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1ــ مقدمه
تفکر، از مهم ترین موهبت های خداوند به انسان است. هر انسانی از بدو تولد تا پایان و درتمام 
از  بسیاری  می بخشد.  را سامان  زندگی خود  و  می برد  بهره  موهبت  این  از  روزانٔه خود  فعالیت های 
انسان ها می کوشند از این بهره مندی معمولی فراتر روند، قدرت تفکر خود را تقویت نمایند و امکان 
رشد بیش تری را، در جنبه های گوناگون زندگی، برای خود فراهم نمایند؛ چرا که میزان موفقیت انسان، 

وابسته به قدرت تفکر وی می باشد.
تفکر، مانند سایر رفتارهای طبیعی و فطری انسان از قانون مندی و نظم خاص برخوردار است و 
فرایندی قاعده مند را طی می کند. علم منطق، علم شناسایی این قاعده و قانون است. کشف قواعد تفکر 

و احاطٔه بر آن ها سبب تسلط بیش تر انسان بر استدالل ها و کاهش خطاها می گردد.
گرچه آشنایی با منطق، که منطق تفکر است، برای هر فردی مفید می باشد و می تواند به عنوان 
یک درس عمومی تدریس شود اما از آن جا که دروسی مانند فلسفه و الهیات با استدالل های عقلی 
دقیق سر و کار دارند، همواره درس منطق به عنوان پیش نیاز این قبیل دروس تدریس می شده و طالب و 
دانشجویان این رشته ها به یاد گرفتن آن اهتمام می ورزیده اند. هم اکنون نیز درس منطق در دانشکده های 
الهیات و علوم انسانی و همچنین در دورٔه متوسطه در رشتٔه علوم انسانی و در رشتٔه علوم و معارف 

اسالمی وجود دارد و تدریس می گردد.
برنامٔه درسی منطق پس از بررسی پژوهش هایی که در سال های اخیر انجام شده، تنظیم گردیده 
تا مبنای تألیف کتاب درسی و سایر مواد آموزشی و کمک آموزشی و نیز مبنای کار معلم در تدریس و 

ارزش یابی قرار گیرد.

2ــ فلسفۀ وجودی )ضرورت( مادۀ درسی
الذهن  مراعاتها  تعصم  قانونیه  آله  »المنطق  گفته اند:  علم  این  ضرورت  دربارٔه  منطق  علمای   
عن الخطاء فی الفکر« 1. منطق یک دانش ابزاری و وسیله ای است. مجموعٔه قواعدی است که اگر 
فکر جلوگیری  در  از خطای  بگیرد،  آن ها کمک  از  کردن  فکر  هنگام  در  و  باشد  آگاه  آن ها  بر  کسی 
می کند. البته قواعد منطق، یک سلسله قواعد ابداعی به وسیلٔه منطق دان نیست بلکه منطق دان، همان 
قواعد حاکم بر فکر را که در اندیشٔه هر کس هست، استخراج می کند و شاخه ها و شعب آن را به تفصیل 

ـ  المنطق، استاد رضا مظفر، چاپ فیروزآبادی، ص12 1ـ
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بیان می نماید. آگاهی و تسلط بر این شاخه ها و شعب است که سبب می شود انسان در استدالل های 
سخت و پیچیده کم تر دچار خطا شود و بتواند ساختمان و شکل استدالل خود را دقیق تر سازمان دهد. 
هم چنین، این تسلط سبب می شود که انسان بتواند شبه استدالل ها )مغالطات( را از استدالل های واقعی 

باز شناسد و دیگران را متوجه اشتباهاتشان بنماید.
که  هر کس  و  است  بسیار جدی تر  فلسفه  درس  کنار  در  درس  این  همین جهت، ضرورت  به 
می خواهد درس فلسفه را بخواند، باید با منطق نیز آشنا باشد؛ زیرا بسیاری از مباحث فلسفی متکی 
بر تعاریف دقیق، استدالل ها و قیاس های پیچیده است. یک فیلسوف، به همان اندازه که باید بتواند 
استدالل های خود را درست و دقیق ارائه دهد، باید بتواند مغالطات دیگران راکشف کند و شبه استدالل 

آن ها را نشان دهد.
به همین جهت بود که در دورٔه یونان، آن گاه که مبارزهٔ با »سفسطه« و »سوفسطائیان« با سقراط 
آغاز شد و افالطون و سپس ارسطو راه او را ادامه دادند و »فلسفه« را در مقابل »سفسطه« سامان دادند 

و تدوین نمودند، به تدوین منطق هم پرداختند.
البته منطق توسط ارسطو مدّون شد، اما مقدماتی از آن در آثار افالطون و به نقل از افالطون، 
در کالم سقراط مشاهده می شود. سقراط، در مقابل سوفسطائیان تعریف دقیق از اشیا را مطرح کرد و 
ابهام در تعریف را زمینه ساز بسیاری از مغالطات دانست. افالطون با روش دیالکتیک خود چگونگی 
رسیدن به تعریف درست و صورت بندی دقیق حمل و تصدیق را بیان کرد تا این که ارسطو عطف توجه 

به استدالل و حّجت نمود و َاشکال استدالل را توضیح داد.
در دورٔه تمدن اسالمی که آثار یونانیان به زبان عربی ترجمه شد و مسلمانان با منطق و فلسفه آشنا 
شدند، بزرگانی به توسعٔه منطق کمک کردند تا نوبت به ابن سینا رسید که عالوه بر فلسفه، بزرگ ترین 
به دو  با روشی قیاسی  بار منطق را  برای نخستین  نیز محسوب می شود. وی  منطق دان جهان اسالم 
ف« و »حّجت« تقسیم کرد و منطق دو بخشی را پدید آورد. این تقسیم بندی تاکنون نیز ادامه  بخش »معِرّ

دارد و در این راهنما نیز ابواب درس منطق بر اساس آن تنظیم شده است.
در دورٔه جدید، در غرب، با ظهور فالسفه ای چون فرانسیس بیکن و رنه دکارت و تأکید یکی بر 
استقراء و دیگری بر ریاضی، منطق دچار فراز و نشیب هایی شد، اما هیچ گاه اعتبار خود را از دست 
نداد و از صحنه خارج نگردید. چرا که منطق یک دانش ابداعی نیست، بلکه بیان قواعد حاکم بر ذهن 
انسان و فکر اوست. به همین جهت این دانش نمی تواند از  صحنه خارج شود، بلکه می تواند توسعه یابد 

و تبیین دقیق تر و کامل تری را بپذیرد.
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با توجه به نکات فوق، آموزش منطق از دو جهت ضرورت دارد: 
1ــ منطق به رشد تفکر عقلی کمک می کند و به همین جهت در تمام علوم عقلی کارآیی دارد و 

این کارآیی در درس فلسفه که مبنای سایر علوم عقلی است بیش تر و جدی تر است.
2ــ از آن جا که منطق، قواعد و روش استنتاج را می آموزد و درست فکر کردن را تمرین می دهد، 
در شکل گیری شخصیت عقالنی و منطقی هر دانش آموزی مؤثر است و درست اندیشی آنان را تقویت 
می کند. توجه کنیم که درس منطق فقط بیان اصطالحات و قواعد منطقی نیست، بلکه در این درس، 
دانش آموزان قواعد استدالل و تفکر را تمرین می کنند و توانایی و مهارت کشف درست نماها)مغالطات( 
به کار  مختلف  مسائل  در  اندیشیدن  هنگام  در  و  می آورند  به دست  برنامه،  محدودٔه  در  را  حقایق  از 

می گیرند.

ـ تفکر منطقی و برنامه های درسی 3ـ
تمام تصمیم گیری ها،  انسان است که منشأ  اندیشه ورزی مهم ترین ویژگی ذاتی  تفکر و  توانایی 
بزرگ و  فعالیت های  اعتقادات، دانش ها، موضع گیری ها و همٔه  اعمال و رفتارهای اختیاری است. 
به همین جهت تفکر و تعقل  اندیشه ها دارد.  بر تفکر است و ریشه در افکار و  کوچک انسان مبتنی 

مهم ترین وجه هویتی انسان است.
ای برادر تو همه اندیشه ای                       مابقی خود استخوان و ریشه ای 

دویدن کودک به سوی اسباب بازی، پریدن یک نوجوان در استخر، تصمیم یک فرمانده جنگ 
برای نبرد، همه با تفکر آغاز می شود. میزان درستی یا نادرستی یک نظر و سودمندی یا مضر بودن یک 

عمل بستگی غیر قابل انکاری به قدرت تفکری دارد که پشتوانٔه آن نظر یا عمل بوده است.
خدای متعال توانایی تفکر را در آغاز تولد مانند بذری در وجود کودک قرار می دهد تا همراه با 

رشد سایر ابعاد وجودی او رشد یابد و شکوفا گردد.
اولین باغبان رشد دهندٔه این بذر، خود کودک است که با حس کنجکاوی فطری و جنب و جوش 
طبیعی به شکوفایی استعدادهای گوناگون خود، از جمله به شکوفایی توانایی فکری خود اقدام می کند. 
بردن از  برای فکر کردن و دریافتن و لذت  انداختن و هر کار دیگر وی راهی  برداشتن،  لمس کردن، 

دریافت هاست.
به کمک کودک  اینان  اعضای خانواده هستند.  سایر  و  مادر  و  پدر  تفکر،  بذر  باغبان  دومین 
می آیند و با روش های صحیح راه را برای اندیشه ورزی وی باز می کنند و بذر تفکر را به نهالی بالنده 
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می رسانند. به همین جهت، آگاهی پدر و مادر به روش های تربیت عقالنی و چگونگی رشد تفکر از 
شرایط تربیت صحیح است. در صورت وجود این آگاهی و به کار گرفتن آن است که نه تنها به بذر تفکر 

آسیبی وارد نمی شود، بلکه به میزان قابلیتی که دارد، رشد می کند و به کمال می رسد.
را  کودک  تربیت  و  تعلیم  مسئولیت  که  است  آموزشی  نظام  و  مدرسه  نهال،  این  دیگر  باغبان 
می پذیرد و در چارچوب برنامه ای مشخص به تربیت وی می پردازد. به  عبارت دیگر، برنامه های درسی 

و فعالیت های آموزشی بستر بالندگی، رشد و شکوفایی استعدادهای فطری، از جمله تفکر است.

4ــ رویکرد برنامه  : »پرورش مهارت تفکر« 
انسان موجودی متفکر است و تفکر ذاتی اوست. انسان هم از اندیشیدن در آفاق و انفس لذت 
می برد و هم به معرفت می رسد و هم امور زندگی خود را مبتنی بر معرفت های کسب شده سامان می دهد. 
فکر کردن امری قاعده مند است و دستگاه اندیشه مجهز به آن قواعدند. این گونه نیست که اندیشمندانی 
قواعد تفکر را ابداع کنند و به انسان ها تعلیم دهند. از بدو تولد و شاید قبل از آن،  ذهن انسان تکّون 

می یابد و کودک به فکر کردن می پردازد و در هنگام تفکر قواعد ساده و بسیط آن را به کار می برد.
دانشمندان علم منطق به کشف و استخراج این قواعد می پردازند و قواعد متنوع و پیچیدٔه آن 
را تدوین می کنند و دانش منطق را بنا می نمایند. آموختن منطق، مهارت تفکر را در ما تقویت می کند 
و از افتادن در دام خطاها و گزاره های به ظاهر صحیح )مغالطات( حفظ می نماید. به میزانی که مسائل 
بر  تسلط  لزوم  پیچیده تر می شود،  و  تفکر عمیق تر  مراحل  و  پیچیده تر و گسترده تر می گردند  عمیق تر، 

قواعد منطقی که همان قواعد تفکرند، جدی تر می گردد.
با توجه به موارد فوق، رویکرد انتخابی در این درس، که با ماهیت و هدف آن نیز هماهنگی دارد، 
»پرورش مهارت تفکر« در دانش آموزان است. توجه به این رویکرد، در تعیین اهداف، تدوین محتوا، 

روش های تدریس و ارزش یابی تأثیر می گذارد و آنان را در جهت خود سامان می دهد.
تأثیر آن بر اهداف، این است که اهداف مهارتی که تقویت کنندٔه مهارت های ذهنی است، اهمیت 
می یابد و مورد توجه کافی برنامه ریزان قرار می گیرد. اهمیت دادن به اهداف مهارتی نیز به نوبٔه خود 
در تدوین محتوا و روش های تدریس مؤثر است. در این صورت، ساختار محتوا همراه با تمرین های 
متنوع و حل مسأله های منطقی خواهد بود و دانش آموز فرصت تمرین کردن خواهد یافت. معلم نیز 
در تدریس خود به سمت روش های فعال و مشارکت دادن دانش آموزان روی خواهد آورد و فرایند 
یاددهی ــ یادگیری اولویت پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب در ارزش یابی هم اهداف مهارتی که مربوط به 
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مهارت های پرورش تفکر است اولویت خواهد یافت و از توجه بیش از اندازه به سؤال های حافظه ای 
اجتناب خواهد شد.

5  ــ اصول حاکم بر برنامه
با توجه به »فلسفٔه وجودی« این درس  و رویکرد انتخاب شده برای آن، الزم است که اصول زیر 

در بخش های مختلف برنامه مورد توجه قرار گیرد: 
1ــ باید بر فرایند یادگیری همراه با توجه به غایت و هدف آموزش تأکید گردد.

در این درس راه یادگیری، چگونه آموختن و فرایندهای شناخت که در جریان یادگیری از یادگیرنده 
سر    می زند خود از اهداف درس منطق است و قدرت شناخت و استدالل کردن را تقویت می نماید. 

2ــ انگیزش درونی دانش آموزان باید در تمام اجزای برنامه مورد نظر باشد.
به  نسبت  دنبال می کند که  با پشتکار  را  آن  و  آموختن موضوعی می پردازد  به  انسان، هنگامی 
که  است  آن  امر  این  گیرد. الزمٔه  قرار  موقعیت جست و جوگری  در  و  باشد  داشته  درونی  انگیزٔه  آن 
محتواهای آموزشی به گونه ای انتخاب و سازمان دهی شود که تعادل ذهنی یادگیرنده را در هم بریزد و 
در نوعی عدم تعادل قرار دهد. همین عدم تعادل، انگیزش درونی در فرد ایجاد می کند تا برای رسیدن 

به تعادل مجدد، کوشش نماید و به طور فعال در فرایند یادگیری مشارکت نماید.
3ــ توانمند ساختن دانش آموزان در پردازش اطالعات ارائه شده باید به خوبی انجام 

پذیرد.
ف و چه بخش حّجت و استدالل آن، با توانایی ذهن در مرتب کردن  درس منطق چه بخش  معِرّ
مفاهیم ذهنی و تعیین نسبت آن ها با هم ارتباط مستقیم دارد. بنابراین پردازش اطالعات و یافتن ارتباط 
به دانش آموزان کمک می کند که  میان آن ها و سازمان دهی مفاهیم جزیی و تشکیل یک کل از آن ها 
بتوانند به ساخت های ذهنی روشن و معنی داری برسند و از این ساخت ها در تعریف یا استدالل بهره  

ببرند.
4ــ باید بر جنبۀ مهارتی درس منطق اهتمام شود.

از آن جا که این درس باید مهارت فکر کردن را تقویت نماید، نباید به صورت درسی که بیش تر جنبٔه 
شناختی و حافظه ای دارد، ارائه گردد. بلکه باید محتوای آموزشی و سایر اجزاء یادگیری دانش آموزان 
را درگیر مسأله و تمرین نماید تا با تمرین های گوناگون به تدریج در مهارت درست فکر   کردن ورزیده 

شوند و منطق را درسی عملی و کاربردی بیابند.
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5  ــ استفاده از تکنیک ها و فّناوری های جدید باید افزایش یابد.
نزدیک  ریاضی  مانند  دروسی  به  و  است  ذهنی  مهارت های  به  مربوط  این درس،  که  آن جا  از 
است، امکان استفاده از رسانه ها و فّناوری های جدید سبب جذابیت درس برای دانش آموزان می شود 

و عالقه مندی به درس را بیش تر می کند. 

6  ــ نقش و جایگاه عوامل و عناصر یاددهی ــ یادگیری
الف( دانش آموز

نیازمند هم صحبتی  استقالل فکری شده است،  مرحلٔه  وارد  که  متوسطه  دورٔه  دانش آموز  1ــ 
و همفکری، تبادل نظر و مشورت در امور است. هم چنین مشارکت و دخالت وی در کارها به رشد 

استقاللی او کمک می کند و شخصیت مستقل او را شکل می دهد.
2ــ دانش آموز همان انسان صاحب کرامت و منزلت است که در قدم های آغازین راه زندگی 

است. مخاطبی با استعدادهای فطری، توانایی های خدادادی و ارزش های ذاتی.
3ــ دانش آموز چون انسان است و شرافت ذاتی انسان را دارد، مخاطبی قابل احترام است. 
در گیرودار تعلیم و تربیت، توجه به حقوق انسانی وی و مراعات شأن و منزلتش یک اصل انکار ناپذیر 

است.
4ــ دانش آموز، یک ماده از مواد طبیعی یا یک گل در گلخانٔه منزل یا یک حیوان مطیع دست آموز 
تأثیر  او  بر  به همان گونه که معلم  تا آن جاست که  این فعال بودن  نیست. او یک مخاطب فعال است. 
می گذارد، وی نیز حاالت و حرکات معلم را جهت می دهد. او با استعدادها و توانایی هایش پیش روی 

ماست، تحمیل و اکراه را بر نمی تابد و صمیمیت متقابل را می پذیرد و بر آگاهی خود تکیه می کند.
5  ــ دانش آموز موجود منفعلی نیست تا گفته های معلم را بدون تفکر و تعقل بپذیرد، که اگر چنین 
باشد، بیمار است و باید اصالح شود. او آمده تا ندای هدایتی ما را بشنود، بیندیشد و آن گاه که حقیقت 

را یافت، به پیام زیبای الهی دل بندد و خود با قدم صدق در آن راهی که انتخاب کرده گام بردارد.
به تعبیر  6  ــ او  مخاطب  فرشتگانی  است که  او  را  به سوی  فردای  زیباتر فرا می خوانند. 
که  را  او  توحیدی  زیرا فطرت  نزدیک تر است.  ملکوت آسمان ها  به  مردم،   از عموم  )ره(  امام خمینی 

یادآور ملکوت خداوندی است، کمتر گرد و غبار غفلت پوشانده است.
7ــ او اهل صدق و یکرنگی است. از این که دیگران از جمله معلم بخواهند برای او نقش بازی 
کنند، بیزار است. صدق گفتار هدایت گر را، در عملش می جوید و پیش از آن که به کالمش گوش دهد 
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به عملش می نگرد. او در این مورد حساسیت به حقی دارد. زیرا خودش به چنین کاری عادت نکرده 
و نمی تواند از کسانی که مس را به جای زر می فروشند تبعیت نماید.

8  ــ روح بی آالیش دانش آموز، زیبا و زیبایی دوست است. کالم زیبای معلم، ُاسوه های زیبای 
او را مجذوب می کند،  اثر زیبای دیگری  تاریخی، طبیعت زیبای خداوندی، کالم زیبای قرآنی و هر 
به سوی خود می کشاند و شوق و محبت را در دلش می پروراند. اگر زیبایی های حقیقی به او عرضه 
نشود، فرصت برای زیبایی های تقلبی و صوری یا مجازی فراهم می گردد، دام گستر می شوند و او را 

به دام می اندازند و این همان وجهٔه آسیب پذیر شخصیت دانش آموز است.
ب( معلم

1ــ هادی علی االطالق و راهنمای حقیقی انسان خداست. اوست که می آفریند و به سوی غایت 
مطلوب هدایت می کند )قال ربناالذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی(. پیامبران الهی و ائمه معصومین 
صلوات اللّه علیهم که واسطه های هدایت الهی در میان خلقتند، راهنمایانی هستند که تبعیت از آن ها 
بدون قید و شرط می باشد )یا ایها الذین آمنوا اطیعواللّه و اطیعوالرسول و اولی االمر منکم(. هدایت آن ها 
نیز به تبع هدایت الهی یک هدایت علی االطالق است. اما هدایت گری علما و معلمان و مربیان تربیت که 
در میان خلق کار تربیت و هدایت را بر عهده دارند، یک هدایت مشروط است و به میزان تبعیت آنان از 

رسول خدا و ائمه اطهار بستگی دارد.
2ــ محور و مرکز تربیت، معلم و مربی است؛ او باید بتواند آن پیوند نامریی میان دو روح را ایجاد 

کند و با زیبایی های وجودی خود مخاطب را مجذوب نگاه و عمل خود گرداند.
3ــ معلم در تربیت پیش از آن که یک آموزش دهنده باشد، یک اسوه است، اسوه ای از آن چه 
ادعا می کند و می گوید. این خاصیت تربیت است. تربیت، مقدور کسی است که آن چه را از متربّی 

می خواهد، خود دارا باشد.
ذات نایافته از هستی بخش          کی تواند که شود هستی بخش

به تعبیر حکما »فاقد شیء نمی تواند ُمعطی شیء گردد«. باید مراتبی ازکمال، زیبایی، خصائل و 
فضائل معنوی در وجود فرد باشد تا بتواند دیگران را بدان دعوت کند.

4ــ تربیت که هدایت به خیر و نیکی است، پیش از آن که از طریق کالم و آموزش مفاهیم باشد، 
با عمل و از طریق عمل است.»کونوا دعاه الناس الی انفسکم بغیر السنتکم«1

میسر  تار  شب  در  عباراتی  بیان  با  صرفاً  آن،  ارزشمندی  و  خورشید  روشنایی  و  نور  زیبایی 

1ــ امام صادق، کافی، ج2، ص 78 
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نیست؛ باید صبح شود، خورشید عالمتاب از پس شب تیره طلوع کند و پرتوهای نورچشم را نوازش 
دهد تا شخص زیبایی و ارزش آن را ببیند و حس کند. چقدر تفاوت است میان توصیف زیبایی با خود 

زیبایی!
5  ــ خلوص و قصد قربت یکی از شروط اصلی معلم است. این جملٔه معروف شهید رجایی که 
»معلمی شغل نیست، هنر است، عشق و ایثار و فداکاری است، اگر شغل تو آن است رهایش ساز و اگر 

عشق تو آن است بر تو مبارک باد«
6  ــ معلم و مربی لبریز از محبت است. او با انسانی کار دارد که بالفطره پاک و زیبا آفریده شده و 
می تواند پاک و زیبا بماند. معلم دنباله رو کسی است که خداوند درباره اش فرمود: »لقد جاءکم رسول 

من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم«1. 
7ــ معلم و مربی پیش از آن که مداخله گر باشد یک ناظر دلسوز است. مداخله های سرزنش گرانه 
سبب تحریک مخاطب و ایستادگی او می شود. اما نظارت صحیح و تذکر و یادآوری لحظه های خطر 
نه تنها تحریک کننده نیست، بلکه مورد پسند دانش آموز نیز هست. او احساس می کند یک حامی و 

پشتیبان و راهنما دارد که در لحظه های سخت می تواند به او مراجعه کند.
8  ــ معلم و مربی دانش آموز خود را یک امانت الهی می داند؛ یک انسان دارای فطرت پاک 
توحیدی و پذیرای حق، که البته ممکن است گهگاه شیطان براو غلبه کند؛ اما به این فطرت پاک توحیدی 
دانش آموز خود ایمان دارد، لذا به دانش آموز خود مسئولیت می دهد. اما می داند که یک انسان تسلیم 
انتخاب  و  اختیار  قوهٔ  می شود  سبب  امر  این  باشد.  متعهد  مسلمان  یک  نمی تواند  آینده  در  مطیع  و 
دانش آموز پرورش یابد، در نتیجه، احساس شخصیت و هویت کند، نیروهای وجودی خود را آزاد 

نماید و شخصی مسئولیت پذیر باشد.
9ــ معلم و مربی اهل مدارا و سعٔه صدر است. او می داند که دانش آموز متناسب با سن خود 
احساسات مختلف دارد، حاالت مختلفی در او بروز می کند.گاهی تند می رود و گاهی کُند، گاه پرخاشگر 
است و گاه انزواطلب و گوشه گیر، گاه مطیع است و گاه به تندی انتقاد و اعتراض می کند و همه چیز 
را زیر سؤال می برد، معلم با مدارا و سعٔه صدر دانش آموز خود را از بحران ها عبور می دهد و سالم به 

سرمنزل مقصود می رساند.
10ــ معلم و مربی دارای کرامت، عزت نفس و اقتدار است. رفتار با کرامت و مقتدرانٔه او سبب 
می شود که نزد دانش آموز محترم باشد و سخنش بر او تأثیر کند. دانش آموزان نیز معلم مقتدر را که در 

1ــ سوره توبه، 128 
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مقابل ناشایستگی ها رفتار عزتمند دارد می پسندد.
11ــ معلم و مربی همواره در ارتقاء خود می کوشد. او با دانش آموزی کار می کند که با افکار نو 
و جدید مواجه است، اهل سؤال و نقادی است. او باید بتواند دانش آموز خود را با پاسخ های مناسب 
اقناع و اشباع کند. معلم اهل نوآوری و تحول در روش ها است. شیوه های کار آمد را می یابد، می آموزد 

و به کار می گیرد به همین جهت کالس او با نشاط، فعال و مؤثر است.
او  به  معلم  که  با دانش آموز خود دارد، دانش آموز احساس می کند  رابطٔه مطلوبی  معلم  12ــ 
نزدیک است، می تواند با او درد دل کند و مشکالتش را با او درمیان گذارد. احساس می کند معلم با 
او صمیمی و صادق است، احساس می کند معلم خیرخواه و »ناصح« اوست، حامی و فریادرس اوست. 

در عین حال نوعی خشیت همراه با احترام در رابطٔه او با دانش آموزان حاکم است.
13ــ معلم در نظم و کنترل کالس خود تواناست. قدرت سازمان دهی دارد و در عین به کارگیری 
دانش آموزان و سپردن مسئولیت به آنان و گرفتن مشارکت آنان در درس، می تواند آنان را کنترل کند و 

تدریس را آن گونه که سامان داده و برنامه ریزی کرده، پیش ببرد.
14ــ معلم فرآیند تربیتی را هم از نظر موضوع درسی که باید فرا گرفته شود و هم از چشم انداز 

یادگیرنده می شناسد و اینکه چه چیزی را باید در برنامٔه درسی و روش تدریس خود پیش بینی کند.
15ــ معلم یک هنرمند واقعی است. او فعالیت علمی خود را هنرمندانه نظام می دهد و اجرا 
می کند. او برای متحد ساختن فکر و عمل دانش آموز تالش می کند و در این تالش هنر متعالی خود 

را نشان می دهد.
16ــ معلم به جای آن که سخنران باشد، مدیر یادگیری است. او به جای القا ء یک طرفٔه آموزه ها 
و بارش مفاهیم و اطالعات، می کوشد که با مدیریت خود دانش آموزان را فعال کند و آنان را به یادگیری 
آنان  که  می کند  سازمان دهی  گونه ای  به  را  دانش آموزان  گوناگون  توانمندی های  وی  بکشاند.  مؤثر 

بتوانند خالقیت های فردی خود را نشان دهند ویادگیری پایدار محقق شود.
توانایی  نیازمند  این درس  که  می داند  او  را می شناسد.  توانایی های حرفه ای خود  معلم  17ــ 
حرفه ای ویژه ای است. این توانایی ها هم از جنبٔه شخصیتی و هم مهارتی است. چون نقش الگویی 
معلم در تعلیم و تربیت اهمیت دارد، او می کوشد به شخصیتی مؤثر و با نفوذ تبدیل شود.او اقتدار خود 
را حفظ می کند؛ در عین حال رابطه ای صمیمی، صادقانه و خیرخواهانه با دانش آموزان برقرار می کند. 
او هم چنین می کوشد مهارت های حرفه ای خود را توسعه دهد و مؤثرترین شیوه ها را به کار می برد. او 
با روحیه وارد کالس می شود و با جدیت برنامٔه خود را پیش می برد. برنامه ای پرمحتوا عرضه می کند و 
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کالسی فعال، پرجنب و جوش و با نشاط را سامان می دهد.
ج( محتوای آموزشی و رسانه ها

رسانه های  به کمک  که  است  فعالیت هایی  و  مفاهیم  و  اصول  آموزشی مجموعٔه  محتوای  1ــ 
مختلف به دانش آموزان عرضه می شود، فعالیت های یادگیری و یاددهی روی این محتوا انجام می گیرد 
و این محتوا مسیر رسیدن آنان به اهداف آموزشی می باشد. مطالب و فعالیت های پیشنهادی باید دقیقاً با 
هدف های کلی و هدف های پایه های تحصیلی در سه قلمرو یادگیری همسو باشد و تحقق آن ها را امکان پذیر 

نماید.
قرار  معلم  کتاب  در  تدوین می شود، بخشی  کتاب درسی  در  آموزشی  از محتوای  2ــ بخشی 
می گیرد تا دبیر به تناسب ضرورت های کالس و توانایی دانش آموزان، آن ها را طرح نماید. بخشی نیز از 

طریق فعالیت هایی که برای دانش آموزان پیش بینی شده، تحقق می یابد.
3ــ محتوای آموزشی تنها به کمک کتاب درسی در اختیار دانش آموزان قرار نمی گیرد. بلکه 
از  و  گرفت  نیز کمک  و طرح ها  تصاویر   ،CD ،فیلم مانند  رسانه هایی  از  باید  درسی،  کتاب  بر  عالوه 

ظرفیت های این رسانه ها بهره برد.

7ــ روش های یاددهی ــ یادگیری
در آموزش منطق بنا به ماهیت این درس، مجموعه ای از روش های تدریس توصیه می شود که با 

شرایط یادگیری در درس منطق تناسب بیش تری دارد. مهم ترین آن ها به شرح زیر بیان می شود:
1ــ زبان گفت و گویی )محاوره ای(: زبان آموزشی منطق باید به گونه ای باشد که دانش آموز 
در  نقش  ایفای  و  بازیگری  موقعیت  به  و  آورد  در  تماشاگری محض  و  از حالت شنوندگی صرف  را 
آموزش منطق بکشاند، یکی از شیوه های مؤثر در این راستا استفاده از زبان گفت وگویی است، زبان 
گفت وگو در آموزش منطق عالوه بر ایجاد طراوت و جذابیت، سبب می شود، دانش آموز با طرفداری 

از آرای یکی و یا مخالفت با دیدگاه دیگری عمالً در بحث شرکت کند.
2ــ شیوۀ تحلیلی: در شیوهٔ تحلیلی نقد و داوری، مسبوق به فهم و تصور روشن و واضح 
از مطلب است و لذا بر تحلیل ادعا و روش بیان کردن سخن تأکید می شود و در شیؤه تحلیل، دو گونه 

تحلیل متمایز اعمال می گردد: تحلیل مفهومی و تحلیل گزاره ای
ــ تحلیل مفهومی: مراد از تحلیل مفهومی آن است که هر مفهومی که برای اولین بار با آن 
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روبرو می شویم ابتدا به تحلیل آن بپردازیم و مفاهیم سازندٔه آن را به دست آوریم و عمل تحلیل به مؤلفه ها 
را تا به حدی پیش ببریم که مفهوم به صورت کامل، واضح و متمایز باشد و از مفاهیم مشتبه و متشابه 

جدا شود.
ــ تحلیل گزاره ای: گزاره عالوه بر مفاهیمی که از آن ها تألیف می شود، خود ساختار خاص 
)ناشی از تألیف( دارد. فهم معنای گزاره صرفاً فهم مفاهیم سازندٔه آن نیست، بلکه تحلیل ساختار گزاره 
نیز الزم است. ساختار معنایی گزاره در گرو بسیاری از امور است:  ساختار نحوی، ساختار منطقی، 

متن و امثال آن.
ساختار  تحلیل  است:  دست  در  گزاره  یک  مضمون  و  مفاد  تحلیل  برای  فراوانی  ابزارهای 

منطقی، تحلیل مبانی معرفتی، تحلیل لوازم، نتایج و توابع. 
3ــ روش جدالی نظام مند: روش جدالی )دیالکتیک( و چالش نظام مند در آموزش منطق 
از حیث افزایش مشارکت فعال دانش آموزان و تشدید قدرت اندیشیدن بسیار مؤثر است. ساده ترین 
شیوه در چالش زا کردن برنامٔه آموزشی، طرح آرای مختلف و نقد و داوری نظرگاه های متخالف است. 
سن دانش آموزان بیش و کم سن استقبال از چالش ها و لذت بردن از نزاع فکری است. البته افراط در 
این امر می تواند موجب سرگشتگی شود. این شیوه مجال بررسی تطبیقی را نیز فراهم می آورد که خود 
از سبک های موفق در یادگیری است. مناظره نیز نوعی روش فعال و پویاست که در آموزش منطق 
کاربرد دارد و نزدیک به روش جدالی است. روش جدالی و مناظره، عالوه بر این که جدال کنندگان و 
مناظره  کنندگان را به تفکر سریع وادار می کند، در تماشاگران نیز تأثیر دارد و آنان را به فکر کردن برای 

داوری و قضاوت می کشاند.
4ــ روش ایفای نقش: در مباحث منطق سال سوم امکان استفاده از این روش وجود دارد؛ 
به  ایفای نقش کنند و مباحث را  از محاورات سقراطی  با استفاده  برای مثال دانش آموزان می توانند 

نمایش بگذارند.
5  ــ روش پرسش و پاسخ: در این روش معلم با طرح پرسش های هدفمند و برنامه ریزی شده 
و سامان دهی به پاسخ های دانش آموزان، زمینه را برای تحقق اهداف درسی فراهم می کند. دقت در 
تهیٔه پرسش ها از سوی معلم و مدیریت مناسب جلسٔه پرسش و پاسخ به ویژه از جهت تنظیم زمان در 
این روش اهمیت زیادی دارد. برای مثال بهتر است روند پرسش ها از مسایل ساده و ملموس به سمت 

مباحث پیچیده باشد.
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مراحل تدریس
1ــ انتخاب عنوان توسط معلم: معلم در این مرحله، سؤالی را بر روی تابلو می نویسد، موفقیت 
این روش اغلب به سؤاالتی بستگی دارد که معلم در پی یک دیگر مطرح می کند. معموالً معلمان برای 
تشویق و درگیری دانش آموزان برای ورود به بحث، ابتدا از سؤاالت پیش پا افتاده شروع می کنند یا 
از سؤاالتی که همٔه دانش آموزان پاسخ آن ها را می دانند، سپس نوبت به سؤاالتی می رسد که به سطوح 

شناختی  و ادارکی عمیق تر و وسیع تری نیاز دارند.
2ــ ارائه پاسخ از سوی دانش آموزان: اگر دانش آموزان، آمادگی ذهنی کاملی دربارٔه موضوع 
نداشته  باشند، می توان به آن ها فرصتی داد تا دربارٔه موضوع فکر کرده یا اطالعاتی جمع آوری کنند و 

در یک زمان معین )مثالً جلسٔه بعدی( بحث و گفت وگو صورت گیرد. 
6  ــ روش حل مسئله:  در این روش، با ارایٔه سؤاالتی از طرف معلم، یادگیرندگان در موقعیتی 
که  آن چه  تکرار  با  که  سؤاالتی  می یابند.  موقعیتی  چنین  در  را  خود  یا  و  می گیرند  قرار  مسئله دار 
به  را  دانش آموزان  که  سؤاالتی  یعنی  دهند  جواب  را  آن ها  نتوانند  گرفته اند،  یاد  قبالً  دانش آموزان 
اندیشیدن وادار کند. حل مسئله را می توان به صورت فرایندی در نظر گرفت که به وسیلٔه آن، یادگیرنده 
برای یک  به راه حلی  برای رسیدن  آموخته شده را کشف می کند و می تواند  پیش تر  ازقواعد  ترکیبی 
موقعیت جدید از آن ها بهره گیرد و در طی این فرآیند به یادگیری جدید نایل شود. این موضوِع تازه 
آموخته شده، یک قاعده یا قانون ردٔه باالتر است که یادگیرنده را قادر می سازد سایر مسایل از این نوع 

را حل کند.
مراحل تدریس

 1ــ ارائه و بیان مسئله
2ــ ارائٔه فرضیه

3ــ تقسیم دانش آموزان به گروه های چند نفره یا به صورت انفرادی برای ارائه و بررسی راه حل های 
موجود

4ــ ارائٔه گزارش هر گروه در مورد راه حل پیشنهادی
5  ــ تأیید یا رد فرضیات با توجه به مباحث مطرح شده توسط گروه ها )مرحلٔه نتیجه گیری(

6  ــ تعمیم فرضیات تأیید شده به موارد مشابه
7ــ روش های همیاری

الف( بحث گروهی: از روش های فعال و مشارکتی تدریس روش بحث گروهی است. در این 
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روش گروه های دانش آموزی نقش محوری دارند. اعضای هر گروه با نظارت و هدایت معلم به گفت وگو 
دربارٔه موضوع تعیین شده می پردازند و سپس جمع بندی کار گروهی را به کالس ارائه می کنند. پس 
از ارائٔه همه یا تعدادی از گروه ها، معلم با توضیحات خود یافته های گروهی را در جهت اهداف درس 
کار   بر  نظارت  کار گروه ها،  تعیین دستور  دانش آموزان،  متعادل  و  مناسب  هدایت می کند. گروه بندی 

آن ها و مدیریت زمان از جمله نکات مهم در اجرای این روش است.
مراحل تدریس

1ــ انتخاب موضوع مورد بحث
2ــ بیان هدف های آموزشی بحث

3ــ ابراز نظر همٔه اعضا درباره موضوع مورد بحث
4ــ انتخاب دو نمونه پاسخ که یکی به پاسخ مسئلٔه مورد بحث نزدیک تر و دیگری دورتر است با 

ذکر دلیل توسط دانش آموزان مطرح کننده
5  ــ نظرخواهی از دانش آموزان دربارٔه پاسخی که به نظر مناسب است و انجام بحث و گفت وگو 

در این زمینه
6  ــ هدایت جریان بحث به سوی پاسخ مناسب و نتیجه گیری از بحث

7ــ ارزش یابی فعالّیت های دانش آموزان شرکت کننده در بحث
ب( تدریس اعضای تیم:  در این روش، کلیٔه دانش آموزان به جای معلم در تدریس درس 
شرکت دارند. ویژگی اصلی این روش، مشارکت فعال دانش آموزان در انتقال مفاهیم و مطالب درسی 

به سایر دانش آموزان است.
در یادگیری از طریق همیاری، نظارت افراد گروه باعث کارآمد شدن یادگیری می شود. یکی از 
هدف های یادگیری ازطریق این روش این است که دانش آموزان یاد بگیرند با هر کسی کار کنند و از 
این طریق موجب باالرفتن پیشرفت تحصیلی فراگیران و ایجاد ارتباط مثبت و انتقال تجاربی می شود 
که به آن ها نیاز دارند. وقتی دانش آموزان برای رسیدن به هدف مشترکی کار می کنند. فعالیت  آموزشی 
تبدیل به فعالیتی می شود که تمام همساالن به آن ارزش می دهند و دانش آموزان انگیزه مند می شوند تا به 

یادگیری هم دیگر کمک کنند.
مراحل تدریس

1ــ تشکیل تیم های 6نفره
2ــ تقسیم هر درس به اجزای مختلف
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3ــ مطالعه هر بخش توسط یکی از اعضای تیم
4ــ بحث و بررسی پیرامون مطالب هر بخش توسط اعضایی از هر تیم که آن بخش مشترک را 

مطالعه کرده اند )تشکیل گروه تخصصی(
5  ــ بازگشت هرفرد به تیم خود

دقیق  شنیدن  بخش ها،  فراگیری  راه  تنها  که  آنجا  )از  نوبت  به  تیمی ها  هم  برای  توضیح  6  ــ 
توضیحات هم تیمی هاست، انگیزه توجه به مطالب و کار هم تیمی ها در سایرین تقویت می شود(.

ج( طرح کارآیی تیم: در این روش موضوع درسی در قالب متن ارائه می شود. بعد سؤاالتی 
داده می شود که محتوا را تحت پوشش قرار می دهد. می توان دو نوع سؤال طرح کرد که یکی را در 
خود طرح یادگیری و دیگری را در پس آزمون به منظور ارزیابی درک فردی مورد استفاده قرار داد. 
ببرد،  کار  به  به گونه ای  را  موضوعی  بخواهد  فراگیر  از  که  باید طوری طرح شوند  یا سؤاالت  سؤال 
نتیجه گیری کند و یا از اصولی که قبالً ارائه شده، استنباطی داشته باشد بنابراین، سؤاالت باید طوری 

باشند که گرفتن نمرٔه خوب نتیجٔه گوش دادن، تفکر کردن، مباحثه، ارزیابی شواهد و ... باشد.
مراحل تدریس

1ــ متن درسی برای مطالعه فردی فراگیران مشخص و سؤال یا سؤاالت در اختیار آنان قرار 
می گیرد تا پاسخ دهند.

2ــ پس از پاسخ گویی فردی به سؤاالت، در تیم ها بحث صورت می گیرد تا اعضای تیم دربارٔه 
بهترین پاسخ به هر سؤال به توافق برسند. معیار اعتبار این است که پاسخ با آن چه در متن آمده است و 

یا از آن استنباط می شود، مطابقت کند.
در جریان بحث اعضای تیم باید تفاوت بین »من با آن مخالفم« و »تواشتباه می کنی« را به خاطر 
داشته باشند. پس از اتمام بحث، پاسخ سؤاالت ارائه می شود و به پاسخ های فردی از فعالیت اولیه و 

پاسخ های توافقی تیم نمره داده می شود.
هـ( روش بارش مغزی: در این روش که به آن روش ایده های آنی یا روش ذهن انگیزی هم 
گفته می شود، دانش آموزان با آزادی تمام، کلیٔه مطالبی را که در مورد موضوع به ذهنشان می رسد، 
فورًا بیان می کنند. بنابراین، دانش آموز به طور ناخودآگاه و فوری از یافته ها و دانسته های قبلی خود 
استفاده می کند و آن ها را به کالس ارائه می دهد و به تدریج دانش آموزان، مجموعٔه جمالت و کلماتی 
را بیان می کنند که تمامی آن ها در کنار یک دیگر می تواند بخش عمده ای از مطالب مرتبط با سرفصل 
مربوطه را ارائه دهد. با استفاده از روش بیان افکار و ایده های آنی می توان به دانسته های دانش آموزان 
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از یک مطلب پی برد، متن کتاب درسی را غنای بیش تری بخشید و دریافت دانش آموزان را از یک 
موضوع، ارزش یابی کرده و باالخره دانش آموزان را تشویق نمود تا در فضایی دوستانه به مبادله و ارائٔه 

دانش ها و دانسته های خود بپردازند.
مراحل تدریس

1ــ ارائٔه یک عنوان )موضوع( از سوی معلم به دانش آموزان
2ــ بیان فوری مطالب، کلمات و جمالتی در مورد عنوان از طرف دانش آموز

3ــ نوشتن مطالب دانش آموزان بر روی تابلو توسط معلم
4ــ جمع بندی مطالب

5  ــ نتیجه گیری 
در این روش قوانین خاصی وجود دارد که عبارت اند از: 

بیش ترین  این است که در کم ترین زمان،  یورش فکری  از  زیرا هدف  انتقاد ممنوع است  1ــ 
ایده ها تولید  شود و در صورتی که این فرایند با انتقاد یا اظهارنظر در مورد ایده ها )هنگام تولیدشان( 

قطع شود، این هدف تحقق نمی یابد.
2ــ از روانی تفکر استقبال می شود. ایده ها هرچه بکرتر باشد، بهتر است.

3ــ ترکیب و بهبود ایده ها دنبال می شود و اعضای گروه تشویق می شوند از ایده های یک دیگر 
استفاده کنند و آن ها را باهم ترکیب کنند.

4ــ کمیت مورد نظر است. هر چه ایده ها بیش تر باشد، شانس رسیدن به بهترین راه حل بیش تر 
است.

8  ــ ارزش یابی پیشرفت تحصیلی
ارزش یابی فرآیندی است که دربارٔه ارزش، مطلوبیت، مؤثر بودن و یا کیفیت چیزی طبق مالک ها 

و مقاصد معین قضاوت و داوری می شود.
تعیین  که  است  اطالعات  تفسیر  و  تحلیل  جمع آوری،  برای  نظام دار  فرآیند  یک  ارزش یابی، 
می کند هدف های موردنظر تا چه میزانی تحقق یافته اند یا درحال تحقق یافتن  هستند. ارزش یابی یکی 
از ارکان مهم آموزش و پرورش است و نقش آن به طور اخص نظارت بر تغییرات رفتاری دانش آموزان 

و به طور اعم نظارت بر کارآیی سایر عناصر آموزش و پرورش )هدف ، برنامه، روش و ...( است.
مالک  مهم برای انجام ارزش یابی درست، هدف های آموزشی است؛  بنابراین، ارزش یابی باید 
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متناسب با اهداف و انتظارات آموزشی باشد و روش ها و ابزارهای آن باید به گونه ای انتخاب شوند که 
امکان اندازه گیری و قضاوت در مورد میزان تغییرات حاصل را در دانش ها، نگرش ها و مهارت های 

دانش آموزان میسر سازد.
در رویکرد جدید آموزش منطق، اهداف در سه حیطٔه »دانش، مهارت و نگرش« مطرح می شود. 
بدیهی است، ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز باید به صورتی طراحی شود که ناظر بر هر 

سه زمینٔه سابق الذکر باشد.
الف( نوع ارزش یابی

1ــ ارزش یابی مستمر: با توجه به نوع فعالیت های قابل سنجش و اندازه گیری که در قسمت 
یا  مستمر  ارزش یابی  می باشد.  مستمر  ارزش یابی  درس،  این  با  مناسب  ارزش یابی  گردید،  بیان  قبل 
تدریجی و تکوینی به معنای ارزش یابی بر اساس آزمون های پایانی ولی در مقیاس کوچک تر و با تعداد 

بیش تر نیست، بلکه به معنای ارزش یابی »تکوینی« ، »رشد دهنده« و »سازنده« است.
خصلت عمدٔه این ارزش یابی در پویایی و گستردگی آن است و از معلم انتظار اقداماتی فراتر 
از آزمون های سنتی دارد تا تصویر کلی از تمامیت شخصیت دانش آموز ارائه دهد. از نتایج این نوع 
سنجش و ارزش یابی در جهت رشد و ارتقای دانش آموز استفاده می شود و مهم تر از همه این که از هر 
دانش آموز توقع رشد و بالندگی را در حد توان خود او دارد. این ارزش یابی به معلم اطالعات مستند 
و معتبری می دهد تا بر اساس آن اطالعات بتواند مرحلٔه بعدی تدریس خود را طراحی کند. این نوع 
سنجش، برای هر دانش آموز، قابلیت رشد و پیشرفت قائل است و برای آموزش هر دانش آموز برنامٔه 
خاصی را طراحی می کند. در این رویکرد، فرایند ارزش یابی با فرایند آموزش درهم تنیده، جاری و 

مستمر است.
ارزش یابی مستمر دارای ویژگی های زیر است :
ــ این ارزش یابی جزئی از فرایند آموزش است.

ــ به فعالیت هایی منجر می شود که طراحی مراحل بعدی آموزش را امکان پذیر می سازد.
ــ در تمام موضوعات درسی قابل اجرا است.

ــ دانش آموزان را در فرایند یادگیری خود سهیم می سازد و توان خودارزیابی را در آنان تقویت 
می کند.

ــ معلم را قادر می سازد تا به طور منظم دانش آموزان را در فعالیت های گوناگون زیرنظر بگیرد و 
عواملی را که مانع پیشرفت آنان است، شناسایی کند.
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ــ معلم را در فرایند تجربه اندوزی قرار می دهد و به او کمک می کند تا عالیق دانش آموزان را 
شناسایی کند، سطح فعالیت ها )سادگی یا دشواری آن ها( و مفاهیم را به درستی بسنجد.

ــ معلم را قادر می سازد تا از طریق ارزش  یابی های متناوب و یادداشت هایی که برمی دارد، اطالعات 
کافی برای ارزش یابی معتبر دانش آموز جمع آوری کند.

ــ ارزش یابی مستمر، دانش آموزان را در فعالیت های متفاوتی می سنجد که شرایط سنجش آن ها 
یکسان نیست اما نباید تصور شود این امر، اعتبار قضاوت را خدشه دار می کند. معلم باید با درجه بندی 

فعالیت ها قضاوت نهایی را خود انجام دهد و به تشخیص خود اعتماد کند.
به  به آن چه دربارٔه ارزش یابی مستمر گفته شد، ارتقای آموزش از طریق این سنجش  با توجه 

عوامل اساسی زیر وابسته است:
ــ بازخورد مؤثر به دانش آموزان

ــ درگیر کردن مؤثر دانش آموزان در فرایند یادگیری
ــ استفاده از نتایج سنجش در طراحی تدریس

ــ درک و توجه به تأثیر غیر قابل تردیدی که شیؤه سنجش و ارزش یابی بر ایجاد عالقه و اعتماد 
به نفس در دانش آموزان دارد.

ــ توانا کردن دانش آموزان در ارزیابی خود و تصمیم گیری برای پیشرفت و ارتقا.1 
یا  دانش آموز  فعالیت های  از  یک  کدام  که  کند  مشخص  خود  برای  قبل  از  باید  محترم  دبیر 

محتوای درس را باید در ارزش یابی مورد توجه قرار دهد و بر آن ها تأکید کند.
برای ثبت نمرات ارزش یابی مستمر باید از جدولی مانند آنچه در صفحات بعد ارائه شد استفاده 
شود. کالسی را در نظر می گیریم که دبیر گاهی از روش گروهی و گاهی از روش های دیگر استفاده 
می کند. هنگام استفاده از روش گروهی، اگر پاسخ فعالیتی را از نمایندٔه یک گروه دریافت کرد نمرٔه 
مربوط به این گروه را جلوی اسم همٔه اعضای گروه می گذارد. این امر اگر چه ممکن است به ضرر 
برخی و به نفع برخی دیگر تمام شود اما سبب تقویت همکاری و احساس مسئولیت اعضا نسبت به 
یکدیگر می شود و سبب می شود که دانش آموزان قوی تر به یاری دانش آموزان ضعیف تر بیایند. البته، 
دبیر این تذکر را می دهد که پس از مشخص شدن اعضای فعال تر هر گروه نمرهٔ خاصی برای آن ها در نظر 

می گیرد تا کاستی ها جبران شود.
هر دانش آموز در گروه خود باید فعال باشد و پاسخی را که گروه آماده می کند، یاد بگیرد. دبیر هم 

1ــ طاهره رستگار، ارزش یابی در خدمت آموزش، ص 123. )از ارزش یابی مستمر تا این قسمت(
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می تواند، پاسخ گروه را از یک دانش آموز خاص بپرسد تا ببیند که آیا او پاسخ را آموخته یا نه و سپس 
برای او نمره ای را ثبت کند.

از آنجا که دبیر همواره مشغول راهنمایی و هدایت کالس است، بهتر است ثبت نمره را به یکی 
از دانش آموزان واگذار کند.

برگٔه ثبت نمرات دارای چهار ستون اصلی به شرح زیر است: 
1ــ یادگیری متن درس:سه نمره

2ــ انجام فعالیت های داخل درس: سه نمره 
3ــ مشارکت و همکاری: دونمره

4ــ حل تمرین ها: سه نمره

نمونۀ برگه ارزشیابی مستمر برای هر نوبت

نام ونامردیف
 خانوادگی

انجام فعالیت های یادگیری متن درس
داخل درس

نمرۀ حل تمرین هامشارکت و همکاری جمع 
مستمر

معدلمعدلمعدلمعدل

یادگیری متن درس:  در پایان هر جلسه دبیر از دانش آموزان می خواهد درس تدریس شده را 
به طور دقیق مطالعه کنند؛ در شروع هر جلسه توانایی دانش آموزان را از یادگیری متن درس گذشته 
می سنجد تا اطمینان حاصل کند که یادگیری از درس مورد نظر اتفاق افتاده است یا نه. دبیران محترم 
توجه داشته باشند که در طرح سؤال ها، دانش آموزان را به سمت انباشت اطالعات و حفظ کردن متن 
کتاب سوق ندهند، بلکه به توانایی تفکر، استنباط، ارزیابی و در یک کالم به قدرت تعقل آن توجه کنند. 

سه نمره از یازده نمره به این قسمت اختصاص دارد.
)نمونه یابی،  مانند:  فعالیت های گوناگونی  درمتن هر درس  انجام فعالیت های داخل درس: 
بررسی، تفکیک، تطبیق و ...طراحی شده است که دانش آموزان با کار فردی یا گروهی باید بدان پاسخ 
دهند.هر نوع فعالیت علمی در درس مورد نظر مربوط به این قسمت می شود. سه نمره از یازده نمره به 

این بخش اختصاص دارد.
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مشارکت و همکاری: این مشارکت بیانگر عالقٔه دانش آموز به درس و فراهم کنندٔه زمینٔه توجه 
دقیق تر به موضوعات است. دو نمره از یازده نمره به این قسمت اختصاص دارد.

حل تمرین ها: در پایان هر درس تمرین هایی طراحی شده است؛ باید تک تک دانش آموزان قادر 
باشند به تمرین ها پاسخ دهند. دبیر محترم نباید فقط از دانش آموز بخواهد که پاسخ تمرین ها را در دفتر 

حل تمرین بنویسد بلکه باید از او بخواهد در کالس با دلیل پاسخ تمرین ها را ارائه نماید.
2ــ ارزش یابی پایانی: این ارزش یابی که به ارزش یابی مجموعی یا تراکمی نیز مشهور است، 
در پایان هر دورٔه آموزشی انجام می شود و معلم با استفاده از آن، آموخته های دانش آموزان را ارزیابی 
می کند. این ارزش یابی معموالً با هدف تصمیم برای ارتقا به کالس باالتر، رتبه بندی یا اعطای امتیازات 
معین انجام می گیرد. در این نوع ارزش یابی می توان یادگیری متراکم فراگیران را در طول یک دورٔه 
آموزشی اندازه گیری کرد. این نوع ارزش یابی نمونٔه کاملی از محتوای درس و اهداف آموزشی ر ا در 

بر می گیرد و در پایان هر نیم سال به صورت کتبی و بر اساس بارم بندی مشخص انجام می شود. 
نمرهٔ کل بر اساس میانگین مستمر و پایانی، هر کدام به میزان 50% تنظیم می شود.

ب( روش ها و ابزارهای ارزش یابی
برای اندازه گیری دقیق پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان، الزم است بر حسب انواع روش های تدریس 

و ارزش یابی از ابزارهای مختلف استفاده شود:
1ــ انواع آزمون ها مثل آزمون های تشریحی، چندگزینه ای و ...

2ــ فعالیت های کالسی شامل ارائٔه گزارش های کتبی و شفاهی از طرف یادگیرندگان به صورت 
فردی یا گروهی، انجام دادن تحقیق و شرکت در جلسات بحث و گفت وگو.

تهیه شود  به گونه ای  یادگیرندگان که الزم است  فعالیت   از  برای ارزش یابی  لیست  3ــ چک 
که متناسب با موضوع درسی باشد. معلم برای ایجاد سهولت در ثبت مشاهدات، فهرستی از حدود 
انتظارات خود را در هنگام انجام هر فعالیت توسط دانش آموز به صورت چک لیستی تنظیم می کند و 
ارزش یابی فردی یا گروهی از دانش آموزان را بر اساس حاصل کار آن ها فراهم می نماید. فعالیت های 
زیر نمونه هایی هستند که معلم می تواند در هنگام ثبت مشاهدات در نظر داشته باشد و میزان توانایی و 

موفقیت دانش آموزان را ارزش یابی نماید:
درک رابطٔه عنوان با مطلب، رابطٔه اجزای مطلب باهم و با کل مطلب، جمع آوری اطالعات دربارٔه 
یک مطلب، برقراری رابطه میان آن اطالعات، تعریف روشن یک مفهوم، توانایی استدالل دربارٔه یک 
مجهول، بیان مشاهدات، مقایسٔه دو مفهوم یا دو عمل و ذکر تفاوت ها، بیان داستان، بیان نتیجه گیری از 
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داستان و یک واقعه، اعالم نظر دربارٔه عوامل داستان و واقعه، درک رابطه میان چند مفهوم پاسخ گویی 
به سؤال  جدید، تحقیق پیرامون یک موضوع، بیان شباهت ها، ذکر تفاوت ها، توانایی پاسخ به سؤاالت 
دیگران، بیان نمونه ها و مصادیق، توانایی تطبیق با مصداق های خارجی، ذکر فواید و نتایج یک عقیده یا 
عمل، بیان یا تکمیل استدالل، توصیف یک شخصیت، محیط، طبیعت و عمل، تفسیر یک عمل، یک 

بیان، یک شعر و تفکیک میان دو مفهوم یا صفت یا عمل با ذکر مالک تفکیک.
ج( توصیه های مهم دربارۀ   ارزش یابی: برای انجام دادن هر چه بهتر فرایند ارزش یابی توجه به 

نکات زیر ضروری است: 
1ــ برای سنجش میزان یادگیری دانش آموزان به جز موارد محدود و ضروری، حفظ کردن عین 
محتوای کتاب درسی مالک قضاوت قرار نگیرد. بلکه بیان مفهوم و چارچوب موضوع مورد پرسش 
و اشاره به نکات اصلی آن با هر زبانی کافی است. این مسئله به  ویژه برای ارزش یابی در سطوح باالتر 

یادگیری )مانند نقد و بررسی( اهمیت دارد.
2ــ ارزش یابی نباید کل فرایند آموزش را تحت تأثیر خود قرار دهد، بلکه باید در مقام بخشی از 
برنامه  آموزشی در نظر گرفته شود. به همین دلیل تکرار بیش از اندازٔه ارزش یابی های کتبی و یا تبدیل 
محتوای کتاب درسی به مجموعه ای از سؤال و جواب و مالک قرار دادن آن برای ارزش یابی کاری 

ناصواب است.
3ــ انواع ارزش یابی ها و ابزارهای اندازه گیری درنظر گرفته شده در برنامه، مورد استفاده قرار گیرد.

4ــ برای طراحی پرسش های امتحانی فقط به آن چه در کتاب درسی به عنوان نمونه آورده شده، 
بسنده نشود و همٔه محتوا مّد نظر قرار گیرد.

در تنظیم برنامه امتحانات پایانی حداقل یک روز فرصت برای مطالعه دانش آموزان در نظر گرفته  
شود.
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نمونۀ برگه ارزشیابی مستمر برای هر نوبت

نام ونامردیف
 خانوادگی

انجام فعالیت های یادگیری متن درس
داخل درس

نمرۀ حل تمرین هامشارکت و همکاری جمع 
مستمر

معدلمعدلمعدلمعدل
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بخش دوم

ساختار کلی برنامه
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1ــ اهداف برنامه
الف( اهداف مادۀ درسی در دوره و پایه های تحصیلی

دانشی:

جزئیکلی

1ــ آشنایی با برخی از اهم موضوعات منطق

1ــ آشنایی با تاریخچه منطق
2ــ آشنایی با منطق به عنوان قانون اندیشیدن

3ــ آشنایی با اجتناب ناپذیر بودن کاربرد منطق
4ــ آشنایی با انواع شناختن و شناساندن

2ــ آشنایی با منطق تعریف

1ــ آشنایی با اجزاء تعریف
2ــ آشنایی با انواع تعریف

3ــ آشنایی با برخی اصطالحات در منطق تعریف )کلیات 
خمس(

3ــ آشنایی با منطق استدالل

1ــ آشنایی با چرایی استدالل
2ــ آشنایی با استدالل صحیح

3ــ آشنایی با قضایا و ترکیب آنها
4ــ آشنایی با بعضی احکام قضایا

5  ــ آشنایی با انواع استدالل
  6  ــ آشنایی با برخی اصطالحات در منطق استدالل

ـ آشنایی با انواع قیاس )اقترانی، استثنایی، مستقیم و خلف( 7ـ

4ــ آشنایی با مادٔه قیاس

1ــ آشنایی با مادٔه استدالل
2ــ آشنایی با برهان
3ــ آشنایی با جدل

4ــ آشنایی با خطابه
5 ــ آشنایی با شعر

6  ــ آشنایی با مغالطه
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نگرشی:

جزئیکلی

1ــ توجه به تعقل منطقی و جایگاه آن در فلسفه، علوم و 
زندگی روزمره

2ــ توجه به کارکرد طبیعی ذهن و فرایند منطقی آن

1ــ توجه به منطق به عنوان قانون اندیشیدن
2ــ توجه به اهمیت علم منطق و جایگاه ویژٔه آن در تفکر 

حصولی
و  مفاهیم  روشن سازی  در  تعریف  اهمیت  به  توجه  3ــ 

اصطالحات و احتراز از برخی منازعات بی حاصل

3ــ توجه و عالقه مندی نسبت به فرایند صحیح استدالل و 
احتراز از انواع مغالطه

ـ توجه  و عالقه مندی به تدقیق در صحت منطقی استدالل و  1ـ
اهمیت آن در فرایند هر گونه تحقیق و نیز احتراز از مغالطه

مهارتی:

جزئیکلی

1ــ کسب توانایی در حصول تمایز منطقی میان مفاهیم
2ــ کسب توانایی در تعریف صحیح

1ــ توانایی بیان قانون مندی های ذهن و کاربرد آن در تفکر 
روزانه

2ــ بیان انواع شناختن و تشخیص تفاوت های آنها
تعریف  بازشناسی  توانایی  و  تعریف  اقسام  تشخیص  3ــ 

صحیح از ناصحیح
موارد  در  منطقی  خاص  اصطالحات  به کارگیری  4ــ 

ضروری

3ــ کسب مهارت در به کارگیری قواعد منطقی در فلسفه 
و  روزانه  زندگی  در  استدالل  به کارگیری  در  توانایی  4ــ 

علوم

1ــ تحلیل وقوع خطا در فکر و فایده منطق در تشخیص 
و رفع آن با ذکر مثال

2ــ تشخیص اقسام قضیه و کاربرد احکام قضایا
3ــ تبیین چرایی و چگونگی استدالل

4ــ توانایی در تشخیص شکل استدالل صحیح از غلط
5  ــ تشخیص انواع استدالل و اقسام قیاس و توانایی در 

کاربرد قواعد استنتاج

5 ــ تشخیص انواع مواد قیاس و کاربرد مناسب آن ها در 
استدالل

1ــ به کارگیری مناسب مادٔه قیاس
2ــ توانایی اولیه در استفاده از برهان 

3ــ تشخیص مغالطه و پرهیز از مغالطات
در  صحیح  مناظرٔه  و  بحث  و  گفت وگو  در  توانایی  4ــ 

مسائل فکری و اجتماعی 
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2ــ محتوای برنامه
الف( مفاهیم اساسی

توضیحمفاهیم اساسیردیف

به چیستی منطق1 نیاز  دلیل  اندیشیدن،  قانون  به عنوان  منطق  منطق،  تاریخچه  مفهوم  ذیل  در 
منطق، انواع شناختن و شناساندن مورد بحث قرار می گیرد. 

در این قسمت طبیعت خدادادی اندیشیدن، تعریف کردن، اجزاء تعریف، انواع تعریف، منطق تعریف2
شرایط تعریف، نسبت های چهارگانه و برخی اصطالحات منطقی مورد بررسی قرار 

می گیرد.

در ذیل این عنوان طبیعت خدادادی اندیشیدن و استدالل کردن، قضایا و ترکیب   آنها، منطق استدالل3
چرایی استدالل، عوامل اشتباه،  انواع استدالل  و برخی اصطالحات  منطق  استدالل 

تبیین  می گردد.

در ذیل این عنوان، مادهٔ برهان، مغالطه و جدل مورد بحث قرار می گیرد.مواد قیاس4

ب( جدول وسعت و توالی مفاهیم جزیی

مفاهیم جزئی سال سوم متوسطهمفاهیم اساسیردیف

تعریف منطق، موضوع منطق، اهمیت و فایدٔه منطق، مصنف منطق، جایگاه منطق چیستی منطق1
و نسبت آن با علوم دیگر، منطق به عنوان قانون اندیشیدن، علت نیاز به منطق

تعریف به مثابٔه یک کارکرد طبیعی ذهن، مفهوم کلی و مفهوم جزئی، نسب اربع، کلیات منطق تعریف2
خمس، مفهوم و مصداق، اقسام تعریف، شرایط تعریف و اجزاء تعریف

استدالل  یک فرایند طبیعی و ذاتی ذهن، قضیه، اقسام  قضیه، اجزاء قضیه حملی، اقسام منطق استدالل3
قضیه  حملی، حمل و اقسام مختلف آن، قضایای شرطی و انواع آن )منفصل و متصل(، 
احکام قضایا )عکس، تقابل و انواع آن ( اقسام استدالل )قیاس، استقراء ، تمثیل( قیاس 

اقترانی و استثنایی، اشکال چهارگانه 

برهان، جدل و مغالطه، مواد برهان )یقینیات( اقسام برهان )لّمی و انّی( مادٔه جدل مواد قیاس4
)مشهورات و مسلمات( مادٔه خطابه، مادٔه شعر، مادٔه مغالطه )مشبّهات(
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بخش سوم

ساختار کتاب منطق
سال سوم متوسطه
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منطق متداول در فرهنگ اسالمی ما، به چند معنا ارسطویی است: 1( منطق ما بسط و تفصیل 
ن آن است. 2( منطق ما بر مبانی متافیزیِک ارسطویی مبتنی است و از این جهت  منطقی است که ارسطو مدِوّ
ن آن است، در تخالف زیاد است؛ اگرچه منطق جدید از این جهت که  با منطق جدید، که فرگٔه1 آلمانی مدِوّ
منطق قیاس است، مانند منطق ارسطویی است ولکن به دلیل اینکه برمبانی خاصی متکی است، در مسائل 
عقلی از منطق ارسطو فاصله گرفته است. عدم توجه به این نکته موجب خلط مباحث و کج فهمِی هر دو نظام 
منطقی می شود. وقتی حکیمان مسلمان به مجموعٔه نُه بخشی منطق دست یافتند؛ آن را موضوع درس و شرح 
قرار دادند، شفای بوعلی سینا را می توان نمونه ای از شرح مفصل بر منطق نه بخشی انگاشت.شیخ الرئیس 
بوعلی سینا، تحّول مهمی در منطق ارسطویی ایجاد کرد و منطق دو بخشی را مطرح کرد: منطق تعریف و 
منطق استدالل. منطق دو بخشی عالوه بر دقت فراوان، هویت صوری بودن منطق را بیش از منطق نه  بخشی 
نشان می دهد. لذا منطق دو بخشی به جهت استواری منطقی و هم از حیث سهولت در آموزش، اساس 

برنامه ریزی درس منطق سال سوم قرار گرفته و ساختار کتاب به این شیوه تدوین شده است.

Fregé  ــ1

   

چگونه تعریف می کنیم؟       تعریف
   

                         قواعد تعریف                    
                   کلی و جزیی            

        نسبت های چهارگانه                                
تعریف و دنیای مفاهیم

   
                                                            ذاتی و عرضی 

                          رابطٔه تعریف با ذاتی و عرضی     
بخش اّول تصورات:         اقسام ذاتی

                                  اقسام ذاتی و عرضی      اقسام عرضی
                                                  بحث تکمیلی دربارهٔ مفاهیم درونی )ذاتیات( 

            حد تام
    حد ناقص

اقسام تعریف
   

              رسم تام
             رسم ناقص

1ــ ساختار کتاب منطق سال سوم
ــ رابطۀ انسان و تفکر
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بخش دوم 
تصدیقات:

حملی
قضیه چیست؟    جایگاه قضیه در استدالل 

  
شرطی

اقسام قضیه          

ساختمان قضایای حملی و شرطی                                    

اقسام قضایای حملی     

اقسام قضایای حملی و شرطی       منفصل
                    

متصل
اقسام قضایای شرطی        

             
تضاد            

تناقض تقابل      
تداخل      

تداخل تحت تضاد      
جدول تقابل تضاد            

جدول تقابل تناقض احکام قضایای حملی      
جدول تقابل تداخل                     جدول های احکام قضایا 

جدول تقابل تحت تضاد       
عکس  مستوی         رابطه عکس  

عکس نقیض      
 

تمثیل     
استقرا استدالل    اقسام استدالل 
قیاس     

         حملی          
     اقترانی     

اقسام قیاس   شرطی 
      استثنایی

حقیقی
مانعةالجمع
مانعةالخلو

شکل های مختلف
 ضروب مختلف چهار شکل

شرایط نتیجه بخش بودن ضروب
چگونگی اثبات ضروب منتج
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ارزش قیاس: برخی ایرادات وارد بر منطق و پاسخ به آنها 
برهان     
جدل    

خطابه محتوای استدالل   
شعر            

ــ مغالطه    
       

2ــ ساختار دروس
ساختار هر درس رابطٔه مستقیمی با رویکردها، اهداف و روش هایی دارد که در آن درس به آن 
توجه شده است.  اتخاذ رویکرد »پرورش مهارت تفکر« در آموزش منطق، روش ها و اصول زیر را به 

دنبال دارد:
به  انفرادی  نظرهای  اظهار  و  تعقل  و  تفکر  فرصت  ایجاد  تدریس،  روش فعال  انتخاب  1ــ 
دانش آموز، ایجاد فرصت برای فعالیت مشارکتی و گروهی. دانش آموز وقتی که قدرت آموزش منطق 
را درحل مسائل عینی زندگی و سنجش آراء خود و دیگران مشاهده کند با توجه به اینکه سّن وی سّن  

تردیدهاو تصمیم هاست چنین ابزاری را ارج خواهد نهاد.
2ــ استفاده از ساده ترین زبان. زبان پیچیده و آکنده از اصطالحات نامفهوم و نامأنوس مانع فهم 
آموزه های منطق و سبب رکود توانایی اندیشیدن است. استفاده از مثال ها و نمونه های عینی و سعی در 
محسوس کردن مفاهیم معقول، نقش فراوانی در ساده سازی آموزش منطق دارد اما اعمال آن دقت و 
بصیرت کافی می طلبد، زیرا مثال در آموزش منطق تنها برای تقریب مطلب به ذهن شایسته است. اما 
تأکید بیش از حد منجر به مغالطه می شود در حالی که یکی از مهمترین اهداف آموزشی منطق پیشگیری 

و درمان مغالطه است. 
3ــ به کار گرفتن دقیق و صحیح مفاهیم علم منطق؛ این ویژگی با سادگی زبان منافات ندارد. 

4ــ در آموزش منطق رعایت ترتیب تعلیمی و عبور تدریجی از مفاهیم ساده به پیچیده ضروری 
است. نباید مباحث مسبوق به تصور مفاهیم و یا تصدیق اموری باشد که هنوز در باب آنها سخن گفته 

نشده است؛ بهتر آن است که در نخستین مواجهه با مفهوم منطقی آن را به سادگی تعریف کرد.
5  ــ برنامٔه آموزش منطق باید خود الگوی نظم باشد. مباحثی که نقش مبادی و مقدمات دارند، 
باید ابتدا طرح شود و مباحثی که منطقاً بر آنها مبتنی است باید متأخر باشد. نظم منطقی نقش مؤثری در 
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بالندگی تفکر دارد و به همین دلیل وجود نظم منطقی در برنامٔه آموزشی منطق ضرورت دارد آنچه که در 
این مقام اهمیت دارد سازگاری دو گونه نظم در برنامٔه آموزشی است: ترتیب تعلیمی که مالک آن عبور 
از سادگی به پیچیدگی است و ترتیب منطقی که مالک آن عبور از مبادی و مقدمات به توابع و نتایج 
است. تقدم مباحث منطق تعریف بر منطق استدالل در برنامٔه آموزشی منطق از مهمترین مصداق های 

ترتیب منطقی است.
6ــ در هر درس فعالیت هایی با نام هایی مانند »تفکر«، »تطبیق«، »مقایسه« و  »نمونه یابی« گنجانیده 
شده است. دانش آموزان، این فعالیت ها را به صورت گروهی یا انفرادی انجام می دهند و نتیجٔه کار 
خود را در کالس عرضه می کنند. برخی از این فعالیت ها که با عالمت ستاره مشخص شده اند، واگرا 
هستند و جواب های مشخصی را از دانش آموزان نخواسته اند و اگر پاسخ معینی از جانب دبیر به آنها 
داده شود، با هدف طراحی آن فعالیت ها متناقض خواهد بود. این فعالیت ها فقط یک بار در کالس 
طرح می شوند و طرح سؤال کتبی در امتحانات پایانی و نهایی از آنها ممنوع است تا دانش آموزان ناچار 

نشوند فقط یک پاسخ برای آن ها تهیه کنند.
7ــ آنچه در هر درس با عنوان »برای مطالعه« آمده و نیز مطالبی که در پاورقی ذکرشده، جزء 
محتوای آموزشی نیست و صرفاً برای افزایش اطالعات دانش آموزان است و نمی توان بخشی از زمان 
تدریس و فعالیت دانش آموزی را بدان اختصاص داد. به همین جهت در ارزش یابی مستمر و پایانی از 
این مطالب سؤالی طرح نمی شود. با توجه به موارد فوق، هرگونه تقاضای آموزشی که خارج از محدودٔه 
موارد ذکر شده باشد، ظرفیت زمانی، حجم محتوای آموزشی و رویکرد پیش بینی شده را تحت تأثیر 
قرار می دهد؛ دبیر و دانش آموز را با تناقض  در رویّه ها روبه رو می کند و نارضایتی هر دو را به وجود 

می آورد و اهداف و اصول پیش بینی شده را مخدوش می سازد.
از این رو الزم است دبیران محترم هر قسمت از محتوای کتاب را با توجه به کاربرد خاص آن 
قسمت مورد استفاده قرار دهند و هیچ بخشی را اضافی تلقی نکنند. روش صحیح دبیران می تواند به 
اصالح برخی رفتارها و رویّه های غلط، از جمله درس خواندن برای نمره یا قبولی در آزمون سراسری 

کمک کند و ارزشمندی کسب دانش را در دانش آموزان تقویت نماید.
مواردی از درس اول که باید ارزشیابی شوند عبارتند از:

1ــ تبیین تفاوت انسان با مخلوقات دیگر 
2ــ مالک برتری انسان نسبت به مخلوقات دیگر

3ــ توضیح معنای نطق
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4ــ مقایسٔه یکی از اعضای بدن با ذهن انسان
5  ــ توضیح درباره علم منطق

6  ــ انجام فعالیت های داخل درس
7ــ مشارکت فعال در مراحل یاددهی ــ یادگیری

8  ــ حل تمرین های پایان درس
دانش آموز الف را که در گروه »اول« فعالیت می کند، در نظر می گیریم و وضعیت ثبت نمرهٔ  او  را از 

ابتدا تا نوبت اول از نظر می گذرانیم. ردیف مربوط به این دانش آموز به صورت زیر قابل نمایش است:
این دانش آموز در درس اول فعالیت های زیر را انجام داده است: 

ــ تفاوت انسان نسبت به مخلوقات دیگر و مالک برتری او را بیان کرده و نمرٔه 3 گرفته است.
ــ دو سؤال دبیر را پاسخ گفته و مشارکت  فعال داشته است. لذا نمرٔه 2 گرفته است.

     نمونۀ برگه ارزشیابی مستمر برای هر نوبت

نام ونامردیف
 خانوادگی

انجام فعالیت های یادگیری متن درس
داخل درس

نمرۀ حل تمرین هامشارکت و همکاری جمع 
مستمر

معدلمعدلمعدلمعدل

32»الف«1

در درس پنجم فعالیت های زیر را انجام داده است: 
ــ به سؤاالت دبیر با هدف یادگیری متن درس به درستی پاسخ داده و نمرٔه 3 گرفته است.

ــ فعالیت های داخل متن درس را انجام داده و نمره 3 گرفته است.

ــ تمرین های پایان درس را با دلیل پاسخ گفته و نمره 3 گرفته است.

نمونۀ برگه ارزشیابی مستمر برای هر نوبت

نام ونامردیف
 خانوادگی

انجام فعالیت های یادگیری متن درس
داخل درس

نمرۀ حل تمرین هامشارکت و همکاری جمع 
مستمر

معدلمعدلمعدلمعدل

333»الف«1
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در درس سوم فعالیت های زیر را انجام داده است: 
ــ دبیر، نحوهٔ همکاری در گروه مشارکت او را در کالس زیر نظر گرفته و نمره 2 به او داده است.

ــ فعالیت تفکیک و تطبیق صفحات 14 و15 را به صورت فردی انجام داده و دبیر پاسخ او را 
صحیح تشخیص داده و به او نمره 3 داده است.

نمونۀ برگه ارزشیابی مستمر برای هر نوبت

نام ونامردیف
 خانوادگی

انجام فعالیت های یادگیری متن درس
داخل درس

نمرۀ حل تمرین هامشارکت و همکاری جمع 
مستمر

معدلمعدلمعدلمعدل

323»الف«1

این روند تا پایان نوبت اول ادامه می یابد و در پایان آن، نمرات ثبت شده در هر ستون اصلی، 
هر  در  »الف«  دانش آموز  معدل  می کنیم وضعیت  می شوند. فرض  هم جمع  با  و  می شوند  معدل گیری 

ستون در پایان نوبت اول به شرح زیر است: 
ــ یادگیری متن درس: 3 نمره

ــ انجام فعایت های داخل درس:  2نمره                    
ــ مشارکت  و همکاری: 2نمره

ــ حل تمرین ها: 3نمره
ــ جمع نمرات دانش آموز، 10 بر مبنای 11 است. آن گاه این نمره را با نمرٔه مستمر درس فلسفٔه 

دانش آموز که بر مبنای 9 است جمع و بر اساس جدول زیر محاسبه می نماییم.

نمره ساالنهنوبت دومنوبت اول 

مجموع نمرات ارزشیابی ها  نمره ارزشیابی پایانینمره ارزشیابی مستمرنمره ارزشیابی پایانینمره ارزشیابی مستمر
با ضریب تقسیم بر ده ضریب 6ضریب 1ضریب 2ضریب 1
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بخش چهارم

شیوه های تدریس
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درس اول

انسان و تفکر

قسمت اول : کلیات

الف( هدف ها
1ــ هدف کلی: آشنایی با تفکر و رابطٔه آن با منطق

2ــ  هدف های آموزشی
ــ تبیین تفکر به عنوان فصل ممیز بین انسان و حیوان

ــ  تبیین رابطٔه بین تفکر و منطق
ــ  تبیین رابطٔه حیات ذهن انسان با منطق

ــ تبیین ضوابط تفکر و نیازمندی همٔه علوم به منطق

ب( اصطالحات علمی
جامعٔه  تکامل  و  پیشرفت  همٔه  است؛  انسان  و  حیوان  ممیز  مهم ترین فصل  تفکر  تفکر:  1ــ 
بشریت بدان وابسته است. تفکر دارای اشکال مختلفی است. اگر به کاربرد تفکر در زبان روزمره نگاه 

کنید متوجه می شوید این کلمه دارای کاربردهای زیادی است:
ــ چه نوع غذایی را دوست دارید؟

ــ  فکر می کنم از آبگوشت خوشم بیاید.
ــ 5 به اضافٔه 4 می شود چند؟

ــ  فکر می کنم 9 بشود.
ــ کدام شغل بهتر است؟

ــ فکر می کنم فوتبالیست شدن از همه بهتر است.
ــ فکر می کنی تعریف جزیره چیست؟

ــ قطعه زمینی که اطراف آن را آب گرفته است.
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ــ چرا جیوه برق را از خود عبور می دهد؟
ــ فکر کنم چون جیوه فلز است و هر فلزی هم رساناست.

