نتیجه ی 
سالبه ی کلی یعنی »هیچ الف ج نیست« در ردیف های ٢، ٥ و ٦،  نتیجه ی موجبه ی جزئی 
یعنی » بعضی الف ب است«، در ردیف های ٣، ٩، 11، 1٣ و نتیجه ی سالبه ی جزئی، یعنی 
»بعضی الف ج نیست«، در ردیف های ٤، ٧، ٨، 1٠، 1٢، 1٤ به  چشم  می خورد. یعنی 
از  ولی موجبه کّلی فقط  بیاورند.  بار  به  نتایج یکسان  شکل های مختلف ممکن است 
همان حالتی به دست می آید که بدیهی و روشن است، یعنی ضرب اّول شکل اّول.

قیاس استثنایی 
قیاسی است که نتیجه ی استدالل یا نقیض نتیجه در یکی از دو مقدمه آمده است، 
مانند: »تعداد سیارات منظومه ی شمسی زوج یا فرد است، ولی می دانیم تعداد این سّیارات 

نه عدد )فرد( است، پس تعداد سیارات زوج نیست.« 
ازآن جا که در این استدالل با کلمات »ولی« یا »اّما« استثنایی به مقدمه ی اول وارد 

می شود، آن را قیاس استثنایی نامیده اند. 
مقدمـه ی اول هـر قیـاس استثنایی یـا شرطی منفصل حقیقی است یـا غیـرقابل جمع 
)مانعة الجمع( و مقدمه ی دوم هم، درست بودن یا غلط بودن مقدم یا تالی همان مقدمه ی اول 
را نشان می دهد. لذا هرگاه قضیه ی شرطی منفصل از نوع حقیقیه باشد قضیه ی حملی یکی 
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از اجزای قضیه منفصل یا نقیض )رفع( آن است؛ مانند: 
این عدد یا زوج است یا فرد؛ لیکن زوج است، پس فرد نیست. 
این عدد یا زوج است یا فرد؛  لیکن زوج نیست، پس فرد است. 
این عدد یا زوج است یا فرد؛  لیکن فرد است، پس زوج نیست.
این عدد یا زوج است یا فرد؛  لیکن فرد نیست، پس زوج است.

اما اگر قضیه ی شرطی منفصل مانعة الجمع باشد از وضع هر یک از دو جزء، رفع  
لیکن فردا سه شنبه  یا چهارشنبه؛  یا سه شنبه است  مانند: فردا  نتیجه می شود  جزِء دیگر 
است، پس چهارشنبه نیست. فردا یا سه شنبه است یا چهارشنبه؛ لیکن فردا چهار شنبه 
است، پس سه شنبه نیست.پیداست دو صورت دیگر این نوع قیاس منتج نیست؛ یعنی از 
رفع هر یک از دو جزء وضع دیگری را نمی توان نتیجه گرفت. فردا یا سه شنبه است یا 

چهارشنبه، لیکن فردا سه شنبه نیست،...

مترین
1ــ جدول زیر را تکمیل کنید:

شکلنتیجهمقدمه  ی دوم )کبرا(مقدمه ی اّول )صغرا(

متساوی االضالع  مثلث  هر 
متساوی الزوایا است.

قائمه ای متساوی الزوایا  مثلث  هیچ 
نیست.

متساوی االضالع  مثلث  هیچ 
قائمه نیست.

دوم

……جیوه هادی الکتریسیته است.هر فلزی هادی الکتریسیته است.………………………

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

……هیچ ژاپنی آلمانی نیست.………………………هر ژاپنی آسیایی است.

……………………………هر نویسنده ای انسان است.هر انسانی جسمانی است.



65

……هر الف ل است.………………………هر الف ب است.

……………………………هر ب ج است.بعضی الف ب است.

……بعضی ب ج است.هر الف ج است.………………………

دومهیچ الف ج نیست.………………………………………………

٢ــ نوع استدالل های زیر را مشخص کنید:

1ــ یا این دو خط موازی اند و یا این دو خط متقاطع اند.
      این دو خط متقاطع اند.

      این دو خط موازی نیستند.
٢ــ یا این دیوار سفید است و یا این دیوار سبز است.

      این دیوار سفید است.
      این دیوار سبز نیست.

٣ــ یا ٥ فرد است و یا ٥ زوج است.
     ٥ فرد است. 

