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درس دوازدهم

محتوای استدالل 
(ماده)

ماده و صورت استدالل
وقتی که ما از چوب استفاده می کنيم و با ابزار نّجاری طرح خاصی به آن می دهيم 
و چيزی به نام صندلی می سازيم، چوب را ماده ی صندلی و آن طرح و شکل را صورت 
استداللی  هر  دارد.  وجود  هم  استدالل  يک  ساختن  در  حالت  همين  می ناميم.  صندلی 
دارای شکل خاصی است که می تواند برای موضوعات مختلف به کار رود و موضوعات 
و  را «صورت»،  يکديگر  کنار  جمالت  قرارگرفتن  چگونگی  و  شکل  بپذيرد.  را  گوناگون 

محتوايی را که در جمالت قرار می گيرند، «ماده» می نامند. 
به اين دو مثال بنگريد: 

هم  فارابی  پس  شود.  خوشبخت  می تواند  انسانی  هر  است.  انسان  ـ «فارابی  ١ـ
می تواند خوشبخت شود.»

٢ــ «سرو درخت است. هر درختی به آب نياز دارد. پس سرو به آب نياز دارد.» 
اين دو استدالل از جهت صورت شبيه هم اند، اّما از جهت ماده با يکديگر تفاوت 

دارند.
اکنون در قضايای زير که همه از قالب و صورت واحدی برخوردارند، دقت کنيد:

ــ علی خسته شده است. 
ــ عدل برای سعادت جامعه خوب و الزم است.

ــ حسن درس خوان است. 
ــ نظافت شهر برای سعادت جامعه خوب و الزم است.  
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ــ محّمد جادو شده است. 
ــ فناوری پيشرفته برای هر جامعه ای خوب و الزم است.

ــ احترام به پدر و مادر واجب است. 
ــ خوردن غذای مناسب برای سالمتی ضروری است.

و اينک به اين دسته از قضايا توجه کنيد:
ــ حضرت علی ــ عليه السالم ــ قهرمان جنگ خيبر است.
ــ مساحت مثلث برابر قاعده ضرب در نصف ارتفاع است.

ــ هر شهری کوچک تر ازکشور خود است.
ــ احترام به بزرگ تر واجب است.

ــ آب در ١٠٠٠ می جوشد.
ــ احتماًال در کرات ديگر هم بتوان حيات را پيدا کرد.

ــ برف سفيد است.
ــ ١٠ قابل قسمت بر ٢ است.

همه ی اين قضايا از نظر صورت، نمونه ای از قضيه ی «الف ب است» می باشند. اّما 
محتواهای مختلف آن ها از کجا آمده است؟

از  را  برف  سفيدی  مثًال  است.  آمده  به دست  خاصی  منبع  از  هرکدام  محتواها  اين 
ادراک حسی گرفته ايم. قهرمانی اميرمؤمنان ــ عليه السالم ــ در جنگ خيبر را از تاريخ 
به دست آورده ايم. تجربه است که به ما ياد داده آب در ٠ ١٠٠ می جوشد. بودن يا نبودن 
حيات، در کرات ديگر را حدس زده ايم. به روشنی درمی يابيم که هر شهری از کشور خود 
و  مواد  بنابراين،  کرده ايم.  کشف  استدالل  طريق  از  را  مثلث  مساحت  است.  کوچک تر 
هستند که اگر  زياد  منابع آن قدر  گوناگون به دست می آيند و اين  منابع  محتوای قضايا از 
سرانجام  که  نمی دانيم  کنيم،  دسته بندی  آن ها  ماده ی  براساس  را  عالم  قضايای  بخواهيم 
به چند سرچشمه ختم می شوند. دانستن عدد دقيق آن ها هم خيلی اهميت ندارد؛ فقط اين 

نکته را بايد در خاطر داشته باشيم که قضايا از منابع مختلفی به دست می آيند.
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بررسیبررسی
قضايا اوّ ل درس را بررسي کنيد و ببينيد که هرکدام از چه منبع و از چه 

راهي به دست آمده اند  . آن منبع را جلو آن ها بنويسيد.

ميزان اعتبار منابع که محتوا و ماده ی قضايا را به ما می دهند، با يکديگر متفاوت اند. 
برخی منابع، يقينی هستند و برخی به ما علمی در حّد احتمال می دهند. برخی منابع، انسان 
را به بی راهه می برند و او را به اشتباه می اندازند، بنابراين، درستی و اعتبار يک استدالل، 

عالوه بر صورت، به ماده ی آن هم بستگی دارد. به اين دو استدالل توجه کنيد:
الف: احمد مريض است،  هر مريضی مشکل جسمی يا روحی دارد، پس احمد  نيز 

مشکل جسمی يا روحی دارد.
ب: احمد مريض است، هر مريضی جادو شده است، پس احمد جادو شده است.