انسان در عادی ترین امور خود از فکر بهره می برد و تفکر همواره با انسان است. هر بار که لب 
به سخن می گشاییم، سخن را آینٔه تفکر خود قرار می دهیم.

در تفکر همیشه امری تازه رخ می نماید به همین جهت همٔه تغییرات عالم انسانی با تفکر همراه 
است اما حیوانات از دیر باز تاکنون هیچ تغییری در عالم خود به وجود نیاورده اند و اگر تغییری در 
بعضی از نسل های آن ها مشاهده می شود بنا به جبر محیطی و پاسخ های غریزی آن ها برای حفظ حیاتشان 

می باشد.
مبادی  به  مجهول  از  است  ذهن  حرکت  آن  که  آورده اند  تفکر  تعریف  در  مسلمان  منطق دانان 
ی إلی َمجُهوٍل«  معلوم و حرکت از مبادی معلوم به سوی کشف مجهول »ألِفکُر تَرِتیُب ُأُموٍر َمعلُوَمٍةِلتَّأدِّ

)تفتازانی ص9( یعنی فکر مرتب ساختن امور معلوم است برای منجر شدن به کشف مجهول.
هر پیوندی و هر حملی، هر اسنادی جریان فکر است و حمل، اسناد، ربط و ارتباط مفاهیم و 
معقوالت با یکدیگر فقط در جریان تفکر است که اتفاق می افتد. پس انسان در ساده ترین گزاره های 
خود تفکر می کند و در جریان همین تفکر است که می تواند گزاره های خود را ارایه نماید )ابراهیمی 

دینانی،1389، ص23(.
2ــ نطق و زبان:

»تعریف زبان به نحوی که مورد قبول همٔه دانشمندانی باشد که با زبان و مطالعٔه آن سروکار دارند، 
مقدور نیست. این اشکال از طبیعت بسیار پیچیدٔه زبان ناشی می گردد که نمی توان مطالعٔه آن را به یک 

قلمرو خاص محدود کرد. زبان دارای جنبه های فراوان است.
زبان خیلی چیزهاست ــ نظامی ارتباطی است، محمل فکر است، ابزار بیان ادبی است، نهادی 
اجتماعی است، مهمترین وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد و در نتیجه یک واحد 
اجتماعی را به وجود آورد، موضوعی است برای بحث های سیاسی و عاملی است در شکل گیری یک 

ملت.
یا مؤثرترین  ــ  تنها وسیله  بیان افکار و احساسات ما است. زبان  از سوی دیگر، زبان وسیلٔه 
وسیله ــ ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را با جهان بیرون مرتبط می کند. در همین زمینه 
توجه خاص فیلسوفان و منطق دانان به زبان از اهمیت زیادی برخوردار است. فعالیت فیلسوف برای 
شناخت جهان بیرون و دنیای درون از دو طرف به زبان محدود می شود. در زمینٔه منطق مباحث منطقی 
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بنیادهای  بر  از زبان داریم که  تعریف های زیادی  ما  این اساس،  بر  در حقیقت مباحث زبانی هستند. 
فلسفی و تعبیرهای فلسفی و منطقی قرار گرفته اند.)باطنی،1371، ص11و12(

 برای بررسی حقیقت زبان اگر بخواهیم مسیر درستی را در پیش بگیریم باید روش تحلیل را که 
به روش تجزیه به واحد ها معروف است به کار بریم.

خواص  همه  عناصر  خالف  بر  که  است  تحلیل  از  دستاوردی  از  عبارت  واحد  از  ما  منظور 
عمده کل را به همراه داشته و نتوان آن را بی آن که این خواص را از دست بدهد به اجزای دیگر تقسیم 
کرد. واحد تفکر زبانی که واجد این شرایط باشد چیست؟  ما بر این باور هستیم که آن را می توان در 
جنبه درونی واژه یعنی در معنای واژه یافت. تا کنون پژوهش های معدودی درباره این جنبٔه درونی زبانی 
انجام گرفته است و آن چه که روانشناسی در مورد معنای واژه در اختیار ما می گذارد بر همان میزان 
در مورد همه صورت های ذهنی و اعمال فکری صدق می کند. بنابراین ماهیت معنا به گونه ای که بیان 
گردید واضح و روشن نیست با این وجود در معنای واژه است که تفکر و گفتار یکی شده و به صورت 
تفکر زبانی درمی آید و از این رو وقتی پذیرفتیم معنا واحد تفکر زبانی است می توانیم پاسخ پرسش های 

خود را پیرامون رابطه تفکر و زبان پیدا کنیم.)ویگوتسکی، 1367، ص37(

قسمت دوم : سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ  یادگیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه
روش هایی که برای آماده سازی و ایجاد انگیزه به کار می بریم باید در جهت پاسخ به این سؤال 

باشد که چرا انسان نیازمند به تفکر و منطق می باشد.
برای این منظور می توان از تصمیمات، انتخاب ها و گزینش ها، و حتی کم اهمیت ترین اموری 
که در زندگی انسان وجود دارد نام برد و نقش تفکر را در آن  ها با دانش آموزان بحث نمود. می توان از 
دانش آموزان پرسید: چرا درس می خوانید؟ چرا به کالس می آیید؟ چرا از میان گزینه های بسیار زیادی 

که دارید، درس خواندن را انتخاب کرده اید؟
کسانی که اجبارها را برای انتخاب خود طرح می کنند با فکر خود به صالح اجبار رسیده اند که 
آن تحمیل یا اجبار پدر و مادر را پذیرفته اند. در هر صورت آدمی بدون تأمل نمی تواند به هیچ یک از 
امور خود بپردازد. هر یک ازامور انسانی که نیاز به آگاهی دارند همراه با تفکر انجام می گیرند. تأمل 
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و تفکر، بعضی مواقع آنقدر سریع انجام می گیرد و از مقدمات به سمت نتیجه و عمل حرکت می کند که 
انسان بسیاری از مواقع گمان می کند بدون فکر پاسخ می دهد، تصمیم می گیرد، حرف می زند، معاشرت 
می کند، و... . حیوانات در اموری که در مواقع مختلف انتخاب می کنند تنوعی ندارند و هر رفتار آن  ها 
بر اساس غریزه هدایت می شود. آگاهی ها فقط محرک غرائز در بر آورده کردن آن  ها از طریق اعمالی 
هستند که بر همین اساس قابل پیش بینی است اما انسان حتی در فعالیت های غریزی خود از تنوع 
بسیار بر خوردار است و این به دلیل توانایی انسان در فکر و رسیدن به نوعی نتیجه که به عمل انسان 

منجر می شود می باشد.
دانش آموزان می توانند اعمالی مانند رفتارهای بیرونی و درونی، با تفکر و بدون تفکر، ارادی و 
غیر ارادی رامثال بزنند. معلم سؤال می کند به نظر شما چرا دانش آموزان یک کالس در برابر پرسش 
یکسان معلم به گونه های مختلف پاسخ می گویند؟ چرا دانش آموزان با مقایسه جواب های خود بعضی 
وقت  ها نسبت به نتیجٔه خود معترض اند؟ چرا بعضی مواقع معلم به بعضی دانش آموزان حق می دهد و 
بعضی را محق نمی داند؟ و آنهایی را که محق نمی داند چون و چرا نمی کنند؟ آیا این خود حکایت از 

ضابطٔه منطقی نمی کند؟
دانش آموزان با اشکال و انحاء مختلف تفکر آشنا می گردند و متوجه می شوند که اگر معلم در 
محق بودن و غیر محق بودن از ضابطه های منطقی و قوانین فکری پیروی نکند دانش آموزان در برابر 

پاسخ معلم آرام نمی نشینند.

ب( مراحل تدریس:
محتوای دروس منطق یک محتوای عقلی است و انسان در تعقل و تفکر خود همیشه با امور 
منطقی سر و کار دارد. پس آنچه در منطق و دروس آن بحث می  شود یک محتوای عقلی است و روشی 
که برای تدریس دروس منطق انتخاب می  شود باید با محتوای آن تناسب داشته باشد؛ بدین معنی که 
قالب اصلی روش زمینه ساز ورود در فعالیت های فکری و منطقی باشد. معلم می تواند از انتخاب های 
بیاورد و از دانش آموزان  صحیح و غلط، تصمیمات صحیح و غلط، پاسخ های صحیح و غلط مثال 
به دو تصمیم می رسند؟ یکی  بخواهد که توضیح دهند واقعاً چرا دو دانش آموز برای یک کار واحد 
نتیجٔه دلخواه  به  تا  این عالم کسی هست که بخواهد همیشه اشتباه کند  آیا در  اشتباه و یکی درست؟ 

نرسد؟
پس آدمی در همٔه کارهای متفاوت خود بادیگران هدفی را دنبال می کند و این اهداف قبالً در 
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یک سیر فکری و منطقی در ذهن، به صورت نتایج درونی ظهور می یابند تا آدمی بتواند به آنها در خارج 
به عنوان نتایج دست یابد.
مراحل تدریس:

1ــ بر شمردن توانایی های انسان نسبت به حیوان 
2ــ مشخص کردن تفکر به عنوان مهمترین امتیاز انسان بر حیوان 

3ــ انجام فعالیت بررسی
4ــ تبیین رابطٔه بین تفکر و نطق ــ زبان 

5  ــ بیان انواع نطق و زبان 
 الف( زبان ملفوظ )شفاهی( صوت ملفوظ     

ب( زبان مکتوب )کتبی( صوت مکتوب      
ج( زبان مکنون )ذهنی( صوت مذهون 

6 ــ تبیین رابطٔه بین فکر و عمل در انسان و آگاهی و عمل بر مبنای غریزه در حیوان  و بیان تنوع 
اعمال در انسان از غریزی و غیر غریزی، بنا به امتیاز تفکر انسانی بر حیوانات 

7ــ بیان فکر به عنوان مهمترین فعالیت روح 
8  ــ انجام فعالیت تأمل

9ــ تبیین رابطٔه بین فکر و منطق و مقایسٔه بین فکر و منطق با عالم و قوانین هستی 
10ــ مقایسه عمل اندیشیدن با اعمال دیگر انسانی  الف( دیدن  ب( کار کردن قلب  ج( شنیدن 

11ــ توصیف کارکرد منطق
12ــ انجام فعالیت نمونه یایی

13ــ تبیین منطق تکوینی و منطق تدوینی 
14ــ معرفی ارسطو به عنوان بزرگترین کاشف منطق  و مبدع منطق تدوینی 

15ــ پاسخ به این سؤال که چرا تفکر بدون منطق امکان پذیر نیست
1ــ بر شمردن توانایی های انسان نسبت به حیوان: در این مرحله دانش آموزان جدولی 
را روی تابلو رسم می کنند و در آن به ذکر توانایی های انسان می پردازند و معلم به آن ها کمک می کند  
تا دانش آموزان در ذکر این توانایی ها آنچه انسان را از حیوان جدا می کند، مشخص کنند. معلم در 
این مسیر هر بار که دانش آموزان پاسخی را به غلط می دهند از دانش آموزان دیگر می پرسد »آیا علی 
پاسخش درست است؟«آن  هایی که موافقند دستشان را باال ببرند و آن  هایی هم که مخالفند نیز چنین کنند 
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و بعد از مخالفان می خواهد که دلیل خود را بیان کنند. وقتی یکی از آن   ها یا چند نفر دالیل خود را بیان 
نمودند از دانش آموزان دیگر می خواهد که قضاوت کنند: آیا دالیل دوستانتان درست است یا خیر؟ و به 

این طریق دالیل حک و اصالح می گردد تا به درستی، دلیل پاسخ  های اشتباه مشخص گردد.
و  بودند  مشغول  تفکر  به  لحظات  این  همٔه  در  که  یافت  درخواهند  دانش آموزان  طریق  این  در 
مسایل خود را نه از راه  های تکراری یا قبالً انجام گرفته بلکه از راه های جدید حل نموده  اند. در این 

جا معلم زمینٔه الزم را برای ورود به مرحلٔه دوم پیدا کرده  است.
2ــ مشخص کردن تفکر به عنوان مهمترین امتیاز انسان بر حیوان: در این مرحله معلم 
در این خصوص به توضیح می پردازد که انسان با تفکر چقدر از حیوانات فاصله گرفته و زندگی خود را 
دگرگون ساخته است و از دانش آموزان به شیوه پرسش و پاسخ می خواهد هر کدام از راه هایی که انسان 
برای بهتر شدن زندگی خود ابداع کرده را مشخص کنند و پاسخ ها را با کمک دانش آموزان مورد بحث 
قرار می دهد. در این مرحله معلم می تواند به تفکری که به ابداع می انجامد و تفکری که روابط را کشف 
می کند یا تفکر آیه  ای که خداوند انسان را به آن فرا می  خواند که »افال تتفکرون« )انعام150( آیا تفکر 
نمی کنید؟ »این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می گرداند تا شاید اندیشه کنید« )بقره219و266( 
و  العقول ص 79  )تحف  می یابد.«  بینی  و روشن  بصیرت  کند  تفکر  که  »هر کس  به  احادیث  در  یا  و 
صبحی صالح نهج البالغه ص204( یک ساعت تفکر از یک سال عبادت برتر است )بحار االنوار ج71 
ص327( اشاره می کند. دانش آموزان در این خصوص متوجه می شوند که اساس رسیدن به خدا و 
قرب و تعالی، در تفکر نهفته است. به همین جهت اسالم که دین کمال است بر مهمترین ممیزٔه انسان 

تاکید کرده و نشان داده که چگونه تفکر می تواند انسان را در مسیر صحیح و کمال قرار دهد.1 
به صورت  تا  می  شود  دانش آموزان خواسته  از  مرحله  این  در  بررسی:  فعالیت  انجام  3ــ 
گروهی به انجام فعالیت بررسی بپردازند. آنچه از این بررسی به دست می آید باید توسط نماینده گروه بر 
روی تابلو نوشته شود و آنچه را دانش آموزان به اشتباه فهمیده اند با بحث میان گروه ها که توسط معلم 

هدایت می گردد تصحیح گردد.
4ــ  تبیین رابطۀ بین تفکر و نطق ــ زبان: بسیاری از دانش آموزان زبان را فقط همان 
الفاظی می دانند که به هنگام سخن گفتن ادا می  شود به همین جهت الزم است تا دانش آموزان با حقیقت 

زبان آشنا گردند. 
حقیقت زبان دارای تجلی صوتی، نوشتاری، هجی )برای افراد کور و کر(، و ذهنی است اما 

1ــ در خصوص انواع تفکر رجوع کنید به منطق کاربردی تألیف علی اصغر خندان صفحٔه 22 تحت عنوان »تفکر چیست؟«
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آنچه که در ذهن ما به گونه ای الفاظ متصور می  شود می تواند اساس تفکر پیشرفتٔه انسان را توضیح 
دهد.1

در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم که چند نمونه از الفاظ بی معنی مثال بزنند:
خنمتادذلبو، قبریسزطکمنزرعتذر، طططن طن

از آن ها می خواهیم به همان نحو که الفاظ بی معنا را مثال زدند آیا می توانند معنای بدون لفظ 
را هم مثال بزنند؟ دانش آموزان متوجه خواهند شد که معنا بدون لفظ امکان پذیر نیست یعنی نمی توان 
تفکری را که با معنا سرو کار دارد از لفظ جدا نمود. به عبارتی تفکر بدون زبان عبارت از چه خواهد 
بود؟ آیا می توانیم دربارٔه چیزی فکر کنیم اما ندانیم چیست؟ آیا تفکر دربارٔه چیزی می تواند بدون معنا 
باشد؟ پس اگر موقعی که فکر می کنیم از تفکر خود معنایی را دریافت می کنیم و اگر معنا بدون لفظ 

امکان پذیر نیست پس باید گفت تفکر از زبان جدایی ناپذیر است.
5   ــ  بیان انواع نطق و زبان: 

 الف( زبان ملفوظ )شفاهی( صوت ملفوظ     
ب( زبان مکتوب )کتبی( صوت مکتوب      

ج( زبان مکنون )ذهنی( صوت مذهون 
بررسی های  پیشرفت  به  که  است  تمایزهایی  ترین  اصلی  از  یکی  گفتار،  و  زبان  میان  »تمایز 
زبان شناسی کمک فراوان نموده است. این تمایز زبان را در برابر گفتار که همان عمل سخن گفتن است 
قرار می دهد. زبان حقیقتی است که در ذهن هر بومی زبان جای دارد و توانایی بالقؤه او را برای تولید 
و درک گفتار تشکیل می دهد.« زبان در یک زمان دارای تجلی صوتی است و همان اصوات دارای 
معنا را تشکیل می دهد که به آن صوت ملفوظ گویند. »زبان به عنوان یک نظام که دارای یک سلسله 
عالئم و قواعد معین است، از جوهر آوایی یا صوت که این عالئم در آن تحقق می یابند متمایز می باشد.« 

)ابراهیمی دینانی، 1362، ص160( 
حقیقت زبان وقتی در کسوت نوشتار ظاهر می گردد زبانی است مکتوب که صوت مکتوب نام 
می گیرد و آنگاه که در ذهن صورت می یابد صوت مکنون. در هر صورت صدای سخن چه در ذهن و 

چه در صفحه و چه در اصوات همه به گوش فهم انسان می رسد.

1ــ در این خصوص می توان از فیلم معجزه گر که سرگذشت هلن کلر که می تواند حقیقت زبان را بیشتر برای ما آشکار گرداند استفاده 
کرد. این فیلم برای قسمت های بعدی نیز مفید است. 



42

6   ــ  تبیین رابطۀ بین فکر و عمل در انسان و آگاهی و عمل بر مبنای غریزه در حیوان  
و بیان تنوع اعمال در انسان از غریزی و غیر غریزی بنا به امتیاز تفکر انسانی بر حیوانات: 
در این مرحله باید به این نکته توجه داشت که تعریف تفکر در زیست شناسی، زبان شناسی، روان شناسی 
شناختی و منطق متفاوت است. بعضی از زبان شناسان وغالب زیست شناسان معتقدند که حیوانات از 
نوعی تفکر ساده برخوردارند و معتقدند آزمایش های تجربی این امر را ثابت می کند اما تفکر پیچیده تر 
نیاز به زبان دارد. غالب اهل فلسفه و منطق به دلیل این که از تفکر تعریف خاصی را دارند تفکر را 
جدای از زبان نمی دانند و معتقدند اعمال حیوانات بر اساس آگاهی و واکنش های  غریزی به این نوع 
آگاهی است. در نتیجه انسان در اعمال آگاهانٔه خود که بر اساس اختیار انجام می دهد از تفکر بهره مند 
است. در برخورد با مسایل، انسان  ها یکنواخت عمل نمی کنند. شما اگر هزار موش را در برابر مسایل 
خاصی قرار دهید رفتار آن  ها کمابیش یکسان است اما در خصوص دو فرد انسانی کمتر چنین اتفاقی 
می افتد. برای ارایه این مطلب به دانش آموزان می توان سؤاالتی را طرح نمود که دانش آموزان هر کدام 
با آگاهی های خود پاسخ  های متنوعی را عنوان می کنند. برای مثال: چه چیزی برای حفظ دین  داری 
در یک کشور مهم است؟ اگر شما دانش آموزان بخواهید یک جامعٔه ایده آل به وجود آورید چه می کنید؟ 
تابلو نوشت و  بعد از آن که دانش آموزان پاسخ  هایی را طرح نمودند، می توان بعضی از آن ها را روی 

در مورد تنوع پاسخ  ها و عملکرد افراد در خصوص پاسخ ها توضیحاتی را ارایه نمود.
همین  و  می آید  پیش  انسان  برای  فقط  که  است  پیشرفت  عامل  اساسی  ترین  از جمله  پرسش، 
پرسش  هاست که انسان را از سایر موجودات جدا می کند.تفکر و پرسش همراه همند اما این پرسش 
برای حیوان طرح نمی گردد به همین دلیل تنوع پرسش و تنوع پاسخ به دلیل تفکری است که در انسان 

وجود دارد.
7ــ  بیان فکر به عنوان مهمترین فعالیت روح: در این قسمت می توان از دانش آموزان 
)به شیوه پرسش و پاسخ( بخواهیم تا مهم ترین چیزها را برای حفظ حیات گیاهان و حیوانات نام ببرند؛ 

همچنین آنچه که برای حفظ حیات روی زمین مهم است .
چگونه دانش آموزان مهمترین را مشخص می کنند؟ چگونه فکر می کنیم که مهمترین باید یکی از 
موارد باشد؟ آیا در خصوص مهمترین امری که به نظر ما مهمترین است دلیل می آوریم؟ روح انسان با 
توجه به آنچه در آیات و احادیث نوشته شده باید رو به تکامل باشد. حال پرسش این است: آیا تکامل 
آیات و اعمال  تا در خصوص  بارها از مشرکان نمی خواهد  آیا قرآن  انسان بدون تفکر ممکن است؟ 
خودشان تفکر کنند و همچنین در خصوص خودشان تا بتوانند از قید و بند و اسارت شیطان و شرک 
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رهایی یابند؟
پس تفکر اساس رهایی انسان از قید وبند ها برای رسیدن به کمال است؛ به سوی آنچه که شایسته 

انسانی است و راه های کمال بدون تفکر طی نخواهد شد.
معلم می تواند با طرح پرسش هایی که قرآن در خصوص تفکر طرح می کند اهمیت تفکر را برای 
دانش آموزان گوشزد کند. از آنجا که مهمترین مقصد بدون تفکر برای انسان امکانپذیر نیست پس تفکر 
مهمترین فعالیت روح براساس  داده های دینی و یافته های عقالنی است. جدای از آن معلم می تواند 
در ابتدا مشخص کند که روح انسان به عنوان یک امر غیر مادی با تفکر به حیات خود ادامه می دهد 
حال اینکه این تفکر به عنوان یک امر حیاتی دارای قواعدی است که از طریق آنها می تواند به حیات 

شایسته تری برسد؛ این قوانین همان منطق است که حاکم بر دنیای تفکر است .
به صورت گروهی  این سؤاالت می تواند  به  دانش آموزان  پاسخ  تأمل:  فعالیت  انجام  8   ــ  
باشد. می توان برای مثال از دانش آموزان خواست آیا موقعی که صحبت می کنید توجه به قواعد نحوی 
و دستوری دارید؟ آیا اول کلمات را انتخاب می کنیم و بعد بر اساس قواعد دستوری آن ها را به یکدیگر 
وصل می کنیم تا بتوانیم جمالتی بسازیم که دیگران بفهمند؟ یا همان هنگام که سخن می گوییم به آنها بر 
اساس قواعد دستوری نظم می دهیم؟ پیداست که ما یک بار کلمات را بیان نمی کنیم و بعد با تأمل به آن ها 
نظم دهیم بلکه ایجاد کلمات توسط ما همراه با نظم بر اساس قواعد دستوری است. آیا فکر می کنید در 
تاریخ بشریت اول کلمات به وجودآمدند و بعد قواعد دستوری یا به عبارتی نحو؟ آیا فکر مقدم است یا 

قواعد فکری؟ آیا فکر بدون قواعد فکر امکان پذیر است؟ قواعد فکر بدون فکر چطور؟
9ــ  تبیین رابطۀ بین فکر و منطق و مقایسۀ بین  فکر و منطق با عالم و قوانین هستی:  
دانش آموزان در این قسمت باید در مورد قوانین تکوینی و وضعی به بررسی گروهی بپردازند و هر گروه 
بتواند چند ویژگی از قوانین تکوینی یا قوانین موجود در عالم هستی را عنوان کند و همچنین ویژگی های 
قوانین وضعی را از این طریق دانش آموزان متوجه می شوند که قوانین منطق نیز همانند قوانین هستی 
ابداعی و اختراعی نیست بلکه این قوانین وجود دارند و انسان با کشف آن ها می تواند بهتر از تفکر 
خود بهره برداری کند. همان گونه که بشر با کشف قانونی که مربوط به شناور بودن اشیاء روی آب است 
می تواند بهتر از آب دریاها و اقیانوس ها برای ساختن وسایلی مثل زیر دریایی و کشتی های غول آسا 
استفاده کند؛ انسان هم می تواند به بهترین نحو از تفکر خود برای حل مسایل خود استفاده کند. معلم 
می تواند جدولی را روی تابلو رسم نماید و از دانش آموزان بخواهد هر کدام در ستون مربوط به قوانین 
هستی یکی از قوانین فیزیک یا شیمی و علوم دیگر را بنویسد و در طرف دیگر آن استفاده ای که بشر بر 
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اساس آن قوانین به دست آورده است ذکر نماید:
 

استفادۀ آن در عالمقوانین هستی

 بعد از آن معلم با توجه به عمل دانش آموزان توضیح می دهد که هر کدام از قوانین، انسان را 
برای بهره برداری بهتر از چیزهایی یاری می کند. حال قوانین تفکر هم انسان را در درست و بهتر تعریف 
اثبات کردن،  فریب استدالل  های غلط را نخوردن، و  کردن، درست استدالل کردن، راه های معتبر 
فریب تعاریف نادرست را نخوردن یاری می کند؛ درس منطق به دنبال یاری رساندن دانش آموزان در 

این امور است.
10ــ مقایسه عمل اندیشیدن با اعمال دیگر انسانی:

   الف( دیدن    ب( کار کردن قلب   ج( شنیدن 
در این قسمت به کمک دانش آموزان می توان جدولی از اعمال ارادی و غیر ارادی انسان ارایه 
نمود. به گونه ای که معلم جدولی را رسم نماید و از دانش آموزان بخواهد که زیر هر کدام، عملی را که 

فکر می کنند بنویسند.

اعمال غیر ارادیاعمال ارادی

 
 امکان دارد بعضی مواقع دانش آموزان اشتباه کنند این امر بسیار به تدریس معلم کمک می کند.
بعضی ها  که  است  طبیعی  ارادی است؟  غیر  این عمل  آیا  بپرسد  دیگر  دانش آموزان  از  می تواند  معلم 
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موافق و بعضی مخالف باشند. از مخالفان می خواهیم دالیل خود را بگویند و بعد موافقان به بررسی 
آن  ها بپردازند. به این شیوه دانش آموزان وارد یک بحث سالم می شوند.

11ــ  توصیف کارکرد منطق:  در این مرحله معلم می تواند فعالیت ذهن را با قلب مقایسه 
کند: این که هر دو غیر ارادی است اما تفاوت ذهن با قلب در این است که انسان بر روی کارکرد ذهن 
خود می تواند نظارت داشته باشد و موقع اشتباه کردن آن متوجه گردیده و جلوی اشتباه را بگیرد و آن 

را تصحیح نماید. 
انسان اگر بخواهد جلوی اشتباه فکر را بگیرد یا بخواهد تفکر غلط را تشخیص دهد و آن را 
اصالح نماید باید با علم منطق آشنا باشد تا بتواند تشخیص دهد چه عواملی باعث تسریع و بهبود تفکر 
می شود و چه عواملی باعث کندی و نارسایی تفکر می گردد. از دانش آموزان سؤال می کنیم با توجه به  

مقایسه ای که بین کار قلب و ذهن انجام دادیم، منطق چه کاری می تواند برای ما انجام دهد؟
از دانش آموزان می خواهیم تا تعریف علم منطق را که در کادر طرح شده بررسی و کارکرد منطق 

را توصیف نمایند.
12ــ  انجام فعالیت نمونه یابی: در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد تا فعالیت 
نمونه یابی را انجام دهند و پس از آن که بعضی از دانش آموزان مواردی را که در مسیر تفکر دچار 
اشتباه شده بودند بیان کردند معلم از دیگر دانش آموزان بخواهد اشتباه دوست خود را توضیح داده و 

برای جلوگیری از این اشتباهات راه حل ارایه دهند.
13ــ تبیین منطق تکوینی و منطق تدوینی: بعضی مواقع فیزیکدانان کتاب هایی را می نویسند 
که کار بعضی از قوانین عالم را نشان می دهد. برای مثال این که قانون جاذبه چگونه سیارٔه ماه را به جزر 
و مد آب مربوط می سازد یا گازهای گلخانه ای به الیه ُازن آسیب می رساند یا حرارت صد درجه باعث 
به جوش آمدن آب می شود و ... . حال با این توضیح از دانش آموزان می خواهیم که پاسخ دهند، اگر 
هیچ فیزیکدانی نباشد قانون جاذبه به کار خود ادامه می دهد؟ اگر نیوتن این قانون را کشف نکرده بود 
آیا باز هم می توانستیم انتظار داشته باشیم که سیارات منظومه شمسی به دور خورشید بچرخند؟ و آیا باز 
ماه می توانست روی جزر و مد آب تأثیر گذارد؟ آیا اگر هیچ شیمیدانی نباشد که ترکیبات آب را مشخص 
کند، هیچ آبی به وجود نمی آمد؟ یا در صد درجه به جوش نمی آمد؟ در این مثال ها دانش آموزان متوجه 
می شوند افرادی مثل گالیله، نیوتن، رازی، ابوریحان بیرونی، و دیگران دارای نبوغ خاصی بوده اند که 
موفق به کشف بعضی از قوانین هستی شده اند اما نبوغ آنان آن قوانین را به وجود نیاورده است بلکه 

تنها به کشف آن ها موفقشان کرده است.
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حال سؤال می کنیم به نظر شما اگر ارسطو نبود هیچ انسانی تفکر نمی کرد؟ باید بگذاریم خود 
دانش آموزان پاسخ های خود را بررسی کنند تا خود به نتیجه برسند. همان طور که در کتاب های فیزیک 
قوانین فیزیک تدوین شده اند در کتاب منطق ارسطو هم قوانین تفکر تدوین شده اند لذا می توان منطق 

را به منطق تکوینی و منطق تدوینی تقسیم نمود.
از  تدوینی:  منطق  مبدع  و  منطق  کاشف  بزرگترین  عنوان  به  ارسطو  معرفی  14ــ 
در  توضیحاتی  از  بعد  است؟  بوده  مهم  بشریت  برای  منطق  قوانین  کشف  آیا  می پرسیم  دانش آموزان 
خصوص کار سوفسطاییان و مغالطه های آن ها از دانش آموزان می خواهیم پاسخ دهند که اگر منطق 

ارسطو جلوی کارهای سوفسطاییان را نمی گرفت بشریت امروز با چه مسایل و مشکالتی روبرو بود؟
15ــ  پاسخ به این سؤال که چرا تفکر بدون منطق امکان پذیر نیست: پاسخ به این سؤال 

در مرحلٔه 8 ذکر شده اما از دانش آموزان باید سؤال کرد تا به اهمیت منطق و تفکر پی ببرند.

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری 
به کار بردن آن ها می باشد پس الزم است از  از آنجا که هدف منطق، یادگیری قوانین تفکر و 
ابتدای تدریس در همٔه مراحل از میزان یادگیری مباحث منطق و توانایی کاربرد آنها در یک یک مراحل 

که با توجه به ابواب اصلی منطق طرح شده، ارزشیابی انجام گیرد. 
یا  باید از قبل برای خود مشخص کند که کدام یک از فعالیت های دانش آموزان  دبیر محترم 

محتوای درس را باید در ارزشیابی مورد توجه قرار دهد و بر آن ها تاکید کند.
مواردی از این درس که باید ارزش یابی شوند عبارتند از:

1ــ مشارکت و همکاری با معلم در خصوص پرسش ها و انجام امور محوله 
توانایی ها انسان را از حیوان  این  از  اینکه کدام یک  انسان و  توانایی های  2ــ مشخص کردن 

متمایز می کند 
3ــ هنگامی که با پاسخی مخالفت می کند بتواند دلیل بیاورد 

4ــ برای انواع تفکر در مرحلٔه دوم مثال بیاورد 
5    ــ اهمیت سؤال و پاسخ و دلیل تنوع پاسخ ها را به سؤاالت یکسان، بیان کند 

6  ــ دلیل میزان اهمیت تفکر برای روح را از طریق فعالیت های روزانه و آیات و احادیث توضیح 
دهد

7ــ تفاوت بین قوانین تکوینی و وضعی را بیان کند و قوانین فکر را با قوانین فیزیک یا شیمی 
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مقایسه نماید 
8    ــ دلیل نیازمندی به منطق و اهمیت آن را بیان کند 

9ــ تفاوت بین منطق تدوینی و تکوینی را توضیح دهد 
10ــ انجام فعالیت هایی که توسط دبیر یا دانش آموزان پیشنهاد می شود

11ــ مشارکت فعال در مراحل یاددهی ــ یادگیری

د( تمهیدات :
ذهن با اولین تصور انسان آغاز می گردد آدمی در ابتدا فاقد ذهن است ولی با اولین تصور واجد 
ذهن می گردد و هر چه تصورات بیشتر می گردد ذهن انسان توسعه می یابد ولی همزمان با توسعٔه ذهن 
قواعدی نیز وجود دارد که برای سامان دادن کار ذهن  و استفادٔه انسان از ذهن خود به کار می افتد. 

این قواعد همان منطق است  که بدون آن ذهن فاقد کارایی الزم است1. 
زبان و منطق

»منطق مطالعٔه قواعد استنتاج است اما استنتاج چیست؟ استنتاج یعنی استفاده از دانسته ها که 
نامیده می شود. منطق نحوه گذر از  نادانسته که نتیجه  نامیده می شود برای رسیدن به چیزی  مقدمات 
مقدمات به نتیجه را مطالعه می کند تا مانع از آن شود که ما از مقدمات نتایج نادرست بگیریم.  از آنجا که 
استدالل با استفاده از زبان صورت می گیرد ناچار منطق برای تجزیه و تحلیل استنتاج ها باید به تجزیه 
و تحلیل جمله هایی بپردازد که در جایگاه مقدمه ها و نتیجه قرار می گیرند.زبان طبیعی می تواند ما را به 
آسانی بفریبد تا از ساختهای زبانی مشابه نتایج مشابهی بگیریم که طبق قواعد منطق بی اعتبار و فاقد 

ارزش صدق هستند.
به این دو جمله توجه نمایید:

1ــ احمد کاغذچی کارمند شهرداری است   
2ــ احمد کاغذچی اجاره نشین است   

از تلفیق این دو جمله می توان نتیجه گرفت: بنابراین احمد کاغذ چی هم کارمند شهرداری است 
و هم اجاره نشین است و این استدالل کامالً معتبر است. حال به جمله های زیر توجه کنید که از لحاظ 

3ــ در خصوص ذهن نظریه های بسیاری مطرح است هم از دیدگاه روانشناسان، فیلسوفان و زبان شناسان برای اطالع از نظریه های 
اثر رابرت. باطنی و روانشناسی شناختی  ترجمٔه محمدرضا  اثر کالین بلیک مور  به کتاب ساخت و کار ذهن  رایج در خصوص ذهن می توان 

ال.سوسلو ترجمه فرهاد ماهر مراجعه نمود .  
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ساخت دستوری دقیقاً شبیه به دو جمله اول هستند:
3ــ مردی کارمند شهرداری است   

4ــ مردی اجاره نشین است   
از این تشابِه ساخت دستوری نمی توان نتیجه گرفت:  بنابراین مردی هم کارمند شهرداری است 
و هم اجاره نشین است.  قواعد منطق به ما می گوید »احمد کاغذ چی« و »مردی« متعلق به یک مقوله 
اسمی نیستند و در نتیجه نمی توانند تابع یک حکم باشند. »احمد کاغذچی« یک اسم خاص است، یعنی 
متعلق به طبقه یا مجموعه ای است که یک عضو بیشتر ندارد.  بنابراین هر دو جمله اشاره به فرد واحدی 
دارند که تنها عضو آن مجموعه است. اما در جمله های 3و4 اسمی که بکار رفته »مردی« است؛ و 
»مردی« متعلق به یک طبقه باز است که اعضای آن می تواند نامحدود باشد. بنابراین، مردی که کارمند 
شهرداری است نمی تواند الزاماً همان مردی باشد که اجاره نشین است. به این اعتبار از تلفیق این دو 

جمله منطقاً نتیجه مزبور به دست نمی آید.
  حال به مثالی از منطق جمله ها توجه کنید:

اگر احمد در باران گیر کند، آنگاه لباس هایش خیس می شود.
اکنون لباس های احمد خیس است، پس در باران گیر کرده است .

نتیجٔه  این استدالل نادرست و این نتیجه بی اعتبار است. خیس شدن لباس های احمد الزاماً 
گیرکردن در باران نیست؛ ممکن است نتیجه افتادن او در جوی آب باشد یا به دلیل این باشد که کسی 
شیلنگ آب را روی او گرفته باشد. حال می توان این استدالل غلط را با عوض کردن جای جمله ها به 

استدالل درست و نتیجه ای منطقاً معتبر تبدیل کرد:
اگر احمد در باران گیر کند، آنگاه لباس هایش خیس می شود.

اکنون احمد در باران گیر کرده است، پس لباس های او خیس شده است.
 این دو مثال کافی است تا نشان دهد که بین زبان و منطق رابطه ای بس نزدیک وجود دارد. اما 
در این جا هشداری الزم است.  باید به این نکته توجه داشت که منطق با قواعد استنتاج سر وکار دارد 

نه با ماهیت مسأله مورد استنتاج.  اگر ما استنتاج باال را به این صورت تغییر دهیم :
اگر احمد در آفتاب بنشیند آنگاه لباس هایش خیس می شود.

اکنون احمد در آفتاب نشسته است پس لباس هایش خیس شده است.
این استنتاج صد در صد معتبر است،  زیرا نتیجه آن طبق قواعد منطق که در مثال قبل نیز حاکم 
بود از مقدمه های آن گرفته شده است. صدق و کذب منطقی غیر از صدق و کذب تجربی است. صدق 
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و کذب منطقی شبیه به آره و نه است، در حالیکه صدق و کذب تجربی به عالم خارج و میزان آگاهی 
ما از آن بستگی دارد. لذا تجربٔه ما از جهان خارج صحت مقدمات و استنتاج منطقی و نتیجٔه حاصل 
از آن ها را تأیید نمی کند. و از طرف دیگر بر عهدهٔ منطق نیست که در صحت و سقم قضایای تجربی 
تحقیق کند. کار منطق این است که بگوید اگر شما این مقدمه ها را پذیرفتید ناچارید این نتیجه را نیز 
بپذیرید؛ و یا بر عکس بگوید نتیجه ای که شما گرفته اید از مقدماتی که پذیرفته اید به دست نمی آید. ما در 
زبان روزمره صفت  »منطقی« را با تسامح بسیار بکار می بریم. مثالً در اینجا ممکن است بگوییم: »این 
منطقی نیست که گفته شود: احمد در آفتاب نشسته است پس لباس های او خیس شده است.«  ولی 
این عین منطق است که از آن مقدمه ها این نتیجه الزاماً حاصل می شود. ما در این جا صفت منطقی را 
به معنی »سازگار با تجربه« به کار می بریم؛  و وقتی می گوییم این منطقی نیست، منظورمان این است که 

با تجربه سازگار نیست.
همواره چنین  منطق  زبان صورِی  و  طبیعی  زبان  بین  که  کرد  استباط  نباید چنین  مثال  این  از 
شکافی وجود دارد. اکثر جمله های زبان بدون هیچ اشکالی قابل ترجمه به زبان منطق صوری هستند 

و نتایج حاصل نیز با تجربه روزمره ما سازگار در می آیند.
دارای  کند در منطق صوری  برقرار می  اتصال  و  رابطه  بین جمالت  زبان طبیعی  که در  آنچه 
قواعدی است که زبان طبیعی بدون قواعد منطقی حاکم بر آن ها فاقد هرگونه معنای صحیح خواهد بود.
اگر تفکر بدون زبان امکان پذیر نیست و اگر تفکر بدون منطق ممکن نیست بنابراین منطق بدون زبان و 

زبان بدون منطق ممکن نخواهد بود.
یا  منطق صورت  می پردازد عده ای  روابط صوری  به  که صرفاً  این  اعتبار  به  را  منطق جدید   
منطق صوری نامیده اند. برخی دیگر آن را به اعتبار این که ترجیح می دهد به جای کالم ]به مانند منطق 
ارسطوئی[ از عالئم استفاده کند منطق سمبلیک یا نمادین خوانده اند.برخی نیز به دلیل تحلیل آن از 
استدالل های ریاضی و بحث درباره نظام های صوری نام منطق ریاضی را برای آن مناسب تر دانسته 
اند. به هر حال آنچه مسلم است منطق جدید )دربرابر منطق سنتی( از شاخه های مهم ریاضیات به شمار 

می آید و پیوند آن با فلسفه، به استثنای فلسفٔه تحلیلی، سست شده است.1 

4ــ گفتنی است که در رابطه با دیدگاه آقای باطنی بین فیلسوفان منطق هنوز اختالفات بسیاری بر سر این موضوع است که آیا منطق 
ریاضی همان ادامٔه منطق ارسطوئی به نحو ساده تری است و به عالوه می تواند اشکال بی نهایت استدالل را در زبان طبیعی به دست دهد یا به 

هنگام پیدا کردن مبانی منطقی برای ریاضیات پا به عرصٔه علم نهاده است.
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منابع
معاصر  فرهنگ  انتشارات  باطنی  محمدرضا  شناسی،  زبان  و  زبان  پیرامون  1ــ 

برای معلم
برای  هرمس  انتشارات  صفوی،  کورش  ترجمه  ن.چامسکی  ذهن،  و  زبان  2ــ 

معلم
مقدم،  دبیر  محمد  زایشی،  دستور  تکوین  و  پیدایش  نظری،  شناسی  زبان  3ــ 

انتشارات سخن برای معلم
4ــ مبانی منطق، محمد علی اژه ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

و  معلم  برای  سمت  انتشارات  خندان،  اصغر  علی  کاربردی،  منطق  5   ــ 
دانش آموز

6 ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز
7ــ تفکر و زبان، لوسیمونوویچ ویگوتسکی، انتشارات نیما برای معلم

8   ــ فلسفه و ساحت سخن، غالمحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات هرمس برای 
معلم

دینانی،  ابراهیمی  غالمحسین  اسالمی،  فلسفه  در  مستقل  و  رابط  وجود  9ــ 
انتشارات شرکت سهامی انتشار برای معلم

انتشارات  دینانی،  ابراهیمی  غالمحسین  اول،  جلد  فلسفی،  فکر  ماجرای  10ــ 
طرح نو برای معلم

11ــ تاریخ مختصر زبان شناسی، روبینز اراچ، ترجمه علی محمد حق شناس، نشر 
مرکز برای معلم و دانش آموز   
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پاسخ تمرینات و فعالیت های درس اول
1ــ قدرت تفکر و اندیشٔه بشر است.

2ــ تفکر و تعقل است که در سخن گفتن تجلی می کند.1
3ــ هر کسی که قوانین منطق را بهتر بشناسد و آن ها را رعایت کند کم تر به اشتباه 

می افتد و در نتیجه افکار صحیح تری خواهد داشت.
الف( تفکر 4ــ الف( هر دو براساس قوانین خاصی فعالیت می  کنند.  

ب( انسان ب( نقش اصلی دانش منطق محسوب می شود.  

ج( مهمترین فعالیت روح انسان است.                        ج( بهره برداری  

          بهتراز فرایند تفکر

د( تفکر او با خلقتش آغاز شود.           د( جسم و روح 
5ــ تکمیل کنید:

ج( تفکر و تعقل  ب( علم منطق  الف( قواعد حاکم 

1ــ نطق دارای دو معناست/  نطق ظاهر )تکلم( و نطق باطن )تفکر(. در کتاب های فلسفی و منطقی مقصود از نطق، نطق باطن )تفکر( 
است. علت اینکه به تفکر،  نطق باطن می گویند، آن است که انسان ها غالبًا در موقع تفکر از کلمات ذهنی استفاده می کنند. 
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چگونه تعریف می کنیم؟

قسمت اول: کلیات

الف( هدف ها 
1ــ هدف کلی:  آشنایی با تعریف و قواعد تعریف 

2ــ هدف های آموزشی 
ــ تبیین تعریف و قواعد آن در منطق

ــ تبیین تفکر انسان بر اساس تعریف و استدالل 
ــ تبیین تصور و تصدیق به عنوان مبنای اصلی تعریف و استدالل 

ب( پیش دانسته ها
پیش دانسته های این درس همان مطالبی است که در درس قبل آمده و عبارتند از: تبیین کارکرد 
منطق، رابطٔه فکر با منطق، رابطٔه بین تفکر و نطق ــ زبان، رابطٔه بین فکر و منطق و مقایسٔه بین فکر و 

منطق با عالم و قوانین هستی، و این  که چرا تفکر بدون منطق امکان پذیر نیست.

ج( اصطالحات علمی 
1ــ تصور و تصدیق 2ــ تعریف 3ــ استدالل 4ــ ماهیت 5 ــ مفاهیم درونی 

علم حصولی به دو دسته تصور و تصدیق قابل تقسیم است. منطق دانان در تعریف تصور گفته اند 
تصور عبارت است از صورت حاصله از شیء در ذهن. واضح است که منظور از »پدید آمدن صورت 
پدید آمدن صورت محسوس یا شکل هندسی آن ها نیست، بلکه منظور شناخت  اشیاء در ذهن« صرفاً 
حقیقت و صورت معقول آن هاست. صورت حاصله از اشیاءرا از این لحاظ که آن را از لفظ می توان 

فهمید مفهوم و از این لحاظ که آن را به هنگام ادای لفظ در نظر داریم معنا نیز می  نامند.)اژه ای ص16(

درس دوم
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علم هر گاه صرف حصول صورت شی ء در ذهن باشد آن را تصور می گویند. در مقابل، تصدیق 
عبارت است از نسبت دادن چیزی به چیزی به ایجاب مانند »هوا گرم است« یا به سلب مانند »هوا گرم 
نیست«. )همان ص17( تصورات سه گانه از نظر منطقیون شرایط حصول تصدیق را فراهم می آورد 
وگرنه تصدیق خود امر واحدی است؛ یعنی در تصدیق »هوا گرم است« تصور جزء اول )هوا( »موضوع« 
و تصور جزء دوم )گرم( »محمول« و تصور جزء سوم یعنی »است« با اعتقاد به نسبت، تصدیق حاصل 

می گردد.

تعریف
اما  نیز گوناگون و متعدد می باشد.  تعریِف تعریف  بنابراین  انواع گوناگونی است  تعریف دارای 
به طور کلی می توان گفت »تعریف یعنی شناساندن یک چیز که می تواند متعلق به عالم زبان یا عالم ذهن یا 

عالم خارج باشد.«  به انواع تعریف در ضمن مثال های زیر توجه کنید:
تعریف یک لفظ غریب مانند: »هکذا« یعنی همچنین؛

تعریف یک مفهوم، مانند: »مدیریت« به معنای ساماندهی امکانات و نیروی انسانی برای رسیدن 
به یک هدف مطلوب؛

تعریف یک شیء خارجی، مانند: »زمزم« به معنای چشمه ای نزدیک کعبه.
در مثال های باال، »هکذا«، »مدیریت« و »زمزم« اموری هستند که درصدد تعریف و شناساندن 
ف« و به کلمه یا عبارتی که برای شناساندن آن ها بیان شده  آن ها می باشیم. به این امور اصطالحاً »معرَّ

»معرِّف« می گویند و عمل شناساندن را »تعریف« می نامند.)خندان ص64(

استدالل
انسان وقتی بخواهد بر اساس دانش و اطالعات قبلی خود به دانش جدید نایل شود می تواند 
از طریق استدالل به این مهم نایل گردد. هر گاه بتوانیم از تصدیقات و قضایای معلوم در دانش خود به 
تصدیقات جدید یا به فهم و آشنایی دقیق  تصدیقات دیگر نایل گردیم عمل استدالل را انجام داده ایم. 
در واقع جریان فکر ما گاهی اوقات برای بدست آوردن تصدیق جدید یا فهم دقیق بعضی از تصدیقات،  
به تصدیقات مربوط در دانش خود مراجعه می کند و با پیوند بین آن ها به تصدیق جدید می رسد در این 
جریان ما می توانیم دانش قبلی را مقدمه یا مقدمات استدالل و دانش یا معرفت جدید را نتیجه استدالل 
تا به  بنابراین در تعریف استدالل می توانیم بگوییم: وقتی که تصدیقاتی را کنار هم بگذاریم  بخوانیم. 
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تصدیق و حکم دیگر برسیم این امر استدالل نامیده می شود. در واقع انسان برای پیوند بین تصدیقات 
معلوم مرتبط و  به تصدیقات  از تصدیق مطلوب  تفکر  تفکر می کند و جریان  بین تصدیقات،  ارتباط  و 
از آن تصدیقات حرکت به سمت معلوم کردن تصدیق مجهول انجام می گیرد؛ بدینسان استدالل تحقق 

می پذیرد.
 

ماهیت 
و  از وجود  با وجود مقایسه کرد زیرا گاهی  را  آن  بهتر معنای ماهیت می توان  »برای فهمیدن 
هستی سؤال می کنیم؛ مثالً می گوییم: »آیا در این جعبه چیزی هست؟« و گاهی از ماهیت و چیستی؛ 
مثل این که می گوییم: » در این جعبه چیست؟« منطق دانان و فالسفه گفته اند: »ماهیت چیزی است 
که در جواب ماهو یا چیست؟ گفته می شود.«  مثالً در پاسخ سؤال فوق )»در این جعبه چیست؟«( هر 

پاسخی که گفته شود یک ماهیت خواهد بود؛ مانند کتاب، سیب، کبوتر و ... «. )خندان ص85(
مفاهیم درونی:

وقتی یک ماهیت مانند انسان، درخت، آب و ... را در نظر می گیریم، می بینیم که آن ماهیت 
دارای سلسله اوصاف زیادی است. در منطق و فلسفه این اوصاف را به دو دسته تقسیم می کنند. مثالً 

وقتی اوصاف انسان را در نظر می گیریم این دو دسته صفات را می توان از هم تکفیک کرد:

)متفکر(  ناطق  بودن،  بودن، حساس  نمّو(  و  )دارای رشد  نامی  بودن،  مانند جسم  1ــ صفاتی 
بودن 

یا  یا نبودن، پیر  بلند قد بودن، چاق یا الغر بودن، نویسنده بودن  یا  2ــ صفاتی مانند کوتاه قد 
جوان بودن و …. 

بنامیم خود دارای ویژگی هایی است از  صفات دستٔه اول که می توانیم آن ها را صفات درونی 
جمله این که:

تصور ماهیت بدون تصور مفاهیم درونی ممکن نیست مثالً اگر چه ممکن است انسانی را تصور 
کنیم که بلند قد یا نویسنده یا پیر نباشد اما نمی توان انسانی را تصور کرد که جسم یا نامی یا حساس یا 

ناطق نباشد.)خندان ص86(
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ارتباط با درس قبلی 
در درس قبلی با موضوع تفکر و رابطٔه آن با منطق آشنا شدیم در این درس انواع تفکر منطقی 
مورد بحث قرار می گیرد. البته منطق ناظر بر همه انواع تفکر می باشد اما در این جا فقط دو نوع از 
تفکر که بیشترین کاربرد را در امور علمی و زندگی انسان ها دارد مورد بحث قرار می گیرد یعنی تفکر 
در حوزٔه تصورات که مبحث تعریف را به وجود می آورد و تفکر در حوزٔه تصدیقات که مبحث استدالل 
را برای ما شکل می دهد. در این درس برای کشف مجهول اعم از تصوری وتصدیقی به بحث تفکر 
هیچ  و  است  زده  تفکر  عمل  به  می کند دست  را کشف  مجهولی  انسان  که  موقعی  می شود.  پرداخته 

مجهولی بدون تفکر برای انسان معلوم نمی گردد؛ 
به همین جهت در این درس بعضی از قواعد تفکر در باب تصورات طرح می گردد تا دانش آموزان 
بدانند که بدون این قواعد راه به جایی نخواهند برد و عدم توجه به این قواعد می تواند منشأ گمراهی و 

مغالطه های بسیار گردد.
اساساً یکی از راه های جلوگیری از گمراهی و مغالطه، تفکر صحیح در حوزٔه تصورات است که 

این درس به بخشی از قواعدی که برای این منظور تنظیم شده است می پردازد.

محورهای اصلی درس
دو حوزه  در  تفکر  این  و  نیست  پذیر  او جدایی  از  تفکر  و  است  متفکر  موجودی  انسان  1ــ 

تصورات و تصدیقات به حل و رفع  مسایل و مشکالتی که سر راه انسان است کمک خواهد کرد.
2ــ تعاریف و استدالل دو رکن اساسی برای پیشرفت هر علمی بشمار می آیند و موضوع منطق 

ف( و استدالل )حجت( می باشد. نیز بر اساس تعاریف )معرِّ
3ــ برای تعریف و استدالل محتاج به قواعدی هستیم که منطق عهده دار قواعد تعریف و قواعد 

استدالل است.
4 ــ یادگیری قواعد تعریف این امکان را به دانش آموزان می دهد که با راه صحیح تفکر در حوزٔه 

تصورات آشنا بشوند و در مسایل علوم و امور زندگی دچار سردرگمی نگردند.
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قسمت دوم : سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ  یاد گیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
روش هایی که برای آماده سازی و ایجاد انگیزه به کار می بریم باید در جهت پاسخ به این سؤال 
باشد که چرا نیازمند به تعریف هستیم و تعریف چه نقشی در زندگی انسان دارد. برای این منظور می توان 
با توجه به طرح سؤال در ابتدای درس،  برای دانش آموزان چهار سؤالی را که به عنوان پرسش علمی 
در صفحات قبل ذیل تعریف آورده شده، طرح نمود و از دانش آموزان خواست تا بر اساس مباحث علوم 

زیستی و بهداشت سال اول  خود نمونه هایی از این چهار سؤال پیدا نموده و پاسخ دهند.
در مرحله بعد از آن ها بخواهیم که با جستجو در درس اول توضیح دهند چه مفاهیمی در این 

درس تعریف شده و از چیستی آن ها بحث شده است.
دبیر محترم می تواند در خصوص بعضی از اموری که دانستن چیستی آن ها برای هر انسان مهم 
است سؤاالتی را طرح کند و اجازه دهد دانش آموزان با کار گروهی به آن ها پاسخ دهند یعنی آن مفاهیم 
را تعریف کنند و هر تعریف را گروه های دیگر نیز نقد و بررسی نمایند تا میزان درستی یا نادرستی این 

تعریف مشخص گردد.

ب( مراحل تدریس 
نوین  از شیوه های  انسان سر و کار دارد می توان  تفکر  با اصل  از آن جا که محتوای درس   
تدریس که برخی از آن ها در بخش اول، روش های یاددهی یادگیری ارائه شده است استفاده کرد. برای 

تدریس این درس، مراحل زیر پیش بینی شده است: 
1ــ ارایه مثال هایی در خصوص تصور و تصدیق 

2ــ بیان خصوصیات تصور و تصدیق توسط دانش آموزان  بر اساس خصوصیات اصلی تعریف 
و تصدیق 

3ــ بیان اهمیت تعریف در زندگی انسان ها و ارایه مثال هایی در تعریف و استدالل و تعریِف تعریف 
و تعریِف استدالل 

4ــ انجام فعالیت نمونه یابی
طرف  از  قاعده  بیان  و  باشند  فاقد  را  تعریف  از  قاعده ای  کدام  هر  که  تعریف هایی  ارایه  5ــ 

دانش آموزان و استخراج قواعد تعریف بر اساس نمونه های ذکر شده
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6ــ انجام فعالیت بررسی و نقد
7ــ  کاربرد قواعد تعریف برای نمونه های ارایه شده توسط دبیر

8ــ معرفی ارسطو به عنوان اولین تدوینگر قواعد تعریف
تابلو  بر روی  ابتدا معلم جدولی را  1ــ ارایه مثال هایی در خصوص تصور و تصدیق: 
رسم کرده نمونه هایی از تصور را در یک ستون ونمونه هایی از تصدیق را در ستون دیگر قرار می دهد.
معلم می تواند نمونه هایی از تصور و نمونه هایی از تصدیق را برای دانش آموزان در دو ستون جدا از 
یکدیگر ذکر نموده و از دانش آموزان بخواهد که تفاوت ستون اول را با ستون دوم باز گویند. در قسمتی 
دبیر  می شود.  نوشته  می شود  زده  حدس  دانش آموزان  توسط  که  ستون  هر  خصوصیات  جدول،  از 
می تواند امور مربوطی را که دانش آموزان عنوان می کنند و به فهم مطلب کمک می کند در یک طرف 
تابلو بنویسد و آن ها که مربوط به درس نیست اما از نظر دانش آموزان تمایز محسوب می شود در قسمت 
دیگر بنویسد.)خصوصیاتی که مربوط به ویژگی ها و خصوصیات  منطقی آن ها نمی شود.( بهتر است 
سعی شود در تصورات از مثال هایی استفاده شود که در تصدیقات همان تصورات به تعریف یک چیز 

اختصاص می یابد یا حداقل چند مورد به این نحو باشد. برای مثال:

خصوصیات و ویژگی ها.................خصوصیات و ویژگی ها.................

آب 
جسم 
سیال 
مثلث

سه ضلعی 
آب
دریا
کوه

آب جسمی سیال است
مثلث شکلی سه ضعلی است

آب مایٔه حیات است 

در این جا می توان از آینه استفاده کرد.)آوردن یک آینه سر کالس خالی از لطف نیست( چون 
تعریف قدما از علم که آن را یک  صورت حاصله از  آینه هم از جهتی اشیاء را پدیدار می گرداند و 
شیء در ذهن می دانستند با تشبیه ذهن و آینه و برشمردن امتیازات ذهن نسبت به آینه می تواند در فهم 
و  تشابهات  تا  می خواهیم  دانش آموزان  از  افتد.  مؤثر  تصدیق  و  تصور  بحث  به  نسبت  دانش آموزان 

امتیازات ذهن را نسبت به آینه برشمارند:
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وجوه تشابه ذهن به آینه:
1ــ تا چیزی مقابل آینه نباشد، نقشی در آن به وجود نمی آید. ذهن هم تا توجه به امری نکند 

صورتی از آن چیز در او حاصل نشود.
2ــ صورتی که در آینه حاصل می شود با صاحب صورت کمال نسبت و ارتباط دارد.  صوری 

هم که از اشیاء در ذهن برانگیخته می شود با آن اشیاء نسبت دارد.)خوانساری ص4(
وجوه اختالف ذهن به آینه:

1ــ آینه فقط مبصرات را نشان می دهد اما ذهن مسموعات، ملموسات، مشمومات و غیره را نیز 
نشان می دهد.

2ــ ذهن مفاهیم و صور معقول را نشان می دهد. 
3ــ ذهن نسبت به تصورات خود آگاه است اما آینه فاقد هر نوع آگاهی است.

4ــ ذهن در تصورات خود دخل و تصرف نموده و با این کار خود صورت های جدیدی را به 
وجود می آورد.

5 ــ ذهن قادر است بین تصورات خود رابطه برقرار کند و بدین طریق امور مجهول را معلوم 
نماید.

.....................
بر اساس خصوصیات  دانش آموزان   توسط  و تصدیق  بیان خصوصیات تصور  2ــ 
اصلی تعریف و تصدیق: بدیهی است که صور همٔه اشیاء در ذهن ما حاصل نیست زیرا اگر همٔه 
آن ها در ذهن حاصل بود کوشش برای یادگیری مفاهیم ناشناخته و جدید ضرورتی نداشت. اما همین 

تصورات را به لحاظ نحؤه حصول آن ها در ذهن می توان به اقسامی تقسیم نمود:
معدودی از تصورات چنانند که برای ذهن انسان شناخته ترین هستند. به گونه ای روشن اند که 
برای فهم آن ها به تصورات دیگر نیازمند نیستیم و دسته ای دیگر چنان اند که ما مجبوریم برای معلوم 
با پدیده های  کردن آن ها از تصورات دیگر استفاده کنیم.ما وقتی به محیط اطراف خود نگاه می کنیم 
مختلفی روبرو می شویم که هر کدام تأثیری روی ذهن ما می گذارند وصورتی در ذهن ما ایجاد می کنند. 
صورت های ذهنی، همان فهم ما به این پدیده ها ست. هر کدام از این صورت ها در ذهن با لفظی همراهند 
زبانی  با صورت  زبانی صوتی و گاهی  با صورت  زبانی در ذهن و گاهی  با صورت  این تصور  گاه  که 
نوشتاری بر ما ظاهر می گردد و از این طریق است که ما می توانیم فهم خود را از طریق زبان به دیگران 
انتقال دهیم. اگر تفکر ما خارج از زبان باشد امکان انتقال آن به هیچ کس وجود ندارد. ما با تفکر،  
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بر روی تصورات خود دخل و تصرف می کنیم؛ اعمالی مثل تجرید و تعمیم، ترکیب و تجزیه، مقایسٔه 
دو مفهوم، طبقه بندی مفاهیم، و ... انجام می دهیم.در این درس بیشتر به عمل تعریف در خصوص 

تصورات می پردازیم.1
خیلی از مواقع ما با مفاهیمی برخورد می کنیم که نمی دانیم معنای آن ها چیست، آن مفهوم از چه 
چیزهایی یا از چه مفاهیم دیگری تشکیل شده است به همین دلیل با توجه به تعریف به روشن کردن و 

مشخص کردن مفاهیم جدید می پردازیم.
وقتی دانش آموزان خصوصیات تصور را فرا گرفتند می توان به خصوصیاتی که در مورد تصدیق 

خود به آن رسیده اند اشاره کرد و تعریفی از تصدیق به دست داد. 
تصدیق یک امر ذهنی و درونی است اما می توان آن را از طریق یک جمله خبری بیان نمود. 
تصدیق یک امر واحد است اما جمله ای که تصدیق را بیان کند می تواند به کلماتی  تقسیم شود. مثل 
کلمه ای که نماینده موضوع و کلمه ای که نماینده محمول و کلمه ای که نماینده ارتباط است. شخص 
با داشتن این سه تصور هیچ گاه به تصدیق نمی رسد. تصدیق، این سه تصور به همراه اسنادی است که 
انسان در ذهن انجام می دهد و در واقع بین این تصورات پیوند بر قرار می کند. بعضی  از تصدیق ها 
چنان برای ما روشن و واضح اند که نیاز به مراجعه به تصدیق دیگر برای روشن کردن و مشخص کردن 
آن ها نداریم. ولی بعضی مواقع با تصدیق هایی روبرو می شویم که بدون تصدیقات دیگر هیچ گاه نمی توانیم 

به آن تصدیقات علم پیدا کنیم.
تفکر  تفکر می کند و جریان  بین تصدیقات  ارتباط  بین تصدیقات و  پیوند  برای  انسان  در واقع 
از تصدیق مطلوب به تصدیقات معلوِم مرتبط و از آن تصدیقات حرکت به سمت معلوم کردن تصدیق 

مجهول است.
3ــ  بیان اهمیت تعریف در زندگی انسان ها و ارایه مثال هایی در تعریف و استدالل و 
تعریِف تعریف و تعریِف استدالل: در مرحلٔه سوم ابتدا مثال هایی را در تعریف و استدالل به دست 
می دهیم و سعی می کنیم مثال هایی  از علومی مانند ریاضیات، علوم طبیعی، و انسانی باشد. پس از آن از 
فراگیران می خواهیم که در خصوص اهمیت تعریف در این علوم برای ما جمالتی را بیان کنند و با کمک 
دبیر به این نتیجه برسند که علوم مختلف پر از مفاهیم و اصطالحاتی است که  هر چند غالباً معانی آن ها به 
اجمال و به طور غیردقیق شناخته شده است لیکن آشنایی کامل با آن معانی تنها پس از شناخت تعریف 

1ــ برای تفصیل بیشتر در این خصوص می توانید به کتاب منطق کاربردی آقای خندان از صفحٔه 36 تا 69 مراجعه نمایید. 
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دقیق آن ها حاصل می شود.»کسی که نمی داند منظور از »مربع عدد« در علم حساب چیست، وقتی در 
تعریف آن گفته می شود که آن »عددی است که از ضرب یک عدد در خود آن حاصل می شود«نسبت به 
مدلول این لفظ شناخت حاصل خواهد کرد و از »مربع عدد« تصوری در ذهن او حاصل خواهد شد که 
قبالً برای او حاصل نبوده است. همچنین می توان مالحظه کرد  در صورتی که عباراتی مانند »عدالت 
نتیجه مشخصی  به  آن ها هرگز  تعریف  به  توجه  بدون  وتربیت«  »تعلیم  و  »رفاه اجتماعی«،   ، اجتماعی« 
منتهی نخواهد شد.« )اژه ای ص54( معلم می تواند دربارٔه اصطالحات فوق از دانش آموزان پرسشی 
را طرح کند: آیا رفاه اجتماعی برای کمال مانع ایجاد نمی کند؟  وقتی دانش آموزان هر کدام با برداشت 
خود به این پرسش پاسخ می دهند مالحظه خواهیم کرد که بین آن ها بحث و نزاع در خواهد گرفت. در 

این جا معلم می تواند اهمیت تعریف را در از بین بردن بحث و نزاع متذکر گردد.
تعریف حقیقی، شناختن هر چه دقیق تر خود شیء و به تعبیر دیگر تجزیه و تحلیل آن مفهوم و باز 
شناختن اجزاء و مفاهیم مندرج در آن مفهوم می باشد. پس اگر بتوانیم مفهومی را که برای ما شناخت 
دقیق آن مطلوب است از طریق مفاهیم درونی و مندرج در آن مورد شناخت قرار دهیم،  دست به عمل 
به آن است. بنابراین تعریف، شناخت دقیق یک مفهوم از طریق نزدیک ترین مفاهیم  ایم.  تعریف زده 

مسلم است که این نزدیک ترین مفاهیم محتویات اصلی و مندرجات آن مفهوم را به ما نشان می دهد. 
تاریکی، روشنایی می اندازند و همٔه  باغ در  بر یک  نورافکن هایی هستند که  این مفاهیم هر کدام مثل 
قسمت های باغ را برای ما روشن می کنند. مفاهیمی که در تعریف نیز استفاده می شود باید بتوانند همٔه 

نقاط تاریک آن مفهوم را برای ما روشن نمایند.
4ــ انجام فعالیت نمونه یابی: از دانش آموزان می خواهیم با بررسی همین درس عباراتی که 

نشان دهندهٔ تعریف مفاهیم زیر هستند، مشخص نمایند:
تصور:

تصدیق:
استدالل:

مفهوم:
معلم می تواند از دانش آموزان به صورت گروهی بخواهد که این کار را انجام دهند. پس از آن بر 
روی تابلو عباراتی را که هر کدام از گروه ها برای هر یک مشخص کرده می نویسیم و در مورد اشتباهاتی 
که هر گروه مرتکب شده از بقیه گروه های مخالف می خواهیم دلیل خود را برای این امر بازگو نمایند و 
همچنین گروه های دیگر نیز دالیل آن ها را بررسی و نقد نمایند. این فعالیت دانش آموزان را برای مرحلٔه 
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بعدی تدریس آماده می نماید. 
5   ــ ارایه تعریف هایی که هر کدام قاعده ای از تعریف را فاقد باشند و بیان قاعده از 

طرف دانش آموزان و استخراج قواعد تعریف بر اساس نمونه های ذکر شده
1ــ قاعدۀ اول: معلم تعاریفی را ارایه می کند که قاعدهٔ اول را رعایت نکرده و از دانش آموزان 

می خواهد که در مورد تعاریف زیر خوب دقت کنند و نقص و اشکال هر کدام را بگویند:
تعریف :

خداوند: اسطقٌس فوق اسطقسات )الفاظ غریب(
منطق:  آلتی که خطا سنج فکر است 

َزبَد:  کف دریا  )معلوم نیست کف روی آب یا کف دریا(
الوار:  چوب پهن و بلند  

روشنفکر:  دسته ای از اهل علم با افکار خاص 
شتر:  کشتی صحرا )تعابیر مجازی(

خود  از  ف  معرِّ یعنی  شده  برده  بکار  تعاریف  این  در  که  کلماتی  می شوند  متوجه  دانش آموزان 
ما  برای  تا  می خواهیم  دانش آموزان  است.از  مبهم تر  هستیم(  آن  تعریف  دنبال  به  که  )مفهومی  ف  معرَّ
توضیح دهند که اگر بخواهیم گرفتار این ابهام در تعاریف نگردیم پیشنهاد شما چیست؟ سپس از آن ها 
می خواهیم که قاعده ای را که در متن درس به این امر اشاره دارد مشخص کنند و هر کدام در تکمیل 

این قاعده نکته ای را بیفزایند:
در تعریف باید :

1ــ از الفاظ غریب و نامأنوس پرهیزکرد
2ــ از الفاظ مبهم و نسبی که قابلیت تفسیرهای متعدد دارند پرهیز کرد

3ــ ...............
افراد وجود دارد،  بر اساس طرح های شناختی که در ذهن  ارتباط مفاهیم  2ــ قاعدۀ دوم: 
صورت می گیرد. برای مثال از نظر گالیله ماه هیچ ربطی به جزر و مد آب ندارد چون طرحی در خصوص 
جاذبه مانند نیوتن برای او مطرح نیست. از نظر ارسطو سقوط اشیا بر اساس طبیعت آن هاست نه بر 

اساس جاذبه.1 

1ــ برای توضیح بیشتر می توانید به آثار برت، چالمرز، و دامپی یر که به ترتیب عبارتند از مبادی مابعدالطبیعی علوم  نوین، چیستی علم،  
و تاریخ علم مراجعه فرمایید. 
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پس باید به این نکته توجه داشت که اساس ارتباط در خصوص مفاهیم به معرفت شناسی فلسفی 
علم سر و کار دارد و صرفاً این قاعده بر اساس دانش قبلی و طرح های شناختی که از دانش قبلی  در 
ذهن ما وجود دارد راهنماست. از دانش آموزان می خواهیم تا در خصوص تعاریف زیر نظر خود را 

بازگو نمایند:
سیاره: عددی که بتوان آن را گرد کرد

عدد: کم،بی مقدار
ف بستگی به معرفتی دارد که از آن بهره مندیم. بعضی  ارتباط مفاهیم و عدم ارتباط آن ها با معرَّ
مواقع عدم ارتباط بسیار واضح و روشن است ولی بعضی مواقع تشخیص آن نیازمند علوم دقیقی است. 
دانش آموزان در این جا متوجه می گردند که کار منطق فقط بیان قاعده و گوشزد نمودن این امر است که 

اگر عالمان یا مردم عادی به این قاعده توجه نکنند، مسایل و معضالت بسیاری را ببار می آورند.
از دانش آموزان می خواهیم قاعده ای را که در این درس به این امر اشاره دارد مشخص کنند؛ 

وهمچنین خود اگر بخواهند بر روی این قاعده، نام دیگری بگذارند مشخص نمایند.
3ــ قاعدۀ سوم: ابتدا تعاریفی که قاعدٔه سوم در آن ها رعایت نشده طرح می گردد: 

آتش :لطیف تر از جسم
انسان:راست قامت ضاحک

خفاش:مرغ زاینده
نماز:اظهار بندگی در برابر حضرت دوست و دل بریدن از هر چه غیر اوست

زمین لرزه:ارتعاش و لرزش بخشی از سطح زمین
نتیجه نمی توانند تصور صحیحی را برای  تعریف باال از مفاهیم درونی کمتر استفاده کرده در 

مخاطب ایجاد کنند.
»هدف تعریف،  تمایز و باز شناسی یک مفهوم از مفاهیم دیگر است این تمایز گاهی ذاتی است 
مانند اینکه در تعریف انسان بگوییم »حیوانی که توانایی استدالل و سخن گفتن دارد« و گاهی غیر ذاتی 
است مانند اینکه گفته شود »حیوان دو پایی که بال و پر ندارد.«  تعریف اخیر چه بسا جامع افراد و مانع 
اغیار باشد و به خوبی انسان را از سایر موجودات متمایز سازد؛ اما تعریف پسندیده ای نیست؛ زیرا هیچ 

ویژگی مهم انسان را بیان نمی کند.
 در میان انواع تعریف تنها تعاریف مفهومی به ویژه تعریف به عام وخاص و گاهی تعریف به سلسله 

اوصاف است که به ذات و ذاتیات شیء اشاره می کنند و می توانند مفاد این قاعده را تحقق بخشند.
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در این قسمت با یاد آوری مفهوم ماهیت و مفاهیم درونی که در ابتدای بحث از اصطالحات 
توضیح دادیم می توانیم به این قاعده بپردازیم. از دانش آموزان می خواهیم برای آن که گرفتار چنین 
نقیصه ای هنگام تعریف نگردیم با توجه به آن چه ذکر شد پیشنهاد خود را بیان نمایند و این پیشنهاد را به 

صورت قاعده ای بیان نموده و در درس مالحظه نمایند که آیا برای این قاعده نامی آورده شده یاخیر.
4ــ قاعدۀ چهارم: در این  مرحله از دانش آموزان می خواهیم که کلمات زیر را طوری مرتب 

کنند که بتوانیم تا حدودی  تعریف مفاهیم »هندوانه و یونجه« را مشخص نماییم.
گیاه، میوه دار، درخت، بوته، علف، بی میوه

هندوانه: گیاه میوه دار بوته ای
یونجه: گیاه بی میوه علفی

این مثال نشان می دهد که ما در تعریف هندوانه و یونجه چگونه از مفاهیم کلی تر به مفاهیم جزیی تر 
حرکت می کنیم. با این حرکت فکر ما می توانیم از مفاهیم کلی شروع کرده تا به مفاهیم جزیی برسیم.)از 
آن جا که درس بعد به مفاهیم کلی و جزیی اختصاص دارد، نیاز نیست در این جا در خصوص مفاهیم 
بگوییم  »هندوانه«   تعریف   در  اگر  کافی است(  مثال ها  از  استفاده  همان  دهیم.  بیشتری  توضیح  کلی 
بوتٔه میوه دار درخت یا در تعریف »انسان«: »شاعری که موجود است« و یا »اهل تفکری که حیوانیت 
دارد«. عکس آن عمل کرده ایم با توجه به نمونه ها و توضیحاتی که معلم از دانش آموزان می خواهد و 
نکات تکمیلی که به آن می افزاید دانش آموزان متوجه می شوند که ذهن ما خواه ناخواه خود برای تعریف 
مفاهیم از مفاهیم کلی تر شروع می کند تا به مفاهیم جزیی تر برسد به این نحو دایرٔه مصادیق چنان تنگ 

گردد که مصداق مورد نظر مشخص گردد.
5   ــ قاعده پنجم: ابتدا تعاریفی که قاعدٔه پنجم در آن ها رعایت نشده طرح می گردد:

انسان: حیوان دو پا )اعم(
انسان: حیوان شاعر ) اخص(

از دانش آموزان می پرسیم: تعریف اول از انسان آیا فقط منحصر به انسان می شود یا موجودات 
دیگر را نیز در برمی گیرد؟ آن موجودات را نام ببرید.

ف باشد ف  نباید اعم از معرَّ بنابراین معرِّ
باز می پرسیم: آیا تعریف دوم همٔه موجودات انسانی را در برمی گیرد؟

ف باشد ف نباید اخص از معرَّ بنابراین معرِّ
از سؤاالت و پاسخ ها می توانیم چنین نتیجه بگیریم: یک تعریف درست و صحیح باید به گونه ای 
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ف باشد. یعنی  ف نه باید اعم و نه اخّص از معرَّ باشد که جامع افراد و مانع اغیار باشد. به عبارتی معرِّ
ف باشد.  ف باید مساوی مصادیق معرَّ ف باید جامع و مانع باشد. منظور این است که مصادیق معرِّ معرِّ

ف باشند موجب سردرگمی ما در تعریف می گردد. مفاهیمی که متباین، اعم، و یا اخص از معرَّ
مفاهیمی که هیچ ویژگی مفهوم مورد نظر را بیان و دقیقاً مشخص نمی کند به کار تعریف نمی آید.

مثل این که در تعریف انسان بگوییم: حیوان ضاحک دوپایی که بال و پر ندارد.
دانش آموزان  از  فردی  به صورت  ابتدا  مرحله  این  در  نقد:  و  بررسی  فعالیت  انجام  6   ــ 
می خواهیم که هر یک فعالیت مورد نظر را روی یک کاغذ انجام دهند. پس از آن برگه های دانش آموزان 
را بررسی کرده و آن هایی را که بیشترین اختالف در نوشته هایشان وجود دارد در یک گروه قرار می دهیم 
تا این بار گروه با تبادل نظر و نقد و بررسی کارهای یکدیگر به نتیجٔه واحدی دست یابد. پس از آن هر 
گروه نتیجٔه بررسی های خود را روی تابلو می نویسد و اگر باز گروه ها با یکدیگر اختالف داشته باشند به 

کمک معلم وارد بحث و منازعه می گردند تا در آخر به آن چه که صحیح است دست یابند. 
7ــ  کاربرد قواعد تعریف برای نمونه های ارایه شده توسط دبیر: در این مرحله معلم 
دیگر  بار  شده  استفاده  آن ها  از  مثال  عنوان  به  قاعده  پنج  این  در  نوعی  به  که  مفاهیمی  همٔه  می تواند 

بازنویسی کند و این بار با توجه به قواعد آن ها را تصحیح نماید.
8   ــ معرفی ارسطو به عنوان اولین تدوینگر قواعد تعریف: در این مرحله می توان نقش 
ارسطو را در رابطٔه با سوفسطاییان توضیح داده و اهمیت کار وی را برای جلوگیری از مغالطه های 
بیان نمود. ذکر این نکته ضروری است که ارسطو  ناحیٔه تعریف عاید انسان می شود،  بسیاری که از 
قواعدی را که ذهن ما در امر تعریف بر اساس آن ها عمل می کند یک یک بیرون کشیده و شرح داده 
و این نکته را برای ما روشن نموده که بی توجهی به این قواعد و عدم تمرین کافی ذهن برای کاربرد 
این قواعد می تواند معضالت و مسایل بسیاری را ایجاد نماید و همچنین باعث گمراهی افراد زیادی 

گردد.
در  و  نمایند  بیان  تعریف  در  را  قواعد  این  به  توجه  عدم  نتایج  که  می خواهیم  دانش آموزان  از 

خصوص قواعدی که در انتهای درس از طرف ارسطو نوشته شده توضیحاتی را ارایه دهند:
1ــ یادگیری به کندی انجام می گرفت

2ــ …………………………
در آخر باید این نکته را متذکر گردیم که کار منطق این است که خطاهای فکری را مشخص 
می کند. یک فرد منطقی شاید بخوبی بتواند عیوب تعاریف را نشان دهد اما برای تعاریف دقیق، تسلط به 
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علم مربوط به موضوع و مفهومی که می خواهیم تعریف کنیم شرط است و بدون علم مربوط ما نمی توانیم 
از عهدهٔ تعریف دقیق برآییم .

