
کتابنامه



همیشه مقدمه نوشنت برام خیلی کار راحتی نبوده. چون مقدمه باید چیزی باشه که به درد کسی 

که می خوندش بخوره. ولی خب درد داریم تا درد. 

 یکی درِد فلســفه و منطق کنکور داره ـ که به نظر من خیلی درد مهمی هم نیســت اگه درد 

زندگیت اینه یه تجدید نظری بکن  ـ باید براش بنویســم که چطوری از این کتاب مثل معلّم 

شبانه روزی استفاده کنه. 

چرا می گم این کتاب معلّم شبانه روزیه و می تونه 7 روز هفته، 24 ساعته در خدمت باشه؟ چون : 

، دونه دونه پاراگراف های کتاب درســی رو مثل یه معلّــم برات توضیح و درس داده. دقیقاً  اوالً

مثل یه معلّم، اّول کلیات رو به زبون ساده و خودمونی برات گفته که بفهمی جریان از چه قراره. 

ثانیاً، بازم مثل یه معلّم حرفه ای منت کتاب رو برات موشکافی کرده، معنی و منظور جمله های 

کتاب رو برات باز کرده و اگه جایی رابطٔه علّت و معلول داشته برات توو یه جدول آورده، کاری 

که بعید می دونم جایی پیداش کنی. 

ثالثــاً، به نظرت یه معلّم دقیق که هدفــش اینه که مطلب برای دانش آموزاش خوب جا بیفته، 

بعد از درس دادن و موشــکافی چی کار می کنه؟ معلومه دیگه! از همون قسمتی که درس داده 

حداقل یه تســت میاره. معلّم شبانه روزی هم این کار رو برات کرده، حتی بعضی جاها بیشرت 

از یه تست آورده، ـ جاهایی که بیشرت از یه تست می بینی تست ها از جلد اول یعنی بانک تست 

انتخاب شدن ـ تست های نکته دار و حرفه ای و چالشی.  

رابعاً، دونه دونه کلمه های منت کتاب درســی که نکته ای داشــنت و توضیحی باید راجع بهشــون 

داده می شــده رو توو منت کتاب برات توضیح داده، ایــن برای اینه که وقتی داری منت کتاب رو 

می خونی نکته های مهمی رو که ممکنه یادت بره رو همون جا ببینی.  

 خامساً، منت کتاب درسی خیلی حرفه ای برات هایالت شده. می دونی چرا می گم حرفه ای؟ چون این

هایالیــت هم توو دورٔه یادگیری و آموزش بهت کمک می کنه، از این جهت که کلمه های مهم و 

کلید واژه ها هایالیت شــدن؛ هم توو دورٔه جمع بندی کمکت می کنه، چون با نگاه رسیع به این 

هایالیت ها و کنار هم گذاشتنشون می تونی کل مطلب اون بخش رو برای خودت یادآوری کنی. 

مثالً این پاراگراف از درس 2 منطق رو ببین:

2.

درس

 2

سوم:1کتاب گفته علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست، اول باید 
بدونی که اینجا زبان، دیگه حیطة زبان منظور نیست، بلکه زبان اینجا 
ترجمة کلمة language هست مثل زبان فارسی، عربی، فرانسوی و ...
دوم هم اینکه وابسته به زبان خاصی نیست رو نباید با وابسته 
به زبان نیست اشتباه بگیری. )چون اولی درسته و دومی غلط(

چهارم:1علت و معلول های مهم:
معلولعلت

خطای در الفاظ ممکن است 
باعث خطای ذهنی شود.

به مبحث الفاظ در منطق 
توجه خاصی میشه.

علم منطق وابسته به زبان 
خاصی نیست.

در بحث الفاظ وارد قواعد 
صرفی و نحوی نمی شیم.

اصول کلی را که در حیطة 
زبان به کاهش خطاهای 
اندیشه کمک می کنند، 

بررسی می کنیم.

 تست تست
اطالع1از1..................1زبان1ما1را1در1جهت1جلوگیری1از1خطای20191

اندیشه1یاری1می1کند؛1چون1..................1
1( قواعــد صرفی و نحوی ـ خطــای در الفاظ می تواند باعث 

خطای در اندیشیدن باشد.
2( اصول کلی ـ علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست.

3( قواعــد صرفی و نحوی ـ باید به مبحــث الفاظ در منطق 
توجه خاصی داشته باشیم.

4( اصول کلی ـ نباید برای جلوگیری از خطای اندیشــه وارد 
قواعد صرفی و نحوی شویم.

پاســخ: توجه کن که قواعد صرفی و نحوی و دونســتن و به کار 
بستن اون ها، نقشی توو جلوگیری از خطاهای اندیشة مربوط به 
 حوزة الفاظ ندارن، بلکه چون منطق به زبان خاصی وابسته نیست یا

به عبارت دیگه در هر زبانی احتمال ایجاد خطای ذهنی ناشی از زبان 
وجود داره، پس توو بحث الفاظ توو منطق به اصول کلی می پردازیم 
که توو همة زبان ها مشترک و مربوط به یه زبان خاص مثل فارسی، 

عربی یا انگلیســی نیســت. پس جواب گزینة »2« میشه. 

ک لفظ 3  اشترا
 به این شکل توجه کن! مستطیل سمت چپ حیطة ذهنه که 
تووش پر از مفهوم یا تصور یا معنیه و مســتطیل سمت راست 

حیطة زبانه که تووش پر از واژه و کلمه و لفظه.

این کاًل ســه مدل می تونن با هم رابطه داشــته باشن و رابطة 
چهارمی هم در میون نیست. پس می تونیم بگیم:

رابطة لفظ و معنی به حصر عقلی، سه حالت است.

1 منشأ خطا واژة »سیر« بود؛ وقتی می گیم واژه یعنی پس منشأ توو عالم زبانه. بررسى گزینه ها:  گزینة1
2 منشأ خطا اون خط های اضافه ای هست که کنار این دو تا خط موازی کشیده شده که  گزینة1

واقعی هستند؛ پس منشأ ذهن نیست، بلکه واقعیته.
3 این عبارت دو تا معنی داره؛ اینکه چون خانم سلیمی هست وضعیت درست نمی شه یا  گزینة1
اینکه علی رغم حضور خانم ســلیمی، بازم وضعیت درست نمی شه.  این خطا هم منشأش دو 

معنی داشتِن واژة »با وجود اینکه« هست. پس منشأ خطا حیطة زبانه!
۴ توو درس 4 می خونی که این تعریف دوریه. یعنی از خودش تو خودش اســتفاده شده،  گزینة1
ربطی هم به حیطة زبان یا واقعیت نداره. پس منشأ خود ذهنه! لطفاً نگو که اینو نخونده بودیم. حذف 

گزینه های »1«، »2« و »3« رو که گفته بودم. پس جواب گزینة »4« میشه. 

2  مقدمٔه مبحث الفاظ
 این پاراگراف چندتا نکتة خیلی مهم داره که نباید هیچ وقت فراموششــون کنی )یاد بگیر و 

) فراموش نکن 
اول:1وظیفة الفاظ = بیان و انتقال فکر

)بیان و انتقال فکر راه های دیگه ای هم داره مثل تغییر چهره و عالمت دادن و این چیزا ولی لفظ 
و حیطٔه زبان قطعًا این وظیفه رو دارن(

دوم:1خطای توو لفظ و معنا )نه فقط لفظ( می تونه )نه همیشه( باعث ایجاد خطای ذهنی بشه.
)بحث الفاظ موضوع منطق نیست ولی توو منطق بررسی میشه، چون الفاظ روی اندیشه تأثیر دارن( 

نه همیشه

کلمه یا واژهیا تصور یا مفهوم 

دقت کن که ممکنه اشتراک 
لفظ تووی هر زبانی باشه

به همراه
به وسیلهݘ

بحث الفاظ

اصول کلی نه قواعد 
صرفی و نحوی همون تفکر که تقسیم می شه به 

تعریف و استدالل

که بین همه زبان ها مشترکه
منظور قواعد زبانی 

هر کــدوم از زبان ها به 
صورت مستقل هست.

می دونی اگر حیوانات نادر رو بکشــیم چی میشه؟ نادر ناراحت میشه 

مشترک لفظی دیگه

3

2

کلمه های هایالیت شده رو بذار کنار هم ببین چه راحت کل پاراگراف توو چند ثانیه برات مرور می شه: 

بیـان و انتقـال افـکار / الفـاظ / اسـتفاده / خطـای در الفـاظ و معنـا / می توانـد / خطـای در 

 اندیشـیدن / مبحـث الفـاظ در منطـق / توجـه خاص / علم منطق / وابسـته به زبانی / نیسـت /

قواعد رصفی و نحوی / منی شویم / بررسی اصول کلی. 

سالم!
به جای مقدمه...



سادســاً، همٔه مترین ها و فعالیت های کتاب درسی رو برات حل کرده، نه حل سلیقه ای و شخصی، حل از روی 

کتاب راهنامی معلّم به عنوان یه مرجع معترب و مهم. 

سابعاً، من کل این کتاب رو توو دورٔه جامع فلسفه و منطق کنکور درس دادم. اگر مشکلی داشتی می تونی توو 

سایتم )hesamjalali.com( دوره رو ثبت نام کنی و آموزش خودت رو تکمیل کنی! 

حاال که فهمیدی چرا کتابنامه معلّم شبانه روزیه، بهرته بدونی چطوری ازش استفاده کنی. 

اول منت کتاب درســی رو با نکته هایی که تووش برات نوشــتم بخون! چون کتاب درسی برای کنکور انسانی مثل 

منت مقّدسه نباید هیچ وقت کنار بذاریش! 

بعد برو رساغ قسمت توضیح و موشکافی منت و همٔه نکات ریز و درشت رو با مترکز باال بخون و یاد بگیر

االن نوبت تســته! تســت اون بخش رو بزن، بعد از اینکه تســت رو درست زدی و مطمنئ شدی که اول بخش و 

پاراگراف رو درست فهمیدی، اجازه داری بری رساغ پاراگراف و بخش بعدی! این جوری قدم به قدم به کل کتاب 

درسی فلسفه و منطق مسلّط میشی. چی بهرت از این؟!

 اما از درد فلســفه و منطق کنکور که بگذریم، یکی هســت که درِد زندگی داره! ـ فکر می کنم این درد، خیلی 

درِد مهم تریه ـ برای کسی که این درد رو داره می خوام یه چیزی بگم، اونم اینکه:

متام جونت رو بذار، اما بدون که این فقط یه بازیه! 

از رسوش صحـت شـنیدم کـه می گفـت: »مـن فکـر می کنـم آدمیـزاد تـوو زندگـی، باید مثل یه فوتبالیسـت باشـه! 

ولـی یـه فوتبالیسـتی کـه حواسـش به دوتا چیز هسـت، یکـی اینکه توو زمیـن جونش رو بـده! چون اگـه از جونش 

مایـه نـذاره، اصـالً بـرای چـی اومده توو زمیـن! ولی این یه وجه قضیه اسـت. وجـه دیگه ش اینه کـه وقتی می خواد 

جونـش رو بـده، حواسـش باشـه کـه ایـن فقـط یـه بازیـه! هـر دوی اینـا توأمان با هـم و در کنـار هم: مـن جومنو 

میـدم ولـی این یـه  بازیه!«

ببین عزیز جون! 

تو توو زندگیت، هدف های بزرگ و کوچیکی رو انتخاب می کنی و برای رســیدن بهشون تالش می کنی. این خیلی 

خوبه که برای موفق شدن با جّدیت متام جلو بری و به اصطالح جونت رو بذاری! واسه هدفات کم نذاری!

این هیچ وقت از ُمد منی افته! اگه می خوای یه کاری رو انجام بدی – چه آســون چه ســخت – اگه همٔه جونت رو 

بذاری، بربی، ببازی، مساوی شی، یا حتی از بازی اخراج بشی، نتیجه هر چی باشه، حداقل حرست منی خوری! 

این حرست چیزیه که شب من و تو رو بیدار نگه می داره!

پس اگه نشد، غصه نخور چون یه بازی بود، تو متام تالشت رو کردی، جونت رو گذاشتی و براش کم نذاشتی! 

ــراب ــ ــان خ ــ ــن جه ــ ــه ای ــ ــن ک ــ ــامرت دل ک ــ ــی ع ــ ــه م ــ ب

ــت ــ ــازد خشـ ــ ــا بسـ ــ ــاک مـ ــ ــه از خـ ــ ــت کـ ــ ــر آن رس اسـ ــ بـ

 

@hesamjalali.ir

www.hesamjalali.com



منطقمنطق
پایه دهم



فلسفه و منطق جامع کنکور74

پــایـــه 
دهـــم

 موشکافی متن
حاال وقتشه یه علت و معلول ریز رو بررسی کنم برات:

معلولعلت
موضوع یا محمول یک مقدمه قرین، موضوع 

یا محمول مقدمة دیگر قرار می گیرد.
به این نوع قیاس، 

قیاس اقترانی می گویند.