     ٥ زوج نیست.
٤ــ حسن یا در خانه است یا در مدرسه

      حسن در خانه است.
     حسن در مدرسه نیست.
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درس یازدهم

ارزش قیاس

شد،  مطرح  استدالل  بحث  آغاز  از  که  را  آن چه  همه  مختصر  خیلی  بخواهیم  اگر 
جمع بندی کنیم، باید بگوییم: استدالل، توانایی فطری ذهن بشر است که بی هیچ تردیدی 
هر انسان از این توانایی بهره مند است. استدالل بر سه نوع تمثیل، استقرا و قیاس است. 
تمثیل و استقرا، اگر چه یقین و اطمینان بی چون و چرا به ما نمی دهند، ولی ارزش بسیار 
زیادی دارند و پاسخ گوی دایره ی وسیعی از نیازهای انسان هستند. البته قیاس می تواند 
زمینه ی دستیابی به قضایای صد در صد صادق را فراهم نماید، که شکل اّول آن بدیهی 
است و یقین بالذات دارد و مبنا و پایه ی درست بودن بقیه ی اشکال نیز هست. کامل ترین 
حالت شکل اّول همان ضرب  اّول است که عبارت است از: »هر الف ب است، هر ب ج 

است، پس هر الف ج است« که برای هرانسانی بدیهی و روشن می باشد.
درباره ی منطق، هم چون سایر علوم، نظرات مخالف و متفاوتی بیان شده است. کسانی 
بوده اند که به این علم ایراد گرفته اند و بر اصلی ترین بخش منطق، یعنی قیاس، اشکال وارد 

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

برخی ایرادات وارد بر منطق و پاسخ آن ها
استدالل  و  درفکر  اشتباه  و  خطا  مانع  آن  تن  دانس که  ست  ا علمی  منطق  گر  ا 1ــ 

می شود، پس این همه اختالف میان فالسفه و دانشمندان از کجاست؟
پاسخ: قباًل گفتیم که تفکر و استدالل دو جنبه دارد: صورت استدالل و ماده ی 
استدالل. کارمنطق نشان دادن شکل و صورت استدالل است، تا شخص از استدالل 
غلط دوری  کند. آن چه زمینه ی اصلی اشتباه را فراهم می کند، محتوا و ماده ی قیاس 
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است و در همان ماده است که معمواًل فالسفه و دانشمندان با هم اختالف دارند.
وقتی می گوییم: »هر الف ب است، هر ب ج است، پس هر الف ج است«؛ از جهت 
شکل درست است. اّما از نظر محتوا چه طور؟ بستگی دارد به این که جای الف، ب و ج 
چه محتوایی بگذاریم. اگر این محتوا درست باشد، استدالل، نتیجه ی صحیح به ما خواهد 

داد. وااّل غلط خواهد بود. به این استدالل توجه کنید:
»نقره فلز است، هر فلزی سیاه است، پس نقره سیاه است.« روشن است با این که 
شکل استدالل درست است، اّما نتیجه غلط است. زیرا محتوای کبرا غلط است. محتوا 
از طریق منطق در اختیار ما قرار نمی گیرد، بلکه از طریق مشاهده، آزمایش و راه هایی از 
این قبیل به ما می رسد. اگر اشتباهی رخ داده، ناشی از اشتباه در آن مراحل بوده است، نه 

صورت و شکل استدالل.
عالوه بر این، دانستن منطق کافی نیست، بلکه به کار بستن آن است که مانع خطا 
می شود. مغالطه که بعدًا درباره ی آن صحبت خواهیم کرد، در جایی پیش می آید که قواعد 
منطق به کارگرفته نمی شود.به میزانی که استدالل پیچیده تر باشد، امکان خطا در به کارگیری 
قواعد منطق هم بیشتر می شود. آموختن قواعد منطق امکان خطا در صورت استدالل و 

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

معلومات جدیدی دست یافت؟
پاسخ: قباًل گفته ایم که منطق، بیان قواعدی است که انسان به طور طبیعی در هنگام 
فکر کردن آن ها را به کار می برد. همین که می بینیم انسان ها به دانش های جدید رسیده اند، 
دلیل بر کاربرد طبیعی منطق است. آموختن منطق برای کم کردن خطاهاست. نه این که 

هرکس علم منطق را نداند، نمی تواند فکر کند. 
به  پیشرفت یک علم  ارزیابی می کند.  را  اندیشه  منطق صورت  که  کنیم  توجه  باز هم 
ماده ی آن است. و پیشرفت های علومی مثل فیزیک، حقوق، جامعه شناسی و زیست شناسی به 
خاطر آن است که در این علوم به کمک ابزارها به محتواهای جدید می رسند و آن محتواها را 
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در تفکر مورد استفاده قرار می دهند و دانش را به پیش می برند. بنابراین، منطق جایگزین علوم 
و رشته های علمی نیست که بخواهیم فقط با صورت و شکل منطق به دانش جدید برسیم.

