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 : « تعریف منطق»

علمی که درپی جلوگیری 

 .از خطای اندیشه است



ّای ساُ ،آًْا تٌذی دستِ ٍ رّي خطاّای اًَاع تشسسی تا 

 .دٌّذ ًطاى سا آًْا اص جلَگیشی

یا فىشی خطای دچاس تا وٌین سػایت تایذ وِ سا لَاػذی 

 .اًذ وشدُ هطخع ،ًطَین (سفسطِ) هغالطِ اغطالحاً

کوشش               
 منطق دانان



 : ىایتح

 دس هَفمیت ّای ضیَُ خَد ضاگشد تِ وِ استادی ، تاستاى یًَاى دس

 سا خَد الضحوۀ حك وِ گزاضت لشاس اٍ تا ، داد هی آهَصش سا ٍوالت

 خَاّذ ضشوت آى دس ضاگشدش وِ دادگاّی اٍلیي دس پیشٍصی اص پس

   .وٌذ دسیافت وشد،

   اص  ٍ تشد دادگاُ تِ سا خَد ضاگشد تذسیس، جلسِ چٌذ اص پس استاد

 .دّذ ًوی سا ٍی الضحوۀ حك وِ وشد ضىایت ٍی

 



 

 

 

 

 

 

 

  ایي دس وِ دّذ هی ٍی جاًة تِ سا حك یا دادگاُ وِ تَد هذػی استاد

  سا حك آًىِ یا تپشداصد، سا اٍ الضحوۀ حك است هَظف ضاگشد غَست

  وِ لشاسدادی اساس تش غَست ایي دس وِ داد، خَاّذ ضاگشد جاًة تِ

  آى دس وِ دادگاّی اٍلیي دس ضاگشد چَى ،داسد ٍجَد آًْا هیاى

  سا اٍ  الضحوِ حك تا است هَظف است، ضذُ پیشٍص وشدُ ضشوت

 الضحوِ حك تایذ ضاگشد تاضذ، ّشچِ دادگاُ ًتیجِ تٌاتشایي !تپشداصد

 .تپشداصد فَساً سا اٍ

استذالل ضوا ًظش تِ .است هغالطِ یه اص ای ًوًَِ داستاى ایي 

 داسد؟ اضىالی چِ استاد



 : گفت ضاگشد

   ؛وٌن پشداخت سا استادم الضحوِ حك ًثایذ تاضذ،هي ّشچِ دادگاُ ًتیجِ

   یا تپشداصم پَلی ًثایذ وِ وٌذ هی حىن ٍ تثشئِ هشا دادگاُ یا صیشا

   وِ لشاسدادی تشاساس غَست ایي دس وِ وشد خَاّذ هحىَم هشا

 پَلی ًثایذ ،ام ًطذُ پیشٍص دادگاُ دس چَى داسد، ٍجَد ها هیاى

 !تپشداصم پَلی ًثایذ هي تاضذ، ّشچِ دادگاُ ًتیجِ تٌاتشایي تپشداصم؛  

وٌیذ؟ هطخع سا ضاگشد استذالل اضىال تَاًیذ هی آیا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است وشدُ استفادُ (وارب دایلوّای) جؼلی رٍحذیي  هغالطِ اص استاد. 

  ٍوٌذ هی استذالل گًَِ ایي ا: 

ضَد پشداخت هي پَل تایذ (دادگاُ حىن اساس تش)دّذ سأی هي ًفغ تِ دادگاُ اگش. 

ضَد پشداخت هي پَل تایذ (لشاسداد اساس تش ) ًذّذ سأی هي ًفغ تِ دادگاُ اگش. 