 تست تست
1.11 به1قیاس1اقترانی،1اقترانی1می1گوییم؛1زیرا:1...................01

1( اجزای نتیجه در مقدمات پخش شده اند.
2( محمول ها و موضوع ها قرین یکدیگر شده اند.

3( جزء مشترکی وجود دارد که بین دو مقدمه، پیوند می سازد.
4( اجزای باقی مانده از مقدمات پس از حذف جزء مشترک، در نتیجه در کنار هم قرار می گیرند.

پاسخ:  بررسی گزینه ها: 
1تعریف قیاس اقترانیه نه علت اینکه چرا بهش می گیم اقترانی.  1 گزینة1

1فقط کلمة قرین رو آورده که گولت بزنه، چون موضوع ها و محمول ها که قرین همدیگه نیستن. 2 گزینة1
1هم داره میگه جزء مشترک داریم که ربطی به اقترانی نداره.  3 گزینة1

1حرفش اینه که موضوع یا محمول یکی قرین و کنار موضوع یا محمول دیگری قرار  ۴ گزینة1
می گیره. پس جواب گزینة »4« میشه.

1  شرط تشکیل قیاس اقترانی
قبل از اینکه وارد بحث قیاس اقترانی بشــیم، تو باید یه سری 
مقدمه بلد باشــی تا بهتــر بتونی ایــن درس رو درک کنی.

ببیـن عزیزجـون، قیـاس یـه اسـتدالله کـه از حداقـل دو تـا 
مقدمه تشـکیل میشـه. جنـس مقدمه ها از قضیه سـت. قضیه 

هـم کـه می دونـی دو نوعه:
2 شـرطی. اگـه همـة اینـا رو بـذاری کنـار هـم،  1 حملـی 
می بینـی کـه چینش مقدمه های یه قیاس سـه حالت میشـه.

1چینش1مقدمه1های1یک1قیاس:
دو1تا1حملی:1قیــاس اقترانی حملیه که توو همین درس 

بررسیش می کنیم.
دو1تا1شرطی:1قیاس اقترانی شرطیه که کتاب اصاًل این رو 

بررسی نمی کنه ما هم بهش کاری نداریم.
یه1شــرطی1و1یه1حملی:1اگه نتیجه ش قضیة شــرطی 
باشه، میشــه قیاس اقترانی شرطی )که بررسی نمیشه(. 
اگه نتیجه ش حملی باشه، میشه قیاس استثنایی که توو 

درس 9 بهش می پردازیم.
حاال سؤال اینجاست که ما می تونیم برای اینکه یه قیاس اقترانی 
 حملی درســت کنیم، هر دو قضیه ای که دلمون خواســت رو

 بذاریــم کنار هم و قیاس بســازیم یا به عبــارت فنی تر، هر 
دو قضیــة حملی می تونن نتیجه بدن؟ جواب این ســؤال رو 
قطعاً می دونی. ما نمی تونیم هر قضیه ای که دلمون خواســت 

رو بذاریم کنار یه قضیة دیگه و ازشون نتیجه گیری کنیم.
1اولین شــرط برای اینکه دو تا قضیه رو بشــه ازشون نتیجه 

گرفت، اینه که این دو تا با هم ارتباط داشته باشن.
1حــاال این ارتباط چطوریه؟ این طوریه که باید بین مقدمه ها 
یه عنصر مشــترک وجود داشته باشه. این عنصر مشترکه که 

این دو تا مقدمه رو به هم می چسبونه.
کتــاب، یه جملة خیلــی مهم داده اونم اینــه که »موضوع یا 
محمــول یک مقدمه، قرین موضوع یــا محمول مقدمة دیگر 

باشد«. این می دونی یعنی چی؟ قیاس زیر رو نگاه کن:
اینجا اآلن عنصر مشــترکی که دو تا 
مقدمه رو به هم چسبونده »ب« ست. 
حاال ایــن عنصر مشــترک )که توو 
مقدمة اول محموله و توو مقدمة دوم 
موضوعه( باعث شــده که توو نتیجة 
موضوع مقدمــة اول قریــن و کنار 

محمول مقدمة  دوم قرار بگیره.

الف ب است.
ب ج است.

الف ج است.

اصاًل به خاطر اینکه این مدل از قیاس یه عنصر مشترکی داره که 
یه چیزی رو قرین چیز دیگه قرار میده، بهش می گیم اقترانی

امــا این قیاس یه ویژگی مهم دیگه هم داره. همین قیاســی 
که مثال زدم رو نگاه کن! موضوع نتیجه از مقدمة اول اومده، 

محمول نتیجه از مقدمة دوم. این میشه که کتاب میگه:

در قیاس اقترانی اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده اند.

 حواســت باشــه: این جملة قبلی یــه جورایی تعریف 
قیاس اقترانیه و این تعریف رو با دلیل اینکه چرا بهش می گیم 

اقترانی اشتباه نکن.  

به چنین قیاسی می گیم قیاس اقترانی حملی

جزء مشترک

جزء مشترک می تواند در هر کدام 
موضوع یا محمول باشد )۴ حالت(

یعنی موضوع نتیجه از یک مقدمه و محمول 
نتیجه از یک مقدمه دیگر آمده است.

با هم ارتباط داشته باشند

توضیح کامل انواع قیاس رو برات توو حاشیه آوردم نگران نباش.

1
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خب االن وقتشه که چند تا نکتة مهم رو بدونی:
1 خودت رو بکشی هم نمی تونی یه حالت دیگه جز این چهار 
تا رو برای قیاس اقترانی پیــدا کنی؛ پس می تونیم بگیم این 

چهار حالت به حصر عقلی هستند.
2 جزء مشــترکی که باعث پیوند دو تا مقدمه ســت و تووی 
مقدمه هاســت و تووی نتیجه حذف میشه، اسمش حد وسطه 

که جایگاهش تعیین کنندة شکل قیاسه.
3 جای مقدمه های یه قیاس ممکنه جابه جا بشه؛ پس تو برای 
تشخیص شکل قیاس اول باید مقدمه ها رو تشخیص بدی که 
کدوم اوله کدوم دوم و بعد شکل رو. حاال چطوری اول و دوم بودن 
مقدمه ها رو تشخیص میدی؟ از روی موضوع و محمول نتیجه.

مقدمه ای که موضوع نتیجه توشه  مقدمة اول
مقدمه ای که محمول نتیجه توشه  مقدمة دوم

اگــه نتیجه رو بهت نداده بود، یه بار یکی رو اول بگیر یکی رو 
دوم یه بار دیگه برعکس.

 تست تست
در1کدام1شــکل1از1قیاس1اقترانی،1محمول1مقدمة1اول1و101	.1

موضوع1مقدمة1دوم1قرین1یکدیگرند1و1مثال1آن1کدام1است؟

الف ب است.
ج الف است.
ج ب است.

2( چهارم ـ   
الف ب است.

ب ج است.
الف ج است.

1( اول ـ 

الف ب است.
ج الف است.
ب ج است.

4( چهارم ـ   
الف ب است.

ب ج است.
ج الف است.

3( اول ـ 

پاســخ: خب اگه محمول مقدمــة اول و موضوع مقدمة دوم 
بخوان توو نتیجه قرین هم بشــن، باید حد وســط توو مقدمة 
اول موضوع و توو مقدمة دوم محمول باشــه که میشه شکل 
چهــارم. )رد گزینه های 1 و 3( حاال بین گزینه های »2« و »4« 

باید ببینی کدوم شکل چهارمه.
گزینة »2« 

شکل اول

الف ب است
ج الف است
ج ب است.

مقدمة اول
مقدمة دوم

ج الف است
الف ب است
ج ب است.

محمول
موضوع

گزینة »4« 

شکل چهارم موضوع
محمول

الف ب است
ج الف است
ب ج است.

مقدمة دوم
مقدمة اول

پس جواب گزینة »4« میشه.

2  اشکال قیاس اقترانی
اون قیاســی که توو بند قبلی نوشتم رو یادت هست؟ اگه یادت نیست دوباره برات می نویسم:

این عنصر مشترک توو مقدمة اول محمول و توو مقدمة دوم موضوع شده؛ 
 پــس موضوع مقدمة اول و محمول مقدمة دوم در نتیجه قرین هم شــدن

 به این حالت می گیم شکل اول قیاس اقترانی.

الف ب است.
ب ج است.

الف ج است.

اینجا عنصر مشــترک توو مقدمــة اول و توو مقدمة دوم هر دو محمول 
شده؛ پس موضوع مقدمة اول و موضوع مقدمة دوم در نتیجه قرین شدن 

 به این حالت می گیم شکل دوم قیاس اقترانی.

الف ب است.
ج ب است.

الف ج است.

اینجا عنصر مشــترک توو مقدمة اول و تــوو مقدمة دوم هر دو موضوع 
شده؛ پس محمول مقدمة اول و محمول مقدمة دوم در نتیجه قرین هم 

شدن  به این حالت می گیم شکل سوم قیاس اقترانی.

ب الف است.
ب ج است.

الف ج است.

اینجا عنصر مشــترک توو مقدمة اول موضوعه و توو مقدمة دوم محموله؛ 
پس محمول مقدمة اول و موضوع مقدمة دوم در نتیجه  قرین هم شــدن 

 به این حالت می گیم شکل چهارم قیاس اقترانی.

ب الف است.
ج ب است.

الف ج است.

بسته به اینکه جایگاه جزء مشترک در مقدمات چگونه باشد

اوسط اگر حمل یافت در بر صغری و باز       وضع به کبری گرفت شکل نخستین بشمار
حمل به هر دو دوم وضع به هر دوسوم       رابع اشکال را عکس نخستین بیار

موضوع  موضوعمحمول  موضوع موضوع  محمولمحمول  محمول

2

حالت پنجمی قابل تصور نیست، پس این تقسیم به حصر عقلیه

محمول
موضوع

موضوع
موضوع

موضوع
محمول

محمول
محمول

جزء باقی مانده از مقدمه دوم )بسته به 
شکل می تواند محمول یا موضوع باشد.(

جزء باقی مانده از مقدمه اول )بسته به 
شکل می تواند محمول یا موضوع باشد.(

چهارمسوم اولدوم
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پــایـــه 
دهـــم

خب وقتی صورت بندی می کنی قیاس رو، 
می بینی حد وسط وجود نداره که بخوای 
حذفش کنی و ازش نتیجه گیری کنی!

است. شیرین   الف  ب  است.انگور  

الف  د  است.
شیرین همسر خسرو است.

انگور همسـر خسرو است.
است. د  ج  

مثال 2 دیوار دارای موش است، موش دارای گوش است، پس دیوار دارای گوش است.

اینجا هم بیا محتوا رو بریزیم دور و قیاسمون رو صورت بندی کنیم:
موضوع مقدمة اول = دیوار = الف / محمول مقدمة اول = دارای موش = ب
موضوع مقدمة دوم = موش = ج / محمول مقدمة دوم = دارای گوش = د

خب وقتی صورت بندی می کنی می بینی 
حد وسط نداریم که با حذفش بخوای دو تا 
مقدمه رو کنار هم بذاری و نتیجه بگیری.

است موش  دارای  دیوار 

دیــوار دارای گوش اســت

است ب  الف 
است د  ج 
ــت ــف د اس ال

است گوش  دارای  موش 

مثال 3 یخ از آب است، آب مایع است، پس یخ مایع است.

این مثال هم عین مثال قبلیه. محمول مقدمة اول ]از آب[ میشــه ب اما موضوع مقدمة دوم 
]آب[ دیگه نمی شــه ب، چون آب و از آب دو تا مفهوم مختلفن و یکیشــون باید بشه ج؛ پس 

بازم حد وسط نداریم که نتیجه گیری کنیم.

3  تکرار حد وسط
اینجا توو این پاراگراف، کتاب درسی می خواد بهت یادت بده 
حواســت باشــه هر دو تا مفهومی که توو دو تا قضیه بودن و 
شــبیه هم بودن حد وسط نیستن. حد وسط قانون داره برای 

خودش، اون قانون هم یک چیز بیشتر نیست.

حد وسط توو هر دو مقدمه باید هم از 
نظر معنا و هم از نظر لفظ یکی باشه.

