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 «به نام خدا»                                                            

 «رازوی اندیشهمنطق ت»درس اول                                            

 آشنایی با چند مفهوم در کتاب های فلسفی و منطقی 

 منطق: قواعد و ضوابط حاکم بر دنیای تفکر-2نطق: تفکر              -1

 علم منطق: تشریح عملکرد ذهن را در فرآیند طبیعی تفکر با کشف و دسته بندی قواعد تفکر -3

 شیم.کر باست تا از این طریق قادر به تشخیص خطاهای فتذکر:تأکید منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن ا

 ، گاه خطاعی اندیشهیند طبیاندیشد، اما در فرآ پس تفکر کار طبیعی ذهن انسان است و ما چه بخواهیم چه نخواهیم ذهن می

 ود.شگفته می سفسطه»یا « مغالطه»دهد به خطای فکرکه ممکن است عمدی یا غیر عمدی باشد، به طور عامرخ می 

 نام دارد.« علم منطق»علمی که در پی جلو گیری از خطای اندیشه است

 نقش  علم منطق در جلوگیری از خطای ذهن:

غزش و لوان عوامل تر میپردازد، سریع تر و دقیق تبا بکار گیری علم منطق که به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن می-1

 خطای ذهن را تشخیص داد.

آن برای  از قواعد کار گیریبتوان به مهارت بیشتر در است بنابر این با ممارست و تمرین در آن می« کاربردی»منطق علم -2

 جلو گیری از خطای فکر رسید.

ک خود رو یگرمای  در خدمت سایر علوم است مانند سیستم کنترل میزان سوخت، سرعت، حرکت و« ابزاری»دانش منطق -3

 یا شاقول بنایی در استحکام ساختمان

 طه کاربرد منطق:حی

 ست تصمیم گرفتندر سراسر زندگی  برای درست فکر کردن و در-2برای فهم فلسفه و ارزیابی اندیشه های فلسفی -1

 در سایر علوم و دانش ها مانند:روانشناسی،فقه،حقوق، علوم اجتماعی و...-3

 تصدیق -2تصور              -1 دو حیطه اصلی دانش بشری:

اشتن دت به واقعیوجود ندارد، قضاوتها حکم وآنه یک قضیه یاجمله کامل نیستندودرهیمی که روی هم رفتامفمفهوم یاتصور:-1

 مالس یازدهدانش آموزان ک-شود.مانند:درختسوال میازآنها«چیست»وجودات کاری نداریم وبامآن باسایر یاعدم واقعیت آن وارتباط
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د ضاوت وجودهند که در آن حکم و قمجموع مفاهیمی که روی هم رفته یک قضیه یا جمله کامل و با معنا را تشکیل میتصدیق: -2

 درجه است 180مجموع زوایای مثلث :انسان فانی است ،شود.ماننداز آنها سوال می«چرا»باشند و با دارد و قابل تصدیق و تکذیب می

 استدالل -2تعریف           -1و حیطه اصلی منطق: د@

ی که دیگر کار بارتیعشود. یا به تعریف:به مجموعه تصورات و مفاهیم معلوم که منجر به شناخت تصورهای مجهول می -1

ی قطعه زمین»انند: مشود . گیرد. در تعریف روش صحیح تعریف کردن بیان میبرای رسیدن به چیستی یک مفهوم صورت می

 « جزیره»در تعریف «که اطراف آن را آب فرا گرفته است

ه یک بای رسیدن که بر شود یا به عبارتی دیگر کاریاستدالل: تصدیقات معلوم که منجر به شناخت تصدیقات مجهول می-2

س ،  پن استراط انساسق»شود.مانند: گیرد.در استدالل روش صحیح استدالل کردن بیان میحکم و قضاوت جدید صورت می

 «چرا سقراط فانی است؟»در پاسخ به این سوال که «فانی است 

 )منطق ترازوی اندیشه(    1نمونه سواالت درس                              

 یک تصدیق است.  "ابن سینا وفارابی دوفیلسوف بزرگ ایرانی"عبارت.16

 با رعایت اصول وقواعد منطق از مغالطه وسفسطه جلوگیری می شود..17

                                                                2 

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط می باشد:-*  

 . علمی که درپی جلوگیری از خطای اندیشه است،مغالطه است.1

 ن دهند.ا نشاان کوشیده ا ند بابررسی انواع خطاها ی ذهن ودسته بندی آنها،جلوگیری از آنها ر. منطق دان2

 ی کنند.یان م. در علم منطق نیز به همراه بیان قوانین حاکم بررفتار ،روش های جلوگیری از مغالطات را ب3

 . ذهن انسان به صورت ابزاری براساس قواعدواصولی می اندیشد. 4

 ه اند.اردادقواعدحاکم برذهن رابه طورطبیعی کشف کرده اندوبه صورت علم منطق دراختیارماقر .منطق دانان5

