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منطق چيست؟درس۱اول

در دوره های قبلی درسنامه با موضوع فلسفه، ديديم که فلسفيدن و تفکر 
فلسفی می تواند و بايد فعاليتی روزمره برای  همه افراد در هر موقعيت نژادی، 
جنسيتی، طبقاتی، سنی و فرهنگی باشد. فالسفه راه حل مسائل دشوار را به 
ما نشان نمی دهند، بلکه توصيه می کنند خودمان به طور مستقل درباره همه 

چيز بينديشيم و به پاسخ های خودمان برسيم.

اما برای اينکه پاسخ های ما به سواالت دشوار زندگی و حتی سواالت نسبتا 
آسان زندگی روزمره بی معنا و مهمل نباشند، الزم است که تفکرمان روشمند 
باشد. اگر ياد بگيريم که هر ادعايی را از سوی هر کسی که باشد بديهی نپنداريم 

و در مورد آن بينديشيم، می توانيم در راه تفکر انتقادی قدم برداريم.

با اين حال بايد به ياد داشته باشيم که صرفا مخالفت با همه چيز و همه 
کس را نمی توان تفکر و انديشه انتقادی به شمار آورد. به همين دليل است که 
فلسفه نيز مانند هر حوزه ديگری از معرفت بشری روش و قاعده های خودش 

را دارد. راه و روش فلسفه ورزی و تفکر انتقادی منطق نام دارد.

همان طور که شک فلسفی راهی است برای پی بردن به اينکه کدام يک از 
باورها و اعتقادات ما يقينی نيستند، منطق نيز روشی است برای عبور از يک 
اعتقاد مورد ترديد به سمت باور ديگری که يقينی تر است. در واقع منطق روش 
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ساختن سنگ بنای يقين در فلسفه است و فيلسوفان که الگوهای انديشيدن را 
ارزيابی می کنند، از طريق منطق در پی يافتن الگوهايی برای تفکر بر آمده اند.

اکثر افراد عالقه دارند که فکر کنند آدم هايی منطقی هستند. اگر به کسی 
بگوييم که او يک فرد غيرمنطقی است، به طور طبيعی به او انتقاد کرده ايم و 
حتی در بعضی از موارد ممکن است اين حرف نوعی توهين يا اعتراض قلمداد 
شود. غيرمنطقی بودن سردرگمی، ابهام و غيرعقالنی بودن است. اما منطقی 

بودن به چه معناست و منطق چيست؟

منطق يکی از قديمی ترين حوزه های انديشه بشری است و در عين حال از 
مدرن ترين شاخه های تفکر نيز به شمار می رود. پيدايش منطق به قرن چهارم 
پيش از ميالد و زمان فالسفه يونان باز می گردد. تنها حوزه هايی که از منطق 
با منطق درهم  آنها عميقا  رياضی هستند که هر دوی  و  قديمی ترند، فلسفه 
تنيده اند. در واقع به سختی می توان منطق را از فلسفه و رياضی جدا کرد و به 

همين دليل است که برای آموختن فلسفه به دانستن منطق نياز داريم.

و  شد  مواجه  بنيادی  انقالبی  با  بيستم  قرن  آغاز  در  منطق  ديگر  سوی  از 
رياضيات جديد آن را کامال متحول کرد. همچنين در نيمه پايانی قرن بيستم، 
علوم کامپيوتر و اطالعات تاثير انقالبی ديگری بر منطق گذاشتند و به همين 
دليل است که از فلسفه تا رياضيات گرفته تا علوم کامپيوتر و حتی علوم محض 
و کاربردی همگی به منطق وابسته هستند. بنابراين منطق موضوعی مرکزی در 

انديشه بشری به شمار می رود.

منطق ستون فقرات تمدن بشر است که تمام نظام علم، فلسفه و قانون 
را به طور محکم، استوار و سازگار در کنار هم نگه می دارد. در عين حال منطق 
با ماست و در شکل دادن باورهايمان به کمک می آيد.  در زندگی روزمره نيز 
بسياری از ما ممکن است ندانيم که در زندگی روزمره و در ارتباطات مان منطق 
را به کار می بريم؛ اما چه به آن آگاه باشيم و چه نباشيم، مدام در حال استفاده 
از منطق هستيم. پس بهتر است به آن آگاه باشيم تا بتوانيم به درستی و بهينه 
از آن استفاده کنيم تا هم باورهايمان را محکم تر کنيم و هم بتوانيم آنها را به 
ديگران هم بقبوالنيم. در عين حال بايد بتوانيم باورها و ادعاهای ديگران را هم 
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به چالش بکشيم. تمام اين کارها با منطق امکان پذير است.

دقيق تر،  توصيفی  دنبال  به  همچنان  است  ممکن  تعاريف  اين  همه  با 
کاربردی تر و روشن تر از منطق باشيم. مانند هر حوزه ديگری تا با کاربردهای 
يک مفهوم آشنا نشويم، شايد نتوانيم به طور دقيق و واضح آن را تعريف کنيم. 