حــاال من چند نکته بهــت میگم که خیالت از تســتای این 
موضوع راحت باشه:

1 شــرط اول برای نتیجه گیری قانون حد وسطه، نه شرایط 
اعتبار و اینا که بعداً می خونی؛ پس اگه خواستی یه قیاس رو 

چک کنی، اول باید قانون حد وسطش رو چک کنی.
2 عوامل مختلفی می تونن باعث بشــن که قیاس شرایط حد 
وســط رو نداشته باشه؛ مثل اشــتراک لفظ، مثل داللت های 
مختلف، مثل اضافه و کم داشتن حروف اضافه توو مقدمه ها و ...

حاال وقتی تووی تست توو یه قیاس دادن که به خاطر اشتراک 
لفظ، قانون حد وســط رو نداشت، مغالطة اشتراک لفظ داره، 

میگی مغالطة عدم تکرار حد وسط داره.
3 حواست باشه اســتدالل ها و قیاس های مختلفی می تونن 
این مغالطه رو داشــته باشن ولی نتیجه شــون درست باشه. 
پس پس ماست  مثال ماست از شیر است، شیر سفید است 

سفید است. اینجا نتیجه درسته ولی نتیجه گیری غلطه، پس 
برای تشخیص مغالطه اصاًل به نتیجة قیاس نگاه نکن.

4 این نکتــه خیلی مهمه!!! ما توو زبان فارســی بعضی وقتا 
به فراخور ســور جمله یه دستکاری هایی تووی موضوع قضیه 
می کنیم؛ مثاًل می گیم هر کتابی به جای اینکه بگیم هر کتاب 
یــا می گیم بعضی از دانش آموزان به جــای اینکه بگیم بعضی 
دانش آموز. این دستکاری های زبانی مشکلی برای حد وسط ایجاد 
نمی کنن؛ مثاًل قیاس های زیر مشکلی از نظر حد وسط نداره:

هر بازی پرنده است.
بعضی از بازها ماده هستند.

  بعضی از پرنده ها ماده هستند.

هر ناطقی انسان است.
بعضی از انسان ها شاعرند.

  بعضی از ناطق ها شاعرند.

 موشکافی متن
 اینجا کتاب درسی سه تا مثال زده. اول مثال ها رو برات باز 

می کنم و بعدم می ریم سراغ بقیة ماجرا:
مثال 1 انگور شیرین است، شــیرین همسر خسرو است، پس 

انگور همسر خسرو است.
باید اینجا محتوای قیاسمون رو بریزیم دور و از نظر ساختار و 

صورت بررسی کنیم: 
 جــای انگور می ذاریــم الف / جــای شــیرین اول می ذاریم 
ب / جای شــیرین دوم می ذاریم ج )چــرا اینو ب نمی ذاریم؟ 
چون معنیشون با هم فرق می کنه؛ به عبارت دیگه دو تا تصور 
و مفهوم مختلفن( جای همسر خسرو هم می ذاریم د  حاال 

ساختار قیاس رو می نویسیم:

این سه  تا مثال رو کامل برات بازکردیم توو حاشیه کتاب. خیلی خوب بخونش

پس هر جا مقدمه ای سالبه بود، 
نتیجه هم حتماً سالبه می شه.

1 3و2

3

۴

نه نتیجه درست

حواست باشه گول درست بودن نتیجه رو نخوری، یعنی حتی اگه قیاس این مغالطه رو داشت و نتیجه ش 
درست بود، بازم میگیم مغالطه داره.

برگ در این مشترک لفظی است، پس حد وسط نداریم، چون به صورت معنایی یکسان نیست.

انســان در مقدمه اول ناظر به حوزه مصداق اســت و در مقدمه دوم ناظر بر حوزه الفاظ، پس حد وسط به صورت 
معنایی یکسان نیست.

بستگی به شکل قیاس می تواند موضوع یا محمول مقدمه باشه.

نسبت

اولین چیزی که برای اعتبار یه قیاس باید چک کنی، 
قانون نتیجه است، نه شرط اول صفحه بعدی.
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۴  قانون نتیجه قیاس
خــب باالخره ایــن درس داره یه کم جدی میشــه. توو این 
پاراگراف می خــوام بهت یاد بدم چطوری باید از دو تا مقدمه 

)که حد وسط دارن( نتیجه گیری کنی!
کاًل بحث نتیجه گیری چهار مرحله داره:

 مرحلة1اول: حذف حد وسط
 مرحلة1دوم: حمل باقی ماندة مقدمة دوم بر باقی ماندة مقدمة اول؛

به عبارت دیگه باقی ماندة مقدمة اول میشــه موضوع نتیجه و 
باقی ماندة مقدمة دوم میشه محمول نتیجه.

 مرحلة1سوم:1تعیین نسبت )کیفیت( نتیجه بر اساس قانون 
نتیجة قیاس.

)قانون نتیجة قیاس: نسبت نتیجه تابع مقدمة سالبه است.(
 مرحلة1چهارم: تعیین سور )کمیت( نتیجه بر اساس معناست. 
موضوع نتیجه در مقدمــة  اول )عنصر باقی ماندة مقدمة اول( 
اگر عالمت + بود، ســور نتیجه کلی و اگرـ  بود، ســور نتیجه 
جزئی اســت. پس حواست باشه تا اینجا برای اعتبار قیاس دو 

تا شرط خیلی مهم رو گفتم.

دو شرط اعتبار قیاس

1. تکرار حد وسط هم از نظر معنایی هم لفظی

2. رعایت قانون نتیجة قیاس

اگه قیاس این دو تا شــرط رو نداشت، اصاًل سراغ شرط های 
ً  میگم نرو و سریع بگو نامعتبر.  دیگه ای که بعدا

ولی1دو1تا1نکتة1خیلی1مهم1رو1یادت1باشه:
1 صــدق و کــذب نتیجة یه قیاس هیچ ربطــی به معتبر یا 
نامعتبر بودنش نــداره؛ یعنی هم قیاس معتبر داریم با نتیجة 
صادق، هم قیــاس معتبر داریم با نتیجــة کاذب، هم قیاس 
نامعتبر داریم با نتیجة کاذب هم قیاس نامعتبر داریم با نتیجة 
صــادق؛ پس برای فهمیدن اعتبار اصاًل ســراغ صدق و کذب 
نتیجه نرو، چون اساساً اعتبار برای سنجش  ساختار استدالله 

و صدق و کذب سنجش محتوای استدالل.
1. نتیجه همیشه و با هر محتوایی صادقه  این قیاس معتبره

2. نتیجه همیشه و با هر محتوایی کاذبه
3. نتیجه بعضی وقتا صادقه بعضی وقتا کاذبه

)یعنی با بعضی محتواها صادق با بعضی محتواها کاذبه(
 دو1تا1نکته1اینجا1می1فهمیم:1

الف تعریف قیاس معتبر: قیاســی که اگه هر محتوای صادقی 

مقدمه ش باشه، نتیجه ش حتماً صادقه است.
ب صدق و کذب نتیجه ربطی به معتبر یا نامعتبر بودنش نداره. 
ممکنه بپرسی کذبش چرا ربط نداره، مگه نتیجة کاذب فقط مال 
نامعتبرها نیست توو اون سه حالت باال؟ جوابش اینه که اگه یه 
قیاس معتبر رو مقدمة کاذب بهش بدیم چی؟ نتیجه  ش کاذب 
میشــه، پس صدق و کذِب نتیجه ربطی به اعتبار قیاس نداره.

2 اینکه حد وســط داشته باشــی و قانون نتیجه هم رعایت 
شده باشه، برای اعتبار یه قیاس کافی نیست؛ شرایط دیگه ای 

هم الزمه که توو بند 6 بهت میگم.

این قیاس 
نامعتبره

شرط اول برای نتیجه گیری از قیاس = تکرار لفظی و معنایی حد وسط

 تست تست
در1کدام1گزینه1علت1مغالطة1عدم1تکرار1حد1وسط1با1دیگر1گزینه1ها1متفاوت1است؟10	.1

1( خدا نور ]آســمان ها و زمین[ اســت، هر نوری با چشم قابل مشاهده است  خدا با چشم 
قابل مشاهده است.

2( پروانه دختر من است، پروانه پرواز می کند  دختر من پرواز می کند.
3( انگور شیرین است، شیرین همسر خسرو است  انگور همسر خسرو است.

4( علی سیر است، سیر بدبو است  علی بدبو است.
پاسخ: برای جواب دادن به این سؤال باید گزینه ها رو بررسی کنی:

بررسی گزینه ها:  
1 نور توو مقدمة اول داللت التزامی داره و توو مقدمة دوم داللت مطابقی. گزینة1

2 پروانه مشترک لفظیه. گزینة1
3 شیرین مشترک لفظیه. گزینة1

۴ سیر مشترک لفظیه. گزینة1
پس جواب گزینة »1« میشه.

شکل دوم شکل اول شکل سوم

مقدمه سالبه نداریم، ولی 
نتیجه سالبه است

مقدمه سالبه داریم، ولی 
نتیجه موجبه است

مقدمه سالبه داریم، ولی 
نتیجه موجبه است

فقط یک نکته مهم هست که توو حاشیه برات نوشتم 
درباره رابطه اعتبار و صدق و کذب نتیجه استدالل.

این نشون میده که قانون حد وسط و قانون 
نتیجه برای اعتبار الزم هست، ولی کافی نیست

درسته

شکل اول
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بررسی گزینه ها:
1 برخی از حیوانات استخوان ندارند.  جزئی سالبه  =  -  + گزینة1

2 تیم والیبال جانبازان بازی را برد.  شخصی موجبه  =  +  - گزینة1
3 آدمی به طور طبیعی به آینده می اندیشد.  کلی موجبه  =  +  - گزینة1

۴ هر موجودی، یا جاندار است یا دارای احساس نیست.  کلی سالبه = + + گزینة1
پس جواب گزینة »4« میشه.

6  شرایط معتبر بودن قیاس
اول باید بدونی اعتبار قیاس یعنی چی.

قیاس مثل تابع می مونه. ورودی داره و خروجی. ورودی قیاس 
مقدمه هاشن و خروجیش نتیجه. اگه بخوایم بفهمیم که قیاس 
همیشه درست کار می کنه یا نه ]معتبره یا نه[ باید مقدمه رو 
صادق فرض کنیم. اگه مقدمه های یه قیاس صادق باشن نتیجه 

سه حالت داره:
 

 تست تست
نتیجه1و1مقدمة1دوم1یک1قیــاس1به1ترتیب1عبارت1اند1از:1.4101

»بعضی1الف1ب1است«1و1»هر1ج1ب1است0«1مقدمة1اول1آن،1کدام1یک1
از1قضایای1زیر1باشد1تا1اعتبار1قیاس1حفظ1شود؟

2( هیچ ج الف نیست. 1( بعضی الف ج است. 

4( هیچ الف ج نیست. 3( بعضی ج الف نیست. 
پاســخ: خداوکیلی از این تســت راحت تر نمی شد توو کنکور 
بیاد. بیــا صورت ســؤال رو صورت بندی کنیــم. خب اولین 
چیــزی که درمورد مقدمة اول می دونــی اینه که نباید طبق 
 قانون نتیجه گیری ســالبه باشــه، چون نتیجه موجبه اســت 

)رد گزینه های 2 ، 3 و 4( این سؤال کنکور 1400 بودا.
اســت ب  ج  هــر 
بعضــی الــف ب اســت

پس جواب گزینة »1« میشه.

5  دامنٔه مصادیق موضوع و محمول
حاال که توو مرحلة چهــارم، بحث عالمت اجزای قضیه پیش 
اومد، بذار ایــن بحث رو کامل باز کنــم و توضیح بدم برات. 
ببین اصل حرف سر دامنة مصداقه. دامنة مصداق یعنی چی؟ 
ی︺نی وقتی یه مفهوم رو به کار می بری، چقدر از مصداق های 

این مفهوم توو واقعیت منظورته، همه ش یا قســمتی از اون؟
توو درس 6 این همه و قســمتی رو دربــارة موضوع قضیه یاد 

گرفتی ولی درمورد محمول  اون ها چیزی نگفتیم.
 گفتیم اگه سور کلی بود، منظور همة مصداق های موضوعه و 

اگه جزئی بود، منظور بعضی از مصداق های موضوعه.
 در محمول هم اگه قضیه سالبه بود، منظور همة مصداق های 
محموله، اگه موجبه بود، منظور بعضی از مصداق های محموله. 
 یه قرارداد هم می کنیم: همه رو + می ذاریم، بعضی رو - پس 
قضیه های محصورات  چهارگانه عالمتاش همین طوری میشه 
که کتاب نوشته. )دیگه دوباره نمی نویسم که حوصله ت سر بره(

حاال ممکنه سؤال بپرسی اگه قضیه شخصیه بود و سور نداشت، 
از کجــا بفهمیم همة مصادیق موضوعــش مدنظره یا بعضی؟

جوابش اینه که قضیة شــخصیه موضوعش یه مجموعه یا یه 
شخص خاصه؛ یعنی یه نفره. هر کاری کنی کل اون  یه نفر منظوره 
دیگه، پس موضوع قضیه شــخصیه همیشــه عالمتش مثبته.