است « دادگاُ حىن »؛است اٍل هَسد دس ٍی هثٌای تیٌیذ هی وِ چٌاى 

 اّویت دادگاُ حىن تِ دیگش ٍ است وشدُ ػَؼ سا خَد هثٌای دٍم هَسد دس اها  

  هثٌای تغییش تا ٍی تشتیة تذیي .است « لشاسداد » ٍی هثٌای تاس ایي ٍ !دّذ ًوی

 (هؼلن ساٌّوای وتاب : هٌثغ )    .پزیشد هی اٍست، ًفغ تِ وِ سا لسوتی فمط تاس ّش دس خَد،

 سا دیگش حالت دٍ تاس ایي ٍ دّذ هی اًجام سا ٍی استذالل هطاتِ استاد،  هغالطِ دادُ ًطاى تشای ًیض ٍی ضاگشد
 .وٌذ هی اًتخاب اٍست خَد ًفغ تِ وِ



 
 

« اص تایذ وِ ّستٌذ ّایی تیواسی « هغالطات 

 .تَد تشحزس آًْا تِ ضذى دچاس

  وٌذ هثاسصُ آًْا تا تتَاًذ تا است الصم داى هٌطك تشای « هغالطات » داًستي پس.   

آًْا دسهاى ٍ پیطگیشی ّای سٍش ٍ ّا تیواسی اًَاع پضضىی ػلن دس وِ گًَِ ّواى  

  ّای سٍش رّي، تش حاون لَاًیي تیاى ّوشاُ تِ ًیض هٌطك دسػلن وٌٌذ، هی تیاى سا

   .وٌٌذ هی تیاى سا هغالطات اص جلَگیشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اًذیطذ هی لَاػذی اساس تش طثیؼی غَست تِ اًساى رّي.   

ها اختیاس دس هٌطك ػلن غَست تِ ٍ اًذ وشدُ وطف سا لَاػذ ایي داًاى هٌطك  

   .اًذ دادُ لشاس

 اًذیطیذى دسست ضیَُ آهَصش تش هٌطك تأویذ  

 خطاّای تطخیع تِ لادس طشیك ایي اص تا است

 .تاضین  تیطواسًذ، وِ  رّي



ِایي ًاهْای داًستي تذٍى ٍ وٌذ هی سفتاس هٌطمی طثیؼی طَس تِ اًساى رّي گشچ  

  لغضش هؼشؼ دس ّوَاسُ رّي اها ؛تشد هی واس تِ خَد صًذگی دس سا آًْا لَاػذ،

  دچاس خاظ، اغطالحات دلیك تؼشیف یا پیچیذُ استذاللْای دس هؼوَالً ٍ داسد لشاس

 .ضَد هی اضتثاُ

 ِرّي لَاػذ تَضیح ٍ تٌذی دستِ تِ وِ هٌطك ػلن واسگیشی تِ تا دلیل ّویي ت  

  تطخیع سا رّي خطای ٍ لغضش ػَاهل تَاى هی تش دلیك ٍ تش سشیغ پشداصد، هی

 .داد



توشیي تِ آى دس تثحّش وِ است واستشدی ػلوی هٌطك ٍ  

  .داسد ًیاص هواسست

ًیاص هواسست ٍ توشیي تِ آى دس تثحّش وِ است واستشدی ػلوی هٌطك 

  تِ تایذ وِ است سَاسی دٍچشخِ آهَختي هاًٌذ هٌطك آهَختي .داسد

   خَاًذى ٍ ضَد فشاگشفتِ ػولی غَست

   تثذیل سا فشد ًظشی، ّای دستَسالؼول

 .وٌذ ًوی هاّش سَاسی دٍچشخِ تِ



 

 

است علَم سایش خذهت دس ابضاسی ،هٌغق داًص.  

است خَدسٍ یک کٌتشلی ّای سیستن هاًٌذ هٌغق 

   سا هَتَس گشهای ٍ حشکت سشعت بٌضیي، هیضاى کِ  

   دٌّذ؛ هی ّطذاس ها بِ هطکالت هقابل دس ٍ دٌّذ هی ًطاى ها بِ

 .ضًَذ ًوی خَدسٍ حشکت باعث اها

باعث آى کاسگیشی بِ کِ اًذ ُ کشد تطبیِ بٌاّیی ضاقَل بِ سا هٌغق  

  الصم هَاد ٍ آجشّا اها ضَد؛ هی هستحکوی  فکشی بٌای آهذى پذیذ

 .کشد تْیِ دیگش علَم اص بایذ سا بٌا ایي ساختي بشای



 

