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 1علمی که درپی جلوگیری از خطای اندیشه است ،منطق نام دارد .منطق دانان کوشیده اند
با بررسی انواع خطاهای ذهن و دستهبندی آنها ،راههای جلوگیری از آنها را نشان دهند.
ایشان قواعدی را که باید رعایت کنیم تا دچار خطای فکری یا اصطالحاً مغالطه (سفسطه)
نشویم ،مشخص کردهاند2 .

)

()





١



(



در یونان باستان ،استادی که به شاگرد خود شیوههای موفقیت در
وکالت را آموزش میداد ،با او قرار گذاشت که حقالزحمۀ خود را
پس از پیروزی در اولین دادگاهی که شاگردش در آن رشکت خواهد
کرد ،دریافت کند .استاد پس از چند جلسه تدریس ،شاگرد خود را
به دادگاه برد و از وی شکایت کرد که حقالزحمۀ وی را منیدهد.
استاد مدعی بود که دادگاه یا حق را به جانب وی میدهد که در
این صورت شاگرد موظف است حقالزحمۀ او را بپردازد ،یا آنکه
حق را به جانب شاگرد خواهد داد ،که در این
صورت بر اساس قراردادی که میان آنها وجود
دارد ،چون شاگرد در اولین دادگاهی که در
آن رشکت کرده پیروز شده است ،موظف است تا حقالزحم ٔه او را
بپردازد! بنابراین نتیج ٔه دادگاه هرچه باشد ،شاگرد باید حقالزحم ٔه
او را فوراً بپردازد.


این داستان منونهای از یک مغالطه است .به نظر شام استدالل
استاد چه اشکالی دارد؟

١

ــ مغالطه در این کتاب به معنای هرگونه نتیجه گیری خطا در اندیشه است که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد.
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شاگرد گفت« :نتیج ٔه دادگاه هرچه باشد ،من نباید حقالزحم ٔه استادم را پرداخت کنم؛
زیرا یا دادگاه مرا تربئه و حکم میکند که نباید پولی بپردازم یا مرا محکوم خواهد کرد که
در این صورت براساس قراردادی که میان ما وجود دارد ،چون در دادگاه پیروز نشدهام،
نباید پولی بپردازم؛ بنابراین نتیج ٔه دادگاه هرچه باشد ،من نباید پولی بپردازم!
آیا میتوانید اشکال استدالل شاگرد را مشخص کنید؟



مغالطات همچون بیماری هایی هستند که باید از دچار شدن به آنها برحذر بود .از
این رو دانستن آنها برای منطق دان الزم است تا بتواند با آنها مبارزه کند .همانگونه که
در علم پزشکی انواع بیماریها و روشهای پیشگیری و درمان آنها را بیان می کنند ،در 1
)
علم منطق نیز به همراه بیان قوانین حاکم بر ذهن ،روشهای جلوگیری از مغالطات را بیان
شیوه درست اندیشیدن است تا از این طریق قادر به
می کنند .البته تأکید منطق بر آموزش ٔ
تشخیص خطاهای ذهن ــ که بیشمارند ــ باشیم1 .
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎره  3ذهن انسان به صورت طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد .منطق دانان این قواعد را
کشف کردهاند و به صورت علم منطق در اختیار ما قرار دادهاند .گرچه ذهن انسان به طور
طبیعی منطقی رفتار می کند و بدون دانستن نامهای این قواعد ،آنها را در زندگی خود به کار
میبرد؛ اما ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد و معموال ً در استداللهای پیچیده یا
تعریف دقیق اصطالحات خاص ،دچار اشتباه می شود .به همین دلیل با به کارگیری علم
منطق که به دستهبندی و توضیح قواعد ذهن می پردازد ،سریعتر و دقیقتر می توان عوامل
لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد .ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎره 3
تبحر در آن به تمرین و
همچنین باید توجه داشت که منطق علمی کاربردی است که ّ
ممارست نیاز دارد .آموختن منطق مانند آموختن دوچرخهسواری است که باید به صورت
عملی فراگرفته شود و خواندن دستورالعمل های نظری ،فرد را تبدیل به دوچرخهسواری
ماهر نمی کند.
توجه به این نکته نیز الزم است که دانش منطق ،ابزاری در خدمت سایر علوم و
دانشهاست .منطق همچون سیستمهای کنترلی یک خودرو است که میزان بنزین ،سرعت








(
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حرکت و گرمای موتور را به ما نشان میدهند و در مقابل مشکالت به ما هشدار میدهند؛
اما باعث حرکت خودرو نمیشوند .بدین جهت منطق را به شاقول ب ّنایی 1تشبیه کردهاند که
به کارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمیمیشود؛ اما آجرها و مواد الزم برای
ساختن این بنا را باید از علوم دیگر تهیه کرد.