 تست تست
در1کدام1قضیه،1دامنة1مصادیق1موضوع1و1محمول1عالمت1.5101

یکسانی1دارند؟
1( برخی از حیوانات استخوان ندارند.
2( تیم والیبال جانبازان بازی را برد.

3( آدمی به طور طبیعی به آینده می اندیشد.
4( محمود از فرستادة مغوالن استقبال خوبی نکرد.

پاســخ: خب اینجا باید دونه دونه گزینه ها رو بررســی کنیم:

) موجبه )

) سالبه )

هرچی »ل« داشت )کلی/سالبه(: همه/هرچی »ج « داشت )جزئی/موجبه(: برخی

ببین تا اینو یاد نگیری، اعتبار قیاس رو نمی تونی 
تشخیص بدی.

این جمله می تونه از این سؤال حفظیا باشه که به ظاهر راحتن ولی پوست می کنن.

( کلی (

( جزئی (

5
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3 اگر موضوع یا محمول در نتیجه عالمت مثبت داشــتند، در 
مقدمه نیز عالمت مثبت داشته باشد.

)یــا اینکه اگر در مقدمــه عالمت منفی بــود، در نتیجه هم 
عالمت منفی باشد(

 نکته: اگــر نتیجة قیاس موجبة جزئــی بود، نیاز به 
بررسی این شرط اصالً  نیست.

خب من چند تا نکته بگم و این درس تموم میشه:
1 ســؤال اینه که این شرایط قیاس از کجا اومدن؟ یعنی ما از 
کجا فهمیدیم که قیاس معتبر دو مقدمه ش نباید سالبه باشه. 
از آســمون که این شرایط نیومدن، پس از کجا اومدن! از اینجا 
که کل 64 حالت قیاس رو بررســی کردن ]منطق دان ها[ بعد 
معتبرها رو ]بر اساس تعریف اعتبار[ جدا کردن، بعد دیدن این 
معتبرها چه ویژگی های مشترکی دارن. اونا ویژگی های مشترک 

رو کردن شرایط اعتبار قیاس.
2 شــرط اول نتیجه گیری )وجود حد وسط( + قانون نتیجة 

قیاس + شرایط سه گانة اعتبار = اعتبار قیاس
3 از نکتة قبلی نتیجه می گیریم که هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت 
شــرایط ســه گانة اعتبار رو به تنهایی چک نکن، چون ممکنه 
شــرایط سه گانه رو داشته باشه دو تای قبلی رو نداشته باشه، 
اون وقت معتبر نیســت ولی تو اشتباهی فکر می کنی معتبره.
4 اگه قیاس دو تا مقدمة جزئی داشته باشه حتماً نامعتبره.

برای اینکه مطمئن بشــی که این شرایط قیاس رو خوب یاد 
گرفتی و تمرین هم بکنی که هیچ نکته ای از قلم نیفته، لطفاً 
کل 64 حالــت ممکــن قیاس رو اعتبــارش رو حل کن. من 
برات 64 تا رو نوشــتم. نتیجه شون رو به دست بیار و معتبر و 
نامعتبرشون رو بر اساس شرایط سه گانه بگو. بعدش می خوایم 

کلی نتیجه گیری با هم بکنیم ازشون:
هر الف ب است.
هر ب ج است.

 
1		

نامعتبرمعتبر

هر الف ب است.
هیچ ب ج نیست.

 
1		

نامعتبرمعتبر

هر الف ب است.
بعضی ب ج است.

 
1		

نامعتبرمعتبر

هر الف ب است.
بعضی ب ج نیست.

 
1		

نامعتبرمعتبر

هیچ الف ب نیست.
هر ب ج است.

 
1		

نامعتبرمعتبر

هیچ الف ب نیست.
هیچ ب ج نیست.

 
1		

نامعتبرمعتبر

حاال که دونستی اعتبار قیاس یعنی چی، بریم سراغ شرایط این اعتبار:
1 حداقل یکی از مقدمه ها موجبه باشد.

این شرایط یعنی دو تا مقدمة سالبه معتبر نیستند یا یعنی اگر محمول هر دو مقدمه + بود، 
معتبر نیست.

2 حد وسط حداقل در یکی از مقدمه ها عالمت مثبت داشته باشد.
این شرط یعنی حد وسط در هر دو مقدمه منفی نباشد. حاال توو هر شکل یه مدله، چون جای 

حد وسط فرق می کنه:
مقدمة اول موجبه و مقدمة  دوم جزئیشکل1اول

مقدمة اول و دوم هر دو موجبهشکل1دوم

مقدمة اول و دوم هر دو جزئیشکل1سوم

مقدمة اول جزئی و مقدمة دوم موجبهشکل1چهارم

این جدول داره بهت میگه اگه حد وسط توو هر دو مقدمه منفی باشه مقدمه ها چطورین.

 نکته: اگه شــرط اول و دوم درمورد شــکل دوم رو با هم ترکیب کنیم، به این نتیجه 
می رســیم که شکل دوم باید حتماً یه مقدمه ش سالبه باشه و یه مقدمه ش موجبه  پس 

نتیجة شکل دوم حتماً سالبه است.

معلومه دیگه چرا، چون اگه این یه نفر منظورشونه، یک از یک میشه کل مصداق ها دیگه.

معنی و تفسیر هر کدام از این شرایط رو برات توو حاشیه نوشتم، 
خیلی بهشون دقت کن، چون خیلی سؤال خیز و نکته داره.

6

قانون نتیجه گیری
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پــایـــه 

یازدهـم

عقایدسوفیستها:
1.جهانرانمیتوانشناخت.

2.آنچهماعلمودانشمینامیمساختهوپرداختةذهنماست.
3.علمودانشتطابقیباواقعیتندارد.

اآلنمیخوامبگمکهایناندیشههاازکجااومدهوتفسیردرستهرکدومشونچیه!
هراکلیتوسرویادته؟دوتانظریةمهموبههمپیوستهداشت؛یکیوحدت اضدادیکیهمتحول و 

تغییر دائمی جهان.
سوفیستهاایننظریةتحولدائمیروافراطیورادیکالیکردند.یعنیچی؟یعنیگفتناگههرچیزی
دائماًدرحالتغییرهتامابخوایماونوبشناسیم)یعنیتصوریازشتووذهنمونشکلبدیم(اونعوض
شدهودیگهارتباطیبینشناختما)تصویرذهنی(واونامرواقعیوجودنداره.امااساساًما هیچ چیزی
 رو نمی تونیم بشناسیم)چونموضوعشناساییمامدامدرحالتغییره(خبحاالوقتینمیتونیم
چیزیروبشناسیم،آیامعنیمیدهکهبگیمفالنشناختمامطابقباواقعیتهست،پسدرسته
سوفیستهابهاین وفالنشناختمطابقباواقعیتنیست،پسغلطه؟معلومهکهمعنینمیده.پس
نتیجهرسیدنکهازاساساینمعیارتطابقباواقعیتبرایدرستیونادرستیشناختمعتبرنیست.
شناختیهامرذهنیه؛یعنیساختهوپرداختةذهنماستودیگهاساساًربطیبهواقعیت پس

نداره.یعنیماتوهمداریمکهمثالًفالندرخترومیشناسیم)چوناوندرختهرلحظهدارهتغییر
میکنهوشناختمادیگهمطابقاوندرختواقعینیست.(حاالوقتیشناختمیشهساختهوپرداختة

ذهنهرکس،بحثنسبیتمطرحمیشه.برایهمینسوفسطائیانمیگن:هرکس هرچه را بفهمد 
برای خودش عین حقیقت است.پسشناختنسبییعنیازفردیبهفرددیگهفرقمیکنه.

  مقدمه: ایندرساســمشزندگیبراساساندیشهست.
جریانمحاکمةســقراطه.خیلیبحثفلسفیمهمنداریمکه
بخوامتوضیحبدمبرات.عوضشمعموالًسؤاالیحفظینسبتاً
ســختازایندرسطرحمیشه.پسخوببایدمتنروباهم

موشکافیکنیموبریمجلو.
گی های سقراط 1  ویژ

توواینپاراگرافکتابدرســیدارهیهسریویژگیسقراطرو
میگه.منایناروبراتدستهبندیمیکنموروابطبینشونرو

براتمینویسمتابهترتووذهنتبمونه.
گی های سقراط  ویژ

همهاورامیشناختند. 1
سخنانش: 2

دیرزمانیبرسرزبانهابود. شیرینوپرمعنا
ژرفاوعمقخاصیداشت. بهظاهرسادهوگاهیخندهآور

لباسهایسادهمیپوشید. 3
اخالقومنشجذابیداشت. 4

رفتاراو: 5
جوانانزیادیمجذوبشمیشدند. علت متواضعانهبود

همراهبااحترامبود.
هرروزدرشــهرراهمیافتادونــزدبازاریان،مردم عامیو 6

اعیان و اشرافمیرفتوباآنهاحرفمیزد.
دائماًدربارةمســائلروزمرةزندگیمیاندیشــیدوبامردم 7
سخنمیگفت)یعنیموضوعفلسفهاشمسائلزندگیروزمره
اســت؛یعنیدربارةزندگیروزمرهومسائلمربوطبهآنتفکر
فلسفیمیکرد،نهاینکهبهفکرزندگیروزمرهودنبالپولبود(.

سخنگفتندرهر کوی  حالوهوایمتفاوتشهرآتنمعلول
و برزن،به ویژه میان شهرازمردیکهبهزودیمحاکمهمیشود.

تست این پاراگراف رو آخر درس بزن.

2  سقراط، سوفیست ها، جامعٔه آتن
اینبخشدرواقعدوقســمته؛قســمتاولــشکهمربوطبه
ســقراطومحاکمهواینچیزاســتخیلینکتةخاصینداره.
یعنیهرچیدارهتوومتنکتاببراتنوشتم.فقطیکعلتو

معلولدارهکهخوبهبهشتوجهکنی:
معلولعلت

شخصیت و محبوبیت 
و احترام سقراط

غیرقابلباوربودن
محاکمةسقراط

اماقسمتدوماینبخشدربارةسوفیستهاست.نیازبهتوضیح
مفصلداره.همینتوضیحیکهاینجابراتمینویسممطمئن

باشمیشهنقطةقوتتونسبتبهبقیه.

علتاصلیمحاکمةسقراطمخالفتباسوفیستها]سوفسطائیان[
بود.ایناعتقادبهخداواینچیزابهونهســت.ســقراطباعث
شــدهبودکهکاروکاسبیسوفیســتهاباخطرمواجهبشه.

جامعةآتنتوودورةســقراطمتأثرازاندیشههایسوفیستها
بود.ولیمهماینهکهدقیقاًبدونیایناندیشههاچیهستنو

چراسوفیستهااینافکارروداشتن.

1

3

1

نه همیشه4

نه گاهی اوقات

1

2

2
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1 اگه توو یه تستی اومد »سوفیست ها همة علوم و   نکته: 
فنون رو بی فایده و بی ارزش می دونستند« غلطه چون اونا جدل، 

مغالطه و سخنوری رو اتفاقاً خیلی هم سودمند می دونستن. 
2 اندیشه های سوفیست ها چه ربطی به کمرنگ شدن اخالق، 

فضیلت و حقیقت داره؟ 
درمورد علم و حقیقت که معلومه وقتی میگن نمی تونی چیزی 
رو بشناسی عماًل دارن زیرآب علم رو می زنن. اما درمورد اخالق 
و فضیلت وقتی چهار تا جوون بیان ببینن که آقا با مغالطه و دو 
تا فن سخنوری می تونه هر چیزی رو اثبات کنه، چه حق باشه 

و چه باطل، تازه پول هم بگیری. چرا خب نکنی؟!

 توو این اوضاع خر تو خری که سوفســطائیان درست کردن 
سقراط اومد:

1. پرچم علم و فضیلت رو برافروخت.
2. برای احیای تفکر عقالنی و استواری فضیلت قیام کرد.