 .علم منطق به دسته بندی وتوضیح قواعد مغالطه می پردازد.6

 باشند. می بشری علم ودانش اقسام«تصدیق»و«تصوّر".7

 .است درست واستدالل درست تعریف به رسیدن روش دادن منطق،نشان .هدف8

 .است تصدیق ،یک "انسانی دهمِ کالس آموزان دانش"ارت.عب9

  .دارد وجود وقضاوت حکم تصور .در10

 م..درتصور روش صحیح تعریف کردن بیان می شود وبه ماکمک می کند تااز تعریف اشتباه پرهیزکنی11

 اییم.یز نم.دراستدالل روش صحیح استدالل کردن بیان می شود وبه ماکمک می کندتاازاستدالل اشتباه پره12

 .پیش از پرداختن به مبحث تعریف الزم است بامفاهیم والفاظ آشناشویم.13

 . پیش از ورود به مبحث استدالل الزم است باتصور  واقسام آن آشنا شویم.  14

 یک تصور است.  "اولین فصلِ سال".عبارت15ِ



 
 

 

 .منطق دانان خطای ذهنی را وسواس فکری معرفی می کنند.18

 .اغلب آگهی های تجاری از نوعی تعریف جهت ترغیب مردم برای خرید استفاده می کنند.19

 .دانش منطق فقط جهت ارزیابی فلسفی کاربرد دارد.20

 . دوحیطۀ اصلی منطق، تصور وتصدیق است.21

 داده می شود، تعریف است."چیست؟ ". پاسخی که درمقابل22

 .انسان هنگام تعریف، تصورات مجهول را روشن می کند.23

 .در هنگام تصور، باید حتما مفهوم ذهنی واقعیت داشته باشد.24

 ص-12غ -11غ -10غ -9ص-8ص-7غ-6ص -5غ -4غ -3ص-2غ-1

 غ -24ص-23ص-22غ -21غ -20غ -19غ -18ص-17غ -16ص-15ص-14ص-13

 *جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:  

 . مغالطات همچون ......... هستند که باید از دچار شدن به آنها برحذر بود. )بیماری ها(25

 ن(ندیشیداباشیم.)درست  به تشخیص خطاهای ذهنت تا ازاین طریق قادراس......اکیدمنطق برآموزش شیوۀ.ت26

 . منطق علمی .......است که تبحّردر آن به تمرین وممارست نیاز دارد.)کاربردی(27

 یی(اقول بنّاود.)شش.منطق رابه .... تشبیه کرده اند که به کارگیری آن باعث پدیدآمدن بنای فکری مستحکمی می 28

 ()تعریف /استدالل.است.......  و........  یعنی اصلی کارکرد دو تشریح در منطق علم ختصرترمباحثم عبارت به .29

 ف)تعری.... و......از است عبارت ترتیب به مجهول«قضایای»و«مفاهیم»برای کشف انسان فکری هایفعالیت .اقسام30

 استدالل(/

 )تعریف /استدالل(.ت..دوفعالیت اصلی ذهن انسان ..........و..............اس31

  .به کمک ......، از تصورهای معلوم به شناخت تصورهای مجهول دست می یابیم.)تعریف(32

 ق مجهول(  ) تصدیقات معلوم/تصدی.یابیم می دست............ کشف به............ از استدالل کمک .به33

 ن(می باشد.   )درست اندیشید .علت نیاز به منطق در سر تا سر زندگی ، طرز صحیح ...........34

 .وظیفۀ منطق، جلوگیری از ..................... است.)خطای اندیشه(35

 جهول(.)معلوم/می شودم.در تعریف از تصورات ..................، برای شناخت تصور .................. استفاده 36

                 .استدالل از ............... تشکیل شده است.)دومقدمه(37

 *پاسخ کوتاه دهید:

 چرا  دانستن مغالطات برای منطق دان الزم است تابتواند با آنها مبارزه کند؟-38

 تا است زمال دان منطق برای هاآن رودانستن ازاین. بود آنهابرحذر به شدن دچار از باید هستندکه هایی بیماری همچون مغالطات

 .کند مبارزه آنها با بتواند

 منطق را تعریف کنید؟علم -39

 .دارد نام منطق است، اندیشه خطای از جلوگیری درپی که علمی
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 ارد؟دل مشکالت مقابعلم پزشکی درعلوم علی الخصوص بای تشبیه کرده اند؟وچه ارتباطی باسایرعلم منطق به چه چیز-40

 بیان مراهه به نیز منطق لمکنند،درع می آنهارابیان ودرمان پیشگیری های هاوروش بیماری انواع پزشکی که درعلم گونه همان

 .کنند بیان می را مغالطات از جلوگیری های روش ذهن، بر حاکم قوانین

 ندیشه های فلسفی به کار نمی رود؟چرا دانستن منطق تنها برای ارزیابی ا -41

 زمندیم؛زیرانیا بدان خود دگیازمادرسراسرزن هریک رود؛بلکه نمی کار فلسفی به های اندیشه ارزیابی برای هامنطق،تن دانستن