٣ــ قیاس، مهم ترین قاعده ی منطقی دانسته شده است و قوی ترین حالت قیاس هم 
شکل اّول است، ولی این شکل استدالل کمکی به ما نمی کند. مثاًل وقتی می گوییم: »سقراط 
انسان است، هر انسان متفکر است پس: سقراط متفکر است«، به نوعی غلط است. زیرا اگر 
درستی هر دو مقدمه معلوم باشند، نتیجه در درون مقدمات هست و دیگر نتیجه گیری معنایی 

ندارد. ولی اگر دو مقدمه غلط یا مشکوک و مجهول باشند، نمی توان نتیجه گیری کرد.
ِصرف  که  کرده  فکر  اشکال کننده  است.  داده  رخ  اشتباه  یک  این جا  در  پاسخ: 
نتیجه، آن هنگام  نتیجه کافی است. در حالی که  برای معلوم بودن  معلوم بودن دو قضیه 
معلوم می شود که دو قضیه به صورت دو مقدمه در ذهن »اقتران« پیدا کنند و در کنار هم 

قرار بگیرند. وظیفه ی منطق هم این است که اقتران صحیح را از اقتران غلط باز نماید. 
در عین حال اگر این اشکال وارد باشد، نتیجه این می شود که انسان با دانستن هر 
قضیه باید تمام احکام و خصوصیات مرتبط با آن قضیه را بی هیچ درنگ و تأملی درک کند 

و حال آن که به روشنی می دانیم که این نتیجه گیری باطل است. 
را  اشکال  این  که  که کسی  کرد  توجه  هم  نکته ی ظریف  این  به  باید  این،  بر  عالوه 
مطرح کرده، توجه ننموده است که همین اشکال نیز براساس قیاس تنظیم شده است. یعنی 
استدالل او چنین بوده است که: »ضرب اّول شکل اّول قیاس نوعی مصادره به مطلوب 
است و هر مصادره به مطلوبی غلط و باطل است. پس ضرب اّول شکل اّول قیاس هم غلط 
و باطل است«. توجه می کنید که قواعد منطق صورت اندیشیدن ذهن انسان است و هیچ 
کس را امکان تخلف و فرار از آن نیست و اگر کسی بخواهد این قواعد را به نقد بکشاند 

چاره ای جز استفاده از همان ها را ندارد.
٤ــ با پیدایش منطق های جدید، دوره ی منطق قدیم به سرآمده و بدون تعصب باید 
جای خود را به پیشرفت های علمی نوین بدهد. همان طور که فیزیک و طب قدیم بعد از 

مقاومت های بسیار، جای خود را به جانشینان خود دادند.
که  علمی  رشته ی  هر  و  است  تقدیر  قابل  انسان ها،  علمی  پیشرفت های  پاسخ: 
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دستاوردهای جدید داشته، باید مورد استفاده قرار گیرد. البته این بدان معنا نیست که هر 
نظر جدیدی درست و هر نظر قدیمی غلط است. همین استدالل که هر چیز جدیدی درست 

است، خود نوعی تمثیل یا استقرا است که منطق ارزش آن را مشخص کرده است.
آمدن منطق جدید، به معنای کنار رفتن منطق قدیم نیست. بلکه باید محدوده ی هر 

کدام را مشخص کنیم و از هر کدام در محدوده ی خود بهره ببریم.
عالوه بر این، آیا کسانی که این اشکال را وارد کرده اند و می گویند با ظهور منطق 
هم  شما  علم  پس  بگوییم  آن ها  به  که  می پذیرند  بگذاریم،  کنار  باید  را  قدیم  منطق  جدید، 

حداکثر یکی دو قرن دوام بیاورد و باید پس ازچندی منطق دیگری را جایگزین آن کنیم؟
مسلمًا پاسخ آن ها منفی است و خواهند گفت مالک پذیرفتن یا ردکردن یک نظر 

یا یک علم و عقیده، درست یا غلط بودن است، نه جدید یا قدیم بودن.