حیطۀ کاربرد منطق



اگرچه دانستن منطق برای فهم فلسفه (که سال آینده با آن آشنا خواهید شد) از اهمیت ویژه ای
برخوردار است؛ اما باید توجه داشت که دانستن منطق ،تنها برای ارزیابی اندیشه های فلسفی
به کار نمی رود؛ بلکه هر یک از ما در سراسر زندگی خود بدان نیازمندیم؛ زیرا میخواهیم درست
فکر کنیم و درست تصمیم گیری کنیم1 .ما هر روزه مطالبی را برای دوستانمان بیان می کنیم؛
برای متقاعد کردن آنان دلیل می آوریم و می کوشیم تا در تعلیم و تعلّم دچار خطا نشویم یا در
داد و ستد ،فریب کالهبرداران را نخوریم .امروزه با فراگیر شدن رسانه ها و حجم انبوه اطالعات
صحیح و غلط ،بیش از پیش نیازمند علمی هستیم که شیوه های جلوگیری از خطای اندیشه را
1
به ما آموزش دهد .معموال ً نشریات مختلف در بسیاری از عناوین و مطالب خود ،استداللهایی
را به نفع عقاید مورد نظرشان مطرح می کنند .اغلب آگهی های تجاری نیز نوعی استدالل هستند
که می خواهند مخاطب را به این نتیجه برسانند که «فالن کاال را بخرید!» .اینها نمونه هایی هستند
که برای بررسی درستی و نادرستی آنها به منطق نیازمندیم .بنابراین استدالل آوری و تعریف
کردن صحیح ،اموری نیستند که تنها در محیط تحصیلی ،با آنها سر و کار داشته باشیم .این
روزانه ما را تشکیل می دهند.
امور بخشی از سخنان
ٔ

)

   

    



(



استادی منطق را به شاگردان خود تعلیم داد و از ایشان خواست تا به بازار شهر بروند و
ببینند که مردم تا چه اندازه با منطق آشنا هستند و آیا از آن استفاده میکنند؟ شاگردان
پس از بازگشت گفتند :هیچکس در بازار منطق منیدانست ،زیرا کسی حتی یک اصطالح
منطقی نیز در بازار به کار منیبرد .استاد گفت :پس منطق را به خوبی نیاموختهاید!
1ــ ابزاری در ب ّنایی که برای تراز کردن دیوار استفاده می شود.
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وی بار دیگر مباحث منطقی را به آنها تعلیم داد و مجدداً درخواست خود را تکرار کرد.
این بار شاگردان پس از بازگشت گفتند که متامی مردم بهطور طبیعی منطق میدانند و
بیش و کم از آن استفاده میکنند؛ اما از اصطالحات آن بیاطالعاند .استاد گفت :اکنون
منطق را به خوبی آموختهاید.
شام نیز اگر در پایان سال تحصیلی ،احساس
کردید که تنها چند اصطالح جدید حفظ
کردهاید و موارد کاربرد آنها در زندگی خود
را نیافتهاید ،بدانید که منطق را به درستی
نیاموختهاید.




٭ منطق و سیر گسترش آن




منطق یکی از قدیمیترین علوم است که امروزه در جدیدترین فناوریها بهکار گرفته
میشود .در یونان قوانین منطق نخستین بار توسط ارسطو ،در سد ٔه چهارم پیش از
میالد مسیح گردآوری شد که امروزه به منطق ارسطویی مشهور است .پس از وی آثار
فیلسوفان رواقی 1باعث توسع ٔه این دانش شد .با ورود
این علم به جهان اسالم ،ابنسینا سهم مهمیدر توسع ٔه
آن داشت .منطق از ابتدا همواره یکی از ابزارهای ویژۀ
فلسفه بوده است؛ چنان که بخش مهمی از مطالعات
فلسفی در شاخههایی همچون فلسف ٔه تحلیلی ،فلسف ٔه
زبان ،فلسف ٔه ریاضی و فلسف ٔه منطق به مباحث منطقی
(ارسطو 322ــ  384پیش از میالد)
اختصاص دارند.
امروزه پس از فرگه 2منطق و ریاضیات بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شدهاند و
منطق ریاضی یکی از شاخههای مهم رشت ٔه ریاضی بهشامر میآید .همچنین منطق در
فناوریهای هوشمند کاربرد وسیعی یافته است و مدارهای منطقی ،بخش جداییناپذیری










