
در قالب چهار ،    یمنطق   ف یتعر  یو روش ها  ف یتعر  ازیاصطالحات مورد ن  مباحثِ،  در چاپ قدیم    : مهم  تذکر  

 درس زیر بیان شده است : 

 و اقسام آن  اتیکل 6درس 

 آن  گرید مات یو تقس اتیسلسله ترتّب کلّ 7درس 

 ف یتعر 8درس 

 و قواعد آن م یتقس  ف،یاقسام تعر 9درس 

 

 ولی در ویرایش جدید همین مباحث خالصه تر شده و در قالب دو درس زیر ارائه گردیده است : 

 تعریف  6درس 

 الگوی منطقی و روش ارائه تعریف  7درس 

به آدرس   ،  در حل تمرینات ، پرسش ها و خودآزمایی های چاپ قدیم مطرح می شود و در کنار هر پرسش  لذا  

 در ویرایش جدید هم اشاره می شود. ، همان پرسش 

بیان    9همچنین اگر پرسش جدیدی در ویرایش جدید بود که در چاپ قدیم مطرح نشده بود ، در انتهای درس  

 می گردد. 

 

 قى در تعریف تصورات مجهول چیست؟ . رسالت منط 1

 ( 1، پرسش  ارزیابی پایانی  ، 6ویرایش جدید درس  )

  ح ی روش صح که همان    رسالت منطقى تنها تبیین روش صحیح جستجوى پاسخِ پرسش چیستى است

 می باشد.  تعریف

 

 . غرض از تعریف چیست؟ 2

 ( 2، پرسش  ارزیابی پایانی  ، 6ویرایش جدید درس  )

 : تعریفمقصود اصلى در 

 الف( ارائه تصورى واضح و صحیح از معرَّف؛ 

 ب( جدا کردن معرَّف از غیر آن به صورت تام و کامل. 



 

به    3 پاسخ  کنید روش  بیان  باره مجهوالت،  انسان در  اساسى  بندى سؤال هاى  به طبقه  توجه  با   .

 کدام پرسش در بحث تعریف داده مى شود؟ 

 ( 3پرسش   ، ارزیابی پایانی ، 6)ویرایش جدید درس  

 منطقیون مهم ترین پرسش هاى انسان را در سه قسمِ اساسى طبقه بندى کرده اند: 

 ، که با کلمه استفهامى چیست؟ )ما( طرح مى شود؛  . پرسش از چیستى اشیا 1

 . پرسش از هستى اشیا، که با کلمه استفهامى آیا؟ )هل( بیان مى شود؛ 2

 ( طرح مى شود. مَکلمه استفهامى چرا؟ )لِ. پرسش از چرایى و عّلت اشیا، که با  3

 ، منطقى جستجوى پاسخ پرسش چیستى )ما( را برعهده دارد. 

 

 چیست؟   [قواعد منطقى صرفاً جنبه صورى دارند]. مقصود از این جمله:  4

،    )صورت استدالل(  در علم منطق در بخش تصورات بطور کامل و در قسمت اولِ بخشِ تصدیقات

به    قوانینِ استدالل  تِظاهر و صورمربوط  و  نظر    ،   تعریف  از  استدالل  و  تعریف  تا  گردند  مطرح می 

بودنِ  صحیح  درباره  مطلبی  مباحث  این  در  و  باشد  صحیح  یکدیگر  کنار  آن  چینش  و  قضایا  ظاهر 

ا ، به میان نمی آید. بلکه مباحث صحتِ ماده ی قضایا و مقدمات در مواد و مصالح قضایتعریف از نظر  

 خمس مطرح می شود. بخش صناعات 

صوری دارند و از نظر    ی  تعریف جنبه   منطقیِ  به همین خاطر در مبحث تعریف می گوییم ، قواعدِ

 باطن و ماده ی قضایا.  از نظر قضایا  ، خطاسنجی می کنند نه و صورتِ ظاهر

 

 . چرا باید نسبت معرِّف و معرَّف مساوى باشد؟  5

 ( 4، ارزیابی پایانی ، پرسش   6)ویرایش جدید درس  

 .  هرچه که مصداق معرِّف است مصداقِ معرَّف هم باشددر تعریف ، 

 . خواهد بودمانع اغیار نداشته باشیم ،   تعریف به اعمزیرا هرگاه 

 نخواهد بود.  جامع افراد،  می داشته باش   تعریف به اخصو اگر 

با  اگر مفهوم معرِّف مباینو   باشد   یا أعم و أخص من وجه  در این صورت تعریف نه جامع ،    معرَّف 

 . است و نه مانع

 

 

 



 . چرا باید تعریف دورى نباشد؟  6

 ( 5، ارزیابی پایانی ، پرسش  6)ویرایش جدید درس  

تعریف دورى عبارت است از: تعریفى که در آن اوالً معرِّف خود، احتیاج به تعریف دارد و ثانیاً در  

 تعریف معرِّف ازمعرَّف استفاده مى شود. 