3. شالودة تفکر فلسفی اصیل رو استوار کرد. 
 حواست باشه: با همة این تفاسیر زور سوفسطائیان بیشتر 

بــود و اونــا بــودن که تونســتن روی زندگی مــردم تأثیر بــذارن. 
 تست این پاراگراف رو آخر درس بزن.

3  سقراط از نگاه افالطون
توو این بخش چند تا مطلب رو باید یاد بگیری. یکی فلسفه توو 
زندگی سقراط، یکی افالطون دربارة سقراط چی میگه، یکی هم 

روش بحث سقراط. بزن بریم.
 سقراط هیچ کتابی ننوشته است:

نه اینکه داشته و از بین رفته )برخالف تالس(
پس باید اندیشــه های فلسفیش از طریق مطالعه و تأمل 

در زندگیش بفهمیم
نتیجه بیشتر پی بردن به نقش حقیقی فلسفه در 

زندگی انسان
چون

سراسر حیاتش رو با فلسفه سپری کرد.
زندگی او حکایت واقعی فلسفی است.

چگونه از طریق مطالعة آثار افالطون چون افالطون:

1. زندگی سقراط رو حکایت کرد.
2. مبارزة سقراط با سوفسطائیان رو در آثارش 

به تصویر کشیده.
 افالطون توو آثارش نشون میده که:

1 سقراط همة عمر خودش رو صرف اصالح جامعه و شناساندن 
افکار مغالطه آمیِز سوفیست ها کرد.

2 سـقراط بـا هر کسـی کـه به حرفـاش گـوش مـی داد، دربارة 
 مسـائل اساسـی مربوط به زندگی )خداشناسـی، اخالق، سیاست 

و اجتماع( حرف می زد.
3 بحث های ســقراط به دل می شست و هرجا می رفت مردم 

)مخصوصاً جوون های مشتاق( دورش جمع میشدن. 
4 سقراط روش بحث ثابتی داشت. )معروف به روش سقراطی(

  نکته: اگه این طوره و شناخت نســبیه پس چرا کتاب درسی گفته شناخت ساخته و 
پرداختة ذهن ماست و تطابقی با واقعیت ندارد؟ ما که گفتیم سوفیست ها به شناخت اعتقاد 

ندارن پس چرا حکم دادن که مطابق با واقعیت نیست. 
مثال یه فردی رو در نظر بگیر که معتقد باشه اخالق وجود نداره یا نسبیه؛ یعنی دروغ گویی ذاتاً 

خوب یا بد نیست. بعد بیاد بگه مثاًل فالن کاری که تو کردی کار بد و غلطی بود. بابا، بابات خوب، 
ننه ت خوب! االن می گفتی بد و خوبی نداریم و نسبیه چی شد یهو کار ما بد شد؟ نکته اینجاست 
که این جمله که کتاب گفته »شناخت و علم تطابقی با واقعیت ندارد« از زبان یه سوفیست نیست 
از زبان یه فیلسوفه. یعنی فیلسوفا معتقدن که شناخت سوفیست ها دیگه مطابق واقع نیست. یعنی 
سوفیست نمیاد بگه شناخت با واقعیت تطابقی نداره )پس غلط است( چون سوفیست اصاًل واقعیتی 
قبول نداره که حال بخواد بیاد بگه این شناخت مطابق باهاش هست یا نیست. پس اگه این جمله 

توو تست بیاد هم می تونه غلط باشه هم می تونه درست باشه. حواست رو جمع کن.
 به نمودار زیر خوِب خوب دقت کن.

مغالطه هــا، اقســام  کمــک  بــا  سوفســیت ها 
جــدل و فــن ســخنوری به نشــر اندیشــة خود
می پرداختند نتیجه بر زندگی مردم تأثیر می گذاشتند.

 1. کمرنـگ شـدن )نـه از بین رفتن( 
اخالق و فضیلت

 2. بـه دنبـال حـق جلـوه دادن باطل 
توسط بسیاری از مردم

1. فاصله گرفتن جامعة آتن از حقیقت و فضیلت 
2. کمرنگ شدن حق طلبی در سایة جدل و سخنوری ماهرانه

نتیجه

جه
تی

ن

نه اتهام و افترا

سوفسطائیان نه جامعٔه آتن با افالطون به عنوان 
بزرگ ترین فیلسوف اشتباه نشه.

نه فقط دوستداران سقراط

نه مردم آتن

2

یعنی مسئله های فلسفی
1234

نه صرفاً رسالٔه آپولوژی )دفاعیه(همٔهدر آثار خود

نه صرفاً اواخر عمر و دوران پیری

نه احیای حقیقت اخالق حقیقت

اخالق علم
نه جوانان نه همٔه مردم

عدم شناخت جهان123
3

12

نو

ً نه حتما

زندگی بر مبنای اخالق

3



فلسفه و منطق جامع کنکور152

پــایـــه 

یازدهـم

4  هدف و رسالت سقراط
کتابتوواینبخشدوتانقلقولازسقراطآورده.کاًلیهنکتهدرموردنقلقولهابگم؛حواست

باشهکههرنقلقولیخطاببهکیه!ازماگفتنحواستبهمخاطبنقلقولهاباشه.
نقل قول اول:

مخاطب:آتنیان)مردمآتن(
محتوا:هدفسقراطازگشتوگذاردرشهر:

متقاعد کردنمردمبهاینکهنبایدجسمومالوثروتروبرکمالنفسترجیحبدین. 1
یادآوری کردنبهمردمکه: 2
ثروتفضیلتبهبارنمیاره.

ازفضیلتهرچیزیکهبرایفردوجامعهسودمنده)مثلثروت(بهدستمیاد.

1 اگهیهجادیدیگفتهازنظرسقراطنبایدبهجسمومالوثروتتوجهکنیمو نکته: 
فقطبهکمالنفساهمیتبدیم،غلطهچونسقراطنگفتهثروتروبذارکنار،گفتهبهکمال
نفسترجیحشنده.)وقتیمیگهثروتبرایفردوجامعهسودمنده،مگهمیشهبگهبذارش

کنار؟بحثترجیحهنهانتخاب(
2 وقتیسقراطمیگهبرایفردوجامعهسودمنده،میشهرگوریشةاصالتجامعهروتوو

نظریههایسقراطدید.
3 منظورازکمالنفسباتوجهبهبحثهایسوفسطائیاندوتاچیزهست:1. علمودانش

2. فضیلتواخالق.

امااینروشبحثچیبودونکتههاشچیه؟
نکته ها و چیستی روش بحث سقراط
1.انتخابیکمفهومازمفاهیمپراهمیتزندگی

2.سؤالدربارةچیستی)ذاتیاتعریف(آنمفهوم
3.پاسخمخاطب

4.طرحسؤالدیگرباتوجهبهپاسخمخاطببهسؤالدربارةچیستی
5.رسیدنمخاطببهحقیقتدرحینپرسشوپاسخ

6.بیانحقیقتاززبانمخاطب)نهخودسقراط(

ازاینجهتکهســقراطکمکمیکردمردمخودشــونبه
حقیقتبرســن،خودشروبهماماتشبیهکردهچونماماهم

کمکمیکنهمادرخودشفرزندشروبهدنیابیاره.
سقراطبهمردمیادمیدادکهدربارةهرچیزی)چهفلسفی 5

چهغیرفلسفی(سؤالبپرسن.
ــون ــهرخش ــطهگرروب ــدوسفس ــرادقدرتمن ــیاف نادان 6

میکشید.بنابراین:
1.چهرهایبحثبرانگیزشدهبود.

2.بسیاریازمردماورادوستداشتند.
3.گروهیازاوبیزاربودند.

 تست تست
کدام گزینه درست است؟. 	21

1(یکیازدالیلیکهبرایمطالعةاندیشــههایسقراطباید
بــهآثارافالطونمراجعهکنیمایناســتکهازاواثریباقی

نماندهاست.
2(نتیجهایکهازمطالعهوتأملدرزندگیســقراطحاصل
میشــودایناستکهمتوجهشویمســقراطهمةعمرشرا

صرفاصالحجامعهکرد.
3(نقطةآغازروشبحثســقراطیســؤالازچیســتییک
مفهومبااهمیتدرزندگیانســاناستکهمیتوانآنرابه

مبحثتعریفربطداد.
4(ازآثــارافالطونمیتوانفهمیدکهیکیازمباحثمهمو
حیاتیکهبهزندگیمربوطاســتودردورةسقراطاهمیت

داشته،مفهومخداست.
پپااسخ:سخ: بررسی گزینه ها: 

1 صـدبـارگفتمکـهسـقراطاصـاًلاثرینداشـتنه گزینـة 
اینکـهآثـاریداشـتهوچیـزیازشباقـینمونده.)بنـدهخدا
همـهشداشـتهتـووخیابونباملـتحرفمـیزدهدیگهوقت

کتابنوشـتننداشـته(
2 نتیجةمطالعـهوتأملدرزندگیسـقراطازطریق گزینـة 
آثـارافالطـونایـناسـتکـهبـهنقـشحقیقـیفلسـفهدر

زندگیانسـانبیشـترپـیببریم.
3 نقطةآغازروشبحثسقراطیانتخابمفهوممهم گزینة 

درزندگیهنهسؤالازچیستیاونمفهوم.
4  ســقراطبههرکســیکهبهحرفاشگوشمیداد، گزینة 
دربارةمســائلاساسیخداشناسی،اخالق،سیاستواجتماع

حرفمیزد.پسجوابگزینة»4«میشه.

4

سؤال از ماهیت یا چیستی؟نه مفاهیم فلسفی و منطقی

چه فلسفی چه غیرفلسفی نه صرفاً به جوانان مشتاق

معلوم نیست گروه بسیار یا گروه اندک.
عمالً یعنی همه

نه گروهی اندک

مردم

نه مأموریت

اینجا خودش رو تشبیه می کنه به خرمگس
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پپااســخ:ســخ: دیگهیادگرفتیکهبرایجوابدادنبهسؤالبری
سراغردگزینه:

بررسی گزینه ها:
1 رسالتســقراطازطریقنداهایغیبیودررؤیاها گزینة 
برعهدهاشگذاشــتهشــدهبود،نهســروشمعبــددلفی.
2 یادآوری:ثروت،فضیلتبهبارنمیارهوازفضیلت، گزینة 
ثروتوهرچیزیکهبرایفردوجامعهســودمندهبهوجود
میاد.متقاعد کردن:نبایدجســمومالوثروتروبرکمال

نفسترجیحداد.
3 وقتـیسـقراطتکتـکمـردمروبیـدارمیکنهو گزینـة 
پنـدمیـدهوحتـیسـرزنشمیکنـه،پـسسوفسـطائیانو

توانگرانهمجزوشونه.
4 ثروتبرایفردوجامعهسودمنده،چرابایدکنارش گزینة 

گذاشت؟بایدفقطبرکمالنفسترجیحشنداد.
پسجوابگزینة»3«میشه.

5  سقراط در برابر دادگاه
رسیدیمبهدادگاهسقراط.ببینازاینجابهبعِدایندرسخیلی
مهمــهچونخیلیازجملههاوکلمههاباهمقاطیمیشــن.

آسونهبهشرطیکهدقتکنیوبامنبیایجلو.
 موشکافی متن

بازداشتسقراطتوسطمقاماتحکومتیبهاتهام:
فاسدکردنجوانان
بیایمانیبهخدایان

ملتوس:
یکیازسوفسطائیانوازمخالفانسرسختسقراط

نمایندةمتهمکنندگانسقراط)سخنگو(
معتقداستجرمسقراط:

1.انکارخدایانیکههمهبهآنهااعتقاددارند.
2.سخنگفتنازخداییجدید

بی ایمانی به خدایان 
3.گمراهکردنجوانانباافکارخود

4.برگرداندنجوانانازدینوآیینپدرانشان
فاسد کردن جوانان 

1 اگـهتووتسـتبگـهازنظرملتوسسـقراط نکتـه: 
فـردیخدانابـاوروبیدیـنبـودبـهایـندلیلکـهخدایان
راانـکارمیکـرد،غلطـه؛چونسـقراطنمیگهخدانیسـت،

میگـهخدایمـنباخدایانشـمافـرقداره.
2 اگهتووتستاومدکهملتوسبهخدایاناعتقادینداشت
غلطهولیاگهبگهملتوسبهخدااعتقادنداشتدرسته.)به
تفاوتخداوخدایانتووحرفایسقراطوملتوسدقتکن(

ملتوستوودادگاهبیپایهواســاسحــرفنمیزنهوبرای
ادعایخودشیهســریشواهدیهمبیانمیکنهودرنهایت

درخواستمجازاتمرگبرایسقراطداره.
دادگاه)نهملتوس(ازسقراطدعوتمیکنهبیادبهجایگاهو

ازخودشدفاعکنه.