1ــ نام یکی از مکاتب فلسفی در یونان باستان .با این مکتب در کتاب فلسف ٔه سال آینده آشنا می شوید.
)
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(

منطق دان و ریاضی دان آلمانی و پدر منطق جدید  Fregeــ2

 -1دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺳﺘﺪﻻل

 -2داﻧﺶ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ دو ﺣﯿﻄﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ

درس نخست  /منطق ،ترازوی اندیشه

از مهندسی الکرتونیک و مهندسی سختافزار و هوش مصنوعی
گردیدهاند.
منطق در سایر علوم و دانشها همچون روانشناسی ،فقه،
حقوق ،علوم اجتامعی و  ...نیز کاربرد وسیعی دارد.
(فرگه 1925ــ  1848م)

 -3ﺗﺼﻮر را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
 -4ﺗﺼﺪﯾﻖ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
   

دو بخش اصلی منطق  :تعریف و استدالل

حیطه اصلی منطق ،الزم است به تفاوت تصور و تصدیق توجه کنیم.
برای آشنایی با دو
ٔ
بدین منظور به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
آیا می دانید تاقدیس 1چیست؟ ..........................................
آیا می دانید سیمرغ و سی مرغ چه هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟ ................



ممکن است اکثر شما ندانید تاقدیس چیست؛ ّاما کم و بیش تصوری از مرغ و سیمرغ دارید.
اکنون سیمرغ را در چند جمله توصیف کنید................................ :
درباره تصور سیمرغ بیان کرده اید و اوصافی را به آن نسبت داده اید.
با این کار چند جمله
ٔ
حیطه کلی تقسیم کنیم:
براین اساس می توانیم دانش بشری را به دو
ٔ
1) 3ــ تصور :مانند درک ما از سیمرغ ،درخت ،مثلث قائم الزاویه و مانند آن .در این
حالت به واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط آن با سایر امور ،کاری نداریم و تنها همان را به
ذهن میآوریم3 .
(
درباره سیمرغ بیان کردید یا جمالتی چون «درختان در
2 4ــ تصدیق :مانند جمالتی که
ٔ
زاویه مساوی ندارد» .همانطور که
روز اکسیژن تولید می کنند»« ،مثلث قائم الزاویه سه
ٔ
میبینید در تصدیقات ،حکم و قضاوت وجود دارد و در آنها اوصافی را به چیزی نسبت
می دهیم یا از آن سلب می کنیم4 .

)





(

١

ــ تاقدیس مثالی از یک امر مجهول و ناشناخته برای شما است که با آن در درس جغرافیای پای ٔه دهم آشنا خواهید شد.
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از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید:
ﺗﺼﺪﯾﻖ
()......

ﺗﺼﻮر
()......



سیمرغ

سیمرغ پرنده ای افسانهای است.

دانا

ﺗﺼﻮر
()......

توانا بود هرکه دانا بود.
ﺗﺼﺪﯾﻖ
()......

اکنون به سؤاالت زیر پاسخ دهید:



میوه دارابی را ندیده باشد و بپرسد که «دارابی چیست؟» چه پاسخی
اگر کسی تاکنون ٔ
به وی میدهیم؟
قاعدتاً سعی می کنیم به کمک آنچه تاکنون دیده است ،دارابی را برای وی توصیف
کنیم .مثال ً می گوییم :یکی از مرکبات است و از نظر م ّزه چیزی بین پرتقال و نارنگی است
و معموال ً پوستی سبز رنگ دارد و. ...