 :   مانند اینکه در تعریف جسم گفته شود

 جوهرى که داراى ابعاد سه گانه است   •

 و ابعاد سه گانه را به امتداد جوهر جسمانى تعریف کنند.   •

 باشد متوقف ابعاد سه گانه بر فهم حقیقت جسم فهم حقیقت یعنى 

 توقف داشته باشد  جسم بر فهم معنا وحقیقت  ابعاد سه گانهو فهم 

و البته    معلوم باشدباید  ،  شود  مفهوم جسم قبل از این که معلوم  الزمه چنین تعریفى آن است که  

 است.این امرى نادرست 

 

 . برخى از عوامل ابهام در یك تعریف را توضیح دهید.  7

 برخى از عوامل ابهام در یك تعریف عبارتند از: 

 . تعریف به مفهومى که از نظر وضوح و روشنى مساوى معرَّف استالف( 

 . ب( تعریف با مفهومى مبهم تر از معرَّف

 .ج( به کار بردن مفاهیم غیر دقیق که قابلیت تفسیرهاى متعدد دارد 

 بکار بردن الفاظ مهمل که معناى محصّلى ندارد.  (د

از، کنایه( بدون قرینه وافى در مورد  مشترك لفظى ، استعاره، مج)استفاده از الفاظ مشترك  (  ه  

 معناى مورد نظر. 

 . بکارگیرى الفاظ پیچیده و مهجور( و

 

 . برخى از خطاهاى رایج در تعریف را بنویسید.  8

 برخى از خطاهاى رایج در تعریف عبارتند از:

 . خطاى این از آن، پس این همان.  1

 . خطاى کنه و وجه.  2

 چیستى. . خطاى هستى به جاى  3

 

 



 

 . چرا باید معرِّف، مغایرت مفهومى با معرَّف داشته باشد؟  9

 ( 6، ارزیابی پایانی ، پرسش  6)ویرایش جدید درس  

و از نظر مفهوم    می شودلفظى    تنها تفاوت  معرِّفو    معرَّف  تفاوت  زیرا در صورت تساوی مفهومی ،

یکدیگر گردند  عین  منطقى    می  حقیقى  تعریف  این  است،  بشر  بگوییم:  انسان  تعریف  در  اگر  مثالً  ؛ 

 نیست، بلکه صرفاً تعریفى لفظى و لغوى بوده که مربوط به علم لغت است. 

 

 اللفظ به معناى......... است.  ماى شارحة  .  1
 الف( پرسش از چیستى.  

 ب( تعریف اسمى. 

   ج( بیان معناى لغوى.

 مى و معناى لغوى.د( تعریف اس

  ان ی ب   ]ماهو؟ )آن چیست؟([  آنچه در جواب سؤال   استفاده شود و    یلغو  یاز معنا  در تعریف  هر گاه 

معنا  « یلفظ   فی»تعر  شود یم از  مانند سؤال  دارد؛  گفته    غضنفر که در جواب آن  یلغو  ینام  اسد   ،

  ؟ هو اسد  غضنفرُما ال«««   .شودیم

 

 ........ است. . شارحة االسم به معناى  2

 ب( تعریف حقیقى.         الف( تعریف.

 د( بیان معناى لغوى.       ج( تحلیل مفهومى.

 

لفظ سؤال    یشارحه )که با آن از شرح معنا  یلفظ دانسته شود و با ما  كی  ی اجمال  یهر گاه معنا

»شرح    ای   «یاسم  فیتعر »  دیآیآن سؤال شود، آنچه در جواب م  تی و ماه   یلی تفص  ی( از معناشودیم

 ق« الناط وانی : »الح شودیمانند: »االنسان ما هو؟ « که در جواب گفته م شود یم  دهی االسم« نام 

 :  تفاوت که ن یاست با ا  یاسم فیهمان تعر  تعریف حقیقى

  دهی نام  « یاسم  ف ی»تعرشود، پاسخ آن    ده ی آن پرس   تی از ماه   شیء ، اگر قبل از علم به اصل وجود   