نقل قول دوم: 
مخاطب:آتنیان)مردمآتن(

هیچگاهازبیدار ســاختن،پند دادنوســرزنش کردنتکتکمردمبازنمیایســتم. 1 محتوا:
کســینیستمکهبرایپولسخنبگویمیاســکوتکنم.)نهاینکهپولبراشمهمنیست، 2
منظورشاینهکهحقیقتازپولبراممهمتره(فقطحواستباشهاینکهبرایپولحرفنزنهرو

برایخودشدارهمیگهنهما.
رسالتمن=همنشینیباتهیدستانوتوانگران)همةمردم(وپرسشوپاسخ 3

 حواست باشه:رسالتبامأموریتاشتباهنشهکهجلوترمیخونیمواینکهاینرسالترو
خدابانداهایغیبیودررؤیابهشالهامکردهبااوجریانســروشمعبددلفیوایناکهجلوتر

میخونیماشتباهنشه. 
 تست تست

کدام گزینه با گفته های سقراط خطاب به مردم آتن مطابق است؟. 	21
1(رســالتسقراطهمنشینیباهمةمردماســتکهازطریقسروشمعبددلفیبهعهدةاو

گذاشتهشدهاست.
2(هدفسقراطازگشتوگذاراینبودکهیادآوریکندنبایدجسمومالوثروترابرکمال

نفسترجیحداد.
3(سقراطهیچوقتازبیدارساختن،پنددادنوحتیسرزنشکردنسوفسطائیانوتوانگرانبازنمیایستاد.
4(ازنظرسقراطبایدثروتراکنارگذاشتوبرایپولسخننگفتوبهدنبالفضیلتواخالقبود.

سقراط دربارٔه مسائل اساسی زندگی با مردم سخن می گفت بدون اینکه مردم از او درخواست کنند. سقراط می گفت 
این رسالتی است که خداوند با نداهای غیبی و در رؤیا ها برعهدٔه من نهاده است.

سقراط روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در زندگی اهمیت حیاتی دارد را بر می گزید و  درباره اش 
پرسش می کرد و با توجه به پاسخ مخاطب پرسش دیگری را مطرح می کرد به طوری که پاسخ دهنده را به 

حقیقت می رساند.

مخالفان سقراط کسانی بودند که با کمک اقسام مغالطه ها و جدل و فن سخنوری، حق را باطل و باطل را حق جلوه 
می دادند و بر شیؤه زندگی مردم تأثیر می گذاشتند.

برتری فضیلت بر ثروت / فداکاری در راه حقیقت / تحمل رنج برای آگاهی مردم
مبارزه با جهل و نادانی / احساس تواضع در برابر علم و دانایی.

به وسیلٔه سخن گفتن از خدایی جدید.

1

1

2

1

2

2

نه خدایان

5
همون جرم سقراطه.

گمراه کردن
از دین پدران برگرداندن

نه خدانه اتهام و افترا
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پــایـــه 

یازدهـم

نقل قول دوم: 
 مخاطب:آتنیان)فقطآنهاییکهدردادگاهحاضرشدند(

زمان:پسازپاسخگوییدقیقبهاتهامش
محتوا:

گروهبزرگیبهغلطسقراطرادانامیپندارنددر حالی که دانا نیست چون: 1
دلیلاحتمالی:وقتینادانیکســیراآشــکارمیکند،حاضرانگمانمیکنندآنچهآنها

نمیدانندسقراطمیداند.
دلیلقطعی:جســتوجویسقراطبرایشــناختمدعیاندانایی+جداکردنآنهااز

دانشمندانحقیقی
درحالیکهدانانیست.

نهبهاینمعنیکهچیزینمیدونهاصالًبلکهبهاینمعنیکهاونطوریکهخدامیدونه
سقراطنمیدونهیااینکهمنمقابلخداچیزینمیدونموگرنهخودمچیزهاییرومیدونم.
دانایحقیقیفقطخداســت.)یعنیفقطخداستکههمهچیزرومیتونهبشناسه.ماآدما 2
یهسریچیزهاییرومیدونیم،یهسریچیزهاییرونمیدونیمولیخداهمهچیزرومیدونه.
منظورسقراطایننیستکهشناختماانسانهاساختهوپرداختةذهنیماستپسماهیچی

معیاراینجاکمّیهنهکیفی. پس نمیدونیموخداستکهمیدونه.
بهعبارتدیگهاینطورینیســتکهشــناختخدااصلداناییهوشناختماکاراییندارهوما

هیچوقتدانانمیشیمونمیتونیمچیزیروبدونیموبشناسیم.(

سقراط:
بـاچهـرهایآراموگامهـایمتعدداسـواربهسـمتجایگاه

حرکتکرد
وبالحنیمطمئنبهاتهاماتملتوسپاسخداد.

اینپاسخهایسقراطمیشهدفاعیةسقراطدردادگاه.
1.بیانیهایفلسفیاست.

2.همةاصولزندگیسقراطرادربرمیگرفت.

 تست تست
کدام گزینه درست است؟. 220

1(ملتوسسقراطرابهاتهامفاسدکردنجوانانوبیایمانی
بهخدایانبازداشتومحاکمهنمود.

2(همةمتهمکنندگانسقراطمعتقدبودندکهسقراطبهخدا
باورنداردوبااینفکرجوانانراگمراهمیکند.

3(ملتوسچونازسوفســطائیانبودتوانســتطوریازفن
سخنوریاستفادهکندکهدادگاهازاوشاهدینخواهد.

4(دفاعیةســقراطدرپاسخبهاتهاماتملتوسدردادگاهدر
واقعبیانکنندةاصولیاستکهسقراطبرپایةآنهامیزیست.

پپااسخ:سخ:بررسی سایر گزینه ها:
ملتوسسقراطروبازداشتنکرد،مقاماتحکومتی 1 گزینة 

بازداشتومحاکمهکردنش.
اینکهســقراطبــهخداباورندارهغلطه؛ســقراط 2 گزینة 
خدایــانیونانباســتانروقبولنداشــتوازخداییجدید

سخنمیگفت.
3ملتوسبرایادعایخودششواهدیذکرکردودر گزینة 
پایانازدادگاهبرایسقراطدرخواستمجازاتمرگنمود.

پسجوابگزینة»4«میشه.

6  افترا به سقراط 
خبایناولیندفاعیههایســقراطه.دوتانقلقولازسقراط
اینجاهســتکهطبقمعمولهمةنقلقولهابایدمخاطبو

محتواشونروخوببلدباشی.
نقل قول اول: 

مخاطب: آتنیان)فقطآنهاییکهدردادگاهحاضرشدهاند(
محتوا:یادآوریافتراهاییکهازدیربازبهســقراطنســبت

دادهاند.)ملتوسهمآنهاراتکرارکرد(
 حواست باشه:افتراهاباجرمواتهامسقراطقاطینشه.

افتراهاییکهبهسقراطنسبمیدادند

1.سقراطرفتاریخالفدیندرپیشگرفته.

2.بهدنبالدستیافتنبهاسرارآسمانوزمیناست.

3.باطلراحقجلوهمیدهد.
)دقیقاًکاریکهسوفیستهاخودشونمیکردن(

4.اینکار)موردسوم(رابهدیگریمیآموزد.
)بازهمدقیقاًسوفیستهاهمینکاررومیکردن(

7

6

نه خدا

نه خدایان

جهل بسیط

دقت کن نمیگه من نمی دونم

دلیل احتمالی از مردم

حاضران

فیلسوفان
سوفیست ها

پس پاسخ به این افترای به سقراط رو کتاب نگفته.

نه جرم و اتهام
1

23

خطاب به مردم نه دادگاه

از زندگی به طور کلینه برخی از اصول
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 اما مطلبی که باید بهش دقت کنی اینه:
یهبارماتوواعتقادبهیهچیزیراجعبهاونچیزحرفمیزنیم
ویهبارتوواستداللکهراجعبهشچیزیمیگیم.اصلازنظر
وجوداینــهکهاولبهخدااعتقادپیدامیکنیموبعدبهعدالت
فوقبشــریوقدرتمعتقدمیشیم.پسرونداعتقادیباروند

استداللیاینجادومسیرمختلفن.
بااینتوضیحیکهدادمبهنظرتجملةزیردرستهیاغلطه؟

برهانسقراطدراثباتاعتقادبهخدا،
مقدمبودنلوازمیکامربهخودآنامراست.

شایداولشفکرکنیاینجملهدرستهچونسقراطازصفات
خدا،خودخدارواثباتکردهولیکدوممقدمبراونیکیه؟خدا

برصفاتش؛پساینجملهغلطه.

 تست تست
کدام گزینه دربارة اعتقاد به خدا از نظر سقراط درست است؟. 221

1(ســقراطدراستداللخوداثباتمیکندکهبهخدامعتقد
استامااســتداللیمبنیبراینکهخدایشباخداییونانیان

تفاوتداردارائهنمیکند.
2(برهانسقراطدراثباتاعتقادبهخدامقدمبودنلوازمیک

امربهخودآنامراست.
3(سقراطازیکقیاساقترانیشرطیبرایاثباتوجودخدا

استفادهکردهاست.
4(ســقراطابتداصفاتخدارااثباتمیکند.سپسبهاثبات

وجودخدامیپردازد.
پپااسخ: سخ: جوابکهمعلومهگزینةیکمیشه.توضیحشروهم

دادمکاملبراتاماچراگزینههایدیگهغلطه؟
بررسی سایر گزینه ها:

2 اعتقادبهخدامقدمبراعتقادبهلوازموجودخداست گزینة 
نهبرعکس.

3استداللسقراطقیاساستثناییمتصلاست. گزینة 
ســقراطصفاتخدارواثباتنمیکنهبلکهاونارو 4 گزینة 

پیشفرضمیگیره.
پسجوابگزینة»1«میشه.

8  خدا و مرگ
اینجــادوبــارهدوتانقلقولداریمکهدیگــهآخرینحرفای
ســقراطه.اتفاقاًهردوتاشخیلیمهمه؛همبرایکنکورهم

برایزندگی.
نقل قول اول: 

 مخاطب:حاضراندردادگاه)مردم(
علت این سخن: یادکردنازکسانیکهبههرترتیبممکن

حکممرگراازدادگاهخواهندگرفت.
محتوا:

استداللسقراطمبنیبراینکهازحکممرگدرایندادگاه 1
ترسیندارد.

اگرکسیراهدرستراپیداکردوآنراانجامدادهنبایدازهیچ
خطریبترسد.

من راه درست را پیدا کرده و آن را انجام داده ام.
منازهیچخطری)ازجملهمرگ(ترسیندارم.

رازپیامسروشمعبددلفیبهکرفونکهگفتهبودهیچکسداناترازسقراطنیست=بفهمندتاچه 3
پایهنادانیمیعنیچقدرچیزهاییهستکهنمیدونیموچیزهاییکهمیدونیمخیلیخیلیکمهستن.
هدفسروشمعبددلفیدرالهامبهکرفونازاینکهسقراطرودانادونسته=داناترینکسی 4
بهجایپافشاریوغروربهدانستههاو یعنی اســتکهمثلســقراطبدونهکههیچینمیدونه
علمودانش)مثلسوفیستها(بفهمدکهکلیچیزهستکهنمیدونهوبرهدنبالفهمیدناونا.

تست این پاراگراف رو آخر درس بزن.

7  اعتقاد به خدا 
ازاینجابهبعددیگهبحثسقراطوملتوسباالمیگیرهویهجوراییتبدیلبهمناظرهمیشه.این
قســمتبحثفقطدرموردخداست.یکیازاتهامهاییکهملتوسبهسقراطمیزداینبودکه
آقاتوخدایانروقبولنداریوازخداییجدیدحرفمیزنی.امادقتکنسقراطاینجاجواب
ایناتهامرونمیده.ســقراطاینجااثباتمیکنهکهخداروقبولداره.چطوریاثباتمیکنه؟

مناولاستداللسقراطروبراتصورتبندیمیکنمبعدمیهتوضیحکوچیکمیدم.
اگرکسیبهصفاتوآثارچیزیمعتقدباشدآنگاهبهخودآنچیزهممعتقداست.

من به صفات و آثار خدا معتقدم )علم، قدرت و عدالت فوق بشری(
پسمنبهخدامعتقدم.

نکته: ایناستداللساختارشیهقیاساستثناییمتصلهکهوضعمقدمشدهوکامالًهممعتبره.

12

نه گاهی

فلسفه به معنای اولیه

مخاطب مردمن نه قاضی و داوران دادگاه.