ج(ارزشیابی از میزان یادگیری
موارد زیر برای ارزشیابی توصیه می شود:

1ــ توانایی در تشخیص تصور و تصدیق با توجه به نمونه هایی که معلم ارایه می نماید
2ــ  توانایی در تعریف تصور و تصدیق و ارایه نمونه هایی برای هر کدام ازآن ها 

3ــ  انجام فعالیت جداسازی تصورات یک پاراگراف از خود درس
4ــ تشخیص تصورات و تصدیقاتی که برای ما روشن و واضح اند و برای روشن شدن نیازی به 

تصورات و تصدیقات دیگر ندارند 
5   ــ توانایی تعریف حکم، قضیه و استدالل 

6   ــ تشخیص استدالل هایی که توسط معلم ارایه می شود
7ــ توانایی تمایز تعریف از استدالل و ارایه نمونه هایی از آن دو

8   ــ استخراج تعاریف و استدالل ها از درس دوم  
9ــ توانایی تبیین قواعد تعریف 

10ــ توانایی در تشخیص قواعدی که در بعضی از تعاریف رعایت نشده است.
11ــ انجام فعالیت نمونه یابی )صفحه7 (

)ازکتاب های  شده  رعایت  آن ها  در  قواعد  تمامی  که  تعاریفی  نمودن  پیدا  فعالیت  انجام  12ــ 
مربوطه  (

13ــ توانایی تبیین 5 قاعدٔه ارسطو 
14ــ توانایی در تبیین تمایز کار منطقی و عاِلماِن علوم در تعاریفی که در علوم وجود دارد 

15ــ انجام تمرین های درس بر اساس کاربرد قواعد
16ــ انجام پیشنهادها و ابتکارات برای نمرٔه تشویقی

17ــ مشارکت فعال در مراحل یاددهی ــ یادگیری
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قسمت سوم  : تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم
بر اساس همین  منطق  ارایه گردیده که سراسر  نوعی طبقه بندی  معلومات ذهن  برای  منطق  در 

طبقه بندی تنظیم شده است.به جمالت زیر توجه کنید:
ــ من غمگین هستم

ــ من هر روز غروب خورشید را در کنار دریا می بینم
ــ غروب خورشید چه زیباست

ــ من هر روز مسایل ریاضی زیادی را حل می کنم
نفس سخن  از یک حالت درونی  اول و سوم  متوجه می شویم که جملٔه  کنیم  اگر خوب دقت 
می گوید و امری درونی و حالتی از نفس را که بدون واسطه برای گوینده حاصل می شود بیان می کند.

چنین علمی را، علم حضوری نامند در این علم هیچ گونه خطایی وجود ندارد.جمله های دوم وچهارم 
از چیزی سخن می گوید که برای گوینده به واسطٔه صورت یا تصویر های ذهنی حاصل می گردد.چنین 
علمی را حصولی نامند. علم حصولی خود  به تصور و تصدیق قابل تقسیم است. آن چه در منطق 
مورد نظر است نیز همین تصور و تصدیق است که اساس تفکر بشر را شکل می دهد در واقع آدمی یا با 
تجزیه و ترکیب تصورات سرو کار دارد یا با تجزیه و ترکیب تصدیقات؛ و از همین رهگذر تفکر انسان 
به پیش رفته و هم مجهوالت تصوری و هم مجهوالت تصدیقی را معلوم کرده و به تصورات جدیدتر و 
تصدیقات جدید تر نایل می گردد.بر همین اساس خطای در تفکر یا از ناحیٔه تصورات است یا از ناحیٔه 

تصدیقات.
تصورات و تصدیقات  از دیدگاه قدما یک طبقه بندی مهم دیگری دارد و آن تقسیم تصورات و 
تصدیقات به اکتسابی و بدیهی است.تصورات و تصدیقاتی که خود به خود روشن اند و برای شناخت 
تصدیقات  و  ازتصورات  بعضی  ولی  می شوند  نامیده  بدیهی  نیستیم  استدالل  یا  تعریف  به  محتاج  آن ها 
چنانند که باید آن ها را فراگرفت حال یا از طریق تصورات دیگر و یا از طریق تصدیقات دیگر؛ چنین 

تصورات و تصدیقات را غیر بدیهی یا اکتسابی می نامند. 
2ــ »جمالت یا قضایا از این نظر در منطق بررسی می شوند که یاد بگیریم از یک یا چند تصدیق 

معلوم چگونه می توان مدعای مجهولی را معلوم نمود و استنتاج کرد.
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البته همانطور که در علوم ادبی گفته می شود، جمله دارای انواع مختلفی است؛ همچون:
جمله خبری: »انسان عجول است.«

جمله امری: »هر چه می توانید کتاب بخوانید.«
جمله پرسشی: »آیا تاکنون به اصفهان رفته ای؟«

جملٔه تمنایی: »کاش آن حرف را نزده بودم.«
و...........  .

نکتٔه مهمی که در این درس باید به خاطر داشت این است که استنتاج منطقی در این جا تنها در 
حوزٔه جمالت خبری صورت می گیرد و دیگر انواع جمالت اساساً مورد توجه نیستند.

چنان که در ابتدای بحث خود اشاره کردیم تصدیق به معنای حکم ذهن به وجود نسبت میان دو 
چیز است که وقتی این حکم ذهنی بر زبان جاری می شود به صورت جمله خبری بیان می گردد.

اگر چه هرتصدیقی در مقام بیان در  قالب یک جمله خبری بیان می شود، اما باید توجه داشت 
که تصدیق با جمله خبری متفاوت است و این دو همواره مصداق مشترک ندارند؛  زیرا اوالً می توان 
حالتی را تصور کرد که یک تصدیق در قالب دو یا چند جمله بیان شود؛ مانند: سگ از فیل کوچک تر 
است. فیل از سگ بزرگتر است. ثانیاً حاالتی وجود دارد که از یک جمله، دو یا چند تصدیق فهمیده 

می شود؛ مانند:
ــ امشب صدای تیشه از بیستون نیامد         شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد 

یا 
ــ چون از او گشتی همه چیز از تو گشت    چون از او گشتی، همه چیز از تو گشت 

که از مصرع دوم بیت اول دو معنا و از هر مصرع بیت دوم چهار معنا فهمیده می شود.
به عالم ذهن و جمله  نهفته است که تصدیق متعلق  نکته  این  در  تفاوت تصدیق و جمله اساساً 
مربوط به عالم زبان است؛ از این رو باید توجه داشته داشت که مسأله صدق و کذب که به آن اشاره 
و  »بی معنی«  به  اولیه خود  تقسیم  در  اما جمله  است؛  تصدیق  پدیدٔه  به  مربوط  اصل  در  کرد  خواهیم 
»بامعنی« تقسیم می شود و جمالت با معنی بر دو قسم »خبری« و »غیرخبری« هستند و فقط جمله خبری 

از آن جهت که بیانگر یک تصدیق است می تواند صادق یا کاذب باشد.
همان طور که اشاره شد مالک باز شناسی جمله خبری از دیگر انواع جمله آن است که جمله 
خبری گفتاری است که می توان آن را راست یا دروغ دانست. مثالً نمی توان جملٔه »سرو صدا نکنید« 

را راست یا دروغ به حساب آورد؛ اما جمالت زیر را می توان به راست یا دروغ متصف نمود:
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ــ هوا طوفانی است.

ــ دیوار گوش دارد.
ــ ستاره ها چشمک می زنند.

چنان که مالحظه می شود، جمالت خبری هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل و صورت ظاهری 
دارای اقسام گوناگونی هستند. با این حال، همٔه جمالت خبری را می توان در قالب و ساختار کلی 
»الف ب است« بیان کرد؛ لذا برای سهولت و دقت کافی در تطبیق قواعد منطقی باید سعی کرد جمالت 
صورت   به  باید  را  دارد  گوش  دیوار  جملٔه  مثالً  نمود.  بیان  مذکور  ساختار  قالب  در  تنها  را  خبری 
»دیوار دارای گوش است« بیان کنیم. جملٔه خبری بیان شده در این ساختار اصطالحاً »قضیه« نامیده 

می شود.
3ــ اصلی ترین اقسام تعریف عبارتند از تعریف حقیقی و تعریف لفظی. این تقسیم بندی بر اساس 
اهداف تعریف صورت گرفته است؛ زیرا هدف تعریف حقیقی، شناختن هر چه دقیق تر یک چیز می باشد؛ 

اما تعریف لفظی، میان یک لفظ و مفهوم یا مدلول آن رابطه برقرار می کند. 
راه های اشاره به یک چیز )اعم از معانی مفاهیم یا اشیای خارجی (و نیز راه های بیان اینکه لفظی 
توضیح  اکنون در صدد  که هم  بوجود می آورد  را  تعریف  برچیزی داللت می کند، روش های مختلف 

انواع این روش ها می باشیم.
الف( تعریف مصداقی: منظور از تعریف مصداقی تعریفی است که در آن ها برای شناساندن 
امر مورد نظر، نمونه ها و مصادیقی از آن به مخاطب معرفی می شود. این کار از طریق زبان و بیان الفاظ 
صورت می گیرد و ممکن است بدون استفاده از زبان و بیان الفاظ انجام شود که به ترتیب تعریف زبانی 

و غیر زبانی خوانده می شود. تعریف غیر  زبانی همان تعریف اشاره ای است.
ب( تعریف عملی: تعریف عملی وقتی است که برای شناساندن معنای یک لفظ، نوعی عمل 
و آزمایش عینی پیشنهاد می شود که به وسیله آن می توان تعیین کرد که آیا آن لفظ خاص را می توان بر 

چیزی اطالق کرد یا نه.  برای روشن شدن تعریف عملی به چند مثال اشاره می کنیم:
ــ اسید محلولی است که اگر کاغذ تورنسل را در آن فرو بریم؛ رنگ کاغذ تورنسل از آبی به 

قرمز تغییر می کند.
ــ در میان دو جسم، سطح جسمی »زبرتر« است که در صورت اصطکاک باعث خراش سطح 

جسم دیگر شود.
ــ در میان دو جسم رسانا هنگامی »اختالف پتانسیل« وجود دارد که عقربه دستگاه ولت متر پس 
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از اتصال به آن دو جسم حرکت کند.
ف و به  ج( تعریف مفهومی: در دسته ای دیگر از تعاریف، به جای اشاره یا نام بردن افراد معرَّ
جای استفاده از نوعی عمل و آزمایش، از مجموعٔه تصورات و مفاهیم دیگر استفاده می شود. تعریف 
مفهومی را می توان چنین تعریف کرد: »مجموعه تصورات معلومی که موجب کشف تصوری مجهول 

شود«
تعریف لفظی بر دو قسم است: تعریف وضعی )نامگذاری (و تعریف گزارشی.  هر یک از این دو 

قسم قواعد مخصوصی دارند.

تعریف حقیقی 
در تعریف حقیقی بر خالف تعریف لفظی، معناو مدلول لفظ را بخوبی می شناسیم و حتی مصادیق 
آن را کامالً از امور دیگر تشخیص می دهیم؛ اما در عین حال باز به تعریف آن می پردازیم. مسلماً هیچ 
یک از اهداف تعریف لفظی در این جا موضوعیت ندارد؛ زیرا در اینجا ما لفظ و مدلول آن را می شناسیم 
و هیچ کاری با الفاظ نداریم. اما هدف ما از تعریف حقیقی شناختن هر چه دقیق تر خود شیء و به تعبیر 
دیگر تجزیه و تحلیل آن مفهوم و باز شناختن اجزا و مندرجات و محتویات آن مفهوم می باشد.« )خندان 

ص64تا84(

ب( منابع
1ــ مبانی منطق، محمد علی اژه ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

2ــ منطق کاربردی، علی اصغر خندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز

انتشارات  زیباكالم،  سعید  ترجمه  علم«  »چیستی  آلن.اف)1374(  چالمرز،  4ــ 
علمي و فرهنگی.

5   ــ دامپی یر)1371( » تاریخ علم « ترجمه عبدالحسین آذرنگ، انتشارات چاپ 
ونشر عالمه طباطبائی.
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پاسخ تمرینات و فعالیت های درس دوم
بررسی و نقد:

تعریف  4ــ  3ــ رسم تام  2ــ حد تام  1ــ حد تام   
به اعم

توضیح:
تعریِف  در  ولی  است  شده  رعایت  تعریِف  پنجگانه  قواعد  1و2و3،  تعاریف  در 
شماره4 قاعدٔه 5 رعایت نشده است؛ راست قامت بودن برای انسان عرض عام محسوب 

می شود لذا تعریف انسان به حیوان راست قامت مانع دخول اغیار نیست.
تمرین:

تمرین اول و سوم کار تحقیقی و به عهده دانش آموز است. دبیران محترم براساس 
قواعد تعریف، تحقیق آنان را مورد ارزیابی قرار دهند.

زیرا  نیست  اغیار  مانع دخول  است،  یعنی  رف  معَّ از  اعم  تعریف،  این  الف(  2ــ 
لوزی را نیز شامل می شود.

ب( این تعریف جامع افراد نیست. برخی ستاره ها در مرکز یک منظومه اند، ولی 
برخی ستاره ها منظومه ندارند.

ج( این تعریف درست است. هر مثلث سه زوایه و سه ارتفاع دارد.
درس سوم
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تعریف و دنیای مفاهیم

قسمت اول: کلیات

الف( هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با قواعد و خصوصیات مفاهیم در منطق و رابطٔه آن ها با تعریف 

2ــ هدف های آموزشی: 
ــ شناخت مفاهیم کلی و جزیی 

ــ تبیین خصوصیات مفاهیم کلی و جزیی 
ــ آشنایی با نسبت بین مفاهیم 

ــ توانایی برقراری رابطه بین مفاهیم و بیان قاعدهٔ نسبتی که بین آن هاست 
ــ توانایی تبیین معیار های ذاتی و عرضی در خصوص مفاهیم 

ــ تبیین رابطٔه تعریف با ذاتی و عرضی 
ــ ارزیابی تعاریف براساس مفاهیم ذاتی و عرضی 

ب(پیش دانسته ها
پیش دانسته: پیش دانسته های این درس همان مطالبی است که در دو درس قبل آمده و عبارتند 
از: رابطٔه بین تفکر و منطق، تعریف و قواعد آن در منطق، تعریف و استدالل  اساس پیشرفت تفکر 

انسان، تصور و تصدیق به عنوان مبنای اصلی تعریف و استدالل.

ج( اصطالحات علمی 
عالم ذهن، عالم خارج، عالم زبان، مصداق، مفهوم، نسب اربع، ذاتی و عرضی 

1ــ عالم خارج؛ این عالم همان اشیاء و پدیده های عالم واقع است که هر کدام از آن ها مستقل 
از ذهن ما وجودی از آِن خود دارند. مانند شیری که در بیابان زندگی می کند یا رودخانه ای که در جایی 

درس سوم
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در جریان است و از آب آن برای زراعت و آشامیدن استفاده می شود.
2ــ عالم ذهن؛ عالم ذهن تصورات،  تصدیقات، و همٔه محتویات ذهن را در بر می گیرد.  باید 
توجه داشت که ذهن ظرفی نیست که تصورات را در آن جای می دهیم بلکه هر تصوری خود عالم ذهن 
است و اولین تصور در انسان ظهور ذهن است و ذهن چیزی جدای از تصورات و معلومات ما نیست. 

به هر صورت همٔه محتویات ذهن عالم ذهن نامیده می شود. 
پدیده هایی در عالم خارج، مثل درخت،  با  آدمی وقتی  3ــ عالم زبان؛ مفهوم و مصداق؛ 
اسب، رودخانه، و......  مواجه می شود، در واقع وقتی می خواهد علم به آن درخت یا اسب پیدا 
کند، به سراغ درختی که در ذهن خود متصور شده می رود.  تصورات آدمی گاهی پس از مواجهه با 
موجودات و اشیای خارجی ایجاد می شود مانند درخت، شیر، رودخانه؛ و گاهی انسان خود دست 
به ابداع می زند یا تصورات خود را با یکدیگر ترکیب می کند و تصوری جدید مثل دریای جیوه یا کوه 
طال ایجاد می کند.انسان تا دارای طرح هایی در خصوص شناخت نباشد در هنگام مواجهه نمی تواند 
تصوری یا مفهومی از شیء عالم خارج بدست آورد. رودخانه جایی که آب در آن جریان دارد و از جایی 
آغاز و به جای دیگر روان می شود، خود دارای مفاهیم بسیاری است که این مفاهیم تا برای انسان معلوم 
و مشخص نباشند انسان نمی تواند در مواجهٔه با اشیاء، تصوری درست از آن ها ایجاد کند و همچنین 
به آن ها علم پیدا کند. در هر زبانی برای اشاره به اشیاء واقعی و محتویات ذهن، الفاظ و کلمات خاصی 
وضع می شود که مجموع این الفاظ و روابط گوناگون آن ها را عالم زبان می نامیم. برای نمونه در زبان 
فارسی برای اشاره به درخت در خارج یا در عالم ذهن لفظ درخت و در زبان عربی شجر و در انگلیسی 
لفظ tree وضع شده است. الفاظی که به صورت مکتوب نگاشته می شود صورت کتبی و وقتی که بر 
زبان جاری می شود صورت شفاهی هر لفظ در عالم زبان می باشند.  نکته قابل توجه رابطه عالم زبان 
با عالم ذهن و عالم خارج است. از این رابطه معموالً با تعبیر داللت یا حکایت یاد می شود. مثالً لفظ 
درخت از معنای درخت حکایت می کند یا بر آن داللت دارد.  همچنین رابطه لفظ درخت با درختی که 

در عالم خارج است که در این صورت می گوییم لفظ درخت داّل و خود درخت مدلول آن است.
از دو  نیز رابطه ای برقرار است که در این صورت معموالً  البته میان عالم ذهن و عالم خارج 
اصطالح مفهوم و مصداق استفاده می شود. مفهوم همان صورت ذهنی یک چیز است مانند صورت های 
مختلفی که از موجوداتی مثل رودخانه، درخت، شیر، نماز، و … داریم؛ اما به وجود یک پدیده در 
عالم خارج، وقتی که نسبت آن با مفهومش در ذهن لحاظ می گردد مصداق می گویند. مثال »شیر حیوان 
است« شیر به عنوان حیوانی که چهار پا دارد و از حیوانات درنده است با شکل و شمایل خاصش، 
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مصداقی است در عالم خارج برای مفهوم شیر در عالم ذهن.
به عبارتی مصداق، همان وجود شیء یا فرد در عالم خارج است که می توان مفهوم خاصی را بر 
آن منطبق کرد. اصفهان به عنوان یک واقعیت خارجی یک مصداق است؛ زیرا می توان مفاهیمی چون 

شهر، پایتخت، و… را بر آن اطالق کرد. 
تصوراتی خیالی که ما نیز در ذهن ایجاد می کنیم خود مصداقی برای همان تصورات است. مثالً 

اسب هزار سر که هیچ مصداق خارجی ندارد ولی می توان برای آن مصداقی را در ذهن فرض نمود.
4ــ نسب اربع؛ »نسبت« و »رابطه« به یک معناست. نسبت همیشه بین دو چیز یا بیشتر تحقق 
پیدا می کند؛ از این قبیل است نسبتهای فامیلی مانند نسبت »پدر و فرزندی« ، نسبتهای ریاضی مانند 
نسبت تساوی، بزرگتری و کوچکتری، نسبتهای زمانی و مکانی مانند قبل و بعد و باال و پایین بودن. 
همچنین ذهن می تواند بین دو کلی به لحاظ مصادیق آن ها یکی از نسبتهای چهارگانه منطقی را مالحظه 

کند این نسبتها عبارتند از: تباین، تساوی، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق.
5 ــ ذاتی و عرضی؛ کلیات غالباً دارای افراد و مصادیقی هستند که بر آن ها قابل حمل اند؛ 
مثالً کلی »انسان« در حال حاضر دارای چند میلیارد مصداق است و این کلی بر آن ها قابل حمل است. 
این افراد را از آن رو انسان می خوانیم که همٔه آن ها مصداق انسانند. کلی دانشجو نیز بر افرادی قابل 
این ویژگی  یعنی  این کلی  آن ها  این جهت دانشجو خوانده می شود که در  از  افراد  آن  و  حمل است 
موجود است. با این حال می توان مالحظه کرد که نسبت این کلیات با افراد و مصادیق خود در این دو 
مثال یکسان نیست. وقتی انسان بودن را به فردی از افراد انسان نسبت می دهیم و وقتی که دانشجو 
بودن را به فردی از افرادی دانشجو نسبت می دهیم با دو وضعیت متفاوت مواجه هستیم. افرادی که 
انسان خوانده می شوند نمی توانند فاقد این خصوصیت با شند لیکن افرادی که دانشجواند می توانند 
کلی عرضی  را  دوم  نوع  کلی  و  ذاتی  کلی  را  اول  نوع  کلی  مثال  این  در  باشند  نداشته  را  این صفت 

می خوانند. 

د( ارتباط با درس قبل
در درس قبل بحث تصور و تصدیق و تعریف طرح گردید. در درس جدید به دنبال بحث تعریف 
و در تکمیل آن رابطٔه مفاهیم با یکدیگر و خصوصیات آن ها بررسی می گردد. ارتباط مفاهیم با یکدیگر 
اساس تعریف است؛ زیرا وقتی ما نتوانیم ارتباط مفاهیم را با یکدیگر درست درک کنیم چگونه می توانیم 
قاعدٔه دوم را در تعریف رعایت نماییم. پس این درس به دنبال تفصیل بیشتر قواعد تعریف و چگونگی 
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کاربرد آن هاست.

ه ( محورهای اصلی درس
تعریف را تشکیل  این خصوصیات اساس  1ــ مفاهیم دارای خصوصیاتی است که شناسایی 

می دهند.
2ــ مفاهیم نسبت به مصادیق خود می توانند جزیی و یا کلی باشند.

3ــ دانستن روابط مختلف بین مفاهیم شرط الزم و ضروری برای تفکر در موضوعات گوناگون 
است.

4ــ  نسبت های بین مفاهیم یا تساوی یا عموم و خصوص مطلق یا من وجه یا تباین است .
5 ــ شناخت صحیح و حقیقی ماهیت  هر چیز در گرو شناخت مفاهیم درونی آن است.

6 ــ مفاهیم درونی هر مفهوم یا ماهیت، اوصافی را به وجود می آورد که بدون این اوصاف آن 
مفهوم یا ماهیت قابل تشخیص یا تمیز نمی باشد.

7ــ  امور ذاتی دارای ویژگی های خاص هستند از جمله این که تصور ماهیت بدون تصور امور 
ذاتی ممکن نیست و همچنین این امور قابل تفکیک از ماهیت نیستند و برای فهم هر چیز فهم این امور 

مقدم بر آن چیز می باشند و دیگر این که قابل تعلیل نیستند.
8ــ در مقابل امور ذاتی امور عرضی هستند:
ــ بدون آن ها تصور ماهیت امکان پذیر است ؛

ــ قابل انفکاک در ذات و ماهیت هستند ؛
ــ بدون آن ها ماهیت و ذات قابل تصور است و فهم آ  ن ها بر فهم ماهیت مقدم نیست .

قسمت دوم  : سازماندهی فعالیت یاددهی ــ یاد گیری 

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه
 با توجه به این که موضوع این درس تعریف و رابطٔه آن با مفاهیم است، می توان از شیوه های 
مختلفی برای ورود به این درس کمک گرفت. برای مثال می توان از مفاهیمی که برای دانش آموزان 

مرتب تکرار می شود استفاده کرد و از آنان خواست که هر کدام از آن مفاهیم را تعریف کنند. 
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برای مثال مفاهیم زیر را تعریف کنید:
1ــ دانش آموز     2ــ انسان    3ــ زمان         4 ــ ُعۡمر 

بیان  انسان  زندگی  در  را  تعریف  نقش  که  کرد  سؤال  دانش آموزان  از  می توان  بعد  مرحله  در 
کنند.

ب( مراحل تدریس 
این درس باید در ترکیبی از کار گروهی ــ انفرادی ارایه گردد. دانش آموزان باید ویژگی های 
مفاهیم و بیان نسبت بین آن ها و معیارهایی که برای تشخیص این ویژگی ها الزم است را با مشارکت 

دوستان خود و راهنمایی دبیر به دست آورند.
از  کلی  و  جزیی  مفاهیم  تفاوت  تشخیص  برای  کلی  و  جزیی  مفاهیم  از  مثال هایی  طرح  1ــ 

یکدیگر
2ــ تعریف مفهوم کلی و جزیی و بیان خصوصیات آن ها

3ــ انجام فعالیت تفکیک 
4ــ تبیین دلیل استفاده از مفاهیم کلی در تعریف و عدم استفاده از مفاهیم جزیی در آن 

5 ــ تبیین علت بررسی خصوصیات مفاهیم در ارتباط با تعریف 
6 ــ تبیین نسبت مفاهیم با یکدیگر، بیان قضایا در خصوص هر کدام از نسبت ها و رابطه قواعد 

این نسبت با تفکر 
7ــ انجام فعالیت تطبیق 

8ــ  تبیین ذاتی و عرضی و ویژ گی های آن ها
9ــ  توضیح در باره اوصاف مفاهیم درونی و بیرونی و چگونگی بازشناسی هرکدام با توجه به 

فعالیت تمرین
10ــ بیان اوصاف مفاهیم ذاتی و تعیین مهم ترین وصف

11ــ بیان رابطٔه تعریف با امور ذاتی و عرضی 
12ــ تبیین نقش تعریف در زندگی انسان ها 

1ــ طرح مثال هایی از مفاهیم جزیی و کلی برای تشخیص تفاوت مفاهیم جزیی و کلی 
از یکدیگر: ابتدا دبیر یک جدول دو ستونی روی تابلو رسم می کند و در یک ستون چند مفهوم کلی 
و در ستون دیگر چند مفهوم جزیی را قرار می دهد. سپس از دانش آموزان سؤال می کند: تفاوت بین 
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ستون یک با ستون دو چیست؟ ضمن بر شمردن پاسخ ها و جدا کردن پاسخ های مربوط و کمک کننده 
به مبحث، دانش آموزان به تدریج با اوصاف مفاهیم کلی و جزیی آشنا شده حال می توانند نامی را برای 
ستون یک و دو، انتخاب کنند. معلم باید اجازه دهد نام هایی را که دانش آموزان مناسب می دانند عنوان 
کنند و با یکدیگر بر سر نام های نا مناسب بحث نمایند. معلم این بحث را هدایت می کند  تا بهترین نام ها 

که مناسب قسمت اول درس یعنی مفهوم جزیی و کلی است ارایه گردد.
2ــ تعریف مفهوم کلی و جزیی و بیان خصوصیات آن ها: در مرحلٔه دوم دانش آموزان 
ارایه  از مفهوم جزیی و کلی  تعریفی  برای هر کدام  آمده  بدست  ویژ گی های  و  از اوصاف  بتوانند  باید 
دهند. معلم ضمن نوشتن این اوصاف کمک می کند تا گروه ها بتوانند هر کدام تعریفی را ارایه کنند و در 
خصوص تعاریف نادرست هر گروه مخالف، دالیل خود را بیان نماید و دیگر گروه ها نیز در خصوص 
دالیل گروه مخالف قضاوت نمایند تا به کامل ترین تعریف توسط دانش آموزان در مورد جزیی و کلی 

دست یابند.
به  بعد  و  فردی  صورت  به  ابتدا  دانش آموزان  مرحله  این  در  تفکیک:  فعالیت  انجام  3ــ 
کدام  هر  که  می خواهد  دانش آموزان  از  نیز  و  می دهند  انجام  12را  صفحه  تفکیک  گروهی  صورت 

برگه ای را به شکل زیر طراحی کنند:

انتخاب گروهمفاهیمانتخاب فردی

کلیجزییتهران، حافظ، معلم، انسان……کلیجزیی

    
پس از آن که به صورت فردی انتخاب نمودند آنگاه باید به صورت گروهی نیز انتخاب  نمایند.  
در این میان دانش آموزان در صورت مخالفت دیگران در انتخاب خود، باید یکدیگر را قانع نمایند و 
دبیر در هر کدام از گروه ها نظارت نموده و آن ها را برای گرفتن تصمیم درست هدایت می نماید. معلم 
همین جدول را بر روی تابلو کشیده و گروه ها نظر خود را در خصوص تک تک مفاهیم طرح نموده و 

در صورت پاسخ های متفاوت باید با دلیل یکدیگر را قانع کنند.
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از  و  می نماییم  ذکر  افراد  وجود  لحاظ  به  کلی  اقسام  خصوص  در  را  زیر  توضیح  پایان  در 
دانش آموزان می خواهیم که مثال هایی دیگر را برای هر کدام از این انواع ذکر نمایند:

ما برای فهم جزیی و کلی بودن یک مفهوم به سراغ رابطٔه مفهوم و مصداق می رویم. اگر مفهوم 
مورد نظر تنها یک مصداق خارجی یا فرضی داشته باشد آن مفهوم جزیی است؛ مانند اصفهان که یک 
شهر خاص، تنها مصداق آن است یا رستم که تنها یک مصداق خارجی یا فرضی دارد.اگر مفهومی 
بیش از یک مصداق )خارجی یا فرضی( داشته باشد آن را مفهوم کلی می نامند مثل رودخانه  که دارای 
مصادیق گوناگونی است مثل زاینده رود، ارس، هیرمند، .. و ..  که همه مصادیق رودخانه به حساب 

می آیند؛ یا کتاب که دارای مصادیق فراوانی مثل بوستان، گلستان، و ... است .
4ــ تبیین دلیل استفاده از مفاهیم کلی در تعریف و عدم استفاده از مفاهیم جزیی در 
تعریف: این که چرا از مفاهیم کلی در تعریف استفاده می شود یک مسألٔه فلسفی در منطق است که در 

این جا فلسفٔه منطق عهده دار پاسخ به این مسأله است.
»از آن جا که امور جزیی در معرض تغییر و تبدل اند  اساساً موضوع هیچ علمی قرار نمی گیرند. 
از فالن  یا صوت مشخصی که  ایجاد می شود  آزمایشگاه  معینی که در  فیزیک حرارت  موضوع  مثالً 
دستگاه در زمان معینی حاصل می گردد نیست، بلکه مطلق حرارت یا صوت یا نور مورد بحث است 
و همچنین در هندسه از مثلث یا دایرٔه مشخص بحث نمی شود و خاصیت کلی تمام مثلث ها و دایره ها 

مورد نظر است« )خوانساری ص80(
بسیار  و ال مکتسباً«  یکون کاسباً  »الجزئی ال  قاعده  بر اساس  این خصوص  فلسفی در  پاسخ 

مفصل است.1 
5 ــ تبیین علت بررسی خصوصیات مفاهیم در ارتباط با تعریف: حال که متوجه شدیم 
چرا از مفاهیم کلی در تعریف استفاده می کنیم می گوییم اهل منطق نیز به دلیل این که قواعد مفهوم را 
بیان می نمایند، واضح است سر و کارشان با مفاهیم کلی است. پس برای آن که بتوانیم به گونه ای دقیق 
از مفاهیم کلی در تعریف استفاده کنیم  باید ویژگی ها و خصوصیات مفاهیم را بشناسیم تا بهتر بتوانیم 

از آن ها استفاده نماییم.
با یکدیگر، بیان قضایا در خصوص هر کدام از نسبت ها و  6ــ تبیین نسبت مفاهیم 
رابطه قواعد این نسبت ها با تفکر: برای آن که دانش آموزان به اهمیت قواعد نسبت های بین مفاهیم 

1ــ عالقمندان می توانند به اثر آقای غالمحسین ابراهیمی دینانی تحت عنوان »قواعد کلی فلسفی در فلسفٔه اسالمی« جلد سوم صفحه 
149 مراجعه فرمایند و تفصیل مطلب را در آن جا بجویند. 
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پی ببرند می توان به روش زیر عمل نمود تا انگیزٔه کافی برای آن ها برای ورود در بحث ایجاد گردد:
از دانش آموزان می خواهیم مفاهیم زیر را با توجه به ایرانی و عراقی طبقه بندی کنند :

تهران ــ اصفهان ــ مشهد ــ بغداد ــ قم ــ بصره ــ کربال ــ نجف
در مرحلۀ اول:

ایرانی )تهران، قم، مشهد، اصفهان(
عراقی)بغداد، کربال، نجف، بصره(

مرحلۀ دوم:
این بار از آن ها می خواهیم طبقه بندی خود را با افزودن مفهوم شهر نشان دهند:

ایرانی: اصفهان ــ مشهد ــ قم ــ تهران   
شهر  

عراقی: بغداد ــ بصره ــ کربال ــ نجف    
حاال از آن ها می خواهیم با افزودن مذهبی و غیر مذهبی به جای ایرانی و عراقی طبقه بندی باال 

را باز نویسی کنند:
مذهبی: مشهد ــ قم ــ کربال ــ نجف   

شهر  
غیر مذهبی: بغدادــ بصره ــ اصفهان  ــ تهران            

حال می خواهیم با توجه به همٔه مفاهیم داده شده بهترین طبقه بندی ممکن را ارایه نمایند:
ایرانی: مشهد ــ قم      

عراقی: کربالــ نجف     مذهبی     
شهر      ایرانی: اصفهان  ــ تهران         

عراقی: بغداد ــ بصره غیر مذهبی      

از دانش آموزان می پرسیم: چگونه بعضی از مفاهیم را قبل و بعضی را بعد قرار می دهند؟
این امر برای آن است که بین مفاهیم و تصورات، نسبت ها و رابطه هایی و جود دارد که به ما در 
امر طبقه بندی کمک می کند. می توان به آن ها نشان داد که تمام طبقه بندی هایی که در کتاب های فیزیک، 
شیمی، زیست شناسی، و … انجام شده با توجه به نسبت بین مفاهیم انجام گرفته است. این نسبت ها را 
می خواهیم به کمک هم در این درس باز شناسیم تا بهتر بتوانیم در خصوص موضوعات گوناگون تفکر 
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کرده و به دانش های جدید نایل شویم.
یکی از خصوصیاتی که برای تعریف و همچنین طبقه بندی مفاهیم در علوم به کار می آید و ما را 
از کار اضافی روی مفاهیم بی نیاز می گرداند، نسبت هایی است که بین مفاهیم وجود دارد. این نسبت ها 
اربع معروف گردیده  یا نسبت  به نسبت های چهار گانه  قابل قسمت است  به چهار نوع  از آن جا که 

است.
در این مرحله ابتدا معلم مفاهیمی که دو به دو می توانند یکی از نسبت های چهار گانه را مشخص 

نمایند بر روی تابلو می نویسد:

نسبت بین آن هامفاهیم

مثلث                      شکل سه ضلعی

ایرانی                      تهرانی

دانش آموز               ایرانی

اسب                      انسان

چه  یکدیگر  به  نسبت  ضلعی،  سه  شکل  و  مثلث  مصادیق  که  می کنیم  سؤال  دانش آموزان  از 
وضعیتی را به وجود می آورند؟ آیا مصادیق افراد مثلث غیر از مصادیق و افراد سه ضلعی است؟ اگر 
دانش آموزان  از  و  را جویا شود  دانش آموز  آن  پاسخ  دلیل  معلم  باید  داد  مثبت  دانش آموزی جواب 

بخواهد که در خصوص دلیل وی قضاوت کنند.
پس اگر افراد مثلث و افراد سه ضلعی با هم یکی هستند یا به عبارتی برابرند، می توانیم نامی را 

برای این نسبت انتخاب کنیم. شاید بهترین نام تساوی باشد.
در خصوص مثال دوم از دانش آموزان سؤال می کنیم: آیا ایرانی ها همه تهرانی اند؟  پس ازپاسخ 
می پرسیم: آیاهمه تهرانی ها ایرانی هستند؟  پس از پاسخ می پرسیم: آیا می توانیم بگوییم همٔه تهرانی ها 
ایرانی اند و بعضی ایرانی ها تهرانی اند و بعضی ایرانی ها تهرانی نیستند؟ پس از پاسخ از دانش آموزان 
می خواهیم که بگویند کدام یک از مفاهیم ایرانی و تهرانی مصادیق و دایرٔه افرادش بیشتر است یا به 
عبارتی اعم تر است. پس از پاسخ می گوییم: پس هر گاه دو مفهوم به گونه ای باشند که یکی اعم )یا 
عام تر( از دیگری است و دیگری با همٔه افرادش در آن مفهوم اعم جای می گیرد می توانیم آن ها را عام 
و خاص مطلق بنامیم. اعم بودن یکی مشخص شد؛ اما باید دانست که تهرانی نسبت به ایرانی مفهوم 
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خاص است و اخص از ایرانی است به همین دلیل عنوان عام و خاص مطلق را بر گزیده ایم.
آیا  و  ایرانی اند  عالم  این  دانش آموزان در  همٔه  آیا  آن ها می پرسیم:  از  مثال سوم  در خصوص 
همٔه ایرانی ها دانش آموزند؟ پس از پاسخ از دانش آموزان می خواهیم به صورت گروهی هر کدام به ما 
قضایایی را ارایه دهند که بتوانند نسبت این دو مفهوم را به ما نشان دهند و پاسخ صحیح هر گروه، پای 
تابلو توسط فردی از هر گروه نوشته می شود تا دانش آموزان بتوانند درک کنند که بعضی دانش آموزان 
بعضی  و  دانش  آموزند  ایرانی ها  بعضی  همچنین  و  نیستند  ایرانی  دانش آموزان  از  بعضی  و  ایرانی اند 

ایرانی ها دانش آموز نیستند.
در توضیح خواهیم گفت پس این چهار قضیه به ما نشان دهد که دانش آموزان می توانند اعم 
از ایرانی ها باشند و ایرانی ها هم می توانند اعم از دانش آموزان باشند. اما ایرانی ها از طرفی می توانند 
نسبت به دانش آموزان اخص باشند و دانش آموزان نیز چنین هستند. پس دانش آموزان و ایرانی ها در 
بعضی مصادیق با یکدیگر اشتراک دارند و یا هر کدام افرادی را دارند که بیرون از مفهوم مقابل خود 
قرار می گیرد؛ در نتیجه می توان آن ها را عام و خاص من وجه خواند چون از جهت و وجهی عام و از 

جهت و وجهی نسبت به یکدیگر خاص می باشند.
در خصوص رابطٔه چهارم سؤال می کنیم: آیا هیچ اسبی می تواند انسان باشد؟ یا هیچ انسانی 
هست که اسب باشد؟ پس اگر هیچ اسبی انسان نیست و هیچ انسانی هم اسب نیست، می توانیم نتیجه 
بگیریم که افراد و مصادیق اسب کامالً متفاوت از افراد و مصادیق انسان اند و هیچ مصداق مشترکی 

ندارند. پس می توانیم به این مبانیت و عدم اشتراک در مصادیق، تباین نام دهیم.
آیا مفاهیمی که افراد یکسان دارند اگر یکی از آن ها روشن تر و واضح تر باشد نمی توان از آن در 
تعریف مفهوم مبهم تر استفاده نمود؟ پس می بینیم که خصوصیات مفاهیم و نسبت آن ها با یکدیگر یکی از 

بنیاد های تفکر ما را بر موضوعات گوناگون تشکیل می دهد.
7ــ انجام فعالیت تطبیق: در این قسمت از دانش آموزان می خواهیم تطبیق را هم به صورت 
فردی و هم به صورت گروهی انجام دهند و در صورت اختالف بین نظرات فرد با گروه، معلم می تواند 

از آن ها بخواهد که هر کدام که می تواند، دیگران  را با دالیل خود قانع کند.
دیگر  طرف  تعریف  طرف  یک  که  جایی  خصوص  به  تساوی  رابطٔه  خصوص  در  مثال  یافتن 
محسوب می شود می تواند ما را به عدم رعایت قاعده سوم یعنی جامع و مانع بودن آگاه گرداند. برای 
مثال » فلز: جسم چکش خوار هادی الکتریسیته« در ابتدا به نظر رابطه تساوی دارند ولی می توان با 
مثال نقضی برای آن مثل جیوه که هم فلز است و هم چکش خوار نیست به تعریف، ایراد سوم را وارد 
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جسم 
چکش خوار 

هادی
الکتریسیته

جیوه

فلز

تباین  ابتدا گمان می کنیم میان دو مفهوم نسبت   کاربرد دیگر مثال نقض، موقعی است که در 
برقرار است و با یافتن یک مثال نقض  می توانیم این رابطه را نقض کرده و متوجه رابطٔه عام و خاص 

 من وجه گردیم. مثل پرنده و پستاندار که مثال نقض آن خفاش است.
                                                                                                              

 

پرنده                                                                           پستاندار

کرد.در نتیجه متوجه می شویم که بین این دو مفهوم نسبت عام و خاص مطلق بر قرار است.

خفاشپستاندار                                           پرنده
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کاربرد سوم مثال نقض موقعی است که ادعا شود دو مفهوم رابطٔه عام وخاص مطلق دارند و 
ما با یافتن مثال نقض متوجه نسبت عام و خاص  من وجه می شویم. مثل  موجود و معلول که ابتدا به 
نظر می رسد »هر موجودی معلول است، اما هر معلولی موجود نیست.« توضیح این که زمین، آسمان،  
حیوانات،  موجود و معلولند؛ اما سیمرغ، غول هزار سر؛ معلول هستند اما موجود )در خارج( نیستند. 

مثال نقض آن خداوند است که موجود ولی معلول نیست.
این نوع تمرینات تمرین مناسبی است برای درک عمیق تر نسب اربع.

8 ــ  تبیین ذاتی و عرضی و ویژ گی های آن ها: برای قسمت ذاتی و عرضی می توان  از 
مفهوم انسان استفاده نمود ابتدا جدولی از اوصاف را  بر روی تابلو قرار می دهیم:

…………؟……………………؟……………

جسم بودن
دارای رشد و نمو بودن

حساس بودن
ناطق بودن

کوتاه یا بلند بودن
چاق یا الغر بودن

نویسنده بودن یا نبودن
شاعر بودن یا فیلسوف بودن

از دانش آموزان می خواهیم تفاوت صفاتی که در این دو ستون نوشته شده  بیان نمایند و ازاین 
طریق وارد مرحلٔه تدریس در خصوص ذاتی و عرضی می گردیم.

در این مرحله معلم ابتدا چند مثال روی تابلو می نویسد و مقابل آن ها مفاهیمی را ذکر می نماید:

ضلع، مثلث سه  دارای  الزاویه،  قائم  االضالع،  متساوی   ،180° داخلی  زاویای   دارای 
شکل، مربع 

جامد، زرد،  18 عیار، گرانبها، فلز، رسانا  طال

شکاری، حیوان،  هار، عوعوکننده، دارای حواس، دارایسگ
 حرکت، دارای دندان تیز، فیل،کتاب
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از دانش آموزان می پرسیم: به نظر شما کدام دسته از مفاهیم با مفهومی که می خواهیم تعریف 
ف( رابطٔه تباین دارند؟ کنیم )معرَّ

دانش آموزان در این جا متوجه کاربرد نسب اربع در تعریف خواهند شد.  همچنین کاربرد عام 
و خاص مطلق و این که متوجه می شوند که بهترین تعریف همان تساوی است.

که  گونه ای است  به  مثلث  برای  دارای سه ضلع  و  مفاهیمی همچون شکل  باال  مثال های  در   
نمی توان مثلثی را تصور کرد که شکل یا دارای سه ضلع نباشد یا طالیی که فلز نباشد و همچنین سگی 

که حیوان و دارای حواس و حرکت نباشد.
مفهوم مثلث از مفاهیمی همانند شکل و سه ضلع داشتن تشکیل شده است؛ این مفاهیم هویت و 
ماهیت مفهوم مثلث را تشکیل می دهند. این مفاهیم در واقع مفاهیم ماهوی هستند؛ زیرا ماهیت و هویت 
آن مفاهیم )مثلث، طال، و سگ( در گرو چنین مفاهیمی است. مفاهیمی مانند حیوان، دارای حواس، 
و دارای حرکت برای سگ مفاهیم ماهوی هستند. ماهیت و هویت سگ بدون این مفاهیم هیچ تحقق 
و حقیقتی ندارد؛ سگ بدون این مفاهیم بی معناست. یک سگ ممکن است شکاری یا هار نباشد اما 
نمی تواند حیوان نباشد. پس بعضی از مفاهیم وابسته به هویت و ماهیت یک چیزند؛ اما بعضی از مفاهیم 
چنین وابستگی را ندارند. به همین دلیل مفاهیمی که مقّومات ماهیت را فراهم می کنند، ذاتیات ماهیت 
نامیده می شوند؛  یعنی ماهیت سگ  بدون حیوان، حرکت، و حساس بودن هیچ قوام ندارد.بنابراین، این 
مفاهیم برای سگ ذاتی هستند. اما شکاری بودن چنین قوامی را برای ماهیت فراهم نمی کند و ماهیت 
سگ به آن ها چنان وابسته نیست که بدون آن ها نتوان سگی را تصور کرد. به همین دلیل این مفاهیم را 

مفاهیم عرضی می نامند.
9ــ توضیح در باره اوصاف مفاهیم درونی و بیرونی و چگونگی باز شناسی هر کدام، 
با توجه به فعالیت تمرین: در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد که ابتدا به صورت فردی 
مفاهیم درونی و بیرونی را مشخص کنند. پس از آن معلم با توجه به پاسخ های دانش آموزان کسانی 
را که پاسخ هایشان متفاوت است در کنار یکدیگر به صورت یک گروه قرار می دهد و سپس از آن ها 
می خواهد که گروه در مورد این مفاهیم به توافق برسند و نظر نهایی خود را در برگه ای مشخص کنند . 

معلم جدولی را همانند جدول صفحٔه بعد بر روی تابلو رسم می کند:



84

 
مفاهیم بیرونیمفاهیم درونیمفاهیم )معرَّف(گروه:

1ــ انسان1
2ــ گربه
3ــ مربع
4ــ آب

1ــ انسان2
2ــ گربه
3ــ مربع
4ــ آب

1ــ انسان3
2ــ گربه
3ــ مربع
4ــ آب

1ــ انسان4
2ــ گربه
3ــ مربع
4ــ آب

 
هر گروه موارد خود را مقابل گروه خود می نویسد. حال معلم در مورد گروه یک مفهومی را که 
با سایر گروه ها اختالف  دارد طرح می نماید و از سایر گروه ها می خواهد دلیل خود را برای مخالفت با 
گروه یک ذکر نمایند و معلم هم در این بحث به گونه ای راهنما عمل می کند تا دانش آموزان بتوانند در 

خصوص تک تک مفاهیم، نظر صحیح را اتخاذ کنند.  
10ــ بیان اوصاف مفاهیم ذاتی و تعیین مهم ترین وصف: ابتدا معلم از دانش آموزان 
به مثال ها و تمرین هایی که در مراحل پیش انجام دادیم سعی کنند آن چه را که  با توجه  می خواهد که 
به ما برای دریافتن امور ذاتی یک مفهوم  به عنوان ویژگی های مفاهیم درونی لحاظ شود و  می تواند 
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کمک و راهنما باشد ذکر نمایند.آن چه دانش آموزان می گویند می تواند  توسط خود دانش آموزان در 
جدولی که بر روی تابلو رسم می نمایند نوشته شود.

ابتدا هر گروه بهترین ویژگی که ما را برای تشخیص مفاهیم درونی و تمایز آن از مفاهیم بیرونی 
راهنمایی می کند روی تابلو می نویسد و همین طور بقیه گروه ها.  پس از آن معلم ویژگی هایی که درست 
باشد  نیست، مشخص می کند و سپس آن مواردی را که مطابق کتاب  است ولی مطابق موارد کتاب 
تصحیح می نماید. معلم باید همان جدول سابق که موارد ذاتی را برای انسان ذکر کرده با مواردی که به 
عنوان ویژگی های مهم امور ذاتی هست مطابقت دهد تا بتواند کاربرد این ویژگی ها را در خصوص امور 

ذاتی و عرضی نشان دهد.
طرح  می تواندبا  معلم  نیستند  برخوردار  مناسبی  بضاعت  و  سطح  از  دانش آموزان  اگر  نکته: 

پرسش هایی به آن ها برای پیدا کردن ویژگی های امور ذاتی و عرضی کمک کند:
1ــ آیا می توانید انسانی را فرض کنید که کوتاه قد نباشد؟ یا نویسنده نباشد؟ حال آیا می توانید 
انسانی را فرض کنید که جسم یا حساسیت نداشته باشد؟ به نظر شما چرا بعضی از صفات را می توان 

از مفهومی جدا نمود ولی بعضی صفات را نمی توان چنین کرد؟
2ــ چرا انسان پیر می شود؟ چرا انسان چاق می شود؟ آیا به همان سان که می توانیم در مورد علت 
پیری یا چاقی پرسش کنیم می توانیم در مورد جسم انسان یا حساس بودن انسان پرسش کنیم و بگوییم: 

چرا انسان جسم است؟ یا چرا انسان ناطق است؟
3ــ آیا می توان شوری آب را قبل از این که جسمانیت آب را در نظر آوریم تصور کنیم؟ فرض 
کنید می خواهیم آب را تصور کنیم اما قبل از این که جسمانّیت و سیالّیت آن را در نظر آوریم شور بودن 

یا شیرین بودن آن را در نظر آوریم؛ آیا چنین کاری میسر است؟
11ــ بیان رابطۀ تعریف با امور ذاتی و عرضی: در این مرحله دانش آموزان به دو سؤال 

زیر پاسخ می دهند:
1ــ امور ذاتی چه قدر می توانند یک امر مجهول را بر ما معلوم و روشن گردانند؟

2ــ امور عرضی چه نقشی در مشخص کردن تصورات مجهول دارند؟
ضمن مثال هایی که معلم و دانش آموزان برای پاسخ به این دو سؤال طرح می نمایند، معلم می تواند 

رابطه تعریف با امورذاتی و عرضی را برای دانش آموزان توضیح دهد.
این که هر تصور اکتسابی دارای مفاهیم تشکیل دهنده ای است که اگر تصور  درستی از این 

مفاهیم درونی و بیرونی داشته باشیم به راحتی می توانیم آن تصور اکتسابی را دریابیم.
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12ــ تبیین نقش تعریف در زندگی انسان ها: هنگام عبور از خیابان وقتی به اطراف خود 
نگاه می کنیم تابلوهای بسیار زیادی را باالی مغازه ها می بینیم. وقتی کتابی را بر می داریم و می خواهیم 
مطالعه کنیم، واژه های نامأنوس بسیاری را می یابیم.  هر تابلو بیان گر نوع کار و خدمات ویژه ای است 
که آن مغازه یا کارگاه به ما ارائه می کند. در واقع ما با تعریف بعضی مفاهیم آشنا هستیم و اگر کلمه ای 
نمایانگر نوع کار و خدماتی باشد که ما آن را نمی دانیم، سعی می کنیم از دیگران سؤال کنیم و آن ها باید 
سعی کنند ابتدا از مفاهیم درونی استفاده کنند. ولی همیشه استفاده از مفاهیم درونی امکان پذیر نیست 
و بسیار مشکل می باشد. به همین دلیل می توان از امور عرضی به گونه ای استفاده نمود که آن مفهوم 
نامعلوم برای ما تا حدودی روشن گردد و از این طریق شاید بتوان به مفاهیم درونی آن هم راه پیدا کرد. 
باید به خاطر داشته باشیم که حداقل یک امر ذاتی برای هر تصور عرضی الزم است و گرنه به هیچ وجه 

نمی توانیم قبل از حداقل یک امر ذاتی برای یک چیز، امر عرضی آن را متصور گردیم.
واژه ها و مفاهیمی که در هر کتاب علمی به کار رفته اگر در ابتدا هر کدام برای دانش آموز تعریف 
درستی بیابد به فهم مطالب بسیار کمک می کند. ما نمی توانیم از کنار هم نهادن مجهوالت بسیار علم 
بسازیم.  به یاد داشته باشید وقتی برای اولین بار با کتاب منطق روبرو می شویم بسیاری از واژه های آن 
برای ما نامأنوس و غیر قابل فهم می نماید؛ اما با کمک معلم و همکاری دانش آموزان اکنون می توانیم تا 
حدودی به مفاهیم درونی منطق راه یابیم و متوجه شویم که بعضی مواقع امور عرضی برای یک مفهوم، 
مفهوم  درونی یک  مفاهیم  به  که  همان طور  ما  پس  بود.  آن خواهد  فواید  از  بسیاری  کننده  مشخص 
نیازمندیم به مفاهیم بیرونی آن هم نیاز داریم تا بتوانیم در پیمودن راه زندگی و انتخاب صحیح همیشه 
موفق شویم. در این مرحله معلم می تواند از تمرین ص 19 استفاده کند و مشخص کند که مفاهیم درونی 

و بیرونی در خصوص مفاهیم ارائه شده برای تعریف چه نقشی در زندگی ما با این مفاهیم دارد.

ج(ارزشیابی از میزان یادگیری  
1ــ تعریف مفهوم جزیی و کلی 

2ــ توانایی در جداسازی مفاهیم کلی و جزیی 
3ــ بیان خصوصیات مفهوم کلی و جزیی هر کدام به طور جداگانه 

4ــ تبیین چرایی استفاده از مفاهیم کلی در تعریف 
5 ــ تبیین چرایی عدم استفاده از مفاهیم جزیی در تعریف 

6 ــ تبیین نسبت های چهارگانه 
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7ــ بیان قضایا برای هر کدام از نسبت های چهارگانه
8 ــ تبیین رابطٔه ِنَسِب اربع با تعریف 

9ــ انجام فعالیت تشخیص ِنَسِب اربع 
10ــ تعریف ذاتی و عرضی 

11ــ انجام فعالیت جداسازی امور ذاتی و عرضی 
12ــ تبیین ویژگی ها و اوصاف ذاتی وعرضی 

13ــ تبیین رابطه تعریف با امور ذاتی و عرضی 
14ــ تبیین کاربرد تعریف در زندگی روزانه  

15ــ مشارکت فعال در مراحل یاددهی ــ یادگیری
 

قسمت سوم : تمهیدات 

الف( دانستنی های ضروری برای معلم 
درس سوم به دلیل این که با بحث تعریف، کلی و جزیی، نسبت های چهارگانه و ذاتی و عرضی سر 
و کار دارد باید دانست که این درس به دنبال همان بحث تصور و تصدیق است؛ اما این بار در خصوص 
تصور، قواعدی را که منطق در حوزه تصورات عنوان می کند در نظر می گیرد. از آن جا که علم به 
حضوری و حصولی تقسیم می شود و علم حصولی به تصور و تصدیق و هر کدام از این دو به بدیهی 
و اکتسابی تقسیم می گردند در این درس بحث تصورات اکتسابی مورد بحث قرار می گیرد.تصورات 
و تصدیقات به جهت معلوم بودن یا نبودن به تصورات معلوم و مجهول تقسیم می گردد و این تصورات 

مجهول هستند که نیاز به تعریف دارند تا بتوانیم از طریق تعریف، آن ها را  معلوم گردانیم.
»حوزه تصورات همان حوزه مفاهیم است و منظور از تفکر در این حوزه آن است که ما چه 
اعمال و تصرف هایی بر روی مفاهیم ذهنی خود انجام می دهیم و چگونه با دانستن برخی از مفاهیم معلوم 
می توانیم به مفهوم مجهولی دست یابیم. مهمترین نوع تفکر در حوزه تصورات تعریف و تقسیم است.« 

)خندان ص36(
ناپذیر  تعریف  امور  مسأله  تعریف،  به  مربوط  مباحث  از  دیگر  »یکی  ناپذیر:  تعریف  امور 
است. البته باید توجه داشت که بحث تعریف ناپذیری مربوط به تعریف حقیقی است، نه تعریف لفظی؛ 
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به عبارت دیگر از نظر تعریف لفظی هیچ چیز تعریف ناپذیر نیست؛ زیرا در یک واژه نامه همٔه الفاظ 
با یکی از روش ها )مصداقی، مفهومی، عملی( تعریف شده اند و معنا و مدلول  به نحوی از انحاء و 
آن ها شناسانده و از دیگر امور متمایز گردیده اند، بنابراین بحث در باب امور تعریف ناپذیر را باید در 

رابطه با تعاریف حقیقی دنبال کرد .
نکته دیگر اینکه در تعریف حقیقی، به دنبال شناختن حقیقت یک شیء از طریق تحلیل مفهوم آن 
می باشیم. تحلیل مفهومی به وسیله بیان یک مفهوم ذاتی عام )جنس( و یک مفهوم ذاتی خاص )فصل( 
صورت می گیرد؛ اما مفاهیمی نیز هستند که به علت گستردگی فراوان نمی توان برای آن ها مفهومی عام تر 
یافت؛ مانند مفاهیم وجود، عدم، شیء، وحدت، و…. اما از سوی دیگر بر طبق یک قاعده عقلی، هر چه 

دایره عمومیت یک مفهوم گسترده تر باشد علم انسان به آن مفهوم کامل تر و روشن تر خواهد بود.
  بنابر آن چه گفته شد، مفاهیمی همچون، وجود، عدم، شیء و... را نباید مفاهیم تعریف ناپذیر 
بدانیم؛ بلکه باید آن ها را مفاهیم بی نیاز از تعریف دانست؛ زیرا هدف از تعریف حقیقی شناختن حقیقت 
یک مفهوم از راه تحلیل آن به دو مفهوم عام و خاص است و مفاهیم مورد نظر مفاهیم بسیطی هستند 
که نمی توان مفهومی عام تر از آن ها تصور کرد؛  بنابراین علم کامل و تامی از آن ها خواهیم داشت و در 

نتیجه از تعریف حقیقی آن ها بی نیاز خواهیم بود.
 با توجه به مسائل پیش گفته می توان انواع مفاهیم را از جهت تعریف ناپذیری و نیاز به تعریف 

به این شکل تقسیم نمود:
   تعریف پذیر  )مفاهیم ما هوی(           

مفاهیم                  بی نیاز از تعریف
    تعریف ناپذیر )مفاهیم غیر ماهوی (    

               نیازمند تعریف
مفاهیم تعریف پذیر همان مفاهیم ماهوی هستند و مفاهیم تعریف ناپذیر مفاهیم غیرماهوی می باشند 
که نمونه های متعددی دارند؛ از جمله مفاهیم جزیی یا امور شخصی مانند ارسطو، تهران، برج ایفل، 
و…؛ مفاهیم اعتباری و قرار دادی، مانند واجب، مستحب،  رئیس، و…؛ مفاهیم یا معقوالت منطقی و 
فلسفی، مانند کلی، جزیی،  قضیه، وجوب، امکان، حدوث و ....؛ مفاهیم نسبی، مانند بزرگ، نزدیک، 

باال، و… .
بنابراین دامنه تعاریف حقیقی بسیار محدود تر از تعاریف لفظی است و تنها برخی از مفاهیم را 

می توان به صورت حقیقی تعریف کرد.« )خندان ص 89(
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ب( منابع
منابع این درس، همان منابع درس دوم است.

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس سوم  :
تفکیک:

1ــ مفاهیم کلی : معلم، انسان، عدالت، شکل سه ضلعی، شعر، تضاد، دیو، 
مثلث، عبرت، وحی، کتاب درسی، سینما، مسجد، دایره،کره، لباس، سفید، حیوان، آب، 

گربه، مسلمان، حیوان ناطق، کتاب.
2ــ مفاهیم جزئی : حافظ )شاعر معروف(، قله دماوند، خلیج فارس، سلمان 

فارسی، مشهد )از شهرهای ایران، محل شهادت امام هشتم)ع((
تطبیق:

1ــ تساوی، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه، تباین
2ــ الف( تساوی: مثلث و شکل سه ضلعی. انسان و حیوان ناطق 

ب( عموم و خصوص مطلق: کتاب و کتاب درسی، حیوان و انسان  
ج( عموم و خصوص من وجه: لباس و سفید، مسلمان و معلم

د( تباین: دایره و مثلث، حیوان و کتاب
تمرین:

مفاهیم بیرونی )عرضی(مفاهیم درونی )ذاتی(مفهومردیف

متعجب، شاعر، نویسنده،  متمدن، ضاحکمتفکر، حیوان، جسم نامی، جسمانسان1ــ

سیاه، سفید، پشمالو، میو میو کنندهحیوان، جسم نامی، جسمگربه2ــ

360درجه بودن مجموع زاویای داخلی آنشکل،مقدار  پیوسته ثابت، مقدار پیوستهمربع3ــ

بی رنگ، بی بو، بی طعم، شفافمایع، جسمآب4ــ
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تمرین:

ردیف
ستون

گل اسبمستطیلانسانگربه
سرخ

شربتسیبسنگمثلثلوزی

***اراده

چهار
ضلعی

**

*سه زاویه

*سه ضلع

*******جسمانیت

***حیوان

*مایع

*کشاورز

شیهه 
کشنده

*
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اقسام ذاتی و عرضی

کلیات پنجگانه 

قسمت اول: کلیات

الف(  هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با اقسام ذاتی و عرضی برای استفاده از آن ها در تعریف 

2ــ هدف های آموزشی  
ــ آشنایی با اقسام ذاتی و عرضی 

ــ تالش برای بکار گیری مفاهیم ذاتی برای تعریف 
ــ تبیین کلی های ذاتی جنس، نوع و فصل

ــ تبیین ارتباط بین مفاهیم ذاتی 
ــ تبیین مفهوم عرضی 

ــ تبیین معیار های عرض عام و خاص و تفکیک آن ها 
ــ تشخیص انواع اجناس در سلسلٔه اجناس 

  ــ درک و اشعار به وجود اجناس در معرفی و تعریف مفاهیم روزمره
 

ب( پیش دانسته ها 
پیش دانسته های این درس همان مطالبی است که در دروس قبل آمده و عبارتند از: تصور و 
تصدیق، مفاهیم درونی و بیرونی، رابطٔه مفاهیم با تعریف و تفکر، رابطٔه نسبت های چهار گانه مفاهیم با 

تعریف، رابطٔه تعریف با ذاتی و عرضی.
 

درس چهارم
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ج( اصطالحات علمی 
1ــ جنس؛ حقیقت مشترک بین افراد متکثر و گوناگون است.به عبارت دیگر، کلی ذاتی است که 

میان چند ماهیت )ذات( مشترک است و به بیش از یک ذات اختصاص دارد، مثل حیوان برای انسان.
درونی  مفهوم  همان  یا  می کند  جدا  دیگر  ماهیات  از  را  ماهیت  که  خاصی  جزء  فصل؛  2ــ 

اختصاصی یک ماهیت است، مثل تفکر برای انسان.
3ــ نوع؛ کلی ذاتی  که بیان گر تمام ذات یا تمام حقیقت شیء است و از جنس و فصل تشکیل 

شده است، مثل انسان.
4ــ عرض خاص؛ مفهوم بیرونی و کلی که تمام ذات یا بخشی از ذات موضوعی را که بر آن 
قابل حمل است تشکیل ندهد و فقط قابل حمل بر افراد یک کلی باشد، مثل ضاحک و نویسنده برای 

انسان.
برآن قابل  یا بخشی ازذات موضوعی راکه  تمام ذات  بیرونی وکلی که  5  ــ عرض عام؛ مفهوم 
حمل است تشکیل ندهد و فقط برافرادکلی مورد نظر و نیز بر افراد کلی دیگری قابل حمل باشد مثل، 

گرمی نسبت به هوا.

د( ارتباط با درس قبل 
در درس قبل دانش آموزان متوجه شدند که در اکثر مواقع ناچار از تعریف هستند و بسیاری 
دروس  در  دانش آموزان  می باشد.  نادرست  تعریف  و  نادرست  فهم  نتیجٔه  انسان  گمراهی های  از 
قواعدی  دارای  مفاهیم  بین  نسبت های  و  ویژگی هایی هستند  دارای  مفاهیم  که  متوجه شدند  پیشین 
است و بدون این قواعد و آن ویژگی ها فهم انسان نسبت به موضوعات و مسایل، با مشکل روبرو 
است. در این درس با  قواعدی  در خصوص مفاهیم ذاتی و عرضی و اقسام آن ها آشنا می گردند و 

از طریق درک اقسام مفاهیم ذاتی و عرضی پی به اهمیت آن ها در تعریف خواهند برد.

هـ  ( محور های اصلی درس 
1ــ ذاتی به جنس، فصل و نوع تقسیم می گردد.

2ــ جنس، خود دارای اقسامی است و می تواند به انواع تقسیم گردد.
3ــ مفاهیم درونی در واقع همان اقسام ذاتی است، یعنی جنس و فصل و نوع.

4ــ عرض، دارای اقسامی است و به عرض عام وخاص تقسیم می گردد.
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5  ــ اجناس، دارای سلسله ای است که از جنس عالی شروع شده و به جنس قریب می رسد.
6ــ همٔه انسان ها برای فهم نسبت به هر چیز نیاز به مفاهیم ذاتی و عرضی آن چیز دارند.

7ــ اقسام ذاتی و عرضی در تفکر ما نسبت به هر چیز همیشه حاضر هستند.

قسمت دوم:سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ  یادگیری 

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه  
این درس در واقع ادامٔه دروس پیشین است و آخرین مقدمه برای ورود در بحث انواع تعریف.  
به همین دلیل می توان از تمام سؤاالتی که در بخش های مشابه در دروس پیشین آمده است استفاده 

نمود.و برای ایجاد انگیزه به بحث و گفتگو پرداخت.
می توان پرسید به نظر شما اسب و انسان در چه چیز هایی شریک هستند؟ حال اگر به آن ها گیاهان 
را اضافه کنیم، آن سه در چه چیزهایی می توانند مشترک باشند؟ همین طور اگر سنگ را اضافه کنیم، 

چطور؟
آیا می توان چیزی را برای افرادی تعریف کنیم اما مفاهیم درونی و بیرونی آن را نشناسیم؟

آیا می توان از فرشته سخن گفت اما از هیچ یک از چیزهایی که تشکیل دهنده این موجود است 
چیزی ندانیم؟

و همچنین شیهه  نباشد  نمو  و  دارای رشد  نداشته،  که جسم  کرد  تصور  را  اسبی  می توان  آیا 
نکشد؟

ب( مراحل تدریس 
برای تدریس این درس مراحل زیر پیش بینی شده است:

1ــ تبیین رابطٔه کلی با اقسام ذاتی و عرضی.
2ــ تبیین کلی ذاتی جنس.
3ــ تبیین کلی ذاتی فصل.
4ــ تبیین کلی ذاتی نوع. 

5  ــ تبیین ارتباط بین مفاهیم ذاتی. 
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6ــ انجام فعالیت تفکیک و تقسیم. 
7ــ تبیین اقسام عرضی. 

8  ــ انجام فعالیت تفکیک و تقسیم. 
9ــ تبیین سلسلٔه اجناس و کاربرد آن. 

10ــ توضیح در خصوص سلسلٔه اجناس برای استفاده آن ها در زندگی روزمره. 
1ــ تبیین رابطهٴ کلی با اقسام ذاتی و عرضی: در این مرحله ابتدا باید به این نکته توجه 
داشت که طرح کلیات پنج گانه در درس چهارم با آنچه قدما مثل ابن سینا بر اساس نسبت محمول با 
موضوع شرح می دهد و یا خواجه طوسی بر اساس نسبت کلی افراد بحث می نماید، متفاوت است. 
به همین دلیل الزم است بین مفهوم کلی و ذاتی که ارتباط  درس سوم و چهارم را مشخص می کند، 

بحث گردد.
از دانش آموزان برای یادآوری سؤال می کنیم:

مفاهیمی مثل دانش آموز، انسان، حیوان، ناطق، شاعر، چشم آبی، وچاق کلی هستند یا جزیی؟
می دانیم کلیات غالباً دارای افراد و مصادیقی هستند که بر آن ها قابل حملند:

علی دانش آموز است ،حسن انسان است،حسن دانشجو است ،خرس ها چاق هستند،  خرس 
حیوان است، سعدی شاعر است، هر انسانی ناطق است.وقتی انسان بودن را به فردی از افراد انسان 
نسبت می دهیم و وقتی دانش آموز بودن را به فردی از افراد دانش آموز نسبت می دهیم، با دو واقعیت 

مواجه هستیم:
افرادی که انسان خوانده می شوند نمی توانند فاقد این مفهوم و خصوصیت باشند. اما افرادی که 
دانش آموزند می توانند این صفت را نداشته باشند، پس می توانیم اولی را کلی ذاتی و دومی را کلی عرضی 

بنامیم.
2ــ تبیین کلی ذاتی جنس: به تعاریف زیر توجه کنید:

انسان: حیوان متفکر مثلث: شکل سه ضلعی اسب: حیوان شیهه کشنده مربع: شکل چهارضلعی 
متساوی االضالع. 

از دانش آموزان سؤال می کنیم کدام مفهوم در تعریف انسان و اسب تکرار شده است؟
چرا می توان حیوان را هم به اسب و هم به انسان نسبت داد ؟

در تعریف حیوان چه مفاهیم دیگری وجود دارد ؟
آیا در تعریف حیوان می توان گفت موجود حساس؟
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به نظر شما در موجودات حساس چه چیز مشترک است ؟
پاسخ ها را یک به یک طرح می کنیم تا به »رشد و نمو« برسیم.

در حقیقت هر موقع ما می خواهیم مفهوم کلی را مشخص کنیم و مفاهیم درونی و ذاتی آن را 
بسیاری  افراد و مصادیق هستند، مفاهیم ذاتی  بشناسیم متوجه می شویم، همٔه مفاهیم کلی که دارای 
بین شان مشترک است؛ این مفاهیم ذاتی مشترک  می تواند برای این مفاهیم گوناگون جنس به حساب 
)مظفر  متکثر و گوناگون است  افراد  بین  بگوییم که جنس همان حقیقت مشترک  آید. پس می توانیم 

ص91(.
3ــ تبیین کلی ذاتی فصل: در این مرحله ابتدا از دانش آموزان سؤال می کنیم:

به نظر شما کدام ویژگی است که گیاهان را از جمادات و اجسام بی جان متمایز می سازد؟
پاسخ هایی که دانش آموزان می دهند مطمئناً در بردارندٔه مفهوم رشد و نمو است به همین جهت 

الزم است این ویژگی ها در پای تابلو فهرست گردد تا معلم بتواند نتیجٔه الزم را از آن ها بگیرد.
جسم اگر حیات داشته باشد و دارای رشد ونمو باشد، می تواند گیاه باشد و همین جسمی که 
دارای حیات و رشد و نمّو است اگر دارای حساسیت باشد می تواند حیوان باشد و اگر همین حیوان 

دارای ناطقیت وتفکر باشد می تواند انسان باشد.
خوب توجه کنید جسم با صفتی بنام رشد ونمّو می تواند به گیاه برسد و خود را از همٔه اجسامی 
که دارای این خصوصیت نیستند متمایز کند.  همچنین جسم دارای رشد ونمّو با صفتی به نام حساسیت 
می تواند از گیاهان متمایز گردد و حیوان باشد. و همین حیوان با صفتی به نام ناطقیت می تواند از همٔه 
حیوانات متمایز گردد. هر بار که صفتی را به یکی از جنس ها اضافه کردیم شاهد یک تمایز بودیم. آنچه 
که بتواند ذاتی را ازذات های دیگر و یا ماهیتی را از ماهیات دیگر جدا سازد همان فصل است. فصل 

جدا کننده است و در واقع جزء مفاهیم درونی و ذاتی یک چیز می باشد.
بتوانیم به یک شکل  بار  با صفاتی متمایز کنند که هر  از دانش آموزان می خواهیم که شکل را 

جدید برسیم. یک بار از شکل مربع و بار دیگر به دایره و بار دیگر به مثلث .
 وقتی دانش آموزان توانستند آنچه که در درون این مفاهیم است )مربع ــ دایره ــ مثلث ( پیدا 
و حقایق  موجودات  بین  را  اساسی  تمایزی  ذاتیات  از  بعضی  با  می توان  متوجه خواهند شد،  نمایند، 
بوجود آورد.پس می توان گفت: فصل جزءماهیت است؛ جزء خاصی که ماهیت را از ماهیات دیگر 
جدا می کند. پس می توان گفت: »فصل آن کلی ذاتی است که شیء را از مشارکات در جنس ممتاز 

می گرداند« )خوانساری ص 114(
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ما وقتی چیزی را از دور می بینیم می پرسیم آن چیز که از دور دارد حرکت می کند چیست ؟
پاسخ می دهند: حیوان. ولی وقتی بپرسیم کدام حیوان  آن گاه می گویند ناطق. در واقع در پاسخ 

به ذاتاً کدام، فصل را که بتواند ماهیتی را از ماهیات دیگر جدا کند می شنویم.
4ــ تبیین کلی ذاتی نوع: در این مرحله الزم است معلم ابتدا انواع مثلث یا انواع گوناگون از 
یک چیز را بر روی تابلو ترسیم کند یا از آنچه که در کالس می توان از آن چنین بهره ای را برد استفاده 

کند.از آن ها سؤال می کنیم: 
این شکل ها چیستند؟

پاسخ شما آیا جزئی از این حقیقت شکل ها را برای ما بیان می نماید یا به تمام حقیقت آن شکل ها 
اشاره می کند؟

وقتی  سؤال می کنیم  این اشکال چیستند و پاسخ می شنویم »مثلث«،  وقتی سؤال می کنیم حسن، 
علی و زید چیستند؟ و پاسخ می شنویم »انسان« متوجه می شویم که مثلث بیانگر تمام حقیقت آن اشکال 
است و همچنین انسان برای سؤال دوم، بیانگر تمام حقیقت حسن، علی و زید است. به نظر شما )خطاب 
به دانش آموزان ( چه چیز باعث می شود اشکالی مثلث باشند و حیواناتی انسان باشند. وقتی فصلی 
بیانگر نوع است یعنی اگر بتوانیم کلی  به جنسی اضافه می شود می تواند تشکیل یک ماهیت دهد که 
ذاتی را که بیان گر تمام ذات یا تمام حقیقت شیء است، بیان نماییم آن مفهوم کلی حتماً نوع است. پس 
نوع در پاسخ به سؤال از چیستی افرادی است که همه متحدالحقیقه اند و حقیقت شان یکی است. در 
واقع بعضی مواقع افرادی را مشاهده می کنیم که هر چند تعدادشان مختلف و متعدد است اما حقیقت و 

ماهیتشان یکی است این افراد برای ما تشکیل نوع را می دهند. 
چه چیز باعث می شود اشکال بسیاری همه مثلث باشند یا اجسام بسیاری همه گیاه باشند. هر 

وقت که ما جنسی را با فصلی جمع می کنیم می توانیم به یک نوع تازه برسیم.
5  ــ تبیین ارتباط بین مفاهیم ذاتی: خوب توجه کنید:
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در هر کدام از دایره ها که عالمت سؤال دارد نام چیزی را بنویسید که مناسب است. به نظرشما 
کدام یک از مفاهیم یک مفهوم درونی مشترک برای همٔه موجوداتی است که می توانیم آن ها را ببینیم ؟ 

جسم، در واقع همان مفهوم درونی مشترک است .
هر بار که در دایره ها بتوانید نام ماهیتی را ذکر کنید و آن را از ماهیات دیگر جدا کنید در واقع 
یک مفهوم درونی اختصاصی را به کار برده اید و این مفهوم درونی اختصاصی در خود، جنس را هم 
دارا است؛ پس می تواند تشکیل نوع دهد و ما در دایره ها هر بار توانستیم نوعی را که از ترکیب جنس 
و فصل تشکیل شده ذکر نماییم. فصل مقسم جنس است و جنس را به چند نوع تقسیم می کند برای 
مثال می توان جسم را به جسم زنده و جسم غیر زنده تقسیم نمود. شما فصل آن نوع هایی را که ذکر 

کردید، بنویسید . 

غیر زنده                                     جسم                                            ؟

؟                   جسم زنده                               حساس

غیر ناطق                         حیوان                                        ناطق

حیوان ناطق
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6 ــ انجام فعالیت تفکیک و تقسیم: دانش آموزان در هر کدام از نقطه چین ها می توانند نام 
یک جنس را مشخص کنند که خود به انواع تقسیم می گردد. این فعالیت ابتدا باید به صورت فردی 
انجام گردد و معلم پاسخ های نا همسان را در کنار هم در یک گروه قرار دهد و از گروه بخواهد که با 
بحث و تبادل نظر به یک نتیجٔه واحد دست یابند. آنگاه هر گروه نتیجٔه کار خود را بر روی تابلو ارایه 
می دهد. اگر اختالفی در بین آن ها وجود داشته باشد معلم می تواند در خصوص پاسخ اشتباه از دیگران 
که مخالف آن پاسخ می دهند دلیل بخواهد و دانش آموزانی که اشتباه کرده اند خود متوجه اشتباه خود 

می شوند.
7ــ تبیین اقسام عرضی: 

نسبت  که  مفهومی است  دادیم. عرضی  توضیح  قبل  که در درس  عرض خاص: همان طور 
تمام  با  ذاتی  که  پیدا می شود  واقع وقتی  بیرونی محسوب می گردد و عرضی، در  نظر  به مفهوم مورد 
خصوصیات ذاتی خود تقوم و تحقق یابد. پس از آن هست که می توانیم از مفاهیم بیرونی و عرضی 

سخن بگوییم.مفهوم عرضی یک مفهوم کلی است که خود دارای افراد و مصادیقی است.
بعضی از مفاهیم که خارج از ذات و ماهیتی به حساب می آیند چنانند که فقط مختص به همان 
یا  یا نویسنده فقط مخصوص انسان است اما چاق یا الغر، بزرگ  یا ماهیتند. برای مثال شاعر  ذات 

کوچک این ها می توانند به حیوانات و موجودات غیر انسانی نیز اطالق شوند.
بیرون از ذات و ماهیت  یا نویسندگی که می توانند عارض انسان گردند و از طرفی  پس شاعر 
انسان محسوب گردند. تا انسانی نباشد نمی توان از شاعر بودن یا نویسنده بودن آن سخن گفت اما این 
اوصاف و این مفاهیم عرضی به گونه ای است که خاص انسانند. به همین جهت به هر مفهوم عرضی که 

الزمٔه یک نوع هست و صرفاً خاص همان نوع می باشد عرض خاص آن نوع می گوییم.
باید توجه داشت برای آن که یک کلی یا یک مفهوم عرضی خاص شمرده شود. فقط کافی است 
که آن بر افراد یک نوع عارض شود اما دیگر الزم نیست که همٔه افراد کلی آن صفت یا مفهوم را پیدا 
کنند و آن مفهوم عارض بر همٔه آن ها شود. بعضی مواقع مفاهیم عرضی اختصاص به همٔه افراد یک 
نوع دارند مثل راه روندگی برای حیوان یا شگفت زدگی برای انسان، یا سه زاویه داشتن برای مثلث؛ 
اما در بعضی مواقع مفاهیم عرضی چنین نیستند مثل نویسندگی و شاعر بودن برای انسان، قائم الزاویه 

برای مثلث و مواردی از این قبیل .
عرض عام: دستٔه دیگر عرضی ها یا مفاهیم بیرونی، آن هایی هستند که می توانند در انواع مختلف 
یافت شوند. برای مثال چاق و الغر در انسان و حیوان یافت می شوند یا گرمی مفهومی است که هم به 
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هوا می توان نسبت داد، هم به آب ، هم به خاک و چیزهای دیگر. پس برای آن که یک مفهوم عرض عام 
باشد کافی است حداقل بتوان آن را به دو نوع نسبت داد.

