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 منطق
 

منطق آن علم است که اساس و بنیاد استدالل درست بر اساس دلیل قابل قبول را مطالعه می کند. استفاده از منطق 
ر گا  به طور مثال،  آسانتر بسازد،که به اساس دلیل درست باشد میتواند ارتباط بین افراد در محیط زیست را بهتر و 

جواب منطقی میتواند آن باشد که در آن به شکل از اشکال قاتل با   کی قاتل یک شخص است؟  سوال در این باشد که:
ر نه این یک ادعای غیر منطقی دانسته شده در دایره قانون و محکمه جا نخواهد گو  مقتول در ارتباط بوده باشد.

ن قتل قاتل یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با مقتول در تماس باید باشد تا عمل قتل را انجام داشت )همه حاالت ممک
په همین ترتیب میتوان این مثال را در مثالها روزمره هم استعمال کرد که به صد ها و حتی هزاران بار   داده باشد(.

وشت گر گا  به طور مثال، قی تمام شود.روزانه قضاوت ها و سخنان منطقی میتواند به مفاد و خوبی شخص منط
خریداری میخواهید کنید به عوض قصابی و یا مسلخ )مسلخ جایست که آنجا سالخ مسلوخ را سلخ میکند، و عمل که 

اجرا این   وسفند نه طلبید،گریز رفته ماهیچه گسالخ باالی مسلوخ انجام میدهد به نام تسلیخ یاد میشود( به دکان رن
که قرار  تبه این اساس منطق خود یک علم در شاخه های ساینس اس  نا پسند شمرده میشود.عمل غیر منطقی و 

 ه و بر رسی میکند.عتعریف فوق بنیاد یا اساس استدالل درست را تکیه بر دلیل درست مطال
 

ای اینرا هم باید در نظر داشت که چنانچه در فوق ذکر شد که بر حین توجه به منطقی بودن و منطقی فکر کردن،
  اینجا میخواهم روشنی اضافه تری بر آن بیندازم، بطور مثال:  منطقی بودن دلیل درست داشتن، هم شرط است،
باید از بریک موتر استفاده کرده موتر را توقف دهی، مطلب این   وقتی میبنی دیواری در روبروی موترت است،

لیتر موتر استفاده کنید به عوض توقف دادن ر از اکسگا  است که منطق به اساس دلیل درست همین را میپذیرد،
مواجه سازد. بنا  گی شما را با خطر بزرگموتر، به جهت دیوار سرعت موتر اضافه تر میشود و این میتواند زنده 
  دلیل منطقی همین است که بریک را با پا فشار داده موتر را توقف دهید.

 
حال متوجه شوید که منطقی   ق و استدالل را تشریح کنم،از مثال های فوق مطلب و مقصد صرف همین بود که منط

  دوستان، اه،گعمل کردن، تفکر کردن، و با هم نوعان و هموطنان، همسای  فتن،گبودن و با استدالل و تدبیر سخن 
 چقدر مهم ی میکنیم،گعقارب، همکیشان و هم زبانان و باالخره با تمام آنهای که با آنها تحت سقف واحد آسمان زنده 

  و پر مفهوم است.
 

ی خود گدر مورد منطق زنده  گوقتی از منطق و استدالل سخن میزنیم باید از ارستاتل یونانی نام برد که عالم بزر
  یرد که آن سه عبارت اند از:گبه اساس تدریسات اریستاتل سه قانون تمام عمل منطق را در بر می  را صرف کرد،

یک عنصر و   است که هر چیز فقط همان چیزی بوده میتواند که است،ر این گقانون معرفت که خود نمایان  -１
 یا یک چیز همان چیز در همان حالت و شرایط است و بس.

اه منطق در عین گقانون مخالفت که در این قانون این بیآن میشود که هیچ چیزی یا مطلبی نمی تواند از ن -２
  ط باشد.نمی تواند هم درست و هم غل  زمان هم باشد و هم نباشد،

اه گقانون سوم یا قانون که میتوان آنرا قانون حزف به حساب برد این است که هر چیز یا مطلب از دید -３
 نمی توان غیر این حالت را تحت شرایط خاص داشته باشد  منطق یا باید باشد و یا باید نباشد.

 
ر گا  در کشور عزیز ما افغانستان، و اجتماعی  عقیدوی،  بحث های سیاسی،  بنا بر توضیحات فوق در مورد منطق،

  لزار خواهد شد.گل و گفته دوستان ما گدنیا ما افغانها به زودی   یرد،گمنطقی و بر اساس استدالل صورت 
 

 با احترام
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