برای مطالعه
منطق ادعا می کند که قیاس، چهار شکل بیش تر ندارد و امکان ندارد بتوان 
که  انگلستان  ریاضی دانان  و  فالسفه  از  یکی  کرد .  مطرح  آن  برای  جدیدی  شکل 
اتفاقًا منطق دان مشهوری هم هست، معتقد است حالتی را پیدا کرده که جزء هیچ 
کدام از چهار شکل نیست و در عین حال صادق هم هست و این خود نشان دهنده 

یک نقص جدی در منطق ارسطویی است . مثال این دانشمند بزرگ چنین است: 
»الف مساوی ب است، ب مساوی ج است پس  : الف مساوی ج است«

در قضیه ی او ّل  : موضوع »الف« و محمول »مساوی ب« است.
در قضیه ی دوم  : موضوع »ب« و محمول  »مساوی ج« است.

و مشاهده می کنید که اصاًل حد وسطی در کار نیست و لذا این حالت مشمول هیچ 
کدام از چهار شکل مشهور قیاس نیست. همین مثال را در قالب ریاضی می توان 

چنین نشان داد.

x=y
 ⇒ x=z  
y=z
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به نظر شما این دانشمند بزرگ، پروفسور برتراندراسل، درست می گوید؟ 
و حقیقتًا حالتی را کشف کرده که از دایره ی شکل های چهارگانه منطق جداست ؟

به  خود  منطق  کتاب  در  پیش  قرن ها  سینا  ابوعلی  را  اشکال  این  پاسخ: 
راهنمایی،  عنوان  به  کنید.  فکر  باره  این  در  نیز  شما  است.  کرده  ارائه  تفصیل 
و  کنید  وارد  ذهنتان  دنیای  به  را  خود  مسائل،  گونه  این  طرح  هنگام  در  می گوییم 
ببینید در حل این مسئله همه راه هایی که ذهن طی می کند و قوانینی که حقیقتًا 
به کار می برد و شاید متوجه آن ها نیستید، کدام است. اگر این کار را با حوصله و 

دقت انجام دهید پاسخ را خودتان خواهید یافت.

مترین
توجه کنید که برای حل هر مسأله و کشف قضایای جدید، نباید لزومًا به آزمایشگاه 
رفت و یا تجربه کرد؛ گاهی با صرف تفکر هم می توان به نتایج جدید دست یافت. اصاًل 
هوش )IQ( یعنی قدرت تجزیه و تحلیل، ترکیب منطقی قضایا و کاربرد صحیح حد وسط 
و ِاعمال سریع و دقیق قواعد حاکم بر قضایاست. تمرین زیر از مشهورترین  مثال ها برای 

درک دقیق تر این نکته ی مهم است:
فرض کنید پنج کاله وجود دارد که سه تای آن ها سفید و دو تای دیگر قرمز است و 
سه نفر هم به ترتیب روی پله هایی نشسته اند به گونه ای که نفر باالتر )سوم( دو نفر پایین تر را 
می بیند و نفر دوم هم فقط نفر اول را می بیند ولی هیچ فردی، افراد باالتر از خود را نمی بیند. 
ابتدا چشمان آنان را می بندند بر سر هر یک، یکی از آن  پنج کاله را می گذارند و دو کاله دیگر 
را پنهان می نمایند. سپس چشمان هر سه نفر را باز می کنند و از هرکدام می پرسند کالهی که 
بر سر خودت قرار دارد، چه رنگی است؟ نفر سوم بعد از دیدن رنگ کاله دو نفر پایین تر از 
خود، بالفاصله می گوید »نمی دانم«. نفر دوم بعد از دیدن کاله نفر اّول و شنیدن پاسخ نفر سوم 
بالفاصله می گوید »کاله من سفید است«. و نفراّول با شنیدن این پاسخ سریعًا می گوید »کاله 

من قرمز است«. حال، شما بگویید که چگونه این پاسخ ها داده شده است؟ 



71

درس دوازدهم

محتوای استدالل 
)ماده(

ماده و صورت استدالل
وقتی که ما از چوب استفاده می کنیم و با ابزار نّجاری طرح خاصی به آن می دهیم 
و چیزی به نام صندلی می سازیم، چوب را ماده ی صندلی و آن طرح و شکل را صورت 
استداللی  هر  دارد.  وجود  هم  استدالل  یک  ساختن  در  حالت  همین  می نامیم.  صندلی 
دارای شکل خاصی است که می تواند برای موضوعات مختلف به کار رود و موضوعات 
گوناگون را بپذیرد. شکل و چگونگی قرارگرفتن جمالت کنار یکدیگر را »صورت«، و 

