
 

 

 ترازو  علم منطق                                ابن سینا در کتاب دانشنامه عالیی میگوید : 

 سود وزیان              دیگر علوم                                                                    

 

 چون ابزاری است که همه دانش ها توسط او سنجیده میشود. چرا؟؟؟؛  منطق علم ابزاری نامیده میشود

 

 منطق علمی است که در پی جلوگیری از خطای اندیشه )ذهن( است. هدف منطق و کار منطق چیست؟

 

 

  روش جلوگیری :

 

 خطای ذهن : مغالطه / سفسطه ●

 یتواند جلوگیری کند.منطق از همه خطاها نم ●

د اگر آن را در عمل بکار بگیریم میتواند مفیعلم منطق مثل رشته های انسانی، تجربی، ریاضی نیست که نظری باشد ؛ بلکه عملی است پس  ●

 باشد اما صرف دانستن آن کمکی نمی کند.

 خطاهای ذهنی بیشمارند. ●

 طبیعی است که ذهن خطا کند پس امکانش همیشه هست که خطا کند اما الزامی برای خطا کردن وجود ندارد. ●

 مغالطه ممکن است عمدی یا سهوی باشد )سوفسطاییان(  ●

 اما اسامی که وجود دارند قراردادی هستند. )مثل : مغالطه( انسان بصورت ذاتی و تکوینی از قواعد منطق استفاده می کند ●

از طرف دیگر این امکان وجود دارد که کسی تالش نکند اما با ممارست میتوان در منطق به تبحر رسید اما هنوز هم امکان خطا وجود دارد. ●

 کم خطا باشد.

 

 تفاوت

 

 

 اندیشیم ( غلط می2( درست می اندیشیم    1ذهن انسان بطور طبیعی رفتار میکند :  ◆

 ؟ حتی بدون آموزش و دانش منطق می توانیم درست ببندیشیم ؛ پس چرا منطق می آموزیم ◆ 

 

 / ساختی نیست / دستوری نیست  قوائد ذهن : اکتشافی + ذاتی  / خدادادی / طبیعی / تکوینی / قراردادی نیس ◆

 دوچرخه سواری تشابه دارد . با یادگرفتن عدگرفت و از این ب   منطق علم کاربردی است که باید بصورت عملی یاد◆

 به منطق در سراسر زندگی نیاز داریم و فقط برای یادگیری فلسفه نیست .   ◆

: ازیم رداستدالل های دیگر علوم بپله آن می توانیم به قضاوت یوقتی به منطق مسلط شدیم همچون آن است که ابرازی مجهز هستیم که بوس ◆

 برای همین می گویند منطق ابزاری در خدمت سایر علوم است .

: هیچ محتوایی در اختیار ما نمی گذارد ولی مراقب ا به شاقول بنایی یا سیستم کنترل خودرو تشبیه می کنند زیرا منطق مانند این دومنطق ر ◆

 است که بنای فکری ما درست و مستحکم باشد . 

  .و صورت آن را منطق فراهم میکند محتوای دانش انسان با علوم مختلف و چهارچوب فکری در نتیجه : ●

 * استاد پریا                       جلسه دوم                                                                                                                      * 1

 منطق ترازوی اندیشه
 ابن سینا می گوید:

 چاره ای جزء آموختن منطق نداریم؛ چرا؟؟

چون با منطق میتونی خطاهای دانش های دیگر رو 

 کمتر کنی

 در نتیجه 

 خطاها رو میتونی کمترش کنی

نه اینکه کامل از بین ببری!!!   

 ( بررسی و دسته بندی خطاهای ذهن1

 بیان قواعد حاکم بر ذهن( کشف، دسته بندی و 2

 از آن  پزشکی : بیان انواع بیماری + روش جلوگیری

 

  ن + بیان روش جلوگیری کردن از مغالطات منطق: قوائد حاکم بر ذه

: تا بتوانیم خطا نکنیم و تشخیص دهیم اما در نتیجه 

نکته ای که وجود دارد این است از آنجایی که 

مغالطات بی نهایت هستند به جای راه حل هر مغالطه 

که اگر در آن چهار چوب  دبه ما میدهیک قوائد کلی 

 فکر کنیم دچار مغالطه نمیشویم 

 .( ذهن همیشه در معرض خطر است 1

 ( ذهن همیشه قوائد رو رعایت نمیکند. 2



 ) درست(ذهن انسان با تفکر زنده است ◆

 )نادرست( با تفکر زنده است انسان  ◆

 . کار منطق تولید فرایند تفکر نیست ؛ بلکه استفاده درست از تفکر است◆

 