 

 حیغِ کاسبشد  

؛کٌین هی بیاى دٍستاًواى بشای سا هغالبی سٍصُ ّش ها 

 کَضین هی ٍ آٍسین هی دلیل آًاى کشدى هتقاعذ بشای

 ستذ، ٍ داد دس یا ًطَین خغا دچاس تعلّن ٍ تعلین دس تا

 . ًخَسین سا کالّبشداساى فشیب

سٍد؛ ًوی  کاس بِ فلسفی ّای اًذیطِ اسصیابی بشای تٌْا هٌغق داًستي 

                        صیشا ًیاصهٌذین؛ بذاى خَد صًذگی سشاسش دس ها اص یک ّش بلکِ

 .کٌین گیشی تصوین دسست ٍ کٌین فکش دسست خَاّین هی



 

 

 حیغِ کاسبشد  

ُپیص اص بیص غلظ، ٍ صحیح اعالعات اًبَُ حجن ّوچٌیي ٍ ّا سساًِ ضذى فشاگیش با اهشٍص 

   .دّذ آهَصش ها بِ سا اًذیطِ خغای اص جلَگیشی ّای ضیَُ کِ ّستین علوی ًیاصهٌذ

ًعقایذ ًفع بِ سا ّایی استذالل خَد، هغالب ٍ عٌاٍیي اص بسیاسی دس هختلف ًطشیات هعوَال 

   .کٌٌذ هی هغشح ًظشضاى هَسد

ًتیجِ ایي بِ سا هخاعب خَاٌّذ هی کِ ّستٌذ استذالل ًَعی ًیض تجاسی ّای آگْی اغلب 

 ًادسستی ٍ دسستی بشسسی بشای کِ ّستٌذ ّایی ًوًَِ ایٌْا بخشیذ سا کاال فالى کِ بشساًٌذ

 .ًیاصهٌذین هٌغق بِ آًْا



 ًیستٌذ اهَسی ،صحیح کشدى تعشیف ٍ آٍسی استذالل بٌابشایي 

                             آًْا با ،تحصیلی هحیظ دس تٌْا کِ

 .باضین داضتِ کاس ٍ سش

 

   اص تخطی اهَس ایي   

    تطىیل سا ها سٍصاًِ سخٌاى      

 .دٌّذ هی                                           



 : ىایتح

 داد تؼلین خَد ضاگشداى تِ سا هٌطك استادی

 ٍ تشًٍذ ضْش تاصاس تِ تا خَاست ایطاى اص ٍ  

   آضٌا هٌطك تا اًذاصُ چِ تا هشدم وِ تثیٌٌذ

 ؟وٌٌذ هی استفادُ آى اص آیا ٍ  ّستٌذ

  حتی وسی صیشا داًست، ًوی هٌطك تاصاس دس وس ّیچ :گفتٌذ تاصگطت اص پس ضاگشداى 

   .تشد ًوی واس تِ تاصاس دس ًیض هٌطمی اغطالح یه

 !ایذ ًیاهَختِ خَتی تِ سا هٌطك پس :گفت استاد

 .وشد تىشاس سا خَد دسخَاست هجذداً ٍ داد تؼلین آًْا تِ سا هٌطمی هثاحث تاسدیگش ٍی



 

 

                                هٌطك طثیؼی طَس تِ هشدم تواهی وِ گفتٌذ تاصگطت اص پس ضاگشداى تاس ایي

 .اًذ اطالع تی آى اغطالحات اص اها وٌٌذ؛ هی استفادُ آى اص ون ٍ تیص ٍ داًٌذ هی

 .ایذ آهَختِ خَتی تِ سا هٌطك اوٌَى :گفت استاد

  حفظ جذیذ اغطالح چٌذ تٌْا وِ وشدیذ احساس تحػیلی، سال پایاى دس اگش ًیض ضوا

  تِ سا هٌطك وِ تذاًیذ ایذ، ًیافتِ سا خَد صًذگی دس آًْا واستشد هَاسد ٍ ایذ وشدُ

 .ایذ ًیاهَختِ دسستی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اص ای هجوَػِ آهَختي هٌطك، آهَختي دّذ، ًطاى وِ است آى حىایت ّذف 

 لَاػذی اساس تش طثیؼی طَس تِ اًساى رّي وِ آًجا اص تلىِ ؛ًیست اغطالحات

 ٍ وٌین فىش تش دسست ٍ تْتش تا پشداصد هی لَاػذ ایي تیاى تِ هٌطك اًذیطذ، هی

 ًوی گًَِ آى ػادی هشدم وِ اًذیطذ هی دیگشی ًحَ تِ داى هٌطك آًىِ ًِ

 رّي طثیؼی واسوشد هٌطك وِ است آى تیاًگش حىایت ایي تٌاتشایي، .اًذیطٌذ

 .هاست

تؼشیفات ٍ اغطالحات دس سا خَدهاى وِ دّذ هی تزوش حىایت ایي ّوچٌیي 

 وِ ػلوی اص غحیح استفادُ ٍ واستشد هتَجِ حال ّوِ دس ٍ ًىٌین غشق هٌطمی

 (هؼلن ساٌّوای وتاب : هٌثغ ) .تاضین (هٌطك) خَاًین، هی

 



خالغِ هطالة 

 لثلی

 .است آهذُ پذیذ رّي خطای اص جلَگیشی تشای هٌطك

 .گَیٌذ هی (سفسطِ)هغالطِ آى ػام هؼٌای تِ رّي خطای تِ

  آًْا ضٌاخت ًیاصهٌذ آًْا، دسهاى یا پیطگیشی تشای وِ ّستٌذ ّایی تیواسی هاًٌذ هغالطات

 . ّستین

  ها رّي طثیؼی لَاػذ هٌطمی، لَاًیي ) وٌذ هی تیاى سا ها رّي تش حاون لَاًیي هٌطك ػلن

 (اختشاع ًِ اًذ، ضذُ وطف وِ ّستٌذ

( هؼلن ساٌّوای وتاب : هٌثغ) 



خالغِ هطالة 

 لثلی

 طثیؼی طَس تِ وِ سًٍذی دس تا وٌذ هی ووه رّي تِ هٌطك داًستي

 ًطَد اضتثاُ دچاس وٌذ، هی طی

 .سَاسی دٍچشخِ یا ساًٌذگی هاًٌذ است؛ هْاست وسة ًیاصهٌذ ٍ واستشدی ػلوی هٌطك

   سضتِ هخػَظ تٌْا ٍ داسد واستشد ها صًذگی ّای تخص  ّوِ ٍ ّا سضتِ ّوِ دس هٌطك

 . ًیست فلسفِ

 تِ .وٌذ هی تیاى سا ّستی حمایك وِ ػلوی ًِ است، (آلی ػلوی) اتضاسی ػلوی هٌطك

  وٌتشلی ّای سیستن ٍ داساى هغاصُ تشاصٍی ٍ تٌایی (تشاص) ضالَل هاًٌذ هٌطك دیگش ػثاست

 ًیست اتَهثیل هَتَس یا غزایی هَاد یا ساختواًی هػالح هاًٌذ ٍ است خَدسٍ
 (هؼلن ساٌّوای وتاب : هٌثغ )
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 دٍ تخص اغلی هٌطك

 تػذیك تػَس



 

 

 .وٌین تَجِ تػذیك ٍ تػَس تفاٍت تِ است الصم هٌطك، اغلی حیطِ دٍ تا آضٌایی تشای

 :دّیذ پاسخ صیش سؤاالت تِ هٌظَس تذیي

 ؟چیستتالذیس آیا هی داًیذ 

 هشؽ سیٍ  سیوشؽآیا هی داًیذ 
 چِ تفاٍتی تا ّن داسًذ؟ٍ  چِ ّستٌذ  



 تػَس

دسخت، سیوشغ، اص ها دسک هاًٌذ 

 .آى هاًٌذ ٍ الضاٍیِ قائن هثلث

 

 :هاًٌذ جوالتی

   «کٌٌذ هی تَلیذ اکسیژى سٍص دس دسختاى « 

  » ًذاسد هساٍی  صاٍیِ سِ الضاٍیِ قائن هثلث »

 تػذیك



 تػَس

 یا داضتي ٍاقعیت بِ حالت ایي دس

 سایش با تصَس ایي استباط یا ًذاضتي

 تصَس ّواى تٌْا ٍ ًذاسین کاسی اهَس،

 .آٍسین هی رّي بِ سا

  ٍجَد قضاٍت ٍ حکن تصذیقات، دس

 داسد

 یا ًسبت چیضی بِ سا اٍصافی آًْا دس ٍ 

 .کٌین هی  سلب آى اص

 تػذیك



 خَصستاى

 

 تػذیك تػَس

 جولِ
 خثشی 

 غادق
 ًطاًِ

 یه یا
 چٌذ ولوِ 

 .خَصستاى دیي خَد سا تِ اسالم ادا وشد

 واسٍى دس خَصستاىوشخِ ٍ 

 
 .وشخِ ٍ واسٍى دس حال خطه ضذى ّستٌذ

 



:اص هیاى هَاسد صیش تػَس ٍ تػذیك سا هطخع وٌیذ  
 سیوشؽ 
 .  استافساًِ ای پشًذُ ای سیوشؽ 

 داًا 
 .تَد ّشوِ داًا تَدتَاًا 



 

 

    «؟ چیست داساتی » وِ تپشسذ ٍ تاضذ ًذیذُ سا داساتی هیَُ تاوٌَى وسی اگش

  ؟ دّین هی ٍی تِ پاسخی چِ

  تشای سا داساتی است، دیذُ تاوٌَى آًچِ ووه تِ وٌین هی سؼی لاػذتاً

  .وٌین تَغیف ٍی

 ٍ پشتمال تیي چیضی هضُّ ًظش اص ٍ است هشوثات اص یىی :گَیین هی هثال

 ...ٍ داسد سًگ سثض پَستی هؼوَالً ٍ است ًاسًگی



 

 

 ،تاضذ ًذاضتِ اتَتَس الىتشًٍیىی تلیت اص تػَسی وسی اگش

 وٌین؟ هؼشفی ٍی تِ سا آى تَاًین هی چگًَِ  

وٌین هی استفادُ ٍی هؼلَم تػَسات اص ًیض واس ایي تشای ٍ 

   ؛وٌین هی تَغیف ٍی تشای سا جذیذ ضیء  

   ضَد هی استفادُ واغزی ّای تلیت جای تِ الىتشًٍیىی تلیت گَیین هی هثالً

  اتَتَس دس وِ دستگاّی سٍی تش آى لشاسدادى تا وِ است تاًىی واست ضثیِ چیضی ٍ

  رخیشُ آى دس وِ هثلغی اص است، ضذُ ًػة ضْشی دسٍى اتَتَس ّای ایستگاُ یا ّا

                         هؼلَم تػَس چٌذ ووه تِ سا هجَْل تػَس یه واس ایي تا ضَد، هی ون ایذ وشدُ

  .این وشدُ  « تؼشیف »



 

 

 :  تگَیٌذ ًیستیذ تلذ ضٌا وِ ضوا تِ اگش

 استخش پشػوك لسوت تِ ضذى ٍاسد ًثاضیذ، تلذ ضٌا اگش»

 ؟ گیشیذ هی ای ًتیجِ چِ « است خطشًان  

 « وٌٌذ هی جَیی غشفِ ها ّضیٌِ ٍ ٍلت دس الىتشًٍیىی ّای تلیت» وِ ًذاًذ وسی اگش

 وٌین؟ ثاتت ٍی تشای سا جولِ ایي دسستی تَاًین هی چگًَِ

استذالل» طشیك اص ٍ وٌین هی استفادُ ٍی هؼلَم ّای تػذیك اص واس ایي تشای »  

