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زمانِ کالس :یکشنبهها از ساعت  15تا 18

کالسِ حاضر سه هدف را دنبال میکند:
 -1آشناییِ دانشجویان با منطقِ جدید
 -2آشناییِ دانشجویان با برخی شیوههای استداللورزیِ استاندارد
 -3آشناییِ دانشجویان با نمونههایی از کاربست استنتاجهای منطقی در استداللهای فلسفیِ معروف

اهدافِ اول و دوم اهدافِ اصلیِ کالس هستند که در جلساتِ مقرر دنبال میشوند .هدفِ سوم هدفی فرعی است که در
جلساتِ تکمیلی دنبال خواهد شد.
(جلساتِ تکمیلی جلساتی  75دقیقهای است که در زمانی غیر از زمانِ تعیینشدۀ کالس برگزار خواهد شد .حضور دانشجویان
در جلسات تکمیلی اختیاری است ،تمرینی از آن داده نخواهد شد و مباحثِ آن در امتحان نمیآید .همچنین فیلم جلساتِ
تکمیلی در اختیارِ همۀ دانشجویان کالس قرار خواهد گرفت).
در راستای تحقق دو هدفِ اصلیِ گفته شده در باال کالس به دو بخش تقسیم خواهد شد .در بخشِ نخست که بنا بر برآوردِ
اولیه  7جلسه به طول خواهد انجامید ،دانشجویان با منطقِ جدید (مشخصا منطقِ گزارهها ،منطقِ محموالت و منطقِ
موجهات) آشنا خواهند شد .در بخشِ دوم که در برآوردِ اولیه  8جلسه خواهد بود ،دانشجویان با برخی شیوههای
استدالل ورزیِ استاندارد (همچون استدالل از طریقِ تسلسل ،استدالل از طریقِ بهترین تبیین ،استدالل از طریقِ
مشابهتیابی ( )analogyو  )...آشنا خواهند شد.

منابع بخشِ نخست ) logic and structure (van Dalen, fifth editionو logic for philosophy
) (Theodore Siderخواهند بود .منابعِ بخشِ دوم نیز مدخلهای استنفوردِ مرتبط (یا مقاالتِ مرتبطِ مجلۀ
 )Philosophy Compassهستند.
همزمان با برگزاری  7جلسۀ بخشِ نخست جلساتی تکمیلی نیز برگزار خواهد شد که در آنها هدفِ سومِ کالس دنبال
میگردد .یعنی در این جلسات نمونههایی از کاربستِ شیوههای استنتاجیِ منطقِ جدید در استداللهای فلسفیِ معروف
معرفی خواهد شد .این جلساتِ تکمیلی به دانشجویان کمک خواهد کرد در کنارِ یادگیریِ مباحثِ منطق جدید با کاربستِ
آن در فلسفۀ معاصر نیز آشنا شوند.
ارزیابیِ دانشجویان نیز بر پایۀ سه معیار صورت خواهد گرفت .پس از اتمام بخشِ نخست یک امتحان از دانشجویان از
مباحثِ منطقِ جدید گرفته خواهد شد .همچنین در پایانِ ترم دانشجویان موظف به تحویلِ یک مقاله (بین  4تا  6هزار
کلمه ) هستند که در آن یک استداللِ استانداردِ فلسفی را طرح یا نقد کرده باشند .باقیِ نمرۀ دانشجویان نیز بر پایۀ انجامِ
تکالیف و مشارکت در کالسِ اصلی محاسبه خواهد شد.
(اگر دانشجویان دستِ کم یک ماه و نیم پیش از آخرین مهلتِ ارسال مقاله نسخۀ اولیۀ آن را برای مدرسانِ کالس ارسال
نمایند ،در عرضِ دو هفته کامنت دریافت خواهند کرد و میتوانند نسخۀ نهایی را بر پایۀ کامنتهای دریافتی تهیه نمایند).
(بسته به عالیق دانشجویان ممکن است جلساتی تکمیلی برای  8جلسۀ بخشِ دوم نیز در نظر گرفته شود).