محتوایی را که در جمالت قرار می گیرند، »ماده« می نامند. 
به این دو مثال بنگرید: 

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

٢ــ »سرو درخت است. هر درختی به آب نیاز دارد. پس سرو به آب نیاز دارد.« 
این دو استدالل از جهت صورت شبیه هم اند، اّما از جهت ماده با یکدیگر تفاوت 

دارند.
اکنون در قضایای زیر که همه از قالب و صورت واحدی برخوردارند، دقت کنید:

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

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

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

و اینک به این دسته از قضایا توجه کنید:
ــ حضرت علی ــ علیه السالم ــ قهرمان جنگ خیبر است.
ــ مساحت مثلث برابر قاعده ضرب در نصف ارتفاع است.

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

ــ آب در ١000 می جوشد.
ــ احتمااًل در کرات دیگر هم بتوان حیات را پیدا کرد.

ــ برف سفید است.
ــ ١0 قابل قسمت بر ٢ است.

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

آمده است. مثاًل سفیدی برف را از  به دست  از منبع خاصی  این محتواها هرکدام 
ادراک حسی گرفته ایم. قهرمانی امیرمؤمنان ــ علیه السالم ــ در جنگ خیبر را از تاریخ 
به دست آورده ایم. تجربه است که به ما یاد داده آب در 0 ١00 می جوشد. بودن یا نبودن 
حیات، در کرات دیگر را حدس زده ایم. به روشنی درمی یابیم که هر شهری از کشور خود 
بنابراین، مواد و  کوچک تر است. مساحت مثلث را از طریق استدالل کشف کرده ایم. 
محتوای قضایا از منابع گوناگون به دست می آیند و این منابع آن قدر زیاد هستند که اگر 
سرانجام  که  نمی دانیم  کنیم،  بندی  دسته  آن ها  ماده ی  براساس  را  عالم  قضایای  بخواهیم 
به چند سرچشمه ختم می شوند. دانستن عدد دقیق آن ها هم خیلی اهمیت ندارد؛ فقط این 

نکته را باید در خاطر داشته باشیم که قضایا از منابع مختلفی به دست می آیند.
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تقویت مهارت
در قضایای زیرتأمل کنید و ببینید که ماده ی هر قضیه از چه راهی به دست 

آمده است.

راه پیدایش قضیه
احساس

بداهت

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

خورشید روشن است.

اجتماع دو نقیض محال است.

آهن هادی الکتریسیته است.

گلستان اثر سعدی است.

نور ماه از نور خورشید است.

روح درون جسم است.

عدالت بسیار پسندیده است.

رنگ خون سرخ است.

داروی آنتی بیوتیک درمان کننده ی بیماری عفونی  است.

هر معلولی علت دارد.

تهران پایتخت ایران است.

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

   هر موجودی مکان دارد.

مثال ١

مثال ٢

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

8

9

١0

١١
..........
..........

هر هادی الکتریسیته فلز است.

فیزیک نیوتن جای خود را به نظریه نسبیت داده است.

١٢

١٣

میزان اعتبار منابع که محتوا و ماده ی قضایا را به ما می دهند، با یکدیگر متفاوت اند. 
برخی منابع، یقینی هستند و برخی به ما علمی در حّد احتمال می دهند. برخی منابع، انسان 
را به بی راهه می برند و او را به اشتباه می اندازند، بنابراین، درستی و اعتبار یک استدالل، 

عالوه بر صورت، به ماده ی آن هم بستگی دارد. به این دو استدالل توجه کنید:
الف: احمد مریض است،  هر مریضی مشکل جسمی یا روحی دارد، پس احمد  نیز 

مشکل جسمی یا روحی دارد.
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ب: احمد مریض است، هر مریضی جادو شده است، پس احمد جادو شده است.
این دو استدالل شکل وصورت یکسان و درستی دارند ولی ماده ی آن ها متفاوت 

است و لذا اعتبار یکسانی ندارند.
حال به این استدالل توجه کنید:

رضا در کشتی است، کشتی حرکت می کند، پس رضا حرکت می کند.
دو  در  زیرا حد وسط  دارد  استدالل صورت غلطی  این  می بینید  کنید،  اگر دقت 
مقدمه به صورت یکسانی نیامده است و به همین علت نتیجه ی آن به ظاهر درست، و در 
واقع غلط است. چون می دانیم که رضا خودش حرکتی نکرده و به تبع کشتی حرکت کرده 

است. 
بنابراین، استدالل، بنابر اهدافی که انسان ها از ارائه آن ها دارند و ماده ای که در آن ها 
ریخته می شود و اثر و فایده ای که بر آن ها مترتب است، پنج گونه هستند که در منطق تحت عنوان 

صناعات خمس مورد بررسی قرار می گیرد.

صنعت های پنج گانه )صناعات خمس(

١ــ برهان
برهان کامل ترین نوع استدالل است. صورت برهان باید از شکل های معتبر قیاس 
خصوصًا شکل اّول و ماده آن هم باید از قضایایی تشکیل شود که درستی هرکدام قطعی 
باشد. نمونه های بسیار زیادی از استدالل های برهانی را در ریاضیات، مشاهده می کنیم. در 

دین الهی هم، اصول دین با استدالل و برهان توأم است تا استحکام الزم را داشته باشد.
برهان بردو نوع است: 

ـ برهان لّمی: شاید شنیده باشید که می گویند »لّم این کار چیست؟« این جمله  ١ـ
ریشه در یک بحث منطقی دارد. اگر در برهان از علت به معلول پی برده شود، به آن 
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ببرد.  لّم و علت موضوع پی  به  توانسته  یعنی فرد  لّمی« می گویند،  »برهان 
به طور مثال، یک پزشک در تحقیقات خود، در یک روستا، به پشه ی ماالریا برخورد 
می کند و درمی یابد که بیماری اهالی آن روستا از پشه ی ماالریاست. یا در بیمارستان از 

کسی آزمایش خون می گیرند و  بعد به بیماری او پی می برند.
 این استدالل عامیانه نیز که می گویند »علی ولخرج است و هر ولخرجی ورشکست 

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

مثل این که پزشکی از سرفه های خشک فرد بیمار به مسلول  بودن او پی  می برد. یا 
کسی با شنیدن ورشکستگی یک نفر متوجه ولخرجی او می شود.

برهان، استداللی است که در مقدمات آن از مواد و محتوای یقینی استفاده 

می کنند و نتیجه ی یقینی می دهد.

ذکر منونه
صفات  و  خدا  شناخت  درباره ی  برهان  از  نمونه هایی  دینی  کتاب های  ر  د ٭ 
او یا درباره ی ضرورت نبوت و هدایت خداوند خوانده اید. یکی از آن ها را انتخاب 

کنید و ببینید که آیا ساختار و محتوای برهانی دارد؟

٢ــ جدل
جدل نوع دیگری از استدالل است که در زندگی علمی و عملی ما مورد استفاده قرار 
می گیرد، اما برای رسیدن به یقین نیست بلکه برای قانع کردن مخاطب است. کودکان در 
دنیای بازی های کودکانه خود در بسیاری از مواقع که وارد جّر و بحث می شوند، بدون این 
که بدانند، از جدل بهره می برند. صورت ساده جدل این است که یکی دیگری را با سؤاالت 
متوالی و متعدد روبه رو می کند به طوری که سرانجام او به تناقض گویی بیفتد و محکوم شود. 
در هر جدلی دو طرف سعی می کنند که شکست نخورند، این که برنده ی این مبارزه ی علمی 
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کیست، به مهارت و آگاهی بیش تر یکی از دو طرف برمی گردد. کسی که بتواند از پذیرفته های 
طرف مقابل استفاده کند و او را به بن بست بکشاند، پیروزی را به دست می آورد.

مخاطب  قبول  مورد  و  مسّلم  یا  مشهور  قضایای  از  که  استداللی  جدل، 
تشکیل می شود، و طرف مقابل را قانع می کند. 