برای مثال همان طور که از مفهوم »راه رونده« پیداست این مفهوم وقتی به حیوان می رسد عرض 
خاص است ولی برای انسان عرض عام، این امر موقعی برای دانش آموزان مورد فهم قرار می گیرد که 

سلسلٔه انواع را نیز در نظر بگیرند:

انسان

حیوان

نبات

جسم 

جوهر

همچنین باید توجه داشت که یک مفهوم کلی می تواند نسبت به افراد یک نوع ذاتی و نسبت به 
افراد نوع دیگر عرضی شمرده شود.

انسان که خاص ترین نوع است می تواند اعراض عامی داشته باشد که یکی از انواع دیگر که 
دایره اش وسیع تر از انسان است آن را نیز دارا باشد.آیا می توانید اعراضی را نام ببرید که:

1ــ برای انسان عام باشد و برای جسم خاص؟
2ــ  برای انسان عام باشد و برای نبات خاص؟

3ــ  برای انسان عام باشد و برای حیوان خاص؟
این فعالیت هم شناخت فراگیران را در خصوص  8  ــ انجام فعالیت تفکیک و تقسیم: 

مفهوم عرضی تعمیق و هم مهارت ذهنی آن ها را در تمیز عرض عام و خاص افزایش می دهد.
دانش آموزان می توانند جدولی تشکیل دهند و ماهیات و انواعی که در کادر مشخص شده در 
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آن هاست مشخص کنند:  به  قابل نسبت دادن  قسمتی قراردهند و هر گروه صفات و مفاهیمی را که 
خندیدن؛ گریه کردن؛ آرزو داشتن؛ سفیدی؛ سیاه؛ راه رفتن؛ سرد بودن.

عرض عام عرض خاصنوع

انسان

سنگ

گربه

آب
          

در خصوص موارد اختالفی بگذاریم گروه ها با دالیل خود یکدیگر را قانع کنند و معلم فقط هر 
بار یکی از این موارد اختالفی را مشخص کند تا پاسخ صحیح به آن مشخص گردد. 

مفاهیم  برای  که  می خواهیم  دانش آموزان  از  آن:  کاربرد  و  اجناس  سلسلهٴ  تبیین  9ــ 
زیر   خصوصیت ذاتی را مشخص کنند به گونه ای که آن خصوصیت بتواند آن مفهوم را به چند نوع تقسیم 

کند. برای مثال:
نامی  ــ گیاهان    

جسم      
غیر نامی ــ جمادات     

ناطق  ــ انسان    
گربه  حیوان     

اسب غیر ناطق       
مار      

؟                 
شکل   

؟                                 
؟                             

مقدار           
؟    
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؟    
 گیاه 

؟    
آیا  آیا حیوان دارای جسم   است؟  آیا گیاهان دارای جسم اند؟  از دانش آموزان سؤال می کنیم 

انسان دارای جسم است؟
با توجه به پاسخ دانش آموزان نموداری رسم می کنیم :

     جسم

        جسم نامی )گیاه (

جسم نامی حساس )حیوان(    

             جسم نامی حساس ناطق  )انسان(

انسان و حیوان است؟  بین  ذاتی، مشترک  مفاهیم  این  از  آموزان می گوییم کدام یک  به دانش 
)جسم نامی(

 کدام یک مشترک بین انسان، حیوان و گیاه است؟)جسم(
یا کلی ذاتی که مشترک بین افراد  به تعریف جنس که قبالً ذکر شد )مفهوم ذاتی  با توجه  پس 

مختلف الحقیقه است( می توانیم جسم را برای انسان هم جنس به حساب آوریم.
حال سؤال می کنیم به نظر شما روح، فرشته، َمِلک وجود دارد یا نه ؟آری  

خوب پس حتماً چیزی هستند ؟بله 
 اما آیا دارای جسم مادی هستند ؟ خیر 

در منطق وفلسفه این چیز،که مشترِک همٔه موجودات است اصطالحاً جوهر نامیده می شود. 
همه  برای  که  را  دیگری  جنس  جسم،  از  باالتر  می توانیم  پس  است.(  فارسی  گوهر  همان  )جوهر 
مشترک است در نظر بگیریم و آن جوهر است. حال اگر بتوانیم ابعاد سه گانه را در این جوهر فرض 
کنیم )یعنی طول و عرض و ارتفاع (، می توانیم این جوهر را جسم بنامیم؛ اما اگر نتوانیم آن را فرض 
کنیم می توان جوهری را که دارای ابعاد سه گانه نیست، فرض نمود؛ یعنی ملک، فرشته، روح، عقل 

و … .
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هر مفهوم یا کلی که جنس یک ماهیت )یا کلی یا مفهومی( است از کلیت بیشتری برخوردار 
است. برای مثال حیوان که جنس انسان است نسبت به انسان دارای کلیت بیشتری است؛ چون هم 
است.  و …  اسب،   گربه  مثل خروس، خرس،  دیگر  حیوانات  انواع  شامل  هم  و  انسان  افراد  شامل 
بنابراین اگر مجموعه ای از مفاهیم ذاتی را بر اساس جنس آن ها مرتب کنیم. آن ها در سلسله ای قرار 
خواهند گرفت که از پایین هر چه به طرف باالتر می رویم از کلیت کمتر شروع شده و به کلیت بیشتر پیش 
می رود؛  یعنی آن سلسله که قبالً با یکدیگر از جوهر به طرف انسان پیش می رفتیم برای ما سلسله ای را 

پدید خواهند آورد که بر اساس رابطه جنس بودن مرتب شده اند.
وقتی از انسان شروع کنیم، حیوان جنس انسان، جسم نامی، جنس حیوان و انسان، جسم، 
پس  است؛  انسان  و  حیوان  نامی،  و جوهر جنس جسم، جسم  انسان،  و  حیوان  نامی،  جنس جسم 
جوهر کلی ترین جنس است که به آن دست یافته ایم به همین جهت به آن جنس  االجناس یا جنس عالی 
می گویند چون بعد از او دیگر جنسی وجود ندارد. در برابر جنس االجناس وقتی به پایین سلسه می رویم 
جنسی وجود دارد که خاص ترین و محدودترین جنس است. این جنس چون در درجه پایین تری است 
تابلو ( حیوان  نامیده می شود و همین طور که مشاهده می کنیم )نشان دادن سلسله اجناس پای  سافل 
جنس سافل خوانده می شود، ولی بین این جنس سافل و جنس عالی جنس های دیگری هم وجود دارد 

که به آن ها جنس متوسط می گوییم مثل جسم و جسم نامی.
آن را در سلسلٔه اجناس خود  نزدیکترین جنس  نوعی را مالحظه می کنیم. می توانیم  وقتی هر 
مشخص کنیم. برای مثال نزدیکترین جنس به نوع انسان، حیوان است. اما جنس نامی که جنس انسان 
هم محسوب می شود با واسطٔه جنس حیوان در سلسلٔه اجناس انسان قرارگرفته به همین جهت دورتر 
به انسان است. اما همین جسم نامی به حیوان نزدیکتر است. پس جسم نامی برای انسان جنس بعید و 
برای حیوان جنس قریب محسوب می شود به همین ترتیب هر کدام از اجناس که با یک یا چند واسطه 
به انسان می رسند برای انسان جنس بعید محسوب می شوند. پس بار دیگر می توانیم سلسلٔه اجناس را 

با توجه به بعید و قریب منظم و مرتب کنیم.
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جوهر      
جنس قریب جسم جنس بعید انسان، حیوان، ونبات)جسم نامی(    

جسم      
جنس قریب نبات)جسم نامی( جنس بعید انسان و حیوان     

جسم نامی      
جنس قریب حیوان جنس بعید انسان      

جنس قریب انسان حیوان       

             
انسان      

10ــ توضیح درخصوص سلسلهٴ اجناس برای استفاده آن ها درزندگی روزمره: در  درس 
گذشته متوجه شدیم که آدمی در زندگی روزمره خود در موارد متعدد از تعاریف استفاده می کند. بعضی 
به هر حال هنگامی که در مورد  به مفاهیم ذاتی توجه دارد.  به مفاهیم عرضی و بعضی اوقات  مواقع 
چیستی هر چیزی سؤال می کنیم یا از ما سؤال می کنند، ما نوعی تعریف را به کار می بریم. برای مثال 
وقتی از یک کودک سؤال می کنیم که برای چه گریه می کند، می گوید: گرسنه ام و بعد می گوییم: چه 
می خواهی؟ در جواب می گوید: غذا. وقتی از او می پرسیم: غذا چیست؟ جواب می دهد چیزی که 
من را سیر کند؛ یا وقتی از دانش آموزی می پرسیم معلم کیست؟ واو جواب می دهد؛  در واقع این سؤال 
به این معنا نیست که معلم کدام است بلکه از حقیقت معلم سؤال می شود و چیستی معلم در نظر گرفته 
می شود. دانش آموز در پاسخ به سؤال ما چنین می گوید: معلم انسانی است که به ما درس می دهد.

کار  به  دقیق  آنچنان  را  باشد  و فصل  از جنس  اعم  که  ذاتی  مفاهیم  ما  مواقع  که خیلی  درست است 
نمی بریم که بتوانیم حقیقت یک نوع را بطور کامل مشخص سازیم؛ اما هرجا که توانسته ایم چنین کاری 

انجام دهیم از بسیاری از گمراهی ها و ابهامات به دور مانده ایم.
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ج( ارزش یابی از میزان یادگیری 
موارد زیر برای ارزش  یابی پیشنهاد می گردد:

1ــ توانایی تبیین مفاهیم ذاتی و عرضی. 
2ــ توانایی توضیح در مورد تقسیم بندی اقسام مفاهیم ذاتی به جنس، فصل و نوع. 

3ــ توانایی تشخیص جنس برای انواع که در درس مشخص شده است. 
4ــ توانایی تبیین فصل. 

5 ــ توانایی تشخیص جنس و فصل در خصوص ماهیات ارایه شده درکالس. 
6ــ توانایی تبیین نوع. 

7ــ توانایی در ارایه ارتباط بین جنس، فصل و نوع. 
8  ــ پاسخ صحیح به فعالیت تفکیک. 
9ــ توانایی تبیین عرض خاص وعام. 

فعالیت های  انواع ماهیات و ذات هایی که در  توانایی تشخیص اعراض عام وخاص در  10ــ 
تفکیک و تقسیم وجود دارد. 

11ــ توانایی ترسیم سلسلٔه اجناس. 
12ــ توانایی در کشف جنس قریب و بعید انسان وحیوان.  

13ــ توانایی تبیین رابطٔه جنس عالی با جنس سافل و ارتباط بین جنس قریب و بعید. 
14ــ توانایی تبیین مفاهیم ذاتی و عرضی در زندگی روزمره. 

قسمت سوم:تمهیدات 

الف( دانستنی های ضروری برای معلم
آنچه در خصوص کلی، ذاتی و عرضی در این درس طرح گردیده براساس مبحث وجود شناسی 
ارسطو و بحث مقوالت ارسطو است. منطق ارسطو پلی است به متافیزیک او؛ بنابراین در اینجا به 
بعضی از مقوالت ارسطویی اشاره می شود. معلم اول اجناس عالیٔه ماهیات مختلف را عبارت از ده 
همین  ارغنون خود  رسالٔه  نخستین  در  و  است  دانسته   ) مقولٔه عرض  نه  و  مقوله جوهر  )یک  مقوله 
ارایه می دهد.   آن ها  از  مابعدالطبیعٔه خود شرحی مفصل  قرار می دهد. و در  مقوالت را مورد بحث 
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مقوالت  هر کدام سلسلٔه اجناس خاص خود را دارند. مقوالت وی عبارتند از:
1ــ جوهر 

2ــ کم
3ــ کیف

4ــ اضافه
5  ــ این

6ــ متی 
7ــ وضع

8  ــ ملک یا جده یا له 
9ــ فعل 

10ــ انفعال
تقسیمات دیگر برای کلی عرضی:

عرض الزم و عرض مفارق: عرض الزم آن کلی عرضی است که نمی توان آن را از موضوع 
منفک تصور کرد. از این قبیل است »سه زاویه داشتن« برای مثلث و »زوج بودن« برای عدد چهار. 
عرض مفارق، در مقابل، آن کلی است که می توان موضوع را بدون آن تصور کرد مانند حرکت سیارات 

یا علم و جوانی برای انسان . 
الزم بِیّن و الزم غیر بِیّن: عرض الزم در صورتی بِیّن است که مالزمه آن با موضوع بدیهی 
باشد و احتیاج به اثبات نداشته باشد مانند حرارت نسبت به آتش در مقابل الزم غیر بِیّن چنان است که 

مالزمه آن در نزد ذهن نیازمند دلیل و برهان است. مانند مساوی دو قائمه بودن برای زوایای مثلث .
و  حبشی  به  نسبت  سیاهی  مانند  شیء  وجود  الزم  نخست  است  گونه  بردو  خود  الزم  عرض 
دیگری الزم ماهیت شیء مانند سه زاویه داشتن نسبت به مثلث. عرض مفارق نیز بر دو گونه است: 
نخست عرض سریع الزوال مانند خستگی نسبت به انسان و دیگری عرض بطیء الزوال مانند جوانی 

برای انسان.)اژه ای ص51(
)در خصوص سلسله مراتب کلیات می توان به منطق مرحوم دکتر خوانساری و همچنین کتاب 

منطق دکتر اژه ای مراجعه نمود.(
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ب(منابع
1ــ مبانی منطق، محمد علی اژه ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

2ــ منطق کاربردی، علی اصغر خندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز

غالمرضا  پاورقی  با  شیروانی  علی  ترجمه  مظفر،  محمدرضا  عالمه  منطق،  4ــ 
فیاضی و محسن غرویان، انتشارات دارالعلم قم، برای معلم

5  ــ مقوالت و آراء مربوط به آن، محمد ابراهیم آیتی، انتشارات دانشگاه تهران، 
برای معلم.
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پاسخ تمرینات و فعالیت های درس چهارم
تفکیک و تقسیم:

انسان، طوطی، سگ، گنجشک 1ــ حیوان: 
2ــ گیاه:  خرما،  گندم، کرفس، سیب

ـ  خط:  خط منحنی، خط مستقیم 3ـ
ذوزنقه، دایره 4ــ شکل: 

تکلیف وتقسیم:

عرض خاصعرض عاممفهوم

خندیدن، آرزو داشتن، گریه کردنسیاه، سفیدی، راه رفتن، خوابیدنانسان

سیاه، سفیدی، سرد بودن، سخت بودنسنگ

سیاه، سفیدی، خوابیدن، راه رفتنگربه

سرد بودنآب 

توضیح: منظور از خندیدن، گریه کردن که عرض خاص انسان لحاظ شده انفعاالتی بر اساس  
اندیشه و تعجب کردن است نه صرف خنده و گریه ظاهری.

تمرین1:
مفاهیم  در  هم  و  درونی)فصل(  مفاهیم  در  هم  آن ها،  واقعی  تفاوت  و  دارند  تفاوت  هم  با  بله 
ویژگی های  در  پس  دو حیوان اند  هر  گربه  و  دارند سگ  هم  اشتراکاتی  است.  بیرونی)عرض خاص( 
مثل  نیز مشترک اند  ویژگی های عرضی  و  برخی  در  و  بودن مشترک اند  و حیوان  نمو  جوهر، جسم، 

حرکت بر روی چهار دست و پا و…

عرض عامعرض خاصفصلجنس مشترک

راه رفتن، خوابیدن و…واق واق کردنحیوانسگ

راه رفتن، خوابیدن و …میومیو کردنحیوانگربه
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تمرین2:
اشترکات:

مفاهیم درونی: جوهر، جسم، نامی، حیوان.
مفاهیم بیرونی عام: راه رفتن با چهار دست و پا، بیماری، بچه زا، دم دار و …

تفاوت ها:
در عوارض خاص تفاوت دارند:

گوسفند: بع بع
گربه: میومیو

3  ــ مربع: شکل، مقدار پیوسته ثابت، مقدار پیوسته، مقدار.
دایره: شکل مقدار پیوسته ثابت، مقدار پیوسته، مقدار.

سفیدی: رنگ، کیف قابل دیدن، کیف محسوس، کیف.
چهار: مقدار منفصل، مقدار.

شادی: کیف نفسانی، کیف)ویژگی محسوس که با حس درونی درک می شود(
4ــ تعریف کردن، جزئی از زندگی انسان است و نمی توان از آن دست کشید. ولی همیشه هم 
نمی توان برای هر مفهومی تعریفی منطقی ارایه داد و از مالک های تعریف استفاده کرد؛ برای مفاهیمی 

مانند مدرسه، معلم و… فقط می توان تعاریف اعتباری ارائه کرد.
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اقسام تعریف

قسمت اول: کلیات

الف( هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با اقسام تعریف و تمییز تعریف حقیقی از شرح لفظ یا شرح اسم. 

2ــ هدف های آموزشی 
ــ آشنایی با اقسام تعریف

ــ آشنایی با ارسطو به عنوان اولین فیلسوفی که قواعد تعریف را کشف نموده است
ــ  تبیین معیار های اقسام تعریف

ــ توضیح حدتام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص
  ــ ارزیابی تعاریف

ــ شناخت تعریف منطقی و تمییز آن از شرح اسم و شرح لفظ
ــ درک و اشعار به اموری که قابل تعریف نیستند 

  ــ توجه و آگاهی به وظیفٔه منطق در تعریف. 

ب( پیش دانسته ها 
پیش دانسته های این درس همٔه مطالب دروس گذشته را در بر می گیرد؛ به خصوص بحث کلی 

ذاتی و عرضی و اقسام کلی ذاتی یعنی جنس، فصل، نوع و همچنین عرض خاص و عام.

ج(  اصطالحات علمی 
1ــ معرِّف: مجموعٔه تصورات معلوم که سبب معلوم شدن تصویر مجهول می شوند.

ف: تصّور مجهولی که در مسیر تعریف، معلوم می شود.  2ــ معرَّ
ف را به نحو کامل بیان می کند زیرا در بردارندٔه  3ــ حد تام: تعریفی است که ماهیت و حقیقت معرَّ

درس پنجم



110

ف است.    تمام ذاتّیات معرَّ
4ــ حد ناقص: حد ناقص تعریفی است که از انضمام جنس بعید به فصل قریب به دست می آید 

و چون همٔه ذاتّیات مفهوم مورد نظر در آن مذکور نیست ناقص شمرده می شود. 
5 ــ رسم تام: از ترکیب جنس قریب با عرض خاص به دست می آید و چون در آن عرض 

خاص به کار رفته آن را رسم، و از آن جهت که جنس قریب ذکر می شود، تام می خوانند.
6  ــ رسم ناقص: از ترکیب جنس بعید و عرض خاص شیء مورد تعریف به دست می آید. 

ناقص خواندن این قبیل تعاریف از این روست که جزء اعم تعریف، جنس بعید است.
برقرار  رابطه  آن  مدلول  و  مفهوم  و  لفظ  یک  میان  فقط  ما  تعریف  این  در  7ــ شرح االسم: 

می کنیم و هدف از این تعریف ایضاح مفاهیم است.
 

د( ارتباط با درس قبل 
این درس در واقع تکمیل درس قبلی است و مبحث اقسام تعریف را که مقدمٔه آن در چهار درس 
گذشته آورده شده توضیح می دهد و مهمترین قسم تعریف را مشخص کرده وامور غیر قابل تعریف را 

تنها با اشاره ای مورد بحث قرار می دهد.

ه ( محور های اصلی درس 
1ــ تعریف منطقی دارای اقسامی است.

2ــ تعریف به حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص تقسیم می گردد.
3ــ ارسطو اولین فیلسوفی است که اقسام تعریف و قواعد آن را تدوین نموده است.

4ــ تعریف به حد تام کامل ترین تعریف در میان اقسام آن به شمار می آید.
5  ــ بعضی امور قابل تعریف نیستند.

6 ــ آدمی در زندگی خود به گونه ای طبیعی از اقسام تعریف برای امور خود بهره می جوید.
7ــ کار منطق تبیین قواعد تعریف و تشخیص نواقص تعریف به دلیل عدم رعایت قواعد تعریف 

است؛ و عهده دار تعاریف در علوم نیست.
8  ــ عاِلم هر علم نسبت به بقیه برای تعریف موضوعات و مفاهیم خود اولی تر می باشد.
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قسمت دوم : سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ  یادگیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
در دروس قبل انواع سؤاالت و مسایل برای ایجاد انگیزه و ورود در بحث تعریف انجام گرفته،  
در این درس به دلیل اینکه دانش آموزان بناست نتیجٔه مهم دروس قبلی را شاهد باشند؛ پس بهتر است 
با توضیحاتی در خصوص دروس قبل آغاز شود و مشخص گردد یکی از مهم ترین وظایف منطق تعیین 

قواعد تعریف و ارزیابی تعاریف است.
تعریف  از رهگذر  ما  برای  بزند. هر مفهومی  تعریف را کنار  نمی تواند  هیچکس در ذهن خود 
پیوند  کلمات  بین  احسن   نحو  به  که  هستند  دهنده هایی  پیوند  در حکم  تعاریف  پس  می گردد؛  روشن 
می زنند تا بتوانند مفاهیم تاریک و مبهم را روشن نمایند. آدمی در پرتو نورانّیت تعاریف می تواند دارای 

علم شود و علوم دقیق را به وجود آورد. 
پس هر عاِلمی برای آن که در علم خود به پیش رود بایستی از تعاریف دقیق شروع کند تا راه را 

برای خود هموار نماید.
می توان از دانش آموزان سؤال کرد وقتی تابلوهای مغازه ها را می بینند چگونه تشخیص می دهند 
صاحبان آن مغازه ها و کارگاه ها چه کاری انجام می دهند؟ چرا بعضی از دروس برای ما سخت است ؟ 
چرا بعضی از مطالب دروس برای ما با سختی بسیار همراه است تا جایی که برای فهم آن ها امید خود 

را از دست می دهیم؟
دقیق  ما  برای  کلیدی  مفاهیم  ابتدا  از  است.اگر  تعریف  موضوع  در  سؤال ها  این  همٔه  جواب 
تعریف شوند، خود به مثابٔه چراغ های بسیار نورانی هستند که مسایل آن علم را برای ما روشن و واضح 

می گردانند و ما را از حلقه های حل مسایل عبور می دهند.

ب (  مراحل تدریس 
برای تدریس این درس مراحل زیر پیش بینی شده است:

1ــ  تبیین تعریف به عنوان یکی از اقسام تفکر
2ــ انجام فعالیت نمونه

3ــ تبیین معیار های تعریف به حد تام
4ــ تبیین معیار های تعریف به حد ناقص و ارایه نمونه هایی برای آن
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5  ــ تبیین معیار های تعریف به رسم تام
6ــ تبیین معیار های تعریف به رسم ناقص

7ــ مقایسه و تطبیق تعاریف در فعالیت نمونه بر اساس اقسام چهارگانه تعریف و پاسخ مناسب 
به فعالیت تطبیق

8  ــ  تبیین دالیل قوی تر بودن تعریف به حد نسبت به تعریف به رسم
9ــ تمییز بین شرح اسم و تعریف حقیقی                                                                      

10ــ توضیح در خصوص امور تعریف ناپذیر 
11ــ توجه و آگاهی به وظیفٔه منطق درتعریف

12ــ توضیح تذکر ارسطو درخصوص تعریف
1ــ  تبیین تعریف به عنوان یکی از اقسام تفکر: در درس های گذشته با تفکر در حوزٔه 
تصورات آشنا شدیم. در این درس که تکمیل مباحث گذشته است به دنبال آن هستیم که وقتی مجهوالت 
ما از نوع تصوری باشند چگونه آن مجهوالت را معلوم کنیم. ذهن ما برای فهمیدن این مجهول چه باید 

بکند؟
و  مفاهیم  بتواند  که  آن  برای  و  روبروست  مفاهیم  از  با حوزٔه خاصی  هرزمینه  در  انسان  تفکر 
ماهیات و حقایق حوزٔه خود را روشن نماید باید بتواند مفاهیم درونی وبیرونی یک ماهیت را مشخص 
به مباحث قبل در جدول اجناس  توجه  با  متفکر می خوانیم  انسان را حیوان  مثال وقتی  برای  نماید؛ 
درمی یابیم که حیوان شامل مفاهیمی از قبیل جوهر، جسم نامی، حساس و متحرک باالراده است و با 
ضمیمه کردن حیوان به ناطق یا متفکر که فصل انسان به حساب می آید می توانیم حوزٔه مصادیق انسان را 
ف است که باید تعریف گردد و آنچه در معرفی این  مشخص نماییم. در این کار انسان برای ما همان معرَّ
ف، و به کاری که در این خصوص انجام می دهیم تعریف  انسان به حسب ذاتیاتش عنوان می شود معرِّ
گویند. پس ما هر بار که می خواهیم حوزٔه مصادیق مفهومی را روشن و مشخص نماییم در واقع دست 
به عمل تعریف می زنیم. بعضی مواقع در تفکر خود بارها و بارها چنین کاری را انجام می دهیم. آیا 

می توانید چند نمونه از امور عادی که بدین نحو برای ما روشن می گردد مثال بیاورید؟
2ــ انجام فعالیت نمونه: در این جا دانش آموزان به صورت گروهی با مشورت یکدیگر برای 
هرکدام از مفاهیم با توجه به آنچه از دروس گذشته آموخته اند سعی می کنند برای مفاهیم ارایه شده تعاریفی 
ف و تعریف دریافته اند برآنچه  ف، معرِّ را پیشنهاد کنند. در این جا معلم باید آنچه از اصطالحات معرَّ
انجام می دهند منطبق گرداند. این نکته قابل ذکر است که اگر دانش آموزان فقط به اعراض پرداختند 
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یا به مواردی نامربوط برای تعریف پرداختند نباید به آن ها اشکال گرفت. زیرا روشن گری هایی که معلم 
می نماید و هر بار از گروهی در خصوص اشتباهات گروه دیگر پرسش می کند می تواند دانش آموزان را 

به پاسخ صحیح رهنمون گرداند. در مراحل بعد می توانیم از هر اشتباه نتیجٔه صحیح را اخذ نماییم.
3ــ تبیین معیارهای تعریف به حدتام: در این مرحله از دانش آموزان سؤال می کنیم تفاوت 

این دو تعریف در چیست ؟
                   انسان:

الف(  جسم نامی ناطق    ب(  حیوان ناطق 
سؤال: کدام تعریف همٔه ذاتیات انسان را در بر گرفته؟

وقتی به جدول اجناس و فصول توجه شود چگونه این ذاتیات در دو تعریف مرتب گردیده؟
الف(  جنس بعید + فصل       ب(  جنس قریب + فصل 

این سؤاالت دانش آموزان  به  پاسخ  بر نگرفته است؟ در  تعریف »الف« همٔه ذاتیات را در  چرا 
ف را در بر گرفته است. تعریف به حد تام آنچه  ف در گزینه »ب« همٔه ذاتیات معرَّ متوجه می شوند که معرَّ
را نام انسان به اجمال بر آن داللت دارد به تفصیل بیان می کند. اگر خوب دقت کنیم در مفهوم حیوان 
همان طور که قبالً ذکر کردیم مفاهیم جوهر، جسم نامی، حساس و … مندرج است و وقتی همٔه آن ها 
به فصل انسان یعنی ناطقیت ضمیمه می گردد می تواند بیان گر نوع انسان باشد. در این تعریف همٔه افراد 
و مصادیق انسانی محدود به همین تعریف گردیده اند به همین دلیل این حّد، حّدتام نامیده شده است. 
تعریف به حّد، اساسی ترین نوع تعریف است و هدف از آن بیان حقیقت شیء که شامل همٔه ذاتیات آن 

می شود، می باشد.
لحاظ  به  فقط  نه  دو  می آیند.این  به حساب  و محدود  ترتیب حد  به  ف  معرَّ و  ف  معرِّ این جا  در 

مصداق برابر هستند بلکه از نظر مفهوم نیز برابرند. از دانش آموزان سؤال می کنیم:
ــ آیا افرادی که در مورد آن ها حیوان ناطق صادق است، دقیقاً همان افرادی هستند که در مورد 

آن ها انسان صادق است؟
ــ آیا تعریف »الف« از انسان نیز به همین شکل است؟

ــ آیا ویژگی های ذاتی و مفاهیم ذاتی که لفظ انسان به اجمال بر آن ها داللت می کند همان است 
که به تفصیل عبارت حیوان ناطق بر آن ها داللت می کند؟

در تعریف »الف« می توان ادعای 3 را طرح نمود. در این جا دانش آموزان متوجه می گردند که 
حّد تام چه ویژگی هایی دارد. 
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4ــ تبیین معیارهای تعریف به حدناقص و ارایه نمونه هایی برای آن: در این مرحله معلم 
از دانش آموزان می خواهد تا تفاوت تعاریف زیر را از انسان مشخص نمایند:

انسان:
1ــ جسم ناطق

2ــ جسم نامی ناطق 
3ــ  جوهر ناطق 

ــ اجناسی که در این تعاریف به کار برده می شود آیا برای انسان جنس قریب محسوب می شوند 
یا جنس بعید ؟ 

ــ چرا بعضی مواقع ناچار از به کار بردن جنس بعید هستیم ؟ 
ــ جنس قریب اورانیوم چیست ؟ 

ــ فصل آن چیست ؟ 
به جنس قریب  بتوان  نیست که  انسانی آن گونه  بودن معرفت  به دالیل محدود  از امور  بعضی 
آن ها علم پیدا کرد؛ پس باید به همان جنس بعید اکتفا کرد به شرط آن که بتوان فصل آن را به درستی 

بیان نمود.
اگر فصل به خوبی بیان شود می تواند تا حدودی جنس قریب را برای ما مشخص گرداند، اما 
کسی که منطق می خواند، باید بداند که اگر تعریفی ارایه گردید که حد ناقص محسوب می شود به این 
ف را بیان نماید؛ پیداست که تعریف انسان به جسم ناطق  معنی است که توانسته تا حدودی ذاتیات معرَّ
ف به لحاظ مفهوم در حدناقص  نمی تواند مفهوم انسان را به طور کامل منعکس گرداند؛ بنابراین معرِّ
ف نیست؛ زیرا تنها بعضی از اجزای مفهوم آن را دارد. اما به لحاظ مصداق برابر  مساوی و برابر معرَّ
است. مفهوم حیوان در حّد تام برای تعریف انسان داّل بر ذاتیاتی است که جسم و جوهر نمی توانند 

آن ها رامورد اشاره قرار دهند.
ف ارایه کند  حّد ناقص بر خالف حّد تام که می توانست یک صورت ذهنی کامل و مطابق با معرَّ

ف را از بقیه اشیاء متمایز گرداند .  ف به ما بدهد اما می تواند معرَّ نمی تواند تصوری کامل از معرَّ
وقتی ما از جسم یا جوهر یا نامی بودن برای انسان استفاده می کنیم واضح است که حساس و 
متحرک باالراده بودن آن را نادیده انگاشتیم و به همین دلیل است که بخشی از ذاتیات انسان در تعریف 
مذکور نیست، این قسم از حد را ناقص نامیده اند. به طور خالصه تعریف مورد بحث چون براساس 
فصل قریب انجام گرفته و محدودٔه مصادیق را مشخص و محدود نموده حّد نام گرفته اما چون همٔه 
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ذاتیات انسان در آن آورده نشده ناقص خوانده می شود.
5  ــ تبیین معیارهای تعریف به رسم تام: گاهی مواقع پیدا کردن فصل برای بعضی از امور 
که بتواند همٔه افراد آن مفهوم یا ماهیت را در برگیرد بسیاردشواراست. برای مثال فصل ملک یا فرشته 
چیست؟ فصل آب،که صرفاً آب را از همٔه چیزهای دیگری که همانند آن است چیست؟ فصل رایانه 
چیست؟ در چنین مواقعی شاید ما بتوانیم فقط بعضی از اعراض خاص را برای آن ماهیت یا مفهوم 

ذکر نماییم.
بیابند؛  بیانگر فصل یک چیز است،  که  را  ذاتی  مفاهیم  بتوانند  تا  می کنند  بسیار سعی  عالمان 
ولی در اکثر مواقع از پیدا نمودن چنین مفهوم ذاتی که بیانگر فصل باشد عاجزند؛ به همین دلیل سعی 
می کنند به خصوصیاتی بپردازند که اگر چه جزو مفاهیم بیرونی است ولی حداقل می تواند آن چیز را از 
ف از امور دیگر است و این  چیزهای دیگر متمایز سازد. به عبارتی دیگر تنها فایده رسم جداسازی معرَّ
جداسازی نیز عرضی است و ذاتی نمی باشد. از دانش آموزان می خواهیم به تعاریف زیر توجه کنند:

انسان: حیوان ضاحک                                 
مثلث: شکلی که دارای سه زاویه است

انسان: حیوان صنعتگر
چهار: عددی که چون در خود ضرب کنیم شانزده می شود یا عددی که از ضرب دو در دو 

حاصل می شود. 
در این تعاریف چه چیز مشترک است؟ با توجه به کلی وذاتی پاسخ دهید. 

به جای فصل از مفاهیمی استفاده شده که  تعاریف از جنس قریب استفاده شده ولی  در همٔه 
ف ها به حساب می آیند. ضاحک و صنعتگر بودن انسان، سه  ف ها نیستند اما عرض خاص معرَّ ذاتی معرَّ
ف های خود  زاویه برای مثلث، ضرب در خود و ضرب دو در دو برای چهار همه مفاهیم عرضی معرَّ

هستند . 
پس رسم تام تعریفی است که از جنس قریب و یکی از اعراض خاص حاصل می آید. از آنجا که 

این تعریف هم ذاتی وهم عرضی را در بردارد تام نامیده شده است .
6  ــ تبیین معیارهای تعریف به رسم ناقص: به تعاریف زیر توجه کنید وتفاوت آن را با حد 

تام بیان نمایید )خطاب به دانش آموزان (:
انسان: جسم ضاحک

  چهار: کمی که چون در خود ضرب شود شانزده می شود. 
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کم برای عدد و جسم برای انسان هر دو از اجناس بعید به حساب می آیند. شاید همیشه برای 
ما مقدور نباشد که جنس قریبی را برای ماهیتی یا مفهومی پیدا نماییم. به همین جهت باید به یکی از 
اجناس بعید آن اکتفا کنیم. ولی در تعریف به رسم کوشش بر آن است که از اعراض خاصه چیزی را 

پیدا نماییم که: 
ف را از امور دیگر جدا سازد.  1ــ بتواند معرَّ

ف ) نه در مفهوم( مساوی باشد.  2ــ بتواند در مصداق با معرَّ
ف تنها به التزام باشد.  3ــ مفهوم و داللتش بر معرَّ

7ــ مقایسه و تطبیق تعاریف درفعالیت نمونه براساس اقسام چهارگانه تعریف و پاسخ 
مناسب به فعالیت تطبیق: در این مرحله دانش آموزان تعاریفی را که خود انجام داده اند با معیار هایی 
که در تعاریف چهارگانه به دست آورده شده مقایسه و تطبیق می نمایند. از هر گروه می خواهیم تا پاسخ 
خود را بر روی تابلو بنویسند. اگر گروه ها در بعضی موارد اختالف داشته باشند با سؤاالتی که معلم 
از مخالفان یک تعریف می پرسد، می خواهد که دالیل خود را ذکر نمایند و دیگران در خصوص دالیل 

آن ها نظر بدهند تا برای هر مورد به کمک دانش آموزان به پاسخ مناسب و صحیح دست پیدا کنیم.
8  ــ تبیین دالیل قوی تر بودن تعریف به حد نسبت به تعریف به رسم: این مرحله با سؤالی 

شروع می شود:
چرا تعریف به حد قوی تر از تعریف به رسم و تعریف تام قوی تر از ناقص است؟

مقصود اصلی از تعریف دو چیز است:
ف تا بتوانیم یک تصویر و مفهوم روشن در ذهن داشته باشیم؛ 1ــ تصور حقیقت و ذات معرَّ

2ــ جدا سازی کامل آن مفهوم یا ماهیت از امور دیگر .
 پیداست که این دو مقصود فقط در حد می تواند بدست آید نه در رسم؛ بنابراین تعریف به حد 
قوی تر از تعریف به رسم است. از آنجا که در رسم تام جنس قریب که نماینده بیشترین ذاتیات در یک 

ماهیت می باشد ارایه شده پس رسم تام نیز از رسم ناقص قوی تر می باشد. 
الفاظ  مفاهیم  ایضاح  لفظی،  تعریف  از  هدف  حقیقی:  وتعریف  اسم  بین شرح  تمییز  9ــ 
است، به همین جهت سعی می شود که برای یک مفهوم از مفهومی روشن تر استفاده گردد. در تعریف 
لفظی ما فقط میان یک لفظ و مفهوم و مدلول آن رابطه برقرار می کنیم اما از این که بتوانیم با این نوع 

تعریف ذاتیات و حوزهٔ مصادیق معرف را مشخص کنیم ناتوان هستیم.
بعضی مواقع برای آنکه بتوانیم تعریف به حد یا به رسم داشته باشیم ابتدا باید معنای دقیق لفظ 
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برای ما آشکار گردد. برای مثال آخشیچ که تعریف لفظی آن عنصر است یاعنقا به معنای سیمرغ. چون 
این شرح از اسم و لفظ است لذا چنین تعاریفی، لفظی و اسمی خوانده می شوند.

10ــ توضیح درخصوص امور تعریف ناپذیر: مفاهیمی وجود دارد که برای ما امکان این 
که بتوانیم جنس یا فصل برای آن ها تعیین کنیم وجود ندارد در واقع این مفاهیم غیر ماهوی هستند.

همان طور که در درس آورده شده تصورات مربوط به رنگ ها، طعم ها، تصور سردی و گرمی، 
و ترس فقط از راه حواس برای انسان ها قابل حصول است؛ در نتیجه این گونه تصورات حسی را که 

نمی توان از طریق تعریف در ذهن کسی که فاقد آن است ایجاد کرد غیر ماهوی گویند. 
گروه دیگری از تصورات مانند وجود، وجوب، امکان و حکم، مستغنی از تعریفند و در این نوع 

موارد با تعریف لفظی شخص را متنبه می گردانند.
11ــ توجه و آگاهی به وظیفهٴ منطق درتعریف: با تکمیل شدن مباحث تعریف در آخر باید 
بر این نکته تأکید کرد که هدف دروس مربوط به تعریف در منطق، آشنایی با قواعد تعریف و تشخیص 
عدم رعایت معیار های تعاریف چهار گانه است. اما برای تعریف در هر علمی نیاز به تخصص ویژه در 
آن علم هست که بر اساس مفاهیم آن علم بتوانیم مفاهیم ذاتی و عرضی را تشخیص دهیم. براساس 
ف  معرَّ به  نسبت  ابتدا  باید  هم  امر  همین  در  ولی  نماییم  می توانیم مشخص  را  تعریف  ما عیوب  منطق 
ف شرایط اجمالی حقیقی را بر آورده کرده است یا  شناختی اجمالی داشته باشیم تا مالحظه کنیم آیا معرِّ
خیر. از آن گذشته در هر علم بعضی از امور غیر قابل تعریف هستند و از آن ها به عنوان مبناهای اصلی 

در روشن سازی امور استفاده می کنند، پس منطق به ما کمک می کند:
1ــ  قواعد تعریف را بشناسیم. 

2ــ معیار های تعاریف چهار گانه راتشخیص دهیم. 
3ــ  میزان دقیق بودن تعریف را بسنجیم. 

4ــ امور غیر قابل تعریف را دریابیم .
دهدکه  توضیح  باید  معلم  مرحله  دراین  تعریف:  تذکرارسطودرخصوص  توضیح  12ــ 
ارسطو به عنوان تدوین کنندٔه منطق، قواعد تعریف و اقسام تعریف راکشف و تدوین نموده است.ذهن 
همٔه انسان ها ناچار از تعریف است و تعریف به عنوان قسمتی از تفکر همیشه با انسان همراه است. 
خودگونه ای  دیگران  سخنان  فهم  درواقع  نیست؛  ازتعریف  نیزبی نیاز  دیگران   کلمات  فهم  در  آدمی 
ازتفکر است که مرتب با مسألٔه تعریف روبروست. ارسطو به خوبی به شرایط تعریف پی برده است و به 
همین جهت تأکیدکرده که هر کدام از انواع تعریف چه به حد وچه به رسم باید شرایط تعریف و قواعدی 
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که در دروس اولیه متذکر شدیم را رعایت نماید.

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری 
موارد زیر برای ارزشیابی پیشنهاد می شود :

 1ــ  توانایی تبیین تعریف  
2ــ  انجام فعالیت نمونه 

3ــ توانایی تبیین معیار های تعریف به حد تام وناقص 
4ــ بیان و توضیح ویژگی های تعریف به حد 

5  ــ توانایی تبیین معیار های تعریف به رسم تام و ناقص 
6 ــ توضیح ویژگی های تعریف به رسم و تفاوت آن ها با حد 

7ــ پاسخ مناسب به مقایسه و تطبیق تعاریف در فعالیت نمونه 
8  ــ توضیح در مورد برتری تعریف به حد بر رسم 

9ــ بیان و توضیح شرح اسم و تفاوت آن با تعریف حقیقی 
10ــ توضیح در مورد امور تعریف ناپذیر و مشخص کردن بعضی از امور تعریف ناپذیر 

تأکید ارسطو در رعایت قواعد و  بیان  تبیین و توضیح نقش ارسطو در اقسام تعریف و  11ــ 
شرایط تعریف 

12ــ همکاری و مشارکت ضمن تدریس 

قسمت سوم : تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم
در دروس قبل اهم دانستنی های معلم برای بحث تعریف ارایه شده است، در این قسمت الزم 
ف است اشعار  ف، و معرِّ است معلمان نسبت به تکمیل اولین موضوع منطق که مربوط به تعریف، معرَّ
داشته و در خصوص انواع تعریف آگاهی داشته باشند. اهل منطق جدای از اقسام چهار گانٔه تعریف، 
تعریف به خاصٔه مرکبه و شرح االسم را نیز از اقسام تعریف به حساب می آورند. خاصٔه مرکبه تعریفی 
ف داشته باشد به کار می رود. برای مثال در  است که در آن چند کلی که مجموع آن ها اختصاص به معرَّ
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تعریف خفاش آورده اند:»پرواز کنندهٔ زاینده«  این دو خصوصیت، یعنی پرواز کنندٔه زاینده بر روی هم 
از خصوصیات خفاش است. در واقع بسیاری از تعاریف در علوم طبیعی از سنخ همین خاصٔه مرکبه 
ف ممکن است صرفاً از ترکیبات کلیات عرضی به وجود آید؛ این ترکیب و اجتماع  است. به عبارتی معرِّ
می تواند از عرض عام وخاص باشد ولی اجتماع آن ها خود خصوصیتی را ایجاد می کند که می تواند 
موجب تمییز شیء از اشیاء دیگر شود. برای مثال انسان را به »راست قامت  ضاحک« تعریف می کنند. 
باید توجه داشت که مفهومی که از ترکیب و اجتماع این مفاهیم بیرونی وعرضی به دست می آید باید به 
ف مساوی باشند. همان طور که در تعریف خفاش ذکر شد:»پرواز کنندهٔ  زاینده«.  لحاظ مصداق با معرَّ
» پرواز کننده« و »زاینده« چون نسبت به خفاش سنجیده شوند عرض عامند، لیکن از ترکیب این دو 
کلی عرضی، کلی دیگری پدید می آید که فقط بر مصادیق و افراد کلی خفاش صادق است یا آن هایی که 

افراد خفاش به حساب می آیند.

ب( منابع
1ــ مبانی منطق، محمدعلی اژه ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

2ــ منطق کاربردی، علی اصغرخندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم ودانش آموز

غالمرضا  پاورقی  با  شیروانی  علی  ترجمه  مظفر،  محمدرضا  عالمه  منطق،  4ــ 
فیاضی ومحسن غرویان، انتشارات دارالعلم قم، برای معلم
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پاسخ تمرینات و فعالیت های درس پنجم :
انجام نمونه:

قطع  را  دیگر  هم  یابند  امتداد  قدر  هر  که  هستند  خطی  دو  موازی:  خط  1ــ 
نمی کنند.)تعریف اعتباری است نه حقیقی منطقی(

2ــ جسم: جوهر قابل ابعاد سه گانه )حد تام(
3ــ گیاه: جسم نامی )حد تام(

4ــ قلم: جسمی که می توان با آن بر روی شیء متناسب با آن )مثل کاغذ و…( 
نوشت. )رسم ناقص(

)رسم  است.  هم  بر  عمود  مساوی  ضلع  چهار  دارای  که  شکلی  مربع:  5   ــ 
ناقص(

تمرین:
1ــ الف( این تعریف از نوع رسم ناقص است »مقدار پیوسته« برای مثلث جنس 

بعید است و »مجموع زوایای آن  °180 است« برای مثلث عرض خاص است.
ب( این تعریف دارای اشکال است زیرا مانع اغیار نیست »توانایی راه رفتن« در 
حیواناتی شبیه اسب و گربه نیز وجود دارد. این تعریف برای انسان، چنین حیواناتی را 

از تعریف خارج نمی کند.
ـ  الف( کتاب: جسمی است متشکل از صفحاتی که روی آن ها مطالبی نوشته  2ـ

شده است.
ب( مربع: شکل چهار ضلعی مساوی عمود برهم. تعریف از نوع رسم تام است.

ج( انسان: حیوان ناطق ) حد تام( جوهر ابزار ساز )رسم ناقص(.
د( آب: مایع بی رنگ و بی بو و بی مزه. تعریف از نوع رسم تام است. 

هـ( خورشید: سیاره ای نورانی که سیاره مرکزی هر منظومه به شمار می رود.
تعریف از نوع رسم تام است.

ـ الف( تعریف مثلث ازنوع حد تام 3ـ
ب( تعریف عدد 4، ازنوع رسم تام

ج( تعریف حیوان از نوع حد ناقص
د( تعریف انسان از نوع رسم ناقص
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جایگاه قضیه در استدالل 

قسمت اول: کلیات 

الف(  هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با قضیه و نقش آن در استدالل 

2ــ هدف های آموزشی 
ــ شناخت قضیه و انواع آن 

ــ تبیین معیار های قضیه در تمییز از انواع جمالت 
ــ توانایی تفکیک قضایای حملی از قضایای شرطی 

ــ شناخت اجزای قضیه حملی و شرطی 
ــ آشنایی با ساختار قضایای شرطی و حملی که ترتیب اولیه آن ها تغییر کرده 

ــ تبیین قضایای حملی و شرطی بر اساس محتوا 

ب( پیش دانسته ها
پیش دانسته های این درس بحث تصور و تصدیق را در برمی گیرد. 

ج( ارتباط با درس قبل 
این درس با توجه به مبحث تصدیق در درس دوم به بحث در خصوص احکام قضایا می پردازد 
تا یکی دیگر از موضوعات منطق یعنی حجت یا استدالل را تبیین نماید. در درس قبل مبحث تعریف در 
منطق ارایه گردید. در این جا نقش قضایا نیز در تعریف هم مورد لحاظ قرار می گیرد؛ زیرا بسیاری از 

تعاریف می توانند به عنوان مقدمه های قیاس به كار برده شوند.  

درس ششم
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د( اصطالحات علمی 
1ــ قضیه ؛گفتاری است که می توان آن را به صدق یا کذب متصف ساخت. 

2ــ استدالل؛ الف(  مجموعه ای از قضایا که توسط آن ها بتوان به قضیه ای جدید دست یافت و 
از آن جا که تألیف کردن و فراهم کردن آن برای داللت بر مطلوب است استدالل نامیده می شود.

ب( استدالل به تصدیقات معلومی گفته می شود که به تصدیقی جدید منتهی می شود. 
3ــ ماده و صورت؛ ماده هر قضیه محتوای آن را تشكیل می دهد و صورت به ترتیب مفاهیم و 

نسبت آن ها می پردازد. 
4ــ قضیه حملی؛ قضیه ای که در آن به ثبوت  چیزی برای چیزی یا نفی چیزی از چیزی حکم 

شده است )قضیه ای كه درآن چیزی را بدون هیچ شرطی ،به چیز دیگر اسناد داده باشند(.
5  ــ قضیه شرطی؛ الف(  قضیه ای که در آن حکم به وجود یا عدم وجود نسبتی میان یک قضیه 

و قضیٔه دیگر شده است.
ب( قضیه ای كه  در آن حکم به ثبوت یا سلب نسبتی کرده باشیم به شرط تحقق نسبتی دیگر. 

ج( قضیه ای که در آن به اتصال میان دو نسبت یا به انفصال میان آن ها یا سلب این اتصال یا 
انفصال حکم شود. 

ه ـ( محور های اصلی درس
تصدیقات  و  دهد  تشکیل  استدالل  بتواند  که  دارد  اهمیت  منطق  در  آن جهت  از  تصدیق  1ــ 

مجهول را برای ما معلوم نماید. 
2ــ انسان برای رسیدن به نتایج جدید وپیشرفت فکر خود نیازمند به استدالل است. 

3ــ ظهور تصدیقات ذهنی انسان، به صورت قضیه بر دیگران نمودار می گردد. 
4ــ قضایا دارای احکامی است که شناختن این احکام انسان را از لغزش ها و مغالطه ها مصون 

می دارد. 
5  ــ قضایا دارای اقسام حملی و شرطی است. 

محتوا  لحاظ  به  ولی  نداشته  شرطی  یا  حملی  می توانند صورت  و شرطی  قضایای حملی  6  ــ 
شرطی و حملی باشند.
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قسمت دوم : سازماندهی فعالیت یاددهی ــ یادگیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
از آن جا که در علم منطق هر گونه استنتاج مبتنی است بر صورت منطقی قضیه یا قضایایی که در 
استنتاج به عنوان مقدمه به کار می روند، و قضایا بر اساس نسبتی كه بینشان برقرار است نشان می دهند 
چگونه باعث نتیجه گیری در خصوص قضیه دیگر می شوند می توان سؤاالتی را طرح نمود كه نشان 

دهد صورت منطقی قضایا چگونه می تواند باعث لغزش در فکر گردد: 
 هر انسانی ناطق است       هر ناطقی عاقل است   بنابراین …

هر یخی از آب است        هرآبی مایع است      بنابراین …
بعضی انسان ها كافرند    بعضی انسان ها مسلمانند    بنابراین بعضی مسلمانان كافرند

از دانش آموزان سؤال می کنیم چرا نتیجٔه این استدالل ها غلط است، آیا محتوایی که در هر یک 
از مقدمه ها به کار رفته است درست نیست؟  اگر درست است پس چرا نتایج غلطی را به بار آورده اند؟ 
با این پرسش ها دانش آموزان متوجه می گردند که بسیاری از نتایج غلطی که افراد می گیرند به 
دلیل نداشتن شرایط صحیح استدالل و احکام و قواعد قضایا است. به همین دلیل این درس به اضافه 
دروس بعدی به دنبال آن است که قواعد و احکام قضایا و شرایط صحیح برای استدالل را شرح دهد و 
نشان دهد که ما با انواع استدالل در زندگی خود با مردم ارتباط برقرار می کنیم و مواقعی که بعضی از 

این قواعد را مورد غفلت قرار می دهیم موجب سوء تفاهمات بسیار می گردد. 
می توان از دانش آموزان سؤال کرد چرا بعضی انسان ها در آخرت سعادتمند نیستند؟ )در پاسخ 
دانش آموزان از استدالل هایی استفاده می کنند که بعضاً برخی از مقدمات آن را حذف می کنند( چون 
اعمال خوب در دنیا انجام نداده اند پس به عبارتی: هرکس در دنیا اعمال خوب انجام ندهد سعادتمند 
نمی شود، علی اعمال خوب در دنیا انجام نداده است؛ پس علی سعادتمند نمی شود. علی دارای عمل 

نیک نیست، هر کس دارای عمل نیک نیست سعادتمند نیست؛ پس علی سعادتمند نیست.
آغاز  استدالل  و  قضیه  در خصوص  را  بحث خود  تواند  می  معلم  این سؤاالت  طرح  از  پس 

نماید.

ب( مراحل تدریس
1ــ تبیین رابطٔه قضیه با استدالل



124

2ــ شناخت اهمیت استدالل در زندگی
3ــ انجام فعالیت نمونه

4ــ آگاهی به تعریف قضیه و رابطٔه آن با تصدیق
5  ــ نمادگذاری حروفی قضایا
6 ــ انجام فعالیت دسته بندی

7ــ توضیح اقسام قضیه
8  ــ تبیین ساختار قضایای حملی و شرطی

9ــ  تبیین قضایای حملی و شرطی بر اساس محتوا
10ــ انجام فعالیت تشخیص

یا  تغییر کرده  با ساختار قضایای شرطی و حملی که ترتیب اولیه و طبیعی آن ها  11ــ  آشنایی 
دارای ترتیب طبیعی در زبان معمولی نیستند.

1ــ تبیین رابطهٴ قضیه با استدالل: هر استداللی مركب از قضایاست پس در این مرحله 
بنابر  بدانند اعتبار هر استدالل  این كه  با رابطٔه قضیه و استدالل آشنا گردند و هم  باید  دانش آموزان 
قواعدی است كه حاكم بر این قضایاست. معلم می تواند از قضایایی كه به نتیجه ای منجر می شوند،   
بدون ذكر نتیجه و یا آوردن نتیجه با حذف یكی از مقدمات نقش قضیه و رابطٔه آن را با استدالل مشخص 

سازد. از دانش آموزان می خواهیم به صورت گروهی  جدول زیر را تكمیل نمایند:

نتیجهمقدمهمقدمه

پس جیوه رساناست……1ــ جیوه فلز است

2ــ هر مؤمن اهل عمل صالح رستگار 
است

پس …هر رستگاری دوستدار خداوند است

قبول  بخواند  درس  علی  اگر  3ــ 
می شود

پس …علی قبول شده است

پس …علی در تهران است4ــ یا علی تهران است یا در اصفهان
   

پس از تکمیل جدول، معلم استدالل شماره سه را به نقد می کشد تا دانش آموزان متوجه شوند با 
توجه به قواعد استدالل نمی توان از شماره سه نتیجه ای را که آن ها به دست آورده اند، به دست آورد.
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2ــ شناخت اهمیت استدالل در زندگی: در این مرحله دانش آموزان باید بدانند که استدالل 
یکی از مهارت های ذهنی است که به ما در حل و فصل امور زندگی کمک می کند. وکسی که در این 
مهارت ضعیف است با مشکالت و مسایل بسیاری روبروست. بسیاری از سؤاالت امتحانی با چرا آغاز 
می شود و از ما استدالل طلب می کند و ما خواه ناخواه استدالل هایی را برای پاسخ به کار می بریم؛ اما 
بعضی مواقع به دلیل نا آگاهی به قواعد آن اشتباهاتی را مرتکب می شویم و در پاسخ به سؤال به بیراهه 

می رویم. 
چرا خداوند نمی تواند شریک داشته باشد؟ چراپیامبر باید راستگو باشد؟ چرا خداوند معجزات 
خود را در دست پیامبران قرار می دهد؟ چرا پیامبران باید معجزه داشته باشند؟ چرا جیوه هادی الکتریسته 

است ؟
چرا جهان دچار بحران اقتصادی شده است ؟

چرا نماز واجب است ؟
چرا سیگار مضر است ؟

برای پاسخ به سؤاالت فوق انواع استدالل ها به کار می رود و برای آن که بتوان به این سؤاالت 
چنان پاسخ داد که افراد سؤال کننده را قانع کند و برای خودما پاسخ را واضح  و یقینی گرداند، نیاز 
داریم تا قواعدحاکم بر استدالل را به خوبی بشناسیم. از دانش آموزان می خواهیم که هر گروه به یک 

سؤال پاسخ دهد.
3ــ انجام فعالیت نمونه: در این قسمت معلم می تواند پس از انجام فعالیت شماره 2 یعنی 

پاسخ به سؤاالت فوق از هر گروه بخواهد دالیل پاسخ های افراد گروه مقابل را نقد و بررسی كنند.
4ــ آگاهی به تعریف قضیه و رابطهٴ آن با تصدیق: تصدیق به معنای حكم ذهن به وجود 
نسبت میان دو چیز یا بیش تر است، وقتی این حكم ذهنی را بخواهیم بر زبان جاری كنیم یا به صورت 
شفاهی بیان نماییم باید آن را به صورت جملٔه خبری یا قضیه ارایه دهیم. آنچه در گفتار مكتوب یا ملفوظ 
بیان می شود می تواند صورت جملٔه خبری یا قضیه را به خود بگیرد. به عبارتی ما تصدیقات ذهنی خود 
را در قالب جملٔه خبری و قضیه ارایه می دهیم. تصدیق با جملٔه خبری و قضیه متفاوت است و تصدیق 
با آن دو همیشه مصداق مشترک ندارند؛ زیرا می توان حالتی را تصور كرد كه یک تصدیق در قالب دو 
یا چند جمله و قضیه بیان شود)تصدیق یكی ولی قضیه و جمله چندتا( مانند: حسن از علی كوچک تر 
است، علی از حسن بزرگ تر است در این جا ذهن فقط به نسبت بین حسن و علی حكم كرده اما این 

تصدیق واحد ذهنی می تواند با دو جمله یا قضیه بیان شود.
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از طرفی می توان ازجمله یا قضیه ای واحد دو یا چند تصدیق را دریافت نمود:
1ــ امشب صدای تیشه، از بیستون نیامد            شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد

2ــ نانوا هم جوش شیرین می زند، بینوا فرهاد 
3ــ آن یكی شیر است آدم می خورد.    

در جمالت باال با جمله های واحدی روبرو هستیم كه می تواند تصدیقات متعدد داشته باشد.
صدق و كذب اوالً و بالذات از جملٔه توصیفات تصدیق هستند و ثانیاً و بالعرض به جمله خبری 

و قضیه نسبت داده می شوند.
4ــ جانشین کردن نمادها به جای اسامی، مفاهیم و گزاره ها 

از آن جا که دانش آموزان در این درس و درس های دیگر به جای مفاهیم از حروف فارسی 
استفاده می کنند و به دلیل این که مٔولف محترم می خواهد دانش آموزان به صوری بودن این منطق بیشتر 
پی ببرند؛ بنابراین الزم است در این قسمت یاد بگیرند که می توان ازحروف هم به جای مفاهیم یا قضایا 
استفاده نمود به شرطی که ارتباط آن ها )مفاهیم با یکدیگر و قضایا با یکدیگر(بر اساس صورت های مورد 

نظر در منطق حفظ گردد. 
به مراحل زیر برای جانشین کردن حروف توجه نمایید: 

هر جیوه ای فلز است  ــ    هر فلزی رسانا است ــ پس جیوه رسانا است. 
ـ  هر مسلمانی دوستدار خداوند  ـ هر موحدی دوستدار خداوند است ـ  هر مسلمانی موحد استـ 

است. 
اگر حسن درس  بخواند قبول می شود ــ  حسن درس می خواند ــ پس حسن قبول می شود. 

خانٔه ما هم حیاط دارد و هم اتاق پس خانٔه ما حیات دارد. 
در استدالل 1و 2 محتواهای متفاوتی وجود دارد، اما در آن ها نسبت هایی وجود دارد که در هر 
دو یکسان است و همین نسبت های بین مفاهیم و قضایا باعث نتیجه شده است. معانی بعضی از كلمات 
در استدالل های فوق یكسان است مثل »هر«، »است«، »پس «، »اگر«، »آنگاه« و»یا « ؛ اما بقیه، معانی 
خود را با توجه به جمله و قضیه دارا می شوند. حال کلمات دارای معانی ثابت را حفظ می کنیم و به 

جای مفاهیم و قضایا از حروف استفاده می کنیم: 
هر الف    ب   است      هر  ب       ج  است       پس هر الف        ج    است

    جیوه   فلز                    فلز   رسانا                         جیوه    رسانا



127

»الف« جا نگهدار »جیوه« و »ب« جا نگهدار »فلز« و »ج« جا نگهدار رسانا است. استدال ل دوم 
را هم با همین حروف می توان بازنویسی کرد. از دانش آموزان می خواهیم استدالل دوم را بازنویسی 
کنند و با نماد گذاری متوجه گردند چیزی در این دو استدالل وجود دارد که یکسان است. )از آن جا 
که صورت و ماده در درس های بعدی ارایه می شود در این جا فقط مقدمه ای را برای فهم دانش آموزان 
به دلیل آنکه از حروف استفاده کنیم می آوریم(  همین یکسانی در واقع نسبت هایی است که بین مفاهیم 
برقرار است و ما همین نسبت را می توانیم با جا نگهدار آن ها که حروف باشند نمایش دهیم پس از آن، 
دیگر هر مفهومی که به جای این حروف به گونه ای یکسان قرار می گیرد دارای استداللی معتبر هستند؛  
اما امکان دارد که این استدالل نتیجٔه درستی نداشته باشد و نتیجه كاذب باشد؛ البته باید توجه داشت 
این  و  را  نتایج  و  نادرستی محتوای قضایا  و  نه درستی  می کند  را سنجش  استدالل  اعتبار  منطق  که 

نمادگذاری به بهترین وجه این مقصود و هدف منطق را نشان می دهد. 
»اگر الف آنگاه ب« در این جا برخالف استدالل های 1و 2  كه با نسبت مفاهیم سر وکار داشتیم 
)و در واقع در منطق همین نسبت هاست که دارای اهمیت است( با کوچک ترین واحد نسبتی که سر   وکار 
داریم جمالت و قضایا است به همین دلیل می توانیم به جای یک قضیه از یک نماد حروفی استفاده کنیم 

)این قسمت در درس بعدی توضیح داده خواهد شد(.
5  ــ انجام فعالیت دسته بندی: از دانش آموزان می خواهیم که با توضیحات داده شده برای 
آنکه مهارت خود را در استدالل ارزیابی کنند این فعالیت را انجام دهند. پس از آن از دانش آموزان 
دیگر می خواهیم در خصوص استدالل های هر یک قضاوت کنند و دیگران هم قضاوت هر کدام را 
مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند؛ آنگاه متوجه می شوند که در تمامی فعالیت های کنونی شان با استدالل 
سر       و کار دارند. این مرحله برای آن که کاربرد استدالل را در زندگی آن ها نشان دهد و بتواند مفاهیم 

تعلیمی را تعمیق بخشد و مهارت مربوط به استدالل را باال ببرد بسیار مناسب است. 
در این فعالیت دانش آموزان آنچه دربارٔه تصدیق و قضیه یاد گرفته اند در این جا به کار می بندند، 
این امر باعث تعمیق نکات علمی و فهم دقیق تر، نسبت به قضیه می گردد. در این قسمت باید معلم از 
این فعالیت را در صفحه ای انجام دهند، سپس معلم کسانی که پاسخشان  دانش آموزان بخواهد که 
همسان نیست در یک گروه قرار دهد به عبارتی هر چند نفری که پاسخشان یکی نیست تشکیل یک 
گروه می دهند و با یکدیگر در مورد اختالف شان بحث و گفتگو و تبادل نظر می کنند تا از این طریق به 
نتیجه ای واحد دست یابند؛ آنگاه معلم با مالحظٔه پاسخ گروه ها  اگر در آن ها اشتباهی وجود دارد برای 
گرو ه های دیگر طرح می کند و از مخالفان می خواهد دلیل بیاورند و دیگران هم دالیل آن ها را مورد 
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ارزیابی قرار می دهند . 
6ــ توضیح اقسام قضیه: دانش آموزان در این مرحله باید توانایی تمیز قضایای حملی را 
از شرطی پیدا کنند پس الزم است که ابتدا مثال هایی برای آن ها طرح گردد و سپس از آنان بخواهیم 

تفاوت های آن ها را بیان کنند. 
1ــ من معلم خود را خیلی دوست دارم. 

2ــ ایرانی ها دارای سابقٔه درخشان تاریخی هستند. 
3ــ ما انسان هایی عدالت خواه هستیم. 

4ــ اگر دست به دست هم دهیم آنگاه کشور ما به سرعت قله های پیشرفت را طی می کند. 
5  ــ اگر روزی چهار ساعت درس بخوانید آنگاه قبول می شوید. 

6  ــ حسن در خانه است یا حسن در مدرسه است. اگر حسن در مدرسه باشد در خانه نیست. 
تفاوت های مربوط را در یک طرف و آنچه به مباحث ما در این درس مربوط نیست در طرف 

دیگر قرار می دهیم.  
از این طریق با تفاوت های بیان شده به تعریف قضیٔه حملی و همچنین شرطی نزدیک  می شویم تا 

جایی که دانش آموزان خود تعریف قضیه شرطی و همچنین حملی را به دست آورند. 
7  ــ تبیین ساختار قضایای حملی و شرطی: در این مرحله با نماد گذاری همان قضایا از 
دانش آموزان می خواهیم که برای هر کدام از نمادها یک اسم پیدا کنند، برای مثال در دستور زبان از 
نهاد و گزاره و فعل و فاعل استفاده می کنند، ما هم بنا به نسبت های منطقی که بین آن ها برقرار است 

می خواهیم نام های مناسبی را پیدا کنیم. 
در این جا دانش آموزان اهمیت نمادگذاری را متوجه شده و خود می توانند فعالیت تشخیص را 
نمادگذاری کنند. البته بعضی از جمالت باید به شکل قضیه در بیایند تا بتوان از آن ها استفاده نمود، به 
همین دلیل مواردی را معلم ذکر می نماید و مواردی را هم برای تمرین به دانش آموزان می دهد. در این 

تمرین، جمالت خبری را می توان به صورت قضایای مرسوم در آورد. 
برای مثال الف         ب      است   من دوستدار معلم خود هستم. 

        
            من     دوستدار معلم خود  

بگیرد  به جای »ب« قرار  بگیرد موضوع، هر مفهومی که  به جای »الف« قرار  هر مفهومی که 
محمول و آن چه که رابطٔه بین این دو را بیان کند رابطه نام می گیرد. 
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قضایای شرطی را می توان مطابق قواعد پیشین نمادگذاری کرد: 
اگر علی درس بخواند آنگاه علی قبول می شود. 

اگر الف  آنگاه  ب 
در این جا »الف« و »ب« جا نگهدار قضیه هستند زیرا در منطق ارتباط بین این دو قضیه در 
قضایای شرطی دارای اهمیت است. می توان قضیه ای که بین اگر…… آنگاه قرار دارد مقدم خواند. 
آن چه در پی این مقدم می آید تالی نامیده می شود، به عبارتی شکل کلی قضیه های شرطی چنین است  

اگر )مقدم ( آنگاه )تالی( 
8 ــ تبیین قضایای حملی و شرطی بر اساس محتوا: به قضیٔه شرطی زیر توجه کنید: 

اگر ایران قهرمان کشتی شود آن گاه یک تیم آسیایی قهرمان کشتی خواهد شد. 
این عبارت که در زبان فارسی به عنوان یک جملٔه مرکب عنوان می شود با ادات اگر………

آنگاه ……متصل شده اند. 
در زبان فارسی راه های متعددی برای بیان یک جملٔه شرطی وجود دارد به عنوان نمونه: 

با فرض این که ایران قهرمان کشتی شود یک تیم آسیایی قهرمان کشتی خواهد شد. 
یک تیم آسیایی قهرمان کشتی خواهد شد اگر ایران قهرمان کشتی شود. 

یک تیم آسیایی قهرمان کشتی خواهد شد مشروط بر اینکه ایران قهرمان شود. 
در صورتی که ایران قهرمان شود یک تیم آسیایی قهرمان کشتی خواهد شد.

همه قضایای مذکور شرطی هستند اگر چه ادات اگر……آنگاه با آن ها همراه نگردد بلکه اگر 
محتوا، محتوای مشروط باشد این قضیه، قضیه شرطی محسوب می گردد. قضایای حملی به دلیل آنکه 

محتوای شرطی ندارند خیلی راحت قابل تشخیص می باشند. 
9ــ انجام فعالیت تشخیص:در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد که به صورت 
فردی این فعالیت را انجام دهند. پس از آن که دانش آموزان بر اساس توضیحاتی که در مرحله قبل 
ارایه کردیم این تمرین را بدرستی حل نمایند، معلوم می شود که کاربرد مربوط به اجزاء قضایا را خوب 
موضوع،  که  قضیه ای  به صورت  را  خبری  می خواهیم جمالت  آن ها  از  تمرین  این  در  اند.  فهمیده 

محمول و رابطه آن ها مشخص باشد در آورند. سپس از آن ها می پرسیم:
از آن  ابتدا موضوع سپس محمول و پس  به صورت طبیعی  به گونه ای است که  زبان فارسی 
رابطه ذکر می گردد؛ اما همیشه این ترتیب رعایت نمی شود. حال چگونه می توانیم قضایایی را که ترتیب 
موضوع و محمول آن ها تغییر کرده مرتب شان کنیم؟ پاسخ دانش آموزان باید به گونه ای با پرسش های 
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معلم دنبال گردد تا نکتٔه اول)درص34 كتاب( به دست آید. پرسش بعدی در این خصوص است چگونه 
می توان قضایای شرطی که دارای ادات شرطی اگر… آنگاه نیستند تشخیص داد؟ 

باز با پرسش های معلم باید پاسخ های دانش آموزان به گونه ای باشد که نکته دوم)درص35 كتاب( 
از پاسخ های آن ها به دست آید. 

در آخرین مرحله قضایایی را برای آن ها طرح می کنیم که دارای ترتیب طبیعی زبان نباشند و از 
آن ها می خواهیم که آن ها را به گونه ای طبیعی باز نویسی کرده و با حروف، رابطٔه مفاهیم در قضایای 
حملی و رابطٔه قضایا را در گزاره های شرطی مشخص نمایند و نیز بررسی کنند که آیا با این طریق آن ها 

در چه چیزهایی با هم یکسان اند؟

ج( ارزشیابی از میزان یادگیری    
موارد زیر برای ارزشیابی پیشنهاد می شود: 

1ــ توانایی تبیین رابطٔه قضیه با استدالل 
2ــ توانایی توضیح و بیان اهمیت استدالل در زندگی انسان 

3ــ پاسخ مناسب به فعالیت بیان نمونه 
4ــ توانایی تمییز قضیه از تصدیق و رابطٔه این دو با یکدیگر 

5  ــ توانایی نماد گذاری حروفی برای قضایای حملی و شرطی 
6ــ پاسخ صحیح به فعالیت دسته بندی 

7ــ توانایی تقسیم بندی قضایا و تبیین هر یک 
8  ــ توانایی تبیین ساختار قضایای حملی و شرطی 

9ــ انجام فعالیت تشخیص 
10ــ توانایی تبیین قضایای حملی و شرطی بر اساس محتوا 

11ــ توانایی مرتب کردن قضایای حملی و شرطی که دارای ترتیب طبیعی زبان نیستند. 
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قسمت سوم : تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم
جمالت خبری چه از نظر محتوا و چه از نظر شكل و صورت دارای اقسام گوناگونی هستند 
با این وجود همٔه جمالت خبری را می توان در قالب و ساختار كلی»الف ب است« بیان نمود، لذا برای 
سهولت و دقت كافی در تطبیق قواعد منطقی باید سعی كرد جمالت خبری را تنها در قالب مذكور بیان 

نمود.
در مورد قضیه »الف ب است« باید توجه داشت که اوالً این قضیه اصطالحاً یک قضیٔه ساده 
است که می توان از آن قضایای مرکب را تشکیل داد مانند »اگر الف ب است آنگاه ج د است«. نکته 
دیگر آن که قضیه ساده »الف ب است« دارای یک ساختار اصلی است که با تغییراتی می توان انواع 
دیگری را تحت همین ساختار اصلی در نظر گرفت. قبل از بیان انواع قضیه ساده و مرکب الزم است 

درباره ساختار یک قضیه و ارکان آن توضیح بیشتری داده شود. 
ارکان قضیه ساده؛

قضیه »الف ب است« از سه جزء تشکیل می شود: 
»الف« امری است که در باره آن حکم و اظهار نظر می کنیم و موضوع نام دارد.

نامیده  محمول  و  می باشد  »الف«  باره  در  ما  نظر  اظهار  و  بیانگر حکم  که  است  مفهومی  »ب« 
می شود. 

فعل ربطی»است«که اصطالحاً  آن را ربط می نامند و نقش آن این است که نشان می دهد میان 
موضوع و محمول رابطه ای است و لذا آن ها را از شکل دومفهوم مستقل خارج کرده و به شکل یک 

حکم یا تصدیق یا جمله خبری در می آورد. 
چند نکته در باره فعل ربطی:

فعل ربطی عالوه بر زمان حال می تواند به صورت گذشته یا آینده نیز بیان شود مانند» هوا طوفانی 
است« یا »هوا طوفانی خواهد شد«. فعل ربطی می تواند ایجابی و مثبت باشد مانند مثال های باال و یا 

سلبی و منفی مانند »هوا طوفانی نیست«. 

ب( منابع 
منابع این درس همان منابع درس گذشته می باشد.
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پاسخ تمرینات و فعالیت های درس ششم:
دسته بندی: 

قدم دوم:
1ــ امروز بعد از ظهر به من زنگ بزن. آیا تکالیف خود را خوب انجام داده اید؟ 

)ب، ج(
2ــ روز چهارشنبه شجاع است. )د(

3ــ خورشید دور زمین می گردد. مجموع زوایای مثلث °180 است. خداوند 
جهان را بر اساس محبت و عشق آفرید. )الف، هـ، و(

4ــ مجموع زوایای مثلث °180 است. خداوند جهان را براساس محبت و عشق 
آفرید.)هـ، و(

ـ  خورشید دور زمین می گردد.)الف( 5  ـ
قدم سوم:

1ــ آیا سر وقت نماز می خوانید؟ چه هوای خوبی!
ـ  هوا ِگرد است. آب بسیار مرتفع و سر سبز است. 2ـ

3ــ اضالع مستطیل دو به دو با هم برابرند. لوزی چهار ضلع مساوی ندارد.
4ــ زمین کروی است. کره ماه دارای جو نیست.

5  ــ مربع سه ضلع دارد. زوایای مثلث °360 است.
تشخیص:

1ــ عدد زوج )موضوع(، قابل قسمت بر دو )محمول(
2ــ انسان ها )موضوع(، سپاسگزار نعمت ها )محمول(

3ــ اگر دانا باشید )مقدم(، توانا هستید )تالی(
4ــ اگر کسی خدا را فراموش کند )مقدم(، خود را هم فراموش می کند )تالی(

5  ــ تهران )موضوع(، پایتخت ایران )محمول(
سالم  را  خود  زیست  محیط  باید  )مقدم(،  هستیم  ایران  آبادانی  فکر  به  اگر  6  ــ 

نگه داریم )تالی(
7ــ مؤمنی )موضوع(، کاهلی کننده در نماز )محمول(

8  ــ اگر خوب درس بخوانم )مقدم( در امتحان نگرانی نخواهم داشت )تالی(
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تمرین:
1ــ قضیٔه حملی؛ آهن و مس: موضوع؛ از فلزات پر مصرف: محمول.

ایران  عارفان  بزرگترین  از  یکی  موضوع؛  شیرازی:  حافظ  حملی؛  قضیٔه  2ــ 
زمین: محمول

نکته: در این قضیه جای موضوع و محمول عوض شده است.
3ــ قضیٔه شرطی؛ در این گونه قضایا مقدم و تالی به صورت اعتباری است. یعنی 
هیچ کدام از دو طرف بر هم تقدم ندارند، بنابراین هر کدام از دو طرف را می توان مقدم 

و یا تالی نامید.
4ــ عبارت اول قضیه نیست، بلکه یک جملٔه امری است. جملٔه دوم جملٔه شرطی 
است؛ برنامه ریزی درستی در کار نباشد: مقدم؛ موفقیت هم بدست نخواهد آمد: تالی.

5  ــ قضیٔه حملی؛ منظومه شمسی: موضوع؛ دارای 9 سیاره: محمول
نکته: گفتیم که در منطق قضایای حملی را به صورت است و نیست در می آوریم. 

منظومٔه شمسی دارای 9 سیاره است.
6  ــ این جمله در واقع این گونه بوده است: هیچ عددی که نتوان عددی بزرگتر از 
آن فرض کرد موجود نیست. عددی که نتوان عددی بزرگتر از آن فرض کرد: موضوع؛ 

موجود: محمول
راه  از  منافع  آوردن  بدست  به  داشتن  7ــ قضیٔه حملی؛ کشور: موضوع؛ حق 

درست: محمول
نکته: اصل جمله این گونه بوده است: هر کشوری دارای حق به دست آوردن 

منافع خود از راه درست است.
8  ــ قضیٔه شرطی؛ خوب درس بخوانید: مقدم؛ برای امتحان نباید نگران باشید: 

تالی.
درس  خوب  مقدم؛  باشید:  نگران  امتحان  در  نمی خواهید  شرطی،  قضیٔه  ـ   9ـ

بخوانید: تالی.
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درس هفتم

اقسام قضایای حملی و شرطی

قسمت اول:کلیات

الف( هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با اقسام قضایای حملی و اقسام قضایای شرطی و شناخت انواع قضیٔه 

شرطی منفصل و احکام آن ها 
2ــ هدف های آموزشی 

ــ تبیین اقسام قضایای حملی: شخصیه و محصوره 
ــ  آشنایی با سور ، نسبت، و  صورت قضایا در انواع محصوره 

ــ تبیین اقسام قضایای شرطی: متصل و منفصل 
ــ آشنایی با اداتی که در قضایای شرطی به کار می رود 

ــ تبیین قضیٔه شرطی متصل
ــ تبیین قضیٔه شرطی منفصل و آشنایی با نمادگذاری حروفی آن

ــ تبیین اقسام قضیٔه شرطی منفصل
ــ آشنایی با احکام قضیٔه شرطی منفصل حقیقی 

ــ آشنایی با احکام قضیٔه شرطی منفصل غیر قابل جمع در صدق 
ــ آشنایی با انواع قضیٔه شرطی منفصل غیر قابل جمع در کذب 

از  حاصله  نتایج  به  رسیدن  جهت  منفصل  شرطی  قضایای  احکام  به کارگیری  برای  تالش  ــ 
قضایای شرطی 

ب( پیش دانسته ها 
مباحث زیر ازجمله مباحثی است که زمینه ای رافراهم می کند تا دانش آموزان با فهم دقیق از 
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آن ها بتوانند وارد مبحث درس هفتم گردند:
1ــ  رابطٔه قضیه با استدالل؛ 

2ــ ساختار قضیه؛
3ــ اقسام قضیه:حملی و شرطی؛

4ــ  ساختار قضیه حملی و شرطی.

ج( اصطالحات علمی 
1ــ قضیٔه شخصیه یا مخصوصه؛ قضیه ای است که موضوع آن جزیی باشد. 

باشد و  افراد موضوع شده  بر  یا مسوره؛ قضیه ای است که در آن حکم  2ــ قضیٔه محصوره 
کمیت آن افراد نیز تصریح شده باشد. 

و  پیوستگی  و  اتصال  به  است  آن حکم شده  در  که  است  متصل؛ قضیه ای  3ــ قضیٔه شرطی 
مالزمٔه دو نسبت یا عدم اتصال و پیوستگی و مالزمه.

