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  انديشه و تفكر: نطق

  انديشمند و متفكر: طقنا

  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  ؟چيست در عالم مخلوقات ساير به انسان برتري مالك
  .است ها انسان »رفتار «و »عمل «مخلوقات ساير به نسبت انسان برتري مالك: اول نظريه
  .است يافته عموميت و شده تكرار، تاريخ طول در مالك اين. است برتري مالك »تفكر «قدرت: دوم نظريه

  .است حيوان و انسان تفاوت بيان براي تري مناسب معيار »كرتف «كه فهميديم جا اين تا
  

  

  ؟چيست نطق از منظور
 كه بدانيم بالفاصله بايد، ديديم را »نطق «ي واژه تا فلسفي يا منطقي كتاب هر در

  .است »تعقل و تفكر«، واژه اين از نويسنده منظور
  :است نوشته كه ديديم درسي كتاب در را جمله اين اگر مثال طور به

 انسان وجود ساختار در را انديشه رفيع جايگاه اند خواسته: چون است »ناطق حيوان «انسان كه اند گفته ارسطوئيان
  .است متفكر و انديشمند حيوان ،انسان كه بود خواهد معني اين به. دهند نشان
 معنـاي  در را نطـق  كـه  مـا ؟  چيـست  »نطـق  «فلسفي و منطقي مفهوم با »گفتن سخن «ي  رابطه: برسد شما ذهن به سؤال يك شايد االن
 يكـي  كه گويم  مي ابتدا ؟دارنـد  اي  رابطه يا ندارند اي  رابطه آيا. بريم  مي كار به تفكر معني در االن كه حالي در برديم  مي كار به گفتن سخن

  : است تفاوت همين بر سؤال طراح مانور كرد طراحي توان مي درس اين از كه خوبي هاي سؤال از
  ».كند مي تجلي گفتن سخن در تعقل و فكرت«        

 مان  انديشه حال! ناطق انسان شود  مي گفته ما به حالت اين در و انديشيم مي ما«: كنيد با دقّت كشف   را جمله اين معناي
  ».است شده متجلي گفتن سخن در مان ي انديشه و تفكر صورت اين در آوريم مي زبان بر را

  :دهيد جواب بتوانيد را سؤال سه بايد االن
   ؟چيست نطق از منظور. 1



  

  
 

  
  خودتان را جاي طراح سؤال بگذاريد

  تفكر، سخن گفتن، روح، ذات، ذهن
 واژه چـه  5جـا مقايـسه كنـيم كـه ايـن          بياييد همـين  

هاي با هـم دارنـد يـا چـه سـؤالي بيايـد چـه                  تفاوت
  :جوابي بدهيم

  نطق به چه معنايي است؟ تفكر. 1
 تفكــر در ســخن: ي ســخن گفــتن و تفكــر رابطــه. 2

  كند گفتن تجلي مي
ترين فعاليت    مهم» تفكر«: ي روح و تفكر     رابطه. 3
  .انسان است» روح«
  »ذات انسان«: گيرد منطق از كجا سرچشمه مي. 4
منطـق، دانـشي   : ي ذهن و تفكر و منطـق   رابطه. 5

ــار   ــه طــرز ك ــر«را در عمــل » ذهــن«اســت ك » تفك
  . كند تشريح مي

يـادت باشـد كـه طـراح سـؤال مـي            ! دوست عزيـز  
ها براي    ه  هاي غلط را دقيقاً از اين واژ        تواند گزينه 

به طور مثال در مورد شـماره       . هر كدام استفاده كند   
چهار گزينه غلط را روح بگذارد و اگر ما تفاوت روح    

ــؤال  و ذات ــان در س ــراي خودم ــوق   را ب ــاي ف ه
دروني نكرده باشيم احتمال غلـط جـواب دادن مـا           

  .شود تر مي بيش

  ؟كنيد مقايسه را گفتن سخن و نطق. 2
 اين بيان از منظورشان و اند گفته ناطق حيوان، انسان به كساني چه. 3

  ؟بود چه موضوع
 در سـؤال  سـه  هـر  پاسـخ . (بخوانيـد  را بحث ادامه برويد داديد جواب سؤال سه اين به اگر

  ).است موجود باال هاي پاراگراف
  

  

 بخش كدام«: دهيد پاسخسپس  و كرده دقّت ابتدا سؤال اين به لطفاً دوستان
  »پذيرفت؟ نمي صورت نيز تفكر، نبود اگر ما وجود از

، داديد مي پاسخ شما شد مي طرح شما شناسي روان كتاب در سؤال اين اگر
  !انسان مغز
  !انسان روح: بود خواهد پاسخ شود پرسيده منطق در سؤال اين اگر

  :بسپاريد خاطر به نيز را زير ي نكته چند ينا
  .است انسان »روح «فعاليت ترين مهم »تفكر «-
  .هستيم متفكر موجودي نخواهيم چه و بخواهيم  چه-
  .است خودي خودبه و طبيعي فرايند كردن فكر:  پس-
  .ندارد تفكر جز كاري و است زنده كردن انديشه با انسان ذهن -
  .كند مي رعايت را آن طبيعي طور به، ذهن كه دارد ضوابطي تفكر - 
 انديشيدن يا كردن تفكر ما. بعدي تيتر سر بروم و بگويم را مهم موضوع يك
 درست هاي روش« ،منطق و داريم خود درون در را آن بلكه ،گيريم نمي ياد را

  .دهد مي نشان ما به را »انديشيدن
  

  
 مورد در چه آن، ديگر زبان به و كرد بيان توان نمي را جمالتي هچ منطق مورد در كه است اين فوق تيتر از من منظور
  :، كدام استكند نمي صدق منطق

  . بسازد، دانشمند يك كه نيست اي برنامه ،منطق. 1
  .ندارد كننده ابداع ،منطق. 2
  .ندارد سازنده و طراح ،منطق. 3

  

  
 زبـان  بـه  و؟  هـست  چيـزي  چگونه منطق بگوييم كه است اين وقت االن

  :يگرد
  : كدام استكند مي صدق منطق مورد در چه آن

  .گيرد مي سرچشمه انسان ذات از منطق. 1
  .است تفكر بر حاكم قواعد منطق. 2
  .كند مي تشريح »تفكر «عمل در را »ذهن «كار طرز كه است دانشي، منطق. 3
  .است تفكر طبيعي فرايند از بهتر برداري بهره منطق دانش. 4
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  :واژگان كليدي
  : اژگان كليدي نتايج استفاده از منطقو
  ذهن كشف ضوابط. 1
  تفكر در ضوابط كاربرد.2
  تفكر بهبود و تسريع. 3
  تفكر نارسايي و كندي از جلوگيري.4

  
  ؟رسيم مي نتايجي چه به كنيم استفاده منطق علم زا كه صورتي در

  :كردم پيدا شما براي درسي كتاب از را مورد چهار
  ،دارد ذهن كه ضوابطي كردن كشف. 1
  ،تفكر در ضوابط آن كاربرد دادن نشان. 2
  ،شود مي تفكر بهبود و تسريع باعث كه عواملي كردن كشف. 3
  .شود مي تفكر ينارساي و كندي باعث كه عواملي كردن كشف. 4
  

  
 مطرح كاشف عنوان به ارسطو فعلي كتاب اين در اما دانستند  مي منطق مبدع را ارسطو پيش سال چند درسي كتاب در

 و  اسـت  شـده  طراحـي  سؤال معمول طور به بخش اين از تستي و تشريحي هاي  امتحان در دليل همين به و است شده
  :چنان باز طرح سؤال خواهد شد هم

  .است منطق »ي كننده تدوين «و »كاشف « ارسطو- 
  .است »آن اشتباهات و ذهن فعاليت چگونگي ي دهنده نشان « ارسطو- 
  .دهد مي نشان »تفكر جريان در را ذهن اشتباهات از برخي جبران روش« ارسطو -  

  

  
  .كنند هر دو بر اساس قوانين خاص فعاليت مي» جسم«و » روح«. 1
  .دار و قانونمند است هر دو هدف» جسم«و » روح«هاي  فعاليت. 2
  : ارسطو. 3
  ي چهارم قبل از ميالد است  فيلسوف يوناني در سده-  
  .شود  معلم اول ناميده مي-  
 .گويند اند، ارسطوئيان مي ي ارسطو را پذيرفته  فلسفه اصليمباني در تاريخ فلسفه به كساني كه -  
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  نادرست  درست 
    .است ها انسان »رفتار «و »عمل «مخلوقات رساي به نسبت انسان برتري مالك .1

     .است يافته عموميت و شده تكرار، تاريخ طول دردر تفاوت انسان با ساير موجودات » تفكر« مالكفقط  .2
     .است »ناطق حيوان «انسان كه اند گفته ي فيلسوفان همه .3
     .است  تعقل و تفكرمعاني ديگر  گفتن سخن .4
    ) 94امتحان نهايي شهريور    ( .است انسان »ذهن «تفعالي ترين مهم »تفكر« .5

    .هستيم متفكر موجودي نخواهيم چه و بخواهيم چه .6

    .ندارد تفكر جز كاري و است زنده كردن انديشه با انسان روح . 7

     .كند ذهن انسان درست مثل قلب است، از اين جهت كه به طور طبيعي ضوابط تفكر را رعايت مي .8

      ) 93 خرداد  امتحان نهايي   ( .واعد منطق است، مثل نيوتن كه كاشف جاذبه استارسطو كاشف ق .9

    ) 93  ديامتحان نهايي    ( .كننده قواعد منطق است ارسطو طراح و ابداع .10

  

  
 )93 شهريورامتحان نهايي (   .......... ي منطق  گيرد، لذا ارسطو ابداع كننده منطق از ذات بشر سرچشمه مي .11

 .اند تعريف كرده..........  را ارسطوييان انسان .12

 )92خرداد امتحان نهايي ( .نام دارد..........  ي تفكر، قواعد حاكم بر دنيا .13

 )92شهريور امتحان نهايي ( . نام دارد..........  كند، ي محي كه طرز كار ذهن را در عمل تفكر تشريدانش .14

 .كند يآن را رعايت م.......... تفكر ضوابطي دارد كه ذهن، به طور  .15

 .بسازد، دانشمند يك كه..........  اي برنامه منطق، .16

 .شود تفكر مي.......... كه باعث است كشف كردن عواملي ي منطق  فايده .17

 .است.......... و .......... هر دو » جسم«و » روح«هاي  فعاليت .18

 .گويند ان مياند، ارسطوئي ي ارسطو را پذيرفته فلسفه.......... در تاريخ فلسفه به كساني كه  .19

 . از ميالد است..........اند و او فيلسوف قرن چهارم   ناميده..........ارسطو را  .20

  

 
 .يك مورد اضافي است .21

 منطق      ارسطو

  چگونگي فعاليت ذهن و اشتباهات آن      يِ دهنده شان، نارسطو
  ترين فعاليت روح انسان مهم       تفكر  
   منطقاشفك      شود  مي  كه باعث تسريع و بهبود تفكر عاملي  
        ذهن  
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  ؟كنند  فعاليت ميياساسچه هر دو بر » جسم«و » روح« .22

 ؟گيرد مي سرچشمه انسان چه چيز از منطق .23

  ؟كند مي تشريح تفكر عمل درچه چيزي را  كار طرز، منطق .24

 . دو ويژگي دارند، آن دو را نام ببريد» جسم«و » روح«هاي  فعاليت .25
  

  
  ؟را بنويسيدمالك برتري انسان به ساير مخلوقات عالم هاي مربوط به  نظريه .26

  ؟رسيم مي نتايجي چه به كنيم استفاده منطق علم از كه صورتي در .27

  .ارتباط منطق و ارسطو را به طور دقيق تشريح كنيد .28

 .ارسطوئيان را تعريف كنيد .29
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و » اسـت تـري     اير مخلوقات داراي عموميـت بـيش      هاي برتري انسان نسبت به س       كدام مالك از ميان مالك    «به ترتيب بگوييد   .30
   تركيبي-كنكاشي...............................................................................................................؟»در طول تاريخ تكرار شده است«كدام مالك 

  رفتار عمل ـ     تفكر ـ تفكر   عمل ـ عمل    عمل ـ تفكر   

   مفهومي-كنكاشي ......................................كند؟ ي تفكر و تعقل با سخن گفتن را به درستي بيان مي هاي زير رابطه  از گزينهيك كدام .31
   .دهد گيرد ولي سخن گفتن عملي است كه جسم انجام مي  عملي است كه در ذهن شكل ميتفكر   
  .ترين فعاليت جسم انسان است ترين فعاليت روح انسان است و سخن گفتن مهم تفكر مهم   
  .شود خودي است كه در سخن گفتن متجلي مي فرايندي طبيعي و خودبه تفكر   
  .شود ه در سخن گفتن متجلي ميتفكر كاركرد آگاهانه ذهن است ك   

  مفهومي..............................................................................كند؟ هاي زير نسبت تفكر را با روح به درستي بيان مي   از گزينهيك كدام .32
  .كند ها را از محيط كسب مي ترين فعاليت روح انسان است و داراي ضوابطي است كه ذهن به شكل آگاهانه آن تفكر مهم   
  . انسان براي به دست آوردن اين توانايي نياز به اصول منطق داردترين فعاليت روح انسان متعالي است و تفكر مهم   
  .خودي است و انسان براي به دست آوردن اين توانايي نياز به اصول منطق دارد فرايندي طبيعي و خودبه تفكر   
  . ندك خودي است و داراي ضوابطي است كه ذهن به طور طبيعي آن را رعايت مي فرايندي طبيعي و خودبه تفكر   

  مفهومي..................................................................شودو چگونه فرايندي دارد؟ تفكر از فعاليت كدام بخش از وجود انسان ناشي مي .33
   اكتسابيـ مغز    اكتسابيـ عقل   طبيعي ـ ذهن    طبيعي ـ روح   

  مفهومي.......................................... .است انديشيدن . . . فرايند از بهتر برداري  بهره منطق دانش نقش و است . . . انديشيدن اساس .34
  آگاهانه ـ ارادي     آگاهانه ـ غيرارادي   طبيعي  ـارادي   يعيطب ـ غيرارادي   

  اي  حافظه-كنكاشي................  .گيرد سرچشمه مي.  . .و منطق از .  . .سازد، منطق ابداع كننده  كه يك دانشمند مي.  . .اي  منطق برنامه .35
   روح انسانـ ندارد ـاست       روح انسانـ دارد ـاست     ذات انسان-دارد- نيست   ذات انسان-ندارد- نيست   

  كنكاشي.................................................................... .كند تشريح مي. . . را در . . . گيرد و طرز كار   انسان سرچشمه مي.  . .از منطق  .36
  استدالل ـ روح ـ عقل     عمل تفكر ـ روح ـ ذات   استدالل ـ ذهن ـ عقل   عمل تفكر ـ ذهن ـ ذات   

  كنكاشي...................................................................................به چه معنايي است؟ » گيرد منطق از ذات انسان سرچشمه مي«عبارت  . 37
  .دانش و علم انسان قادر به شناخت آن نيست   .گريزي نيستخطاهاي منطقي از    
  .نداردنقشي انسان در ايجاد آن و علم دانش    .ي انساني در توجه به آن نقشي ندارد اراده   

  كنكاشي.........................................................................................؟نيستهاي زير از نتايج استفاده از دانش منطق   از گزينهيك كدام .38
  .شود مي تفكر بهبود و تسريع باعث كه عواملي كردن كشف    ذهن ضوابط كردن كشف   
  .شود مي تفكر نارسايي و كندي باعث كه عواملي كردن كشف   ذهن تفكر در ضوابط كاربرد دادن نشان   

جا كه هدف انسان درك چيستي يك مفهـوم            قوانين و ضوابط منطق است و آن       … و انسان منطقي     …ارسطو، مبدع علم منطق      .39
  90 -سراسري..........................................................................................................................................  .شود  مي…دست به دامان  باشد، 

  تعريف ـ كاشف ـ نيست     استدالل ـ مدون ـ نيست   استدالل ـ مدون ـ است   تعريف ـ كاشف ـ است   
  كنكاشي.............................................................................................................؟نيستكدام گزينه صحيح » جسم«و » روح«در مورد  .40