٣ــ خطابه
خطابه استداللی است که برای تشویق مردم به انجام یا ترک عملی از طریق تحریک 
عواطف و احساسات آنان، مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع، در خطابه، پیش از آن 
که اندیشه و فکر افراد مورد خطاب باشد،  قلب و عواطف آنان را مخاطب قرار می دهند. 
به همین جهت خطابه، هم می تواند برای تشویق افراد به اخالق و فضایل انسانی به کار رود 

و هم می تواند برای امور ناپسند استفاده گردد.
بنابراین، آن خطابه ای خوب و پسندیده است که با برهان و استدالل عقلی هم توأم گردد 
و به راه خیر دعوت نماید. خدای متعال، در قرآن کریم همواره انسان ها را به تفکر و تعقل 
سفارش فرموده و از  پیروی کورکورانه بازداشته است. راز این همه اصرار بر تفکر، همان 
است که انسان در زندگی خود اسیر افکار و اندیشه های غلط و انحرافی نشود و در مسیر 

عقل و خرد گام بردارد.

خطابه، سخنی است که برای تشویق مردم به انجام  یا ترک عملی از طریق 
تحریک عواطف و اقناع آن ها مورد استفاده قرار گیرد.

٤ــ شعر
این  البته  می گیرد.  سرچشمه  انسان  خیال  از  که  است  آمیز  تخیل  استداللی  شعر، 
وزن  منطقی،  در شعر  دارد.  تفاوت  اندکی  آن  ادبی  تعریف  با  و  است  منطقی شعر  تعریف 
داشته  قافیه  و  وزن  شعری  اگر  این رو،  از  ندارد.  ادبی ضرورت  یط  شرا سایر  و  قافیه  و 
باشد، اما از جنبه های تخیلی تهی باشد و فقط دارای نظم باشد، از نظر فن منطق، »شعر« 
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محسوب نمی شود. اما اگر عباراتی به صورت نثر باشند ولی جنبه ی تخیلی داشته باشند، 
شعر منطقی به حساب می آیند. پس برانگیخته شدن قوه ی تخیل، شرط اصلی شعر منطقی 

مانند: است؛ 
شو خطر کن ز کام شیر بجوی مهتری گر به کام شیر در است 
یا چو مردانت مرگ رویا روی یا بزرگی و عـّز و نعمت و جـاه 

کسی که روی این شعر خیال خود را متمرکز کند، خود را به جای شیر می گذارد و بدون 
احساس خطر به دشمن حمله می کند.

در  مطلوب  روحی  تأثر  باعث  که  خیال انگیزی  سخن  از  است  عبارت  شعر، 
مخاطب می شود. 

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

مطرح خواهد شد. 
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مترین
١ــ اگر قطر یک مربع را رسم کنیم، دو مثلث پیدا می شود که با هم برابرند، چرا؟

توانید  آیا می  استفاده شده است؟  نوع روشی  از چه  زیر  ٢ــ در استدالل ها و عبارات 
تفاوت آن ها را پیدا کنید؟ 

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

ب ــ رفتار شما عادالنه بود، پس رفتار پسندیده ای است؛ زیرا هر کاری عادالنه 
باشد پسندیده است.

ج ــ مجموع زوایای هر مثلث برابر با ١٨00 است. هرشکلی که مجموع زوایایش 
برابر با ١٨00 باشد، نصف زوایای مربع است.

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

امیر: چرا برادرت را یاری نکردی؟
احمد: آخر در این نزاع حق با او نبود.

مردم  از  بسیاری  که  نشنیده ای  مگر  ولی  نباشد؛  او  با  حق  خوب،  بسیار  امیر: 
می گویند:

برادرت را یاری کن، خواه ظالم باشد خواه مظلوم، و او برادرت بود. پس باید او 
را یاری می کردی.
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درس سیزدهم

مغالطه

مغالطه، ظاهری استدالل گونه و برهانی دارد، اّما در حقیقت، برهان نیست. علت 
این که ظاهر استداللی دارد، آن است که مقدمات به کار رفته در مغالطه در عین غلط بودن، 
شبیه به استدالل هستند و فرد در نگاه اّول متوجه غلط بودن آن نمی شود. یعنی آن قدر 
این غلط بودن ظریف و نامحسوس است که انسان را به اشتباه می اندازد و فکر می کند که 
که  کرده اند  متعدد ذکر  اقسام  انواع  و  مغالطه  برای  منطق  کتاب های  در  استدالل است. 
نمی توان در این جا به همه ی آن ها پرداخت. همین قدر بدانیم که هر قدر اطالعات ما دقیق تر 
و قدرت تفکر و استدالل ما قوی تر باشد، کمتر گرفتار مغالطه می شویم. به همین جهت تنها 
با افزایش قدرت استدالل و تمرین می توانیم در مقابل مغالطه ها توفیق به دست آوریم. به 

دو نمونه ی ساده ی زیر توجه کنید:
نمونه ی اّول: در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است.