نه خدایان

8

اگه مرگ این نباشه چی؟

سوفسطائیان

نه به این معنی که گریز از مرگ امکان پذیره و گریز از بدی امکان پذیر نیست.
همون مردم آتن

عدم انجام مأموریت
نه خدایان

مأموریت سقراط نه رسالت

نه خدایان صفات و امور مربوط به خدا

سوفسطائیان
نه قاضی و داوران دادگانهمون مردم



فلسفهفلسفه
پایه دوازدهم
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فیلسـوفان دیرزمانی اسـت بر سـر ماهیت علیت و تبیین با هم 
اختالف نظـر دارنـد. آن هـا نظریه هایی مختلف، ذیـل برنامه های 

متافیزیکی یکسـان یا رقیب، ارائـه کرده اند. 
اغلـب فیلسـوفان فکـر می کننـد ایـن مفاهیـم بـرای تفکـر مـا 
در حـوزۀ علـم و روابـط روزمـره محوریـت دارنـد امـا برخی نیز 
اهمیـت آن هـا را منکرنـد و می گویند بهتر اسـت هرچـه زودتر 

آن هـا را کامـالً کنـار بگذاریم. 
ایـن کتـاب دربـارۀ مبانـی فلسـفی علیـت و تبییـن اسـت، اما 
به تدریـج در آن روشـن می شـود کـه اندیشـیدن بـه ایـن دو 
مفهـوم نمی توانـد به نحـوی شایسـته انجـام شـود، مگـر اینکه 

پـای قوانیـن طبیعـت نیـز بـه بحـث باز شـود.«
لذا کتاب به سه بخش تقسیم می شود: 

علیت
قوانین طبیعت

تبیین
در این کتاب شـرحی تجربه گرایانه از قوانین و علیت و شـرحی 
درکل وحدت گرا ـ قیاسی گرا از تبیین به دست داده شده است.

حاال وقتشه که وارد درس بشیم.

1  مقدمه
معموالً پاراگراف های اول درس هیچ نکتة فلســفی نداره و یه  

سری نکتة حفظی میگه که خیلی هم مهم نیستن.
این درس دیگه شاهکاره، تقریباً هیچ نکته ای نداره. برای همین 

من فقط متن رو برات باز می کنم.

 موشکافی متن

 انســان از زمانی که زبان باز می کند )اوایل کودکی( از دو 
چیز سؤال می کند:

1. چیستی اشیا = سؤال از ماهیت اشیا
2. چرایی اشیا = سؤال از علت اشیا

 سؤال های چرایی:

با بزرگ تر شدن کودک بیشتر و عمیق تر می شوند.

)یعنی انسان هرچه بیشتر می داند، مجهوالتش هم 
بیشــتر می شــود؛ یعنی بیشــتر می داند که چه 

چیز هایی را نمی داند.(
تا پایان عمر ادامه دارد.

)چون هیچ انسانی دانای کل نمیشه که علت همه  
چیز رو بدونه.(

به نظر خودت الزمه از این پاراگراف تست بذارم؟ 

نظرت هرچی هست من تست از این پاراگراف نمی ذارم  

بریم پاراگراف بعدی.

کنکور  برای فلسفه نه برای 

بحث علیت یکی از مهم ترین بحث های فلسفه است که خیلی دامنه دار و مفصله. این بحث توو خیلی 
از مسائل امروز ما تأثیر داره از فلسفه های مضاف بگیر تا بحث علوم تجربی. مثاًل یه سؤال خیلی مهم 
اینه که علیت، آزادی آدما رو محدود می کنه یا نمی کنه و کلی سؤال دیگه. می دونم که برای کنکور 
می خونی و شاید خیلی فرصت نداشته باشی کتاب غیردرسی بخونی، ولی اگه فلسفه رو دوست داری یه 
کتابی رو بهت معرفی می کنم به اسم علیت و تبیین. این کتاب رو استاتیس سیلوس نوشته و امیررضا 
صادقی ترجمه کرده و توسط نشر مرکز منتشر شده. توو معرفی این کتاب توو سایت این نثر اومده:

»سـخن علّـی و تبیینـی در زندگـی روزمـرۀ مـا، و نیـز در علـوم، چنان فراگیر اسـت کـه در باب 
اهمیتـش به سـختی می تـوان اغـراق کرد. ما علت هـا را جسـت وجو می کنیم و به دنبـال تبیین ها 
می گردیـم تـا بفهمیـم چیزهای اطرافمان چطور و چرا در وضعیت فعلی شـان هسـتند. همچنین 
علت هـا را جسـت وجو می کنیـم و به دنبـال تبیین هـا می گردیـم تا در جریـان رویدادهـا مداخله 
کنیـم. مـا به علیـت و تبیین عالقه مندیم چون اندیشـه ورز و کنشـگریم، چون موجوداتـی در دو 

سـاحت نظـر و عمل هسـتیم و نظـر و عمل بـا زنجیره هـای علّی به هـم متصل اند. 

سؤال از چرايي درمورد اشياء سؤال از 
وجودشونه كه استدالل بايد براش آورد. پاسخ سؤال از چيستي ماهيت يا تعريفه

نه همه

نه همه

هرچه شناخت نسبت به جهان بيشتر بشه، سؤاالت هم بيشتر ميشه نه كمتر.

1
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دوازدهـم

1 ممکنه از کسی بپرسیم که تو از کجا می دونی که آهن در اثر حرارت منبسط میشه. خب جوابش 
مثالً اینه که من آزمایش کردم، دیدم منبسط شد یا بگه من از فیزیک دان ها شنیدم که همة فلزها 

در اثر حرارت منبسط میشن؛ پس چون آهن هم یه فلزه در نتیجه در اثر حرارت منبسط میشه.
2 اما برخورد دیگه اینه که بپرسیم چرا و به چه علتی آهن در اثر حرارت منبسط میشه؛ یعنی چه 
فعل و انفعاالتی ایجاد میشه که طی اون حرارت دادن آهن به انبساط منجر میشه. جواب این سؤال 

دربارۀ جهان خارجه، پس مربوط به علته نه دلیل. 
یه مثال دیگه بزنم. فرض کن با گلوله زدی یکی رو ُکشتی، می برنت دادگاه، قاضی ازت می پرسه 

که چرا کشتیش. دوتا جواب میشه داد:
1 آقای قاضی من نکشتمش، خودش جریان خونش قطع شد، مرد. این میشه علت که بحث عالم واقعیته.

2 آقای قاضی، بهم می گفت خداحافظ عشقم من برم بخوابم ولی تا پنج صبح بیدار بود. این میشه 
دلیل که بحث ذهنی و استداللیه.

 تست تست
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1( انسان از ابتدای وجودش بر کرۀ خاکی به دنبال درک فلسفی از علیت بوده است.
2( وجود معلول متوقف به وجود علت است و وجود علت مستلزم وجود معلول.

3( علیت و علت و معلول مربوط به عالم واقعیت است نه ذهن.
4( انسان با سؤال »چرا؟« می کوشد از طریق استدالل رابطه های علّی را بشناسد.

پپااسخ:سخ:  چون انسان از همان ابتدای ظهور خود بر روی کرۀ خاکی به دنبال علت یابی بوده و برای 
یافتن علل پدیده ها تالش کرده. پس جواب گزینة »1« میشه.

2  رابطٔه علّیت
عزیز جون! این پاراگراف هم بیشتر مطلب حفظی داره که وابسته 
به متن کتابه؛ پس اصل کارمون اینجا موشکافی متنه ولی خب 
یه جاهایی توضیحایی الزمه که وســط موشــکافی بهت گفتم.

 موشکافی متن
 مســئلة علت و معلول: یکی از کهن ترین مســائل فلســفی

 چگونگی رابطة علت و معلول: شاید نخستین مسئله ای که فکر 
︺﹠﹩ انسان را به تفکر و اندیشه  بشــر را به خود متوجه ساخته 

وادار کرده است.
 ببین از روز اول که آدما دنبال مسئلة فلسفی علیت نبودن؛ آدما اول 
دنبال این بودن که علت هر اتفاقی رو پیدا کنن؛ مثالً چرا رعد و برق 
میشه؟ چرا بارون میاد؟ چرا زلزله میاد؟ چرا برگ درختا زرد میشه و 
هزار تا از این چراها. برای همین کتاب میگه فکر بشر رو به خودش 
مشغول کرده. آدما اون موقع ها همه ش فکرشون مشغول پیدا کردن 
علت هــای پدیده ها بوده. )دنبال علت یابی بوده و برای یافتن علل 
پدیده ها تالش کرده است: واضحه که این کار فلسفی نیست دیگه 
ما امروزه توو علوم تجربی دنبال پیدا کردن علت پدیده ها هستیم.(

 حواســت باشه: مســئلة علت و معلول رو با رابطة علت و 
معلول قاطی نکنی. مسئلة علت و معلول فلسفیه ولی رابطة علت 

و معلول فلسفی نیست. 
 بریم ســراغ تعریف علت، معلول و رابطة علیت. پس برای این 

منظور، به جدول دقت کن.
تعریف مفاهیم

علت

 چیزی اســت که به چیز دیگــر وجود می دهد. 
)یعنی تا علت نباشه اون چیز هم به وجود نمیاد.(
 این جمله یعنی نبــودن علت هم خودش علته 
برای نبودن معلول؛ یعنی اگه بپرسی چرا فالن چیز 

نیست، جوابش میشه چون علتش نیست.

معلول

 چیزی است که وجودش را از چیز دیگر می گیرد. 
)یعنــی در وجود خود نیازمند به دیگری ســت.(
 این جمله یعنی اگه علت نباشه، معلول به وجود 

نمیاد به هیچ وجه.

رابطة 
علیت

 رابطة وجود بخشی میان علت و معلول
︺﹠﹩ موضوع  پس رابطة علیت یه رابطة وجودیه 

رابطة علیت = وجود
کلمة چرا = بازتابی از درک رابطة علیت در ذهن انسان ها

)یعنی وقتی یه کســی می پرســه چرا و به دنبال 
پیــدا کردن علت یه حادثه یا یه پدیده ســت، توو 
ذهنش یه مفهــوم و یه درکی از رابطة علیت داره 
که همچین سؤالی می پرسه. اگه این مفهوم رو توو 
ذهنش نداشــت که دنبال علت چیزی نمی رفت.(

 موشــکافی متن این پاراگراف تمومه امــا کنار متن کتاب یه 
جدوله که باید اون رو برات توضیح بدم که خوب بفهمیش. این 

بحث در واقع تفاوت علت و دلیله. خوب دقت کن!
 ببین، بین عامة مردم، دو  تا کلمة علت و دلیل، معموالً مترادف و 
هم معنا به کار میرن. مردم اینا رو جای هم به کار می برن ولی این 
دو تا از نظر فلسفی با هم فرق دارن. فرقشون هم اینه که علت جنبة 
وجودشناســانه داره و دلیل جنبة معرفت شناسانه. االن یه مثال 
می زنم که کامل متوجه بشی. این جمله رو در نظر بگیر: »آهن در اثر 
حرارت منبسط می شود.« دربارۀ این گزاره دو نوع برخورد وجود داره:

نه حتماًنه كهن ترين
يعني علت يابي

روابط غيروجودي رابطٔه وجودي

عدم علت، علت است براي عدم معلوليعني موضوع رابطه وجوده

رابطٔه عليت چون وجوديه، درون وجود طرف دوم اتفاق مي افته. بقيه رابطه ها چون 
وجودي نيستن بعد از وجود طرفين رابطه برقرار مي شن.