متفاوت  آن ها  ماده ی  ولی  دارند  درستی  و  يکسان  وصورت  شکل  استدالل  دو  اين 
است و لذا اعتبار يکسانی ندارند.

حال به اين استدالل توجه کنيد:
رضا در کشتی است، کشتی حرکت می کند، پس رضا حرکت می کند.

دو  در  وسط  حد  زيرا  دارد  غلطی  صورت  استدالل  اين  می بينيد  کنيد،  دقت  اگر 
در  و  درست،  به ظاهر  آن  نتيجه ی  علت  همين  به  و  است  نيامده  يکسانی  به صورت  مقدمه 
واقع غلط است. چون می دانيم که رضا خودش حرکتی نکرده و به تبع کشتی حرکت کرده 

است. 
بنابراين، استدالل، بنابر اهدافی که انسان ها از ارائه آن ها دارند و ماده ای که در آن ها ريخته 

می شود و اثر و فايده ای که بر آن ها مترتب است، پنج گونه هستند:
١ــ گاهی انسان دليل می آورد تا حقيقتًا مجهولی را کشف کرده و به يقين برسد. او 
در اين جا در جستجوی حقيقت است. فلسفه و علوم غالبًا در همين مسير هستند. بديهی 

است که در اين حالت بايد از بهترين و مطمئن ترين ماده استفاده کرد.
اين گونه استدالل را که منجر به يقين می شود، «برهان» می گويند.
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و  مخاطب  مغلوب کردن  بلکه  نيست،  حقيقت  کشف  استدالل،  از  هدف  گاهی  ٢ــ 
قانع کردن اوست. در اين حالت لزومی ندارد که حتمًا از يقينی ترين مواد استفاده شود، 
بلکه می توان محتوايی را به کار گرفت که طرف مقابل، آن را بپذيرد و او را به سکوت وادار 

نمايد.
اين قبيل استدالل را «جدل» می گويند.

آن  از  يا  و  شود  برانگيخته  کاری  به  مخاطب  که  است  اين  هدف  صرفًا  گاهی  ٣ــ 
حتی  و  احساسی  محتوايی  از  استدالل  است  ممکن  موارد،  اين گونه  در  نمايد.  اجتناب 

غيرمنطقی برخوردار باشد.
اين قبيل استدالل را «خطابه» می گويند.

٤ــ هم چنين ممکن است که گوينده بخواهد با استدالل، عالم خيال مخاطب خود 
را آن گونه که مايل است تحت تأثير قرار دهد و موضوع را به گونه ای در خيال او درآورد 

که خودش می خواهد. 
اين قبيل استدالل را «شعر» می گويند.

٥  ــ بعضی اوقات نيز هدف از يک استدالل، گمراه کردن و انحراف شنونده است. 
در اين حالت است که مواد و محتوای استدالل به گونه ای انتخاب می شوند که مخاطب 

دچار بدفهمی و گمراهی شود.
اين نوع استدالل را که حقيقتًا شبه استدالل است، «مغالطه» می گويند.

دستيابی به اين پنج نوع استدالل، از راه تجربه به دست آمده و ممکن است بيش از 
اين باشد. ولی به هرحال در منطق، اين پنج حالت را مورد توجه قرار داده اند. همان طورکه 
استدالل ها «صنعت استدالل»  هرکدام از  داريم، در منطق هم به  ادبيات، صنايع ادبی  در 
می گويند و در کتاب های منطقی به آن ها «صنعت های پنج گانه ی منطقی» نام داده اند. برای 
شناخت بهتر صنايع منطق بايد بتوان ماده ی قضايا را به نحو دقيق تشخيص داد. بعد از آن 

است که می توان با دقِت در قضايا، نوع استدالل را پيدا کرد.
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تقويت مهارتتقويت مهارت
در قضايا زيرتأمل کنيد و ببينيد که ماده  هر قضيه از چه راهي به دست 

آمده است.

راه پيدايش قضيه
احساس

بداهت

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

خورشيد روشن است

اجتماع دو نقيض محال است.

آهن هاد الکتريسيته است.

گلستان اثر سعد است.

نور ماه از نور خورشيد است.

روح درون جسم است.

عدالت بسيار پسنديده است.

رنگ خون سرخ است.

دارو آنتي بيوتيک درمان کننده  بيمار عفوني  است.