  .ف غير متعالي استهدبا » جسم «ليهدف متعالي وهمراه با » روح«   .دار است هاي هر دو هدف فعاليت   
  .هاي هر دو قانونمند است فعاليت   .كنند مي فعاليت متفاوت قوانينبراساس  »جسم «و »روح«   

او . . . نامند و در تاريخ فلسفه به كساني كه مباني اصلي  نيز مي. . . است كه وي را  . . . ي    ارسطو فيلسوف بزرگ يونان در سده      .41
 اي  حافظه-كنكاشي.............................................................................................................................................. .گويند مي... اند،  را پذيرفته

  سوفسطائيانـ منطق ـ  معلم ثانيـ بعد از ميالدچهارم     ارسطوئيانـ منطق ـثاني  معلم ـ چهارم قبل از ميالد   
 سوفسطائيانـفلسفه  ـ اول معلم ـ ميالد از بعد چهارم    ارسطوئيانـفلسفه  ـ اول معلم ـ ميالد از قبل چهارم   



11  

 

  
  
  
  
  

  
 

  
 

  
  :كنيد دوره را قبل درس مطالب از برخي پرانتز داخل كلمات از خالي جاي ردنك پر با لطفاً
 . . . را نيانديـشيدن  يا انديشيدن،  اراده كمك به) توان  نمي يا توان  مي . . . (و) نيست يا است . . . (انسان ذاتي كردن فكر

  .كرد) اجبار يا انتخاب(
  :باشيد گفته درست را همه وارماميد و كنيد مقايسه زير ي جمله با را خودتان پاسخ
  .كرد انتخاب را نيانديشيدن يا انديشيدن، اراده كمك به توان نمي و است انسان ذاتي كردن فكر

 چـه  كنـيم  انتخـاب  تـوانيم   مـي  مـا  چـه   آن داريم اگر و داريم انتخابي آيا صورت اين در كنيم قبول را فوق ي  جمله اگر! خوب
   ؟است مواردي
  :زير حق انتخاب داريم مورد دو  است كه دراين پاسخ

  .كنيم انتخاب توانيم مي را تفكر موضوعات. 1
  .شويم اشتباه دچار تر كم تا دهيم سامان را خود تفكر توانيم مي خود ي اراده با. 2
  

  
  ؟چيست به رسيدن براي تفكر

  .است »علم ي توسعه« براي تفكر. 2. است »شناخت «و »دانش «به رسيدن براي تفكر. 1
  

  
 غيـر  سـؤال  يـا  و شـود   مي طرح آن از مستقيم سؤال يا هميشه كه منطق كتاب هاي  بخش ترين  مهم از يكي به رسيديم
 موضـوع  كه است اين كارمان اولين. بگيريد ياد ،ام  رفته مرحله به مرحله كه هايي  تمرين تمام و بخوانيد دقّت با. مستقيم

  :كنيم درك را زير
   تصديق. 2 تصور. 1: شوند مي تقسيم يكلّ ي دسته دو به ادراك و علم
  .دارد هاي تفاوت چه تصديق با تصور كه كنيد دقّت لطفاً؟ چيست تصديق و؟ چيست تصور حال
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 نويـسنده  عملـي  طـور  بـه  انگـار . است داده توضيح را آن واقع در و است نكرده ارائه تعريفي تصور براي درسي كتاب در

  .بود خواهد تصور پس، نباشد تصديق چيزي هر: كه بگوييم تصور كدر براي است خواسته ما از درسي كتاب
  :بدهم ياد شما به را موضوع اين ساده بسيار روش با خواهم مي

 سـبز  درخـت «: گـويم   مـي  حاال. است تصور هم سبز. »سبز «گويم  مي حاال. تصور يعني اين. »درخت«: گويم  مي من
 هـا  تـصديق  تمـامي  در. ام هكرد برقرار نسبتي و ارتباط »سبز «و »تدرخ «تصور دو بين كه چرا. تصديق يعني اين» .است
 اسـت  اي  قهوه مثال نيست سبز درخت اين كه بگوييد توانيد  مي شما مثال اين در. است شده صادر حكمي و قضاوت حتما
 ي  كلمـه  وريط  همين شما اگر ولي كنيد نفي يا قبول را وي قضاوت توانيد  مي شما و است كرده قضاوتي گوينده كه چرا

  .كنيد نمي قضاوت حال هر به ولي كنيد مي تصوير ذهنتان در را آن؛ بشناسيد اگر، بشنويد را درخت
 و درخـت  ميـان  چون. تصديق نه دارد تصور به اشاره هنوز اين. »سبز درخت«: گويم  مي من: برويم باالتر مرحله يك

 سـر  تصور با هم باز »سعدي خيابان سبز درخت «بگوييم اگر كه ايد  شده متوجه االن تا پس. ام نكرده برقرار نسبتي سبز
  .داريم كار و
  

  :بكنيم تمرين چند بعد و باشيم داشته هم با كوچكي بندي جمع
  )نسبت(است ربطي فعل داراي. 2. رساند مي را حكمي و قضاوت. 1: دارد ويژگي دو تصديق

  

  .هستند تصديق يك كدام و تصور، موارد از يك كدام كه كنيد تعيين زير هاي مثال در
  .......................: من منطق كتاب .3 : .......................راست خط. 2 : .......................خيابان. 1
 :ايران لوت كوير بيابان. 6: ................يكن مي كيف تابستان خنك هاي شبتو از . 5 : .......................است ابري هوا. 4

  : .......................: من خيال بادي هاي آسياب. 8 : .......................رفت مي راه باران زير كه مردي بر سرودي. 7 .......................
  :ها پاسخ

  .دهند نمي نسبت چيزي به را چيزي كدام هيچ چون هستند تصور: 8و6و3و2و1
 نسبت هوا به را بودن ابري: 4 مثال مانند آشكار طور به يا دهند مي سبتن چيزي به را چيزي چون هستند تصديق: 7و4

 زيـر  كـه  مـردي  بـراي  سرود اين: است چنين واقع در كه 7 مثال مانند ،دهد  مي نسبت مستقيم غير طور به يا؛  دهد  مي
  .است، رود مي راه باران
 جملـه  كـه  مثالي هر ايد  كرده فكر كه چرا ايد  دانسته تصديق را مثال اين شما تر  بيش؟  نيست تصديق آيا؟  چطور 5 مثال
 تمـام  ربطي فعل با توان  نمي شكلي هيچ به را جمله اين. 1: دارم دليل دو. نيست چنين كه حالي در. است تصديق باشد
 است »دارد وجود «معني به جا  اين در »هستي«. هستي تابستان خنك هواي از كردن كيف حال در تو: بگوييد اگر. كرد

 را حكمـي  و قـضاوت  جملـه  ايـن : نيـست  تـصديق  جمله اين بفهميم كه اين براي ديگر راه يك. 2. نيست ربطي فعل و
 جملـه  ايـن  دانست كاذب يا صادق را آن بتوان كه رساند  مي را حكمي و قضاوت جمله يك زماني چون؟  چرا. رساند  نمي
 تـوان   نمـي  غلـط  و درسـتي  و است نفر يك ذتل احساس بيانگر جمله اين كه چرا شود دانسته درست يا غلط تواند  نمي

  .كرد بيان برايش
  

  :اي ولي مهم در مورد تصور ي حاشيه چند نكته
  . واقعيت دارد يا ندارد، يك مفهوم، كاري نداريم كه آن مفهومتصورهنگام . 1
  .اي با واقعيات ديگر دارد يا ندارد  يك مفهوم، كاري نداريم كه آن مفهوم رابطهتصورهنگام . 2
  . كنيم ، علم پيدا ميتصور است كه به يك تعريف از نوع فكر كردنبا . 3
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   :مصداق و مفهوم
  :تمرين سراغ بروم بعد و بگويم را »مصداق «و »مفهوم «معناي خواهم مي حاال
 درخت ي  دايره گذاريم  مي را آن نام كه كنيد فرض را دايره يك
 ي  كـره  مامت در كه درخت انواع تمامي و دهيم  مي نشان A با و

 به. هستند ما درخت ي  دايره درون هاي  نقطه وجود دارند  زمين
 گفتـه  درخـت  مـصاديق  گـوييم   مـي  درخـت ،  واقعيـت  در كه مواردي آن تمام
  .شود مي
  