وجود علت، علت است براي وجود معلول

كار فلسفه نيست كار علوم تجربيه

در وجودش وابسته به ديگري است.
معرفت شناسانهوجودشناسانه

يعني بين طرفين رابطه وجود داد و ستد مي شود
نه فقط كودكان

اصوالً ســاختار ذهن كودك علت ياب است و بخش اعظم تفكر كردن 
همان علت يابي است. به عبارت ديگر، يا انسان قدرت و توانايي تفكر و استدالل و يافتن علت ها و چگونگي ها را 
دارد و همين توانايي اســت كه وقتي به كار مي افتد سبب كسب علم و دانش مي شود و به ميزاني كه انسان بيشتر 
تفكر كند، دانش بيشتري به دست مي آورد. پرسش هاي كودك، صرفاً تقليد از بزرگ ترها نيست بلكه، تربيت 
بزگ ترها سبب تقويت توانايي كودك در پرسشگري مي شود؛ نه اينكه اصل پرسشگري را در او به وجود بياورد و 
ايجاد كند. سؤال از چراها و چگونگي ها در نهاد هر كودكي هست. البته ساختار جهان متناسب با اين ذهن علت ياب 

كودك هست زيرا قانون عليت بر جهان حاكم است و برخي چيزها علت برخي چيزهاي ديگرند.
2
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 توو رابطة علیت چه اتفاقی قراره برای معلول بیفته؟ قراره وجود 
پیدا کنه خب اگه وجود داشته باشه که دیگه معنی نمیده وجود 
پیدا کنه، وجود داره دیگه، پس مجبوریم شــرط دوم رو بذاریم 
کنار و بگیم توو رابطة علیــت برعکس بقیة رابطه ها طرف دوم 
نباید وجود داشته باشه پس همة روابط بعد از وجود طرفین رابطه 
شکل می گیرن )که اصطالحاً توو فلسفه می گیم این رابطه ها فرع 
بر وجود طرفین هستن؛ یعنی اصل وجود دوطرفه؛ حاال به صورت 
فرعی رابطه می تونه شکل بگیره می تونه نگیره یا می گیم قائم به 
وجود طرفین هستن یعنی قوام رابطه به وجود داشتن دو طرفه. 
اگه یکی از طرفین نباشــن دیگه رابطه ای در کار نیســت( ولی 
رابطة علیت دیگه بعد از وجود طرفین نیست، در خود طرف دوم 
رابطه ست. )یعنی از علت یه وجود بیشتر بیرون نمیاد که اون هم 
معلوله و هم رابطة علیته؛ یعنی رابطة علیت همون معلوله یا به 
عبارت دیگه رابطة علیت وقتی هست که معلول هست. معلول 

نباشه رابطة علیتی هم در کار نیست.(
 موشکافی متن

 توو موشکافی متن اینجا یه نمودار داریم که باید حواست بهش باشه.
اگر علت باشــد معلول آن هم حتمــاً خواهد بود. 

)یعنی وجود علت، علت است برای وجود معلول(
اگر علت نباشد، معلول هم نخواهد بود. )یعنی عدم 

علت، علت است برای عدم معلول(

نتیجه علت هم از جنبة وجود و هم از جنبة عدم روی 
معلول تأثیر دارد.  

 تست تست
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روابط است؟
1( یک طرف آن، خود رابطه است.

2( عمیق تر از سایر روابط است.
3( در ادامة وجود طرفین رابطه است.

4( یکی از دوطرف، نیازمند و طرف دیگر، بی نیاز است.
پپااســخ: ســخ:   نوعــی رابطه وجود دارد که نه بعد از وجود دو طرف 
رابطه، بلکه درست در خود وجود آن دو برقرار می شود؛ چنین 
رابطه ای از روابط دیگر عمیق تر اســت و به آن »رابطة علیت« 

گفته می شود.

4  منشأ پذیرش علّیت
این پاراگراف تقریباً خودش هیچی نداره ولی مقدمة پاراگراف های 
بعدیه؛ یعنی خیلی الزمه برای اینکه پاراگراف های 5 تا 8 رو خوب 
بفهمی. بحثی که کتاب می خواد ببره جلو دو تا مقدمه داره: طرح 

سؤال و مبنای پاسخگویی به سؤال
 1. مقدمة اول: طرح سؤال

ببین اولین قدم برای اینکه یه بحث فلسفی خوب بره جلو، اینه 
که سؤال رو بفهمی. سؤالی که اینجا کتاب مطرح کرده به زبون 
خودمونی اینه که مفهوم کلی علیت از کجا اومده توو ذهن ما یا 
به عبارت دیگه »انســان چگونه متوجه رابطة علیت شده و آن را 

پذیرفته است؟« 

3  تفاوت علیت با سایر روابط
رسیدیم به یکی از مهم ترین بحث های این درس که کتاب تندی ازش رد شده ولی خیلی نکته داره 

و فهمیدنش خیلی مهمه. اونم فرق رابطة علیت با بقیة رابطه هاست.
 اول بیا با هم بقیة رابطه ها رو بررسی کنیم بعد بریم سراغ رابطة علیت. ببین عزیزجون! برای اینکه 
1 وجود طرف اول یه رابطه ای بین دو تا چیز )دو نفر یا هر چی( برقرار باشه، چند تا شرط الزمه: 

3 عدم موضوع رابطه در طرف دوم 2 وجود طرف دوم 
 یه مثال بزنم که بفهمی: فرض کن بین من و تو می خواد رابطة معلم و دانش آموزی شکل بگیره که 
من به تو فلسفه درس بدم. شرط اول چیه؟ اینکه من وجود داشته باشم. شرط دوم چیه؟ اینکه تو هم 
وجود داشته باشی اما یه شرط سومی هم هست که خیلی مهمه؛ اونم اینه که موضوع رابطة ما که دانش 
فلسفه ست رو تو نداشته باشی. تو اگه فلسفه بلد باشی که دیگه چه مرضیه من بیام بهت فلسفه یاد بدم. 
حاال بیا همین سه شرط رو برای رابطة علیت بررسی کنیم. توو رابطة علیت، طرف اول علته طرف دوم 

معلوله و موضوع رابطه هم وجوده. بریم سراغ سه  تا شرطمون:
1. وجود طرف اول  وجود علت

2. وجود طرف دوم  وجود معلول
3. عدم موضوع رابطه در طرف دوم  عدم وجود معلول

 یه نگاه بنداز. انگاری شرط دوم و سوم با هم تناقض دارن. توو شرط دوم می گیم معلول باید وجود 
داشته باشه. توو شرط سوم می گیم معلول نباید وجود داشته باشه. حاال باید چیکار کنیم؟! هیچی. 

باید یکی از این شرط ها رو بذاریم کنار. خب کدوم  رو بذاریم کنار؟ اآلن بهت میگم.

استدالل عقلي محض

رابطٔه وجوب علّي و معلولياين يه بيان از قاعدهٔ  عليته

اينجا منظور مفهوم كلي عليّته نه مصداق عليت 

فطري، پيشيني و غيرتجربي
)دكارت(

)تجربه گرايان و هيوم(

)فالسفٔه مسلمان(

رابطٔه نظم )همكاري و هماهنگي(

كاركردن و دستمزد دادن

رابطٔه تعليم و تعلّم

رابطٔه جذب )نيروي جاذبه(

در همٔه اين رابطه ها، اجزا و اشيائي وجود دارند كه با هم رابطه برقرار مي كنند. اما در رابطه عليت، معلول 
وجود ندارد و علت به معلول وجود مي دهد و آن را پديد مي آورد.
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اگه یادت باشه، توو درس 8 فلسفة یازدهم تفاوت عقل گراها و تجربه گراها رو کامل برات توضیح 
دادم. اونجا گفتم که عقل گراها معتقدن که ما یه  سری مفهوم پیشینی )پیش از تجربهـ  غیر وابسته 
به تجربه( توو ذهنمون داریم و تجربه گراها هم معتقدن که ما هیچ مفهوم پیشینی نداریم و هر 
مفهومی که توو ذهنمون هست، بعد از تجربه ست و ذهن موقع تولد مثل یه لوح سفیده. اآلن با این 

دو تا مبنا می خوایم بریم سراغ اینکه علیت از کجا اومده.

کلی علیت 5  نظر دکارت دربارٔه مفهوم 
اولین فیلسوفی که می خوایم جوابش رو بررسی کنیم آقای دکارته. یادته که استاد دکارت عقل گرا 
بود؛ پس حتماً به تصورهای پیشــینی قائله. از طرفی هم که قباًل توضیح دادم تجربی بودن درک 
اصل علیت هم که منتفیه؛ پس از نظر دکارت مفهوم علیت یه مفهوم پیشینه که از اول توو ذهن 

ما آدما بوده. دیدی چقدر ساده بود نظر دکارت؟
 حواست باشه: یکی از مسئله های مهمی که فیلسوفا توو این زمینه باید بهش جواب بدن 
عالوه بر اینکه مفهوم علیت از کجا اومده توو ذهن ما، اینه که این مفهوم واقعاً توو جهان هســت 
یا نیست؛ یعنی واقعاً علیتی که بین حوادث جهان درک می کنیم، واقعیه؟ یعنی واقعاً یه امری به 
امر دیگه وجود و ضرورت میده یا ما اینجوری درک می کنیم؟ جواب دکارت اینه که واقعاً همچین 

مفهومی وجود داره. 

همین سؤال سه  تا نکتة مهم داره:
1 اینکه ما اینجا درمورد مفهوم کلی علیت داریم حرف می زنیم، 
نه درمــورد مصداق های علیت؛ یعنــی نمی خوایم بفهمیم که 
علت هــا و معلول ها کی وارد ذهن ما شــدن. بحث روی اینه که 
اصالً ما علیت رو از کجا فهمیدیم که حاال اومدیم سراغ مصداق.

2 بحث مصداق دربارۀ علیت اصالً به فلســفه ربط نداره؛ یعنی 
ما اگه بخوایم درمورد مصداق های علیت )علت یا معلول( حرف 
بزنیم، باید بریم سراغ علوم تجربی یا اگه بخوام دقیق تر بگم باید 
بریم سراغ ادراک حسی و شناخت تجربی چون ما مصداق ها رو با 

حس می شناسیم و کلی ها رو با عقل.
3 نکتــه ای که باید بهش توو جواب دادن به این ســؤال توجه 
کنیم اینه که یه جواب برای این سؤال برای همیشه منتفیه. اون 
چه جوابیه؟ اینه که این مفهوم کلی از طریق حس و تجربه برای 
ما ایجاد شــده و یه مفهوم تجربیه. بــرای این دو تا دلیل داریم:

1. اینکه گفتم حس اصالً توانایی درک مفاهیم کلی رو نداره؛ 
یعنی چی؟ یعنی حس نمی تونه مفهوم کلی انسان رو درک 
کنه. فقط مصداق های انســان رو درک می کنه؛ پس حس 
نمی تونه مفهوم کلی علت، معلول و رابطة علیت رو درک کنه. 

حس فقط مصداق علت و معلول رو درک می کنه. 
2. حس و ادراک حسی مصداق رابطة علیت رو هم نمی تونه 
درک کنه. اصالً حس نمی تونه هیچ رابطه ای رو درک کنه. 

یه مثال بزنم شاید منظورم رو متوجه بشی.

مثال فـرض کـن من و تو نشسـتیم کنار هم. مـن دارم از روی 

کتـاب فلسـفه بـرات می خونم و بهـت درس میدم. یه کسـی از 
بیـرون میـاد مـا رو می بینـه. بـا ادراک حسـیش درک می کنـه 
کـه مـن معلـم تـوام؟ معلومه کـه نه! ادراک حسـیش مـن و تو 
رو می بینـه، کتـاب رو می بینـه. می بینـه کـه مـن دارم از روی 
متـن می خونـم و تو گـوش میـدی و یادداشـت برداری می کنی. 
بعـد تـوو ذهنـش از روی ایـن داده های حسـی میگه کـه رابطة 
معلـم و دانش آمـوزی بیـن من و تـو برقراره؛ پس ادراک حسـی 
اصـاًل »رابطـه« رو درک نمی کنـه. رابطـة علیـت هـم بـا ادراک 
حسـی درک نمیشـه. ادراک حسـی فقـط مصداق هـای علت و 
مصداق هـای معلـول رو درک می کنه. بـدون اینکه بفهمه کدوم 
علتـه کدوم معلـول؛ یعنی وقتی باد میاد و بـرگا می ریزه، ادراک 
حسـی نمیگه که باد علتـه و ریختن برگا معلوله. ادراک حسـی 

فقـط میگـه باد اومـد بعدش بـرگا ریخت.

 حواســت باشــه: این مطلبی که گفتم بین همة فیلسوفا 
مشترکه؛ عقل گرا، مسلمان و نامسلمان هم نداره. 

 2. مقدمة دوم: مبنای پاسخگویی به سؤال

حـاال که سـؤال رو خوب فهمیدی، وقتشـه کـه بفهمی چطوری 
می خـوای به این سـؤال جواب بـدی. منظـورم از چطوری یعنی 

با چـه مبنایی.

تجربي نيست
ذاتي و مادرزادي

اصوالً حس توانايي درك رابطه ها رو نداره

پس واقعاً رابطه اي در كار نيست. ذهن اين رابطه رو خودش مي سازه

پيشيني

تجربي نيست
اينكه چي علت چيه.

حس توانايي درك رابطه ها رو نداره
از توالي مي فهمه كه همچين رابطه اي واقعاً هست 

در ذهن

پس رابطه واقعاً بين اين دوتا هست

امور مادي

حس رابطه نمي فهمه

مفهوم كلي علّيت
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