   دّین؛ هی ًطاى اٍ تِ سا جذیذ تػذیك دسستی

ًواس ایي تا .تشضواسین واغزی تلیتْای تِ ًسثت سا تلیت ًَع ایي هضایای ٍی تشای تَاًین هی هثال  

 .این ساختِ هؼلَم دیگش ّای تػذیك ووه تِ سا هجَْل تػذیك یه
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 « تؼشیف» ووه تِ 

 تػَسّای هؼلَم اص  

 ضٌاخت تِ 

 تػَسّای هجَْل

 .دست هی یاتین  

اص  «استذالل » تِ ووه  

تِ وطف تػذیمْای هؼلَم 

 هـجَْلتـػـذیك ّای 

 .دست هی یاتین 
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 غحیح   سٍش دس آى 

 « وشدى تؼشیف » 

 هی ضَد ٍ تِ ها ووه تیاى 

اضتثاُ   تؼشیفوٌذ تا اص هی 

 .پشّیض وٌین

 غحیح  سٍش دس آى 

 «استذالل وشدى  »  

 تیاى هی ضَد ٍ تِ ها ووه 

 اضتثاُ استذالل هی وٌذ تا اص 

 .وٌینپشّیض 

 استذالل تؼشیف دٍ تخص اغلی ػلن هٌطك





 :ّستٌذ استذالل هیه وذا ٍ تؼشیف صیش هَاسد اص هیه وذا وِ وٌیذ هطخع

   .سَصد ًوی دستت تضًی ّن آى تا سا غزا وٌذ، ًوی هٌتمل سا گشها چَتی لاضك چَى

   .وٌذ هی جلَگیشی رّي خطای اص وِ است ػلوی هٌطك

    .ًیست اش خاًِ دس پس است؛ والس دس ها هؼلن

 .دیگش جای تِ جایی اص هسافش یا واال ًمل ٍ حول یؼٌی تشاتشی



«  چشا» پایاى هی پزیشًذ ٍ جوالتی کِ با « چیست»جوالتی کِ با  -1

 .آغاص هی ضًَذ با کذام یک اص دٍ هبحث اصلی هٌغق استباط داسًذ

 :هیاى هَاسد صیش تصَسّا ٍ تصذیقْا سا هطخص کٌیذاص  -2

سٌْذ،  هٌغق هعیاس تفکش است، هٌغق، تصذیق بخطی اص علن است، کَُ 

 .کَُ سٌْذ، کَُ سٌْذ هشتفع استاستفاعات 



اگش رّي اًساى بِ عَس عبیعی بش اساس قَاعذی هی اًذیطذ، چِ ًیاصی بِ خَاًذى   -3

 هٌغق داسین ٍ چشا بِ صشف خَاًذى کتابْای هٌغق اص خغای رّي هصَى ًوی هاًین؟

۱ 
۲ 

۳ 

گاّی اًساى تحت تأثیش 

ػَاهل سٍاًی ٍ احساسی  

لشاس هی گیشد ٍ ػَاطف ٍ  

اٍ  تش ػمل احساسات ٍی 

 سایِ هی افىٌذ

استفادُ اص هٌطك ًیاصهٌذ تِ 

دست آٍسدى ًَػی هْاست 

است ٍ تذٍى توشیي ٍ 

غَست تَاى تِ هواسست ًوی 

هٌاسة ٍ تِ هَلغ اص آى  

 استفادُ وشد

تا ٍجَد آًىِ هٌطك لاًَى طثیؼی  

رّي هاست، ًیاصهٌذ خَاًذى هٌطك 

ّستین؛ صیشا رّي دس هؼشؼ لغضش 

استذالالت لشاس داسد ٍ دس هَاجِْ تا 

یا تؼشیف هفاّین تخػػی پیچیذُ 

لادس تِ تطخیع سشیغ اضتثاّات 

 .ًیستین
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