 كـه  اتفـاقي  اولين. سرو درخت بگوييم خواهيم  مي كه بگيريم نظر در حال
 سـرو  رخـت د مصاديق يعني. شود  مي تر  كوچك Aي  دايره كه است اين افتد  مي
  .است درخت مصاديق از تر كم

 چـون ؟  چـرا . شـود   مي نقطه يك به تبديل بودن دايره از دايره اين »ما ي  خانه حياط سرو درخت «بگوييم اگر! خوب
  .دارد درخت سرو يك فقط ما ي خانه

 در و دانـستيد   مـي  را آن اول از بايـد  شما است شده فرض متأسفانه كه است كليدي واژه دو مورد در گفتم االن تا چه  آن
  .داريم الزمش بسيار) بعدي درس در(كلّي و جزئي تصور و تصديق و تصور درك براي ولي؛ است نداده توضيحي  درسيكتاب

 خانه مصاديق كه بگوييد من به (».كند مي اشاره آن به ما ذهن از خارج عالم در مفهوم چه آن« شود مي مصداق پس
  ).هستند زمينهر كجاي  در كه هايي خانه تمام درست گفتيد............... ؟ چيست
 داشـته  تمـايز  ها مفهوم بقيه با و شود شناخته كه اين براي ما ذهن در مفهومي هر. »مفهوم «دركِ سراغ برويم حاال

 درك بـراي  مـا . بگيـريم  نظـر  در را مثلـث  مفهوم بيايد). عقلي اجزاي گوييم  مي اصطالحاً (باشد اجزايي داراي بايد ،باشد
سـه   «و »شـكل  «بـدانيم  اگـر . ايـم   شـناخته  را مثلـث ،  بشناسيم را اجزا آن اگر كه بشناسيم را اجزايي بايد مثلث فهومِم

  .است »ضلعي سه شكل «،مثلث فهميم مي وقت آن ،چيست »يضلع
 يجاها تعداد( كنيد پر خالي جاهاي در را زير تصورات اجزاي،   7 ي  هصفح از خود درسي كتاب كمك به بيايد حاال

  :)كنيد دقّت، ام گذاشته دقيقرا  خالي
  ،»..................« ، »..................«، »..................«، »..................«، »..................«، »..................«، »..................«، »..................«: مستطيل

  ،»..................«، »..................«، »..................«، »..................«، »..................«، »..................« :روهــــگ
  

  :ها پاسخ
  »قائمه«، »زاويه«، »مساوي«، »موازي«، »دو به دو«،»ضلع«، »چهار« ، »شكل«: مستطيل

  »واحد«، »هدف«، »هم كنار«، »زندگي«، »افراد«، »اجتماع«: گروه
  !را  زير مورد چهار اين؟ باشيم گرفته ياد چيزي چه بايد االن تا
  ؟دارند هم با هايي تفاوت چه تصديق و تصور. 1
  ؟چيست بالعكس و تصديق از تصور تشخيص روش. 2
  ؟چه يعني مصداق. 3
 داشته تفاوت و اشتراك تواند مي چيزهايي چه در ديگر مفهوم با مفهومي هر. 4

   ؟باشد
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  :جالب و ممه ي نكته يك
 گفتـه  بايـد ؟  نوشتيد چيزي چه خالي جاي در شما................. ؟  هستند مصداق داراي مفاهيم ي  همه آيا

  !خير: باشيد
   واقعي غير مفاهيم. 2 واقعي مفاهيم. 1: هستند دسته دو واقع در مفاهيم
 مـا  تـوهم  يا تخيل ي  لهوسي به و ندارند وجود واقعيت در يعني نيستند مصداق داراي واقعي غير مفاهيم
  . . .و  سيمرغ، ديو: مانند شوند مي ساخته

  .مفاهيم واقعي، مفاهيمي هستند كه در واقعيت وجود دارند
  

  تعريف مبحث: آيد مي سؤال آن از كنكور و نهايي هاي امتحان در هميشه كه مهم بسيار بحث يك سراغ رويم مي االن
  

  
  .شود مي ناميده »تعريف «،عمل اين ؛بپرسيم سؤالي تصور يك و مفهوم يك »چيستي «مورد در ما هرگاه
 مفهـوم  يـا  تصور دو اين كمك به و كنيم مي استفاده »ضلعي سه «و »شكل «تصور دو از پاسخ در؟  چيست مثلث: مثال

  .كنيم مي درك را مثلث چيستِي، عقلي اجزاي يا
 تـا  دو خواسـتم  شما از و دادم توضيح را مفهوم يك ياجزا يافتن هاي  مثال باال سطر چند در چرا كه شديم متوجه االن

  .كنيد حل تمرين
 بعـد  و داريـم  مفهـوم  يـك  شـناختن  بـراي  هايي  راه چه بگويم خواهم  مي اول: كنيد توجه دانگ شش مبحث اين به

 بحـث  ايـن  از كـه  كنكـور  قطعـي  سـؤال  يك فهميدن براي جنگنده ي  روحيه با برويم. موارد بقيه و تعريف اهميت
  .يدآ مي

  

  
  :مفهوم يك شناساندن هاي راه

  كردن تعريف: دوم روش. 2، دادن نشان: اول روش. 1  
  

  » دادن نشان«: اول روش
 واقعي سيب ما؟ چيست سيب پرسد  مي ما از فردي مثال طور به. دهيم  مي نشان را مصداق و خارجي در اين روش نمونه   

  .است سيب اين گوييم مي و دهيم مي نشان او به را
  

  » كردن تعريف«: دوم روش
  .داد خواهم توضيح جلوتر

  
  :تعريف اهميت

  :گفت توان مي تعريف اهميت براي مورد دو
  

  ؟دهد مي انجام هايي زمان چه در را »تعريف «عمل انسان
  .كنيم يم استفاده ذهن توانايي اين از فراوان دفعات به عمر آخر تا ما بلكه، ندارد زندگي اوليه مراحل به اختصاص، تعريف عمل

 در. دهيم مي قرار شناسايي مورد،  است مجهول ما براي كه را مفهومي،  شناسيم  مي كه مفاهيمي كمك به ما: تعريف تعريفِ
 »معلـوم  «مـا  براي كه چيزهايي دوم و است »مجهول «ما براي كه چيزي يكي داريم وكار سر مورد دو با ما پس صورت اين

  .بسپاريد خاطر به را ها آن دقيق كه دارند منطق در هايي نام، مورد ود اين. دارند رابطه مجهول با و هستند

  .پذيرد مي انجام تعريف كمك به مان زندگي طول در دانش ي توسعه. 1
  .است علم آن به ورود ي دروازه، علمي هر مفاهيم تعريف. 2
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  .است مجهول ما براي و كنيم تعريف خواهيم مي كه مفهومي :معرَّف
  .كنيم مي تعريف را مجهول ها آن كمك به كه معلومي مفاهيم :معرِّف
 بخـش  ايـن  در،  رسـيديم  درس اين بخش ترين  مهم به حال
 خواهـد  صـحيح  شرايطي چه در يفتعر يك كه بفهميم بايد
  .غلط يا و ناقص شرايطي چه در و بود
  

   :ارسطويي منطق در تعريف ي گانه پنج قواعد
 معرَّف به نسبت معرِّف بودن روشن :اول ي قاعده  
  ».نباشد مبهم= باشد معرَّف مفهومِ از تر روشن مخاطب براي ،بريم مي كار به معرِّف در كه مفاهيمي«

 اگر پس. بسپاريد خاطر به بايد را آن متن متأسفانه ولي است شده بيان دشوار كفايت ي اندازه به خوانديد باال در كه اي  جمله
  .حك شود تانخاطر در باال دشوار جمله بايد كه نكنيد فراموش، گرفتيد ياد را آن نيز شما و گفتم ساده را موضوع االن

 در تـو  كنيـد  تعريـف  را »سيب «خواستم تو از اگر بگويد خواهد  مي ؟بگويد خواهد مي را مفهومي چه باال ي  جمله! خوب
 جـوري  كـن  لطـف  و باشـد  دشوارتر سيب مفهوم خود از كه نكن استفاده وجق اجق كلمات از كني  مي ارائه كه تعريفي
  .باشم بلد را كلمات آن من كه كن تعريف
  :بخوانيد دقّت به را زير مثال
 در »به طريقي كه چيزي كه هست به نيست مبـدل شـود            مركز حول دوران«: گوييمب »جايي  جابه «تعريف در اگر: مثال
  .ايم نكرده رعايت را اول ي قاعده پس، هستند تر مبهم »جايي جابه «خودِ از كه كرديم استفاده مفاهيمي از واقع
  :بماند شما خاطر در سادگي به كه ببرم كار به هايي نام خواهم مي ها قاعده براي