4ــ قضیٔه شرطی منفصل ؛قضیه ای است که در آن به جدایی و عناد و انفصال دو یا چند نسبت 
حکم شده است. 

د( ارتباط با درس قبل 
بیان  در درس قبل مباحثی از قضیه مورد بحث قرار گرفت و ساختار قضیه حملی و شرطی 
گردید. در این درس با توجه به موضوع ازقضیه حملی نوع دیگری از تقسیم بندی ذکر شده  و آن دو 

قسم از چهار قسم قضیه حملی است که شخصیه و محصوره می باشد.
تقسیم دیگر بر اساس ساختار و اجزاء قضیه شرطی است که باز اگر ساختار قضیه شرطی به 

خوبی درک شده باشد امکان بحث بر روی قضیه شرطی متصل و منفصل وجود دارد. 

ه ـ( محورهای اصلی درس 
1ــ قضایای حملی به لحاظ موضوع به شخصیه و محصوره تقسیم می گردد.

2ــ آنچه در منطق و علوم دیگر اعتبار دارد قضیه محصوره است.
3ــ قضیٔه محصوره به لحاظ نسبت به موجبه و سالبه تقسیم می گردد و به لحاظ کمیت به جزیی 

و کلی.
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4ــ قضایای شرطی با توجه به نسبتی که بین اجزاء آن برقرار است به متصل و منفصل تقسیم 
می گردد.

به سه قسم تقسیم می کنند 1ــ منفصل  به مفهوم صدق  با توجه  5   ــ قضیٔه شرطی منفصل را 
حقیقی 2ــ منفصل غیر قابل جمع در صدق 3ــ منفصل غیر قابل جمع در کذب.

6   ــ قضایای منفصل از ترکیباتی تشکیل شده که می توان صدق و کذب هر جزء را بر اساس جزء 
یا اجزاء دیگر تشخیص داد.

قسمت دوم  : سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه
خطاب به دانش آموزان: 

ــ آیا می دانید قضایای شرطی احکامی دارد که با دانستن آن ها گرفتار بسیاری از لغزش ها و 
انحرافات در تفکر نمی شویم؟

نکردن احکام قضایای شرطی  به دلیل درست درک  تفاهمات  از سوء  بسیاری  آیا می دانید  ــ 
است؟

ــ آیا می دانید قضایای شرطی هم خبری است؟ )یعنی قابل صدق و كذب است(
داد«  به حسن خواهم  را  فردا کتاب  بدهد  به من  را  »اگر علی کتاب  ــ واقعاً چگونه می گویید 
به  اگر شما از علی کتاب را دریافت کنید و فردا کتاب را  یک ترکیب و عبارت خبری است؟  واقعاً 
حسن ندهید ترکیب و عبارت شرطی شما کاذب و دروغ نیست؟  یا اگر بگویید:»علی در خانه است یا 
در مدرسه« حال اگر علی نه در خانه باشد و نه در مدرسه، شما سخن کذب و دروغ نگفته اید؟  حال 
اگر بدانیم علی در خانه است می توانیم به راحتی علی در مدرسه است را کاذب بدانیم؟  بسیاری دیگر 
از احکام در خصوص قضایای شرطی است که می تواند ما را به نتیجه گیری صحیح رهنمون کند.آیا 
می دانید با فهم به احکام قضایای شرطی نوعی استدالل را بدون واسطٔه قضایای دیگر می توانیم انجام 

دهیم؟
ــ آیا می دانید قضیه شرطی »اگر سعید دانشجو است آنگاه سعید دیپلمه است« به قضیه ای مثل 

»یا سعید دانشجو نیست یا سعید دیپلمه است« قابل تبدیل است؟ 
ــ راستی وقتی می خواهیم نتایج پژوهش های علمی خود را ارایه کنیم آن ها را باید در قالب چه 
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قضایایی ارایه کنیم ؟ 
ــ وقتی می خواهیم شقوق مختلف یک مسأله را که بعضی از آن ها با هم می توانند صادق یا کاذب 
باشند ارایه كنیم، کدام دسته از قضایا می توانند منظور ما را برآورده کنند؟ واقعاً چگونه می توان حتی 
اگر مؤلف زنده نباشد از قضایای شرطی وی به همان نتایجی رسید که خود مؤلف رسیده است؟ اگر با ما 
همراه شوید می توانید در این درس نکات بسیاری را در خصوص احکام قضایا بیابید و در مسیر زندگی 
خود از آن ها استفاده کنید.پس می بینیم این درس نکات آموزندٔه بسیاری دارد و می تواند به خوبی در 

فهم مطالب به ما کمک کند. 

ب( مراحل تدریس 
به  بیشتر  دارد  مهارت  و  آگاهی  انتقال  برای  بحث های گروهی  به  نیاز  آن که  دلیل  به  این درس 

صورت گروهی انجام می گیرد و در بعضی جاها به صورت انفرادی نیز عمل می گردد.
1ــ تبیین تقسیم بندی قضایای حملی به لحاظ موضوع 

2ــ توضیح کمیت و کیفیت در قضایای محصوره 
3ــ تبیین تقسیم بندی قضایای محصوره به لحاظ کمیت وکیفیت 

4ــ تبیین دلیل استفادٔه قضایای محصوره در منطق و علوم 
5ــ انجام فعالیت تطبیق 

6ــ شناخت اقسام قضیٔه شرطی 
7ــ انجام فعالیت ذکر نمونه 

8 ــ تبیین قضیٔه شرطی متصل 
9ــ تبیین قضیٔه شرطی منفصل 

10ــ تبیین تقسیم بندی قضیٔه شرطی منفصل به لحاظ مفهوم صدق 
11ــ بیان احکام قضیٔه شرطی منفصل حقیقی 

12ــ انجام فعالیت تطبیق 
13ــ بیان احکام قضیٔه شرطی منفصل  غیر قابل جمع در صدق 

14ــ انجام فعالیت تطبیق 
15ــ بیان احکام قضیٔه شرطی منفصل غیر قابل جمع  در کذب  

16ــ انجام فعالیت تطبیق
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1ــ تبیین تقسیم بندی قضایای حملی به لحاظ موضوع :برای فهم این نوع تقسیم بندی 
برای دانش آموزان بهتر است ابتدا به اجزای قضیٔه حملی اشاره ای گردد.

به یاد داریم که در درس قبل قضیه حملیه را متشکل از سه جزء دانستیم 1ــ موضوع 2ــ محمول 
3ــ  رابطه. موضوع یک قضیه، لفظی است دال بر چیزی که بدان چیزی را نسبت می دهیم در  واقع 
موضوع در هر جای قضیه واقع گردد چیزی را به آن نسبت می دهیم.در مثال:»سقراط فیلسوف است« 
فیلسوف بودن وصف سقراط است، وصفی که آن را به سقراط نسبت داده ایم یا »هر انسانی عدالت خواه 
دانش آموزان می خواهیم  از  داده شده است.  نسبت  انسان«   « به  »عدالت خواهی«  این جا  در  است« 

تفاوت هایی که در  قضایا به لحاظ موضوع وجود دارد بیان کنند:
سقراط فیلسوف است      هر انسانی عدالت خواه است    اسم این کتاب تاریخ است   هیچ انسانی 

اسب نیست. 
ــ  کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده کدام مفهوم جزیی و کدام مفهوم کلی است؟

ــ کدام اعم تر از دیگری است؟
ــ آیا سقراط مصداق انسان است؟

ــ در قضیه دوم آیا مشخص است که چه تعدادی یا چه کمیتی از انسان ها عدالت خواه هستند؟  
ــ آیا کلمٔه هر، تمام انسان ها را محصور کرده یا به عبارتی در بر می گیرد؟ 

ــ کدام کلمه تعیین کننده کمیت است؟
به  قضایای حملی  تقسیم بندی  برای  نظر  مورد  مفاهیم  به  کم کم  دانش آموزان  این سؤاالت  با   

شخصیه و محصوره دست می یابند،  نتیجه:
1ــ اگرمفهوم جزیی باشد قضیه شخصیه است.

2ــ اگر مفهوم جزیی باشد و فعل آن مثبت و ایجابی، قضیه موجبٔه شخصیه است. 
3ــ اگر مفهوم جزیی باشد و فعل آن منفی و سلبی باشد قضیه سالبٔه شخصیه است.

است)کلمه ای که  محصوره  قضیه  باشد  مشخص  هم  آن  کمیت  و  باشد  کلی  مفهوم  اگر  4ــ 
مشخص کننده کمیت قضیه است سورقضیه1 نامیده می شود(.

هیچ یک،کل  همه،  هیچ،  هر،  بعضی،  با سور های  را  قضایایی  که  می خواهیم  دانش آموزان  از 
وتمام بنویسند.

1- »سور« در لغت عرب به معنای دیوار و سورالبلد به معنای دیوار شهر است، در واقع شهرهای قدیم با دیوارهایی محصور می شدند. 
. منطق دانان این لفظ را از معنای لغوی به معنای اصطالحی یعنی برای داللت بر الفاظی مانند هر، بعض، برخی و هیچ نقل کرده اند 
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نکته : مواظب باشیم دانش آموزان سور »هر« را با فعل »نیست « یا افعال سلبی نیاورند چون 
قضیه را به  باور خود کلی می دانند در صورتی که این قضیه جزیی است.

2ــ توضیح کمیت و کیفیت در قضایای محصوره: برای آن که دانش آموزان نکتٔه مهمی 
را در خصوص قضایای محصوره بیاموزند و هم مهارت عملی برای جداسازی آن ها را داشته باشند 

بهتر است قضایا را در هر چهار صورت به آن ها ارایه داد:
1ــ همٔه اسیران جنگی آزاد شدند          2ــ هیچ اسیر جنگی آزاد نشد 

3ــ بعضی مسلمانان ایرانی اند               4ــ بعضی مسلمانان ایرانی نیستند 
ــ تفاوت این  چهار قضیه در چیست؟

ــ بعضی، همه،هیچ،نشانٔه چیست؟
ــ آیا نسبت هایی که بین موضوع و محمول هر یک از قضایا  برقرار شده یکسان است ؟ 

ــ کدام نسبت ها سلبی و کدام نسبت ها مثبت و ایجابی است ؟
با توجه به پاسخ های دانش آموزان می توانیم مفهوم »سور«، »کمیت«، و »نسبت« را برای آن ها 

روشن سازیم:
ــ قضیه 1 و 2 در کمیت کلی و قضیه 3 و 4 در کمیت جزیی هستند. 

ــ قضیه 1 و 3 نسبت شان ایجابی و قضیه 2 و 4 نسبت شان سلبی هستند. 
حال اگر بخواهیم به گونه ای نماد گذاری شده نشان دهیم که بتوانیم در واقع قالب همٔه انواع 

قضایای محصوره را به دست داده باشیم می توانیم چنین نماد گذاری حروفی کنیم:
1ــ هر الف ب است )همه الف ها ب هستند(

2ــ هیچ الف ب نیست 
3ــ بعضی الف ها ب هستند 
4ــ بعضی الف ها ب نیستند 

قضایای ایجابی رامی توان موجبه هم نامید و قضایای سلبی را نیز می توان سالبه نامید.
موارد زیر را با توجه به پاسخ های دانش آموزان بر روی تابلو می نویسیم:

1ــ قضیه 1 از آن جا که هم موجبه است وهم کلی می توان آن را موجبه کلی )موجبه کلیه( نامید.
2ــ قضیه 2 ازآن جاکه هم سالبه است وهم کلی می توان آن راسالبه کلی)سالبه کلیه( نامید.

آن  راموجبه جزیی)موجبه جزییه(  ازآن جاکه هم موجبه وهم جزیی است می توان  3ــ قضیه 3 
نامید.
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4ــ قضیه4 ازآنجاکه هم سالبه وهم جزیی است می توان آن راسالبه جزیی)سالبه جزییه( نامید.
از دانش آموزان می خواهیم  قسمت های  سؤال)؟( نمودار را تکمیل کنند:

قضیه حملی

شخصیهمحصوره

؟

سالبه موجبه

موجبهکلی

؟

؟

؟

دانش آموزان سؤال  از  علوم:  و  منطق  در  قضایای محصوره  استفادۀ  دلیل  تبیین  4ــ 
داشته  را  امید  این  و  کنند  طرح  به صورت شخصیه  را  قوانین خود  می توانند  دانشمندان  آیا  می کنیم 
باشند که قابل تعمیم به همٔه موارد باشد؟ برای مثال اگر دانشمندی فقط بر روی فلز خاص خود یک بار 
آزمایش کند و بعضی از رفتارها را از فلز خاص خود مشاهده نماید می تواند نتیجٔه آزمایشات خود را 

به همٔه فلزها تعمیم دهد.
آیا اگر یک نفر با تزریق پنی سیلین از دنیا برود پزشک حق دارد پنی سیلین را برای همه بیماران 

ممنوع گرداند؟ 
 این درست است که دانشمندان روی فلزهای خاص آزمایش می کنند اّما در خصوص فلز ها 
خصوصیات کلی آن ها را در نظر می گیرند و باید بارها آزمایش خود را روی بیشتر فلز ها انجام دهند تا 
بتوانند ادعا کنند که »همٔه فلزات بر اثر حرارت منبسط می شوند« این قضیه کلی است و با توجه به کلی 
بودن آن می توان از آن استفاده نمود؛ برای مثال بین ریل های راه آهن فاصله قرار دارد تا بر اثر انبساط 
و انقباض کج نگردند؛ این پیش بینی با توجه به همان کلیت قضیه مورد نظر به دست می آید.حال اگر 
دانشمندی می گفت فقط جیؤه آزمایشگاه من در برابر حرارت منبسط می گردد، می توانستیم از قضیه 
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شخصیه وی برای پیش بینی رفتار همٔه جیوه ها قضاوت کرد؟ شاید جیوه آزمایشگاه وی ناخالصی داشته 
باشد یا شاید مواد دیگر روی آزمایش وی تأثیر گذاشته باشد یا شاید دستگاه های اندازه گیری وی اشتباه 

کرده باشند و یا … .
پس دانشمندان وقتی از قانون به صورت کلی استفاده می کنند سعی می کنند همٔه مواردی  را که 
امکان دارد قضیٔه آن ها را باطل کند در نظر گرفته و سپس آزمایش می کنند تا قضیٔه آن ها از کلیت ساقط 

نگردد؛ زیرا دیگر نمی توانند آن را قانون بدانند. 
علوم  همٔه  در  است  قضیه  شکل  دقیق ترین  و  کامل ترین  مسّوره  قضایای  بنابراین از آنجا که 
بیشتری  توجه  مورد  منطق  در  قضایا  نوع  این  اساس  همین  بر  نیز  و  می گردد  استفاده  قضایا  این  از 

قرارمی گیرد. 
در  را  دانش آموزان  مهارت  دلیل آن که  به  تطبیق  فعالیت  انجام  تطبیق:  فعالیت  انجام  5   ــ 

کاربرد احکام و قواعد قضایا به آن ها نشان می دهد بسیار مفید است.
به  آن  از  پس  و  دهند  انجام  را  فعالیت  این  فردی  صورت  به  می خواهیم  ابتداازدانش آموزان 
صورت گروهی و اگر باز بعضی از گروه ها اشتباهاتی داشتند در بین گروه های دیگر طرح کنند تا دلیل 

پاسخ نادرست خود را بیابند. 
6   ــ شناخت اقسام قضیه شرطی: در قضایای شرطی نکتٔه مهمی که دانش آموزان باید بدانند 
این است که ترکیب قضایای شرطی از دو یا چند جملٔه خبری است و این که نسبت بین این قضایا اساس 
با نشان دادن نسبت های متفاوت در  تقسیم بندی ما در قضایای شرطی است؛ به همین دلیل می توان 

قضایای شرطی آن ها را به انواع مختلف آن آشنا ساخت.
برای آن که دانش آموزان متوجه قضایای خبری در یک قضیه شرطی شوند ابتدا قضایا را با 

ادوات شرط و سپس این قضایا را با حذف ادوات شرط نشان می دهیم. 
1ــ اگر علی درس بخواند آنگاه علی قبول می شود  

علی درس می خواند        علی قبول می شود 
2ــ یا علی تهرانی است یا علی شیرازی است 

علی تهرانی است           علی شیرازی است 
  پس در واقع اگرادات شرط از هر قضیه شرطی حذف گردد ما با دو یا چند قضیه حملی روبرو 
خواهیم شد. از آن جا که در قضایای شرطی نسبت های بین آن ها اصل است و هر قضیه خود به مانند 
از  اجزاء قضیه حملی)موضوع،محمول، و رابطه( یک جزء محسوب می گردد پس می توانیم هر یک 
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حروف را، جا نگهدار یک جمله قرار دهیم. برای مثال به جای قضیه شماره 1 می توان چنین نوشت:
اگر الف آنگاه ب  

یا الف یا ب 
در یک قضیه شرطی متصل وقتی بخواهند اتصال بین دو نسبت یا عدم اتصال بین آن دو را 
حکم کنند از ادات اگر ......... آنگاه  استفاده می کنند براین اساس قضیه شرطی متصل قضیه ای 
است که در آن اظهار می شود اگر وضعیتی تحقق پیدا کند وضعیت دیگری تحقق پیدا خواهد کرد. 

)اژه ای ص86(
اگر الف آنگاه ب 

تمام  قالب  زیرا  کنیم؛  استفاده  می توانیم  را  یا قضیه ای  هر جمله خبری  ما  و ب  الف  به جای 
شرطی های متصل یکسان است و این به ما نشان می دهد که در منطق بر اساس نوع ساختی که در قضایا 

وجود دارد ما می توانیم احکام کلی را به راحتی ارایه دهیم.
  توجه:امکان دارد قضایا به صورت شرطی متصل نباشد ولی معنای آن ها یا محتوایشان بر این 
امر گواهی می دهد ؛ مثل  تکان بخوری شلیک می کنم← اگر تکان بخوری شلیک می کنم،  چه بخواهی 

چه نخواهی به مدرسه می روم ← اگر بخواهی به مدرسه می روم.
بعضی مواقع در بعضی جمالت از اگر استفاده می شود ولی دارای معنای شرطی نیستند مثل: 

به خدا اگر من این حرف را زده باشم← من این حرف را نزده ام.
اگر خدا خواست او را به سزای خود می رساند←خدا او را به سزای کار خود می رساند.

در قضیه 2 بین دو قضیه با »یا« حکم به انفصال و جدایی دو نسبت گردیده، نسبتی که بین علی 
و اصفهانی بودن وی همچنین نسبتی که بین وی با شیرازی بودن وی برقرار است. اگر ادات »یا« از 
بین این دو قضیه برداشته شود، با دو قضیه حملی روبرو خواهیم شد.پس هرگاه در قضیه ای حکم به 
تنافی و جدایی دو نسبت )یاچندنسبت( یا به عدم تنافی و جدایی دو نسبت )یا چند نسبت( حکم شود، 
قضیٔه ما شرطی منفصل نام خواهد گرفت.به عبارتی در قضیه شرطی منفصل اظهار می داریم که تحقق 
دو وضعیت با یکدیگر متنافی و ناسازگار است یا این که تحقق آن دو نسبت با یکدیگر متنافی و ناسازگار 

نیست.)اژه ای ص88(
7ــ انجام فعالیت ذکرنمونه:انجام این فعالیت به صورت فردی باعث می گردد تا دانش  آموزان 
خود متوجه اختالف شرطی های متصل و منفصل بگردند. از طرفی در مثال هایی که برای شرطی های 
منفصل ارایه می کنند معلم می تواند از بین مثال ها اقسام شرطی های منفصل را جدا نماید تا دانش  آموزان 
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با پیش زمینه ای در مورد تفاوت شرطی های منفصل وارد بحث در مورد شرطی های منفصل گردند.
مثال های  به جدول  توجه  با  می خواهیم  دانش آموزان  قضیۀ شرطی متصل:از  تبیین  8   ــ 
شرطی که خود در فعالیت پیشین بیان نمودند تفاوت های شرطی منفصل و متصل را به صورت گروهی 
بنویسند.معلم می تواند موارد مربوط برای شناسایی شرطی متصل را به لحاظ معنایی و نیز به لحاظ ادات 

شرط  برای دانش آموزان توضیح دهد:
1ــ قضیه شرطی متصل،قضیه ای است که در آن حکم به ثبوت یا سلب نسبتی، به فرض ثبوت 

یا سلب نسبتی دیگر شده است؛
2ــ مقدم مستلزم تالی است )تالی الزم و تابِع مقّدم است(؛

3ــ مقدم و تالی به عنوان یک قضیه تابع احکام شرطی متصل می شوند در صورتی که اگر جدا 
شوند احکام دیگری پیدا می کنند )احکام قضیه حملی(؛

4ــ آن چه موجب پیوستن تالی به مقّدم می شود، ادات شرط است که بر سر مقّدم در می آید )البته 
در زبان فارسی ادات شرط مربوط به تالی غالباً حذف می گردد:آنگاه(؛

5   ــ ..........
دانش آموزان می توانند با تحقیق و تفحص بیشتر ویژگی های بیشتری را در خصوص این نوع 

قضایا بیابند.  
9ــ تبیین قضیۀ شرطی منفصل:در این مرحله باز براساس همان جدول ذکر نمونه مثال های 
که  قبل  فعالیت  به  توجه  با  می خواهیم  دانش آموزان  از  و  می نویسیم  تابلو  بر روی  را  منفصل  شرطی 
تفاوت های شرطی متصل را از منفصل بیان نمودند حال تفاوت های شرطی منفصل را از متصل بیان 
نمایند )به دلیل آن که این کار یک بار انجام گردیده یادآوری آن برای دانش آموزان کار سهل و ساده ای 

می تواند باشد(
معلم می تواند موارد مربوط برای شناسایی شرطی منفصل را به لحاظ معنایی و نیز به لحاظ ادات 

شرط برای دانش آموزان توضیح دهد:
1ــ قضیٔه شرطی منفصل قضیه ای است که در آن حکم به جدایی و عناد و انفصال دو یا چند 

نسبت شده است؛
2ــ ثبوت یا سلب هر کدام از اجزاء منفصله، مشروط به ثبوت یا سلب اجزاء دیگر است:حسن 
یا شیرازی است یا اصفهانی=  حسن شیرازی است مشروط بر این که اصفهانی نباشد)با توجه به همین 

ویژگی است که این نوع قضایا شرطی نامیده شده اند(؛
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3ــ ادات شرط منفصل معموالً عبارت است از:»  یا  «؛
4ــ اجزاء شرطی منفصل که هر کدام می توانند یک قضیه محسوب گردند، معاند دیگری است، 
به همین دلیل تقدم و تأخر هر یک از اجزاء جایز است در صورتی که در شرطی متصل جابه جایی مقدم 

و تالی جایز نیست؛
5   ــ اجزاء قضیٔه منفصله با توجه به ادات شرط احکامی پیدا می کنند که در صورت جدا بودن 

واجد چنین احکامی نخواهند بود؛
6   ــ ..............

دانش آموزان می توانند با تحقیق و تفحص بیشتر ویژگی های بیشتری را در خصوص این نوع 
قضایا بیابند. 

 10ــ تبیین تقسیم بندی قضیه شرطی منفصل به لحاظ مفهوم صدق: در این مرحله 
ابتدا انواع قضیه شرطی منفصل را می نویسیم تا هم شناخت دقیق نسبت به تفاوت آن ها حاصل شود و 
هم مهارت عملی برای استفاده این نوع قضایا و همچنین تشخیص آن ها به وجود آید )می توان از جدول 

ذکر نمونه در فعالیت پیشین استفاده نمود(:
1ــ این عدد یا زوج است یا فرد 

2ــ حسن یا مسلمان است یا زرتشتی
3ــ حسن این سخن را یا از علی شنیده یا از پرویز 

سؤاالت از دانش آموزان:
ــ آیا می توان در قضیٔه اول شق دیگری را فرض کرد  یعنی می توان عددی را پیدا کرد که نه 
زوج باشد نه فرد؟  و یا هم زوج باشد و هم فرد؟ پیداست که چنین امری محال است به عبارتی دو جزء 
تشکیل دهنده قضیه اول نه هر دو با هم صادقند و نه هر دو با هم کاذب. در این جا به نظر می رسد جدایی 
این دو نسبت یک جدایی و انفصال حقیقی است  )خطاب به دانش آموزان ( به نظر شما این قضیه شرطی 

را چه نام دهیم؟
نکته:مهم نیست که دانش آموزان چه نامی را انتخاب می کنند، بلکه محتوا و معنایی است که 

آن ها تشخیص می دهند.
به عبارتی هم اجتماع آن دو با هم محال است و هم ارتفاع آن دو و همیشه امر دائر بین یکی از 

آن دو است. )یعنی در این جا حکم به عناد بین دو نقیض شده است(. 
در مورد قضیٔه دوم می توان چنین پرسید:
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ــ آیا حسن می تواند هم مسلمان باشد و هم زرتشتی؟  مسلم است که خیر.
ــ آیا حسن می تواند نه زرتشتی باشد و نه مسلمان؟  آری. 

هر دو جزء نمی توانند با هم صادق باشند، اّما می توانند هر دو جزء کاذب باشند.در قضیه منفصل 
حقیقی حکم به جدایی و تنافی دو جزء هم در صدق و هم در کذب بود؛ اّما این  جا صرفاً جدایی و تنافی 
دو جزء فقط در صدق است نه در کذب؛ به عبارت دیگر این دو جزء در صدق با هم جمع نمی شوند.اگر 
شما بخواهید برای این انفصال نامی پیدا کنید چه نامی را انتخاب می کنید: قضیه شرطی منفصل غیر 

قابل جمع در صدق)مانعة الجمع(
در مورد قضیه سوم می توان نوشت:

حسن این سخن را از چه کسی شنیده و بازگو می کند؟ )یا از علی یا ازپرویز (
ــ آیا می تواند حسن این سخن را از هر دو شنیده باشد؟)می دانیم که فقط علی و پرویز از همان 

جریان خبر داشتند و امکان ندارد که حسن این خبر را از جایی دیگر شنیده باشد (
آیا می تواند از هیچ کدام آن ها نشنیده باشد ؟

 پیداست که هر دو جزء با هم می توانند صادق باشند اّما هر دو جزء با هم نمی توانند کاذب  باشند؛ 
که  است  این  قضایا  نوع  این  اظهار  از  منظور  باشند.  می توانند  دو  هر  اّما  نباشد  نمی تواند  هیچ کدام 

دست  کم یکی از دو جزء قضیه صادق است پس به طریق اولی هر دو جزء هم می توانند صادق باشند.
به نظر شما وقتی حکم به این می کنیم که هر دو نمی توانند کاذب باشند اما هر دو می توانند صادق 
باشند یا حداقل یکی از آن ها، با این معنا چه نامی برای این نوع قضایا انتخاب می کنید ؟)غیر قابل جمع 

در کذب(
11ــ بیان احکام قضیۀ شرطی منفصل حقیقی:در این جا چهار مورد از قضایای شرطی 
منفصل حقیقی که در فعالیت های قبل خود دانش آموزان بیان نمودند بر روی تابلو می نویسیم و جدولی 

را نیز در کنار آن رسم می کنیم:

الف ↔ ببالف

درست  ← نادرست    الف ← ب این عدد فرد استاین عدد زوج است

نادرست ← درست    الف ← ب         حسن از دنیا رفته استحسن زنده است

نادرست → درست    الف→ ب………………………………

درست → نادرست    الف→ ب………………………………
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از دانش آموزان سؤال می کنیم اگر قضیه ای منفصل حقیقی باشد و صدق یک طرف را به ما 
اعالن کنند چه نتیجه ای برای جزء دیگر می توان گرفت؟

حال اگر کذب یک جزء را به ما اعالن کنند یا خود دریابیم،چه؟
 به جای »الف« و »ب« هر کدام می توان یک قضیٔه خبری را قرار داد به شرط این که این دو 
قضیه به نحوی با یکدیگر نقیض باشند که نه در صدق با یکدیگر جمع گردند و نه  در کذب.حال می پرسیم 
فایدٔه دریافت چنین قضایا و احکام آن ها چیست ؟ این نوع قضایا در علوم کاربرد بیشتری دارند به دلیل 

آن که به بهترین وجه می توانند قواعد کلی علوم را مشخص سازند. 
به حسب  نوع قضایا  این  از  ما  نیز می توانند استفاده گردند، ولی  نوع قضایا در استدالل  این 
نوع  این  اهمیت  از دالیل  نتایجی را اخذ کنیم. یکی  بدون واسطٔه قضایای دیگر می توانیم  خودشان 

قضایا در منطق نیز همین است.
از  کرد.  استفاده  از جدول سابق  می توان  نیز  فعالیت  این  در  تطبیق:  فعالیت  انجام  12ــ 
آن جا که قاعدٔه این نوع قضایا این است که اگر صدق یک طرف آشکار شود می توان به کذب جزء دیگر 
پی برد؛ همچنین اگر کذب یک طرف آشکار شود می توان به صدق جزء دیگر پی برد؛ پس از یک جزء 
می توان نتیجه ای را در خصوص جزء دیگر گرفت.به راستی چرا از صدق یک جزء کذب جزء دیگر و 
از کذب یک جزء صدق جزء دیگر آشکار می شود؟ پاسخ بیان حکم و قاعدٔه صدق در مورد قضیٔه شرطی 
این اشتباه فرصت بسیار خوبی  این فعالیت دانش آموزان اشتباه کنند،  منفصل حقیقی است.اگر در 

است که معلم بتواند قاعدهٔ این نوع قضایا را با تطبیق بر مثال اشتباه به دانش آموزان گوشزد نماید.
فعالیت  اساس  بر  صدق  در  جمع  قابل  غیر  منفصل   شرطی  قضیه  احکام  بیان  13ــ 
تطبیق:در این فعالیت نیز می توان از جدول سابق استفاده کرد.از آن جا که قاعدٔه این نوع قضایا این 
است که اگر صدق یک طرف آشکار شود می توان به کذب جزء دیگر پی برد.اّما چرا از صدق یک جزء 

کذب جزء دیگر آشکار می شود؟ 
پاسخ: زیرا این نوع قضایا نمی توانند هر دو صادق باشند و اجتماع در صدق ندارند  به همین 
دلیل وقتی صدق یک طرف معلوم گردد به یقین طرف دیگر باید کاذب باشد؛ اما از آنجایی که اجتماع 
این دو در کذب محال نیست در نتیجه اگر یک طرف یا یکی از اجزاء، کذبش معلوم گردد نمی توان 
صدق یا کذب طرف دیگر را معلوم کرد؛  زیرا می توانند هم هر دو کاذب باشند یا یکی کاذب و دیگری 

صادق باشد.
14ــ بیان احکام قضیه شرطی منفصل غیرقابل جمع در کذب بر اساس فعالیت تطبیق: 
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نیز از جدول سابق استفاده می کنیم از آن جا که قاعدٔه این نوع قضایا این است که در  در این تطبیق 
کذب نمی توانند جمع گردند یعنی نمی توانند هر دو جزء کاذب باشند، ولی صدق هر دو امکان پذیر است؛ 
به یقین حکم  کرد که طرف دیگر صادق  بر ما معلوم گردد پس می توان  بنابراین اگر کذب یک طرف 
است؛چون کذب هر دو جزء محال است. اما اگر یک جزء بر ما معلوم گردید که صادق است چون صدق 

هر دو جزء محال نیست پس جزء دیگر هم می تواند صادق باشد و هم کاذب.
به جای جا نگهدارهای حروفی، هر قضیه ای را می توان اختیار کرد به شرط این که هر دو را 

بتوان صادق فرض نمود اما نتوان هر دو را کاذب فرض کرد.

ج( ارزشیابی از میزان یادگیری 
موارد زیر برای ارزش یابی پیشنهاد می شود:

1ــ توانایی تبیین تقسیم بندی قضایای حملی به لحاظ موضوع 
2ــ توانایی تبدیل جمله های خبری به قضایای حملی براساس ساخت آن ها به گونه ای که سه جزء 

موضوع و محمول و رابطه آن مشخص گردد . 
3ــ توانایی تشخیص قضایای حملی شخصیه از محصوره 

4ــ توانایی تشخیص و جدا سازی قضایای حملی موجبه شخصیه از سالبه شخصیه 
5   ــ توضیح کمیت و نسبت )کیفیت( در قضایای محصوره 

6   ــ توانایی تقسیم بندی قضایای محصوره به لحاظ کمیت و نسبت )کیفیت(
7ــ توانایی تشخیص و جداسازی قضایای محصوره از یکدیگر )موجبه کلی،موجبه جزئی،سالبه 

کلی و سالبه جزئی(
8   ــ توانایی تبیین دلیل استفادٔه قضایای محصوره در منطق و علوم 

9ــ پاسخ مناسب به احکام فعالیت تطبیق  )ص37(
10ــ تعیین معیارهایی که قضایا را به موجبه و سالبه،کلی و جزئی تبدیل می کند

11ــ توانایی تبیین اقسام قضیه شرطی )متصل و منفصل(
12ــ پاسخ مناسب به فعالیت ذکر نمونه )ص 38(

13ــ توانایی تقسیم قضایای شرطی منفصل به لحاظ مفهوم صدق 
14ــ توضیح احکام قضیه شرطی منفصل حقیقی 

15ــ پاسخ مناسب به فعالیت تطبیق ص 41 و توانایی تبیین دلیل برای این امر که چگونه از 
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صدق یا کذب یک جزء به صدق و کذب جزء دیگر می توان پی برد 
16ــ توضیح احکام قضیه شرطی منفصل غیر قابل جمع در صدق

به فعالیت تطبیق )قضیه شرطی منفصل غیرقابل جمع درصدق( ص41 و  17ــ پاسخ مناسب 
توانایی تبیین دلیل برای این امر که چگونه می توان از صدق  یک جزء به کذب جزء دیگر پی برد ولی از 

کذب یک جزء نمی توان به صدق یا کذب جزء دیگر پی برد. 
18ــ توضیح احکام قضیه شرطی منفصل غیرقابل جمع درکذب

19ــ پاسخ مناسب به فعالیت تطبیق ص42 و توانایی تبیین دلیل برای این امر که چگونه می توان 
از کذب یک جزء به صدق جزء دیگر پی برد اما از صدق یک جزء نمی توان به صدق یا کذب جزء دیگر 

پی برد. 

قسمت سوم :تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم
1ــ موضوع: آن جزء از قضیه است که جزء دیگر بدان اسناد داده می شود مانند طال  در قضیه 
»طال فلز است «. چون موضوع حامل محمول است یعنی چیزی بر آن حمل می شود حتماً باید اسم 

باشد و ادات که دارای معنی مستقلی نیست نمی توانند موضوع قرار گیرند.
در قضیه »هوشنگ فانی است«  بدون تردید هوشنگ موضوع است یعنی او است که موصوف 
نیست  تعلق گیرد  بدان  انسان موضوع حقیقی که حکم  فانی است«  اما در قضیه »انسان  فنا است  به 
زیرا آنچه فناپذیر است مفهوم انسان یا نوع انسان نیست بلکه افراد انسان از قبیل حسن و علی و...

هستند که در معرض فنا واقع می شوند. بنابراین محمول فانی بر یک انسان یا تمام افراد انسان قابل 
حمل است نه بر انسان و آنچه متصف به فانی است افراد انسان یعنی مصادیق انسان هستند نه انسان 
کلی. مفهوم های کلی یعنی نوع و جنس و کلیات دیگر تنها برای محمول واقع شدن صالحیت دارند 
نه برای موضوع بودن.وقتی که به حسب ظاهر موضوع واقع شوند موضوع حقیقی در واقع افراد و 
مصادیق هستند که تحت آن کلیات قرار دارند و آن کلیات بر افراد محمول واقع می شوند.در این جا 
معلوم می شود که قضایای به ظاهر حملی که موضوعشان امری کلی است در واقع حملی نیستند بلکه 
محمول  این که  به جای  قضایای حملی  در  چه  است«  فانی  باشد  انسان  موجودی  گاه  »هر  شرطی اند 
به محمول دیگر نسبت داده می شود.در قضیٔه »انسان فانی است« فانی  به موضوع نسبت داده شود 
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محمول برای انسان است و انسان بنوبٔه خود محمول برای علی و محمد و...  .پس رابطٔه آن ها رابطٔه 
حمل نیست بلکه رابطٔه شرط یعنی رابطه الزام ولزوم است. خالصه آن که موضوع قضیه حملی باید 

جزئی حقیقی باشد یعنی فرد و شخص.
منطقیان اسالمی مفهوم موضوع را وصف عنوانی نامیده اند و افراد را ذات موضوع مثالً در 
بالقوه کاتب است«  حسن وحسین و...   ذات موضوع اند و انسانیت یعنی حیوان  قضیه »هر انسانی 
ناطق بودن وصف موضوع و عنوان آن چه همان انسانیت است که ذات انسان یعنی محکوم علیه را 

می  شناساند.
یا طرف دیگر اسناد داده  به جزء  یا آن طرف قضیه است که  محمول، آن جزء  2ــ محمول: 
شده است مانند متحرک در قضیه زمین متحرک است.محمول، ماهیت یا ذات موضوع، یا جزئی از 
ماهیِت موضوع، یا یکی از تعینات موضوع )کیفّیت،کمّیت،وضع،أین،متی...( را بیان می کند و به هر 
حال وصفی است برای موضوع.چنان که می گوییم »زمین دارای فالن سرعت است«، »  زمین دارای 

فالن قطر است«... .
است «،  متفکر  » علی  قضیٔه  در  مثال  کلی.برای  هم  و  باشد  می تواند جزئی  هم  قضیه  موضوع 
موضوع جزئی است اما در قضیٔه »انسان حیوان ناطق است«،موضوع کلی است در حالی که محمول 

همیشه کلی است.
برای تصدیق ذهنی، صرف تصور موضوع و محمول به مانند دو اسم است که  3ــ رابطه: 
در کنار هم تصور شده و تنها با اذعان به این امر که بین محمول و موضوع نسبتی برقرار است تصدیق 
انجام می گیرد به عبارتی محمول باید برای موضوع یا محقق باشد یا محقق نباشد و اذعان به تحقق و عدم 

تحقق محمول برای موضوع است که تصدیق را می سازد. )خوانساری،ج.2 ص 10 تا 27(

ب( منابع 
1ــ مبانی منطق،محمد علی اژه ای،انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

2ــ منطق کاربردی،علی اصغر خندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز

4ــ منطق، عالمه محمدرضامظفر،ترجمه علی شیروانی با پاورقی غالمرضا فیاضی 
و محسن غرویان، انتشارات دارالعلم قم برای معلم

5  ــ درآمدی  نو به منطق نُمادین، پل تیدمن و هارواردکَِهین، ترجمٔه رضا اکبری، 



150

انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( ، تهران، برای معلم  
6   ــ درآمدی به منطق جدید، ضیاء  موحد، سازمان انتشارات و آموزش انقالب 

اسالمی، برای معلم
7ــ مبانی منطق جدید،لطف اللّٰه نبوی،انتشارات سمت، برای معلم

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس هفتم:
تطبیق:

1ــ شخصیه، ابن سینا
2ــ شخصیه، این بیمار

3ــ شخصیه، او
4ــ موجبه کلیه، انسان

5   ــ موجبه کلیه، انسان عاقل
6   ــ سالبٔه کلیه، انسان 

7ــ سالبٔه کلیه، ظلم 
ذکر نمونه : 

1ــ شرطی متصل:
الف( اگر علی دانشجو باشد، او دیپلم دارد.

ب( اگر باران ببارد، زمین خیس می شود.
ج( هرگاه تالش کنی، موفق خواهی شد.

د( اگر کلمه ای اسم یا فعل نباشد، حرف است.
2ــ شرطی منفصل: 

الف( عدد یا قابل قسمت بر دو است یا فرد.
ب( آسمان یا آفتابی است یا مه آلود.

ج( حسین یا دانش آموز است یا دانشجو.
د( مهمان ها یا دعوت شده اند و یا سرزده آمده اند.

تفکر:
هرگاه انسان از کلماتی مثل »اگر« و »آن گاه« استفاده کند، به هر حال یک نوع 
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رابطه میان مقدم و تالی فرض کرده است. حتی اگر این رابطه واقعی نباشد. بنابراین ادات 
شرط آن جایی استفاده می شوند که نوعی از رابطه مورد توجه باشد مثل:

ــ اگر آب را حرارت بدهی تبخیر می شود. )رابطه حقیقی و واقعی( 
ــ اگر خدا را اطاعت کنی رستگار می شوی. )رابطه حقیقی و واقعی(

ــ اگر به جادوگران مراجعه کنی هدایت می شوی .) رابطٔه غیرحقیقی که حقیقی 
پنداشته شده و لذا غلط است(

تطبیق:
1ــ عدد زوج است . ← فرد نیست.
2ــ عدد زوج نیست.← فرد است.
3ــ زوج نیست. → عدد فرد است.
4ــ زوج است. → عدد فرد نیست.

تطبیق: 
1ــ در لحظٔه تحویل سال اگر در شیراز باشیم، در اصفهان نخواهیم بود.
2ــ در لحظٔه تحویل سال اگر در شیراز نباشیم، معلوم نیست کجا هستیم.
3ــ در لحظٔه تحویل سال اگر در اصفهان باشیم، در شیراز نخواهیم بود.

4ــ در لحظٔه تحویل سال اگر در اصفهان نباشیم، معلوم نیست کجا هستیم.
توضیح: ممکن است در هنگام تحویل سال نه در شیراز باشیم و نه در اصفهان، 

اّما محال است که هم در شیراز باشیم و هم در اصفهان.
تطبیق: 

1ــ نتیجٔه اعمال ما اگر در دنیا به ما برسد ممکن است در آخرت هم به ما برسد.
2ــ نتیجٔه اعمال ما اگر در دنیا به ما نرسد، آن گاه در آخرت به ما خواهد رسید. 

 3ــ نتیجٔه اعمال ما اگر در آخرت به ما برسد، ممکن است در دنیا هم به ما رسیده 
باشد.

4ــ نتیجٔه اعمال ما اگر در آخرت به ما نرسد، آن گاه در دنیا به ما می رسد.
توضیح: ممکن است نتیجٔه عمل هم در دنیا به انسان برسد و هم در آخرت، اّما 

محال است که نه در دنیا برسد و نه در آخرت.
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تمرین: 
1ــ نوع قضیه: شرطی متصل     مقدم: سه زاویٔه مثلث مساوی باشند.

2ــ نوع قضیه: شرطی متصل     مقدم: خدا را یاری کنید.
3ــ نوع قضیه: شرطی منفصل  مانعة الرفع1

4ــ نوع قضیه: شرطی منفصل مانعة الرفع
مقدم  می توان  را  قضیه  طرف  دو  هر  مقدم:  حقیقی  منفصل  قضیه:  نوع  5   ــ 

گرفت.
6   ــ نوع قضیه: شرطی متصل مقدم: فرهنگ یک کشور اصالح شود.

7ــ نوع قضیه: شرطی متصل مقدم: کسی دنبال کمال نباشد.

1ــ در مورد قضایای منفصله، اصطالح مقدم و تالی به کار نمی رود، زیرا می توان جای آن ها را تغییر داد. در این صورت در معنای 
جمله تغییری پدید نمی آید.  
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درس هشتم

احکام قضایای حملی

قسمت اول :کلیات

الف( هدف ها 
برای  احکام  این  از  استفاده  توانایی  و  حملی  قضایای  احکام  با  آشنایی  کلی:  هدف  1ــ 

بدست    آوردن نتایج منطقی از آن ها )به عنوان استدالل بی واسطه(
2ــ هدف های آموزشی 

ــ شناخت تقابل و کاربرد آن در منطق 
ــ آشنایی با تقسیم بندی تقابل در منطق 

ــ تالش برای به کارگیری تقابل در استنتاج های منطقی 
ــ شناخت احکام تضاد،تناقص،تداخل و تقابل تحت تضاد 

ــ تبیین رابطه عکس در قضایا 
ــ  تبیین عکس مستوی و عکس نقیض 

ــ آشنایی با کاربرد عکس در منطق 

ب( پیش دانسته ها 
می باشد.  منطق  در  استدالل  بررسی  و همچنین  احکام قضایا  از  به قسمتی  مربوط  این درس 
بنابراین الزم است دانش آموزان همٔه مباحث دو درس قبلی را که در خصوص انواع قضایا  و مباحث 

مربوط به آن ها می باشد، به خوبی فرا گرفته باشند. این مباحث عبارتند از:
1ــ رابطه قضایا با استدالل 
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2ــ ساختار قضایای حملی و شرطی 
3ــ اقسام قضایای حملی و شرطی 

 ج( اصطالحات علمی  
1ــ استنتاج بی واسطه؛  استداللی است که از یک قضیه به عنوان مقدمه،قضیه مورد نظر یعنی 

نتیجه به دست می آید. 
2ــ تقابل؛ یکی از احکام قضایا که به نسبت بین دو قضیه در صورتی که سلب و ایجاب مختلف 

باشند و در موضوع و محمول و لواحق آن متحد باشند می پردازد. 
3ــ تضاد؛ هرگاه دو قضیه کلی از نظر موضوع و محمول یکسان، ولی یکی موجبه و دیگری 

سالبه باشد آن ها را دو قضیه متضاد می خوانند.
4ــ تناقض؛ هرگاه دوقضیه از نظرموضوع و محمول یکسان، ولی از نظر کمیت و نسبت متفاوت 

باشند آن ها را دو قضیه متناقض می خوانند. 
5   ــ تداخل؛هرگاه دوقضیه ازنظرموضوع ومحمول ونسبت یکسان ولی یکی کلی ودیگری جزئی 

باشد آن ها را متداخل می خوانند.
نظر موضوع و محمول یکسان، ولی یکی  از  تداخل تحت تضاد؛هر گاه دو قضیه جزئی  6   ــ 

موجبه و دیگری سالبه باشد  آن ها را داخلتان تحت تضاد می خوانند. 
7ــ عکس مستوی؛ قضیه ای که جای محمول و موضوع آن عوض گردد به گونه ای که اصل و 

عکس آن هر دو صادق باشند. 
به جای محمول  عین موضوع  و  به جای موضوع  نقیض محمول  که  نقیض؛ قضیه ای  عکس 

گذاشته شود. با اختالف در نسبت به گونه ای که اصل و عکس نقیض هر دو صادق باشند. 

د( ارتباط با درس قبل 
این درس به دلیل آن که به احکام قضایا می پردازد و این احکام به عنوان استدالل های بی واسطه 
در منطق شناخته می شوند؛ بنابراین الزم است که دانش آموزان رابطٔه قضیه با استدالل، ساختار قضیه 
و اقسام قضیه حملی را که در درس گذشته بیان شد یاد گرفته و توانایی تشخیص و جداسازی قضایای 
موجبه و سالبه و همچنین جزئیه و کلیه را داشته باشند تا بتوانند با توجه به تغییراتی که در کم و کیف 
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قضایا برای به دست آوردن انواع تقابل، عکس و عکس نقیض به کار برده می شود توانا گردند. مهم ترین 
مباحثی که در دروس گذشته برای تدریس این درس الزم است،عبارتند از: 

تصدیق؛قضیه؛رابطٔه قضیه با استدالل؛ساختار قضایای حملی؛ انواع قضایای حملی. 

هـ ( محورهای اصلی درس 
1ــ استدالل در منطق به دو قسم باواسطه و بی واسطه تقسیم می گردد که مبحث تقابل و عکس 

و عکس نقیض مربوط به استدالل بی واسطه است. 
2ــ تقابل به عنوان یکی از احکام قضایا نسبت بین دو قضیه است در صورتی که با اختالف در 

سلب و ایجاب و اتحاد در موضوع و محمول بتوان در مورد صدق و کذبشان نتیجه گیری کرد . 
ـ تداخل تحت تضاد  ـ تضاد  2ــ تناقص 3ــ تداخل 4ـ 3ــ تقابل بر چهار قسم است 1ـ

4ــ در تضاد با توجه به اختالف قضایا در کیف ما می توانیم از صدق یک طرف به کذب طرف 
دیگر دست یابیم اّما از کذب یک  طرف نمی توان به صدق یا کذب طرف دیگر پی برد. 

5  ــ در تناقض با توجه به اختالف دو قضیه در کم و کیف ما می توانیم از صدق یک طرف به 
کذب طرف دیگر و از کذب یک طرف به صدق طرف دیگر پی ببریم. 

6  ــ در تداخل با توجه به اختالف در کم ما می توانیم از صدق قضیه کلی به صدق قضیه جزئی 
آن و از کذب قضیه جزئی به کذب قضیه کلی آن پی برد؛ اما از کذب قضیه کلی به صدق و کذب قضیه 

جزئی و همچنین از صدق قضیه جزئی به صدق یا کذب قضیه کلی نمی توان پی برد. 
7ــ در تداخل تحت تضاد با توجه به اختالف در نسبت از کذب یک طرف می توان به صدق 

طرف دیگر پی برد؛ اما از صدق یک طرف نمی توان به صدق یا کذب طرف دیگر دست یافت. 
خودش  عکس  با  قضیه  یک  رابطه  که  است  عکس  رابطٔه  قضایا  احکام  از  دیگر  یکی  8   ــ 

می باشد.
تغییر  یا کذب قضیه  که صدق  می یابد  تغییر  گونه ای  به  9ــ در عکس جای موضوع ومحمول 

نکند.
10ــ در عکس نقیض جای موضوع و محمول به گونه ای که محمول نقیض شده باشد عوض 

می گردد که صدق یا کذب قضیه تغییر نکند. 
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قسمت دوم  : سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری

الف(آماده سازی و ایجاد انگیزه 
در این قسمت می توان از دانش آموزان سؤال کرد که ما در قضایای شرطی منفصل این امر 
را مالحظه کردیم که چگونه می توان از صدق یا کذب یک طرف به صدق یا کذب طرف دیگر پی برد. 
حال آیا واقعاً ما می توانیم احکام و قواعدی را برای قضایای حملی به دست دهیم که بتوانیم نتیجه ای 
را از قضایای حملی بدون واسطه قضایای دیگر غیر از خودشان به دست آوریم؟ آیا می توانیم از خود 

قضایای حملی صدق و کذب را بدون وساطت قضایای دیگر به دست آوریم؟ 
فرض کنید به شما یک قضیه حملی ارایه می کنند مثل»هر کارمندی مالیات می پردازد « و از شما 
می خواهند که بر این اساس قضایای زیر را مشخص کنید که صادقند یا کاذب )این قضایای بی واسطه 

از خود این قضیه قابل استنتاج است و هر کدام با قضیٔه ما کامالً مرتبط است(:
الف( هیچ کارمندی مالیات نمی پردازد 
ب( بعضی کارمندان مالیات می پردازند 

ج( بعضی مالیات دهندگان کارمندند 
د( هیچ غیرمالیات دهنده ای کارمند نیست. 

چگونه می توانید با توجه به قضیه اصل، صدق و کذب قضایای باال را مشخص کنید؟
این درس می خواهد به ما یاد دهد که اگر سخنرانی قضیه ای را به عنوان صادق طرح کرد آیا 

می تواند قضایای مرتبط به آن را به عنوان صادق به ما ارایه کند؟
اگر یک کتاب علمی بر اساس یک قضیه صادق قضایای مرتبط با آن را طرح کرد ما چه نتایجی 
باید بگیریم؟ پس اگر این درس را با معلمان همراهی کنید در خواهید یافت که چگونه خیلی ساده با دانستن 

احکام منطقی قضایا می توانیم به این هدف مهم که بسیار در زندگی ما تأثیر گذار است دست یابیم.

ب( مراحل تدریس
برای تدریس این درس،مراحل زیرپیش بینی شده است:

1ــ تبیین تقابل و کاربرد آن در منطق 
2ــ آشنایی با کاربرد تقابل به عنوان استنتاج  بی واسطه در منطق 
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3ــ تبیین تقسیم بندی تقابل در منطق 
4ــ تبیین  تضاد و قواعد مربوط به آن 

5   ــ انجام فعالیت مربوط به تضاد 
6   ــ تبیین تناقض و بیان قواعد مربوط به آن 

7ــ انجام فعالیت مربوط به تناقض
8   ــ تبیین تداخل و بیان قواعد مربوط به آن 

9ــ انجام فعالیت مربوط به تداخل 
10ــ تبیین تحت تضاد و بیان قواعد مربوط به آن 

11ــ انجام فعالیت مربوط به تحت تضاد 
12ــ تبیین رابطه عکس به عنوان یکی از احکام قضایا 

13ــ تبیین عکس مستوی و قواعد مربوط به آن در احکام چهارگانٔه قضایای حملی 
14ــ انجام فعالیت تکمیل 

15ــ تبیین عکس نقیض وقواعد مربوط به آن دراحکام چهارگانٔه قضایای حملی
16ــ انجام فعالیت های پیشنهادی برای عکس نقیض.

1ــ تبیین تقابل و کاربرد آن در منطق: تقابل و عکس از احکامی است که عارض قضایا 
می گردد و در منطق به عنوان استنتاج های بی واسطه نیز از آن ها یاد می شود. برای آن که دانش آموزان 
نکات مهم را در خصوص احکام قضایا و بحث تقابل آشنا گردند و بتوانند آن را به خوبی به کار برند 
می توان قضیٔه صادقی را به آن ها نشان داد و چهار قسم آن را در مقابلش نوشت و از دانش آموزان 
خواست تا صدق طرف مقابل را مشخص نمایند. می توان از همان قضیه ای که در قسمت انگیزه برای 

یادگیری عنوان شده است استفاده نمود : 
هر کارمندی مالیات می پردازد ←   هیچ کارمندی مالیات نمی پردازد  

هر کارمندی مالیات می پردازد ← بعضی کارمندان مالیات نمی پردازند 
هر کارمندی مالیات می  پردازد← بعضی کارمندان مالیات می پردازند 

حال این قضیه را صادق فرض نمایید: 
بعضی کارمندان مالیات می پردازند ← بعضی کارمندان مالیات نمی پردازند 

بسیاری از دانش آموزان به رابطٔه بسیار سادٔه این قضایا  برای صدق و کذب پی خواهند برد. 
)خطاب به دانش آموزان(: در این جا یادآوری این نکته سودمند است که وقتی ذهن انسان به دور از 
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موانع حکم می کند بر اساس قواعد منطقی حکم می کند؛ به همین دلیل صدق و کذب این قضایا برای 
شما بسیار ساده است. اما همیشه قضایای متقابل  قضیٔه اولی به این سادگی نیستند؛ وقتی قضایا پیچیده 

می گردند می توان با یادگیری احکام قضایا به درستی حکم نمود . 
2ــ آشنایی با کاربرد تقابل به عنوان استنتاج بی واسطه درمنطق:اگر خوب به هر کدام 
از قضایا  توجه کنید می بینید که قضایای متقابل هر کدام با قضیٔه اولی و مقابل خود دارای تفاوت هایی 
هستند .این تفاوت ها احکامی را بوجود می آورند که بر اساس آن ها می توان صدق و کذب قضایا را 
استنتاج نمود و معنای تقابل نیز به همین دلیل است که قضیه مقدمه و نتیجه از حیث موضوع و محمول 
یکسان اما از نظر کمیت و یا نسبت )کیفیت( یا هر دو با یکدیگر متفاوتند و به گونه ای در کمیت و نسبت یا 
هر دو مقابل قضیٔه مقدمٔه خود هستند .  ایجاد این نوع تفاوت ها به استنتاج قضایای مقابل آن ها خواهد 
انجامید  که هر کدام متناسب با معنای خود تحت نامی درآمده اند؛ این نام ها عبارتند از: تضاد، تناقض، 
تداخل و تداخل تحت تضاد.اگرخوب دقت کنید می بینید برای به دست آوردن نتیجه ما ازخود قضیه 
شروع می کنیم و بدون واسطٔه قضایای دیگر از همان قضیه اصل خود می توانیم استنتاجاتی را صورت 

دهیم؛به همین دلیل نام این نوع استنتاجات بی واسطه می باشد.
3ــ تبیین تقسیم  بندی تقابل در منطق:با توجه به توضیحات مرحلٔه پیشین تدریس ، به کمک 
دانش آموزان می خواهیم برای تفاوت هایی که هر قضیه متقابل با قضیه مقدمه خود دارد نامی را انتخاب 

کنیم و مبنای تقسیم قضایای متقابل را به چهار قسم نام برده شده توضیح دهیم . 
هر کارمندی مالیات می پردازد ←    هیچ کارمندی مالیات نمی پردازد

 تفاوت این دو قضیه در نسبت بین موضوع و محمول است در اولی موجبه و در دومی سالبه 
است.همان طور که مالحظه می کنید این دوقضیه دارای سور  کلی هستند پس در سور با یکدیگر یکسان 

ولی در نسبت با هم متفاوتند. 
نیست؛  تضادی  جزئی  قضیه  دو  بین  می دانیم  طرفی  از  و  است  یکدیگر  ضد  دو،  این  نسبت 
بنابراین به دلیل ضدیت این دو قضیه در نسبت به نام تضاد خوانده شده اند؛ در واقع این دو قضیه ضد 

یکدیگرند.  
اما به مثال بعدی توجه کنید: 

هر کارمندی مالیات می پردازد← بعضی کارمندان مالیات نمی پردازند
 این دو قضیه هم در سور با یکدیگر متفاوتند و هم در نسبت؛ پس این دو، نقیض یکدیگر خواهند 
شد؛ زیرا هر چه قضیٔه اول بگوید قضیه مقابل نقض کرده و هر چه قضیه مقابل گفته قضیه مقدمه و اول 
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نقض کرده بنابراین می توان از این رابطه به تناقض یاد کرد و این دو قضیه را متناقض خواند .  
به دو قضیه زیر توجه کنید: 

هر کارمندی مالیات می پردازد← بعضی کارمندان مالیات می پردازند
پیداست این دو قضیه در نسبت یکسانند اما در سور متفاوت؛ زیرا یکی کلی است و دیگری 
جزئی. به نظر شما کدام اعم تر از دیگری است و کدام قضیه را می توان داخل در قضیه دیگر دانست؟  
واضح است که قضیه ای که دارای سور جزئی است داخل در قضیه ای است که سور کلی 

دارد؛ بنابراین نام مناسب برای این تقابل تداخل است.  
حال به دو قضیه زیر توجه کنید: 

بعضی کارمندان مالیات می پردازند← بعضی کارمندان مالیات نمی پردازند 
این دو قضیه هر دو دارای سورجزئی هستند؛ اما نسبت آن ها متفاوت و به عبارتی ضد یکدیگرند.  

اگر بخواهیم دایره ای برای آن ها رسم کنیم به شکل زیر است:
 

اگر خوب دقت کنید بین دو مفهوم کلی مالیات دهندگان و کارمندان رابطٔه عموم و خصوص 
من وجه می باشد؛ پس این دو قضیه عالوه بر آن که ضد یکدیگرند نسبت به یکدیگر تداخل دارند؛ بنابراین 

نام مناسب این رابطه تداخل تحت تضاد است. 
4ــ تبیین  تضاد و قواعد مربوط به آن: در این قسمت دانش آموزان با توجه به توضیحاتی 
که در قسمت دوم مراحل تدریس ارایه شد می توانند احکام تضاد را به خوبی دریابند از دانش آموزان 

می خواهیم به یاد آورند چگونه از یک قضیه می توان متضاد آن را نتیجه گرفت: 

کارمندانمالیات دهندگان



160

         هر کارمندی مالیات می پردازد ← هیچ کارمندی مالیات نمی پردازد 
          هر مسلمانی موحد است ← هیچ مسلمانی موحد نیست 

همان طور که در درس های گذشته توضیح دادیم می توان دو قضیه باال را نمادگذاری حروفی 
کرد: 

هر مسلمانی موحد است ← هیچ مسلمانی موحد نیست 

   هر  الف      ب    است ← هیچ    الف     ب    نیست 
قضیه مقدمه دارای سور کلی است، در قضیه مقابل نیز سور کلی است ؛ اما در قضیه مقدمه 
نسبت ایجابی است و قضیه موجبه است در حالی که در قضیه مقابل نسبت سلبی و قضیه سالبه است.  
همان طور که مالحظه می کنید دو قضیه متضاد ممکن نیست  هر دو صادق باشند؛ اما اگر علم به صدق 
یک طرف پیدا کنیم می توانیم متضاد آن را به عنوان قضیه کاذب نتیجه بگیریم؛ اگر کذب  یک طرف بر ما 
معلوم گردد نمی توانیم به قطع یقین نتیجه بگیریم که طرف مقابل کاذب یا صادق است؛ زیرا امکان کذب 
هر دو )مقدمه و متضاد ( وجود دارد. از آن جا که منطق به دنبال قاعده ای است که همیشه و همه جا 
معتبر باشد به همین دلیل از دادن قواعد استثنایی پرهیز می کند و در جایی که یک قضیه متضاد معلوم 
گردد که کاذب است از دادن حکم قطعی برای طرف مقابل ابا دارد.از طرفی چون منطق احکام صدق 
و کذب را بر اساس نسبت های منطقی دنبال می کند نمی تواند به محتوای قضایا خود را قانع سازد؛ بدین 
معنی که بعضی مواقع بنا به محتوای قضیه ای از کذب یک قضیه، صدق یا کذب را بتوان نتیجه گرفت، 

حکم قطعی صادر کند.
5   ــ انجام فعالیت مربوط به تضاد: در این فعالیت دانش آموزان با آوردن مثال هایی به آنچه 
یاد گرفته اند تعمیق بخشیده و با کاربرد احکام مربوط به تضاد آشنا می گردند. الزم است در جاهایی 
تا  شود  گذاشته  نظر  تبادل  و  بحث  به  یک  هر  اشتباه  می کنند  اشتباه  مثال  درآوردن  دانش آموزان  که 

دانش  آموزان بهتر و بیشتر با احکام تضاد آشنا گردند . 
در ذکر  نمونه معلم می تواند مواردی را ذکر نماید که دانش آموزان خود از آن متضاد بسازند.  
الزم است مثال های معلم کمی پیچیده تر باشد تا نکات بیشتری در این خصوص آموزش داده شود و 

مهارت ذهنی افراد در این خصوص بیشتر گردد . 
احکام  با  قسمت  این  در  دانش آموزان  آن:  به  مربوط  قواعد  بیان  و  تناقض  تبیین  6   ــ 
تناقض و کاربرد آن با توجه به توضیحات بخش های پیشین آشنا خواهند گشت. ابتدا با یک مثال به 
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صورت نمادین آغاز می کنیم:  
هر الف   ب است ← بعضی الف ب نیست 
هیچ الف ب نیست ← بعضی الف ب است 

آنچه که بین قضیه مقدمه و متقابل آن متفاوت است  هم در سور و هم در نسبت کامالً آشکار 
خوانده  متناقض  باشند،  متفاوت   ) )کیفیت  نسبت  و   ) )سور  کمیت  نظر  از  که  قضیه  دو  یعنی  است؛ 
می شوند.با توجه به این اختالف و تفاوت بین دو قضیه که تفاوت کاملی است همیشه فقط یک قضیه 
می تواند صادق باشد؛ به همین دلیل اگر به صدق یکی پی ببریم می توانیم کذب دیگری را نتیجه بگیریم 
و اگر کذب یکی از آن ها آشکار گردد صدق طرف مقابل را می توان نتیجه گرفت . از آن جا که در بین 
محصورات اربعه تناقض از یک سو بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه و از سوی دیگر بین سالبه کلیه و 

موجبه جزئیه برقرار است در این باب چهار قسم استنتاج معتبر وجود دارد . 
1ــ  هر انسان قابل هدایت است؛ ← بعضی انسان ها قابل هدایت نیستند 

2ــ هیچ انسانی قابل هدایت نیست؛ ← بعضی انسان ها قابل هدایت هستند 
3ــ بعضی انسان ها قابل هدایت هستند؛ ← هیچ انسانی قابل هدایت نیست 

4ــ بعضی انسان ها قابل هدایت نیستند؛ ← هرانسان قابل هدایت است
بنابر احکام تناقض می توان نتیجه گرفت که هرگاه قضیه ای صادق باشد نقیض آن به یقین کاذب 
است و اگر قضیه ای کاذب باشد نقیض آن به یقین صادق است.تناقض در منطق به خصوص برای 
اثبات انتاج در اشکال قیاس مورد استفاده قرار می گیرد؛ در بسیاری از جاها افراد با پی بردن به کذب 
آشکار نقیض یک قضیه می توانند به صدق طرف مقابل آن پی ببرند. تناقض به دلیل بداهت و روشنی 
که برای انسان دارا است بسیاری از اثبا ت ها در فلسفه و منطق بر آن استوار است. در نظر بگیرید اگر 
عبارت x( + 2(2 را درنظر بگیرید به ازاء)x( هر عددی را قرار دهید ارزش معادله ما مشخص خواهد 
شد.اگر به جای)x(،2 قرار دهیم ارزش معادله 6  می شود و اگر 4 قراردهیم ارزش معادله 10 می شود.  
حال به ازاء الف و ب در قضیه ای مثل» الف ب است« می توان تنها دو ارزش را پیدا کرد یا صادق یا 
کاذب.جداولی که در خصوص قضایا ارایه می گردد ارزش صدق و کذب قضایا را بر ما آشکار می کند 

به همین دلیل در خصوص قضایای شرطی نیز دارای کاربرد است .
7ــ انجام فعالیت مربوط به تناقض:انجام فعالیت نمونه مربوط به تناقض باعث تعمیق در 
خصوص احکام تناقض گردیده و دانش آموزان را با کاربرد تناقض آشنا خواهد کرد . قابل تذکر است 

که قضایای شخصیه صرفاً با تغییر نسبت شان می توانند نقیض گردند:  
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 حسن بیمار است ← حسن بیمار نیست 
تناقض به عبارتی نمونه منفصلٔه حقیقی است؛ یعنی اجتماع و ارتفاع دو نقیض محال است. 
دوقضیه نقیض نه می توانند هر دو با هم صادق باشند و نه هر دو با هم کاذب؛ به همین دلیل احکام تناقض 
مطلق است و هیچ استثنایی را در آن راه نیست. یکی از دالیل بداهت ریاضی نیز بر اساس همین رابطٔه 

تناقض قابل توجیه است .
کاربرد : وقتی شما بخواهید درستی قضیه ای را اثبات کنید در صورتی که نتوانید مستقیماً آن را 
اثبات نمایید کافی است برهانی برای اثبات نادرست بودن نقیض آن اقامه کنید. برای مثال وقتی بخواهیم 
توحید حق تعالی را اثبات کنیم، کافی است نقیض قضیه »خداوند واحد است« را در نظر بگیریم؛ یعنی 
خداوند واحد نیست؛  به عبارتی دیگر خداوند دارای شریک است.  پس از آن اگر بتوانیم ثابت کنیم 
که این قضیه کاذب است آن گاه نقیض آن یعنی »خداوند واحد است« اثبات خواهد شد: اگر دو خدا 
داشته باشیم آن گاه یا دو خدا در همه چیز یکسانند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند پس معلوم است که این 
دو اصالً دو موجود نیستند بلکه یکی هستند نه دو خدا؛ زیرا دو خدا حداقل تفاوت شان این است که 
از یکدیگر جدا هستند. حال این دو خدا باید در این که هر دو خدا هستند در بعضی صفات مشترک و 
در این که از یکدیگر متفاوتند در بعضی صفات متفاوت باشند بنابراین هر خدا ترکیبی از ما به االشتراک 
آن با خدای دیگر و مابه التفاوت از خدای دیگر و این یعنی هر خدا مرکب از اجزاء است و از آن جا که 
خداوند باید بی نیاز باشد پس می بینیم که نیازمند به اجزا شده و این با مفهوم خدا بی نیاز است ناسازگار 
است، زیرا نمی تواند خدا هم بی نیاز باشد و هم نیازمند و این تناقض است . از این ناسازگاری نتیجه 
می گیریم که مقدمٔه ما کاذب است و نقیض آن درست است؛ یعنی »خداوند واحد است« صادق است.از 
تناقض در اثبات بسیاری از اعتقادات در کالم و همچنین بسیاری از قضایا در فلسفه استفاده می گردد.  
تمهیدات   در  تناقض  می گردد.)تعریف  آشکار  کذبشان  طریق  این  از  گمراه کننده  باورهای  از  بسیاری 

ص   252 جلد اول شیروانی(. 
در پی این فعالیت دانش آموزان می توانند متوجه گردند که چگونه از صدق یک قضیه به کذب  

نقیض آن می توان پی برد و همچنین از کذب یک قضیه به صدق نقیض آن دست یافت.
8   ــ تبیین تداخل و بیان قواعد مربوط به آن: همان طور که گذشت دو قضیه ای می توانند 
متداخل باشند که در کم با هم مختلف باشند ولی در نسبت )کیف( مشترک باشند؛ یعنی هر دو موجبه و 
یا هر دو سالبه هستند؛ اما یکی کلی و دیگری جزئی است. واضح است که اگر دو قضیه از لحاظ نسبت 
با یکدیگر مشترک باشند اما یکی جزئی و دیگری کلی، جزئی حتماً در کلی مندرج است و نام تداخل 
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هم برای همین است. به قضیه زیر دقت کنید :
هر کارمندی مالیات می پردازد ← بعضی کارمندان مالیات می پردازند 

واضح است که اگر قضیه کلی صادق باشد به طریق اولی قضیه جزئی آن هم صادق است؛ زیرا در 
نسبت با هم مشترکند و هرگاه جزئی کاذب باشد کلی نیز کاذب است. برای مثال اگر بگوییم »همٔه سیارات 
مدار بیضوی دارند« و معلوم گردد یکی از سیارات دارای چنین مداری نیست یعنی قضیه »بعضی از 
سیارات مدار بیضوی ندارند« صادق باشد، روشن است که قضیه »همٔه سیارات مدار بیضوی دارند« 
از آن جا که نقیض»بعضی از سیارات مدار بیضوی ندارند« است باید  کاذب باشد. اما اگر قضیه جزئیه 
صادق باشد » بعضی از سیارات مدار بیضوی دارند« معلوم نیست که قضیه مقابل متداخل آن که کلی 
است نیز صادق باشد. برای مثال از صدق قضیه » بعضی آسیایی ها ایرانی اند« نمی توان نتیجه گرفت که 
»هر آسیایی ایرانی است« و همچنین اگر قضیه کلی کاذب باشد نمی توان نتیجه گرفت که جزئی آن نیز 
کاذب است مانند مثال باال. دانش آموزان می توانند مالحظه کنند که احکام تقابل و تداخل می توانند 
به ما در پیداکردن بسیاری از قضایا که کذبشان بر ما آشکار نیست کمک کنند و همچنین قضایایی که 
به صدقشان شک داریم. بسیاری از افرادی که می خواهند افراد را گمراه نمایند از قضایای متداخل 
برای این منظور به بهترین وجه می توانند استفاده نمایند و اگر دانش آموزان مهارت الزم را برای کاربرد 
دانش آموزان  می شوند.از  خود  استنتاج های  در  اشتباه  و  گمراهی  دچار  نمایند کمتر  پیدا  احکام  این 

می خواهیم با رسم دایره ها برای قضایا همٔه احکام را نشان دهند. 
دارد  که  متعددی  مثال های  به  توجه  با  فعالیت  تداخل:این  به  مربوط  فعالیت  انجام  9ــ 
نموده و مهارت ذهنی و عملی آن ها  با کاربرد احکام تداخل آشنا  به خوبی دانش آموزان را  می تواند 
دارای  دانش آموزان  که  کجا  هر  در  است  دهد.الزم  پیشرفت  قضایا  صدق  و  کذب  تشخیص  در  را 
نمونه های غلطی هستند از دانش آموزان دیگر برای به دست آوردن دلیل نادرست بودن مثال ها کمک 
گرفت. از این طریق دانش آموزان با بحث و تبادل نظر به نتیجه صحیح دست یافته و به اشتباهات خود 

واقف می گردند. 
تداخل به بحث مثال نقض برای تساوی و عموم و خصوص مطلق با توجه به بحث های گذشته  
در رابطهٔ با نسبت های چهارگانه کاربرد های بسیاری دارد. از دانش آموزان بخواهید رابطٔه بحث تداخل 

را با نسبت های چها رگانه بیابند.
10ــ تبیین تحت تضاد و بیان قواعد مربوط به آن:همان طور که در بحث تقسیم بندی 
انواع تقابل توضیح دادیم دو قضیه رامتقابل تحت تضاد خوانند که هر دو جزئی باشند و از نظر موضوع 
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و محمول یکسان؛ اما یکی موجبه و دیگری سالبه باشد.همان طورکه قبالً گفتیم این قضایا را از آن رو 
داخالن تحت تضاد نام نهاده اند که از یک طرف هرکدام در یک قضیٔه کلیه که با آن اتحاد در نسبت 
دارند داخل می شود و از طرفی در صدق و کذب به عکس تضاد است؛  یعنی هر دو نمی توانند کاذب 
باشند اما هر دو می توانند صادق باشند. بنا بر  این مقدمات می توان از دانش آموزان خواست که عبارات 

زیر را کامل کنند: 
هر گاه یکی از دو قضیه تحت تضاد کاذب باشد، دیگری.............است 
هر گاه یکی از دو قضیه تحت تضاد صادق باشد، دیگری............است 

از دانش آموزان می خواهیم در خصوص صادق و کاذب بودن قضایای زیر نظر دهند: 
فلزات عایق نیستند← بعضی فلزات عایق هستند 

دانشجویان ورزشکارند ← بعضی از دانشجویان ورزشکارند 
بعضی فلزها طال هستند← بعضی فلزها طال نیستند 

حال اگر ما علم به خصوصیات فلز یا طال نداشته باشیم می توانیم با توجه به قواعد منطق حکم 
قضایای جزئی را که در نسبت با هم مخالف اند اما در جزئی بودن یکسان اند تعیین نماییم. 

دانش آموزان  برای  مخالفند  هم  با  نسبت  در  که  جزئیه  قضایای  احکام  آن که  برای  این جا  در 
مشخص گردد سؤال می کنیم: 

ــ اگر دو قضیه نتوانند هر دو کاذب باشند اگر یکی از آن ها کاذب بود در خصوص دومی چه 
نتیجه ای می توان گرفت ؟

ــ حال اگر هر دو نتوانند کاذب باشند ولی بتوانند صادق باشند در خصوص این دو چه نتیجه ای 
می توان گرفت؟

 ــ این احکام با کدام یک از قضایای شرطی منفصله همخوانی دارد می توانید بیان کنید؟ 
در این جا دانش آموزان رابطه صدق و کذب این قضایا را با قضیه شرطی منفصله درمی یابند که 

متقابالن در قضایای حملی نیز دارای جداول صدق اند.
11ــ انجام فعالیت مربوط به تحت تضاد:از دانش آموزان می خواهیم که این فعالیت را 
صحیح  مثالی  چه  چنان  نمایند.  ذکر  را  مثال هایی  موارد  همٔه  برای  و  دهند  انجام  گروهی  صورت  به 
نباشد می توان با بحث و تبادل نظر بین دانش آموزان به نمونه های صحیح دست یافت و هر بار که مورد 
اشتباهی صورت گیرد می توان با توضیح احکام تضاد در خصوص صدق و کذب به یادگیری بیشتر در 
این خصوص کمک کرد . در این جا دانش آموزان رابطه صدق  و کذب این قضایا را با قضایای شرطی 



165

منفصله در می یابند که متقابالن در قضایای حملی نیز دارای جداول صدق اند. 
از دانش آموزان می خواهیم که این فعالیت را به صورت گروهی انجام دهند و برای همٔه موارد 
مثال هایی را ذکر کنند.چنان چه مثالی صحیح نباشد می توان با بحث و تبادل نظر بین دانش آموزان به 
نمونه های صحیح دست یافت و هر بار که مورد اشتباهی صورت گیرد می توان با توضیح احکام تضاد 
در خصوص صدق و کذب به یادگیری بیشتر در این خصوص کمک کرد . در این جا دانش آموزان 
متوجه می گردند که نمادهای حروفی جانگهدار اسم ها و مفاهیم اند و هنگامی که اسم یا مفهوم درستی به 
جای آن ها گذاشته شود متوجه می گردیم که این مفاهیم و اسم ها قضیه ما را با دو ارزش صدق و کذب 
روبرو می کنند. همان گونه که در مباحث قبل توضیح دادیم نمادهای ریاضی وقتی با اعداد پرمی گردند 
ارزش های متفاوتی پیدا می کنند؛ اما نمادهای حروفی در منطق وقتی به جای آن ها اسم ها یا مفاهیم به 

کار برده می شود تنها دو ارزش را می توانند پیدا کنند: صادق یا کاذب . 
12ــ تبیین رابطه عکس به عنوان یکی از احکام قضایا:در این مرحله ابتدا می توان با 
سؤاالتی که در زیر می آید اهمیت عکس و کاربرد آن را به دانش آموزان نشان داد تا بهتر بتوان وارد 

مباحث عکس گردید: 
ــ آیا از یک قضیه می توان نتایج دیگری را گرفت؟ 

ــ آیا یک قضیه همواره در  خود تصدیقات دیگری را هم دارد؟ 
ــ آیا با رابطٔه عکس می توان بین قضیه و تصدیق فرق گذاشت؟ 

ــ واقعاً از یک قضیه جدای از مفهوم و معنایی که برای ما دارد چه معنا و مفهومی را  می توان 
به دست آورد؟ 

چه  می شود  ایجاد  قرارگرفتن  آینه  مقابل  هنگام  ازما  که  عکس  و  تصویر  با  عکس  مفهوم  ــ 
شباهت هایی دارد؟ با عکس کردن قضایا به چه چیز جدیدی دست می یابیم؟ 

ــ چرا رابطٔه عکس در منطق از استنتاج های بی واسطه محسوب می شود؟ 
ــ آیا می توان از خود قضیه به صدق آن پی برد؟

حال اگر پاسخ این سؤاالت برای شما اهمیت دارد باید با یکدیگر احکام مربوط به عکس را 
بررسی کنیم و ببینیم چه ارمغانی برای تفکر کردن بهتر ما دارد. 

»گاهی دانش پژوه مجبور می شود برای دلیل آوردن بر مطلوب خود بر قضیه دیگری که به نحوی 
با آن مرتبط است برهان آورد و از درستی آن قضیه به دلیل مالزمٔه میان صدق آن ها، به درستی مطلوب 
خود پی ببرد.چنین مالزمٔهِ در صدقی میان هر قضیه و عکس مستوی آن و نیز میان هر قضیه و عکس 
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نقیض آن بر قرار می باشد« )شیروانی مظفر 259 (
به قضایای زیر توجه کنید: 

...............اصل
هرموحدی کافراست1

هر مسلمانی موحد است
←
←

بعضی کافرها موحدند
بعضی موحدها مسلمانند 

هیچ مسلمانی شیعه نیست2
هیچ کافری مسلمان نیست

←
←

هیچ شیعه ای مسلمان نیست
هیچ مسلمانی کافر نیست

بعضی مسلمانان کافرند3
بعضی دانشجویان شاعرند 

←
←

بعضی کافران مسلمانند
بعضی شاعران دانشجو هستند 

بعضی آسیایی ها ایرانی نیستند4 
بعضی مسلمانان موحد نیستند

←
←

بعضی ایرانی ها آسیایی نیستند
بعضی موحدان مسلمان نیستند

الف(  در قضایای مقابل در سمت چپ چه اتفاقی افتاده است؟ 
ب( هر قضیه در انتقالش به سمت دیگر چه تغییری کرده است؟ 

ــ این تغییر در کدام ردیف ها قضایای صادقی را به وجود آورده و در کدام ردیف ها قضایای  
نادرستی را به دست داده است؟

ــ از قضیه اول شروع می کنیم:  آیا نسبت )کیفیت( بین قضایا را تغییر دادیم؟ 
ــ آیا جای موضوع و محمول را در قضیه دوم عکس قضیه اول قرار دادیم؟ آیا قضیه اول صادق 
است؟ قضیه دوم چطور؟ وقتی قضیه اول کاذب باشد در قضیه دوم که در واقع عکس قضیٔه اول است 

چه اتفاقی می افتد؟   
از این سؤال ها و پاسخ ها نتایج زیر را به کمک دانش آموزان به دست می آوریم: 

1ــ اول نام این عمل در منطق به دلیل آن که در قضیه دوم عکس قضیه اول )جابجایی موضوع 
و محمول( است، قضیه دوم را عکس مستوی قضیٔه اول می نامند. 