هر معلولي علت دارد.

تهران پايتخت ايران است.

هرکس فقط به فکر خود باشد در آخرت بهره ا ندارد.

   هر موجود مکان دارد.

مثال ١

مثال ٢

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١
..........
..........

هر هاد الکتريسيته فلز است.

فيزيک نيوتن جا خود را به نظريه نسبيت داده است.

١٢

١٣

صنعت های پنج گانه (صناعات خمس)

١ــ برهان
قياس  معتبر  شکل های  از  بايد  برهان  صورت  است.  استدالل  نوع  کامل ترين  برهان 
خصوصًا شکل اّول و ماده آن هم بايد از قضايايی تشکيل شود که درستی هرکدام قطعی 
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باشد. نمونه های بسيار زيادی از استدالل های برهانی را در رياضيات، مشاهده می کنيم. در 
دين الهی هم، اصول دين با استدالل و برهان توأم است تا استحکام الزم را داشته باشد.

است:  نوع  بردو  برهان 
ـ برهان لّمی: شايد شنيده باشيد که می گويند «لّم اين کار چيست؟» اين جمله  ١ـ
ريشه در يک بحث منطقی دارد. اگر در برهان از علت به معلول پی برده شود، به آن 

ببرد.  پی  موضوع  علت  و  لّم  به  توانسته  فرد  يعنی  می گويند،  لّمی»  «برهان 
به طور مثال، يک پزشک در تحقيقات خود، در يک روستا، به پشه ی ماالريا برخورد 
می کند و درمی يابد که بيماری اهالی آن روستا از پشه ی ماالرياست. يا در بيمارستان از 

کسی آزمايش خون می گيرند و  بعد به بيماری او پی می برند.
 اين استدالل عاميانه نيز که می گويند «علی ولخرج است و هر ولخرجی ورشکست 

می شود پس علی ورشکست می شود» نيز يک برهان لّمی است.
٢ــ برهان اّنی: اگر از معلول به علت پی برده شود، آن را «برهان اّنی» می گويند. 

مثل اين که پزشکی از سرفه های خشک فرد بيمار به مسلول  بودن او پی  می برد. يا 
کسی با شنيدن ورشکستگی يک نفر متوجه ولخرجی او می شود.

برهان، استداللي است که در مقدمات آن از مواد و محتوا يقيني استفاده 
مي کنند و نتيجه  يقيني مي دهد.

ذكر منونهذكر منونه
شناخت  درباره   برهان  از  نمونه هايي  زندگي»  و  «دين  کتاب ها  در  ٭ 
خوانده ايد.  خداوند  هدايت  و  نبوت  ضرورت  درباره   يا  او  صفات  و  خدا 
دارد؟ برهاني  محتوا  و  ساختار  آيا  که  ببينيد  و  کنيد  انتخاب  را  آن ها  از  يکي 

٢ــ جدل
جدل نوع ديگری از استدالل است که در زندگی علمی و عملی ما مورد استفاده قرار 
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کودکان در  کردن مخاطب است.  رسيدن به يقين نيست بلکه برای قانع  می گيرد، اما برای 
دنيای بازی های کودکانه خود در بسياری از مواقع که وارد جّر و بحث می شوند، بدون اين 
که بدانند، از جدل بهره می برند. صورت ساده جدل اين است که يکی ديگری را با سؤاالت 
متوالی و متعدد روبه رو می کند به طوری که سرانجام او به تناقض گويی بيفتد و محکوم شود. 
در هر جدلی دو طرف سعی می کنند که شکست نخورند. اين که برنده ی اين مبارزه ی علمی 
کيست، به مهارت و آگاهی بيش تر يکی از دو طرف برمی گردد. کسی که بتواند از پذيرفته های 

طرف مقابل استفاده کند و او را به بن بست بکشاند، پيروزی را به دست می آورد.

جدل، استداللي که از قضايا مشهور يا مسلّم و مورد قبول مخاطب تشکيل 
مي شود، و طرف مقابل را قانع مي کند. 