ظاهر این مغالطه همان شکل اّول قیاس، یعنی »الف ب است، ب ج است، پس الف 
به سراغ  باید  بنابراین  نمی خورد.  به چشم  رو ظاهرًا مشکلی  این  از  باشد.  می  ج است« 

محتوای قضایا برویم که ببینم آیا ماده ی هر دو مقدمه درست است یا نه.
هنگامی که خوب تأمل کنیم، خواهیم یافت که استدالل، دارای »حد وسط« نیست. 
یعنی نماد »ب« که باید در هر دو مقدمه تکرار شود، تکرار نشده است. در مقدمه اّول »باز« 

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

حل مسأله: در این استدالل نیز یک مغالطه وجود دارد. خودتان در این باره فکر 
کنید و مغالطه ی آن را بیابید.



80

مغالطه، استفاده از شکل ظاهری استدالل و مخفی کردن صورت یا ماده ی 
غلط آن استدالل به منظور مخدوش کردن ذهن مخاطب است .

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

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

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

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

انسان نیستند.« 
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مترین
 به نمونه های زیر توجه کنید و ببینید که با توجه به چه مغالطه ای نتیجه گیری غلط 

صورت گرفته است: 
١ــ چون هیچ یک از مولکول های تشکیل دهنده ی جسم را نمی توان با چشم دید، 

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

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

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

پس عکس مستوی موجبه ی کلی، موجبه ی کلی دیگری است. 
5 ــ حمید انسان است. هر انسانی شاعر است. پس حمید شاعر است.

6ــ هوا تار است. تار از آالت موسیقی است. پس هوا یکی از آالت موسیقی است.
7ــ هوشنگ انسان است. انسان پنج حرف دارد. پس هوشنگ پنج حرف دارد.

٨  ــ علی ایرانی نیست. هر ایرانی آسیایی است. علی آسیایی نیست.
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١ــ ابن سینا. اشارات و تنبیهات )جلد دوم. منطق(. ترجمه و شرح: ملکشاهی، 
حسن. تهران انتشارات سروش، ١٣75 )برای معلم(

٢ــ اژه ای، محمدعلی. مبانی منطق. اصفهان. انتشارات اصفهان، ١٣77 )برای 
معلم و دانش آموز(

٣ــ حلی، جمال الدین حسن. جوهر النضید. قم. انتشارات بیدار، ١٣6٣ )برای معلم(
٤ــ خندان، سید علی اصغر. منطق کاربردی. تهران ــ قم سازمان مطالعه و تدوین 

کتب علوم انسانی و دانشگاه، مؤسسه فرهنگی طه، ١٣7٩ )برای معلم و دانش آموز(
5ــ خندان، علی اصغر، مغالطات، قم، بوستان کتاب، ١٣75 )برای معلم و دانش آموز(

ـ خوانساری، محمد. منطق صوری. انتشارات آگاه، ١٣7٤ )برای معلم و دانش آموز( 6ـ
7  ــ خوانساری، محمد. فرهنگ اصطالحات منطقی. تهران. انتشارات پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ١٣76 )برای معلم و دانش آموز(
٨  ــ صدرالمتألهین، محمد. التنقیح فی المنطق. تصحیح غالم رضا  یاسی پور، تهران. 

بنیاد حکمت اسالمی صدرا، ١٣٨7 )برای معلم(
تهران  رضوی.  مدرس  تصحیح  اساس االقتباس.  مد بن محمد.  مح طوسی،  ٩  ــ 

انتشارات تهران، ١٣67 )برای معلم(
١0ــ غرویان، محسن، آموزش منطق. قم. انتشارات دارالعلم، ١٣٨١ )برای معلم و 

دانش آموز( 
١١ــ قراملکی، احدفرامرز، منطق )١(، تهران، پیام نور، ١٣76 )برای معلم و دانش آموز(

ـ  قراملکی، احد فرامرز. منطق )٢( تهران. پیام نور، ١٣٨0 )برای معلم و دانش آموز( ١٢ـ
١٣ــ المظفر، محمد رضا. المنطق. النجف. مطبعة النعمان، ١٣٨٨ )برای معلم(
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