2ــ قضیٔه اول را اصل می نامیم و با تغییری که می دهیم در واقع قضیه را براساس تغییر قضیه 
اول به دست می آوریم.

3ــ این تغییر فقط در جابجا کردن موضوع و محمول اتفاق افتاده است. 
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4ــ نسبت قضیه و صدق قضیه براساس اصل آن قابل تشخیص است به عبارتی اگر اصل قضیه 
صادق باشد عکس آن نیز صادق است و اگر اصل کاذب باشد عکس آن نیز کاذب است. اما عکس 
آن، یعنی اگر عکس صادق باشد نمی توان به صدق اصل پی برد یا اگر عکس کاذب باشد نمی توان کذب 
قضیه اصل را نتیجه گرفت. اگر ما بتوانیم از قضیه ای با این عکس کردن موضوع و محمول به قضیٔه 
دیگری برسیم این خود استنتاج مستقیم می شود؛ یعنی بدون واسطٔه قضیه دیگر نتیجه ای را به دست 

آورده ایم. 
چرا قضیه موجبٔه کلیه به موجبٔه جزئیه منعکس می شود؟ باید دانست که محمول در قضیٔه موجبٔه 
کلی یا اعم از موضوع است یا مساوی آن و در هر  دو صورت قضیه جزئی که عکس آن است فقط، 
در صورت صادق بودِن اصل آن صادق است و ما با این عمل به شرط چهارم خود که صدق یا کذب 
قضیه عکس با کذب و صدق قضیه اصل یکسان است عمل نموده ایم؛ زیرا موضوع در هر دو صورت 
بر بعضی از افراد محمول صدق می کند. از طرفی می دانیم قضیه کلی ما اگر کاذب باشد برای مثال: 
بگوییم »هر مایعی آب است« واضح است که همٔه مایعات آب نیستند و محمول بر همٔه موضوعات صدق 
نمی کند؛ چرا که اخص از موضوع است و این خود ثابت می کند که عکس قضیه موجبه کلی، قضیه 
موجبه جزئی می شود؛ وگرنه صدق یا کذب قضیه اصل با قضیه عکس تفاوت پیدا می کند و این قاعدٔه 
کلی عکس را در خصوص موجبه کلیه نقض می کند.پس چه در قضیه اول »هر آبی مایع است« به عنوان 
قضیه صادق، چون این موضوع بر همٔه افراد محمول صدق نمی کند، عکس آن باید بتواند این رابطٔه 
اعم و اخص را نشان دهد. چه در قضیه ای که صادق است و چه در قضیه ای که کاذب است تنها در 

صورتی رابطٔه اعم واخص اصل در موجبه کلی حفظ می شود که عکس آن موجبٔه جزئی باشد.
قضیه سالبه کلی در صورتی  صادق است که موضوع و محمول با یکدیگر تباین کلی داشته باشند 
و دو امر متباین هرگز با یکدیگر جمع نمی گردند؛ پس هر کدام از آن ها را می توان از تمام افراد دیگری 

سلب نمود. برای مثال  اسب و انسان را موضوع قرار می دهیم:  
هیچ اسبی انسان نیست    هیچ انسانی اسب نیست 

حال اگر این تباین صادق باشد روشن است که عکس آن نیز صادق است و اگر اصل این تباین 
کاذب باشد عکس آن نیز کاذب است.

در ردیف سوم محمول در موجبه جزئیه یا عموم وخصوص مطلق در رابطه با موضوع است 
یا از جهتی اعم از موضوع یا مساوی آن موضوع است.واضح است که در حالت اول و سوم عکس 
قضیه اگر به صورت موجب کلی باشد صادق نخواهد بود؛ زیرا وقتی محمول اعم باشد موضوع بر همٔه 
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افراد محمول صادق نخواهد بود،  اگر محمول اخص از موضوع یا مساوی آن باشد، موضوع بر همٔه 
افراد آن منطبق است.اگر بخواهیم در قضایای جزئی که رابطٔه موضوع و محمول را به نحو من وجه 
فرض کرده ایم در عکس آن هم بین آن ها من وجه باشد باید عکس آن جزئی باشد وااّل صدق اصل با 

عکس، یا کذب اصل با عکس متفاوت می شود . 
در ردیف آخر اگر خوب دقت کنیم درسالبه جزئی، صدق اصل با عکس، یاکذب اصل باعکس 
یا کذب اصل و عکس  متفاوت شده است و این خالف حکم عکس است که صدق اصل و عکس 
یکسان بماند. بر همین اساس »سالبٔه جزئی هرگز عکس نمی شود نه به کلیه  و نه به جزئیه؛ زیرا موضوع 
به  نه  نیستند« و مفهوم اعم را،  انسان  باشد.مانند »بعضی از حیوان ها  از محمول  نمی تواند اعم  آن 
صورت کلی و نه به صورت جزئی، نمی توان از مفهوم اخص سلب نمود؛ چرا که هر جا اخص صدق 
کند اعم نیز صدق خواهد کرد؛  پس چگونه می توان آن را از اخص سلب کرد، بنابراین قضیه »هیچ 
)مظفر  نیستند.  صادق  هیچکدام  نیستند«،  حیوان  ها  انسان  »بعضی  قضیه  و  نیست«  حیوان  انسانی 

ص264 (
شاید قضیه سالبه بعضی مواقع صادق در بیاید اما منطق قاعده هایش کلی است؛ پس نمی تواند 
استثناء بردارد، به همین جهت قاعدهٔ سالبه جزئی این است: که آن همیشه عکس الزم الّصدق ندارد.

به  با این فعالیت خود متوجه می شوند که هرگاه  14ــ انجام فعالیت تکمیل: دانش آموزان 
صدق یک قضیه تردید وارد گردد با عکس آن می توان این امر را ثابت کرد که اگر اصل صادق باشد باید 

عکس آن هم صادق باشد و اگر اصل کاذب باشد پس عکس آن هم کاذب می گردد. 
در محصورات اربعه دانش آموزان باید از مثال هایی استفاده کنند که بتوان براساس آن ها قاعدٔه 
صدق و کذب عکس را به خوبی نشان داد؛ یعنی هم از قضایای صادق و هم از قضایای کاذب استفاده 

گردد.
15ــ تبیین عکس نقیض و قواعد مربوط به آن در احکام چهارگانۀ قضایای حملی:از 

دانش آموزان می خواهیم ابتدا به قضایای زیر توجه کنند:  
1ــ هر دانایی تواناست ← هیچ ناتوانی دانا نیست 

2ــ هیچ اسبی انسان نیست ← بعضی غیر انسان ها اسب هستند 
3ــ بعضی انسان ها دانشجو هستند ← بعضی غیر دانشجویان انسان نیستند 

4ــ بعضی مسلمانان شیعه نیستند←بعضی غیر شیعیان مسلمان اند 
توضیح برای دانش آموزان :
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رابطه ای که به دنبال بحث آن هستیم عکس نقیض است یعنی ما درقضیه  اصل دو کار را انجام 
می دهیم: اول آن که جای موضوع و محمول را عوض می کنیم، دوم آن که نقیض محمول را در قضیه 
اصل، موضوع در قضیٔه عکس قرار می دهیم و نسبت سلب و ایجاب را نیز تغییر می دهیم؛ پیداست که 
هم محمول را نقیض کرده ایم و هم عکس قضیٔه اصل را به دست آورده ایم به همین دلیل این رابطه را 

عکس نقیض می نامند.
به ردیف اول توجه کنید آیا قضیه اصل صادق است؟ آری پس قضیه عکس نقیض نیز صادق 
است. آیا چنین نیست؟ پس می توان براساس توضیحاتی که در رابطه عکس مستوی داده ایم بگوییم: 

از صدق اصل به صدق عکس نقیض می توان پی برد و از کذب آن هم به کذب قضیه عکس نقیض.
در ردیف اول که یک قضیٔه موجبه کلی است،قضیٔه سالبه کلی را که نقیض محمول اصل، که 

در آن موضوع قرار گرفته است به دست آورده ایم.
در ردیف دوم این امر برای سالبه کلیه وقتی تبدیل به موجبه جزئی می شود می تواند صدق خود 
را حفظ  کند. اما سومی در بعضی مواقع درست است و در بعضی مواقع نادرست؛ از آن جا که منطق 
قاعده اش کلی است نمی تواند برای این مورد عکس نقیض قرار دهد به همین دلیل قاعده بر این است 
که این قضیه را عکس نقیض نمی کنند چون همیشه نمی تواند  شروط عکس نقیض را یعنی کذب و یا 

صدق را به گونه ای یکسان در قضیه اصل  عکس نقیض رعایت کند. 
در ردیف چهارم عکس نقیض سالبه جزئی بر اساس شروطی که در نقیض عکس کردن وجود 

دارد تبدیل به موجبه جزئی می شود که صدق اصل با عکس نقیض یکسان است. 
حال از دانش آموزان می خواهیم که برای عکس مستوی و عکس نقیض یک جدول صدق به 
مانند رابطٔه تقابل به عنوان فعالیت انجام دهند و از آن جایی که در خصوص رابطٔه عکس مفصل درباره 

اثباتشان سخن گفتیم بنابراین از تکرار آن ها در خصوص عکس نقیض پرهیز می کنیم.

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری 
موارد زیر برای ارزش یابی پیشنهاد می شود:

1ــ توانایی تبیین تقابل 
2ــ توضیح در مورد کاربرد تقابل در منطق 

3ــ توضیح در مورد گرفتن نتایج از خود قضایا تحت عنوان استنتاج بی واسطه 
4ــ توانایی توضیح در مورد تقسیم بندی تقابل 
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5   ــ تبیین احکام تضاد 
6   ــ توانایی تشخیص قضایای متضاد و به کار بردن قواعد تضاد برای به دست آوردن قضایای 

متضاد در محصورات اربعه و پاسخ مناسب به فعالیت آن
7ــ  تبیین احکام تناقض

8   ــ توانایی تشخیص قضایای متناقض و به کاربردن قواعد تناقض برای به دست آوردن قضایای 
متناقض درمحصورات اربعه و پاسخ مناسب به فعالیت آن

9ــ تبیین احکام تداخل 
آوردن  به دست  برای  تداخل  قواعد  بردن  کار  به  و  متداخل  قضایای  تشخیص  توانایی  10ــ 

قضایای متداخل در محصورات اربعه و پاسخ مناسب به فعالیت آن 
11ــ تبیین احکام تحت تضاد

12ــ توانایی تشخیص قضایای تحت تضاد و به کار بردن قواعد تحت تضاد برای به دست  آوردن 
قضایای تحت تضاد در محصورات اربعه و پاسخ مناسب به فعالیت آن

13ــ توانایی تبیین احکام صدق و کذب انواع تقابل 
14ــ  توانایی تبیین رابطه عکس و بیان احکام آن ها 

15ــ توانایی ساختن عکس از قضایا در محصورات اربعه 
16ــ توانایی مقایسه و تطبیق رابطه صدق بین قضایای عکس در محصورات اربعه و همچنین 

انواع تقابل 
17ــ پاسخ مناسب به فعالیت تکمیل 

18ــ توانایی تبیین احکام عکس نقیض
19ــ توانایی ساختن جدول صدق برای رابطه عکس و عکس نقیض 

20ــ توانایی ساختن عکس نقیض از قضایا در محصورات اربعه 
21ــ توانایی توضیح و بیان مناسب برای احکام صدق و کذب در رابطه عکس و عکس نقیض
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قسمت سوم :تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم 
1ــ شروط تناقض؛منطق دانان برای وجود تناقض میان دو قضیه الزم می دانند که آن دو قضیه 
در اموری با یکدیگر وحدت داشته باشند در غیر این صورت نمی توان به تناقض بین دو قضیه رسید 

اگر  چه در نسبت و کم با یکدیگر متفاوت باشند.این شروط عبارتند از:
1ــ وحدت در موضوع؛ اگر دو قضیٔه متناقض درموضوع وحدت نداشته باشند،تناقضی میان 

آن ها نیست:
علم سودمند است ← جهل سودمند نیست

2ــ وحدت در محمول: اگردوقضیٔه متناقض در محمول وحدت  نداشته باشند، تناقضی میان 
آن ها نیست:

علم سودمند است ← علم بی سود نیست

آن ها  میان  تناقضی  باشند،  نداشته  درزمان وحدت  متناقض  قضیٔه  اگردو  ـ   وحدت درزمان؛  3ـ
نیست:

خورشید تابناک است ← خورشید تابناک نیست اگر قضیٔه اول در روز گفته شود و قضیٔه دوم 
در شب گفته شود بین آن ها هیچ تناقضی وجود ندارد .تنها در صورتی این دو قضیه متناقض هستند که 

در یک زمان یا هر دو در روز گفته شوند.
4ــ وحدت درمکان؛ اگر دو قضیٔه متناقض در مکان وحدت نداشته باشند، تناقضی میان آن ها 

نیست: 
ایران حاصل خیز است ← ایران حاصل خیز نیست اگر در قضیٔه اول مقصود جلگه های ایران 
باشد و در دومی قضیه با توجه به کویرهای ایران گفته شده باشد بین این دو قضیه هیچ تناقضی وجود 

ندارد.
5   ــ وحدت درقوه و فعل؛ اگر دو قضیٔه متناقض در قوه و فعل وحدت نداشته باشند، تناقض 

میان آن ها نیست: 
دانه )بالقوه( درخت است ← دانه )بالفعل( درخت نیست
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6  ــ وحدت در کل و جز؛ اگر دو قضیٔه متناقض در کل و جز وحدت نداشته باشند، تناقضی 
میان آن ها نیست:

ایران نفت خیز است ← ایران نفت خیز نیست در قضیٔه اول مقصود فقط بخشی از ایران است 
در صورتی که قضیٔه دوم به کل ایران مربوط می شود بر همین اساس این دو قضیه که وحدت در جز و 

کل ندارند متناقض به حساب نمی آیند.
7ــ وحدت در شرط؛ اگر دو قضیٔه متناقض در شرط وحدت نداشته باشند، تناقضی میان آن ها 

نیست:
تا زمانی که دانش آموز اهل تالش است موفق است ← تا زمانی که دانش آموز اهل تالش نیست 
موفق نیست. در قضیٔه اول موفقیت دانش آموز در صورت اهل تالش بودن است در حالی که در قضیٔه 

دوم شرط، شرط دیگری شده؛ یعنی اهل تالش نبودن.
8   ــ وحدت دراضافه؛ اگر دو قضیٔه متناقض در اضافه وحدت نداشته باشند، تناقضی میان  آن ها 

نیست:
چهار نصف است ← چهار نصف نیست در قضیٔه اول نصف بودن چهار نسبت به هشت بیان 
امور نسبی و اضافه  بیان گردیده است.اگر در  ده  به  شده در صورتی که در قضیٔه دوم چهار نسبت 
مضاف الیه یکی نباشد یا آن چیزی که موضوع یا محمول با آن نسبت و اضافه پیدا می کند یکی نباشد، 

اگر چه در نسبت و کم متفاوت باشند،بین آن ها هیچ تناقضی وجود ندارد.
9ــ وحدت در حمل؛ اگر دو قضیٔه متناقض در حمل وحدت نداشته باشند، تناقضی میان آن ها 

نیست: 
جزیی جزیی است ← جزیی جزیی نیست.اگر در اولی بنابر حمل اولی حکم کرده باشیم و در 
دومی بنابر حمل شایع بین این دو قضیه نمی تواند تناقضی وجود داشته باشد زیرا در حمل اولی ذاتی 
مالک صدق آن اتحاد مفهومی موضوع و محمول است در صورتی که در حمل شایع صناعی مالک 
صدق آن اتحاد مصداقی موضوع و محمول است.بنابراین اگر دو قضیه در حمل وحدت نداشته باشند 

بین آن ها نمی توان تناقضی حاصل نمود.
الزم به ذکر است که بر این وحدت  ها نقدهایی وارد نموده اند از جمله نقد امام فخر رازی که فقط 
وحدت موضوع و محمول را اصل دانسته و بقیٔه شروط را به همان دو شرط یعنی وحدت در موضوع 
بیشتر شرط  را  یک وحدت  فارابی  ابونصر  ثانی،حکیم  معلم  می گرداند.اما  باز  محمول  در  و وحدت 
نمی داند و آن وحدت در نسبت حکمیه است؛ زیرا اگر امور هشت گانٔه قدما یا نه گانٔه مالصدرا اگر در 
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دو قضیه متناقض یکی نباشند در واقع نسبت حکمیٔه آن ها یکی نخواهد بود.نظر حکیم ابونصر از دقت 
بسیار زیادی برخوردار است که می توان در کتاب های منطق دانان تأثیر وی را به خوبی مشاهده نمود.

 
ب( منابع

1ــ مبانی منطق، محمدعلی اژه ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
2ــ منطق کاربردی، علی اصغرخندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز
4ــ منطق، عالمه محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی با پاورقی غالمرضا فیاضی و محسن 

غرویان، انتشارات دارالعلم قم، برای معلم 
5   ــ درآمدی نو به منطق نُمادین، پل تیدمن وهارواردکَِهین، ترجمهٔ رضا اکبری، انتشارات دانشگاه 

امام صادق )ع(، تهران، برای معلم
6   ــ درآمدی به منطق جدید، ضیاء موحد، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، برای 

معلم
7ــ مبانی منطق جدید، لطف اللّٰه نبوی، انتشارات سمت، برای معلم

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس هشتم   : 
ذکر نمونه برای تضاد1: 

1ــ هر ایرانی آسیایی است. )+( ← هیچ ایرانی آسیایی نیست. )-(
2ــ هر انسانی شاعر است.)-( ← هیچ انسانی شاعر نیست. )-(

      هر مثلثی مربع است.)-( ← هیچ مثلثی مربع نیست. )+(
3ــ هر کبوتری دو زیست است.)-( → هیچ کبوتری دو زیست نیست.)+(

4ــ   هر کتابی جذاب است.)-( → هیچ کتابی جذاب نیست. )-( 
        هر اسبی علفخوار است.)+( → هیچ اسبی علفخوار نیست. )-( 

1ــ اگر قضیٔه نخست صادق باشد، قضیه متضاد حتمًا کاذب است. زیرا دو قضیه متضاد محال است هر دو صادق باشند. اّما اگر 
قضیه نخست، کاذب باشد قضیٔه متضاد می تواند صادق یا کاذب باشد. زیرا دو قضیٔه متضاد ممکن است هر دو کاذب یا یکی صادق و دیگری 

کاذب باشد. 
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ذکر نمونه برای تناقض1:
1ــ هر انسان متفکر است.)+( ← بعضی از انسان ها متفکر نیستند.)-(

2ــ هیچ معدنی معدن فلز نیست. )-( ← بعضی از معادن، معدن فلزند.)+(
3ــ هر فیلمی جذاب است.)-( → بعضی فیلم ها جذاب نیستند.)+(
4ــ هر کبوتری پرنده است.)+( → بعضی کبوترها پرنده نیستند. )-(

ذکر نمونه برای تداخل2:
هر الف ب است.                                       بعضی الف  ب است. 
1ــ هر ایرانی آسیایی است. )+( ← بعضی ایرانی ها آسیایی اند.)+(
2ــ    هر ایرانی تهرانی است.)-( ← بعضی ایرانی ها تهرانی اند.)+(

        هر مربعی سه ضلعی است. )-(← بعضی مربع ها سه ضلعی اند. )-(
  هر حیوانی دو زیست است. )-( → بعضی حیوانات دو زیست اند. )+(

3ــ
         هر جسمی سه بعدی است. )+( → بعضی جسم ها سه بعدی اند )+( 

4ــ هر انسانی پرنده است. )-( → بعضی انسان ها پرنده اند.)-( 
         هیچ الف ب نیست.                       بعضی الف ب نیست. 

1ــ هیچ انسانی پرنده نیست.)+( ← بعضی انسان ها پرنده نیستند )+(
 هیچ اروپایی مسلمان نیست. )-( ← بعضی اروپایی ها مسلمان نیستند.)+(

2ــ  
       هیچ مثلثی سه ضلعی نیست.)-( ← بعضی مثلث ها سه ضلعی نیستند.  )-( 

  هیچ شکلی چهار ضلعی نیست.)-( → بعضی شکل ها چهارضلعی نیستند. )+(
3ــ

       هیچ مستطیلی پنج ضلعی نیست.)+( → بعضی مستطیل ها پنج ضلعی نیستند .)+(
4ــ هیچ پستانداری مهره دار نیست.)-( → بعضی پستانداران مهره دار نیستند. )-( 

1ــ اگر قضیه اول صادق باشد متناقض آن حتمًا کاذب است و بالعکس.اگر قضیٔه اول کاذب باشد متناقض آن حتمًا صادق است و 
بالعکس.

2ــ در تقابل تداخل، از صدق قضیٔه کلیه، صدق قضیٔه جزئیه نتیجه می شود؛ اّما اگر قضیٔه کلیه کاذب باشد قضیه جزئیه متداخل با آن 
ممکن است صادق و یا کاذب باشد )بستگی به ماده آن دارد.( و از کذب قضیه جزئیه، کذب قضیه کلیه نتیجه می شود؛ اّما اگر قضیه جزئیه صادق 

باشد قضیه کلیه ممکن است صادق و یا کاذب باشد. )بستگی به مادٔه آن دارد(. 
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ذکر نمونه برای تحت تضاد1:
 بعضی از مثلث ها قائمه هستند.)+( ← بعضی از مثلث ها قائمه نیستند.)+(

1ــ 
        بعضی از مثلث ها سه ضلعی هستند. )+( ← بعضی از مثلث ها سه ضعلی نیستند.)ــ(

2ــ برخی انسان ها ناطق نیستند)-( ← برخی انسان ها ناطق هستند.)+(
  بعضی انسان ها نویسنده نیستند)+( → بعضی انسان ها نویسنده هستند.)+(

3ــ
       بعضی از دایره ها شکل نیستند.)-( → بعضی از دایره ها شکل هستند.)+( 

4ــ بعضی کبوترها پرنده اند.)+( → بعضی کبوترها پرنده نیستند .)-( 
تکمیل: 

عکس مستویاصل 

1ــ بعضی از فلزها جیوه است.1ــ هر جیوه ای فلز است.

2ــ بعضی از سفیدها انسانند.2ــ بعضی از انسان ها سفیدند.

3ــ هیچ جاودانه ای گیاه نیست.3ــ هیچ گیاهی جاودانه نیست.

4ــ عکس الزم الصدق ندارد. 4ــ بعضی از آدمیان نویسنده نیستند.

تمرین 1:
1ــ بعضی از کتاب ها خواندنی نیستند. 

2ــ هیچ معدنی معدن فلز نیست.
3ــ هیچ فردی دانا نیست.

4ــ بعضی از مؤمنان گناهکارند.
5   ــ هیچ پرنده ای تخم گذار نیست.

تمرین2:
1ــ مثال است.

2ــ رابطٔه تضاد دارند. قضیه دوم کاذب است.
3ــ رابطٔه تداخل تحت تضاد دارند. قضیه دوم در این مثال کاذب است.

4ــ رابطٔه تداخل دارند. قضیه دوم صادق است.
5   ــ رابطٔه تداخل تحت تضاد دارند. قضیه دوم در این مثال صادق است.

1ــ در تقابل تحت تضاد کذب دو قضیه با هم محال است. اگر قضیه اصل کاذب باشد قضیٔه متقابل آن حتمًا صادق است؛ اّما صدق دو 
قضیه با هم ممکن است. اگر قضیٔه اصل صادق باشد، قضیٔه متقابل آن ممکن است صادق و یا کاذب باشد، بستگی به ماده قضیه دارد. 
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تمرین 3:
1ــ برخی گردها، گردو هستند.

2ــ قضیه موجبه جزئی عکس نقیض الزم الصدق ندارد.
3ــ هیچ غیردرختی نخل نیست.

4ــ قضیه سالبه جزئی عکس مستوی الزم الصدق ندارد.
5   ــ بعضی مثلث های قائم الزاویه، غیرمتساوی االضالع هستند.

6   ــ برخی الف ب نیست )هیچ الف ب نیست(.
تمرین 4:

نوع رابطه قضیه دومقضیه اول

تداخل 18

تناقض25

تداخل 31

تناقض 42

تداخل 47

عکس مستوی 53

تداخل تحت تضاد64

تداخل 66

تناقض 69

تمرین 5:
با توجه به دو قضیه، متوجه می شویم که دارای رابطٔه عکس نقیض هستند. در 
نیز صادق است. پس صادق  باشد، عکس نقیض آن  اّول درست  این رابطه اگر قضیٔه 

بودن قضیٔه »هیچ غیرالف ب نیست« اثبات می شود.
تمرین 6:

توجه به این دو قضیه نشان می دهد که این دو قضیه دارای رابطٔه عکس مستوی 
نیز صادق  باشد، قضیٔه عکس  هستند. در رابطٔه عکس مستوی اگر قضیٔه اول صادق 

خواهد بود. پس »هیچ غیر ب ج نیست« صادق است.



177

ترکیب قانونمند قضایا

قسمت اول  :کلیات
الف( هدف ها 

1ــ هدف کلی:تبیین استدالل و آشنایی با اقسام استدالل 
2ــ هدف های  آموزشی

ــ آشنایی با کاربرد استدالل در زندگی انسان 
ــ شناخت رابطٔه استدالل و علوم مختلف 

ــ تبیین انواع استدالل:1ــ تمثیل 2ــ استقراء 3ــ قیاس 
ــ بیان کاربردهای انواع استدالل 

ب( پیش دانسته ها 
مفاهیمی که آگاهی به آن ها برای این درس الزم است عبارت است از: تصور و تصدیق،مبحث 
ف، ساختار قضایای حملی، بحث قضایا، انواع قضایای حملی، انواع قضایای شرطی:متصل و  معرِّ

منفصل و استدالل مباشر  یا استنتاج بی واسطه. 

ج( اصطالحات علمی 
تأیید  یا برای  تألیف یک سلسله قضایا برای کشف قضیه ای مجهول  1ــ استدالل؛ تنظیم و 

قضیه ای مطلوب است. 
2ــ استدالل مباشر؛ استداللی است که از یک قضیه به عنوان مقدمه، قضیه مورد نظر، یعنی 

نتیجه به دست می آید. 
3ــ  استقراء؛ استداللی است که در آن حکم به دست آمده از بررسی چندین مورد از افراد 

درس نهم
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بررسی شماری از  یا  از قضایای جزئی  به عبارتی ذهن  تعمیم داده می شود؛  به همٔه آن  یک مجموعه 
جزئیات به نتیجه ای کلی می رسد یا از آن یک حکم تمام استنباط می کند. 

4ــ تمثیل؛استداللی است که در آن حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن با چیز دیگر معلوم 
می کنند؛ به عبارتی ذهن از حکم یک شی ء به حکم شی ء دیگر، بنابر جهت مشترکی که میان آن ها وجود 

دارد منتقل می شود.
5   ــ قیاس؛ مجموعه ای مرکب از دو یا چند قضیه است که اگر آن ها را صادق و درست فرض 
و  از اصول  استفاده  با  قیاس ذهن  بود.در  نتیجه می شود که قطعاً صادق خواهد  کنیم قضیه دیگری 

قضایای کلی که  درستی آن معلوم است به مطلوب خود منتقل می شود.

د( ارتباط با درس قبل
در  مبحث  قرارگرفت.چندین  بحث  مورد  بی واسطه  استنتاج  یا  مباشر  استدالل  قبل  در درس 
مورد قضیه و انواع آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت .درواقع بدون فهم نسبت به ارتباط بین قضایا 
که در احکام قضایا طرح گردید و همچنین انواع قضایای حملی و شرطی نمی توانیم وارد بحث انواع 
استدالل گردیم؛زیرا در انواع استدالل براساس نسبت بین قضایا و نسبت بین اجزاء یک قضیه و نیز 

احکام قضایا است که می توانیم به استنتاج ها و نتایج جدید برسیم. 
به عبارتی هنگامی که ذهن بین چند قضیه ارتباطی دقیق و منتظم برقرار می سازد تا از پیوند آن ها 
نتیجه به وجود آید و بدین ترتیب نسبتی مشکوک و مبهم به نسبتی یقینی و محقق و صریح تبدیل شود؛  
قدم در مسیر استدالل گذاشته است. این امر بدون دانستن انواع قضایا و اجزای یک قضیه و نیز نسبت 

بین قضایا و احکام آن ها امکان پذیر نیست. 

ه (محورهای اصلی درس 
1ــ انسان برای حصول علم نسبت به حقایق کلی که محتوای دانش انسانی در زمینه های گوناگون 

از آن تشکیل یافته، نیازمند به استدالل است. 
2ــ استدالل به سه نوع استقرا، تمثیل، و قیاس تقسیم می گردد. 

3ــ بر پایه هر یک از سه نوع استدالل انسان می تواند براساس دانش و اطالعات قبلی خود به 
دانش جدید و مکتسب نایل شود و از این طریق دانش خود را توسعه دهد. 

یا  انواع استدالل استفاده می شود، مقدمه  نتیجه در  آوردن  به دست  برای  که  قبلی  4ــ دانش 
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مقدمات استدالل نام دارد و دانش یا معرفت جدید حاصل از آن ها نتیجه استدالل نامیده می شود .
ـ  تمثیل درمحاوره، شعر، ادبیات، و نیز در مقام آموزش بسیار مؤثر است.اشتراکات و شباهت ها  5   ـ

اساس به دست آوردن نتیجه در تمثیل است. 
6   ــ استقراء نوعی استدالل  است که در علوم از آن استفاده می گردد، ما را از جزئی به کلی سیر 

می دهد و خود به تاّم و ناقص تقسیم می گردد.
و  متیقن  کامالً  و  نتیجه اش ضروری  و  یقین آور است  که  استداللی است  نوع  تنها  قیاس  7ــ 
بی چون وچرا است؛ و در منطق آن چه مورد عنایت خاّص منطقیان  است در واقع همین نوع استدالل، 

یعنی قیاس است.  
8    ــ هر قیاس دارای دو جنبه است یکی صورت و دیگری ماده و آنچه در منطق مورد بحث قرار 

می گیرد قالب های منطقی قیاس یا همان صورت های ممکن قیاس است.

قسمت دوم   :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ  یاد گیری 

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
خطاب به دانش آموزان:

این همه پیشرفت را در تمدن بشری امکان پذیر کرده  به نظر شما مهم ترین عمل فکری که  ــ  
چیست؟

قضایای  و کشف  فرهنگ  و  تمدن  در  را  پیشرفت  که  ذهنی  عمل  کامل ترین  و  پیچیده ترین  ــ 
هندسی و معادالت جبری و فرمول های فیزیکی و شیمیایی و خالصه هرگونه تحقیق و تتبع را میسر 

ساخته چیست؟
ــ چگونه انسان در معلومات خود و در آموخته هایش به تصرف می پردازد و از آن ها به نتیجه 
می رسد؟ چگونه این تصرف باعث می شود ما بر میراث علمی و فرهنگی خود بیفزاییم و روز به روز دایرٔه 

دانش و تمدن خود را وسعت دهیم؟ 
ــ از چه طریق ما متوجه اشتباه بودن  بسیاری از عقاید دیرینٔه خود می شویم؟

ــ چگونه آن چیزهایی که به آنها اعتقاد محکم داشته ایم یکباره همه را باطل می یابیم؟
ــ چگونه حق را از باطل تشخیص می دهیم ؟ 
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ــ انبیاء برای تشخیص حق از باطل بشر را به چه فرا می خوانند ؟
پاسخ همٔه این سؤاالت  و سؤاالت بی شمار دیگر در مفهوم استدالل نهفته است. این درس به ما 
می آموزد که ذهن در حال استدالل سرگرم تکاپو، جستجو، تصرف، سنجش، و سبک و سنگین کردن 
است؛ ذهن باید مواد الزم و مناسب را از بین مواد بی شمار برگزیند و آن گاه  آن ها را با پیوندی عقالنی 

و منطقی به هم پیوند دهد؛ به نحوی که همه به سوی مقصودی معین جریان یابد.
این اعمال پیچیده فعالیتی است اصیل و ممتاز که در سطح بسیار عالی جریان دارد.کار استدالل 
در  نظر است و شخص  مورد  آگاهانه   غایتی  استدالل همواره  نوآوری است.در  و  آفرینش،  کشف، 
جستجوی چیزی است؛ ذهن برای یافتن مطلوب مورد نظر در جنب و جوش است.  عمل ذهن در این 

جا با تمام اعمال ذهنی دیگر متفاوت است. 
استدالل عملی است تدریجی و پیش رونده و مستلزم پیمودن راهی کوتاه یا طوالنی است.در این 
جا ذهن باید منازل و مراحل چند را به ترتیب یکی پس از دیگری بپیماید تا به سر منزل مقصود برسد.

در این مسیر ذهن گاه از علت به سوی معلول و زمانی از معلول به سوی علت می آید  زمانی به تحلیل 
می پردازد و زمانی به ترکیب،در یک راه از جزیی به کلی می رسد و در راه دیگر از کلی به جزئی؛ در 
یک جا بین همه این امور مختلف پل می زند و آن ها را وحدت می بخشد، همٔه این امور به یمن استدالل 

امکان پذیر است )خوانساری ص132ــ 136 (
پس اگر با کمک یکدیگر این درس را به پایان برسانیم سّر این پیشرفت عظیم بر ما آشکار می گردد 
و خواهیم دانست که چگونه منطق توانسته بشر را تا امروز راهنمایی کند و او را به پیشرفت های بزرگ 

برساند .

ب( مراحل تدریس 
برای تدریس این درس،مراحل زیر پیش بینی شده است:

1ــ تبیین استدالل 
2ــ تبیین تقسیم بندی استدالل به سه نوع تمثیل، استقرا و قیاس 

3ــ تعریف تمثیل و آشنایی با کاربرد آن 
4ــ تعریف استقرا و بیان انواع آن 

5   ــ انجام فعالیت تفکر 
6ــ تبیین کاربرد استقرا در علوم
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 7ــ تعریف قیاس و آشنایی  با کاربرد آن
 8    ــ تبیین صورت و ماده قیاس ونمادگذاری حروفی برای انواع استدالل

9ــ انجام فعالیت ذکر نمونه  
1ــ تبیین استدالل:در این مرحله سه مثال که هر کدام مربوط به یکی از  انواع استدالل است 

ذکر شده و از دانش آموزان می خواهیم تفاوت های آن ها را برای ما فهرست کنند: 
1ــ آب و هوای کره مریخ مانند زمین است؛ پس کرهٔ مریخ مانند زمین دارای حیات است. 

2ــ سقراط انسان است؛ هر انسانی فانی است؛  پس سقراط فانی است.   
3ــ با آزمایش روی فلزات زیر مبنی بر اینکه هر کدام توانسته اند جریان برق را از خود عبور 

دهند می توان به این نتیجه رسید که همٔه فلزات برق را از خود عبور می دهند: 
1ــ آهن؛ 
2ــ جیوه؛
3ــ  نقره؛

4ــ  مس. 
تعریف  تا خصوصیاتی که دانش آموزان فهرست می کنند،براساس مفاهیم اصلی  سعی می شود 

قیاس،تمثیل واستقراجداسازی شود.

خصوصیاتاستقراخصوصیاتتمثیلخصوصیاتقیاس

همٔه گیاهان موجوداتی 

موجود  هر  و  زنده اند 

آب  نیـازمند  زنده ای 

هـمٔه  بنابراین  است؛ 

آب  نیازمند  گیاهان 

هستند.

مقدمٔه  دو  هر  1ــ 

کلی است.

نیازمند  هر جامعه ای 

فردی است که فعالیت 

گروه های مـختلف آن 

زیرا  کند؛  کـنترل  را 

مانند  انــسانی  جامعٔه 

است  انسان  یک  بدن 

و بدن انسان زنده برای 

کنترل افعال اعـضای 

خود، به یک مغز نیاز 

دارد.

اساس  شباهت   .1

نتیجه گیری است. 

در یک رأی گیری که در میان 

آمریکـا  مـردم  از  نفـر  هزار  ده 

معلوم شدکه  گـرفت،  صـورت 

آن ها  اتــفاق  به  قریب  اکثریت 

اقتصاد سـرمایه  داری  طـرفدار 

اقـتصاد  بنابراین  هستند؛ 

اکـثریت  نزد  سرمایه داری 

آمریکا  مردم  اتفاق  به  قریب 

مقبولیت دارد. 

1. مقدمات جزیی 

هستند. 
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در این قسمت سعی می شود دانش آموزان متوجه گردند که کشفیات روابط جدید، پدیده های 
دارا  را  تفاوت هایی  یکدیگر  با  راه  این سه  و  راه می گذرد  این سه  از  پیشرفت دانش بشری  و  جدید، 
هستند. در این جا بیشترتفاوت ها مورد نظر است و این که نتیجه ها و کشفیات جدید، معلومات تازه ای 

را برای ما ایجاد می کنند.
2ــ تبیین تقسیم بندی استدالل به سه نوع تمثیل، استقرا، و قیاس:در این مرحله مالک 
از  قبل،  مثال های  به  توجه  با  بیان می گردد.  استقرا  و  تمثیل،  قیاس  نوع  به سه  استدالل  تقسیم بندی 

دانش آموزان می خواهیم مثال ها و نتایج جدید را با هم مقایسه کنند: 
اول، این سه نوع استدالل از لحاظ درجه یقین نسبت به نتیجه، یکسان نیستند. 

دوم،مقدمات قیاس کلی است در صورتی که دو نوع دیگر جزئی است. 
سوم، استقرا بیشتر در علوم تجربی طرح می گردد در صورتی که قیاس بیشتر در علوم انسانی 

مطرح است. 
چهارم، در قیاس اگر مقدمات درست باشند نتیجه حتماً درست است. 

موارد  همٔه  در  کلی  حکم  یک  به  جزئی  مورد  چند  خصوص  در  حکم  از  استقرا  در  پنجم، 
می رسیم. 

ششم، تمثیل به هیچ وجه از قطعیت برخوردار نیست ؛ اگر مقدمات صادق باشند نمی توان صدق 
نتیجه را ثابت کرد.

...کاربرد  و  ،طنز  وعظ،خطابه،اخالق،سیاست،تبلیغات  هنر،   ، ادب  شعر،  در  تمثیل  هفتم، 
دارد. 

اما حوزه های کاربرد هر کدام مختلف  پیشرفت الزم است  برای  نوع استدالل  هشتم، هر سه 
می باشد. 

3ــ تعریف تمثیل و آشنایی با کاربرد آن:در این مرحله دانش آموزان با مثال ها یی از تمثیل 
آشنا می شوند برای مثال: انسان نیاز دارد که احساسات و فشارهای درونی خود را به نحوی آزاد کند 
وگرنه تحّملش تمام می شود و دق می کند؛ زیرا انسان مانند یک دیگ بخار است که اگر همٔه منافذ آن 

بسته باشد و بیش از حد به آن فشار وارد آید سرانجام منفجر خواهد شد.
ــ انسان به چه چیز تشبیه شده است؟ 

ــ حکم دیگ بخار چگونه می تواند به انسان سرایت کند؟ 
ــ صدق انفجار به دلیل بسته بودن منافذ چگونه در خصوص انسان نیز صادق است؟ 
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ــ وجه شباهت انسان و دیگ بخار در چه مواردی است؟
ــ موارد زیر:

1ــ ظرف برای مظروف خاص بودن  2ــ ظرفیت محدود داشتن 3ــ امکان افزایش بیش از حد 
مظروف و فشار بر ظرف  4ــ  امکان آزاد سازی فشار درونی    5   ــ امکان عدم تحمل فشار و آسیب 

دیدن و حتی متالشی شدن 
ــ آیا با تمثیل می توان نکات بسیار ظریف و دقیق را آموزش داد؟ 

مثال دیگر: یک بار معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: من هیچ وقت با رئیس جمهور مشاجره 
نمی کنم؛ زیرا نباید با بازیکن خط حمله بحث کرد. 

استدالل تمثیلی فوق دولت را به یک تیم فوتبال تشبیه کرده است که نقش رئیس جمهور به مانند 
بازیکن خط حمله دانسته شده است. 

ــ لقمان را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بی عسل.  
ــ مؤمن آینه مؤمن است. 

باید توجه داشت که بسیاری از مسایل به دلیل مشکل بودن تصور آن ها از راه تمثیل تصورشان 
آسان می گردد. در بسیاری از موارد استدالل ها از طرق دیگر صورت گرفته؛ برای مثال در خصوص 
فشارهای درونی در علم روانشناسی به خوبی تحقیق گردیده و از طریق استقرا به نتایج بی شماری دست 
یافته اند آن گاه همٔه این نتایج با بهره گرفتن از دیگ بخار خیلی راحت تر و بهتر به ذهن مخاطب انتقال 
داده می شود. بعضی مواقع تمثیل باعث می شود یک نکته ای که از طریق دیگر کشف نشده آشکار گردد 
و محقق با روش های دیگر تحقیق و پژوهش به دنبال تأیید و اثبات آن برود و بتواند آن را اثبات کند.  

بسیاری از فرضیه های جدید علمی از طریق همین تمثیل به ذهن دانشمندان رسیده است.  
از دانش آموزان می خواهیم چند نمونه از تمثیل ها را در کتاب خود بیابند و نشان دهند. 

4ــ تعریف استقرا و بیان انواع آن:در این مرحله مثال هایی از استقرا تام و ناقص را ذکر 
کرده و از دانش آموزان می خواهیم به سؤاالت زیر پاسخ دهند:

گفت:  پرسیدیم  وی  دیِن  از  کردیم  مالقات  که  نفری  اولین  از  شدیم  وارد  اصفهان  شهر  در 
مسلمانم؛ دومین نفر را نیز مالقات کردیم همان پاسخ را شنیدیم و همین طور تا صدمین نفر آن ها همه را 

نیز مسلمان یافتیم؛ لذا به این نتیجه رسیدیم که همٔه اصفهانی ها مسلمان هستند. 
در ماشینی 100 جعبه توت فرنگی بار زدیم هنگام تخلیه بار هر صد جعبٔه توت فرنگی را یک یک 
باز کردیم و مشاهده نمودیم که همٔه آن ها رسیده و آبدار هستند  لذا به این نتیجه رسیدیم که تمام جعبه ها 
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رسیده و آبدار هستند. 
هر دو استدالل از مشاهدٔه مواردجزئی به دست آمده و نتیجه بر اساس بررسی موارد مشاهده 

شده اخذ گردیده است .
ــ به نظر شما کدام یک از مثال های استقرا یقین آور است؟ 

ــ آیا برای رسیدن به نتایج یقین از طریق استقرا می توان در همٔه امور به همین نحو عمل کرد؟
ــ آیا دانشمندان می توانند برای پیدا نمودن روابط جدید و نتیجه های جدید به استقرا اعتماد 

نمایند؟  
ــ آیا آن ها می توانند همیشه از استقرا نوع دوم استفاده کنند؟ 

ــ چه تفاوتی بین استقرا دوم و قیاس وجود دارد؟
ــ آیا در تحقیقات خود از این روش استفاده می کنیم؟ 

ــ به نظر شما چرا دانشمندان از استقرا استفاده می کنند؟ 
در استقرا همیشه دو مرحلٔه اساسی  وجود دارد: 

1.آزمون افراد، یعنی مشاهده و بررسی مصادیق موضوع مورد نظر؛ 
2.جمع بندی و تعمیم نتایج به دست آمده از موارد جزئی به همٔه موارد و یا به عبارتی حکم کلی 

در خصوص همه موارد صادر کردن. 
البته باید توجه داشت در درس منطق از مباحث تخصصی تر در مورد استقرا که مربوط به فلسفه 
به عنوان یک استدالل که دارای صورت خاصی برای  علم می باشد پرهیز شده؛ زیرا در منطق تنها 

استنتاج است در نظر گرفته می شود. 
5  ــ انجام فعالیت تفکر)برای مطالعه(:در خصوص این فعالیت از دانش آموزان می خواهیم 
که با مطالعه ی کتاب هایی نظیر خوابگردها اثر آرتورکوستلر،چیستی علم اثر چالمرز،و فلسفه علم 
در قرن بیست اثر دانالد گیلیس به سؤاالت قسمت تفکر پاسخ دهند و سپس بگویند آیا برای پاسخ به 

این سؤال ها می توان با توجه به قواعد منطق پاسخ داد؟ آیا منطق می تواند در این امور مداخله نماید؟ 
وظیفه منطقی در برابر استقراهایی که با آن روبرو می شود چیست؟

6   ــ تبیین کاربرد استقرادر علوم:دراین نوع استدالل فکر با استفاده از معلومات و مشاهدات 
جزئی و برقراری ارتباط بین موارد جزئی حکم کلی را استنتاج می کند. این حکم کلی می تواند به زبان 
قانون علمی صورت بندی گردد. استدالل استقرائی به عنوان یک روش علمی و کسب شناخت، بعد از 
دورٔه رنسانس اهمیت ویژه ای به دست آورد اگر چه این نوع استدالل نزد یونانیان شناخته شده بود اما 
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موفقیت علم بر اساس این نوع روش از قرن 17 به بعد جایگاه ویژه ای را به این نوع استدالل اختصاص 
داد.

این نوع استدالل به مرور زمان با توجه به پیشرفت علوم تجربی صورت های کامل تر و پیشرفته  تری 
پیدا نمود.در تحقیق علمی استقرا جایگاه خاصی دارد.استدالل استقرائی از مرحلٔه مشاهدات کثیر 
و متنوع با جمع آوری اطالعات جزئی،در قالب جامعٔه آماری،آغاز می شود و با طبقه بندی و تلخیص 
و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری به پایان می رسد.نتیجه گیری در استقرا به قانون ختم می گردد.استقرا 
به  نتایجی که در موارد جزئی می گیرد دست  از  براساس قاعده های خاصی از جمله یکنواختی عالم 

تعمیم زده و سر از قوانین علمی درمی آورد.
در خصوص استقرا از طرف مخالفان آن نقدهای بسیاری صورت گرفته و امروز با صورت های 

بسیار پیشرفته تر، در علم حضور دارد. 
7ــ تعریف قیاس وآشنایی با کاربرد آن:در این مرحله مثال هایی از قیاس را به دانش آموزان 

ارایه می دهیم: 
بعضی از انسان ها شاعرند، هر شاعری دارای طبع لطیف است ؛ پس بعضی از انسان ها دارای 

طبع لطیف هستند. 
هر مسلمانی موحد است ، هیچ کافری موحد نیست ؛پس هیچ مسلمانی کافر نیست. 

همٔه کودکان بازیگوش هستند، همٔه دبستانی ها کودک اند ؛بنابراین بعضی از بازیگوش ها دبستانی 
هستند. 

به نظر شما کدام یک از نمونه های باال در قیاس بیشترین استفاده را دارد؟ 
اگر مقدمات قیاس را صادق بدانیم آنگاه چه نتیجه ای می توان گرفت؟ 

در قیاس ذهن با استفاده از اصول و قضایای کلی که درستی آن معلوم است به مطلوب خود 
منتقل می شود.

به نظر شما چرا قیاس عالی ترین شکل استدالل است؟
درجه یقین، نسبت به نتیجٔه قیاس چه تفاوتی با نتایج استقرا و تمثیل دارد؟ 

از قیاس در کجا می توان استفاده کرد؟ 
آیا در روش قیاسی از معرفتی کلی به معرفتی جزئی می رسیم یا از معرفتی جزئی به معرفتی کلی 

نایل می شویم؟ 
قیاس در واقع گفتاری است مرکب از چند قضیه که ذاتاً مستلزم گفتار یا قضیه دیگر است. 
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براین  اعتقاد  غالباً  گذشته  است.در  قیاسی  استدالل  ارسطویی  منطق  در  استدالل   نوع  »اساسی ترین 
از  بسیاری  نیز  است.امروزه  قیاسی  دارای چهارچوب  نتیجه گیری  گونه  هر  علمی  تفکر  در  که  بوده 
دانشمندان براین عقیده اند که بخش عمده ای از تفکر علمی،هر چند نه هرگونه استنتاجی،دارای صورت 
قیاسی است.به اعتقاد این گروه مخصوصاً در جایی که توسعه دانش انسان در جهت پیش بینی پدیده های 
طبیعت یا تبیین و توضیح آن پدیده هاست تفکر انسان دارای چهارچوب و شکل قیاسی است«)اژه ای 

ص103(
8   ــ تبیین صورت وماده قیاس:در مباحث قبل به این مطلب اشاره ای مختصر گردید؛اما 
در این جا برای آن که دانش آموزان بهتر با این مبحث آشنا گردند مثال هایی ذکر شده تا از طریق آن ها 

مسأله ماده و صورت مورد بحث قرار گیرد.
به مثال ها توجه کنید :

خفاش پرنده است،هرپرنده ای تخم  گذار است؛ پس خفاش تخم گذار است. 
هیچ آسیایی اروپایی نیست،هیچ اروپایی ژاپنی نیست؛پس هیچ آسیایی ژاپنی نیست. 

در نمونٔه اول مقدمٔه دوم نادرست است اما اخذ نتیجه از آن دو مقدمه درست و منطقی است؛ 
یعنی استدالل معتبر است اما نتیجه نادرست است.نادرست بودن نتیجه یعنی عدم مطابقت آن با واقع که 

به دلیل مقدمٔه نادرست می باشد.
نادرست.در  نتیجه  اما  اما در استدالل دوم اگر خوب دقت کنید مقدمات کامالً درست است 
این جا قالب و صورت استدالل اشکال دارد؛ در واقع منطق به دنبال صورت بندی و ترکیب های درست 
و معتبر است که از آن ها بتوان نتیجه گرفت؛ منطق احکام و قواعد مربوط به ساختار و صورت بندی 

صحیح استنتاج را مشخص ومعین می کند.عبارت زیر رادرنظربگیرید:
2)x(+2

اگر به جای)x( عدد2 را بگذارید ارزش این عبارت 6 می شود.حال به مثال زیر توجه کنید :
)x(هند را فتح کرد؛  به جای )x( اگر نادر شاه  بگذارید ارزش عبارت شما درست است  اما اگر 

سلطان حسین بگذارید عبارت شما نادرست است.
حال به مثال های زیر توجه کنید: 

هر شیعه ای مسلمان است، هر مسلمانی موحد است؛ پس هر شیعه ای موحد است. 
اگر به جای شیعه » الف« و به جای مسلمان »ب« و به جای موحد »ج« بگذاریم آنگاه می توانیم 

استدالل باال را باز نویسی کنیم: 
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هر الف ب است  ،  هر ب ج است  ؛   پس هر الف ج است 
حال بیایید به جای »الف« کافر بگذارید و نتیجه را بررسی کنیم:  

هر کافری مسلمان است     هر مسلمانی موحد است   پس هر کافری موحد است. 
چرا نتیجه نادرست است؟  آری نتیجه به دلیل عدم نسبت صحیح بین کافر و مسلمان نادرست 
است. در واقع ما با پژوهش در خصوص کافر و مسلمان این مطلب را دانسته ایم اما خوب دقت کنید: 
در قالب و صورتی که از حروف نوشته شده اگر اطالعات درست را قراردهیم مطمئناً نتیجٔه شما درست 
خواهد بود؛این اطالعات درست درواقع مادٔه قیاس را تشکیل می دهد؛ اما صورت فقط نسبتی درست 
آن دو مقدمه  از  نتیجه ای  نسبت  این  براساس  و  برقرار کرده  بین مقدمات  نیز  و  مفاهیم دو مقدمه  بین 
نسبتی  بین قضایا و مفاهیم کار دارد.اگر شما  ترکیب نسبت های  به چگونگی  حاصل می شود.منطق 
را برقرار کردید، یعنی اگر شما موحد را به مسلمان نسبت دادید یا مسلمان را به کافر نسبت دادید، در 
هر صورت نمی توانید از صدور نتیجه سر باز زنید؛ منطق به این که آیا کافر صفت مسلمانی را دارد یا 
مسلمان صفت موحد را دارد،کار ندارد؛بلکه با این کار دارد که در ترکیب این مفاهیم اگر به شیوه و 
نحوی این ترکیب انجام گیرد ما می توانیم نتیجه ای را بدست آوریم؛حال اگر مواد به کار رفته درست 
باشد، ساخت و قالب استدالل  به گونه ای است که نتیجه هم درست است؛ اما اگر مواد به کار رفته، یعنی 
اطالعات نادرست باشد، نتیجه نیز نادرست است؛اما ساخت و صورت استدالل کامالً صحیح می باشد.  

پس می توان صورت یعنی ساخت و قالب را از مادٔه آن جدا نمود.  
به مثال های زیر توجه کنید: 

اگر علی درس بخواند آنگاه علی قبول می شود،علی درس خوانده است؛ پس علی قبول می شود 
را  آن  بگذاریم  را  قبول می شود« ب  »علی  به جای  و  الف   » بخواند  »علی درس  به جای  اگر 

می  توان چنین باز نویسی کرد:  
اگر الف آنگاه ب، الف؛ پس ب 

به جای الف و ب هر قضیه ای را که بگذارید همواره نتیجه ای می گیرید که اگر مقدمات درست 
باشند نتیجه هم کامالً درست است. 

در مثال فوق نسبت صحیح بین دو قضیه است و منطق قالب و ساخت صحیحی را که می توان 
به گونه ای از این دو قضیه نتیجه گرفت به دست می دهد. حال اگر به جای الف شما »باران ببارد« و به 
جای ب »شب شود« را بگذارید امکان دارد نتیجه ای که حاصل می شود بر اساس آن دو مقدمه هیچ 
ارتباط واقعی و خارجی نداشته باشد، اما نتیجه به لحاظ صورت و ساخت منطقی صحیح است یا به 
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عبارتی دیگر استدالل معتبر است. 
9ــ فعالیت ذکر نمونه:این فعالیت را به گونه ای انجام دهید که یک بار نتیجه درست و بار 
دیگر نادرست باشد؛آنگاه نقص و اشکال را مشخص کنید. به نظر شما نقص و اشکال از صورت است 

یا از ماده؟

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری 
موارد زیر برای ارزش یابی توصیه می شود:

1ــ توانایی تبیین استدالل 
2ــ مقایسه انواع استدالل با یکدیگر 

3ــ تعریف تمثیل و بیان کاربرد آن 
4ــ تعریف استقرا و بیان انواع آن 
5   ــ تبیین کاربرد استقرا در علوم 

6   ــ تعریف قیاس و بیان کاربرد آن 
7ــ توانایی تبیین صورت و ماده قیاس 

8   ــ توانایی نماد گذاری حروفی برای انواع استدالل 

 قسمت سوم :تمهیدات 

الف( دانستنی های ضروری برای معلم
1ــ در استقرای تام نتیجه یقینی است:»استقرا در صورتی که در مورد تمام انواع متعلق 
به یک جنس انجام شود و از ثبوت حکمی در مورد تمام آن انواع به ثبوت همین حکم در مورد کلی 
م  آن انواع استدالل شود،  نتیجٔه آن یقینی است  همین قسم از استقرا است که گاهی آن را قیاس مقسِّ
می خوانند.شرط الزم برای صحت این قسم از استقرا آن است که باید مطمئن بود که تمام انواع متعلق 
به کلی مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است.حصول این اطمینان در پاره ای از موارد به سادگی 
مختلف  انواع  عقلی  حصر  طریق  از  بتوان  که  دیگری  مورد  هر  یا  مثلث  مثال  مانند  است  امکان پذیر 
موضوع مورد نظر را مشخص و ثبوت حکم را در مورد آن ها نشان داد.اما این قسم از استقرا در مورد 
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انواعی که یقین به آن ها از طریق حصر عقلی ممکن نیست نیز به کار رفته است.مثال ارسطو برای استقرا 
تام از همین قبیل است او از مشاهده تمام حیوانات )خرد زهره (مانند انسان، اسب و استر و این که همه 
آن ها »طویل العمر « هستند نتیجه می گیرد که »هر حیوان خرد زهره طویل العمر است«؛ اما این استنتاج 
ارسطو مبتنی بر این فرض است که انواع طبیعی مانند انسان، اسب، شیر، و فیل محدود است و از 

این رو با استقرا همه انواع متعلق به یک جنس می توان حکم کلی آن انواع را نیز نتیجه گرفت. 
در این جا ممکن است این اعتراض به ذهن خواننده متبادر شود که در استقرا تام نتیجه جز بیان 
خالصه شده همان مقدمات نیست  پس در واقع از طریق این نوع استقرا معرفت تازه ای نمی توان بدست 
آورد.اما این اعتراض وارد نیست؛ زیرا با کمی تأمل می توان مالحظه کرد که این قسم از استدالل، علم 

به نتیجه چیزی، غیر از علم به مقدمات و با آن متفاوت است . 
2ــ استقرا ناقص مفید یقین نیست:هنگامی که به طور مطلق از استقرا سخن می رود منظور 
و روش  است  قیاس  از  نوعی  واقع  در  تام  استقرا  کردیم  زیرا چنان که مالحظه  است؛  ناقص  استقرا 
استقرایی در مقابل روش قیاسی است نه قسمی از آن.ابن سینا در کتاب نجات »استقرای مشهور« را 
عبارت از همین نوع از استقرا می داند.وقتی در علوم تجربی مختلف و در زندگی روزمره از مشاهده 
واقعیت های خاص و جزئی به استنتاج حکمی کلی می پردازیم همه این قوانین و احکام کلی بر پایه همین 
قسم از استقرا استوار است.از این قبیل است اعتقاد به این که نان مغذی است، آسپیرین مسکن است، 
شنبلیله موجب تقلیل فشارخون است، و هزاران قضیه تجربی دیگر که محتوای معارف انسان را در 

زمینه های علوم تجربی فراهم می سازد . 
در منطق گفته می شود که نتیجه استقرا ظنی و احتمالی است ؛زیرا هیچ گاه نمی توان از مشاهده 

موارد معدود به استنتاج حکمی کلی رسید. ابن سینا در این باب گفته است:
»ولکن مردمانی که استقرا کنندچون بسیاری را یا بیشتر را چنین یابند حکم کنند بر همه، و این 
نه ضروری بود، زیرا که شاید بودن که نادیده خالف دیده بود و صد هزار متفق بودند و یکی مخالف 

بود«.)ابن سیناص106(
در استقرا ناقص نتیجه از این روی یقینی نیست که می توان تصور کرد که در آینده مواردی 
یافت می شود که حکم کلی مورد نظر را نقض کند. از جمله در مورد مثال مربوط به حرکت فک پایین 
حیوانات نقل شده است که تمساح به هنگام جویدن فک باال را حرکت می دهد. پس همیشه در استقرا 
البته هر چه موارد  یافت شود که حکم کلی را نقض کند.  این امکان وجود دارد که موردی  ناقص 

مشاهده شده در استقرا ناقص بیشتر باشد مقدار اطمینان به درستی نتیجه افزوده خواهد شد . 
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3ــ احکام علوم تجربی تعمیم استقرایی صرف نیست: از یک سو گفته شد که تعمیم 
استقرایی به خودی خود موجب یقین نیست و حداکثر مفید ظن و احتمال است.اما از سوی دیگر 
همچنین گفته شد که پیشرفت علوم تجربی و شناخت قوانین علمی بر پایه همین روش استوار است .پس 
باید پذیرفت که احکام و قضایای مربوط به علوم تجربی مجموعه ای از ظن ها و حدس هاست یا این که 
باید پذیرفت که این احکام بر پایه چیزی بیش از تعمیم استقرایی صرف مبتنی است. منطق دانان اسالمی 
مانند ابن سینا و خواجه نصیر و پیروان آن ها شق دوم را پذیرفته اند و قضایا و احکام مربوط به دانش های 
تجربی را که در نظر آن ها یقینی است مبتنی بر چیزی بیش از صرف تعمیم استقرایی دانسته اند.عنصر 
اضافی موجود در احکام تجربی که از آن با عنوان قیاس خفی یاد می کنند همان چیزی است که احکام 
تجربی را از احکام استقرایی صرف جدا می کند و تشکیل آن موجب می شود احکام تجربی از احکام 
یقینی به شمار آیند؛ اما احکام استقرایی صرف  از احکام ظنی شمرده می شود. در این جا به توضیح 

این عنصر اضافی می پردازیم.
4ــ وجه تمایز احکام تجربی از احکام استقرایی صرف وجود یک قیاس خفی است: 
این  نوع و مشاهده  افراد یک  بر مشاهده مکرر  قانون علمی عالوه  یا  برای تشکیل یک حکم تجربی 
که آن  ها دارای حکم معینی هستند، همچنین به ادراک امر دیگری نیاز است که عبارت است از علم 
پنی سیلین  به وجود سبب در صورتی حاصل می شود که ما چیزی را علت چیز دیگر بشماریم. مثالً 
را علت بر طرف شدن عفونت بدن یا سقمونیا را علت دفع صفرا بشماریم.بدیهی است وجود چنین 
اعتقاداتی فرع بر وجود اعتقاد به اصل علیت است؛ یعنی فرع براعتقاد به این است که هر پدیده ای 
المحاله دارای علتی است. ذهن براساس اعتقاد به اصل علیت و مثالً مشاهده این که همیشه پس از 

مصرف پنی سیلین عفونت برطرف می شود به طور ضمنی چنین استدالل می کند: 
اگر نه چنین بود که مصرف پنی سیلین موجب رفع عفونت است، همیشه عفونت پس از مصرف 

پنی سیلین زایل نمی شد. 
اما پس از مصرف پنی سیلین عفونت همیشه زایل می شود

 بنابراین، پنی سیلین موجب رفع عفونت است. 
این قیاس که به »قیاس خفی« معروف است و ما با جریان آن در ذهن می پذیریم که پنی سیلین 
موجب رفع عفونت می شود در واقع علتی را مشخص می کند که ما از قبل و براساس اعتقاد به اصل 
علیت می دانستیم آن المحاله موجود است.مشاهده مکرر این که با مصرف پنی سیلین عفونت برطرف 
می شود فقط موجب می شود که علتی را که از قبل به وجود آن معتقد بودیم اکنون بتوانیم مشخص 
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کنیم.البته این بدان معنا نیست که ما در شناخت علت هیچ گاه مرتکب خطا نمی شویم و غیر علت را به 
جای علت قرار نخواهیم داد؛این سخن دیگری است.معموالً در این گونه موارد وجود خطا هنگامی 
روشن می شود که ما چیز دیگری را به عنوان علت واقعی پدیده بشناسیم، یعنی با تشکیل قیاس خفی 
مشابهی معتقد شویم که آن چه با تحقق آن پدیده مورد نظر متحقق می شود در حقیقت همین چیز دیگر 
است، و نه آن چه که تصور می کردیم. بنابراین آن چه در احکام تجربی مورد یقین است به نتیجه رسیدن 

همین قیاس خفی است. 
5   ــ تمثیل:تمثیل قسمتی از استدالل است که در آن براساس وجود مشابهت بین دو امر جزئی 
و ثبوت حکمی در مورد یکی از آنها ثبوت همان حکم را در مورد جزئی دیگر نتیجه می گیریم. به عبارت 
آن در جزئی  ثبوت  دلیل  به  امر جزئی  نتیجه گیری حکمی در مورد یک  از  تمثیل عبارت است  دیگر 
دیگری که با آن مشابه است.از این قبیل است وقتی که کسی به سمی بودن یک گیاه به دلیل مشابهت 
آن با گیاه دیگری که سمی است حکم می کند. تمثیل نزد پاره ای از فقها و متکلمین معتبر شمرده شده 
است آنها برای ارکان تمثیل اصطالحات خاصی وضع کرده اند برای آن که این اصطالحات را با مثال 
غیر فقهی فوق تطبیق دهیم می توان گفت گیاه اول که سمی بودن آن ثابت است اصل و گیاه دوم که 
می  خواهیم سمی بودن آن را نتیجه بگیریم فرع و سمی بودن را حکم می خوانند.همچنین آن چه موجب 

انتقال و تسری دادن حکم از مورد نخست به مورد دوم است وجه شبه یا علت نامیده می شود. 
در میان انواع سه گانه استدالل تمثیل ضعیف ترین است . این بدان دلیل است که در این نوع 
برای  محمول  ثبوت  علت  واقعاً  شبه  وجه  اصل  قضیه  در  که  نیست  مشخص  وجه  هیچ  به  استدالل 
موضوع باشد.از مثال فوق می توان مالحظه کرد که اگر حکم به سمی بودن گیاه دوم صرفاً مبتنی بر 
شباهت ظاهری دو گیاه باشد استدالل بر پایه محکمی استوار نیست؛ زیرا می دانیم گیاهانی وجود دارند 
که در ظاهر مشابهند ولی برخی از آن ها سمی و برخی دیگر غیر سمی اند.اکنون فرض کنید وجه شبه 
آن دو گیاه نه مشابهت در ظاهر بلکه در دارا بودن ماده شیمیایی خاصی باشد که موجب سمی بودن 
ماده  آن  دارای  اول  گیاه  مانند  که  این جهت سمی می دانیم  از  را  گیاه دوم  و  گیاه نخست شده است 
است ضروری خواهد  نیز سمی  دوم  گیاه  اینکه  یعنی  نتیجه،  پذیرفتن  این صورت  است.در  شیمیایی 
در  که  کنند  استدالل  چنین  است  ممکن  تمثیل  روش  به  عالقه مندان  شد  گفته  آن چه  به  توجه  بود.با 
مواردی که بتوان نشان دادکه وجه شبه در مورد قضیه اصل، علت حکم است، می توان در صورت 
وجود آن در فرع با اطمینان قضیه دوم را نیز نتیجه گرفت.در پاسخ به آن ها باید گفت استدالل مورد 
بحث در این صورت، دیگر از قبیل تمثیل نخواهد بود بلکه نوعی از قیاس است که بدان برهان لمِّی 
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می گویند.«)اژه ای ص149تا152(

ب( منابع 
منابع پیشین

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس نهم:
ذکر نمونه:

1ــ هر انسانی حیوان است.
2ــ هر حیوانی نامی است. 

نتیجه: هر انسانی نامی است.
تمرین: 

الف( این استدالل از نوع استقرای تام است.
ب( این استدالل یک استدالل تمثیلی است.

ج( این استدالل از نوع تمثیلی است.
د( این استدالل نیز تمثیلی است.

هـ( این استدالل از نوع استقرای ناقص است.
و( این استدالل نیز از نوع استقرای ناقص است.

ز( این استدالل از نوع استدالل تمثیلی است.
ح( این استدالل از نوع استقرای ناقص است.

ط( این استدالل نیز از نوع استقرای ناقص است.
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درس دهم

 اقسام قیاس

قسمت اول :کلیات

الف( هدف ها        
1ــ هدف کلی: تبیین قیاس اقترانی و استثنایی و آشنایی با اشکال قیاس اقترانی و شرایط انتاج آن

2ــ هدف های آموزشی 
ــ آشنایی با اقسام قیاس 

ــ تبیین قیاس اقترانی 
ــ تبیین تقسیم بندی اقترانی به اقترانی حملی و شرطی 

ــ آشنایی با اشکال قیاس و تبیین نقش حد وسط در ایجاد اشکال مختلف قیاس  
ــ تبیین ضروب مختلف اشکال چهارگانه قیاس اقترانی حملی 

ــ تبیین شرایط انتاج ضروب اشکال چهارگانه قیاس اقترانی حملی 
ــ  اثبات منتج بودن ضروب منتج در اشکال چهار گانه قیاس 

ــ تبیین قیاس استثنایی
 

ب( پیش دانسته ها
برای این درس دانش آموزان الزم است با مباحث زیر به خوبی آشنایی داشته باشند:

1ــ تعریف  قیاس 2ــ اجزاء قضیه حملی 3ــ قضایای شرطی متصل ومنفصل و ساختار این نوع 
قضایا 4ــ انواع قضیهٔ  منفصل: حقیقی، غیر قابل جمع در صدق، وغیرقابل جمع درکذب  5   ــ رابطٔه 

عکس وتقابل تناقض

ج( اصطالحات علمی 
1ــ قیاس اقترانی؛ قیاسی است که مقدمات آن فقط قضایای حملی است و نتیجه یا نقیض 
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نتیجه بالفعل در مقدمات موجود نیست بلکه اجزای نتیجه در مقدمات پخش می باشد.
2ــ حد اصغر؛ حدی که موضوع نتیجٔه قیاس است و در هر یک از مقدمات قیاس قرار بگیرد 

آن مقدمه را صغرا می گویند. 
3ــ حد اکبر؛ حدی که محمول نتیجه است. مقدمه ای که شامل حد اکبر باشد کبرا نامیده می شود. 

4ــ حد وسط؛  همان حد مشترک است  که در دو مقدمه تکرار می شود و حدود مقدمات را 
در نتیجه پیوند می دهد. 

5ــ قیاس اقترانی شرطی؛ قیاسی است که مقدمات آن، یا فقط شرطی، یا شرطی و حملی 
می باشد. 

6ــ قیاس استثنایی؛ قیاسی است که نتیجه یا نقیض نتیجه در مقدمات بالفعل موجود باشد. 

د( ارتباط با درس قبل 
در درس قبل دانش آموزان با تعریف قیاس آشنا شدند، در این درس قیاس اقترانی حملی را 
یاد می گیرند و متوجه می شوند مهم ترین نوع استدالل و آنچه که در منطق به آن توجه بیشتری می شود 
قیاس است. در درس نهم نیز دانش آموزان با بحث تقابل و عکس آشنا شدند در این درس از این دو 

برای اثبات انتاج بعضی ضروب اشکال چهارگانه قیاس اقترانی استفاده می شود. 

ه ( محورهای اصلی درس 
1ــ قیاس به لحاظ صورت و هیأت تألیفیه آن به دو دسته اقترانی واستثنایی تقسیم می گردد.

2ــ قیاس اقترانی به دو نوع حملی و شرطی تقسیم می گردد؛ در اقترانی حملی مقدمات فقط حملی 
است اما در شرطی می تواند فقط شرطی یا حملی و شرطی باشد. 

3ــ قیاس اقترانی حملی دارای دو مقدمه و یک نتیجه می باشد.
نتیجه قیاس اقترانی حملی )حداصغر( در هر مقدمه ای باشد، آن مقدمه صغرا و  4ــ موضوع 

محمول نتیجه در هر مقدمه باشد، آن مقدمه کبرا نام دارد. 
5  ــ حد وسط که در هر دو مقدمه قیاس اقترانی حملی باید به تمامه تکرار گردد اساس تقسیم 

قیاس به اشکال چهارگانه را تشکیل می دهد. 
6  ــ بر اساس ایجاب و سلب و جزئی وکلی در قضایا، هر شکلی از قیاس دارای 16 ضرب 

می گردد.
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7ــ همٔه ضروِب 16 گانٔه هر کدام از اشکال قیاس منتج نبوده و انتاج در هر شکل جدای از 
شرایط عمومی انتاج، دارای شرایط خاص انتاج نیز هست. 

8  ــ برای اثبات منتج بودن برخی ضروب و اعتبار آن ها می توان از رابطٔه عکس و نقیض استفاده 
نمود. 

9ــ قیاس استثنایی که نتیجه با یکی از مقدمات یا نقیض یکی از مقدمات است، دارای انواع 
بسیاری می باشد.

ـ یادگیری قسمت دوم : سازماندهی فعالیت های یاددهیـ 

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
با توجه به درس قبل که در قسمت آماده سازی آن در خصوص اهمیت قیاس مطالبی را به تفصیل 
پرداخت.این  استدالل خواهیم  نوع  مهم ترین  در خصوص  تفصیلی  بحث  به  این جا  در  نمودیم؛  بیان 
قیاس، کاربرد زیادی دارد و در بسیاری از مواقع ما هنگام به کاربردن این قیاس از نکات زیادی غافل 

می شویم و نتایجی که می گیریم بر اساس احکام قیاس نتایج صحیحی نمی باشد. برای نمونه: 
هیچ آسیایی اروپایی نیست، هیچ ژاپنی اروپایی نیست؛ پس هیچ آسیایی ژاپنی نیست. 

هر یخی از آب است، هر آبی مایع است؛ پس یخ مایع است. 
هیچ مسلمانی کافر نیست،  هیچ کافری شیعه نیست؛ هیچ مسلمانی شیعه نیست .

نمونه های دیگری را می توان ارایه نمود تا دانش آموزان بدانند که هستند افرادی که می توانند 
با آشنایی با منطق به راحتی مردم را فریب دهند و یا خود ما به دلیل غفلت و یا ندانستن احکام قیاس  
موجبات اشتباه خود را فراهم نماییم. بنابر این، این درس به ما این امکان را می دهد تا هم اشکال معتبر 

قیاس را بشناسیم و هم مهارت استفاده از آن ها را پیدا نماییم.

ب( مراحل تدریس 
1ــ شناخت اقسام قیاس 

2ــ تبیین قیاس اقترانی و تعریف اصطالحات مهم در قیاس اقترانی 
3ــ انجام فعالیت مهارت 
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بندی لحاظ  تقسیم  این  آنچه در  بیان  و  به حملی و شرطی  اقترانی  تقسیم بندی قیاس  بیان  4ــ 
می گردد. 

5  ــ تبیین نقش و اهمیت حد وسط در ایجاد اشکال مختلف قیاس و بیان اشکال چهارگانه  
6  ــ فعالیت مربوط به تشخیص اشکال چهارگانه 

7ــ آگاهی به حصر عقلی تقسیم قیاس به اشکال چهارگانه و بدیهی بودن شکل اول قیاس 
8  ــ تبیین چگونگی تشکیل ضروب 16گانه برای هر کدام از اشکال قیاس 

9ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل اّول 
10ــ فعالیت ذکر نمونه

11ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل دوم
12ــ فعالیت ذکرنمونه

13ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل سوم
14ــ فعالیت ذکرنمونه

15ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل چهارم
16ــ فعالیت ذکرنمونه

17ــ تبیین نیازمندی اثبات شکل دوم، سوم، و چهارم، و تبیین بدیهی بودن شکل اّول 
18ــ تبیین بعضی ازقواعدعمومی برای ضروب معتبر

19ــ تبیین چگونگی اثبات اعتبار برخی از ضروب شکل دوم از راه عکس و نقیض 
20ــ انجام فعالیت تفکر با تأکید بر تعمیم اثبات  ضروب منتج در شکل دوم و سوم از راه قاعدٔه 

عکس و برهان خلف 
21ــ تبیین قیاس استثنایی

1ــ شناخت اقسام قیاس: قیاس  به لحاظ صورت و  هیأت تألیفیه آن به دو دسته اقترانی و استثنایی 
تقسیم می گردد.

خطاب به دانش آموزان: بسیاری از انواع قیاس را آدمی بدون آن که نام آن ها را بداند استفاده 
می نماید.بسیاری مواقع به دلیل عدم مهارت در قیاس و شناخت صورت های صحیح آن، اشتباهات 
زیادی را مرتکب می گردیم و چه بسا که هم خود فریب بخوریم و هم باعث فریب دیگران گردیم.به راستی 

چرا بعضی قیاس ها اقترانی نامیده شده اند و بعضی استثنایی؟
به دو قیاس زیر توجه کنید:
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1ــ هرآهنی فلز است؛
هرفلزی در برابرحرارت منبسط می شود؛

هرآهنی در اثرحرارت منبسط می شود.
2ــ اگر باران ببارد، آنگاه به کوه خواهم رفت.باران باریده است .پس به کوه خواهم رفت.

ــ چه تفاوتی در این دو نوع قیاس وجود دارد؟
ــ در کدام یک، عین نتیجه در مقدمات آمده است؟

ــ در کدام یک، نتیجه به گونه ای در مقدمات پخش شده است؟
ــ در کدام یک، نتیجه، حاصل اقتران بخشی از مقدمٔه اول و بخشی از مقدمٔه دوم است؟

ــ در کدام نوع، یک مقدمٔه قضیٔه شرطی است و مقدمٔه دیگر استثنا شدن یکی از دو قضیه ای 
است که در قضیٔه شرطی وجود دارد؟

ــ آیا می توانید نقیض تالی قضیه شرطی قیاس دوم را استثنا کنید؟ اگر چنین قضیه ای را دراین 
قیاس به جای مقدمٔه دوم قرار دهید، چه نتیجه ای را می توانید به دست  آورید؟

ــ آیا می توان با استثنا کردن یکی از قضیه ها یا نقیض یکی از قضیه هایی که در قضیٔه شرطی 
)مقدمٔه اول قیاس دوم( به کاررفته نتیجٔه جدیدی گرفت؟ 

ــ به نظر شما کدام یک را می توان اقترانی و کدام را می توان استثنایی نامید؟
2ــ تبیین قیاس اقترانی وتعریف اصطالحات مهم درقیاس اقترانی: یاد آوری تعریف 
قیاس: گفتاری است مرکب از چند قضیه که ذاتاً مستلزم گفتار یا قضیٔه دیگر است.  نمونه ای را روی 

تابلو می نویسیم و بعد بر اساس آن سؤاالتی را طرح می نماییم: 
هر آهنی فلز است:

هر فلزی در برابر حرارت منبسط می شود؛
 هر آهنی در اثر حرارت منبسط می شود.

1ــ به نظر شما کدام یک از قضایا نتیجه محسوب می شود؟ 
2ــ این قیاس چند مقدمه دارد؟ 

3ــ کدام لفظ در دو مقدمه تکرار شده است؟ 
4ــ موضوع نتیجه در کدام مقدمه قرار دارد؟ 

5ــ محمول نتیجه درکدام مقدمه قرار دارد؟
6ــ چه چیز واسطٔه ارتباط بین موضوع و محمول نتیجه گردیده است؟ 
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با توجه به پاسخ دانش آموزان می توانیم دلیل نام گذاری ها را نیز متذکر شده تا دانش آموزان 
به راحتی بتوانند با این اصطالحات آشنا گردند. 