 شارحه نام دارد.   ی استعمال شده ما  یو »ما«   شودیم

 ابو آنچه در جو  هی قی حق  ی، ما  آن با »ما هو« سؤال شود  تی از ماه   ،  ء یاگر پس از علم به وجود ش

 نام دارد؛ «یق ی حق فی»تعر  دیآیسؤال م  نیاز ا



 

مفهومى)  یذهن  لی تحل  است    (تحلیل  تحلعبارت  و    اتی ذات  ل ی تحص  یبرا   یکل  یمعان   ل ی از:  )جنس 

به »جسم    وانی ح  لیناطق« و تحل   وانی انسان به »ح   لی )عرض عام و خاص( مانند تحل   اتی فصل( و عرض 

اول  یِنام به  برسد  تا  متحرك«  ترک  یاتیحساسِ  مبا  ایو    بی که  و  مثل    ینتیمشارکت  نباشد؛  آن  در 

 . ستا  یعقل لیتحل  ،یذهن ل یتحل  گر یجوهر. نام د

 خواهد بود.پاسخ صحیح است و  شارحه[ الما پس تحلیل مفهومی همان جواب از ]

 

 . دقیق ترین تعبیر در بیان شرایط منطقى تعریف کدام یك از موارد ذیل است؟  3

 الف( معرِّف باید جامع افراد باشد.  

 ب( معرِّف باید مساوى معرَّف باشد. 

 ج( معرِّف باید مانع اغیار باشد.  

 د( معرِّف نباید مباین معرَّف باشد. 

 

 تعریف به......... . حیوان تخم گذار به پرنده . تعریف  4

 ب( اخص است.       الف( اعم است. 

 د( جامع و مانع نیست.     ج( مانع نیست. 

 

پرندگان   هایگونه  ی  همهاعم و اخص مطلق است. زیرا  رابطه ی پرنده و تخم گذار بودن رابطه  

   ان مانند ماهی ها و الك پشتها ، پرنده نیستند.تخم گذارولی بعضی  .گذارندیتخم م

    الف صحیح است.  در اینصورت پاسخ صحیح ، گزینه

  

 

 قبل از علم به هستى مى کند، چه مى نامند؟ . ماى استفهامیه را، که سؤال از حقیقت شى ء  5

 الف( ماى شرح اللفظ. 

 ب( ماى حقیقیه. 

   ج( ماى شرح االسم.

 د( ماى شرح اللفظ و شرح االسم. 

 همین خودآزمایی آمد.  2و  1توضیح در سوال 

 



 

 کدامیك از شرایط تعریف رعایت نشده است؟  [جهتى که پایین نیست]به  [جهت باال]. در تعریف  6

 ( 1، پرسش  2 میانی، ارزیابی  6)ویرایش جدید درس  

 الف( تعریف دورى است. 

 ب( تعریف مغایرت مفهومى با معرَّف ندارد. 

  ج( تعریف از نظر وضوح مساوى معرَّف است. 

 د( تعریف فوق کامالً صحیح است. 

 

داراى    [ ،بعد از پیامبر باشد  ، مسلمانى که قائل به امامت بالفصل امام على  ] به    [ شیعه]. تعریف    7

 چه اشکالى است؟ 

 ب( اخص است.       الف( دورى است.  

 د( اخفى است.         ج( اعم است.

هستند  قائل به امامت بالفصل امام على ، بعد از پیامبر  در این تعریف بعضی فرق غیر از شیعه ، که  

 وارد می شوند. پس تعریف مانع اغیار نیست و تعریف به أعم است. 

 

 . تعریف به اعم ...... . 8

 ( 3، پرسش  2 میانی، ارزیابی  6)ویرایش جدید درس  

        الف( مانع نیست.

 ب( جامع نیست. 

  ج( شامل هیچ فردى از افراد معرَّف نمى شود. 

 د( اخفى است. 

 

 . تعریف به اخص........... .  9

 ( 4، پرسش   2 میانی، ارزیابی  6)ویرایش جدید درس  

 الف( مانع نیست.  

 ب( جامع نیست. 

 ج( اظهر نیست.  

 د( هیچ فردى ازافراد معرَّف را دربرنمى گیرد.

 



 

 باید برقرار باشد؟  اربع )چهارگانه(. بین معرِّف و معرَّف چه نسبتى از نسب  10

 ( 2، پرسش  2 میانی، ارزیابی  6)ویرایش جدید درس  

 ب( تساوى.      الف( تباین.  