٣ــ خطابه
خطابه استداللی است که برای تشويق مردم به انجام يا ترک عملی از طريق تحريک 
عواطف و احساسات آنان، مورد استفاده قرار می گيرد. در واقع، در خطابه، پيش از آن 
که انديشه و فکر افراد مورد خطاب باشد،  قلب و عواطف آنان را مخاطب قرار می دهند. 
به همين جهت خطابه، هم می تواند برای تشويق افراد به اخالق و فضايل انسانی به کار رود 

و هم می تواند برای امور ناپسند استفاده گردد.
بنابراين، آن خطابه ای خوب و پسنديده است که با برهان و استدالل عقلی هم توأم گردد 
و به راه خير دعوت نمايد. خدای متعال، در قرآن کريم همواره انسان ها را به تفکر و تعقل 
سفارش فرموده و از  پيروی کورکورانه بازداشته است. راز اين همه اصرار بر تفکر، همان 
است که انسان در زندگی خود اسير افکار و انديشه های غلط و انحرافی نشود و در مسير 

عقل و خرد گام بردارد.
طريق  از  عملي  ترک  يا  انجام   به  مردم  تشويق  برا  که  است  سخني  خطابه، 

تحريک عواطف و اقناع آن ها مورد استفاده قرار گيرد.
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٤ــ شعر
اين  البته  می گيرد.  سرچشمه  انسان  خيال  از  که  است  تخيل آميز  استداللی  شعر، 
وزن  منطقی،  شعر  در  دارد.  تفاوت  اندکی  آن  ادبی  تعريف  با  و  است  شعر  منطقی  تعريف 
داشته  قافيه  و  وزن  شعری  اگر  اين رو،  از  ندارد.  ضرورت  ادبی  شرايط  ساير  و  قافيه  و 
باشد، اما از جنبه های تخيلی تهی باشد و فقط دارای نظم باشد، از نظر فن منطق، «شعر» 
محسوب نمی شود. اما اگر عباراتی به صورت نثر باشند ولی جنبه ی تخيلی داشته باشند، 
منطقی  شعر  اصلی  شرط  تخيل،  قوه ی  برانگيخته شدن  پس  می آيند.  به حساب  منطقی  شعر 

مانند: است؛ 
شو خطر کن ز کام شير بجوی مهتری گر به کام شير در است 
يا چو مردانت مرگ رويا روی يا بزرگی و عـّز و نعمت و جـاه 

کسی که روی اين شعر خيال خود را متمرکز کند، خود را به جای شير می گذارد و بدون 
احساس خطر به دشمن حمله می کند.

در  مطلوب  روحي  تأثر  باعث  که  خيال انگيز  سخن  از  است  عبارت  شعر، 
مخاطب مي شود. 

٥ــ مغالطه يا سفسطه
اين صنعت که شبه استدالل است و انسان ها را به اشتباه می اندازد، در درس بعد 

مطرح خواهد شد. 
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مترين
١ــ اگر قطر يک مربع را رسم کنيم، دو مثلث پيدا می شود که با هم برابرند، چرا؟

می توانيد  آيا  است؟  شده  استفاده  روشی  نوع  چه  از  زير  عبارات  و  استدالل ها  در  ٢ــ 
تفاوت آن ها را پيدا کنيد؟ 

الف ــ اين شکل مثلث است، و هر مثلثی مجموع زوايايش برابر با دو قائمه است. 
پس: اين شکل مجموع زوايايش برابر با دو قائمه است.

عادالنه  کاری  هر  زيرا  است؛  پسنديده ای  رفتار  پس  بود،  عادالنه  شما  رفتار  ــ  ب 
باشد پسنديده است.

ج ــ مجموع زوايای هر مثلث برابر با ١٨٠٠ است. هرشکلی که مجموع زوايايش 
برابر با ١٨٠٠ باشد، نصف زوايای مربع است.

پس: مجموع زوايای هر مثلث نصف زوايای مربع است.
هـ ــ

امير: چرا برادرت را ياری نکردی؟
احمد: آخر در اين نزاع حق با او نبود.

مردم  از  بسياری  که  نشنيده ای  مگر  ولی  نباشد؛  او  با  حق  خوب،  بسيار  امير: 
می گويند:

برادرت را ياری کن، خواه ظالم باشد خواه مظلوم، و او برادرت بود. پس بايد او 
را ياری می کردی.
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درس سيزدهم

مغالطه

مغالطه، ظاهری استدالل گونه و برهانی دارد، اّما در حقيقت، برهان نيست. علت 
اين که ظاهر استداللی دارد، آن است که مقدمات به کار رفته در مغالطه در عين غلط بودن، 
آن قدر  يعنی  نمی شود.  آن  بودن  غلط  متوجه  اّول  نگاه  در  فرد  و  هستند  استدالل  به  شبيه 
اين غلط بودن ظريف و نامحسوس است که انسان را به اشتباه می اندازد و فکر می کند که 
که  کرده اند  ذکر  متعدد  اقسام  انواع  و  مغالطه  برای  منطق  کتاب های  در  است.  استدالل 
نمی توان در اين جا به همه ی آن ها پرداخت. همين قدر بدانيم که هر قدر اطالعات ما دقيق تر 
و قدرت تفکر و استدالل ما قوی تر باشد، کمتر گرفتار مغالطه می شويم. به همين جهت تنها 
با افزايش قدرت استدالل و تمرين می توانيم در مقابل مغالطه ها توفيق به دست آوريم. به 

دو نمونه ی ساده ی زير توجه کنيد:
نمونه ی اّول: در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است.