پاسخ سؤال 3 و 6 نشان می دهد که هر واژه ای که در هر دو مقدمه به کار  رفته است رابطه ای 
را نیز بین موضوع و محمول نتیجه برقرار نموده؛ در واقع در وسط، و بین موضوع و محمول، واژه ای 
قرار گرفته که اساس ارتباط بین موضوع و محمول در نتیجه می باشد؛ به همین دلیل می توان آن را حد 

وسط بین موضوع و محمول نتیجه دانست. 
در پاسخ به سؤال 4 متذکر می شویم موضوع طبیعتاً به لحاظ افراد اغلب کوچک تر از محمول 
نتیجه است، درهر  از محمول  به عبارتی حد اصغرکه کوچک تر  یا  این اصغر)کوچک تر(  است؛ پس 
مقدمه که باشد آن مقدمه را هم با نام خود تزیین می کند؛ یعنی می توان نام آن مقدمه ای که این حد اصغر 

در آن به کار رفته را صغرا نامید. 
در پاسخ به سؤال 5 متذکر می شویم محمول طبیعتاً در قضایا از موضوع بزرگ تر است؛ پس این 
بزرگ تر یا به عبارتی حد اکبر)بزرگ تر( در هر مقدمه ای که آمده باشد، آن مقدمه را با نام خود می آراید 

و به همین دلیل به آن کبرا می گویند . 
از دانش آموزان می پرسیم: 

نباشد  به نظر شما نقش کدام یک مهم تر است که اگر  ــ در بین اصطالحاتی که عنوان نمودیم 
به دست آوردن نتیجه امکان پذیر نیست؟ 

ــ آری حد وسط اهمیت زیادی دارد و هرگاه بتوانیم در قیاس حد وسط را بیابیم آن گاه نتیجه 
کبرا، و موضوع  و  صغرا و  برای ما واضح و روشن می گردد. چون حد وسط اساس ارتباط بین 
محمول نتیجه است و پس از این که این وصلت را انجام داد، خود به پاس این پیوند خارج شده تا 

ارتباط صغرا و کبرا را در نتیجه با پیوند حد اصغر و حد اکبر نشان دهد .
3ــ انجام فعالیت مهارت: در انجام فعالیت مهارت شاید دانش آموزان به اشکال مختلف، 
محتوای جمله 1یا 2 را صورت بندی کنند؛ آن ها در این امر متوجه می شوند برای آن که بتوان به یک 
قیاس رسید می توانیم با تشکیل قیاس پیوند صحیح بین مفاهیم را دریابیم و از این طریق بتوانیم روابط 
بسیار زیادی را کشف نموده یا اگر روابطی برای ما مبهم و مورد تردید  بوده اند با صورت بندی قیاسی 
که از آن ها به عمل می آوریم  پی به روابطی می بریم که تا به حال کشف نشده و یا همیشه از آن غافل 

بوده ایم و یا مبهم و مشکوک بوده اند.
انجام این فعالیت باعث می شود دانش آموزان آن چه که در مورد اجزای قیاس فراگرفته اند به کار 
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ببرند؛ این امر نیز باعث تعمیق پیدا کردن خود مفهوم قیاس می گردد .
4ــ بیان تقسیم بندی قیاس اقترانی به حملی وشرطی وبیان آن چه در این تقسیم بندی 
لحاظ می گردد: در این قسمت ابتدا باید در نظر داشت که این تقسیم بندی متعلق به ابن سینا است و 
پس از وی نیز بقیه از وی تبعیت کردند؛ اما در منطق های جدیدتر اعتقاد بر این است که این قیاس از 
نوع قیاس های استثنایی است و نام آن را تعّدی ترکیبات شرطی گذاشته اند؛ زیرا نسبتی که بین مقدمات 
قیاس و نتیجه وجود دارد، نسبتی است که بین قضایا است نه مفاهیم؛ در نتیجه هر شکلی از قیاس اقترانی 

شرطی را می توان به  یک صورت،  یا قالب معتبر از قیاس های استثنایی تبدیل نمود. 
برای آن که دانش آموزان متوجه این نوع تقسیم بندی گردند بهتر است َمقَسم تقسیم برای آن ها 

آشکار گردد و از طریق آن خود این دو قسم را توضیح دهند.
ابتدا یک مثال از قیاس شرطی و مثالی از قیاس اقترانی حملی را ذکر می  نماییم تا دانش آموزان 

با توجه به سؤاالت معلم این دو را مقایسه کنند و تفاوت های آن ها را دریابند: 

نتیجهمقدمۀ دوممقدمۀ اّولردیف

هر شیعه ای موحد استهر مسلمانی موحد استهر شیعه ای مسلمان استقیاس...1

اگر انسانی مسلمان باشد آن گاه متعهد قیاس...2
است

هر انسان متعهدی به قول خود 
پای بند است

هر انسان مسلمان به قول خود 
پای بند است

1ــ آیا می توان در قیاس دوم مقدمات را افزایش داد؟ در قیاس اول چطور؟ 
ـ در قیاس دوم آیا فقط قضایا حملی به کار برده شده  یا ترکیبی از حملی و شرطی، و یا صرفاً شرطی؟ 2ـ

3ــ در قیاس اّول از چه قضایایی استفاده شده است؟
4ــ اگر بخواهیم هر دو قیاس را نمادگذاری کنیم در قیاس دوم نسبت بین قضایا است یا بین مفاهیم؟

 
نتیجهمقدمۀ دوممقدمۀ اّولردیف

هرالف ج استهر ب ج است هرالف ب استقیاس...1

هرالف ج استهر ب ج است )اگرب آنگاه ج(اگرالف آن گاه بقیاس...2
)اگر الف آنگاه ب، اگر ب آنگاه ج؛ پس اگر 

الف  آنگاه ج.(
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اگر باران ببارد آنگاه کشاورزان محصول خوبی خواهند داشت، اگرکشاورزان محصول خوبی 

پیداکنند آنگاه وام های خود راپرداخت می کنند؛
   

پس اگر باران ببارد کشاورزان وام های خود راپرداخت می کنند.
                  الف                                 ج             

 5  ــ قیاس نوع سوم چه تفاوتی با نوع دوم دارد؟
6  ــ آیا می توان قیاس نوع دوم را به مانند نوع سوم نمادگذاری حروفی نمود؟

ــ با پاسخ به سؤال دو، دانش آموزان متوجه می شوند که مبنای تقسیم در قیاس اقترانی وجود 
قضایای حملی یا شرطی در مقدمات است؛ اگرمقدمات فقط حملی باشند، قیاس اقترانی حملی است و 

اگر شرطی و حملی، یا صرفاً شرطی باشد، قیاس اقترانی شرطی است .
قیاس  در  اما  داد،  انجام  قضایا  بر    اساس  را  نمادگذاری  می توان  شرطی  اقترانی  قیاس  در  ــ 

اقترانی حملی بر اساس مفاهیم و اسم ها انجام می گیرد . 
حملی  اقترانی  قیاس های  در  هست؛ اما  مقدمات  افزایش  امکان  شرطی  اقترانی  قیاس  در  ــ 

خیر. 
در قیاس های اقترانی شرطی نتیجه می تواند یک قضیه شرطی باشد، اما در قیاس های اقترانی 

حملی امکان چنین امری نیست. 
بنابراین، مبنای تقسیم ما به کاربرد انواع قضایا در مقدمات قیاس بر می گردد.

َاشکال  وبیان  قیاس  مختلف  َاشکال  درایجاد  وسط  حد  اهمیت   و  نقش  تبیین  5  ــ 
چهارگانه: »انسان دائماً با پدیده هایی مواجه است که عالقه مند به شناخت عقالنی و نظری آن هاست: 
قیمت  ناموفقند،  خود  تحصیل  در  کودکانی که  می دهد،  رخ  سوزی  آتش  جنگلی  در  می گرید،  طفلی 
اجناس گران می شود، و غیره. هر یک از این پدیده ها به شکل یک قضیه قابل بیان است. وقتی علت 
پدیده ها برای انسان شناخته نیست قضایای مذکور به صورت نوعی سؤال در ذهن او مطرح خواهند 
بود: چرا طفل می گرید؟ چرا قیمت اجناس گران می شود؟ و غیره. به هنگام طرح این سؤال ها ذهن در 
واقع در پی یافتن حد وسط است و همین حد وسط است که دانش عقالنی و نظری این امور را ممکن 
می سازد؛ مثالً وقتی در پاسخ به این سؤال که چرا طفل می گرید مالحظه می کنیم که این امر به دلیل 
گرسنگی اوست، در این حال »گرسنگی« به عنوان علت آن پدیده در محل حد وسط قرار می گیرد و به 

   الف                          ب                                      ب                            

ج            
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صورت قیاس زیر شناخت نظری و برهانی قضیه مورد بحث را ممکن می سازد:
این طفل گرسنه است

هر طفل که گرسنه است می گرید
بنابراین، این طفل می گرید 

نحوه حصول علم و دانش انسان در سایر تصدیق های اکتسابی یا نظری نیز چنین است.« )اژه ای 
ص 108( البته همان طور که در دروس آینده در خصوص برهان انّی و لّمی مالحظه خواهیم نمود نقش 

حد وسط در همٔه قیاس ها همیشه یکسان نیست.
حال که با نقش حد وسط در اکتساب دانش نظری آشنا شدید و همچنین نقش آن را در تشکیل 

قیاس مالحظه نمودید؛ حال از شما می خواهیم که:
1ــ  دو مقدمه تشکیل دهید که حد وسط در اولی محمول و در دومی موضوع باشد 

2ــ  سپس حد وسط را در دو مقدمه به گونه ای قرار دهید که در هر دو محمول باشد 
3ــ  پس از آن حد وسط را در دو مقدمه طوری قرار دهید که در هر دو موضوع باشد 

4ــ  و در آخر حد وسط را در دو مقدمه به گونه ای قرار دهید که در صغرا موضوع و در کبرا 
محمول باشد

 سؤال )خطاب به دانش آموزان(:
1ــ به نظر شما می توان حد وسط را به گونه ای قرار داد که شکل پنجمی را از آن به دست آوریم؟ 

اگر نمی شود علت را بیان کنید.
2ــ به نظرشما کدام شکل بسیار ساده و گرفتن نتیجه از آن بسیارآسان است؟

3ــ آیا می توان با توجه به شکل اول شکل های دیگر را اثبات کنیم؟
نه چگونه  یا  نتیجه گرفت  آن  از  ببینیم می توان  آن که  برای  نظر شما شرایط یک شکل  به  4ــ 

است؟ 
7ــ آگاهی به حصرعقلی تقسیم قیاس به اشکال چهارگانه و بدیهی بودن شکل اول 
قیاس: در پاسخ به سؤال اول دانش آموزان متوجه می شوند که عقالً امکان ندارد که شکل پنجمی را 
بسازیم و به لحاظ عقلی اشکال قیاس در همین چهار شکل محصور و محدود می گردد. پس می توان 

چنین حصری را حصر عقلی دانست. 
ــ درپاسخ به سؤال دوم دانش آموزان متوجه می شوند که ذهن طبیعتاً متمایل به استفاده از شکل 

اول است .
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ــ در پاسخ به سؤال 3 و4 متوجه بدیهی بودن شکل اول و غیر بدیهی بودن شکل دوم، سوم، و 
چهارم می گردند. 

8      ــ تبیین چگونگی تشکیل ضروب 16 گانه برای هرکدام ازاشکال قیاس: در این 
از  هرکدام  در  مقدمات شما  که  این  به  توجه  با  می خواهیم  گروهی  به صورت  دانش آموزان  از  مرحله 
اشکال قیاس می توانند موجبه یا سالبه باشند و همچنین هرکدام از قضایای موجبه و سالبه می توانند 
کلی و جزئی باشند؛ از ترکیب این چهار مفهوم در مقدمات چند قالب ممکن برای یک شکل می توان 

ارایه کرد؟
 

             کبرا

صغرا       

سالبۀ جزئیموجبۀ جزئیسالبۀ  کّلیموجبۀ کّلی

ضرب چهارمضرب سومضرب دومضرب اّولموجبٔه کلّی

ضرب هشتمضرب هفتمضرب ششمضرب پنجمسالبٔه  کلّی

ضرب دوازدهمضرب یازدهمضرب دهم   ضرب نهمموجبٔه جزئی

ضرب شانزدهمضرب پانزدهمضرب چهاردهمضرب سیزدهمسالبٔه جزئی
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کبراصغراضروبردیف

موجبٔه کلّیموجبٔه کلّی ضرب اّول1

سالبٔه  کلّیموجبٔه کلّیضرب دوم2

موجبٔه جزییموجبٔه کلّیضرب سوم3

سالبٔه جزئیموجبٔه کلّیضرب  چهارم4

موجبٔه کلّیسالبٔه  کلّی ضرب پنجم5

سالبٔه  کلّیسالبٔه  کلّیضرب ششم6

موجبٔه جزییسالبٔه  کلّیضرب هفتم7

سالبٔه جزئیسالبٔه  کلّی  ضرب  هشتم8

موجبٔه کلّیموجبٔه جزئیضرب نهم9

سالبٔه  کلّیموجبٔه جزئیضرب دهم10

موجبٔه جزییموجبٔه جزئیضرب یازدهم11

سالبٔه جزئیموجبٔه جزئیضرب دوازدهم12

موجبٔه کلّیسالبٔه جزئیضرب  سیزدهم13

سالبٔه  کلّیسالبٔه جزئیضرب چهاردهم14

موجبٔه جزییسالبٔه جزئیضرب پانزدهم15

سالبٔه جزئیسالبٔه جزئیضرب شانزدهم16

         
از دانش آموزان می خواهیم جدول باالرا تکمیل نمایند و توضیح دهند آیا می توان ضرب های 

دیگری به این مجموعه افزود، به گونه ای که تعداد ضروب از 16 بیشتر گردد؟
چگونه از ترکیب کمیت و نسبت قضایا می توان چنین ضروبی به دست آورد؟

همان طور که مالحظه نمودیم مقدمات صغرا و کبرا به 16 قالب می توانند در بیایند؛ به عبارتی 
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می توان گفت وقتی صغرا و کبرا با توجه به اختالف درنسبت )کیفیت( و کمیت قضایا در یکدیگر ضرب 
شوند فقط16 ضرب حاصل می شود . 

با توجه به این که هر شکل می تواند دارای 16 ضرب باشد پس مجموع آن ها 64 حالت یا ضرب 
می گردد .  

ــ آیا می توان جدولی رسم کرد که همٔه ضروب در چهار شکل با یکدیگر نشان داده شوند؟ 
ــ چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که کدام یک از این ضروب می توانند نتیجه دهند؟ 

چنین  که  می دهیم  توضیح  چنین  ابتدا  در  اّول:  شکل  ضروب  انتاج  شرایط  تبیین  9ــ 
نیست که هر یک از ضروب اشکال چهارگانه قیاس منتج گردد. برای انتاج هر شکل شرایطی است که 
هرضربی که واجد آن شرایط باشد، منتج است و هر ضربی که فاقد یکی از آن شرایط باشد عقیم است. 

در قیاس های منتج، روابط مفاهیم یا حدود )حد اکبر، حد اصغر، و حد وسط( با یکدیگر، و طرز 
نتیجه ای معین از آن ها بیرون  تألیف و قرار گرفتن آن ها، و تنظیم مقدمات به نحوی است که ضرورتاً 
می آید؛ به عبارتی ذهن با در دست داشتن مقدمات به نتیجٔه معینی دست می یابد.توجه اصلی منطقیان به 

همین ُصَوِری است که از آن ها همواره نتیجه ای  ضروری به دست می آید.
حال برای شکل اول  دو شرط قرار داده اند: اول آن که مقدمٔه صغرا موجبه باشد، و دوم آن که 
مقدمٔه کبرا کلی باشد. پس شرط اول مربوط به نسبت است و شرط دوم مربوط به سور یا کمیت است. 

حال ببینیم بر اساس جدول چند ضرب با توجه به این دو شرط باقی می ماند. 
از دانش آموزان سؤال می کنیم شرط اول چند ضرب را حذف می کند؟ ضرب دوم چطور؟

با اولین شرط متوجه می شویم که از ضرب 5 تا 8 و13تا 16 به علت آن که مقدمٔه صغرای آن ها 
با شرط دوم متوجه می شویم  باقی می ماند.  سالبه است همه حذف می شوند؛ یعنی فقط هشت ضرب 
چهار ضرب  دیگر به  علت آن که مقدمٔه کبرای آن ها جزئی است نیز حذف می گردند؛ یعنی ضرب  ردیف3 و4  
و همچنین 11و12 همه جزئی هستند و بنابراین چهار ضرب باقی می ماند که این چهار ضرب را بر روی 

تابلو باقی می گذاریم. 
10ــ فعالیت ذکرنمونه: از دانش آموزان می خواهیم جدولی رسم کنند و برای هر چهار شکل 
منتج نمونه هایی را بنویسند یا به عبارتی به جای حروف از مفاهیمی استفاده کنند که بتوانند این چهار 

ضرب را به زبان طبیعی بازنویسی کنند.
گردیدند  اّول خارج  انتاج شکل  دو شرط  با  که  برای ضرب هایی  می خواهیم  آموزان  دانش  از 
نمونه هایی را ذکر نمایند؛ یعنی با مفاهیم و عباراتی که به جای آن ها می گذارند نتیجه ای اخذ کنند و سپس 
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مالحظه کنند آیا نتیجه صحیح است یا خیر؟ و اگر نتیجه نادرست است علت آن را بیان نمایند )دالیل 
در قسمت تمهیدات مشخص شده ( 

11ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل دوم: باز جدولی را مطابق جدول پیش براساس 
شکل دوم رسم می نماییم و با توجه به توضیحات بند 9 )از مراحل تدریس( از آن ها می خواهیم که با 
توجه به شرایط انتاج شکل دوم، یعنی 1ــ این که مقدمٔه کبرا کلی باشد و2ــ  مقدمه در نسبت ) کیفیت( 
مختلف باشند؛ به عبارتی نه هردو مقدمه سالبه باشند و نه هر دو موجبه، بلکه یکی از آن ها همیشه سالبه 

باشد و دیگری موجبه. 
با شرط اول یعنی این که کبرا کلی باشد متوجه می شویم که در جدول ما از 16 ضرب 8 ضرب 

آن مقدمه های کبرای آن ها جزئی است پس 8 ضرب را با عالمت مشخص می نماییم .
ــ با توجه به شرط دوم بررسی کنید چند ضرب باقی می ماند؟ 

 4 که  می شویم  متوجه  مقدمه  دو  کیف  در  اختالف  یعنی  می گیریم  نظر  در  را  دوم  وقتی شرط 
ضرب دیگر حذف می گردد و تنها 4 ضرب باقی می ماند. از  دانش آموزان می خواهیم این چهارضرب 

را مشخص نمایند. )2،4،5،و7(
12ــ فعالیت ذکرنمونه: از دانش آموزان می خواهیم برای ضروب منتج نمونه هایی در زبان 
طبیعی پیدا کنند و همچنین برای ضروب عقیم هم به همین صورت عمل نمایند. از آن ها می خواهیم تا 

تحقیق کنند و علت عقیم بودن این ضروب را کشف نمایند . 
برای  پیشین  را مطابق جدول  انتاج ضروب شکل سوم:باز جدولی  تبیین شرایط  13ــ 
شکل سوم  رسم می کنیم  و از دانش آموزان می خواهیم با توجه به دو شرط  شکل سوم بررسی نمایند 

چند ضرب باقی می ماند: 
 1ــ مقدمٔه صغرا موجبه باشد    2ــ  یکی از دو مقدمه کلی باشد 

با توجه به شرط اول از آن جایی که 8 مقدمٔه صغرا با سالبه شروع می شود، بنابراین 8 ضرب از 
شکل سوم حذف می گردد )13تا 16و 5 تا 7(. با توجه به شرط دوم 2 ضرب دیگر که هر دو مقدمٔه آن 
جزئی هستند نیز حذف می گردد )11و12(؛ بنابراین 6 ضرب بیشتر باقی نمی ماند. نتیجٔه ضروب باقی 

مانده همه جزئی است.
برای  هایی  نمونه  به صورت گروهی  آموزان می خواهیم  از دانش  14ــ فعالیت ذکرنمونه: 
ضروب منتج بیاورند و بعد از آن ها سؤال می شود چرا نتیجٔه ضروب این شکل همگی جزئی هستند ؟ 

تحقیق کنند و نتیجه را برای جلسه بعد بیاورند .
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15ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل چهارم: در این مرحله که به اختیار معلم است و 
شاید دانش آموزان اصرار داشته باشند که شکل چهارم نیز ذکر شود؛ به همین دلیل توضیحاتی را در 

خصوص ضروب منتج آن ذکر خواهیم نمود . 
برای آن که ضروب منتج شکل چهارم را نشان دهیم باز از همان جدول استفاده می کنیم. شرایط 

انتاج  شکل چهارم بدین قرار است: 
1ــ مقدمه های صغرا و کبرا از دو سالبه تشکیل نشده باشند )هر دو سالبه نباشند(. 

2ــ مقدمه های صغرا و کبرا از دو جزئی تشکیل نشده باشند )هردو جزئی نباشند(.
3ــ هیچ یک از مقدمات آن سالبٔه جزئیه نباشد 
4ــ صغرای آن سالبه و کبرای آن جزئی نباشد 

5  ــ هر گاه دو مقدمه آن موجبه است صغرا کلیه باشد؛ بنابراین اگر صغرا موجبٔه جزئیه بود نباید 
کبرای آن موجبه باشد بلکه حتماً باید سالبٔه کلیه باشد.

 اگر خوب دقت کنیم با شرط اول 4ضرب که حاصل ضرب دو سالبه در دو سالبه دیگر است 
حذف می گردد. با اعمال شرط دوم 3ضرب دیگر نیز حذف می شود با اعمال شرط سوم یک ضرب و 
با اعمال شرط چهارم دو ضرب و با اعمال شرط پنجم یک ضرب دیگر حذف می گردد. پس اگر تعداد 
بزنیم متوجه می شویم که 11ضرب از شکل چهارم عقیم است و تنها 5  یا عقیم ها را جمع  حذفی ها 

ضرب باقیمانده منتج است  . 
16ــ فعالیت ذکرنمونه: از دانش آموزان می خواهیم تا برای ضرب های منتج نمونه هایی را 

پیدا کنند .
ـ  تبیین نیازمندی اثبات ضروب منتج شکل دوم، سوم، وچهارم وتبیین بدیهی االنتاج  17ـ

بودن شکل اّول:چرا ضروب منتج شکل دوم و سوم و چهارم نیاز به اثبات دارد ؟  
ــ از آن جا که در شکل اول موضوع درنتیجه، در مقدمٔه صغرا هم موضوع است و محمول در 
نتیجه، در مقدمٔه کبرا  نیز محمول است؛ شکل اول نزدیک ترین شکل به طبع می باشد. اما در شکل دوم 
که حد وسط در هر دو محمول است، موضوِع نتیجه، در مقدمٔه صغرا نیز موضوع است و این به طبع 
نزدیک است؛ ولی محمول درنتیجه، درکبرا موضوع واقع شده به همین سبب این شکل از مقتضای 

طبع دور بوده و نیاز به اثبات دارد. 
در شکل سوم قیاسی است که در آن حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است،  بنابراین در این 
شکل محموِل نتیجه، در مقدمٔه کبرا نیز محمول است؛ اما موقعیت موضوِع نتیجه متفاوت است؛ زیرا 
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موضوِع نتیجه در صغرا محمول می باشد و این امر از مقتضای طبع دور و حتی از شکل دوم نیز دورتر 
است؛ چرا که در این جا اختالف در موضوِع نتیجه است که به ذهن نزدیک تر می باشد حال آنکه در 
شکل دوم اختالف در محمول نتیجه بود؛ به همین دلیل این شکل نیز نیاز به اثبات دارد. از آن جایی که 
جایگاه محمول در این شکل همچون شکل اول در مقدمٔه کبرا و نتیجه یکی است، این شکل از شکل 

چهارم به طبع نزدیک تر است.
 در شکل چهارم حد وسط در صغرا موضوع و درکبرا محمول واقع می شود که کامالً بر عکس 
شکل اول که بدیهی است می باشد. در این شکل جایگاه و موضوع و محمول در نتیجه با جایگاه آن ها 
در مقدمٔه صغرا و کبرا متفاوت است و به همین دلیل این شکل ها از همٔه شکل های دیگر )دوم و سوم( 
از مقتضای طبع دورتر و منتج بودن آن برای ذهن غیر واضح است؛ به همین سبب است که برخی از 
منطق دانان این  شکل را در نوشته های خود رها کرده و فقط به شکل اّول، دوم، و سوم پرداخته اند . 
18ــ تبیین بعضی ازقواعد عمومی برای ضروب معتبر:  در این مرحله الزم است نکاتی را 

به دانش آموزان دربارٔه قواعد عمومی انتاج متذکرشویم که برای همٔه ضروب به کار می رود: 
1ــ تکرار حد وسط؛  حد وسط باید در مقدمٔه صغرا و کبرا به تمامه و عیناً تکرار گردد؛ در غیر 
این صورت نمی توان آن را حد وسط متکرر به شمار آورد؛ و دیگر ارتباطی میان طرفین آن )حد اکبر و 
اصغر( برقرار نخواهد بود . به عبارتی اگر حد وسط بدون کمترین تفاوت در صغرا و کبرا تکرار نگردد 

نمی توان ادعا کرد که بین موضوع و محمول نتیجه رابطٔه درست  برقرارگردیده است. 
2ــ موجبه بودن یکی از دو مقدمه؛ بر اساس این شرط هر گاه دو مقدمه سالبه باشند قیاس نتیجه بخش 
نخواهد بود؛ زیرا در دو سالبه حد وسط نمی تواند بین موضوع و محمول در صغرا و کبرا ارتباط برقرار 

کند.  
3ــ کلی بودن یکی از دو مقدمه؛ بر اساس این شرط قیاسی که از دو مقدمه جزیی تشکیل شود 
نتیجه بخش نیست؛ زیرا حد وسط معلوم نیست با آن دسته از مصادیق موضوع که در صغرا ارتباط 

دارد همان باشد که با مصادیق محمول نتیجه در کبرا ارتباط داشته باشد . 
4ــ نتیجه تابع مقدمٔه پست تر است؛ در بین سالبه و موجبه، سالبه پست تر به حساب می آید و در 
بین جزئی و کلی، جزئی پست تر محسوب می گردد. با این شرط هر گاه یکی از دو مقدمه سالبه باشد، 

نتیجه سالبه و اگر یکی از دو مقدمه جزئی باشد نتیجه جزئی خواهد بود. 
5  ــ قیاسی که صغرای آن سالبه و کبرای آن جزئی است، نتیجه بخش نیست؛ در چنین قیاسی 
معلوم نیست که آیا موضوِع نتیجه در صغرا، و محموِل نتیجه درکبرا، بیرون از حد وسط با هم تالقی 
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دارند یا نه؟ 
ـ  تبیین چگونگی اثبات اعتبار نتیجۀ برخی از ضروب شکل دوم از راه عکس  19ـ
ونقیض: همان طورکه در مرحلٔه قبل مالحظه نمودیم شکل دوم، سوم، و چهارم قیاس به دلیل دور 
بودن از مقتضای طبع نیاز به اثبات دارد. در این مرحله با توجه به آن چه در دروس قبل در خصوص 
عکس و تناقض آموختیم، می خواهیم روش اثبات ضروب منتج و معتبر را از شکل دوم نشان دهیم. در 
ابتدا اولین ضرب  منتج  شکل دوم را بر روی تابلو می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم نمونه ای 

برای آن ذکر نمایند:
1ــ هر الف ب است       هرالف ب است       2ــ هر شیعه ای مسلمان است      هرشیعه ای مسلمان است    
هیچ ج ب نیست ←      هیچ ب ج نیست          هیچ کافری مسلمان نیست ← هیچ مسلمانی کافر نیست

پس هیچ الف ج نیست  پس هیچ الف ج نیست  پس هیچ شیعه ای کافرنیست   پس هیچ شیعه ای کافر نیست
هیچ  2ــ  نیست  ج  ب  هیچ  1ــ  بنویسند:  را  کبرا  مقدمٔه  عکس  می خواهیم  دانش آموزان  از 

مسلمانی کافر نیست
  ــ اگر قضیه ای درست است می توان عکس آن را نیز درست دانست؟

ـ با عکس کردن مقدمه کبرا و قرار دادن آن به جای مقدمه کبرا چه نتیجه ای می توان به دست آورد؟   ـ 
ــ آری شکل اول به دست می آید 

ــ بررسی کنید ضربی که حاال از شکل اول پیدا نمودیم از ضروب منتج است یا عقیم؟ 
نتیجه  به دلیل موجبه بودن صغرا و کلیت کبرا که از ضروب منتج است پس می توان  ــ آری 

گرفت و نتیجٔه آن را نوشت؟ 
نتیجٔه به دست آمده را با نتیجه قبلی مقایسه کنید؟ 

واضح است که تفاوتی ندارند و از آن جایی که شکل اول بدیهی االنتاج است و این نتیجه کامالً 
روشن است؛ پس نتیجه می گیریم که این ضرب  شکل دوم از ضروب معتبر و منتج می باشد. 

آیا می توانید این روش را برای ضرب های منتج دیگر به کار ببرید؟ 
ــ دانش آموزان می توانند این فعالیت را به صورت گروهی انجام دهند.

در مرحلٔه دوم از دانش آموزان می خواهیم تا درستی این ضرب را از راه تناقض که اصطالحاً 
معروف به برهان خلف است اثبات کنند: 

باز همان ضرب و نمونه های آن را در نظر می گیریم 
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از دانش آموزان می خواهیم با توجه به احکام تناقض نقیض نتیجه را بنویسید:
1ــ هر الف ب است      هرالف ب است      2ــ هر شیعه ای مسلمان است   هرشیعه ای مسلمان است
 هیچ  ج  ب نیست ← هیچ ب  ج نیست     هیچ کافری مسلمان نیست ← هیچ مسلمانی کافر نیست

پس هیچ الف ج نیست پس هیچ الف ج نیست پس هیچ شیعه ای کافر نیست پس هیچ شیعه ای کافر نیست

بعضی الف ج است                                 بعضی شیعیان کافر هستند 

هیچ  ج ب نیست          )نقیض صغرا(           هیچ کافری مسلمان نیست        )نقیض صغرا( 

بعضی الف ب نیست                                     بعضی شیعیان مسلمان نیستند

ــ نتیجٔه به دست آمده از تناقض را صحیح فرض می کنیم 
ــ اگر بتوانیم با فرض صحت این نتیجٔه حاصل از تناقض به اجتماع دو نقیض در مقدمه ها دست 
یابیم می توانیم با توجه به محال بودن اجتماع نقیضین، نقیض نتیجه ای را که از تناقض به دست آمده 

)همان نتیجه اولی ( درست بدانیم 
ــ از دانش آموزان می خواهیم که نتیجٔه حاصل از نقیض را در مقدمٔه صغرا قرار دهند چه اتفاقی 

می افتد؟ 
ــ آیا قیاس ما همان قیاس شکل اول است؟ آیا شرایط انتاج را دارد؟ نتیجه را بنویسید. 

بعضی الف ج است    بعضی شیعیان کافر نیستند  
هیچ ج ب نیست      هیچ کافری مسلمان نیست 

بعضی الف ب نیست     بعضی شیعیان مسلمان نیستند 
ــ نتیجه به دست آمده دقیقاً نقیض کدام یک از مقدمات ما در قیاس شکل دوم از ضرب اول 
می باشد؟ آری  نقیض مقدمٔه صغرا است. حال گوییم می دانیم مقدمٔه صغرا درست است و با این نتیجٔه 
حاصل شده که نقیض صغرا است، دو نقیض با یکدیگر جمع گردیده، از آن جایی که اجتماع نقیضین 
محال است و می دانیم مقدمٔه صغرا درست است؛ پس می توان نتیجه گرفت که مقدمٔه ما یعنی »هر الف 
ب است « یا »هر شیعه ای مسلمان است« صحیح می باشد؛ بنا براین »بعضی الف ب نیست« یا »بعضی 

1

3

2
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شیعیان مسلمان نیستند«  قطعاً کاذب هستند. نهایتاً به این نتیجه می رسیم که تناقض به دست آمده دلیل 
بر این می باشد که نتیجٔه ما از مقدمات کامالً درست بوده و آن نقیضی که فرض کردیم، یعنی »بعضی الف 
ج است« یا » بعضی شیعیان کافرند« قطعاً غلط می باشند و نقیض آن ها یعنی »هیچ الف ج نیست« یا »هیچ 

شیعه ای کافر نیست« درست و بر اساس اولین ضرب منتج شکل دوم اثبات می گردد. 
20ــ انجام فعالیت تفکر با تأکید بر تعمیم اثبات ضروب منتج در شکل دوم و سوم 
از راه قاعدهٴ عکس و برهان خلف: در این مرحله عالوه بر آنچه این فعالیت از دانش آموزان خواسته 
از دانش آموزان می خواهیم که یکی از ضروب منتج در شکل سوم را از روش برهان خلف ثابت نمایند؛ 

همچنین دومین ضرب منتج را در شکل دوم از راه عکس و برهان خلف ثابت نمایند.
این فعالیت به تعمیق بخشیدن بحث برهان خلف و به مهارت آن ها برای اثبات کمک می کند. 

در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم که به درس هفتم  21ــ تبیین قیاس استثنایی: 
مراجعه نمایند و یک نمونه از قضایای شرطی متصل،  یک نمونه از شرطی منفصل حقیقی و نمونه ای 
جمع  غیرقابل  منفصل  ازشرطی  نمونه ای  و  )مانعةالجمع(  صدق  در  جمع  قابل  غیر  منفصل  ازشرطی 

درکذب )مانعة الخلّو( را بنویسند. 
1ــ اگر خدا را یاری کنید آنگاه او نیز شما را یاری خواهد کرد 

خدا را یاری می کنیم
  پس......................   

2ــ این عدد زوج است یا فرد 
این عدد زوج نیست

پس...................... 
3ــ در لحظٔه تحویل سال یا در شیراز خواهیم بود یا در اصفهان 

در لحظٔه تحویل سال در شیراز هستم 
پس...................

4ــ  نتیجٔه هر عمل یا در دنیا یا در آخرت به انسان می رسد 
نتیجٔه هر عمل در دنیا نیست

پس................... 
بنویسید.  را  نتیجه خود  کنید؛   اضافه  مقدمات  از  یکی  به عنوان  نیز  را  مقدم  اول  نمونٔه  برای 
چه  را  استثنایی  قیاس  این  نام  شما  رسیدیم.  نتیجه  این  به  ما  مقدم  وضع  عبارتی  به  یا  مقدم  اثبات  با 



211

می گذارید؟ 
در مثال دوم نقیض جزء اول را به مقدمات اضافه کنید با توجه به احکام قضیه شرطی منفصله 

حقیقی چه نتیجه ای می گیرید؟ 
آری این عدد فرد است = قیاس انفصالی 

حال به سومی جزء اول را به عنوان مقدمه اضافه کنید؛ نتیجه را با توجه به احکام شرطی منفصل 
غیرقابل جمع درصدق بنویسید 

به چهارمی نقیض جزء اول را اضافه کنید با توجه به احکام شرطی منفصل غیرقابل جمع در 
کذب چه نتیجه ای می توان به دست آورد؟ 

مالحظه نمودید که قیاس های استثنایی بر اساس همان احکام قضایای شرطی درست می گردد و 
صورت های معتبر آن ها براساس خودشان به دست می آید. 

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری
موارد زیر برای ارزش یابی پیشنهاد می گردد: 

1ــ توانایی تعریف قیاس اقترانی 
2ــ توانایی توضیح در خصوص مبنای تقسیم قیاس اقترانی به حملی و شرطی 

3ــ توانایی تبیین نقش حد وسط در ایجاد اشکال مختلف قیاس 
4ــ پاسخ مناسب به فعالیت مربوط به تشخیص اشکال چهارگانه و مهارت نمونه سازی در رابطٔه 

با این اشکال 
5  ــ توانایی تبیین حصرعقلی تقسیم قیاس اقترانی حملی به اشکال چهارگانه

اقترانی  قیاس  اشکال  از  کدام  هر  برای  16گانه  ضروب  تشکیل  چگونگی  تبیین  توانایی  6ــ 
حملی 

7ــ توانایی تبیین شرایط انتاج ضروب شکل اول 
8  ــ پاسخ مناسب به فعالیت نمونه یابی برای ضروب منتج شکل اول 

9ــ توانایی تبیین شرایط انتاج ضروب شکل دوم 
10ــ پاسخ مناسب به فعالیت نمونه یابی برای ضروب منتج شکل دوم 

11ــ توانایی تبیین شرایط انتاج ضروب شکل سوم 
12ــ پاسخ مناسب به فعالیت نمونه یابی برای ضروب منتج شکل سوم 
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13ــ توانایی تبیین شرایط انتاج ضروب شکل چهارم 
14ــ پاسخ مناسب به فعالیت نمونه یابی برای ضروب منتج شکل چهارم 

15ــ توانایی بیان نیازمندی اثبات شکل دوم و سوم )و چهارم( برای درستی و اعتبار ضروب 
منتج 

16ــ توانایی اثبات اولین ضرب منتج شکل دوم از راه عکس و برهان خلف 
17ــ توانایی تعمیم اثبات از راه برهان خلف برای برخی از ضروب منتج شکل سوم 

18ــ پاسخ مناسب به فعالیت تفکر 
19ــ توانایی بر تعریف قیاس استثنایی 

20ــ توانایی تشکیل انواع قیاس استثنایی بر اساس جداول صدق درس هفتم 

قسمت سوم : تمهیدات

الف (دانستنی های ضروری برای معلم
توجه به صورت در قیاس های منتج، روابط حدود با یکدیگر و طرز تألیف و تنظیم مقدمات به 
نحوی است که ضرورتاً نتیجه ای معین از آن ها در می آید. در واقع ذهن با توجه به مقدمات می تواند به 
نتیجٔه معین دست یابد. منطقیان اگر بیشتر از حروف در صورت بندی قضایا استفاده می کنند می خواهند 
نه به مادهٔ قضایا و آن چه برای منطقی اهمیت دارد  به صورت است  نشان دهند که توجهشان عمدتاً 
صورت های معتبر قیاس است که براساس ساخت شان )اگر مقدمات صادق باشند( همواره نتایج درستی 

را به بار می آورند. )خوانساری، ج2 ص 152( 
در مبحث قیاس های استثنایی منطقیان قدیم بعضی از صورت های معتبر را به دست داده اند؛ 
اما به دلیل ترکیبات بی شماری که این نوع قیاس براساس قضایای شرطی می تواند پیدا نماید، می توان 
بینهایت صورت های معتبر برای این نوع قیاس فرض نمود؛ به همین دلیل از تفصیل در این خصوص 
خودداری نموده و تنها به این نکته بسنده می کنیم که تمام انواع قضایای شرطی با توجه به احکامشان 
چه با یکدیگر ترکیب شوند یا به تنهایی در نظرگرفته شوند، می توانند صورت های معتبری را از قیاس 

استثنایی به دست دهند1.
1ــ برای مطالعٔه بیشتر می توان به کتاب مبانی منطق دکتر اژه ای، فصل هفتم، همچنین مبانی منطق جدید دکتر لطف اللّه نبوی صفحات 

25و26و 27و 28 و نیز منطق کاربردی دکتر خندان صفحات 124 تا 128 مراجعه نمود. 
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ب( منابع
1ــ مبانی منطق، محمدعلی اژه ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

2ــ منطق کاربردی، علی اصغرخندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز

4ــ منطق، عالمه محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی با پاورقی غالمرضا فیاضی و محسن      
غرویان، انتشارات دارالعلم قم، برای معلم

ـ درآمدی نو به منطق نُمادین، پل تیدمن و هاواردکَِهین، ترجمٔه رضا اکبری، انتشارات دانشگاه  5 ـ
امام صادق ،تهران، برای معلم

6 ــ درآمدی به منطق جدید، ضیاء موحد، سازمان انتشارات وآموزش انقالب اسالمی، برای معلم
7ــ مبانی منطق جدید، لطف اللّه نبوی، انتشارات سمت، برای معلم

8  ــ ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا به نگارش دکتر حسن ملکشاهی، انتشارات سروش، 
برای معلم

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس دهم
مهارت: 

1ــ مقدمه  اول: من می خواهم به اهداف بزرگ خود برسم.)صغرا(
2ــ مقدمه دوم: هر کسی که می خواهد به اهداف بزرگ خود برسد، پشتکارش را زیاد 

می کند.)کبرا(
نتیجه:  پس من پشتکارم را زیاد می کنم

3ــ مقدمه اول: ملت ما بر ایمان به خدا تکیه کرد. )صغرا(
مقدمه دوم:  هر کسی که بر ایمان به خدا تکیه کرد، بر دشمنان خود پیروز شد. )کبرا(

نتیجه:  پس ملت ما بر دشمنان خود پیروز شد.
تفکر 

ــ در برهان خلف، بنا را بر این می گذاریم که مقدمات کامالً درست است اما نتیجه را 
قبول نداریم.

ــ چون نتیجه را نادرست می دانیم، پس باید نقیض آن را )به طور موقت( درست فرض 
کنیم.

ـ سپس نقیض را به جای یکی از مقدمات قرار می دهیم تا قیاس شکل اول به دست آید. ـ
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ـ نتیجٔه به دست آمده با یکی از دو مقدمه ای که در ابتدا پذیرفته بودیم در تناقض است. ـ
ــ بنابراین، نقیض نتیجه که به طور موقت پذیرفته بودیم، نادرست است.

ــ پس اصل نتیجه درست است.
مهارت:

شکل اول:
هوا جسم است. )مقدمٔه اول(

هر جسم دارای وزن است. )مقدمٔه دوم(
هوا دارای وزن است. )نتیجه(

شکل دوم:
هر مثلث متساوی االضالع متساوی الزوایاست )مقدمٔه اول(

هیچ مثلث قائم ازاویه متساوی الزوایا نیست. )مقدمٔه دوم(
هیچ مثلث متساوی االضالع مثلث قائم الزاویه نیست. )نتیجه(

شکل سوم:
هر نشخوار کننده مهره دار است. )مقدمٔه اول(

هر نشخوار کننده علفخوار است. )مقدمٔه دوم(
برخی مهره داران علفخوارند. )نتیجه(

شکل چهارم:
هر انسانی حیوان است.  )مقدمٔه اول(

هر کاتبی انسان است. )مقدمٔه دوم(
برخی حیوان ها کاتب هستند.)نتیجه(

تمرین:
1ــ هیچ الف ب نیست. )صغرا(

2ــ هر ج ب است. )کبرا(
هیچ الف ج نیست. )نتیجه(

3ــ برخی ب ج است. )عکس مستوی2(
عقیم است. چون با عکس کردن کبرا، گر چه شکل اول پدید می آید اما شرایط انتاج 

شکل اول که موجبه بودن صغرا و کلیت کبرا است وجود ندارد.
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2ــ از راه برهان خلف: 
1ــ بعضی الف ب نیست. )صغرا(

2ــ هر ج ب است. )کبرا( 
بعضی الف ج نیست. )نتیجه(

3ــ هر الف ج است. )نقیض نتیجه ــ اگر کسی نتیجه را قبول نکند، باید نقیض آن 
را بپذیرد(

به عنوان صغرا ــ و شماره 2 ــ  4ــ هر الف ب است. )قیاس شکل اول از 3ــ 
به عنوان کبرا(

5  ــ »هر الف ب است« و »بعضی الف ب نیست«. )تناقض میان شماره 4 و 1(
6  ــ بعضی الف ج نیست. )فرض ما در شمارهٔ 3 غلط بوده و باید نقیضش یعنی همان 

نتیجه درست باشد.(
3ــ این قیاس ضرب هفتم از شکل اول قیاس اقترانی است و به دلیل این که همٔه 
شرایط انتاج را دارد، منتج است و چون شکل اول از جهت انتاج روشن ترین و معتبرترین 

شکل قیاس اقترانی است نیاز به اثبات ندارد.
4ــ در تمرین شمارهٔ 3، چون قیاس شکل اول است، صحت انتاج بدیهی است و 
نیازی به اثبات ندارد اما در تمرین شماره 2 چون قیاس شکل دوم است، صحت انتاج آن 

بدیهی نیست و درستی و اعتبار آن را باید اثبات نمود که از راه برهان خلف ثابت شد.
5  ــ برای اثبات 6ضرب منتج شکل سوم از دو روش می توان استفاده کرد:

باشد و صغرا سالبٔه جزئیه  الف( عکس مستوی صغرا )در صورتی که کبرا کلی 
نباشد.(

ب( برهان خلف )نقیض نتیجه به جای کبرا(
5  ــ1

ــ هر ب، الف است.)صغرا(
ــ هر ب، ج است. )کبرا(

   ∴ بعضی الف، ج است. )نتیجه(
حل:  )از طریق قاعدهٔ عکس مستوی(

ــ بعضی الف، ب است. )عکس مستوی صغرا(
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ــ هر ب، ج است.
∴ بعضی الف، ج است.)نتیجه(

5  ــ2
ــ هر ب ، الف است.)صغرا(

ــ هیچ ب، ج نیست )کبرا(
∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(

حل: )از طریق قاعدٔه عکس مستوی(
ــ بعضی الف، ب است. )عکس مستوی صغرا(

ــ هیچ ب، ج نیست.
∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(

5  ــ3
ــ هر ب، الف است.

ــ بعضی ب، ج است.
∴بعضی الف، ج است. )نتیجه(

حل: )از طریق برهان خلف(
ــ هر ب، الف است.

هیچ الف، ج نیست.)نقیض نتیجه به جای کبرا(
∴ هیچ ب، ج نیست. )با کبرا تناقض دارد، پس کاذب است(

5  ــ4
ــ هر ب، الف است.

ــ بعضی ب، ج نیست.
∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(

حل: )از طریق برهان خلف(
ــ هر ب، الف است. 

هر الف، ج است.) نقیض نتیجه به جای کبرا(
هر ب، ج است.)متناقض با کبرا(

ـ  5 5  ـ
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ــ بعضی ب، الف است.
هر ب، ج است.

∴ بعضی الف ، ج است. )نتیجه(
حل: )از طریق قاعدٔه عکس مستوی(

ــ بعضی الف، ب است. )عکس مستوی صغرا(
هر ب، ج است.

∴ بعضی الف ، ج است. )نتیجه(
5  ــ6

ــ بعضی ب، الف است.
ــ هیچ ب، ج نیست.

∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(
حل: )از طریق قاعدٔه عکس مستوی(

ــ بعضی الف، ب است. )عکس مستوی صغرا(
ــ هیچ ب، ج نیست.

∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(
6  ــ جدول:

ــ جیوه فلز است. / اول
ــ هوا جسم است./ هر جسمی دارای وزن است.

ـ  هیچ آسیایی ای، آلمانی نیست./ اول ـ
ــ بعضی جسمانی ها، نویسنده اند./ چهارم

ــ هر ب، ل است./ اول
ــ بعضی الف، ج است./ اول

ــ هر الف، ب است./ سوم
ــ هر الف، ب است./ هیچ ج، ب نیست./ دوم

7ــ 
حل: )از طریق قاعدٔه عکس مستوی(
1ــ هیچ غیر الف، ب نیست.)صغرا(
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2ــ هر ج، ب است. )کبرا(
∴ هیچ غیر الف ج  نیست. )نتیجه(

3ــ هیچ ب غیر الف نیست.)عکس مستوی 1(
4ــ هیچ   ج  غیر الف نیست.)قیاس شکل اول از 2ــ به عنوان  صغرا و 3ــ به  عنوان 

کبرا(
5  ــ هیچ غیر الف ج نیست. )عکس مستوی 4(

8  ــ
الف(

3ــ عکس نقیض )2(
4ــ عکس مستوی )3(

5  ــ قیاس شکل اول )بین 1 و 4(
6  ــ عکس مستوی )5(

7ــ تداخل )6(
ب(

3ــ عکس نقیض )1(
4ــ عکس نقیض )2(

5ــ عکس مستوی )4(
6  ــ قیاس شکل سوم )بین 3 و5(

ج(
2ــ عکس نقیض )1(

3ــ عکس مستوی )1(
4ــ عکس مستوی )2(

5  ــ قیاس شکل اول )بین 3 و 4(
6ــ عکس نقیض 5
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ارزش قیاس
قسمت اول : کلیات 

الف( هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با ارزش قیاس و نقد و بررسی نظریه قیاس 

2ــ هدف های آموزشی: 
ــ بررسی تردیدها و اظهارات متفکران درباره کلیت، سودمندی و اعتبار قیاس 

ــ تبیین صورت و ماده استدالل در پاسخ به علت اختالفات میان فالسفه و دانشمندان 
ــ تبیین منطق تکوینی و تدوینی در پاسخ به باطل و غلط بودن استدالل 

ــ تبیین اقتران در قیاس اقترانی در پاسخ به باطل و غلط بودن استدالل 
ــ تبیین قواعد مطلق منطق در پاسخ به بال استفاده بودن منطق قدیم در ارتباط با منطق جدید 

ب( پیش دانسته ها
دروس  در  که  است  قیاس  وکاربرد  اهمیت  درخصوص  جمع بندی  نوعی  واقع  در  درس  این 
گذشته طرح گردیده. دراین درس الزم است دانش آموزان با مبحث انواع قیاس، قیاس اقترانی، قیاس 

استثنایی، ونیز انواع قیاس اقترانی حملی و شرطی، و احکام قضایا به خوبی آشنایی داشته باشند.

ج( اصطالحات علمی
1ــ نقد؛ بازشناسی وجوه قوت و ضعف متون علمی و بازشناسی آن دو از یکدیگر و جذب نقاط 

قوت دراندیشه و دفع نقاط ضعف از اندیشه است.
2ــ فهم منطقی؛ فرآیندی است که به بررسی دقیق ارتباط قضایا با یکدیگر می پردازد و بر این 

درس یازدهم
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اساس ناسازگاری ها و تناقضات را نشان می دهد.
ـ چگونه  3ــ فهم فلسفی؛ فرآیندی است که به چهار پرسش پاسخ می گوید:1ــ چه گفته شده 2ـ

گفته شده 3ــ برای که گفته شده 4ــ چرا گفته شده
تمام  که  است  زبانی  صوری  ساختارهای  گونه  آن  باب  در  بررسی  دانش  جدید؛  منطق  4ــ 

نمونه های آن ها جمله های صادق )به معنای منطقی ( و استنتاج های درست هستند.

د( ارتباط با درس قبل 
در درس قبل انواع قیاس به طور کامل مورد بحث قرار گرفت. در این درس دانش آموزان با 
نقد و بررسی نظریه  قیاس آشنا می گردند. در این درس ایراداتی که بعضی از اندیشمندان نسبت به منطق 

عنوان نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ه ( محورهای اصلی درس
1ــ منطق از دیر باز توسط متفکران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 

2ــ توجه به صورت و ماده در استدالل علت و منشأ اختالفات دانشمندان را کامالً  آشکار می نماید. 
3ــ همٔه اندیشه های بشری در قالب استدالل پیش می رود؛ محتوای قالب به تالش و کوشش 
بشر بستگی دارد، اما این محتوا بدون قالب های منطقی نمی تواند  هیچ ارتباطی را که بتوان با آن ، علوم 

را به پیش برد،  برقرار سازد .
4ــ وظیفٔه منطق، اقتران قضایا و پیدا نمودن حد وسط برای به دست آوردن نتیجه از محتوای 

دانش بشری است.
 5  ــ هیچ نقدی بدون خود منطق امکان پذیر نیست. 

6  ــ قواعد منطق مطلق، ازلی و ابدی است؛ چرا که اساس تفکر بشر از ابتدا بر این قواعد بوده 
و تا زمانی که بشر تفکر می کند بی نیاز از این قواعد مطلق نیست. 

7ــ منطق جدید در حکم ابزاری است که کارایی منطق قدیم را وسعت بخشیده است؛ اما منطق 
جدید بدون منطق قدیم ،بدون بنیاد است. 

8  ــ بنیاد منطق در ابتدا و اکنون و آینده  یکی است و اصوالً تقسیم منطق به قدیم و جدید به لحاظ 
رویکردهای تازه تر به همان منطق است. 
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ـ یادگیری قسمت دوم  : سازماندهی فعالیت های یاددهیـ 

الف ( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
با توجه به دروس گذشته دانش آموزان باید اکنون به اهمیت منطق و به خصوص اهمیت قیاس 
در زندگی بشری پی برده باشند. برای آن که دانش آموزان متوجه این درس گردند می توان بعضی از 

ایراداتی را که به منطق وارد شده، به صورت سؤال از دانش آموزان بپرسیم: 
ــ آیا منطق سودمند و مفید است؟ 

ــ آیا نظریه قیاس می تواند کمکی به پیشرفت دانش کند؟ 
ــ اگر منطق متفکران را مانع از اشتباه می کند پس چرا این قدر اختالف بین آن هاست؟ 

ــ منطق جدید چیست و اصالً می توان منطق را به جدید و قدیم تقسیم نمود؟ همان گونه که علوم 
تجربی را چنین تقسیم کرده اند؟ 

در این درس می خواهیم ببینیم آن چه تاکنون با یکدیگر خوانده ایم و یادگرفته ایم سودمند و مفید 
بوده یا وقت خود را بیهوده تلف کرده ایم. این درس به ما کمک می کند تا هر نظریه ای را تا زمانی که 
خوب نفهمیده ایم مورد نقد قرار ندهیم و نشان می دهد که بسیاری از نقدها از اساس محکمی برخوردار 
نیست و بیشتر نقدهای اشتباه ناشی از فهم نادرست از نظریات مورد نقد می باشد.پس این درس به ما 
فهم خوبی را از منطق می دهد. این درس بر ما آشکار می نماید که فهم منطقی فهمی مؤثر و پرکاربرد 
است که همٔه علوم به آن نیازمندند. فهم فلسفی که از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است بر بنیاد همین 

فهم منطقی قرار دارد.

ب( مراحل تدریس 
برای تدریس این درس، مراحل زیر پیش بینی شده است:

1ــ تبیین موضوع نقد و بررسی 
2ــ تبیین اهمیت اظهارات متفکران درباره کلیت، سودمندی، و اعتبار قیاس

3ــ  نقد و بررسی اولین ایراد بر منطق براساس تبیین صورت و ماده قیاس و اهمیت صورت های 
معتبر برای جلوگیری از اشتباه و گمراهی 

4ــ نقد و بررسی دومین ایراد بر منطق براساس تبیین ماده و صورت استدالل و نیز منطق تکوینی 
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و تدوینی و اهمیت منطق در پیشبرد دانش 
5  ــ نقد و بررسی سومین ایراد بر منطق بر اساس تبیین مفهوم اقتران در قیاس و این که هیچ گونه 

نقدی بدون منطق امکان پذیر نیست.
6  ــ نقد و بررسی چهارمین ایراد بر منطق بر اساس تبیین قواعد مطلق منطق 

7ــ انجام فعالیت طرح مسأله 
1ــ تبیین موضوع نقد و بررسی: از دانش آموزان می خواهیم قرآن را باز کنند و سوره ص را 

بیاورند: آیات 20 تا 25 را با یکدیگر مرور کنند و به این سؤاالت پاسخ دهند: 
1ــ خداوند به حضرت داوود علیه الّسالم چه چیزهایی بخشیده است؟ 

2ــ آیا حضرت داوود علیه الّسالم در خصوص اختالف آن دو برادر تأمل و تفکر کرد؟ 
3ــ چرا حضرت داوود علیه الّسالم پس از حکم بین دو برادر بالفاصله از خداوند طلب آمرزش 

کرد؟ 
4ــ آیا خداوند توبه حضرت داوود علیه الّسالم را پذیرفت؟ 

5  ــ از این داستان درباره داوری و نقد چه نتیجه ای می گیرید؟ 
6  ــ در خصوص این آیات تحقیق کنید و دلیل اصلی استغفار حضرت داوود علیه الّسالم را 

بنویسید. 
این درس بزرگترین نکته را درباره داوری و نقد به ما می آموزد و آن این که در هیچ امری عجله 
و شتاب نکنیم و در فهم هر نظر و گفتاری به خوبی دقت کنیم و بعد با رعایت اصول منطق، حکم و داوری 

نماییم. 
در نظر بگیرید که دو نفر که مدت 20 سال است که با یکدیگر اختالف دارند و اختالف آن ها در 
موارد متعدد و بسیار دامنه دار است. حال یکی از راه برسد و بدون توجه به مدت زمان اختالف آن ها 
بالفاصله بین آن ها حکم کند ؛ بدون این که از هر دو طرف توضیحی بخواهد. پس فهم دقیق مطلب برای 

آن که نقد و بررسی ما صحیح باشد الزم است.
2ــ تبیین اهمیت اظهارات متفکران درباره کلیت، سودمندی، واعتبارقیاس: دراین 
مرحله  دانش آموزان مطالب بسیاری را که در دروس قبل دربارٔه منطق فراگرفته اند به یاد می آورند واز 
آن ها می خواهیم که به صورت گروهی با توجه به مطالب دروس گذشته و به خصوص دروس ابتدایی 

درس توضیح دهند که:
ــ آیا منطق مفید و سودمنداست؟
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ــ آیاقیاس به علم کمک می کند؟
ــ اگرازمنطق که چهارچوب صحیح تفکر و استدالل رامعین می کند استفاده نکنیم وقواعد آن را 

در نظرنگیریم چگونه می توانیم یکدیگر را درخصوص پژوهش های خود قانع سازیم؟
ــ استدالل های درست و نادرست ازچه طریق قابل تشخیص هستند؟

ــ آیا انسان بی نیاز از تفکر است؟
ــ آیا تفکر بدون قاعده است؟

سؤاالتی از این دست قبالً در دروس گذشته پاسخ داده شده و درآنجا مشخص گردیده که انسان 
بی نیاز از تفکرنیست وتفکر بدون رعایت قواعد منطقی مصون از اشتباه نیست.پس تازمانی که تفکر 

هست نیاز به منطق ضروری است.
همٔه علوم محتاج به پیشرفت هستند وهمٔه علوم باید گزاره های خودرا درقالب انواع قضایای 
درونی  انسجام  یک  به  می توانند  چگونه  آن ها  قواعد  و  قضایا  احکام  فهم  بدون  و  کنند  بیان  منطقی 

درمباحث خود دست یابند.
ـ  نقد و بررسی اولین ایراد برمنطق براساس تبیین صورت و ماده قیاس واهمیت  3ـ
صورت های معتبر برای جلوگیری از اشتباه وگمراهی:در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم 

مبحث ماده و صورت را در درس های گذشته به یاد بیاورند و سپس از آن ها سؤال می کنیم:
ــ وقتی که صورت استدالل صحیح باشد ولی نتیجه غلط باشد اشکال ازکجاست؟ )آری از مواد 

به کار رفته در مقدمات( 
ــ آیا منطق می تواند بدون دانش در خصوص چگونگی ایجاد مواد صحیح مربوط به علم شیمی، 
بدون قوانین آن علم و طریقه های  آزمایش و طریقه های بررسی نظریه های شیمی، مواد صحیحی را برای 

این علم تولید کند؟
روش های  آیا  بهره مندند؟  یکسان  معلومات  از  جدید  معلومات  به  رسیدن  برای  دانشمندان  آیا 

بررسی و آزمایش آن ها یکسان است؟
آیا مراحل بررسی یک نظریه در فیزیک با بررسی یک نظریه در روانشناسی یکسان است؟

آیا امکان ندارد یک دانشمند در مراحل بررسی و آزمایش نظریات خود از فرضیه های اشتباه 
استفاده نماید؟ یا بعضی از مراحل را اشتباه یا فراموش نماید؟

پس، وقتی شما مواد صحیح را در مقدمات خود به کار ببرید، منطق طریقٔه به دست آوردن نتایج 
را بر اساس صورت بندی صحیح مقدمات به شما نشان می دهد.اما روش شناسی علوم برای صادق  یا کاذب 
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بودن محتوا امر دیگری است. 
درست  اما  می برد،  کار  به  را  منطق  خوبی  به  که  شخصی  با  می داند  منطق  که  شخصی  آیا  ــ 

نمی تواند قواعد منطق را توصیف کند، با یکدیگر یکسانند؟ به نظر شما کدام موفق ترند؟ 
ــ واضح  است که هر علمی با مهارت  به کار بستن  آن  علم  دو چیز است. امکان دارد شخصی خوب 
در مورد فوتبال و همٔه جوانب آن، علم کافی داشته باشد، اما خود به هیچ وجه بازی فوتبال را بلد نباشد. 
پس مهارت به کارگیری علم امری مهم به شمار می رود و آن چه که در این کتاب از ابتدا در خصوص 
فعالیت ها و تمرین ها انجام می دادیم به دلیل این بود که بتوانیم مهارت های منطقی ــ عملی خود را در 

خصوص کاربرد قواعد منطق افزایش دهیم تا کمتر دچار اشتباه گردیم. 
ونیز  استدالل  وصورت  ماده  تبیین  براساس  برمنطق  ایراد  دومین  وبررسی  ـ   نقد  4ـ
منطق تکوینی وتدوینی واهمیت منطق در پیشبرد دانش: ابتدا ایراد را برای دانش آموزان توضیح 
می دهیم و از آن ها می خواهیم بر اساس بحث منطق تکوینی و تدوینی و نیز ماده و صورت استدالل به 

این ایراد پاسخ دهند.
این ایراد ناشی از عدم دقت در تمیز بین محتوای فکر و قالب آن و نیز منطق تکوینی و منطق 
تدوینی است. هیچ علمی نمی تواند بدون قالب های منطقی که در انواع قضایا و قیاس ارایه شده به  ارایه 
مطلب و نقد و بررسی معلومات دیگران مبادرت ورزد. در این مسیر چه بسا بسیاری از دانشمندان که 
کمتر متوجه مغالطات منطقی شده اند و توفیقات کمتری در به دست آوردن نتایج جدید داشته اند.هیچ 
کدام از علوم نمی توانند قبول کنند که  در قضایای  آن ها تناقض وجود دارد و نمی توانند قبول کنند که 
قضایای آن ها نتواند همٔه وجوه یک امر و آن محتوای اصلی را که آن ها به دست آورده اند نشان دهد. 
محتوای یک علم با آن چه با روش شناسی خاص هر یک از علوم به دست می آید با قالب هایی 
که آن محتوا را ارایه می کند متمایز است. پس اگر علوم بدون ناسازگاری به پیشرفت های مهمی دست 
یافته اند این از جهتی به این معناست که قالب های منطقی قضایا و احکام و قواعد آن ها را برای ارایه 
محتوای خود رعایت نموده اند و هرگاه بر این  امر دقت بیشتری نموده اند هم خود و هم دیگران توانسته اند 

به فهم و پیشرفت علم کمک کنند.
از دانش آموزان می پرسیم: آیا کسی می تواند فکر نکند؟ معلوم است همان زمانی که می خواهیم 

فکر نکنیم داریم فکر می کنیم؛ پس هیچ گاه جلو فکر خود را نمی توانیم بگیریم. 
ــ آیا موقعی که حرف می زنیم همان موقع هم به آن  ها نظم می دهیم یا این که  اول کلمات را انتخاب 

می کنیم  بعد بین آن ها نظم ایجاد می کنیم؟ 
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ــ آیا تفکر را از قواعد آن می توان جدا کرد؟ 
اصالً تفکر بدون منطق می تواند تصور گردد؟ ابتدایی ترین صورت تفکر از منطق بی بهره نیست 

چرا که اصالً ظهور تفکر همان ظهور منطق است. 
فکر  است  منطقی  قضایای  صورت  به  که  خود  معلومات  روی  دانشمندان  موقعی که  آیا  پس 

می کنند، می توانند جلوی حضور منطق را بگیرند؟
5  ــ نقد و بررسی سومین ایراد بر منطق براساس تبیین مفهوم اقتران درقیاس واین که 
هیچ گونه نقدی بدون منطق امکانپذیرنیست: از دانش آموزان سؤال می کنیم اگر به شما 20 قضیه 
ارایه کنند و بگویند: فقط دو قضیه هستند که شما را به نتیجٔه مورد نظر می رسانند، در این حال شما 
چه خواهید کرد؟ حال اگر سؤال کنند معلومات بسیاری داریم و مطمئن هستیم که اگر بتوانیم بین آن ها 
ارتباط برقرار کنیم، می توانیم نتایج  جدیدی  به دست  آوریم، آیا شما می توانید این ارتباط را برقرار 

نمایید؟
در آخر اگر سؤال کنند حال که شما آن قضایا را پیدا نمودید، آیا مطمئن هستید که می توان از 
این قضایا به نتیجه رسید؟ چه موقع می  توان اطمینان حاصل کرد که قضایایی که شما انتخاب کرده اید، 

می توانند نتیجه ای را حاصل نمایند؟
در این جاست که منطق حضور خود را رسمیت می بخشد و اعالن می کند: بدون فهم صحیح 
نسبت به نظریٔه قیاس شما نمی توانید مطمئن شوید آیا اقتران و نزدیک شدن و پیوند قضایای شما نتیجٔه 

معین را حاصل خواهد کرد یا خیر.پس بدون قیاس هیچ نتیجه  یا معلوم تازه ای حاصل نمی شود.
اما بگوییم بدون منطق  آیا می توان علیه منطق استدالل کنیم،  از دانش آموزان سؤال می کنیم: 
استدالل کرده ایم؟ آیا هرگونه فکر علیه منطق می تواند ادعای خود را بدون استدالل و قیاس ثابت نماید؟

دشمنان منطق غافل از این هستند که هر نوع تفکر علیه منطق برای اثبات ادعای خود ناچار از به 
کاربردن قیاس است.حال اگر این دشمن متوجه َاشکال صحیح و معتبر قیاس نباشد و آن ها را نشناسد، 

آیا می تواند مطمئن گردد که از منطق استفاده نمی کند یا ایرادی جدی بر منطق وارد کرده است؟
را  ابزار منطق  بلکه  نکرده اند  آسیبی وارد  بر منطق  تنها  نه  تاکنون  ابتدا  از  تمام دشمنان منطق 

کارآمدتر نموده اند و به این شکل منطق تدوینی روز به روز پربارتر و کارآمدتر شده است.
از دانش آموزان بخواهید ایراد سوم، دوم، و اول را به صورت قیاس صورت بندی کنند.

منطق:از  مطلق  قواعد  تبیین  براساس  برمنطق  ایراد  چهارمین  وبررسی  نقد  6  ــ 
دانش آموزان سؤل می کنیم:
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ــ آیا بشر 2000 سال پیش وقتی فکر می کرده، بدون منطق این کار را انجام می داده است؟
ــ آیا قوانین فکر رنگ زمان می پذیرند؟

ــ آیا اگر قاعده ای مطلق بود هر نوع پیشرفتی می تواند آن را از اطالق بیندازد؟
ــ آیا هرچه علوم پیشرفت کنند می توانند جهان را از خالقش بی نیاز گردانند؟

هیچ یک از علوم نمی توانند ادعای قواعد مطلق را داشته باشند به جز منطق. اگر خوب دقت 
کنیم بسیاری از مباحث همین منطق را در درس هفت و هشت بر اساس ابزارهایی که امروزه منطق 

جدید در اختیار ما قرار داده است، ارایه دادیم.
پس منطق جدید پرده از بسیاری از اسرار منطق برداشته و توانایی آن را به خوبی نشان داده 
با جایگزین کردن حروف به جای قضایای طبیعی، احکام ثابت منطق را بهتر  است. در منطق جدید 
نشان داده اند و این امر را ثابت کرده اند که در همٔه علوم، قدیم و جدید معنا می دهد، اما در منطق این 
آینده  قاعده های منطق چه در قدیم و چه در حال و چه در  به کار می رود.  نوعی مسامحه  با  کلمات 
تغییرناپذیرند و این قاعده ها شاید جزو معدود قاعده هایی باشند که پیشرفت علوم بر این قاعده ها خدشه ای 
وارد نمی سازد. کسانی که می گویند:  با منطق جدید باید منطق سنتی را فراموش کرد، آیا فکر نمی کنند 

آینده نیز منطق آن ها را جدید نخواهد خواند.
اما مسلم است که این اشکال و ایراد بنا به فهم نادقیق، هم از منطق نمادین و هم  از منطق غیر 
نمادین برمی خیزد. در منطق نمادین ما دیگر گرفتار محدودیت جمله های طبیعی و این که فهم خود را 
از قالب های منطقی متوجه محتوا کنیم، نیستیم؛ به همین جهت این منطق بسیاری از محدودیت ها را 
کنار گزارده، اما نه قاعده های سابق خود را، قاعده های منطق قدیم را از منطق نمادین و جدید بگیرید 
که  باعث شده  قدیم  و  نمادین  غیر  منطق  بر  متفکران  ایراد  که  نمی ماند.گفتنی است  آن  برای  هیچ چیز 

منطق، امروزه به ابزارهای جدیدی دست یابد و مباحث خود را بیش از پیش به جلو ببرد.
از دانش آموزان سؤال کنید: رایانه یا سخت افزار و نرم افزار آن حاصل ازدواج کدام علوم بوده اند؟

ــ منطق و ریاضی چه دخالتی در به وجود آمدن تکنولوژی جدید داشته اند؟ )در مورد این دو سؤال 
تحقیق کرده و نتایج را در کالس گزارش دهند.(

7ــ انجام فعالیت طرح مسأله: از دانش آموزان می خواهیم مطالب داخل کادر را بخوانند و 
ببینند این قیاس که فکر می کنند شکل بدیهی است، کدام یک از انواع قیاس را تداعی می کند؟ نامش 

را پیدا کنند و نمونه های آن را براساس دروس قبل به خصوص درس 10 بنویسند.
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ج( ارزشیابی از میزان یادگیری
1ــ توانایی تبیین تفکر نقدی یا موضوع نقد و بررسی

2ــ توانایی تبیین اهمیت داستان حضرت داوود
3ــ توانایی تبیین سودمندی منطق

4ــ توانایی نقد و بررسی اولین ایراد بر منطق 
5  ــ توانایی نقد و بررسی دومین ایراد بر منطق 

6 ــ توانایی نقد و بررسی نظریه قیاس 
7ــ توانایی تبیین ارتباط منطق قدیم و جدید

8  ــ پاسخ مناسب به فعالیت طرح مسأله

قسمت سوم : تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم
مصادره به مطلوب در قیاس: این که تصدیِق به نتیجه، موکول به تصدیِق به مقدمات و قبول 
آن هاست امری واضح است و از اصول اولیه استدالل و هر استدالل قیاسی به شمار می رود. اما اگر 

تصدیق به کبرا نیز موکول به تصدیِق به نتیجه باشد دور پدید خواهد آمد.
یعنی برای دانستن کبرا علم به نتیجه الزم است و این علم به نوبه خود مقدمٔه علِم به کبراست. 
برای این که نتیجه را بدانیم باید کبرا را بدانیم و برای این که کبرا را بدانیم باید نتیجه را بدانیم و این 

همان مصادره به مطلوب و دور است. برای مثال:
سقراط انسان است
هرانسانی فانی است

بنابراین، سقراط فانی است
به عنوان یکی از افراد  برای آن که »هرانسانی فانی است« رابدانیم الزم است خود سقراط را 

انسان بررسی کرده باشیم؛ این گونه نتیجه مبتنی برکبرا وکبرا نیز مبتنی بر نتیجه است.
پاسخ های  منطق دانان  و  فیلسوفان  گردید  طرح  نیز  درس  در خود  که  ایراد  این  به  پاسخ  برای 
به نحو  قیاس  درکبرای  اصغر  اندرج  که  داده  پاسخ  سینا  ابن  مثال  برای  نموده اند  عنوان  را  بسیاری 
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اجمال است، اما در نتیجه ثبوت اکبر برای اصغر به نحو صریح و تفصیلی است بنابراین دوری در میان 
نیست.1  

ب( منابع
1ــ مبانی منطق، محمدعلی اژه ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

2ــ منطق کاربردی، علی اصغرخندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز

4ــ منطق، عالمه  محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی با پاورقی غالمرضا فیاضی ومحسن 
غرویان، انتشارات دارالعلم قم، برای معلم

5  ــ درآمدی  نو به  منطق  نُمادین، پل تیدمن و هاواردکَِهین، ترجمٔه رضا  اکبری، انتشارات  دانشگاه 
امام صادق )ع(، تهران، برای معلم

برای  انقالب اسالمی،  انتشارات و آموزش  به منطق جدید، ضیاء موحد، سازمان  6 ــ درآمدی 
معلم 

7ــ مبانی منطق جدید، لطف اللّه نبوی، انتشارات سمت، برای معلم
5  ــ مقوالت و آراء مربوط به آن، محمد ابراهیم آیتی، انتشارات دانشگاه تهران، برای معلم

6ــ چالمرز، آلن.اف )1374( »چیستی علم« ترجمه سعید زیباكالم، انتشارات علمی و فرهنگی.
7ــ النجات، حسین بن عبداللّه ابن سینا، انتشارات دانشگاه تهران، برای معلم

1ــ برای پاسخ به فیلسوفان و منطق دانان می توانید به مبانی منطق دکتر اژه ای صفحات 137 تا 141 و نیز منطق دکترخوانساری 
صفحات 183 تا 191 مراجعه نمایید. 
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پاسخ تمرینات و فعالیت های درس یازدهم :
تمرین 1:1

استدالل نفر دوم به ترتیب عبارت است از:
استدالل شمارۀ 1: اگر رنگ کاله من و کاله نفر اول هر دو قرمز بود، نفر سوم 

نمی گفت نمی دانم لکن او گفت نمی دانم.
پس رنگ کاله من و کاله نفر اول هر دو قرمز نیست. )قیاسی است استثنایی و 

نتیجه اش تا اینجا این است که کاله نفر اول و دوم قرمز نیست.(
استدالل شمارۀ2: اکنون که رنگ کاله من و رنگ کاله نفر اول هر دو قرمز 
نیست یا هر دو سفید است یا یکی سفید است و دیگری قرمز. لکن هر دو سفید نیست. 

)زیرا می بینم که کاله نفر اول قرمز است.( پس یکی سفید است و دیگری قرمز.
استدالل شمارۀ 3: از طرفی یا کاله من سفید است و کاله نفر اول قرمز است 
و یا کاله نفر اول سفید است و کاله من قرمز است. لکن کاله نفر اول قرمز است. پس 

کاله من سفید است.
استدالل های نفر اول: 

استدالل شمارۀ 1: مانند استدالل شمارٔه 1 نفر دوم است.
استدالل شمارۀ 2: اکنون که هر دو قرمز نیست یا هر دو سفید است و یا یکی 
سفید است و دیگری قرمز لکن هر دو سفید نیست؛ زیرا اگر هر دو سفید بود نفر دوم 

نمی توانست کشف کند که کاله خودش سفید است پس یکی سفید است و یکی قرمز
یا کاله من سفید  اکنون که یکی سفید است و یکی قرمز  استدالل شمارۀ 3: 
است و کاله نفر دوم قرمز و یا کاله من قرمز است و کاله نفر دوم سفید است. لکن کاله 

نفر دوم سفید است. پس کاله من قرمز است.

1ــ به کلیات علوم اسالمی، جلد اول، بخش منطق، درس 13 از متفکر شهید استاد مطهری مراجعه نمایید. 
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محتوای استدالل )ماده(

قسمت اول : کلیات

الف( هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با اقسام مواد قیاس و شناخت به انواع استدالل براساس محتوای 

به کار رفته در آن ها و اهداف استدالل. 
2ــ هدف های آموزشی

ــ تبیین صورت و ماده قیاس 
ــ تبیین منابع محتوای قیاس 

ــ تبیین صنعت های پنج گانه: 1ــ برهان 2ــ جدل 3ــ خطابه 4ــ شعر 5 ــ مغالطه 

ب( پیش دانسته ها 
از آن جا که این درس به مواد قیاس اشاره دارد و تقسیم قیاس را براساس مواد به کار رفته در 
با مبحث قیاس و انواع آن به خوبی  آن و اهداف استدالل بررسی می کند، الزم است دانش آموزان 

آشنایی داشته باشند. 

ج( اصطالحات علمی 
1ــ ماده و صورت؛ ماده هرقضیه محتوای آن را تشكیل می دهد و صورت به ترتیب مفاهیم 

و نسبت آن ها می پردازد.
2ــ برهان؛ قیاسی است مرکب از مقدمات یقینی که ذاتاً نتیجٔه یقینی به دست می دهد. 

استدالل کننده  که  هر مطلوبی  اثبات  برای  از مسلمات  یافته  تألیف  است  استداللی  جدل؛  3ــ 
خواهان است و دفاع از هر ادعایی که وی در نظر دارد به گونه ای که نقضی بر وی وارد نشود. 

4ــ برهان لّمی؛ برهانی است که حد  وسط در آن هم واسطٔه در اثبات نتیجه )علت علِم به نتیجه( 

درس دوازدهم
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است و هم واسطٔه در ثبوت )علت وجوِد حد اکبر برای حد اصغر (؛ به عبارتی برهان لمی آن است که در 
آن از علت پی به وجود معلول برده شود.

  5ــ برهان اّنی؛ برهانی است که حد   وسط درآن تنها واسطٔه در اثبات نتیجه است؛ به عبارتی 
برهان انّی آن است که در آن از معلول پی به وجود علت برده شود.

  6ــ خطابه؛ استداللی است که توسط آن می توان مردم را نسبت به چیزی که انتظار تصدیق به 
آن می رود در حّد امکان قانع سازد.

منظورحق  به  غلط  مادٔه  یا  صورت  مخفی کردن  با  که  معتبری  به ظاهر  قیاس  مغالطه؛  7ــ 
یا  کردن  ومخدوش  گمراه کردن  برای  عقیده ای حق  نشان دادن  باطل  یا  باطل  مدعای  یک  نشان دادن 

آزمایش توانایی های فرد انجام می گیرد.

د( ارتباط با درس قبل
در درس قبل به ارزش قیاس پرداختیم در آن درس براساس پاسخ هایی که به منتقدان منطق داده 
شد متوجه شدیم که بیشتر اشکاالت منتقدان به دلیل غفلت یا فهم نادرست صورت و ماده قیاس و نیز 
عدم تفکیک صحیح آن دو از یکدیگر بود.در این درس براساس مباحث درس گذشته می خواهیم هم 
ببینیم محتوای یک استدالل چگونه می تواند شیوه هایی  منابع محتوا و مادٔه قضایا را بشناسیم و هم 
و  فنون  به عبارتی  یا  آورد  به وجود  کننده  استدالل  قصد  براساس  متفاوت  به اهداف  رسیدن  را برای 
صنعت هایی را به وجود آورد که اگر خوب آن ها را نشناسیم نمی توانیم در مواقع ضروری از آن ها بهره 

ببریم و موجبات پیشرفت خود و جامعٔه خود را فراهم سازیم.

هـ(محورهای اصلی درس
که  می گردد  تقسیم  انواعی  به  استدالل کننده  اهداف  و  قضایا  محتوای  براساس  استدالل  1ــ 

عبارتند از: 1ــ برهان 2ــ جدل 3ــ خطابه 4ــ شعر 5ــ مغالطه
2ــ استداللی درست است که هم صورت آن معتبر باشد و هم مادٔه آن صادق؛اما اگر استداللی 
فاقد اعتبار یا فاقد محتوای صادق باشد، یا فاقد اعتبار و دارای محتوای صادق باشد، یا دارای اعتبار 

ولی فاقد محتوای صادق باشد، استدالل نادرست به شمار می رود.
3ــ برهان به عنوان کامل ترین نوع استدالل که برای کشف حقیقت مجهول و به یقین رسیدن استفاده 

می شود،باید هم صورت آن از شکل های معتبر قیاس باشد و هم باید درستی محتوای آن قطعی باشد.
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4ــ برهان به دو دستٔه لّمی و انّی تقسیم می گردد؛ در برهان لّمی از علت پی به معلول برده می شود 
و در برهان انّی از معلول پی به علت برده می شود.