 د( عموم وخصوص مطلق.     ج( عموم وخصوص من وجه.  

 

ا  11 تر  مأنوس  لفظى  به  را  اى  واژه  هر  ها  نامه  لغت  در  که  این  کنند.  معنا  آن  دهنده    ز  نشان   ،

 رعایتِ کدام شرط از شرایط تعریف است؟ 

 الف( تعریف نباید به اعم باشد.  

 ب( تعریف نباید به اخص باشد. 

   ج( تعریف نباید به اخفى باشد.

 د( تعریف نباید دورى باشد.

 

  یفیچگونه تعر ،  موضوع دارد«    ك یاست که اختصاص به    یی، »عرض خاص کّل  یبه نظر منطق .    12

 است؟ 

 ب( مانع.       الف( تعریف به اخص.

 د( نه جامع و نه مانع.       ج( تعریف به اعم.

 

خارج از حقیقت شى ء و در عین حال    است که  یعرضى خاص )خاصه( ، مفهومى کلاول :  تعریف  

 مختص به آن است. 

و نسبت به است که اختصاص به نوع یا جنس دارد    یخاص مفهومى کل  یتعریف کاربردى : عرض

 آن ، یا مساوى و یا اخص است. 

از   تر  اضافه  قیدی  تعریف  دو  هر  پرسش  ف یتعردر  در  تعریف    موجود  پس  دارد  در وجود  موجود 

 ، تعریف به أعم است و مانع اغیار نیست و شامل ذاتیات هم می شود.  پرسش

 :  الجوهر النضید تعریف عالمه حلی در کتاب

للعرضی   قسمان  و  هذان  أفرادها  ببعض  اختص  أو  شملها  سواء  واحدة  بحقیقة  یختص  أن  إما  هو  و 

ن ال یختص بحقیقة  و هو کلی مقول على ما تحت حقیقة واحدة فقط قوال عرضیا و إما أ  یسمى الخاصة

 واحدة بل یوجد فیها و فی غیرها و هو العرض العام. 

 



 . تعریف حقیقى آن است که........ .  13

 الف( شامل دور و شرح االسم نباشد.  

 ب( کنه امور و چگونگى تحوالت را بشناسد. 

   ج( ماهیت و حقیقت چیزى را بیان کند.

 د( مرکب از جنس و فصل باشد. 

 

 مباین تعریفى است: . تعریف به  14

 ب( جامع و مانع.       الف( مانع.  

 د( جامع.       ج( نه جامع و نه مانع.

 

 . ماى حقیقیه سؤال از چیست؟  15

   ب( ماهیت شى ء.     الف( وجود شى ء. 

 د( علت شى ء.      ج( اوصاف شى ء.  

 

 . کدام گزینه در تعریف نوع تعریف به اعم است؟  16

 شامل افراد مّتفق الحقیقه مى شود. الف( کّلى ذاتى که 

 ب( کّلى عرضى که شامل افراد مّتفق الحقیقه مى شود. 

 ج( کلّى ذاتى که شامل افراد مّتفق الحقیقه مى شود و در جواب چیستى مى آید. 

 کّلى عرضى که شامل افراد مّتفق الحقیقه مى شود و در جواب چیستى مى آید.  (د

 

با هم موازى باشند ]بگوییم:    [ ذوزنقه].اگر در تعریف    17 [  شکل چهار ضلعى که فقط دو ضلع آن 

 چگونه تعریفى است؟ 

 ب( تعریف به اخص.         الف(تعریف به اعم.

 د( تعریف به مساوى.      ج( تعریف به مباین.  

 

  و ذوزنقه  هیقائم الزاو   ذوزنقه،    نی الساق  یذوزنقه متساواست و شامل    جامع افرادزیرا این تعریف  

 و دیگر اشکال را خارج می کند.   استمانع اغیار  و  می شود مختلف االضالع

 

 



 

 . هر تعریفى مرکب از چیست؟  18

 ( 2، پرسش  1 میانی، ارزیابی  6)ویرایش جدید درس  

 ب( تصورات.      الف( تصدیقات. 

 معلوم. د( تصورات و تصدیقات        ج( تصورات معلوم.

 

 . تصورى که مجهول بوده و با تصورات معلوم شناخته مى شود، چه نام دارد؟  19

 ( 1، پرسش  1 میانی، ارزیابی  6)ویرایش جدید درس  

   ب( معرَّف.      الف( معرِّف.  