  بودن آشكار بودن ـ روشن ي قاعده: ولا ي قاعده
  

 معرَّف با) معرِّف (= تعريف در رفته كار به مفاهيم بودن مرتبط :دوم ي قاعده  
  »باشند داشته ربط مجهول آن به كه كنيم استفاده مفاهيمي از كنيم تعريف را مجهولي خواهيم مي وقتي«

 كـه  كـنم  اسـتفاده  ... و »چـراغ «،  »ديوار «كلمات از جواب در من و كنم تعريف را »سيب «بخواهند من از كه شود  نمي
  .باشند نداشته »سيب «به ربطي
 مجهول به ربطي كه كرديم استفاده هايي  واژه از »درون در پيچيده سوزان سياليت«: بگوييم »روح «تعريف در اگر: مثال
  .ايم نكرده رعايت را دوم ي قاعده پس، ندارند

  ربط ي دهقاع: دوم ي قاعده ي ساده نام
  

 تعريف در دروني مفهوم يك حداقل از استفاده :سوم ي قاعده  
 مفهـومِ  درونـي  محتواي از بخشي يا همه كه كنيم استفاده مفاهيمي از بايد كنيم تعريف خواهيم  مي را مفهومي وقتي«

  .)بدهم توضيح بعدي هاي درس در را دروني مفهوم مجبورم متأسفانه(» .بگيرند بر در را مجهول
در تعريف اسـتفاده نكنـيم،      ) دهم  هاي بعد توضيح مي     شوند و در درس     كه همان ذاتي ناميده مي    (اگر از مفاهيم دروني     «

  .شود شود و تعريف دقيقي ارائه نمي مجهول به معلوم تبديل نمي
 دروني مفاهيم از دو هر كه كرديم استفاده مفهومي دو از »قامت راست دانشمند«: بگوييم »انسان «تعريف در اگر: مثال
، شـود   مي محسوب انسان چنان  هم نباشد قامت راست يا و نباشد دانشمند انساني اگر كه چرا. آيند  نمي حساب به انسان
  .ايم نكرده رعايت را سوم ي قاعده پس، هستند انسان رونييب مفاهيم از مفهوم دو اين پس

  دروني ي قاعده: سوم ي قاعده ي ساده نام
 جزئي« به »عام و كلّي« از كتحر :چهارم ي قاعده«  
  ».برود پيش جزئي مفاهيم سمت به رفته رفته و شود شروع عام مفاهيم از بايد تعريف«

 ل تعريفعم

 شكل سه ضلعي مثلث

 معرِّف معرَّف
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 رعايـت  را شـرط  ايـن  تعريـف  ايـن » .باشد انسان كه اسالم دين اصول به معتقد« : بگوييم مسلمان تعريف در اگر: مثال
  .است تر عام و تر كلّي »اسالم دين اصول به معتقد «از »انسان «كه چرا است نكرده

  :آيد مي دستتان موضوع كنيد دقّت شكل اين به
  
  

 معتقدان و دارد دين به معتقدان به نسبت تري بيش مصاديق يعني است تر عام مفهومي انسان زديد حدس كه طور همان
 شـروع  عـام  از اول ،ريـف تع كـردن  بيـان  در پـس  .هـستند  اسالم دين به معتقدان به نسبت تري بيش تعداد نيز دين به
  خاص به عام ي قاعده: چهارم ي قاعده ي ساده نام         .رويم مي خاص سمت به و كنيم مي

  

 معرَّف با معرِّف بودن مساوي= تعريف بودن مانع و جامع :پنجم ي قاعده  
 و كنـد  روشـن  را جهـول م هاي  ويژگي از برخي كه اين نه،  كند روشن ما براي كامل طور به را مجهول بايد معرِّف: جامع«

  .شود  باشد كه معرَّف را شامل ميمصاديقي تمامبه عبارت ديگر يك تعريف بايد شامل » .نگيرد نظر در را ديگر برخي
 غيـر از   شامل افرادي    نبايد به عبارت ديگر يك تعريف       ».بشود شامل را ارتباط  بي هاي  ويژگي از بعضي نبايد معرِّف: مانع«

  .افراد معرَّف باشد
 شـود   مـي  ها  دايره ي  همه شامل تعريف اين،  »نيست راست خط آن اطراف كه است شكلي«: بگوييم دايره تعريف در اگر: المث

  .نيست »مانع «ولي هست »جامع «تعريف اين پس. بيضي مانند شود مي نيز ديگر موارد شامل دايره بر عالوه ولي
 هـا   مثلـث  ي  همـه  شامل تعريف اين،  »برابرند هم با آن لعض دو كه ضلعي سه شكل«: بگوييم مثلث تعريف در اگر: مثال
 هـيچ  شامل ها  مثلث جز ولي نيست »جامع «پس دارند ويژگي چنين الساقين متساوي هاي  مثلث فقط كه چرا شود  نمي
  .هست »مانع «پس شود نمي ديگري شكل
  :كنيد حل دقّت با را زير هاي تمرين. كنيد تمرين، زدن تست از قبل خواهم مي حتما را اخير موضوع اين
  :برسيم دشوار به تا كنيم مي شروع ساده از

  : مانع    : جامع  ضلعي چهار شكل بگوييم مربع تعريف در اگر -1
  : مانع    : جامع  ضلعي سه مثلث بگوييم شكل تعريف در اگر -2
  : مانع    : جامع   گانه دوازده امامان به معتقدان بگوييم مسلمان تعريف در اگر -3
  : مانع    : جامع  مستقل معني داراي ي كلمه بگوييم اسم تعريف در اگر -4
  : مانع    : جامع   است آشكار و معلوم ما بر چه آن بگوييم تصور تعريف در اگر -5
 حـل  روشـي  چـه  بـا  گفـت  خـواهم  سـؤالي  هر در. دارد وجود ها  سؤال اين سريع و درست حل براي روش دو :ها  پاسخ

  .شويد مسلط روش دو هر هب كنيد سعي. كنم مي
  

 را هـا   مربع ي  همه يعني(هست جامع پس،  است آري پاسخ؟  هستند »ضلعي چهار «و »شكل« ،ها  مربع همه آيا :اول روش. 1
 پاسـخ ؟  هست نيز ديگري چيزهاي مربع جز،  »ضلعي چهار «و »شكل «مفهوم دو در آيا بدانيم بايد حال). شود  مي شامل
 مـانع  تعريـف  ايـن  پـس  دارد وجـود  تعريـف  اين در نيز چهارضلعي اشكال بقيه و تطيلمس،  لوزي چون؟  چرا. است آري

) ضـلعي  چهـار  شكل(تعريف اين در شما اگر واقع در). است نشده مربع تعريف به ـ ديگران - اغيار ورود مانع يعني(نيست
  .بود نخواهد مانع تعريف آن؛ باشد نداشته جاي) مربع(معرَّف در كه كنيد پيدا مورد يك فقط

! نـه  همـه  كـه  است اين پاسخ كه دانيم  مي؟  هستند ضلعي سه مثلث،  ها  شكل ي  همه آيا پرسم  مي :اول روش همان باز. 2
 توانـد   نمي،  شكل تعريف در »ضلعي سه مثلث«يعني.(نيست جامع پس. هستند ضلعي سه مثلث،  ها  شكل از برخي بلكه
، »ضـلعي  سـه  «و »مثلـث  «مفهوم دو هاي  مصداق در ببينيم كه است اين بعدي قدم.) شود شامل را شكل انواع ي  همه
 ـ ديگران ـ اغيار ورود مانع يعني.(است منفي پاسخ؟  گفت توان  نمي شكل آن به كه كنيم پيدا مورد يك فقط توانيم  مي
  .هست مانع ولي نيست جامع پس.) است شده

