
 خالصه نکات مهم درس منطق

 چگونه تعریف می کنیم: درس دوم

 :علم و ادراک ما به دو دسته ی کلی تقسیم می شود -1

کاری که برای رسیدن به . یت دارد یا ندارددر هنگام تصور کاری نداریم که آن تصور واقع: تصور( الف -2

 . چیستی یک مفهوم انجام می دهیم تعریف می گوییم

از کلمات دیگری « تصدیق»گاهی به جای کلمه ی . در تصدیقات حکم و قضاوت وجود دارد: تصدیق( ب -3

 . استفاده می کنیم« جمله»و « قضیه»مانند 

 . می نامند« استدالل»این حالت از تفکر را . کندانسان برای رسیدن به یک تصدیق جدید باید تفکر  -4

     . می کند« تعریف»یا یک مفهوم را      : انسان در فعالیت فکری خود -5

 .کنداستدالل می "قضیه"و  "تصدیق" "حکم"یا برای رسیدن به یک                       

ارسطو کشف کرد که تمام فعالیت های ذهن بشر یا برای آن است که تصورات مجهول را با اندوخته  -6

های تصوری اش روشن کند یا برای آن است که احکام و قضایا را آن گونه سازمان دهی کند که به 

 . نتایج جدید برسد

 . ن استپس هدف منطق درست اندیشیدن یعنی، درست تعریف کردن و درست استدالل کرد -7

و به آن مفاهیمی که به کمک آن « معرَف»در علم منطق به مفهومی که می خواهیم آن را تعریف کنیم  -8

 .می گوییم« معرِف»عمل تعریف را انجام می دهیم 

 

 

 



 قواعد تعریف

 . از مفاهیم و کلماتی استفاده می کنیم که برای مخاطب روشن تر باشد -1

 . از مفاهیمی استفاده می کنیم که با مفهوم مجهول ما ارتباط داشته باشد -2

 . مفاهیمی که در تعریف به کار می بریم به گونه ای هستند که حداقل یک مفهوم درونی را در بر بگیرد -3

 .در ترکیب مفاهیم و تصورات از کل به جزء می رویم -4

 . باشدتعریف ما باید جامع همه ی اعضا و مانع ورود اغیار  -5

 

 

 مهدی اشرافیان: تهیه و تنظیم
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