 د( بدیهى.        ج( نتیجه. 

 

 ، چگونه تعریفى است؟ [ عنصرى است شبیه نفس انسان ]به:  [آتش]. تعریف   20

 ب( تعریف به اخص.       الف( تعریف به اعم.  

 د( تعریف به اخفى.      ج( تعریف به دور.  

 

 

 

 

 . آیا همواره تعریف براى شناساندن معرَّف و کشف مجهول به کار مى رود؟  1

برخوردار است.   »تعریف « نه تنها در علوم بلکه در زندگى روزمره انسان ها نیز از اهمیت خاصى

 آنها از امور مورد بحث دارد.   بسیارى از مشاجرات و اختالفات انسان ها با یکدیگر ریشه در سوء فهم

، که اگر نخست موضوع بحث را به    کنند  چه بسا دو طرف بر سر موضوعى به نزاع برخیزند و جدال

یا پیش  کردندی  روشنى تعریف م  شد موضوع نزاع  ی  سبب مآمد و یا دست کم    نمى ، چنین نزاعى 

ف اساسى آنها از دو دیدگاه و یا حتى از دو سلیقه شخصى  الاخت  تغییر کند و هر دو طرف دریابند که

 . برخاسته است

 

 

 



 . به لحاظ ساختارى معرِّف به صورت مرکب تام بیان مى شود یا به صورت مرکب ناقص؟  2

لفظ  تام  )ما    یمرکب  باشد  روا  برآن سکوت  که  علللم  صحیاست  السکوت    ندهیگو  یعنی(،  هی تکلم 

ب کامل  را  چ  انی مطلب  و  دارد  سکوت  حق  و  باق  یزی کرده  مطلب  انتظار    یاز  در  شنونده  تا  نمانده 

 .مانند : زید آمد گرددیاو م  ری دستگ یدی مطلب مف زی مقدار اکتفا شود ن نی باشد و اگر به هم دنشی شن

لفظ ناقص  معنا  ی مرکب  که  شن   شی است  انتظار  در  را  شنونده  و  نباشد  مطلب    هیبق  دنی تمام 

 د یروا نباشد، مثل: کتاب ز ندهیگو یو سکوت بر آن برا   گذاردیم

 . مرکب ناقص بیاوریمنباید در تعریف  پس روشن است که 

 

 . چرا بحث تعریف و روش درست آن داراى اهمیت ویژه اى است؟ 3

بسیارى از    امروزه  و  بر روى مفاهیم و تصورات است، یکى از مهمترین عملهاى ذهن    تعریفچون  

تصورى روشن و مشخص از    دانشمندان علوم دریافته اند که پیش از ورود به مسائل هر دانشى، ارائه

اجتناب امرى  بحث،  مورد  است  موضوعات  تعریف    ناپذیر  درست  روش  لذا  دارد.  اهمیت  ،  بسیاری 

با یك سلسله    ،  ق الیاضیات، فلسفه، علوم تجربى و اخ، به خصوص دانشهایى چون ر  بیشتر علوم   اکنون 

و درصورتی که این    ویندی گم  شوند که به آنها اصطالحاً »مبادى تصورى « آن علم ی  تعاریف آغاز م 

 مبادی تصوری بیان نشوند ، چیزی از آن علم ، عاید نخواهد شد. 

 

 . اقسام دور کدام است؟ مالك استحاله دور چیست؟  4

 : یمع ری دور غ  .1

   ، می باشد بر خودش ء یتقدم ش  ایبر خودش   ء یتوقف ش

 : دو شرط دارد  یمع  ریغدور به تعریف 

 معرِّف، خود، احتیاج به تعریف دارد   اوالً:

   شود.ی و ثانیاً: در تعریف معرّف از معرَّف استفاده م 

 :   دور به دو صورت قابل تصوّر استاین 

 ( دور مصرَّح )صریح و بدون واسطه دور  الف( 

  ( دور مضمر )واسطه  غیر صریح و بادور ب (   

 

مع.  2 لبن  ای«  ی »دور  دور:    « ی»دور  نوع  ن  این  محال  تنها  ن   ستی نه  واقع    مانند   .شودی  م  ز ی بلکه 

 . گر یکدی« بر  ن یی »باال« و »پا فِیتوقف فهم دو امر متضا 

 



یکی بر   توقفاین است که  محال بودنش است و شرطدوری که محال است رخ دهد ، دور غیر معی 