 مسلمان ديندار انسان
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 و كـنم   مـي  تجـسم  را آن شكل ها  سؤال اين به خپاس در من خود. گويم  مي را مفهوم اين شكل با بار اين :دوم روش. 3
 معتقدان «ي  همه آيا بگوييد بعد و         :بگيريد نظر در مسلمانان را دايره اين. هست نيز تر  سريع كه دهم مي پاسخ

   بـه  معتقـدان  «ي  همـه  يعنـي . هـست  بلـه  پاسـخ  كـه ؟  گيرنـد   مـي  قـرار  دايـره  اين درون در »گانه  دوازده امامان به
  

  : حالت اين به شود مي شكل پس. هستند مسلمان، »گانه وازدهد امامان
  

 جامع پس گيرد  نمي بر در را مسلمانان ي  همه »گانه  دوازده امامان به معتقدان «كه گويد  مي شما به شكل اين! خوب
 جـامع  پـس . ندارد جاي تعريف اين در اغيار و هستند مسلمان »گانه  دوازده امامان به معتقدان «ي  همه ولي،  نيست
  .نيست مانع ولي ،هست

 در كـامالً  آيـا  »مستقل معني داراي ي كلمه «بگويد حاال. بگذاريد »اسم «را آن نام. بكشيد دايره يك: دوم روش باز. 4
. اسـت  بله پاسخ؟  شود  مي شامل را ها»اسم «تمامي »مستقل معني «و »كلمه «يعني؟  گيرد  مي قرار دايره اين درون
 نيـز  ديگـري  چيز به اسم جز به »مستقل معني «و »كلمه «مفهوم دو آيا بگوييد حال. هست جامع تعريف اين پس

 ايـن  پـس . دارد مـستقل  معنـي  هم و است كلمه هم،  اسم همانند نيز فعل كه چرا. است بلي پاسخ؟  شود  مي اطالق
  . پس جامع هست، ولي مانع نيست.است نشده) فعل يعني(ديگران ورود مانع، تعريف

 تـصورها  ي همـه  شـامل  تعريـف  ايـن  »است آشكار و معلوم ما بر چه  آن«: بگوييم تصور تعريف در اگر :اول روش باز. 5
 بـراي  »اگزيستانسياليـسم  «تصور مثالً. شناسيم  نمي را ها  آن ما كه دارد وجود تصورها برخي كه  چون؟  چرا. شود  نمي
 طـرف  از. نيـست  جـامع  و شـود   نمـي  تصورها ي  همه شامل،  تعريف اين پس. نباشد آشكار و معلوم است ممكن شما
 كـه  دارم سـراغ  مورد يك من كه چرا. شود  نمي گفته تصور به فقط و فقط »است آشكار و معلوم ما بر چه  آن «ديگر

. هـستند  آشكار و معلوم ما بر »ها  تصديق «از برخي! بله؟  زديد حدس. نيست تصور ولي »است آشكار و معلوم ما بر«
  . پس نه جامع هست و نه مانع.نيست مانع تعريف اين كه بگويم توانم مي رديمك پيدا كه را مورد يك همين

  

 به را زير مطلب. داد ياد را جديدي مفاهيم هم و زد دست تصديق و تصور ي  مقايسه به هم توان  مي كه است زماني االن
  :كنيد مطالعه دقّت

  

  
  :تصديق و تصور مقايسه

 نقش كاربرد علم انواع
  كردن چيستي يك مفهوممشخص تعريف تصور

 جديد قضاوت و حكم به رسيدن استدالل تصديق

  :تفكر كاركرد انواع ي مقايسه
 نقش بر اساس تفكر كاركرد انواع

 روشن كردن مجهوالت تصورات تعريف

 مشخص قضاياي كمك به جديد نتايج به رسيدن تصديقات استدالل

  

 
  »استدالل «و »تعريف «يعني تفكر اصلي كاركرد دو تشريح: منطق علم) مباحث يا( موضوع
  »كردن استدالل درست« ، »كردن تعريف «درست= انديشيدن درست ي شيوه آموزش :منطق علم هدف
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  :دارد عهده بر تعريف بخش در منطق علم چه آن
 كـه  نيـست  يـن ا منطق كار. است معني اين به جمله اين. شيء هر تعريف بيان نه است تعريف ي  گانه  پنج قواعد تبيين. 1

  .كند مي ارائه را آن قواعد، بلكه؛ كند تعريف را علوم در موجود مفاهيم تمام
 بـاب  از پردازنـد   مـي  مفـاهيم  انـواع  تعريـف  به دانان منطق اگر و نبوده منطق ي عهده بر هرگز اشياء تبيين و تعريف. 2

  .اند گرفته كمك ديگر علوم از كار اين براي و بوده) مثال(آموزش
 ؟است كدام آن كردن برطرف حل راه و است مشكل مفاهيم برخي يفتعر چرا

  مفاهيم اين از افراد گوناگون هاي برداشت -2   مفاهيم اين پيچيدگي -1  :دارد دليل دو :چرائي
  كارگيري قواعد منطق  تمرين و تجربه در به-2    تسلط بر قواعد منطق-1  : دو كار بايد كرد:حل راه
 

  
 فارابي: كرد تقسيم تصديق و تصور به ار علم كه كسي اولين  
 شد واقع قبول مورد فارابي از بعد دانان منطق و حكيمان توسط علم از فارابي بندي تقسيم.  
 ي ورود  ي علمي داراي اصطالحات و مفاهيم مخصوص به خود است كه آشنايي و تعريف آن مفاهيم دروازه هر رشته

  .به آن علم است
 كنيم مي »استدالل«، برسيم جديدي صديقت به بخواهيم هرگاه.  
 جمله «و »قضيه«: تصديق ديگر هاي نام«  
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  تركيبي...................................................به ترتيب نياز به كدام نوع از علم داريم؟» آگاهي از معناي آن«و » براي آگاهي از مفهوم« .90

    تصديقـ تصديق      تصورـ تصور    تصورـ  تصديق    تصديقـ تصور   

كـاري نـداريم كـه مفهـومي بـا          «و آن هنگام كـه      »  نداريم واقعيت داشتن و واقعيت نداشتن مفهومي كاري      «آن هنگام كه به      .91
  تركيبي..............................................گوييم؟ به ترتيب در مورد كدام نوع از علم و يا فكر سخن مي» اي دارد يا ندارد قعيت رابطهاو
   استداللـ تصديق      تصورـ تصور    تصورـتعريف      تصديقـتعريف    

  93 -سراسري..........................................................آيد، كه  به ميان مي..........  يك كنيم، پاي وقتي با واقعيت مفهوم سر و كار پيدا مي   .92
  . از سه تصور تشكيل شده است– جمله   . در آن نوعي قضاوت وجود دارد- تصديق  
  .ي هستي آن سؤال شده است  درباره- تصور  .در دستور زبان است» جمله« به معناي - تصديق  

  كنكاشي........................................................................ .شود  برسد، استدالل ناميده مي. . . و .  . . دهد تا به  كاري كه انسان انجام مي .93
   تصديقـ حكم    تصديقـ مجموع تصورات  
  تعريفـ مجموع تصورات      مجموع تصوراتـ حكم   

  مفهومي............................................................................................................؟  استعبارت درست    كدام  تصور و تصديق  با در رابطه .94
  .  است  جهل  در حكم  تصديق تصور بدون      است  محال  تصديق تصور بدون   
  . تصور است 3حداقل    مستلزم هر تصديقي   . تصور است 5حداقل    مستلزم هر تصديقي   

 كنكاشي..................................................................................................................................  در كدام قسم از علم، نسبت نهفته است؟ .95
  تصديق     اكتسابي   بديهي   تصور   

 مفهومي..............................................................................تصور نسبت كدام است؟ » .چرخد ي ماه برگرد زمين مي  كره«در تصديق  .96
   زمين   به گرد زمين چرخيدن ماه   ن به دور ماهگردش زمي   بر گرد زمين   

  تركيبي............... .رسيم ي آن مي به نتيجه. . . شود و با   ناميده مي. . . دهيم  كاري كه براي رسيدن به چيستي يك مفهوم انجام مي .97
   تصديق ـ استدالل     فكر كردنـ استدالل    فكر كردنـ تعريف    تصديقـ تعريف   