5  ــ جدل، استداللی است که برای مغلوب کردن مخاطب و قانع کردن او ارایه می گردد و از 
محتوایی بهره مند می باشد که صرفاً طرف مقابل آن را می پذیرد و وی را به سکوت وادار می نماید.

6  ــ خطابه، استداللی است که صرفاً هدفش برانگیختن مخاطبان برای انجام یا ترک یک عمل 
از طریق تحریک عواطف و احساسات است بر اساس محتوایی احساسی و حتی بعضاً غیر منطقی.

7ــ   شعر، آن  قیاسی است که موجب برانگیختن قوه خیال و تغییرعواطف وحاالت نفس می شود.
واضح است که دراینجا برخالف نوع شعری که در ادب فارسی هست شعرآن سخن موزون ومقّفی به 

حساب نمی آید؛ آن چه که درتعریف شعر در منطق مهم است فقط خیال انگیز بودن آن می باشد.
8   ــ مغالطه، قیاس به ظاهر معتبری که با مخفی کردن صورت یا مادٔه غلط به منظورحق نشان دادن 
آزمایش  یا  کردن  مخدوش  و  گمراه کردن  برای  حق  عقیده ای  نشان دادن  باطل  یا  باطل  مدعای  یک 

توانایی های فرد انجام می گیرد.

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه
از آن جا که این درس به بحث ماده و صورت و نقش آن ها در استدالل می پردازد می توان براساس 
کاربردهای مهمی که این  دو  در انواع استدالل و همچنین فن ها و صنعت های منطقی پیدامی کنند سؤاالتی 

را طرح نمود و براساس آن ها دانش آموزان را به اهمیت مباحث این درس سوق داد:
)خطاب به دانش آموزان(

ــ چرا در برابر بعضی استدالل ها و بعضی اشخاص می خواهیم مقاومت کنیم؟
ــ چرا بعضی استدالل ها ما را ارضاء می کند ولی بعضی از آن ها خیر؟

ــ اگر بخواهیم فقط به دنبال کشف حقیقت باشیم باید از چه نوع استداللی استفاده کنیم.آیا 
محتوای قضایایی که در این نوع استدالل ها به کار می بریم باید از منابع مطمئن و مورد وثوق همه به دست 

آمده باشند؟ یا تفاوتی نمی کند که از کدام منبع اخذ شده باشند؟
وادار  را  مقابل  و طرف  قانع سازیم  مطلب  در خصوص یک  را صرفاً  فردی  بخواهیم  اگر  ــ 
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به تسلیم در برابر عقیدهٔ خود سازیم باید از چه روشی استفاده کنیم؟ اگر بخواهیم از استدالل برای این 
کار بهره ببریم بهتر است محتوای مقدمات ما متعلق به کدام یک از منابع شناخت باشد؟ چه نوع معلوماتی 

را می توانیم در این جا به کار گیریم؟
ــ آیا تا به حال با توجه به صحبت های فردی سخنران، چنان به وجد نیامده اید که کاری انجام دهید 

و بعد از عمل وقتی کار خود را خوب با عقل بررسی کرده پشیمان شده باشید؟
کامالً  فردی  یا صحبت های  استداللی  بودن  اشتباه  به  که  افتاده  اتفاق  برای شما  به حال  تا  آیا 

مطمئن باشید ولی به هیچ وجه نتوانید غلط بودن آن ها را اثبات نمایید؟ 
واضح است این امور در زندگی همٔه ما بسیار تأثیرگذار است.واقعاً چگونه می توانیم بدون یافتن 
پاسخ صحیح به این نوع سؤاالت و شناخت انواع استدالل برحسب محتوای آن ها به کارهای علمی و 

روزمرٔه خود بپردازیم؟
اگر بخواهید پاسخ  این سؤاالت و راه حل هر کدام از این مسایل را که می توانند چالش های 
بزرگی در زندگی ما ایجاد نمایند، پیدا نمایید بهتر است این درس را با یکدیگر مورد مطالعه قرار دهیم 

و مطالب با ارزش آن را یادبگیریم.

ب( مراحل تدریس
برای تدریس این درس، مراحل زیر پیش بینی شده است:

1ــ تبیین صورت و ماده استدالل
2ــ تبیین منابع محتوای استدالل

3ــ تبیین اعتبار و درستی استدالل
4ــ انجام فعالیت تقویت مهارت

5  ــ تبیین برهان وآشنایی با برهان لّمی و انّی
6  ــ انجام فعالیت مربوط به برهان

7ــ تبیین جدل و آشنایی با کاربردآن
8   ــ انجام فعالیت مربوط به جدل

9ــ تبیین خطابه و آشنایی با کاربرد آن
10ــ تبیین شعر و تمایز بین شعر بنا به تعریف منطقی و ادبی

11ــ انجام فعالیت مربوط به شعر
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12ــ تعریف مغالطه به عنوان آخرین صنعت
13ــ انجام فعالیت نهایی

1ــ تبیین صورت و ماده استدالل: به مثال های زیر توجه کنید :
خفاش پرنده است، هرپرنده ای تخم گذاراست؛ پس خفاش تخم گذار است. 

هیچ آسیایی اروپایی نیست، هیچ اروپایی ژاپنی نیست؛ پس هیچ آسیایی ژاپنی نیست. 
در نمونٔه اول مقدمٔه دوم نادرست است اما اخذ نتیجه از آن دو مقدمه درست و منطقی است؛ 
یعنی استدالل معتبر است اما نتیجه نادرست است. نادرست بودن نتیجه یعنی عدم مطابقت آن با واقع 

که به دلیل مقدمٔه نادرست می باشد .
اما در استدالل دوم اگر خوب دقت کنید مقدمات کامالً درست است اما نتیجه نادرست. در این جا 
قالب و صورت استدالل اشکال دارد؛ در واقع منطق به دنبال صورت بندی و ترکیب های درست و معتبر 
است  که از آن ها بتوان نتیجه گرفت؛ منطق احکام و قواعد مربوط به ساختار و صورت بندی صحیح 

استنتاج را مشخص و معین می کند. عبارت زیر رادرنظر بگیرید:
2)x( + 2

اگر به جای)x( عدد 2 را بگذارید ارزش این عبارت 6 می شود. حال به مثال زیر توجه کنید:
)x(هند را فتح کرد؛  به جای )x( اگر نادرشاه بگذارید ارزش عبارت شما درست است اما اگر 

سلطان حسین بگذارید عبارت شما نادرست است .
حال به مثال های زیر توجه کنید: 

هر شیعه ای مسلمان است، هر مسلمانی موحد است؛ پس هر شیعه ای موحد است. 
اگر به جای شیعه » الف« و به جای مسلمان »ب« و به جای موحد »ج« بگذاریم آنگاه می توانیم 

استدالل باال را باز نویسی کنیم: 
هر الف ب است،  هر ب ج است ؛   پس هر الف ج است. 

حال بیایید به جای »الف« کافر بگذارید و نتیجه را بررسی کنیم:  
هر کافری مسلمان است، هر مسلمانی موحد است؛ پس هر کافری موحد است.

چرا نتیجه نادرست است؟  آری نتیجه به دلیل عدم نسبت صحیح بین کافر و مسلمان نادرست 
است. در واقع ما با پژوهش در خصوص کافر و مسلمان این مطلب را دانسته ایم اما خوب دقت کنید: 
نتیجٔه شما   مطمئناً  دهیم  قرار  را  اطالعات درست  اگر  نوشته شده  از حروف  که  و صورتی  قالب  در 
فقط  اما صورت  می دهد؛  تشکیل  را  قیاس  مادهٔ  واقع  در  اطالعات درست  این  بود؛  درست خواهد 
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نسبتی درست بین مفاهیم دو مقدمه و نیز بین مقدمات برقرارکرده و بر اساس این نسبت نتیجه ای از 
آن دو مقدمه حاصل می شود. منطق به چگونگی ترکیب نسبت های بین قضایا و مفاهیم کار دارد. اگر 
شما نسبتی را برقرار کردید، یعنی اگر شما موحد را به مسلمان نسبت دادید یا مسلمان را به کافر نسبت 
دادید، در هر صورت نمی توانید از صدور نتیجه سرباز زنید؛ منطق به این که آیا کافر صفت مسلمانی 
را دارد یا مسلمان صفت موحد را دارد، کار ندارد؛ بلکه با این کار دارد که در ترکیب این مفاهیم اگر 
به شیوه و نحوی این ترکیب انجام گیرد ما می توانیم نتیجه ای را به دست آوریم؛ حال اگر مواد به کار 
رفته درست باشد، ساخت و قالب استدالل به گونه ای است که نتیجه هم درست است؛ اما اگر مواد 
به کار رفته یعنی، اطالعات نادرست باشد، نتیجه نیز نادرست است؛ اما ساخت و صورت استدالل کامالً 

صحیح می باشد. پس می توان صورت یعنی ساخت و قالب را از مادٔه آن جدا نمود.  
به مثال های زیر توجه کنید: 

اگر علی درس بخواند آنگاه علی قبول می شود،علی درس خوانده است؛پس علی قبول می شود. 
را  آن  بگذاریم  را  « ب  قبول می شود  »علی  به جای  و  «الف  بخواند  »علی درس  به جای  اگر 

می توان چنین باز نویسی کرد:  
اگر الف آنگاه ب ، الف ؛ پس ب 

به جای الف و ب هر قضیه ای را که بگذارید همواره نتیجه ای می گیرید که اگر مقدمات درست 
باشند نتیجه هم کامالً درست است. 

در مثال فوق نسبت صحیح بین دو قضیه است و منطق قالب و ساخت صحیحی را که می توان 
به گونه ای از این دو قضیه نتیجه گرفت به دست می دهد. حال اگر به جای الف شما »باران ببارد« و به 
جای ب »شب شود« را بگذارید امکان دارد نتیجه ای که حاصل می شود بر اساس آن دو مقدمه هیچ 
یا  به لحاظ صورت و ساخت منطقی صحیح است  نتیجه   ارتباط واقعی و خارجی نداشته باشد، اما 

به عبارتی دیگر استدالل معتبر است. 
2ــ تبیین منابع محتوای استدالل: از دانش آموزان می خواهیم که مشخص کنند چگونه به 
هر کدام از قضایای صفحات 78 و 79 دست یافته ایم؟ منابع قضایای مذکور را مشخص نمایند و پس 

از آن توضیح دهند کدام دسته از قضایا از یقین بیشتری برخوردارند ؟ چرا؟
3ــ تبیین اعتبار و درستی استدالل: به استدالل های زیر توجه کنید:

در باز است ، باز پرنده است؛ پس در پرنده است. 
سقراط غیر افالطون است، افالطون انسان است؛ پس سقراط غیر انسان است .
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هر انسانی بشر است،  هر بشری خندان است؛ پس هر انسانی خندان است.  
جیوه فلز است، هر فلزی جامد است؛ پس جیوه جامد است.

یخ از آب است، آب مایع است؛ پس یخ مایع است. 
امیر پدر مهربانی است،  هر پدر مهربانی دبیر خوش اخالقی است؛  پس امیر دبیر خوش اخالقی است.

اگر حسن درس بخواند، آن گاه حسن قبول می شود، حسن قبول شده؛ پس حسن درس خوانده  
است.

حرارت  اثر  در  آهنی  هر  پس  می شود؛  منبسط  حرارت  برابر  در  فلزی  هر  است،  آهنی فلز  هر 
منبسط می شود. 

ــ کدام استدالل ها دارای صورت و قالبی معتبر هستند؟ کدام یک از لحاظ صورت و قالب 
معتبر نیستند؟

ــ اگر مقدمات کاذب باشند اما صورت و قالب استدالل درست باشد نتیجه چیست؟
ــ اگر مقدمات صادق باشند اما صورت استدالل معتبر نباشد نتیجه چیست؟

ــ اگر نه صورت استدالل معتبر باشد و نه مقدمات صادق باشند، آن گاه نتیجه چه خواهد بود؟
معتبر،   قیاسِی دارای صورِت  یا چند مقدمٔه استدالِل  اگر یک  نکته مهم است که  این  دانستن 

کاذب باشد ممکن است که آن استدالل) دارای صورت قیاسی معتبر ( نتیجه ای کاذب داشته باشد . 
در بعضی مواقع می توانیم استدالل های قیاسی داشته باشیم که اگر چه دارای صورت یا شکل 
معتبر نیستند، ولی امکان دارد دارای مقدمه های صادق و نتیجٔه صادق باشند. بعضی مواقع مقدمات 
کاذبند، ولی نتیجه صادق. در واقع، هر نوع ترکیب از صورت های قیاسی معتبر یا نامعتبر با مقدمات 
صادق و کاذب امکان دارد رخ دهد، به جز یک ترکیب و آن این که یک استدالِل داراِی صورِت معتبر 

با مقدمٔه صادق به هیچ وجه نمی تواند نتیجه ای کاذب داشته باشد.
همان طور که در دروس قبل بررسی کردیم درستی و اعتبار یک استدالل قیاسی به این است که 
آیا می توانیم نتیجه ای را از مقدمات به دست آوریم، آیا ترکیب مقدمات به گونه ای است که از آن می تواند 
نتیجه ای حاصل شود؟ به عبارتی دیگر آیا ممکن است که مقدمه های یک استدالل همگی صادق باشند، 
اما نتیجه کاذب باشد؟ اعتبار یک صورت قیاسی به ما نمی گوید که آیا مقدمات آن نیز  صادق است یا 
کاذب. اگر صرفاً قیاسی را به لحاظ شکل و صورت آن معتبر بدانیم این امر به هیچ وجه به ما نمی گوید که 
مقدمات آن صادق است یا کاذب. ما می توانیم از صورت های معتبر و نامعتبر قیاس سخن بگوییم و اگر 
بعضی مواقع کلمٔه درستی را به کار می بریم مقصودمان همان صورتی است که براساس شرایطی که آن 



237

صورت و شکل دارد اجازٔه حاصل شدن نتیجه را از مقدمات می دهد؛ در حالی که ما به همان شیوه که 
دربارٔه معتبر و غیر معتبربودن استدالل های قیاسی سخن می گوییم، نمی توانیم در مورد قضایا با وصف 
معتبر و غیر معتبر سخن بگوییم. صفت های معتبر و غیر معتبر برای استدالل های قیاسی افادٔه معنایی را 
می کند که به هیچ وجه این صفات برای قضایا، گزاره ها، و یا جمله ها چنین افاده ای را ندارند. صفاتی 
را که می توانیم به قضایای خود به نحو معنادار نسبت دهیم، صادق و کاذب است؛ اما از این صفات در 
مورد استدالل نمی توانیم سخن بگوییم برای مثال بگوییم صورت قیاس کاذب است یا صورت قیاس 
صادق است. اگر بخواهیم صفت درستی را برای استدالل به کار بریم این استدالل باید دو شرط را دارا 
باشد، هم دارای صورتی معتبر باشد و هم همٔه مقدمه های آن صادق باشند، این استدالل درستی است و 

استداللی که فاقد یک یا هر دو شرط باشد استداللی نادرست محسوب می گردد . 
حال از دانش آموزان می خواهیم استدالل هایی را در تمرین های دروس پیدا کنند که دارای هر 
دو شرط باشند و همچنین استدالل هایی قیاسی بیان کنند که یکی از دو شرط را فاقد باشند.)این گونه 

مطالب ماده و صورت را برای دانش آموزان روشن و واضح می گرداند.(
4ــ انجام فعالیت تقویت مهارت: این فعالیت بهتر است ابتدا به صورت فردی انجام گیرد 
و سپس معلم با توجه به پاسخ های دانش آموزان، کسانی را که بیشترین ناهمسانی را با یکدیگر دارند 
در یک گروه جمع کند به عبارتی هر چهار نفری که بیشترین اختالف در پاسخ های آن ها وجود دارد 
تشکیل یک گروه می دهند. سپس معلم از هر گروه می خواهد با بحث و تبادل نظر یک رأی واحد را 
به دست آورند. در این جا دانش آموزان با یکدیگر به بحث پرداخته و سعی می کنند با دلیل یکدیگر را 
تابلو بنویسند و اگر  قانع سازند. پس از آن معلم از گروه ها می خواهد که پاسخ های خود را بر روی 
در پاسخ های آن ها اختالفی وجود دارد با دالیلی که هر گروه برای گروه دیگر می آورد یکدیگر را قانع 
و  ورزد  مبادرت  دالیل  نارسایی های  از  بعضی  و مشخص کردن  راهنمایی  به  باید  معلم صرفاً  سازند. 

بگذارد تا دانش آموزان خود به پاسخ صحیح دست یابند.
دو  معلم  ابتدا  مرحله الزم است  اّنی:در این  لّمی و  برهان  با  برهان و آشنایی  تبیین  5  ــ 
نمونه از برهان های قیاسی را برای دانش آموزان مثال بیاورد و بعضی از خصوصیات را در یک جدول 
آری یا نه قرار دهد؛ آن هایی که از خصوصیات برهان به حساب می آیند در جدول آری و آن هایی که از 
خصوصیات دیگر صنعت ها به حساب می آیند در قسمت نه قرار می دهیم. پس از آن  از دانش آموزان 
می خواهیم تا خود خصوصیاتی که فکر می کنند متعلق به این نوع قیاس هاست در قسمت آری و آن 
به این نحو  تا  نه قرار دهند  نباشند در قسمت  به این نوع صنعت  خصوصیاتی که فکر می کنند متعلق 
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دانش آموزان متوجه خصوصیات اصلی برهان گردند.
بعضی از خصوصیاتی که  در مورد برهان می توان از آن استفاده نمود: 

1ــ کامل ترین نوع استدالل است.
2ــ صورت آن از شکل های معتبر و به خصوص شکل اول تشکیل شده است.
3ــ مواد و محتوای آن از قضایایی تشکیل شده که درستی آن ها قطعی است. 

4ــ صورت و ماده آن ها در نهایت استواری و اتقان است. 
5  ــ نتیجه اش کامالً متیقن است و در آن  مجالی برای چون و چرا و تشکیک نیست.

6  ــ هدف از تشکیل چنین قیاسی شناخت حقیقت یا ارشاد دیگران بدان است. 
7ــ عالی ترین روش شناخت است. 

 8   ــ نمونه های بسیار زیادی از این نوع استدالل را در ریاضیات می توان مشاهده کرد. 
9ــ برای اثبات اصول دین برای آن که از استحکام الزم برخوردار باشد از این نوع استدالل 

استفاده می کنند. 
پس از آن که دانش آموزان با خصوصیات برهان آشنا گشتند و یا خود حدس زدند، کم کم با 
اشارات معلم نام آن را پیدا می کنند. حال که دانش آموزان با برهان آشنا شدند معلم خصوصیات انواع 
برهان را با مثال توضیح می دهد تا دانش آموزان برای آن ها نامی مناسب با راهنمایی معلم پیدا کنند: 
فرض کنید بیماری برای تشخیص بیماری و مداوای خود به پزشک مراجعه نماید پزشک سؤاالتی از 
وی می کند و با مالحظه آثار و عالیم خاصی به این نتیجه می رسد که شخص مبتال به نوعی بیماری است. 
دارای چنین عالیمی است،  بیمار  این  پزشک در ذهن خود تشکیل می دهد چنین است:  که  قیاسی 
هرکس دارای چنین عالیمی باشد مبتال به فالن بیماری است؛ بنابراین این بیمار مبتال به فالن بیماری 
است. این بیمار رنگ پریده، خسته، بی حال، و دارای تب است، هر کس دارای این عالیم باشد دارای 

حصبه است، پس این بیمار دارای حصبه است.
بیماری را در نظر بگیرید که با مراجعه به پزشک همچنین عکس رادیولوژی خود را به همراه 
دارد وقتی پزشک عکس را مشاهده می کند با توجه به آن چه در عکس می بیند می گوید در اثر رسوب 
بیمار تنگ شده است: این شخص دارای گرفتگی عروق است، هر کس دارای  چربی، عروق قلب 

گرفتگی عروق است دارای نارسایی قلبی است ؛پس این شخص دارای نارسایی قلبی است. 
در مورد اول پزشک آثار و عالیمی را مشاهده می کند و نوع بیماری را تشخیص می دهد در واقع 
عالیم باعث می شود در ذهن پزشک تصدیق : این که بیمار دارای حصبه است به عنوان نتیجه قیاسش 
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حاصل گردد . عالیم فقط علت تصدیق گردیده اند و معلوم نیست واقعاً بیمار دارای حصبه باشد، شاید 
با آزمایش دقیق بیماری دیگری برای وی تشخیص داده شود . 

اما در دومی گرفتگی عروق نشان دهندٔه نارسایی قلبی است؛ زیرا پزشک از گرفتگی عروق وی 
به نارسایی قلبی پی برده است . 

ــ در اولی عالیم علت چه تصدیقی واقع شده اند؟ 
ــ در مثال اول پزشک چه چیز را به چه چیز نسبت داده است؟ 

ــ به نظر شما آیا پزشک از معلول پی به علت برده یا از علت پی به معلول؟
ــ حد وسط در مثال اول چه نقشی دارد؟ 

ــ حدوسط علت یقین به نسبت چه چیزهایی است؟
ــ در مثال دوم گرفتگی عروق علت چه چیزی شمرده شده است؟ 

ــ پزشک از چه طریق متوجه رسوب چربی شد؟ 
ــ آیا واقعاً بیمار دارای گرفتگی عروق بود؟ 

ــ حد وسط چه نقشی را در تصدیقی که در نتیجه وجود دارد ایفا می کند؟
ــ آیا می توان گفت حد وسط خود علتی است که هم در واقع معلولی به نام رسوب در خون را 

مشخص می کند و هم می تواند باعث علم ما به وجود رسوب چربی در بیمار باشد؟ 
 ــ اگر بپرسند چرا این شخص دچار نارسایی قلبی است چه پاسخی می دهید؟ 

پس می توان برهانی را برهان لّمی خواند که حد وسط هم علت برای تصدیق ما باشد و هم علت 
واقعی رابطٔه بین حد اکبر و حد اصغر؛ این برهان هم لّمّیت در وجود را بیان کند و هم لّمّیت در تصدیق 

را، در واقع چرایی و علت را برای ما مشخص می کند. 
اما در مثال اول عالیم معلولی بودند که ما را به علت راهنمایی می کردند و در عالم واقع علت 
برهان  این  دلیل  همین  به  بودند  پزشک  تصدیق  علت  به عبارتی  نمی شدند.  خاص  بیماری  نوع  برای 
مطلقیت مثال دوم را ندارد. چنین برهان هایی را انّی می دانند، برهان هایی که از معلول ما را به سوی 
علت رهنمون می گردند؛ اما برهان هایی که از علت )به مانند مثال دوم( ما را به معلول راهنمایی می کنند و 

ما را از علت به سمت معلول می برند، برهان لّمی نام دارند.
انّی  برهـان  بار دیگر  لّمی و  برهانی  بتوانید  با هم ترکیب  کنید که یک بار  به گونـه ای  مفاهیم زیـر را 

بسازید: 
باال رفتن حرارت؛ افزایش حجم فلز؛ آهن. 
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این آهن حجمش افزایش یافته است، هر آهنی که حجمش افزایش یافته است درجٔه حرارتش 
باال رفته است؛ پس این آهن درجٔه حرارتش باال رفته است.)انّی( 

شده  افزوده  حجمش  است  باال رفته  حرارتش  که  آهنی  هر  است،  باال رفته  حرارتش  آهن  این 
است؛پس این آهن حجمش افزوده شده است.)لّمی(

6  ــ انجام فعالیت مربوط به برهان: الف( فعالیت ذکر نمونه؛ این فعالیت از آن جهت اهمیت 
دارد که دانش آموزان را با کاربردهای عینی برهان آشنا می نماید.

ب( توضیح دهید برهان های زیر انّی است یا لّمی:
1ــ این لباس سوخته است.

هر لباس که سوخته است آتش بدان رسیده است.
بنابراین،این لباس آتش بدان رسیده است.

2ــ این حیوان فاقد شش است.
حیوانی که فاقد شش است تنفس نمی کند.

بنابراین،این حیوان تنفس نمی کند.
3ــ این لباس آتش در آن افتاده است.

هر لباس که در آن آتش بیفتد سوخته می شود.
بنابراین،این لباس سوخته می شود.

ج( از سه حد یا کلمات»خانه«، »زیر آب رفتن«، و »خراب شدن« یک برهان لّمی تشکیل دهید 
براین که »خانه خراب شده است«. توجه کنید چگونه حد وسط در عالم خارج موجب پیدایش و وقوع 

حد اکبر برای حد اصغر است.
7ــ تبیین جدل و آشنایی با کاربرد آن: از دانش آموزان می خواهیم با توجه به خصوصیاتی 

که از نوعی استدالل سخن می گوییم نامی برای آن انتخاب کنند که مناسب خصوصیاتش باشد: 
1ــ غرض از تشکیل این نوع استدالل اثبات نظر خود یا ابطال عقیده طرف مقابل است خواه 

آن عقیده باطل یا حق باشد. 
2ــ هدف از این نوع قیاس برهم زدن عقیده هاست. 

3ــ هدف آن بیشتر قانع کردن مخاطب است نه رسیدن به یقین.
4ــ این نوع استدالل دو طرف دارد یک طرف سائل و دیگری مجیب. سائل کسی است که 
می خواهد طرف مقابل خود را ملزم سازد که عقیده ای را بپذیرد یا از عقیده ای دست بردارد،  مجیب 
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یا حافظ کسی است که سعی دارد از نظر خود دفاع کند یا الزام طرف مقابل را از خود برطرف سازد. 
محتوای استدالل سائل و مجیب بیشتر قضایایی است که دارای شهرت است یا مسلم و مورد قبول 

مخاطب و مجیب است.
5  ــ  در این نوع کشمکش بعضی مواقع کار به نزاع کشیده می شود.

 ــ به نظر شما استداللی که این خصوصیات را داشته باشد بهتر است چه نامیده شود؟
که  منطق  موضوعات  بر سر  به حال  تا  نمایید  بررسی  جدل:  به  مربوط  فعالیت  انجام  8   ــ 

به صورت گروهی انجام می دادید از برهان استفاده می کردید یا از جدل؟
ــ  به نظر شما اگر هر دو طرف طالب حقیقت باشند و خود را صاحب حقیقت ندانند آیا به جدال 

و جدل می پردازند یا به دنبال برهان و دلیل هستند؟
 ــ آیا می توان خود را صاحب حقیقت مطلق دانست؟

 ــ به نظر شما آیا ما می توانیم در باورهای خود مطلق باشیم؟ 
ــ اگر دانشمندان در گذشته برروی نظریات خود آن چنان پافشاری می کردند که گویا باورهای 

آن ها حقیقت مطلق است آیا علم هیچ گاه پیشرفت می کرد؟  
ــ تحقیق کنید چرا در قرون وسطی روی ثابت بودن و مرکزیت زمین پافشاری می کردند؟ 

ــ در جدل به نظر شما چه کسی پیروز می شود؟ 
ــ آیا هر کسی در جدل پیروز شود می تواند صاحب حق باشد؟ 

ــ اگر بخواهید جدل را در یک جمله تعریف کنید چه می گویید؟ 
9   ــ تبیین خطابه و آشنایی با کاربرد آن: این مرحله می تواند به روش ایفای نقش ارایه گردد.

کشیشی درکلیسای  اسکندریه چه جذاب سخن می گفت:
گمراه  را  شما  فرزندان  کسانی  چه  هستند؟  کسانی  چه  شیطان  همکاران  که  بدانید  می خواهید 

می کنند؟ چه کسانی فرزندان شما را از شما می ربایند؟ و شما را تا ابد در جهنم قرار می دهند؟ 
آری زنان جادوگر با شما چنین می کنند. مدتی است که هیپاتیا کرسی درس فلسفه را در اسکندریه 
اشغال کرده است، مردم برای گوش دادن به سخنان این جادوگر ازدحام می کنند؛ اما نمی دانند که او با 

افسون و جادو در سخنانش مردم را سحر کرده و به راه گمراهی می کشاند. 
این سخنان چنان مردم را تحریک نمود که دریکی از روزهای ماه مارس 415 میالدی، هنگامی 
که هیپاتیا ازکتابخانه مرکزی اسکندریه بازمی گشت، انبوهی ازجمعیت خشمگین وخرافاتی که خون در 
چشمانشان موج می زد و توسط کلیسا تحریک شده بودند، وی را از درشکه اش بیرون کشیده وبه طرف 
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کلیسای کساریون کشاندند. ابتدا دستان پرتوان وی را که همواره بدان وسیله به ساده کردن و همه فهم 
کردن ریاضیات می پرداخت، شکستند. سپس بدنش را زیر ضربات سخت خردکرده، لباسش را پاره پاره 
کردند. و از آن پس نوبت به چاقوهای صدفی جهالت و بی خردی  رسید، تابدان وسیله پوست تنش 
را  بکنند و در پایان جسد بی جان این نماد مقاومت در راه اعتالی دانش و بینش را بر روی خرمنی از 

حقارت، دنائت و تعصب کور مذهبی کلیسای آن زمان سوزاندند.1 
ــ به نظر شما این  سخنران از چه نوع استداللی برای کاری که می خواست انجام بگیرد استفاده کرد؟

1ــ در تاریخ از بانو هیپاتیا ریاضیدان و عالم فلسفه یاد شده است. یکی از قهرمانانی که جان برسر عقاید و آرای خود نهاده بود. 
بانو هیپاتیا در سال 370 میالدی در خانواده ای ریاضیدان زاده شد. با استعداد فوق العاده ای که داشت در فراگیری این علم کوشید و به عنوان 
مشهورترین ریاضیدان زن در میان دانشمندان یونان باستان از یک سو و نیز نخستین ریاضیدان زن از سوی دیگر شناخته شد. بانو هیپاتیا عالوه 
بر ریاضیات به فلسفه  نیز می پرداخت. او پیرو افالطون بود و فعاالنه نظریه ها و عقاید نوافالطونیان را تبلیغ می کرد. به جهت کار و مطالعه گسترده 
در فلسفه، که حاصل نبوغ گسترده وی بود، در اسکندریه آن زمان کرسی فلسفه را به وی پیشنهاد کردند. مقامی که فقط به مردان تعلق داشت. 
عالوه بر مطالعه و تحقیق در رشته های دانش و فلسفه، وی فعاالنه در امور شهری نیز مشارکت می جست. در سخنرانی ها، سخنان بانو هیپاتی 
چنان از فصاحت و بالغت برخوردار بود، که مردم در خیابان، کنار ساختمان، برای شنیدن سخنانش ازدحام می کردند و حتی از شهرها و 

کشورها برای شنیدن سخنان و آرای او به اسکندریه می آمدند.
اما اقتدار و تسلط کلیسای آن زمان برفضای اجتماعی و مخالفت ورزی با هر گونه پیشرفت و تحول علمی از یک سو، و جهالت و 
نادانی بخش زیادی از مردم آن روزگار از سوی دیگر، همیشه تهدیدی برای پیشرفت دانش و فرهنگ بود.  بانو هیپاتی نیز در همین فضای 
اجتماعی می بایست اهتمام به دانش و بینش خود می کرد. بدیهی است که در این شرایط وی نمی توانست از گزند قشریون مذهبی، که همواره 
تحت عنوان بی ایمانی برای اندیشمندان پرونده می ساختند، دور بماند. همین بود که دریکی از روزهای ماه مارس 415 میالدی، هنگامی که وی 
ازکتابخانه مرکزی اسکندریه بازمی گشت، انبوهی ازجمعیت خشمگین وخرافاتی که خون در چشمانشان موج می زد و توسط کلیسا تحریک 
به  وسیله  بدان  همواره  که  را  وی  پرتوان  دستان  ابتدا  کشاندند.  کساریون  کلیسای  وبه طرف  کشیده  بیرون  درشکه اش  از  را  وی  شده بودند، 
ساده کردن و همه فهم کردن ریاضیات می پرداخت، شکستند. سپس بدنش را زیر ضربات سخت خردکرده، لباسش را پاره پاره کردند. وزان پس 
نوبت به چاقوهای صدفی جهالت و بی خردی  رسید، تابدان وسیله پوست تنش را بکنند و در پایان جسد بی جان این نماد مقاومت در راه اعتالی 

دانش و بینش را بر روی خرمنی از حقارت، دنائت و تعصب کور مذهبی کلیسای آن زمان سوزاندند.
آری، در یکی از روزهای بهاری 415 میالدی این بانوی دانشمند را کشتند و این کار از سوی مردمانی صورت گرفت که نماد جهالت 

و نادانی در آن زمان بودند و از سر بی خردی، توسط سر اسقف اسکندریه، سیریل تحریک به این کار شده بودند.
تاریخ هرگز چنین چهره هایی را از یاد نخواهد برد. اگرچه کلیسای مسیحی بسیار کوشید تا این ننگ سر اسقف سیریل را پاک نماید. 

اما خاطره این شهید راه دانش، همواره چراغی است فرا راه دانش و زندگی.
بعدها کلیسای مسیحی تالش بسیار کرد تا از بانو هیپاتیا چهره یک قدیسه شهید ساخته و زندگی وی را برای تنظیم زندگینامه یکاترین 

اسکندرانی، قدیسه افسانه ای دنیای مسیحیت، مورد استفاده قرار دهد.
جون توالند، جامعه شناس سده هجدهم انگلیس می گوید »هیپاتیا، معصوم ترین و دانشمندترین و برازنده ترین بانویی بود که به دست 
روحانیون اسکندریه قطعه قطعه شد، تا احساس غرور و درندگی سر اسقف شهر را راضی کرده باشند.« چارلز کینسل، نویسنده انگلیسی نیز 

رمانی را به بانو هیپاتی اختصاص داد.     
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ــ آیا خطابه همیشه می تواند درست مردم را هدایت کند؟
ــ چه کسانی تحت تأثیر حرف های کشیش برای کشتن هیپاتیا قرار گرفتند؟

ــ قرآن در برابر سخنانی چنین فریبنده ما را دعوت به چه کرده است؟ آیا می توانید آیاتی را در 
این خصوص مثال بیاورید.

ــ چرا مسیحیان فریب سخنان کشیش را خوردند؟
ــ  آیا امکان داشت که اگر ما هم به جای مسیحیان بودیم گرفتار فریب کشیش می شدیم؟

ــ به نظر شما اگر ما منطق را خوب بفهمیم و خوب به کار بندیم باز هم می توانیم فریب خطابه هایی 
از این دست را بخوریم؟

ــ فلسفه به شما چه کمکی در این مسیر خواهد کرد؟ 
با توجه به خصوصیاتی که بررسی کردید چه تعریفی را برای این نوع استدالل یا صنعت پیشنهاد 

می کنید؟ 
از  قلبی در  مستمع تشکیل می شود پس غرض  اقناع  ایجاد  به منظور  قیاسی است که  »خطابه 

خطابه برانگیختن و اقناع جمع است به گونه ای که منفعل گردند و سخن را به دل پذیرا شوند .«
10ــ تبیین شعر وتمایز بین شعر بنابه تعریف منطقی وادبی: شاعر واقعه یا منظره ای را 
برای خواننده یا شنونده مجسم می کند و از این طریق موجب بر انگیختن قوه خیال و ایجاد عواطف در 
او می شود؛ به همین جهت ارسطو در تعریف شعر گفته: آن قیاسی است که موجب برانگیختن قوه خیال 
و تغییر عواطف و حاالت نفس می شود. واضح است که در این جا برخالف نوع شعری که در ادب 
فارسی هست شعر آن سخن موزون و مقّفی به حساب نمی آید؛ آنچه که در تعریف شعر مهم است فقط 
خیال انگیز بودن آن می باشد، هر چند منطق دانان جدید عالوه بر خیال انگیز بودن، وزن داشتن را هم 
لحاظ کرده اند. از جهتی موزون بودن شعر در تحریک خیال مؤثر می باشد. »خیال انگیز بودن شعر 
گاهی نتیجه نیکویی ترکیب و هیأت کالم است و گاه نتیجه معنای آن و گاه نتیجه حسن تقلید و محاکات 
امور واقع. حسن تقلید و محاکات امور واقع نیز گاهی بدین لحاظ است که شعر بیان دقیق واقعیت و 
تصویر کامل آن است و گاه به این لحاظ که واقعیت را از آنچه هست زیباتر و بزرگ تر نشان می دهد.
شعر با تأثیری که در نفس و تغییری که در احوال پدید می آورد می تواند منشأ  آثار و دگرگونی های بزرگ 

در فرد و اجتماع شود.« )اژه ای ص87(
واضح است مردم تا به نتیجه ای نرسند دست به عمل نخواهند زد و اگر شعر مردم را وادار به 
عملی می کند، باید قیاسی صورت پذیرفته شده باشد که آن ها را چنین تحریک کند و چنان نتیجه ای را 
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برای آن ها حاصل می نماید که بعضی مواقع دست به عمل می زنند. 
11ــ انجام فعالیت مربوط به شعر: ــ آیا می توانید از شعرهای حماسی فردوسی مثال هایی 
را بیاورید که هر ایرانی با شنیدن آن ها چنان تحت تأثیر قرار گیرد که حاضر باشد هر کاری را برای وطن 

خود انجام دهد.
ــ به نظر شما شعر دارای چه کاربردهایی است؟

12ــ تعریف مغالطه به عنوان آخرین صنعت: صنعت مغالطه به دلیل آن که در درس بعد 
توضیح و تبیین می گردد در این مرحله فقط به همان تعریف کتاب بسنده می کنیم:

نوعی شبه استدالل که انسان ها را به اشتباه می اندازد به عبارتی مغالطه قیاس به ظاهر معتبری است 
که به منظورحق نشان دادن یک مدعای باطل و یا باطل نشان دادن عقیده ای حق تشکیل می شود. 

13ــ انجام فعالیت نهایی: از دانش آموزان بپرسید:
1ــ کدام یک از صنعت های پنج گانه می تواند در پیشبرد علم به ما کمک کند؟ 

2ــ آیا انسان به دیگر صنعت ها نیاز دارد یا خیر؟ 
3ــ اگر شخص مهارت الزم منطقی را کسب کرده باشد آیا می تواند با جدل، خطابه، شعر، و 

مغالطه گمراه گردد؟
4ــ فایدهٔ هر کدام از این صنعت ها را بنویسید. 

5  ــ آیا همٔه انسان ها اهل برهان اند؟ 
6  ــ اگر کسی فقط با جدل مجاب گردد باید چه کرد؟

7ــ چه کسانی بیشتر تحت تأثیر خطابه و شعر قرار می گیرند؟ 
8   ــ استفاده از خطابه و شعر در چه جاهایی مناسب است؟ 

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری 
موارد زیر برای ارزشیابی پیشنهاد می شود:

1ــ توانایی تبیین ماده و صورت استدالل 
2ــ توانایی تبیین منابع محتوای استدالل 

3ــ انجام فعالیت تقویت مهارت
4ــ توانایی تبیین اعتبار و درستی استدالل و تمیز بین صدق و کذب با اعتبار و درستی 

5  ــ توانایی تبیین برهان و بیان انواع آن همراه با مثال
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6  ــ توانایی تشخیص برهان انّی از لّمی و تشخیص محتوای آن 
7ــ انجام فعالیت مربوط به برهان

8   ــ توانایی تبیین جدل و بیان کاربرد آن
9ــ انجام فعالیت مربوط به جدل

10ــ توانایی تبیین خطابه و بیان کاربرد آن 
11ــ توانایی تبیین وظیفٔه دینی هر کس در برابر خطابه براساس آیات قرآن 

12ــ توانایی تبیین شعر و بیان تمایز شعر به لحاظ منطقی و ادبی 
13ــ انجام فعالیت مربوط به شعر

14ــ توانایی تعریف مغالطه به عنوان آخرین صناعت
15ــ انجام فعالیت نهایی

قسمت سوم :تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم 
محتوای  یا  مواد  کارمی رود:  به  استدالل  انواع  در  که  محتوایی  و  مواد  اقسام  1ــ 
می باشد: شش  قسم  برسیزده  استقراء  برحسب  می گردد  تشکیل  آن ها  از  قیاس  مقدمات  که  قضایایی 
متواترات،  بات، حدسیات،  اولّیات، مشاَهدات، مجرَّ یقینیات می گویند که عبارتنداز:  را  ازآن ها  قسم 
وفطریات؛ هفت قسم دیگرعبارتنداز: مشهورات، وهمیات، مقبوالت، مسلّمات، مظنونات، مشبّهات، 

ومخّیالت. 
و  محمول،  قضیه)موضوع،  اجزاء  تصور  صرف  به  انسان  که  هستند  قضایایی  اولّیات؛  1ــ 
از کل کوچک تر است« و »هرچیز  مانند »جزء  یا سلبی تصدیق می کند؛  ایجابی  نحو  به  را  آن  رابطه( 
خودش خودش است«، و»اجتماع نقیضین ممکن نیست«. این گونه تصدیقات و قضایا نه فقط کلی 
جایگاه خاصی  از  برهان  مبادی  در  همین جهت  به  هستند  نیز  منطقی ضروری  لحاظ  به  بلکه  هستند 
برخوردار هستند. اگر در جایی قضیه ای از اولیات باشد و مورد تصدیق قرار نگیرد به دلیل آن است که 

موضوع و محمول آن قضیه درست فهم نشده است.
2ــ مشاَهدات؛ قضایایی که از طریق حواس می توان آن ها را تصدیق نمود؛ مانند »هوا طوفانی 
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است«، »کالغ ها سیاه هستند«، و»هنوز صبح نشده است«. در این نوع قضایا صرف تصور موضوع 
و محمول قضیه موجب تصدیق ما نخواهد شد بلکه عالوه بر تصور موضوع و محمول باید با ادراک 
حسی بتوان به تصدیق این نوع قضایا دست یافت. بعضی مواقع انسان با احساس درونی خود چیزهایی 

را تصدیق می کند:»من ترسیده ام« و» امروز شاد هستم«.
3ــ مجّربات؛ قضایایی که تصدیق آن ها بر اثر تکرار و یا استدالل های استقرایی، که نوعی قیاس 

خفی در آن ها وجود دارد، حاصل می شود.1 
4ــ حدسیات؛ قضایایی که انسان از راه قؤه حدس آن ها را مورد تصدیق قرار می دهد؛ مانند 
تصدیق با این که »نور ماه از خورشید است«. ذهن با توجه به این که متناسب با تغییر محل و دوری 
و نزدیکی ماه از خورشید، قسمت روشن ماه تغییر پیدا می کند و نیز با توجه به خسوف ناگهان متوجه 

می شود که نور ماه مستفاد از نور خورشید است.
5  ــ متواترات؛ قضایایی که از طرف افراد بسیاری گزارش شده باشد، به گونه ای که نتوان 

گفت همٔه آن ها با تبانی چنین کرده اند؛ مانند»تهران پایتخت ایران است«.
از تصور حد وسطی که موجب  آن ها  که تصور موضوع و محمول  قضایایی  6  ــ فطریات؛ 
به آن هاست در ذهن جدا نیست؛ مانند این تصدیق که »هشت زوج است« از آن جا که وقتی  تصدیق 
هشت را مالحظه می کنیم، می بینیم به دو قسمت مساوی قابل تقسیم است و از طرفی می دانیم زوج آن 
است که به دو قسمت مساوی قابل تقسیم باشد و بر این اساس حکم می کنیم که هشت زوج است. این 

گونه قضایا را قضایایی می گویند که قیاس های آن ها با خودشان همراه است.
را  آن ها  دارند و صدق  قبول  را  آن ها  مردم  بیشتر  یا  مردم  همٔه  که  قضایایی  7ــ مشهورات؛ 

پذیرفته اند؛ مانند»راستگویی خوب است« و» عدل نیکوست«.
8   ــ وهمیات؛ قضایایی که قوه وهم موجب تصدیق به آن هاست؛ اما عقل برخی از این قضایا را 
تصدیق و برخی را تکذیب می کند. وهمیات صادق مانند»جسم دارای امتداد است« و  وهمیات کاذب 

مانند »هر چه موجود است دارای امتداد است«.
9ــ مقبوالت؛ قضایایی که از طرف افرادی که برای ما نوعی مرجعیت دارند و به عبارتی مورد 
وثوق یک اجتماعی هستند بیان می شود)مانند اولیاء دین، رهبران دینی و فکری و...( و بدون برهان از 

طرف مردم پذیرفته می شود.مانند این که »گناه کار به جزای خود خواهد رسید«.
10ــ مسلّمات؛ قضایایی که مورد قبول مخاطب است حال از هر کدام از دسته قضایایی که 

1ــ این نوع استدالل ها در بخش تمهیدات درس 9 مورد بحث قرار گرفته است.
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ذکر کردیم باشد.
11ــ مظنونات؛ قضایایی که تصدیق آن ها براساس ظن و گمان است. مانند »این شخص چند 

مرتبه از این طرف عبور کرده حتماً می خواهد دزدی کند«.
12ــ مشّبهات؛ قضایایی که دارای دو معنا یا بیشتر هستند و در یکی از معانی خود صادقند 
و صدق آن ها در این معنا از قبیل یقینیات یا مشهورات است. مشابهت چنین قضایایی به یک قضیه 
مشهور یا یقینی ممکن است به لحاظ وقوع یک لفظ مشترک در آن یا به لحاظ وجود ابهام در ترکیب 

نحوی آن باشد. مانند »هر عینی مبصر است« اما مقصود گوینده این باشد که»هر چشمه ای بیناست«.
13ــ مخّیالت؛ قضایایی که به قصد به حرکت در آوردن قوه خیال و ایجاد شوق یا انفعال بیان 
می شود. باتوجه به نقش قوه خیال در ایجاد حرکت و انفعال نقش این قضایا از سایر قضایا کمتر نیست 

)اژه ای صفحات 171 تا 175(.

ب( منابع
منابع این درس همان منابع درس قبل است.

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس دوازدهم :
تقویت مهارت:

1ــ تجربه
2ــ شنیده های مکّرر

3ــ تجربه
4ــ توهم

5  ــ مورد قبول تقریباً همٔه مردم و جوامع 
6 ــ احساس

7ــ تجربه
8  ــ بدیهی

9ــ شنیده های مکرر
10  ــ مورد قبول تقریباً همٔه مردم و جوامع 

11ــ توهم



248

12ــ توهم
13ــ شنیده های مکّرر

تمرین 1:
1ــ اضالع مربع همگی با هم برابرند.

2ــ وقتی قطر رسم می شود، مربع را به دو مثلث تقسیم می کند و خود این قطر میان دو مثلث 
شکل یافته مشترک است.

3ــ با توجه به شمارٔه 1 و 2 هر سه ضلع دو مثلث تشکیل شده یکسان است. 
4ــ اگر دو مثلث در هر سه ضلع خود یکسان باشند، برابرند.

∴ در نتیجه دو مثلث پدیدآمده برابرند.
تمرین 2:

الف( این استدالل از نوع برهان است.
ب( در این استدالل جای نتیجه و مقدمه کبرا عوض شده است.اصل استدالل این گونه بوده است:

مقدمه صغرا: رفتار شما عادالنه بود.
مقدمه کبرا: هر کاری عادالنه باشد، پسندیده است.

نتیجه: رفتار شما پسندیده بود.
این استدالل از نوع خطابه است.

ج( این استدالل از نوع برهان است.
د( این استدالل از نوع جدل است.
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تبیین مغالطه

قسمت اّول :کلیات

الف( هدف ها
1ــ هدف کلی: آشنایی با مغالطه و شناخت اهداف منطق از شناخت انواع مغالطه

2ــ هدف های آموزشی:
ــ شناخت اقسام مغالطه 

ــ تبیین رابطٔه منطق با مغالطه 
ــ چگونگی فهم اقسام مغالطه 

ــ آشنایی با مغالطه های مربوط به صورت قیاس 
ــ آشنایی با مغالطه های مربوط به ماده قیاس

ب( پیش دانسته ها 
از آن جا که هر لغزش در هر قسمت از مباحث و موضوعات منطق، دانسته یا ندانسته آغاز مغالطه 
خواهد بود، پس شناخت دقیق همٔه آن چه که دانش آموزان تا به حال دربارٔه منطق خوانده اند، برای فهم 
مغالطه کامالً ضروری است. به خصوص مبحث قضایا با همٔه موضوعات خود مقدمه ای است تا بتوان 

به نحو احسن مبحث مغالطه را تبیین نمود. 

ج( اصطالحات علمی
مغالطه؛ قیاس به ظاهرمعتبری که با مخفی کردن صورت یا مادٔه غلط، به منظورحق نشان دادن 
سنجش  یا  کردن  مخدوش  و  گمراه کردن  برای  حق  عقیده ای  نشان دادن  باطل  یا  باطل  مدعای  یک 

توانایی های فرد انجام می گیرد.

درس سیزدهم
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د( ارتباط با درس قبل 
در درس قبل صورت و ماده استدالل بحث گردید و دو نوع کلی مغالطه نیز مربوط به ماده و 
صورت استدالل می باشد؛  یعنی بعضی مغالطه ها مربوط به ماده استدالل می باشند و بعضی از مغالطه ها 
نیز مربوط به صورت قیاس می باشند. از طرفی مغالطه از صناعات پنج گانه محسوب می گردد؛ یعنی 
بنا به محتوایی که در استدالل به کار می رود و هدفی که از این نوع استدالل و قیاس ها انتظار می رود، 
خود تشکیل نوعی خاص از استدالل را می دهند؛ اگر چه بعضی از منطق دانان آن را شبه استدالل یا 
شبه قیاس می نامند. با این همه مغالطه هم بنا به هدف آن یعنی گمراه کردن و انحراف شنونده و بعضی 
مواقع آزمایش توانایی های وی، نوعی استدالل است که می تواند حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد؛ 

بنابراین درس قبل از مهم ترین مقدمه های بحث مغالطه محسوب می شود.

هـ( محورهای اصلی درس 
1ــ مغالطه ظاهری استدالل گونه و برهانی دارد که با مخفی کردن صورت یا مادٔه غلط می تواند 

حقی را باطل و باطلی را حق جلوه دهد. 
2ــ مغالطه دارای اهدافی است؛ اهداف آن هم می تواند به صورت مثبت و سازنده به کار رود و 

هم می تواند به صورت منفی و مخرب به کار برده شود. 
3ــ از اهداف سازندٔه مغالطه سنجش توانایی ها و مهارت های منطقی افراد است که تا چه حد 

می توانند مغالطه ها را تشخیص دهند. 
4ــ از اهداف مخرب و منفی مغالطه، گمراه کردن افراد، مخدوش کردن ذهن آن ها، و باطل جلوه 

دادن حق، و حق جلوه دادن باطل می باشد. 
5  ــ همٔه آن چه در منطق مانع از خطا و اشتباه در فکر می باشد اگر به طور عمد مورد غفلت 
شخص  اولی  در  است.  گمراهی  موجب  گیرد  انجام  سهوًا  اگر  و  می دهد؛  مغالطه  تشکیل  قرارگیرد 

مغالطه کار و در دومی  فردی غیر منطقی نام می گیرد. 
6  ــ از آن جا که صورت های معتبر در انواع قیاس به خصوص قیاس استثنایی بسیار زیاد است 

به همان نسبت می توان از مغالطه در صورت های نامعتبر در این نوع استدالل ها سخن گفت . 
در  مغالطه  از  می توان  نامتناهی  معتبر  به دلیل صورت های  استثنایی  ترکیبی  قیاس های  در  7ــ 

صورت های نامتناهی این نوع قیاس سخن گفت. 
8 ــ عالوه بر مغالطه در صورت استدالل، مغالطه در مادٔه استدالل هم می تواند بسیار زیاد باشد 
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و تنها بخشی از آن ها مورد شناسایی دقیق قرار گرفته است و همیشه امکان وجود انواع دیگری را نیز 
که افراد به وجود بیاورند موجود می باشد. 

9ــ بخشی از مغالطه در صورت استدالل مربوط به عدم رعایت قواعد مربوط به حد  وسط در 
قیاس می باشد .

10ــ آشنایی با مغالطه های موجود در منطق و آموختن صناعت مغالطه، درست همچون کار طبیب 
حاذقی است که نه فقط الزم است بر احوال داروهای مفید )قواعد منطقی( که موجب سالمتی )سالمتی 
فکری( است آگاه باشد، بلکه همچنین الزم است بر احوال سموم )انواع مغالطه( نیز واقف باشد تا هم خود  

از آن احتراز کند و هم بتواند مسمومان )گمراهان و فریب خوردگان( را درمان کند. 

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
)برای این مرحله می توان از شیؤه ایفای نقش استفاده نمود.(

معلم می تواند ابتدا با داستانی معروف در مورد استادی سوفسطایی و شاگردش آغاز نماید: 
بود  نام  جویای  که  آتنی  جوانی  می گشت،  شهر  در  سوفسطایی  استادی  باستان  یونان  در 
باطل  آنکه  ولو  نماید؛  اثبات  دادگاه  در  را  ادعاهای خود  بتواند  هم قطاران خود  همانند  می خواست 
باشد. این جوان رو به استاد کرد و تقاضا نمود که به او فن مغالطه یا سفسطه را بیاموزد و در عوض 
وی قرار گذاشت در اولین دادگاه که بر رقیب خود پیروز گشت، تمام مزد استاد را پرداخت نماید. 
استاد با جدیت تمام این صناعت را به او یاد داد؛ اما از قضا مدتی گذشت و برای جوان آتنی دادگاهی 
پیش نیامد که بتواند بر رقیب خود پیروز گردد و مزد استاد را به تمامه پرداخت نماید. استاد که دیگر 
صبر و تحمل خود را از دست داده بود بدو گفت به دادگاه خواهم رفت و از تو شکایت می کنم و 
پول و مزد خود را از تو خواهم گرفت. شاگرد به او گفت اگر در این دادگاه من مغلوب تو گردم بنا 
به قراری که با یکدیگر داشتیم و آن این که من باید در اولین دادگاه بر رقیب خود پیروز شوم پول و 
مزدی به تو نخواهم داد و اگر دادگاه حق را به من داد بنا به رأی دادگاه هیچ مزدی به تو نخواهم داد. 
استاد گفت من اگر در این دادگاه پیروز شوم و دادگاه حق را به من بدهد بنا به رأی دادگاه مزد خود 
را از تو می گیرم و اگر مغلوب تو شدم و در این دادگاه شکست خوردم بنا بر قراری که با هم داشتیم و 
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آن این که در اولین دادگاه اگر بر رقیب خود پیروز شوی باید مزد استادت را بپردازی و بنابراین قرار 
از تو تمام مزد خود را خواهم گرفت. 

خطاب به دانش آموزان: چگونه می توانید مشکل این دو نفر را حل نمایید؟

ب( مراحل تدریس
برای تدریس این درس، مراحل زیر پیش بینی شده است:

1ــ تبیین مغالطه 
2ــ آشنایی با انواع مغالطه 

3ــ تبیین رابطٔه منطق با مغالطه 
4ــ انجام فعالیت مربوط به تشخیص مغالطه های صوری و مادی 

5ــ انجام فعالیت بررسی انواع مغالطه از کتب منطقی 
1ــ تبیین مغالطه: چرا بعضی از استدالل ها انسان را گمراه می کند؟ آیا بر این استدالل ها، به 

راستی می توان نام استدالل را گذارد؟ اگر آن ها استدالل های قیاسی باشند چطور؟ 
ــ تا به حال فریب حرف ها و سخنان یک شخص را خورده اید؟ 

ــ چگونه در بعضی مواقع به غلط راهنمایی می شویم؟
ــ آیاتا به حال افرادی را با استدالل های خود به غلط انداخته اید و موجبات گمراهی آن ها را 

فراهم نموده اید؟ 
ــ به نظر شما چند نوع مغالطه داریم ؟ 

با توجه به پاسخ دانش آموزان می توان مفاهیمی  را که برای تعریف مغالطه به کار می آید برروی 
تابلو نوشت. در چنین مواقعی دانش آموزان به خصوصیات بسیاری از مغالطه اشاره می کنند که می توان 

همٔه آن ها را بر روی تابلو نوشت و بعد با ترکیب آن ها تعریفی مناسب از مغالطه به دست داد . 
مغالطه؛ قیاس به ظاهر معتبری که با مخفی کردن صورت یا مادٔه غلط، به منظور حق نشان دادن 
سنجش  یا  کردن  مخدوش  و  گمراه کردن  برای  حق  عقیده ای  نشان دادن  باطل  یا  باطل  مدعای  یک 

توانایی های فردانجام می گیرد.
2ــ آشنایی با انواع مغالطه:در این درس چند نمونه از مغالطه که بیشتر در ناحیه صورت 
یا مادٔه آن ها مغالطه شده آورده شده و البته به انواع دیگری نیز اشاره شده است؛ اما می توان چند نوع 

دیگر را افزود و همه را بر روی تابلو نوشت: 
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1ــ در باز است. 
 باز پرنده است.

پس در پرنده است. 
2ــ سقراط غیر افالطون است. 

افالطون انسان است.  
پس سقراط غیر انسان است.

3ــ هر انسانی بشر است.  
هر بشری خندان است.  

پس هر انسانی خندان است . 
4ــ جیوه فلز است.   

هر فلزی جامد است.  
پس جیوه جامد است. 
5  ــ یخ از آب است.   

آب مایع است. 
پس یخ مایع است. 

6  ــ امیر پدر مهربانی است.  
هر پدر مهربانی دبیر خوش اخالقی است.  

پس امیر دبیر خوش اخالقی است. 
7ــ اگر حسن درس بخواندآنگاه حسن قبول می شود.    

حسن قبول شده است.
پس حسن درس خوانده است.

8  ــ اگر بخاری روشن شود اتاق گرم می شود.   
اتاق گرم شده است. 

پس بخاری روشن است. 
9ــ اگر می توان گفت که عکس قضیه »بعضی لباس ها سفیدنیستند«، یعنی» بعضی سفیدها لباس 
نیستند« درست است، پس باید عکس قضیه »بعضی انسان ها نویسنده نیستند«، یعنی» بعضی نویسنده ها 

انسان نیستند« هم درست باشد. 
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از دانش آموزان می پرسیم: 
ــ آیا می توانید مغالطه های موجود در استدالل های طرح شده را بیابید؟

ــ به نظر شما چند نوع مغالطه می توانیم بر شماریم؟
ــ چرا استدالل های طرح شده را شبه استدالل می خوانند؟ کدام یک از ارکان استدالل در آن ها 

وجود ندارد؟
ــ در مبحث قیاس چه شروطی را برای انتاج َاشکال قیاس طرح نمودیم؟ آیا این شروط در این 

َاشکال از قیاس رعایت شده است؟ 
ــ عدم رعایت شروط استنتاج در استدالل موجب چه خواهد شد؟ 

ــ آیا تا به حال با چنین استدالل هایی روبرو شده اید؟  قبل از آن که فهم و شناختی از منطق پیدا 
کنید در برابر آن ها چه می کردید؟ 

در  این درس  که  مغالطه هایی  انواع  به  می کند  راهنمایی  را  دانش آموزان  به این سؤاالت  پاسخ 
منطق  قواعد  در کاربرد  اگر  که  می شوند  متوجه  دانش آموزان  طریق  این  از  و  است  آن ها  بیان  صدد 
برای استنتاج شناخت و مهارت کافی پیدا کنند کمتر گرفتار مغالطه خواهند شد و هر چه مهارت آن ها، 
اطالعات، قدرت تفکر، و استداللشان قوی تر و نیرومندتر گردد به همان نسبت نیز کمتر گرفتار مغالطه 

خواهند شد. 
به صورت قیاس می باشد  به پاسخ دانش آموزان معلم می تواند مغالطه هایی که مربوط  با توجه 
یک یک طرح نموده و به بعضی از انواع مغالطه اشاره نماید. مغالطه هایی هم که در ماده انجام گرفته با 
بحث و تبادل نظر بین دانش آموزان مشخص کنند که این ماده و محتواچگونه به دست آمده است. از 

دانش آموزان در برابر هر مغالطه حل مغالطه را نیز از آن ها بخواهید . 
از  خمس  صناعات  مبحث  به  توجه  با  مرحله  این  در  مغالطه:  با  منطق  رابطۀ  تبیین  3ــ 
دانش آموزان می خواهیم توضیح دهند که آشنایی با  این فن و صناعت که در منطق به عنوان یکی از 

صناعات طرح شده چه نتایجی را برای دانش آموزان خواهد داشت .
پاسخ هایی که دانش آموزان می دهند می تواند مضامین زیر را در برداشته باشد: 

1ــ انسان ناخواسته خود مرتکب مغالطه نشود. 
2ــ دیگری نتواند با او مغالطه کند. 

3ــ بتواند شخص ثالثی را که در معرض مغالطه قرار گرفته است رهایی بخشد. 
4ــ بتواند با مغالطه گری که معاند حق است متقابالً مغالطه کند. 
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5  ــ برای امتحان آن را به کار برد. 
6  ــ توانایی های خود و رقیب را سنجش نماید. 

7ــ با توجه به مغالطه حقیقت را کشف نماید. 
8   ــ ……

از دانش آموزان می پرسیم:
 اگر منطق بخواهد خطاهایی را که در تفکر به وجود می آید نشان دهد جایگاه مغالطه براساس این 

هدف بزرگ منطق چگونه مشخص می گردد؟ 
منطق همانند شغل طبابت،طبابت تفکر است. طبیب تفکر همان طور که بر احوال قواعد مفید 
تفکر که موجب سالمتی فکر می شود باید آگاه باشد باید همچنین بر احوال انواع خطاهای در تفکر و 
انواع مغالطه نیز واقف باشد تا هم خود از آن احتراز کند و هم بتواند فریب خوردگان مغالطه را درمان 

کرده و نجات بخشد. 
4ــ انجام فعالیت مربوط به تشخیص مغالطه های صوری و مادی: نمونه هایی از مغالطه ها 
را که در صورت و ماده آن ها مغالطه صورت گرفته بر روی تابلو بنویسید و از دانش آموزان بخواهید 

انواع مغالطه را مشخص نمایند.
با  بخواهید  ازدانش آموزان  منطقی:  کتب  از  مغالطه  انواع  بررسی  فعالیت  انجام  5ــ 
کاربردی«دکتر  و»منطق  دکترخوانساری،  »منطق«مرحوم  دکتراژه ای،  منطق«  »مبانی  کتاب  به  مراجعه 
خندان، انواع مغالطه هایی را که در این کتاب ها طرح گردیده اند مطالعه کرده وآن انواعی را که به درستی 

دریافته اند درکالس مطرح نمایند.
از آنجا که در این درس به صورت مختصر به بحث مغالطه پرداخته تفصیل این مطالب از طرف 
معلم می تواند بر دشواری مبحث بیفزاید؛ پس می توان از دانش آموزان خواست که خود با توجه به انواع 
مغالطه در کتاب های یاد شده مواردی را پیدا نمایند و به صورت گروهی با نمونه هایی که پیدا نموده اند به 
بحث منطقی بپردازند و گرو هایی را که زودتر بتوانند نوع مغالطه را مشخص کنند مورد تشویق معلم و 

هم کالسی هایشان قرار دهند.
 

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری
موارد زیر برای ارزش یابی پیشنهاد می گردد: 

1ــ توانایی تبیین مغالطه و تعریف نسبتاً جامع از آن 
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2ــ توانایی تبیین انواع مغالطه هایی که در درس وجود دارد .
3ــ توانایی تبیین رابطٔه منطق با مغالطه 

4ــ توانایی تشخیص انواع مغالطه هایی که در بخش فعالیت طرح می گردد. 
5  ــ انجام فعالیت های محوله 

6  ــ همکاری در همٔه مراحل تدریس

قسمت سوم : تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم 
یا  مشبهات  از  بیشتر  می شود  تشکیل  آن  از  مغالطه  مقدمات  که  قضایایی  مغالطه:  ماده  1ــ 

وهمیات است.
را در اصطالح  آن  تألیف شود  یا عقیدٔه شخص دیگری  به منظور»نقض وضع«  قیاس  »هرگاه 
نیز  ماده  لحاظ  به  از صالح صورت  برخورداری  عین  در  هر گاه  قیاسی  گویند. چنین  تبکیت1  منطق 
از قضایای صادق و یقینی تشکیل شود تبکیت را »تبکیت برهانی« می خوانند و اگر ماده از مسلمات 
نه  باشد و  برهانی  نه  تبکیت  اگر  تبکیت، »تبکیت جدلی« خوانده می شود.  یا مشهورات تشکیل شود 
جدلی بلکه فقط شبیه به یکی از این دو باشد، در صورتی که شبیه به تبکیت برهانی باشد آن را »تبکیت 
سوفسطایی« یا مغالطه و اگر شبیه به تبکیت جدلی باشد آن را »مشاغبه« می نامند. به طور خالصه مغالطه 
باطلی است که به صورت یک برهان عرضه می شده اما هدف از  یا تبکیت سوفسطایی قیاس فاسد و 

تشکیل آن ابطال وضع یا عقیده مخاطب است«.)اژه ای ص180( 
2ــ اقسام مغالطه

الف( اجزاء بیرونی مغالطه: بعضی مواقع فردی که قصد مغالطه دارد قبل شروع استدالل طوری 
صحنه آرایی می کند که ذهن مخاطب را مشوش کند. برای مثال سخنان نامربوطی را بیان می کند و فضایی را 

ایجاد می کند که از فضای موجود حد اکثر بهره را برای فریب ببرد.بعضی از این امور عبارتند از:
1ــ برانگیختن خشم مخاطب؛ برای مثال بضاعت کم علمی مخاطب یا نواقصی که در وی وجود 

دارد.
1ــ Refutation در لغت عربی عبارت است از سرزنش و تنبیه با تازیانه یا شمشیر. مجازًا در معنای سرزنش با کالم به کار می رود.
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2ــ مطرح کردن مطالب بی ربط و زاید تا موجب تشویش مخاطب گردیده و ذهن وی پراکنده 
شود.

3ــ حرکات ظاهری و طرز سخن گفتن به گونه ای که چنین وانمود شود که مخاطب تسلیم گردیده 
است.

4ــ به کار بردن اصطالحات سخت و نامأنوس به گونه ای که طرف از پاسخ دادن عاجز گردد.
5 ــ تخطئه کردن اصول و عقایدی که مخاطب پذیرفته است.

6 ــ تأویل و تفسیر سخن مخاطب به گونه ای که سخن وی امری نامعقول و خالف واقع است.
بر شش قسم می باشد:  این مغالطه خود  ب( اجزاء درونی مغالطه:1ــ مغالطات لفظی؛ در 
تأکید                   مغـالطٔه  4ــ  مـرکب  تفصیل  مغالطٔه  3ــ  مفصل  ترکیب  ـ    مغالطٔه  2ـ لفظ  اشتراک  ـ  مغالطٔه  1ـ

5ــ مغالطٔه ممارات 6ــ مغالطٔه ناشی از هیأت لفظ
2ــ مغالطات غیر لفظی یا معنوی؛ این گونه مغالطات که مستقل از زبانند به هفت قسم تقسیم 
می شوند: 1ــ مغالطٔه عروض )مغالطٔه اخذ ما بالعرض به جای ما بالذات( 2ــ سوء اعتبار حمل 3ــ سوء 
تألیف 4ــ مصادره به مطلوب 5ــ ایهام انعکاس )در رابطه استلزام( 6ــ مغالطه عدم ربط یا قرار دادن 

غیر علت به جای علت 7ــ جمع چند مسأله در یک مسأله1 

ب( منابع
منابع این درس همان منابع درس یازدهم می باشد.

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس سیزدهم :
1ــ در این جا حکم مربوط به مولکول ها با یک تمثیل ناروا به خود جسم تسّری داده شده است. 

)مغالطٔه ترکیب(
2ــ این استدالل یک قیاس استثنایی است. در قیاس استثنایی که یک مقدمه، قضیٔه شرطی 
متصل باشد، از پذیرش مقدم می توانیم تالی را نتیجه بگیریم. در این جا به صورت برعکس عمل شده، 
یعنی از پذیرش تالی )که در مقدمه دوم آمده است( مقدم قضیٔه شرطی نتیجه گرفته شده است. )مغالطٔه 

وضع تالی(
3ــ در این جا یک قضیٔه موجبٔه کلی )با ادب غیرناسزاگو به دیگران است( به صورت کلی عکس 

1ــ برای تفصیل و توضیح بیشتر مراجعه کنید به »مبانی منطق« اثر دکتر اژه ای فصل هشتم قسمت مغالطه.
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مستوی شده است، درحالی که عکس مستوی موجبه کلی موجبٔه جزئی است. یعنی:
برخی از کسانی که به دیگران ناسزا نمی گویند، باادبند. )برخی غیرناسزاگویان با ادبند( اگر این 

قاعده رعایت نشود مغالطٔه ایهام انعکاس رخ خواهد داد.
4ــ از این که موجبه کلی در برخی موارد می تواند به صورت موجبه کلی، عکس مستوی شود، 
مستوی  عکس  در  که  همان گونه  است.  چنین  موارد  همٔه  در  مسئله  این  که  بگیریم  نتیجه  نمی توانیم 
توضیح داده شد، در عکس مستوی موجبٔه کلی، در مواردی مجبوریم عکس مستوی را به صورت 
موجبٔه جزئی بیاوریم و این امر سبب می شود که قاعدٔه کلی ما در عکس مستوی موجبٔه کلی، تبدیل به 

موجبٔه جزئی شود. لذا اگر این قاعده رعایت نشود مغالطٔه ایهام انعکاس رخ خواهد داد.



259

منابع فارسی 

1ــ آیتی، محمد ابراهیم)1371( »مقوالت و آراء مربوط به آن«، انتشارات دانشگاه تهران.
2ــ ابراهیمی دینانی، غالمحسین )1389( »فلسفه و ساحت سخن«، انتشارات هرمس.

اسالمی «،  فلسفه  در  مستقل  و  رابط  »وجود   )1362( ابراهیمی دینانی،غالمحسین  3ــ 
انتشارات شرکت سهامی انتشار.

4ــ ابراهیمی دینانی، غالمحسین )1379( »ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم«، انتشارات 
طرح نو.

5 ــ ابن سینا، حسین بن عبداللّٰه )1364( »النجاة من الغرق فی بحرالضالالت«، با ویرایش و 
دیباچٔه محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران.

6ــ  اژه ای، محمد علی)1385( »مبانی منطق« انتشارات سمت.
7ــ افالطون )1375( »دوره آثارافالطون« ترجمه محمدحسن لطفی،رضاكاویانی، انتشارات 

خوارزمی.
8 ــ استیور، دان.آر )1380( »فلسفه زبان دینی« ترجمه حسین نوروزی، انتشارات مؤسسه 

ـ  انسانی دانشگاه تبریز. تحقیقاتی علوم اسالمی ـ
9ــ استیور، دان.آر )1384( »فلسفه زبان دینی« ترجمه ابوالفضل ساجدی، نشر ادیان.

10ــ اسكروتن، راجر )1382( »تاریخ مختصر فلسفه جدید )از دكارت تاویتگنشتاین« 
ترجمه اسماعیل سعادتی خمسه، انتشارات حكمت.

11ــ استید، كریستوفر )1380( »فلسفه در مسیحیت باستان« ترجمه عبدالرحیم اردستانی، 
انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات ادیان ومذاهب.

12ــ باطنی، محمدرضا )1371( »پیرامون زبان و زبان شناسی«، انتشارات فرهنگ معاصر.
13ــ برن، ژان.)1363( »افالطون« ترجمه سیدابوالقاسم پورحسینی، انتشارات فرهنگ.

14ــ پایا، علی ) 1382( »فلسفه تحلیلی، مسائل وچشم اندازها«، انتشارات طرح نو.
ُنمادین« ترجمٔه رضا اکبری،  »درآمدی نو به منطق  15ــ تیدمن، پل و هاوارد کَِهین )1383( 

انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.
16ــ چالمرز، آلن.اف )1374( »چیستی علم« ترجمه سعید زیباكالم، انتشارات علمی و فرهنگی.

17ــ چامسکی، نوام )1379( »زبان و ذهن« ترجمه کورش صفوی، انتشارات هرمس.



260

18ــ خندان، علی اصغر )1382( »منطق کاربردی«، انتشارات سمت.
19ــ خوانساری، محمد )1366( »منطق صوری«، انتشارات آگاه.

20ــ دامپی یر )1371( »تاریخ علم« ترجمه عبدالحسین آذرنگ، انتشارات چاپ ونشر عالمه 
طباطبائی.

21ــ دبیر مقدم، محمد )1379( »زبان شناسی نظری پیدایش و تکوین دستور زایشی«، 
انتشارات سخن.

باقرپرهام،  ترجمه  بیستم«  قرن  در  فلسفه  »تاریخ   )1380( كامپانی،كریستیان  دوال  22ــ 
انتشارات آگاه.

23ــ راس، دیوید )1377( »ارسطو« ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات امیركبیر.
24ــ روبینز. ار. اچ )1372( »تاریخ مختصر زبان شناسی« ترجمه علی محمد حق شناس، 

نشر مرکز .
25ــ ژیلسون، اتین )1370( »نقد تفكر فلسفی غرب« ترجمه احمد احمدی، انتشارات حكمت.

داوودی،  مراد  علی  ترجمه  قرون وسطی«  در  فلسفه  »روح   )1366 ( اتین  ژیلسون،  26ــ 
انتشارات علمی و فرهنگی.

27ــ ژیلسون، اتین ) 1374( »خدا و فلسفه« ترجمه شهرام پازوكی، انتشارات حقیقت.
28ــ ژیلسون، اتین ) 1371( »عقل و وحی در قرون وسطی« ترجمه شهرام پازوكی، انتشارات 

مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی.
29ــ علوی نیا، سهراب )1380( »معرفت شناسی ریاضی ویتگنشتاین و كواین«، انتشارات 

نیلوفر.
ارغنون، شماره  ثانی، فصلنامه  ترجمه محمود یوسف  »اندیشه«  30ــ فرگه، گوتلب )1374( 

7و8.
بهاءالدین  ترجمه  راسل«  تا  بنتام  از  فلسفه  »تاریخ   )1370( كاپلستون،فردریک  31ــ 

خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی وسروش.
32ــ كاپلستون، فردریک )1380( »تاریخ فلسفه ازدكارت تا الیب نیتس« ترجمه غالمرضا 

اعوانی، انتشارات سروش.
33ــ كاپلستون، فردریک )1379( »تاریخ فلسفه از و لف تا كانت« ترجمه اسماعیل سعادت، 

انتشارات سروش. 



261

34ــ كانت،ایمانوئل )1362( »سنجش خرد ناب« ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات 
امیركبیر.

35ــ كورنر،اشتفان )1373( »فلسفه كانت« ترجمه عزت اللّٰه فوالدوند،انتشارات خوارزمی.
اردكانی،  داوری  دكتر رضا  ترجمه  بیستم«  قرن  در  »فلسفه   )1375( ژان   36ــ الكوست، 

انتشارات سمت.
37ــ مگی، براین )1374( »مردان اندیشه« ترجمه عزت اللّٰه فوالدوند، انتشارات طرح نو.

غالمرضا  پاورقی  با  شیروانی  علی  ترجمه  »منطق«،   )1372( محمدرضا  عالمه  مظفر،  38ــ 
فیاضی و محسن غرویان، انتشارات دارالعلم قم.

39ــ موحد، ضیاء )1368( »درآمدی به منطق جدید«، سازمان انتشارات و آموزش انقالب 
اسالمی.

40ــ نبوی، لطف اللّه )1377( »مبانی منطق جدید«، انتشارات سمت.
41ــ نقیب زاده، میرعبدالحسین )1364( »فلسفه كانت«، انتشارات آگاه.

42ــ نوسباوم، مارتاكریون )1380( »ارسطو« ترجمه عزت اللّٰه فوالدوند، انتشارات طرح نو.
43ــ وال، ژان )1370( »بحث در مابعدالطبیعه« ترجمه یحیی مهدوی، انتشارات خوارزمی.
»نگاهی به پدیدارشناسی وفلسفه های هست بودن«  44ــ ورنو، روژه وژان وال )1372( 

ترجمه یحیی مهدوی، انتشارات خوارزمی.
45ــ ویگوتسکی، لوسیمونوویچ )1370( »تفکر و زبان«، انتشارات نیما.

46ــ هارتناک، یوستوس )1356( »ویتگنشتاین« ترجمه منوچهر بزرگمهر، انتشارات خوارزمی. 
47ــ هریس، روی )1381( »زبان، سوسور و ویتگنشتاین« ترجمه اسماعیل فقیه، انتشارات 

نشر مركز.



262

منابع انگلیسی 

1- Carnap ,Rudolf, The Rejection of Metaphysics in Twentieth Century 
Philosophy : The Analytic Tradition Ed:Morris Weitz, The Press New York 
1966.

2- Kiernan,Thomas, Who’s Who in The History of Philosophy.Philo-
sophical  Library, New York,1965.

3- Levi, Albert, William, philosophy and The Modern World , Indiana 
University Press 1959.

4- Lezerowitz, Morris, Studies in Metaphilosophy, Routledge and Kegan 
Paul, London, 1964.

5- Pap,Arthur, Elements of Analytic Philosophy, Macmillan New York. 
1949.

6- Quinton, A.M. Contemporary British Philosophy  in  A Critical 
History of Western Philosophy, Ed:D.J.O’ Connor, The Free Press of Glen-
coe A Division of Macmillan Company, 1964.

7- Quine,W.V, Ontological Relativity in Metaphysics An Anthology , 
Ed:Jaegwon Kim and Ernest Sosa, Blackwell Publishers Ltd, 2000.

8- Ramsey, Frank, The Foundation of Mathematics ,Routledge & Kegan 
Paul, London. 1961.

9- Reese William, Dictionary of philosophy and Religion,  Humanities 
Press New Jersey 1996.

10- Russell,Bertrand,  My Philosophy Development, George & 
Unwin, Ltd, London, 1959.

11- Russell, Bertrand, An In quiry into Meaning  and Truth George Al-
len and Unwin, Ltd, London, 1961.



263

12-  Ryle, Gilbert, The Theory of Meaning, in British Philosophy in 
The Mid Century , Ed, C.A Mace, George Allen & Unwin Ltd,1966.

13- Sellars,Witfrid, Science Perception And Reality, Routlede & Kegan 
Paul, London. 1963.

14- Titus, Harold.H, living Issues in Philosophy, American Book Com-
pany 1964.

15- Urmson.J.O, Logical Positivism and Analysis in Twentieth- cen-
tury Philosophy,The Analytic Tradition ,Ed:Morris Weitz,The Free Press 
New York, 1966.

16- Weitz, Morris, General Introduction, in 20 th -  Century Philoso-
phy The Analytic Tradition. Ed: Morris Weitz. The Free Press. New York, 
1966.

17- White.A.R, G.E.Moore in A Critical History of Western 
Philosophy Ed:D.J.O.Connor, The Free Press of Glencoe A Division of the 
Macmillan Company, 1964.



talif@talif.sch.ir

Email