  اگر الف علت تامه ب باشد و ب هم علت تامه الف باشد  یعنی.  باشد  تامه  تی عل به صورت    دیبا  دیگری ،

  نکهیا ی عن یدور  رای دارد. ز ن ی ضی برگشت به اجتماع نق ورد  گر، ید ان ی داده است. به ب یدور محال رو ،

باشد    یموجود خودش  معلول  برا   ایمعلول  و  باشد.  خودش  علت  علت    یز یچ  نکهی ا   یعلت  علت 

خودش باشد تا علت علت خودش بشود. و   ،  اوردی نرا بوجود بآعلتش    هکن ی قبل از ا   دیخودش باشد، با

الش   ستی ن   یزی چ   نیا  تقدم  ن  ن یا   یعن ینفسه.    یعل  ء ی جز  هم  و  ا ستی موجود هم هست  و  همان    نی . 

 است. اتی هیو اساس تمام بد اتی االول   یاست که اول  نی ضی اجتماع نق

 

. آیا غیر از قواعد و ضوابطِ منطقى تعریف، حکیمان مسلمان، اصول منطقى و فلسفى تعریف را    5

 توضیح دهید.  به صورت قانون ها و قواعدى کّلى بیان کرده اند؟

نخواهد کرد و    موفق،   ابى به تعریف درستتیدس صرف آگاهى از ضوابط منطقى تعریف ، ما را در  

امرى ضرورى نیز،  تحقق آن ضوابط  براى  عینى  الگوى  بر  منط  .است  داشتن  اشراف کامل  با  قدانان 

اند که فهم آن متوقف بر آ گاهى از مبحث    هکرد ، ارائه عنوان الگوى تعریف این مهم، دستگاهى را به

 به حد و تعریف به رسم می شود.   و در نهایت منجر به تعریف کّلیات خمس است

 

 ، مغالطاتى را در باب تعریف شناسایى کرد و نشان داد؟  . آیا مى توان به طور مشخص 6

 شود.  مى فقدان هر یك از ضوابط منطقى در باب تعریف موجب خطا و مغالطه در تعریف

 برخى از خطاهاى رایج در تعریف عبارت است از: 

و تعریف   «شود می  . تعریف دورى؛ مانند: »تعریف زمان به چیزى که با ساعت اندازه گیرى  1

اندازه براى  ابزارى  به  یا  ساعت   » زمان  مردى    گیرى  جوان  گفتند:  را  گفت   »عارفى  چیست؟ 

 ترك کامجویى؛ گفتند: کامجویى کدام است؟ گفت: ترك جوان مردى .« 

 به حیوان هنرمند.  . تعریف به اخص؛ مانند: تعریف انسان2

 . تعریف به اعم؛ مانند: تعریف دایره به شکلى که محیط آن منحنى است. 3

 . تعریف به مباین؛ مانند: تعریف انسان به عنصر گران قیمت.4

 . تعریف به مفهوم مبهم؛ مانند: تعریف خدا به اسطقسّ فوق اسطقسّات.5

 . تعریف به مترادف؛ مانند: تعریف انسان به بشر. 6

را که از    دهد که در تعریف، چیزىی  این از آن، پس این همان ؛ این خطا در جایى رخ م  .7

یا ماده    مبدأ یا ماده اى به وجود آمده است، بدون در نظر گرفتن هویت فعلى آن، عین مبدأ 

 اش معرفى کنند.  



دچار  ،  »انسان همان میمون بى مو است«   اگر کسى بر اساس فرضیه باطل داروین بگوید:الًمث 

بود باز هم ی  است، زیرا اگر فرضیه داروین درست م   مغالطه »این از آن، پس این همان « شده

 شد. می انسان عین میمون ن

وجه8 و  »کنه  خطاى  م   «.  رخ  هنگامى  اشتباه  این  شی  ؛  یك  حقیقى  هویت  که   در   ئ یدهد 

جز    نیست  خ چیزىبعدى از ابعاد آن خالصه شود؛ مانند اینکه در تعریف تاریخ گفته شود: »تاری

 جوالن گاه تحوالت اقتصادى یا تنازعات طبقاتى .« 

آن    هستى  است، فقط  ئی. هستى به جاى چیستى؛ اگر در تعریف، که متکفل بیان چیستى ش9

عینى است    واقعیت   ذکر شود چنین خطایى رخ داده است. مثاً در تعریف ماده گفته شود: »ماده،

 . که در خارج ذهن تحقق دارد

 .... و 
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