له يرد و آن گاه كه تـصورات معلـوم، وسـ          ي مجهول قرار گ   ي هياور و مددرسان انسان به كشف قض      يوم،   معل يايآن گاه كه قضا    .98
   از كشور خارج87 يسراسر...........................................................................كند؟ يدا ميب، كدام امر تحقق پيفهم تصور مجهول شود، به ترت

  )فيتعر(ي تصرف ذهن در معلومات تصورـ )استدالل (يقيتصرف ذهن در معلومات تصد   
  )استدالل (ي تصرف ذهن در معلومات تصورـ )استدالل (يقي معلومات تصدتصرف ذهن در   
  )استدالل(قات معلوم يله قرار دادن تصدي وسـ )فيتعر(له قرار دادن تصورات معلوم يوس   
  )فيتعر(قات معلوم يله قرار دادن تصدي وسـ )استدالل(له قرار دادن تصورات معلوم يوس   
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  كردن و درست استدالل كردنو استدالل درست  تعريف ـ تصور و تصديق   
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  مفهومي............................................................................دهد، در چه مواردي است؟  خطايي كه در فكر كردن روي مي كلّيبه طور  .100
  .خواهيم به طور دقيق ارائه كنيم كنيم و آن هنگام كه حكمي را مي وقتي كه مفهومي مبهم را در ذهن تصور مي   
  .ناپذير هستند  اجتنابكلّيبه طور آوريم در هر مرحله امكان خطا داريم و اين خطاها  آن زمان كه به انديشيدن روي مي   

  . خطاهاي تصوري كه ناشي از فهم نادرست است و خطاهاي استداللي كه ناشي از مغلطه است: دهد در دو صورت خطا روي مي    
  مشخصهاي تصوري و براي رسيدن به نتايج جديد با سازماندهي احكام و قضاياي  براي آشكار كردن تصورات مجهول از روي اندوخته   

  اي حافظه..............................................................؟  است  گرفته  صورت  حكيم  كدام  بار توسط  نخستين  تصور و تصديق   به  علم تقسيم .101
    سبزواري  مالهادي حاج     سينا ابوعلي    ابونصر فارابي   نصير خواجه   

  

  
  

ما ........... ، كه هر دو     كند  مي......... .. يا براي رسيدن به حكمي       و  كند    مي........... خود يا مفهومي را     هاي فكري     فعاليتانسان در    .102
  كنكاشي......................................................................................................................................................................ددهن را گسترش مي

    منطق- استدالل- تعريف    بينش -  تصديقـ تصور   ادراكات-  تصديق- تصور  م عل- استدالل- تعريف  

  كنكاشي..................................................................................ها كدام است؟ براي شناساندن يك مفهوم چند راه وجود دارد و نام آن  .103
  نشان دادن مصداق آن و تعريف كردن: دو راه   تعريف كردن: فقط يك راه   
  نشان دادن مصداق آن، تعريف و استدالل كردن: سه راه   نشان دادن مفهوم آن و استدالل كردن: دو راه   

   مفهومي-كنكاشي.......................................................................؟نيستصحيح  يك از موارد زير در مورد مبحث تعريف در منطق كدام .104
  . كه از نظر ذهني توانايي درك آن را داشته باشيمعمل تعريف به مراحلي از زندگي ما اختصاص دارد   
  .كشانيم در هر دوره متناسب با آگاهي و دانش خود، مفاهيم جديدتري را به تعريف مي   
  .ي ورود به هر علمي آشنايي و تعريف مفاهيم مخصوص به آن علم است دروازه   
  .كنيم ايت ميارسطو كشف كرد كه ما در موقع تعريف كردن قواعد خاصي را رع   

  كنكاشي......................................................................................نقش ارسطو در تعريف منطقي در كدام مورد به درستي آمده است؟  .105
  .او تالش كرد تا طرز كار ذهن در هنگام تعريف كردن را شناسايي كند   
  .او قواعدي را ايجاد كرد كه ذهن انسان در انجام عمل تعريف به آن مقيد باشد   
  .مانيم ن قواعدي را ايجاد كرده و به آن پايبند مياو كشف كرد كه ما در موقع تعريف كرد   
  .او در بيان شرايط تعريف به اصولي توجه كرد كه زيربناي منطقي داشته و آن را مبنايي براي تعريف دانست   

 تركيبي.....................................؟ و از انواع كدام مورد است شود چه نام دارد  تصورات معلوم كه منجر به كشف مجهول ميمجموع .106
  معرِّف ـ از انواع تفكر   ف ـ از انواع تصورمعرَّ   معرِّف ـ از انواع تصور    نواع تفكر معرَّف ـ از ا   

 كنكاشي..............كدام است؟ي ورود به هر علم   چيست و دروازهي علمي   يك رشتهيادگيرياولين مرحله براي به ترتيب بگوييد  .107
  آن علم شناخت اصطالحات خاص -آناي  پايههاي  استداللتعاريف و  آشنايي با   
  هاي خاص آن بررسي مباني و روش -اي آن هاي پايه آشنايي با تعاريف و استدالل   
   شناخت اصطالحات خاص آن علم -  شناخت اصطالحات خاص آن علم  
  اي آن هاي پايه  آشنايي با تعاريف و استدالل- شناخت اصطالحات خاص آن علم   

  

  
 تركيبي......................................................................... .باشد. . . ، . . .  ببريم كه از در تعريف كردن يك مفهوم نبايد كلماتي به كار .108

  آشكارترمعرِّف ـ      آشكارترف ـ معرَّ   تر  معرِّف ـ مبهم   تر مبهممعرَّف ـ    

 ي كه انجام كار   يكلمه ا « و   »كنند يگر را در سه نقطه قطع م      يكديسه پاره خط كه     « به   »تصور« و   »فعل«،  »مثلث«ف  يدر تعر  .109
  91 -يسراسر...................................................... :............توان گفتيب مي به ترت» از اقسام فكريكي« و »دكن يان مي را بيا وقوع حالتي
    ستي مانع نـ ستي مانع نـ ح استيصح   ستي مانع نـ ستي جامع نـ ح استيصح   
  ربط است ي بـ ستي جامع نـ ربط است يب   ربط است ي بـ ستي مانع نـ ربط است يب   
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، تعريف كنيم كدام يـك از شـرايط         »ادن كار در گذشته يا حال يا آينده داللت دارد         اي كه بر انجام د      كلمه«هرگاه فعل را به      .110
  68ـ  آزاد و 86سراسري ـ................................................. تعريفي است؟ چگونه» حيوان هنرمند«ف انسان به تعريف، رعايت نشده و تعري

  قص حد نا ـف باشدف نبايد اخص از معرَّمعرِّ    حد ناقص  ـف باشدف نبايد اعم از معرَّمعرِّ   
   رسم تام ـف باشدمعرِّف نبايد اخص از معرَّ    م رسم تا ـف باشدف نبايد اعم از معرَّمعرِّ   

  93سراسري خارج از گشور ـ ..................................................................................................................................تعريف بايد جامع باشد؛ يعني  .111
  . مفاهيم بي ارتباط را در بر نگيرد  . مصاديق متعددي نداشته باشد  
  . محتواي مفهوم را به طور كامل در برگيرد  . ار نگيرد افراد معرَّف خارج از آن قر  

  كنكاشي........................................................................................................................... كند،   تعريف ميامي كه انسان مفهومي راهنگ .112
  .، مفهوم مجهول را شناخته باشد از هر كاري بايد قبل  . باشد، درست است و مانع در صورتي كه تعريف جامع  
  .گاهي نسبت به آن مفهوم ناچار است كه از كلمات مبهم استفاده كند   .ي قواعد تعريف را رعايت كند  الزم نيست همه  

  كنكاشي...........................................................................................  خواهد بود............ نشود، غير و بيگانه  ............هرگاه معرِّف شامل  .113
   مساوي- تصورات    مانع- تصورات    مانع- افراد   مساوي- افراد  

  مفهومي.........................................................................؟  است  تعريفي شد چگونهي ميان معرِّف و معرَّف تساوي نبا ي كه رابطهتعريف .114
   جامع     مانع  و نه  جامع نه     و مانع جامع    مانع   