ظاهر اين مغالطه همان شکل اّول قياس، يعنی «الف ب است، ب ج است، پس الف 
سراغ  به  بايد  بنابراين  نمی خورد.  چشم  به  مشکلی  ظاهرًا  رو  اين  از  می باشد.  است»  ج 

محتوای قضايا برويم که ببينم آيا ماده ی هر دو مقدمه درست است يا نه.
هنگامی که خوب تأمل کنيم، خواهيم يافت که استدالل، دارای «حد وسط» نيست. 
يعنی نماد «ب» که بايد در هر دو مقدمه تکرار شود، تکرار نشده است. در مقدمه اّول «باز» 

به معنای باز بودن در اتاق است، درحالی که در مقدمه ی دوم «باز» به معنای يک پرنده است.
نمونه ی دوم: جيوه فلز است، هر فلزی جامد است، پس جيوه جامد است.

حل مسأله: در اين استدالل نيز يک مغالطه وجود دارد. خودتان در اين باره فکر 
کنيد و مغالطه ی آن را بيابيد.
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مغالطه، استفاده از شکل ظاهری استدالل و مخفی کردن صورت یا ماده ی 
غلط آن استدالل به منظور مخدوش کردن ذهن مخاطب است .

اکنون به نمونه های دیگر توجه کنید: 
١ــ انسان از خاک است، خاک از جمادات است، پس انسان از جمادات است. 
این قیاس، حدوسط ندارد. لذا اگرچه هر دو مقدمه، هرکدام درجای خود درست هستند، 
ولی صغرا و کبرا یک استدالل نیستند و تلفیق آن ها سبب مغالطه شده است. زیرا محمول 
صغرا که »از خاک« است، در کبرا تکرار نشده است. در کبرا فقط »خاک« آمده است. 

٢ــ خّفاش پرنده است، بعضی پرندگان تخم گذار است، پس خّفاش تخم گذار است. 
در این استدالل، شرایط نتیجه دهی قیاس مراعات نشده است. اندکی دقت کنید و توضیح 

دهید که کدام شرط رعایت نشده است. 
٣ــ امیر پدر مهربانی است، هر پدر مهربانی دبیرخوش اخالقی است، پس امیر دبیر 
نابجا  تمثیل  پایه ی یک  بر  این استدالل، کبرا غلط است زیرا  خوش اخالقی است. در 
تنظیم شده است. یعنی چنین فکر کرده که اگر شخصی پدر مهربانی بود، در کار دبیری هم 
خوش اخالق و مهربان خواهد بود. به همین جهت، مهربانی پدر را به دبیری او هم سرایت 

داده است. 
جزئیه  سالبه ی  قضایای  از  بعضی  که چون  بپندارد  چنین  فردی  است  ممکن  ٤ــ 
در  چون  مثاًل  دارد.  مستوی  عکس  همیشه  جزئیه  ی  سالبه  پس  دارند،  مستوی  عکس 
قضیه ی »بعضی لباس ها سفید نیستند«، می توانیم بگوییم »بعضی سفیدها لباس نیستند«. 
پس در قضیه ی »بعضی از انسان ها نویسنده نیستند« هم می شود گفت »بعضی نویسنده ها 

انسان نیستند.« 
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مترين
نتيجه گيری غلط  مغالطه ای  ببينيد که با توجه به چه  کنيد و  زير توجه  نمونه های   به 

صورت گرفته است: 
١ــ چون هيچ يک از مولکول های تشکيل دهنده ی جسم را نمی توان با چشم ديد، 

پس جسم را هم نمی توان با چشم ديد. 
٢ــ اگر دانش آموزی درس بخواند، قبول می شود. اين دانش آموز قبول شده است، 

پس درس خوانده است. 
٣ــ هرکسی ادب داشته باشد، به ديگران ناسزا نمی گويد. پس هر کسی که به ديگران 

ناسزا نگويد، با ادب است. 
٤ــ عکس مستوی «هر مثلث سه ضلعی است» می شود «هر سه ضلعی مثلث است». 

پس عکس مستوی موجبه ی کلی، موجبه ی کلی ديگری است. 
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