پس ببينيم منطق دقيقا به چه کار می آيد؟

 کارکرد منطق

وقتی از منطق حرف می زنيم به طور عملی و در زندگی روزمره منظورمان 
دليل و برهان آوردن برای اثبات ادعاها و باورهايی است که داريم. بديهی است 
که بدون ارائه دليل هيچ کس ادعای ما را قبول نمی کند و خودمان نيز هيچ گاه 

ادعايی را بدون شنيدن داليلی معتبر نمی پذيريم.

اثبات  برای  بايد  است«  سياه  »ماست  که  کند  ادعا  کسی  اگر  مثال  برای 
ادعايش دليل و مدرک و برهان بياورد. البته بايد به ياد داشته باشيم که دليل 
و مدرک را تنها برای ادعاهای نامتعارفی مانند سياهی ماست نبايد درخواست 
کنيم و حتی اگر کسی بگويد »ماست سفيد است« نيز بايد دليل و مدرک موجه 
و قابل قبول ارائه دهد. بنابراين هيچ ادعايی بدون ارائه داليلی برای پشتيبانی 

از آن ادعا قابل قبول نيست.

ارائه دليل برای اثبات هر ادعا در منطق »استدالل« نام دارد. استدالل ها 
سنگ بنای نظريه های فلسفی هستند که بر اساس اين داليل شکل می گيرند 
و منطق مالتی است که اين استدالل های ساختاردهنده را به يکديگر متصل 
استدالل های  توسط  اينکه  مگر  ندارند  چندانی  ارزش  خوب  ايده های  می کند. 
خوب حمايت شوند. ايده های خوب نيازمند آن هستند که به طور عقالنی توجيه 

شوند و اين بدون يک زيربنای منطقی محکم و استوار امکان پذير نيست.

استدالل هايی که به روشنی و وضوح و با دقت ارائه شده باشند در مقابل 
هرگونه ارزيابی و انتقاد باز هستند و همين فرآيند که شامل واکنش، اصالح و 
عدم پذيرش احتمالی است به پيشرفت انديشه منجر می شود. به اين ترتيب 
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تفکر انتقادی سازنده است، حتی اگر تمام بنياد انديشه مان را زير و رو کند.

درباره استدالل

در حال  آنچه  اساس  بر  که  ما تالش می کنيم  استدالل می کنيم.  ما  همه 
حاضر می دانيم استدالل کنيم. سعی می کنيم ديگران را با دليل قانع کنيم و 
منطق دانش مطالعه ی آن است که چه چيزی دليل خوبی برای چيست و چرا؟

هيچ چيزی برای يک مکالمه طبيعی تر از استدالل نيست. ما سعی می کنيم 
کسی را که با او حرف می زنيم قانع کنيم که درست می گوييم و حق با ماست 
و اين کار را به اين ترتيب انجام می دهيم که نشان دهيم آنچه می گوييم به 
وضوح نتيجه آن چيزی است که طرف مقابل ما در بحث در حال حاضر آن را 

قبول دارد.

بنابراين استدالل در عمل به معنی رسيدن از يک باور بديهی و مورد قبول 
همگان، به يک باور ديگر است که ممکن است در ابتدا کسی آن را قبول نداشته 
باشد. هنر منطق آن است که به طور روشمند و بر اساس قواعد قابل قبول 

نشان دهد چنين گذاری امکان پذير است.

از منابع اصلی دانش و معرفت بشری است و منطق روش های  استدالل 
فلسفه  از  ديگر، منطق شاخه ای  زبان  به  نشان می دهد.  را  استدالل  مختلف 
است که به مطالعه استدالل های درست و نادرست می پردازد. ارسطو منطق 
را بنياد و سازنده فلسفه می دانست و از همان زمان همه فالسفه نقش مهمی 
را به منطق در کارشان داده اند و همچنان می دهند. منطق حوزه ای است که 

قضاوت می کند آيا استدالل ها معتبر هستند يا نه.

پس از تعريف منطق و معرفی مقدماتی استدالل، وقت آن است که دست 
به کار شويم به استدالل و تعاريف آن بپردازيم. درس بعدی به اين موضوع 
اختصاص دارد،  اما قبل از اينکه به سراغ درس  بعدی برويم نگاهی به مسيری 

که در طول اين درسنامه با موضوع منطق طی خواهيم کرد بيندازيم.

در اين درسنامه به ترتيب به اين موضوعات خواهيم پرداخت: در درس بعد 
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استدالل منطقی را معرفی خواهيم کرد. درس سوم به هدف های استدالل و 
کاربردهای آن می پردازد. موضوع درس چهارم ويژگی های اساسی هر استدالل 
و  دارد  اختصاص  استدالل  انواع  به  پنجم  درس  است.  و صحت  اعتبار  يعنی 
پيروز  آيا می توان در همه مباحث  اين موضوع می پردازد که  به  درس ششم 
شد؟ درس هفتم مغالطه های منطقی و درس هشتم پارادوکس ها را معرفی 
کار  به چه  که منطق  داد  پاسخ خواهيم  اين سوال  به  نهم  در درس  می کند. 
می آيد و در نهايت در درس دهم منابعی را برای مطالعه بيشتر معرفی خواهيم 

کرد.




