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 تعریف منطق و فایده آن و ارتباط آن با علوم دیگر
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 ذکر دو حیطه اصلی منطق

استدالل                                                        

تصور                                                                      

 تقسیم دانش بشری به دو حیطه کلی 

تصدیق                                                                     

                                 *********************************************  

 اهداف جزئی : بعد از پایان درس فراگیر باید بتواند :

علم منطق را تعریف کند . -1  

کار منطقیون رابررسی کند . -2  

فواید دانستن تعریف مغالطه و انواع مغالطات را بفهمد . -3  

علت نیاز داشتن به علم منطق را درک کند . -4  

نه نظری .بداند که منطق علمی است کامال کاربردی و عملی  -5  

دو حیطه اصلی منطق را تعریف کند و مثال بزند . -6  

دو حیطه دانش بشری را بداند و مثال بزند . -7  

 

 

 

 



اندیشه است .خطای علمی که در پی جلوگیری از تعریف منطق :    

 کار منطقیون

دهند .با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته بندی آنها ، راه های جلوگیری از آنها را نشان  -1  

آنها قواعدی را که باید رعایت کنیم تا دچار خطای فکری ) مغالطه ( نشویم را مشخص کرده اند . -2  

 فوائد دانستن تعریف مغالطه و انواع مغالطات 

ان هم همان طور که پزشک انواع بیماریها را باید بشناسد تا روشهای پیشگیری و درمان آن را بیان کند منطق د

اری هایی زیرا مغالطات مانند بیم ندکه بی شمارند باشباید مغالطه را بشناسد تا قادر به تشخیص خطاهای ذهن 

 هستند که باید از دچار شدن به آن برحذر بود .

  ر تفکر توسط منطق دانان ابداع شده است ؟قواعد حاکم ب

ورت ذهن انسان به صورت طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد ، منطق دانان این قواعد را کشف کرده اند و به ص

 علم منطق در اختیار ما قرار داده اند .

م ؟منطقی رفتار می کند پس چرا ما به علم منطق نیازمندی ،زمانی که ذهن انسان به طور طبیعی  

 ذهن انسان همواره در معرض لغزش قرار دارد و معموال در استدالل های پیچیده با تعریف دقیق اصطالحات خاص

ریع تر و دچار اشتباه می شود پس با بکارگیری علم منطق که به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن می پردازد ، س

 دقیق تر می توان عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد .

ا آموختن منطق کافی است ؟آی  

چرخه منطق علمی کاربردی است که تبحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد ، آموختن منطق مانند آموختن دو

وچرخه سواری است که باید به صورت عملی فرا گرفته شود و خواندن دستورالعمل های نظری فرد را تبدیل به د

 سوار ماهر نمی کند .

یین می شود ؟بسایر علوم چگونه ترابطه منطق با   

ه دانش منطق ابزاری در خدمت سایر علوم و دانشهاست . منطق همچون سیستم های کنترلی یک خودرو است ک

عث میزان بنزین ، حرکت و گرمای موتور را به ما نشان می دهند و در مقابل مشکالت به ما هشدار می دهند اما با

 حرکت خودرو نمی شوند .



ق به شاقول بنایی چه دلیلی دارد ؟تشبیه منط  

پدید  باعثمنطق هم شاقول ابزاری در بنایی است که برای تراز کردن دیوار استفاده می شود پس به کارگیری 

ه کرد .آجرها و مواد الزم برای ساختن این بنا را باید از علوم دیگر تهیبنای فکری مستحکمی می شود . اما  آمدن  

به کار می رود ؟      فلسفیتنها برای ارزیابی اندیشه های  آیا دانش منطق   

م خیر ، هر یک از ما در سراسر زندگی خود به آن نیازمندیم زیرا می خواهیم درست فکر کنیم و درست تصمی

آن سرو کار  گیری کنیم پس استدالل آوری و تعریف کردن صحیح ، اموری نیستند که تنها در محیط تحصیلی با

ین امور بخشی از سخنان روزانه ما را تشکیل می دهند .داشته باشیم ا  

 در زمان قدیم بیشتر به علم منطق نیازمند بوده ایم یا زمان جدید ؟

ه شیوه امروزه با فراگیر شدن رسانه ها و حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط بیش از پیش نیازمند علمی هستیم ک

هد .های جلوگیری از خطای اندیشه را به ما آموزش د  

                              *********************************************  

 

تصور                                                                                     

 دانش بشری به دو حیطه کلی تقسیم می شود 

تصدیق                                                                                     

 

ا ارتباط یمانند درک ما از سیمرغ ، درخت ، مثلث قائم الزاویه . در این حالت به واقعیت داشتن یا نداشتن تصور : 

هن می آوریم .این تصویر با سایر امور، کاری نداریم و تنها همان تصور را به ذ  

می  در تصدیقات حکم و قضاوت وجود دارد و در آنها اوصافی را به چیزی نسبت می دهیم یا از آن سلبتصدیق : 

 کنیم .

تعریف              کشف تصور مجهول                     از تصور معلوم             

کشف تصدیق مجهول                 استدالل     از تصدیق معلوم                

: تعریف و استدالل "دو حیطه اصلی منطق"  

کنیم . در آن روش صحیح تعریف کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا از تعریف اشتباه پرهیزتعریف :   



پرهیز  در آن روش صحیح استدالل کردن بیان می شود که به ما کمک می کند تا از استدالل اشتباهاستدالل : 

 کنیم .

 

با آرزوی موفقیت برای شما همکاران گرامی . زهره حیدری دبیر شاهین شهر اصفهان                                  

 

 