 .کنیم گیری تصمیم درست و درست فکرکنیم خواهیم می

 نام برده وبرای هریک مثالی ذکر کنید؟دوحیطه کلی دانش بشری را-42

 ندارد مساوی زاویۀ سه الزاویه قائم مثلث:تصدیق-2درخت مانندسیمرغ،:تصور-1

 مثال طراحی کنید؟عریف کرده وبرای هریک جداگانه دوتتصوروتصدیق را-43

 ددرکمانن.آوریم می رابه ذهن نوتنهاهما نداریم باسایرامور،کاری آن یاارتباط یانداشتن داشتن واقعیت به دراین حالتتصور:-1

 قائم الزاویه ماازسیمرغ،درخت،مثلث

 دمانن.کنیم می سلب نآ یااز دهیم نسبت می چیزی به را اوصافی آنها در و دارد وجود وقضاوت تصدیق:درتصدیقات،حکم-2

 کنند می تولید اکسیژن در روز چون درختان جمالتی یا کردید بیان سیمرغ دربارۀ که جمالتی

 و برای آن یک مثال بیاورید؟تعریف کنیداستدالل را-44

 در است؛پس السک در ما مثال:معلم.یابیم می دست مجهول های تصدیق فکش به معلوم های ازتصدیق کمک استدالل به

 .نیست اش خانه

  منظور از تعریف چیست؟مثالی طراحی کنید.-45

 ذهن ازخطای هک است مثال:منطق:علمی .یابیم می مجهول دست تصورهای شناخت به معلوم تعریف،ازتصورهای کمک به

  .کند می جلوگیری

 علم ، حکم وقضاوت وجود دارد؟ در کدام از دسته های-46

 تصدیق

 است؟  "تصدیق "است کدام عبارت"تصور"کدام عبارت  -48

 "سعدی شاعر ایرانی است"-ب/   "شاعر شیرین سخن شیراز"-الف

 تصدیق-تصور                 ب-الف 
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 مشخص کنید که کدام یک از موارد زیر تعریف وکدام یک استدالل هستند: -47

ت پرعمق ه قسمالف(اگرشنابلدنباشیدواردشدن به قسمت پرعمق استخر خطرناک است،من شنابلدنیستم.پس واردشدن ب

 استخربرای من خطرناک است.

 دن مجهول.ب(فکرترتیب امور معلوم برای رسی

 تعریف -استدالل  ب -الف



 
 

 

 یک از مثالهای زیر،مصداق کدام یک از انواع دانش بشری است؟)تصوّر و تصدیق(تعیین کنیدهر-49

 (تصور13(تصور12(تصور11(تصدیق10(تصور9(تصدیق 8(تصور 7(تصور 6(تصور5(تصدیق4(تصور3(تصدیق2(تصدیق1

 (تصدیق16(تصور15(تصور14

 * گزینۀصحیح را انتخاب کنید:

 چیست؟"تصور"گزینه ی صحیح در مورد -50

 ی نمی گوییم.   ( از ارتباط آن باسایر موجودات سخن2یک حکم جدید انجام می شود.          (برای رسیدن به 1

 ( درپاسخ چرایی می آید.4    "سعدی شاعر است"( مثال مناسب آن این است که 3

 ( هر یک از ما در سراسر زندگی خود به دانستن منطق نیازمندیم 2

 هدف منطق ،آموزش درست اندیشیدن است واین به معنی درست .........ودرست ..........است.-52

 استدالل کردن  –( تعریف کردن 2تصور کردن                       –( فکرکردن 1

 تصدیق کردن –( تصور کردن 4 به کاربردن                  –( ادراک کردن 3 

 ن می کند.شومفهوم را ر ........قعیت یک مفهوم با استفاده از ....است و......چیزی است کهسخن از واقعیت یا عدم وا-53

 یچیست -تعریف-(تصدیق 4چیستی –تعریف -( تصور 3هستی –تصدیق -(تصور 2هستی -استدالل -( تصدیق 1

 4-53     2گزینۀ -52     1گزینۀ  -51    2گزینۀ -50جواب ها:@

 : منطق،ترازوی اندیشه1یلی درس تمرینات وفعالیت های تکم@

 8*تمرین ص

 سیمرغ:تصور                     سیمرغ افسانه ای است:تصدیق

 :تصدیق.بود دانا هرکه بود دانا:تصور                          توانا

 10*تمرین ص 

 تعریف( -استدالل –تعریف  –به ترتیب)استدالل 
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 است سرد یخ( 8  وحدت( 7 آب( 6 تشنگی( 5  است متحرّک زمین( 4 هستی( 3 میجوشد درصددرجه آب( 2است سفید برف(1

 درخت(14 لوزی بودن یضلع چهار(13  دماوند کوه(12رضوی خراسان استان(11. است محال ضدین اجتماع( 10 الکتریسیته( 9

 .است سینا،فیلسوف ابن(16  درخت(15  چنار

 است؟ نادرست کدام گزینه "علم منطق"در مورد -15

 ارمی رود.(  دانستن منطق تنها برای ارزیابی اندیشه های فلسفی به ک1

 . داریم ( استدالل آوری وتعریف کردن صحیح ،اموری نیستند که تنها در محیط تحصیلی با آنها سروکار3 

 هند. د( استدالل آوری وتعریف کردن صحیح ،اموری هستند که بخشی از سخنان روزانه مارا تشکیل می 4 