ق يافـراد و مـصاد    « و   »ق مجهـول را شـامل شـود       ي از مصاد  يفقط بعض « باشد كه    يا ك مفهوم به گونه   ي ما از    »فيتعر«هرگاه   .115
  90 - از كشور خارجيسراسر.... است . . . ميم و تصورات، شروع كار با مفاهياهب مفيو در ترك . . . ، . . . و . . .، »رديز دربرگي نارتباط را يب
  يجزئ ـ  استـ  جامعـ مانع   ي كلـ ستي نـ  جامعـ مانع   
  ي كلـ ستي نـ  مانعـ جامع   ي جزئـ  استـ  مانعـ جامع   

  92 - از كشورخارج سراسري.......................................................................................................استفاده نشود » ذاتي«در تعريف اگر از مفهوم  .116
  . بايد از چند عرضي استفاده شود  . تعريف به حد نشده است  .شود  مجهول معلوم نمي  . تعريف جامع نيست  

در تركيب مفاهيم و تصورات به چـه دليلـي از مفـاهيم             «و  » توانيم تعريف دقيقي از يك مفهوم ارائه كنيم         در چه صورتي نمي   « .117
  مفهومي........................................................................................................................؟»كنيم تر حركت مي  جزئيعام به سمت مفاهيم 

  .تا قواعد منطقي تعريف را به درستي رعايت كرده باشيم ـ .در صورتي كه از قواعد خاص تعريف به درستي استفاده نكنيم   
  .كند  ذهن آدمي در مسير طبيعي خود به اين امر دست پيدا ميـ .در صورتي كه از قواعد خاص تعريف به درستي استفاده نكنيم   
  .دهد  ذهن به طور طبيعي اين كار را انجام ميـ .ماهيت مفهوم را در بر نگيردمفاهيم به كار گرفته حقيقت و    
  . تا قواعد منطقي تعريف را به درستي رعايت كرده باشيمـ .يقت و ماهيت مفهوم را در بر نگيردمفاهيم به كار گرفته حق   

  93 -سراسري خارج از كشور.....................شود تصور مي..... ......» فعل«و » كلمه«، »داراي معاني مختلف«، از ميان مفاهيم »فعل«در تصور  .118
  »داراي معاني مختلف«و پس از آن » فعل«، سپس »كلمه« ابتدا   
  »داراي معاني مختلف«بعد از آن و » كلمه«، سپس »فعل«ابتدا    
  »فعل«و بعد از آن » داراي معاني مختلف«، سپس »كلمه« ابتدا   
  ها پس از آن» معاني مختلفداراي «با يكديگر و » فعل«و » كلمه «  

   كنكاشي-مفهومي..........................؟ خواهد بود درست عبارت كدام گوييم،  سخن مي»  يا انسانيتآدميت«ي تعريف  دربارهآنگاه كه  .119
  .هرگز قابليت تعريف نخواهد داشت   .كردتعريف توان آن را  ميدقّت كمال  با   
  .داردحقق امكان تقواعد تعريف ه در صورت علم ب   .تفاوت را خواهد داشتهاي م برداشتاحتمال    

  اي حافظه..........................اند؟ دانان پاي خود را از قلمرو علم منطق فراتر نهاده و به تعريف انواع مفاهيم پرداخته   به چه دليل منطق .120
  از باب آموزش   از باب وظيفه   از باب نياز ساير علوم    مفاهيمكلّياز باب درك    

  84آزاد ـ............................................................................................................. :ي است در تعريف حيوان تعريف»جسم نامي حساس« .121
  نه جامع و نه مانع     مانعفقط    فقط جامع    جامع و مانع   

  67ـ   سراسري............................................................................. :  است تعريفي»   است  ضلع  سه  محدود به  كه شكلي« به   مثلث  تعريف .122
    مانع  نه  جامع نه    مانع     و مانع جامع    جامع   
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ـ  بـودن، بـه ترت     ين بودن و سه ضلع    ي الساق يه داشتن، متساو  يم سه زاو  يدر مفهوم مثلث، مفاه    .123 تـصور مثلـث     . . .و   . . .،   . . .ب  ي
  91 -خارج از كشور يسراسر........................................................................................................................................................................ .هستند

  موخر از، موخر از، مقدم بر   مقدم بر، مقدم بر، مقدم بر   
  موخر از، مقدم بر، موخر از   مقدم بر، موخر از، مقدم بر   

ـ  ي تعر »چرخديد م ي كه دور خورش   ياره ا يس«را به   » نيزم« و   » دارد يساو كه چهار ضلع م    يشكل« را به    »مربع«هرگاه   .124 م يف كن
  90 -يسراسر......................................... .است . . . و . . . بي ه مورد نظر به ترتي در قض»وضوعم«و  . . . ، . . . ، . . .ب يف ما به ترتيتعر

  ي جزئـ ي كلـ  استـ  جامعـ جامع   ي كلـ ي جزئـ ستي نـ  مانعـ جامع   
  ي جزئـ ي كلـ  استـ  جامعـ مانع   ي كلـ ي جزئـ ستي نـ نع ماـ مانع   

  مفهومي.............؟   است  تعريفي چگونه»  باشند  موازي  با هم   آن  دو ضلع  فقط  كه  چهارضلعي  شكل« بگوييم   ذوزنقه اگر در تعريف .125
   جامع و مانع   نه جامع نه مانع    مانع   جامع   

  مفهومي...............................................................................................باشد؟  ر در تعريف ميكدام يك از تعاريف زير مانع دخول اغيا .126
    شكل محدود به چهار ضلع در تعريف مربع   شكل محدود به چهارضلع مساوي در تعريف لوزي   
  شكلي كه محيط آن منحني است در تعريف دايره    شكل محدود به سه ضلع در تعريف مثلث   

  82 و 78ـ  آزاد................................. :  است تعريفي)  باشد  فاصله  يك  از مركز به  آن  نقاط  همه   كه  بسته  منحني خط (  به  دايره تعريف .127
     و مانع جامع     مانع     جامع      مانع  و نه  جامع نه   

  83 ـ آزاد.....................................................؟   است  صحيح  گزينه كدام)   است  منحني  آن  محيط  كه  است شكلي (  به  دايره در تعريف .128
    مانع  و نه  جامع نه   .  است  و مانع جامع   .  اغيار نيست  دخول مانع   .  اغيار است  دخول مانع   

  كنكاشي.....اشاره به كدام گزينه دارد؟ معرِّف از معرَّف به ترتيب،  و مباين نبودناخص نبودن، اعم نبودن: در بيان شرايط تعريف .129
   تساوي ـ جامع افراد ـمانع اغيار    عموم و خصوص مطلق ـ مانع اغيار ـجامع افراد   
   عموم و خصوص مطلق ـ جامع افراد ـمانع اغيار    تساوي  ـمانع اغيار ـفرادجامع ا   

هـاي   ت از نـسب  يـك  كـدام ،  و معـرَّف   معـرِّف  بين بگوئيد   ترتيب  به)فقط مانع( اخص بهتعريف  و  )فقط جامع ( اعم   به  در تعريف  .130
  مفهومي.................................................................................................................................................................؟   برقرار استچهارگانه

    وجه من  وخصوص  عمومـ  تباين    مطلق وخصوص  عمومـ  تساوي   
   وجه  من  و خصوص هر دو عموم     مطلق  و خصوص هر دو عموم   

   ويژگـي   چه ريفا تع اين و در تعريف علم، تعريف استدالل را بگوييم، به ترتيب،   را بگوييم  تصديق  ، تعريف    علم  اگر در تعريف   .131
  مفهومي.............................................................................................................................................................................؟ خواهند داشت

     مانع-جامع   ربط  بي-ربط بي   ربط  بي- مانع    ربط  بي-جامع   

  69ـ   سراسري..........................................................................................................................؟   است تعريفي»  مفيد مايعي« به   آب تعريف .132
    مانع  و نه  جامع نه     و مانع جامع    مانع    جامع   

ــ .133   .شــوند يحــادث مــ . . . از) نــسب اربــع (ي چهاگانــه منطقــيهــا نــام دارد و نــسبت . . .  مــا از امــور مختلــفيتــصور ذهن
  87 - از كشورخارج يسراسر................................................................................................................................................................................. 
  يق دو كلي تصدـ مصداق     يق دو كلي تصدـ مفهوم   
  ي تصور دو كلـ مصداق     ي تصور دو كلـ مفهوم   
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