 

     (  99) قلم چی                        ؟ در کدام کتاب ابن سینا آمده است و به کدام ویژگی علم منطق اشاره دارد « علم منطق، علم ترازو است.» جمله  -1

 بودن ی کاربرد -( قانون 4کاربردی بودن           -( دانشنامه عالیی 3ابزاری بودن          -( دانشنامه عالیی 2ابزاری بودن       -( قانون 1

 ( 99) گاج                                                                                                  معنی است که : اینکه منطق، ترازوی اندیشه است، بدین  -2

 .( ارزش تفکر را می سنجد 2                                   . ( علوم مختلف را با هم مقایسه می کند1    

 .( دقت تشخیص خطای فکر را می افزاید 4  ( درست و نادرست را از هم جدا می کند .                               3    

 (  98) گاج                                                                                                                                   هدف علم منطق چیست ؟  -3

 ( ارائه روش صحیح تعریف و استدالل4            ( جلوگیری از خطای اندیشه   3( بررسی انواع خطاهای ذهن           2کشف قوائد ذهن         ( 1     

 ( 99) سنجش                                                                ه های جلوگیری از خطاهای ذهنی چگونه توسط منطق دانان نشانه داده می شود؟ را -4

 ( بیان روش های مختلف سفسطه 4             ( شناخت مغالطه ها 3   ری از خطاهای اندیشه        جلوگی( 2      ه بندی انواع خطاهای ذهن    و دست( بررسی 1     

 (98) قلم چی                                                    منطق دانان با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته بندی آن ها چه هدفی را دنبال می کنند ؟  -5

 دچار خطای فکری نشویم . قواعدی که باید رعایت کنیم تاکشف ( 1    

 دادن راه های جلوگیری از خطاهای عمدی و غیر عمدی ذهن . ( نشان 2     

 مبارزه با مغالطه، همان گونه که پزشک انواع بیماری ها و درمان ها را بیان می کند . ( 3     

 ه و تعریف دقیق اصطالحات خاص ( پیشگیری از لغزش ذهن در استدالل های پیچید4     

 (99گزینه دو )                                                                                                              است ؟ نادرست در مورد سفسطه  کدام گزینه -6

    انواع آن قابل شمارش و دسته بندی است ( 2   هر گونه خطای اندیشه است.                                                  (1    

 لغزش ذهنی است( منظور از آن همان 4                                                  ( ممکن است غیر عمدی باشد  3    

 کدام گزینه درست است؟  -8

 .بلکه به ممارست در آن نیاز دارند ( انسان ها به خواندن منطق نیازی ندارند ، 1   

 .  خواندن منطق همراه با تمرین و ممارست میتواند از همه خطاهای ذهن جلوگیری کند ( 2   

 .با به کار گیری قواعد منطقی که توسط منطق دانان کشف شده اند ، می توانیم سریع تر از دام سفسطه بیرون بیاییم ( 3   

  ردن به علم منطق نیازمند است .کتفکر و برای فکر و طبیعی قواعد  غیر اکتسابی  گیری( هر انسانی برای به کار4   

 کدام گزینه را نمی توان از علت های خطا های ذهنی دانست ؟  -9

 ( دقیق بودن تعریف اصطالحات تخصصی4پیچیدگی برخی استدالل ها در علم       ( 3 ر در کاربرد علم منطق     ( عدم تبح2   ا قواعد علم منطق    ( اشنا نبودن ب1   

 چرا دانستن منطق به تنهایی از مغالطه ها جلوگیری نمی کند ؟  -10

 ناخوداگاه دچار خطا می شود ( ذهن انسان به صورت 2دانستن منطق بدون تمرین و کاربرد ممکن نیست                         ( 1    

 هیچ انسانی نیست که خطا ی ذهنی نداشته باشد ( 4منطق علمی کاربردی است و باید ان را به کار بست                      ( 3    

 * استاد پریا                         * جلسه دوم                                                                                                                                   

 

 تست:

2 