اگر کسی تصوری از بلیت الکترونیکی اتوبوس نداشته باشد ،چگونه می توانیم آن را
به وی معرفی کنیم؟
برای این کار نیز از تصورات معلوم وی استفاده میکنیم و شیء جدید را برای وی
توصیف میکنیم؛ مثال ً میگوییم بلیت الکترونیکی به جای بلیتهای کاغذی استفاده
می شود و چیزی شبیه کارت بانکی است که با قراردادن آن بر روی دستگاهی که در
اتوبوسها یا ایستگاه های اتوبوس درون شهری نصب شده است ،از مبلغی که در آن
ذخیره کردهاید کم می شود ،با این کار یک تصور مجهول را به کمک چند تصور معلوم
«تعریف» کرده ایم.
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 -1ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮم دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ؟
 -2دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

درس نخست  /منطق ،ترازوی اندیشه





اگر به شما که شنا بلد نیستید بگویند« :اگر شنا بلد نباشید ،وارد شدن به قسمت پرعمق
استخر خطرناک است» ،چه نتیجهای میگیرید؟
قاعدتاً به این نتیجه میرسید که باید در قسمت کم عمق بمانید.
هزینه ما صرفهجویی می کنند»،
اگر کسی نداند که «بلیتهای الکترونیکی در وقت و ٔ
چگونه می توانیم درستی این جمله را برای وی ثابت کنیم؟
برای این کار از تصدیقهای معلوم وی استفاده میکنیم و از طریق «استدالل ،»1درستی
تصدیق جدید را به او نشان میدهیم؛ مثال ً می توانیم برای وی مزایای این نوع بلیت را نسبت به
بلیتهای کاغذی برشماریم .با این کار یک
تصدیق مجهول را به کمک تصدیق های
دیگر معلوم ساخته ایم.
) 1بنابراین به کمک تعریف ،از تصورهای معلوم به شناخت تصورهای مجهول و به کمک
استدالل از تصدیقهای معلوم به کشف تصدیقهای مجهول دست مییابیم1 .




























استد



تصدیقهای مجهول

الل

تصدیق

ت ع ری

تصدیقهای معلوم

به ک

مک

تصورهای مجهول

ف

تصور

به

کمک

تصورهای معلوم

(

وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه است ،علم منطق به دو بخش اصلی
از آنجا که
ٔ
تقسیم شده است:
1} 2ــ تعریف؛ که در آن روش صحیح تعریف کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا از
تعریف اشتباه پرهیز کنیم.
2ــ استدالل؛ که در آن روش صحیح استدالل کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا
از استدالل اشتباه پرهیز نماییم2 .
{
پایه نهم با استدالل آشنا شده اند.
1ــ دانش آموزان در درس ریاضی ٔ
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بخش  / 1منطق و مباحث آن

برای پرداختن به هر یک از این دو مبحث ،الزم است مباحثی مقدماتی مطرح شوند .به
درباره مفاهیم و الفاظ
عنوان مثال پیش از پرداختن به مبحث تعریف الزم است با نکاتی
ٔ
آشنا شویم و پیش از ورود به مبحث استدالل با قضیه و اقسام آن آشنا شویم.





مشخص کنید که کدامیک از موارد زیر تعریف و کدامیک استدالل هستند:
چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمیکند ،غذا را با آن هم بزنی دستت نمیسوزد .اﺳﺘﺪﻻل
()..........
ﺗﻌﺮﯾﻒ
()..........
منطق علمی است که از خطای ذهن جلوگیری می کند.
اﺳﺘﺪﻻل
معلم ما در کالس است؛ پس در خانه اش نیست.
()..........
ﺗﻌﺮﯾﻒ
()..........
ترابری یعنی حمل و نقل کاال یا مسافر از جایی به جای دیگر.
   

   

     





1ــ جمالتی که با «چیست» پایان میپذیرند و جمالتی که با «چرا» آغاز میشوند با کدام
یک از دو مبحث اصلی منطق ارتباط دارند؟ ﭼﯿﺴﺖ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﭼﺮا :اﺳﺘﺪﻻل
2ــ از میان موارد زیر تصورها و تصدیقها را مشخص کنید:
ﺗﺼﻮر
ﺗﺼﻮر
ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﺗﺼﺪﯾﻖ
منطق معیار تفکر است ،منطق ،تصدیق بخشی از علم است ،کوه سهند،
ﺗﺼﻮر
ﺗﺼﺪﯾﻖ
ارتفاعات کوه سهند ،کوه سهند مرتفع است.
3ــ اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد ،چه نیازی به خواندن
منطق داریم و چرا به صرف خواندن کتابهای منطق از خطای ذهن مصون نمیمانیم؟
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ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ

