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درس دوازدهم

محتوای استدالل 
)ماده(

ماده و صورت استدالل
وقتی که ما از چوب استفاده می کنیم و با ابزار نّجاری طرح خاصی به آن می دهیم 
و چیزی به نام صندلی می سازیم، چوب را ماده ی صندلی و آن طرح و شکل را صورت 
استداللی  هر  دارد.  وجود  هم  استدالل  یک  ساختن  در  حالت  همین  می نامیم.  صندلی 
دارای شکل خاصی است که می تواند برای موضوعات مختلف به کار رود و موضوعات 
گوناگون را بپذیرد. شکل و چگونگی قرارگرفتن جمالت کنار یکدیگر را »صورت«، و 

محتوایی را که در جمالت قرار می گیرند، »ماده« می نامند. 
به این دو مثال بنگرید: 

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 نیاز دارد. پس سرو به آب نیاز دارد.« 
این دو استدالل از جهت صورت شبیه هم اند، اّما از جهت ماده با یکدیگر تفاوت 

دارند.
اکنون در قضایای زیر که همه از قالب و صورت واحدی برخوردارند، دقت کنید:

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 پیشرفته 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 اینک به این دسته از قضایا توجه کنید:
ــ حضرت علی ــ علیه السالم ــ قهرمان جنگ خیبر 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 ١000 می جوشد.
ــ احتمااًل در کرات دیگر هم بتوان حیات را پیدا کرد.

ــ برف سفید است.
ــ ١0 قابل قسمت بر ٢ است.

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

آمده است. مثاًل سفیدی برف را از  به دست  از منبع خاصی  این محتواها هرکدام 
ادراک حسی گرفته ایم. قهرمانی امیرمؤمنان ــ علیه السالم ــ در جنگ خیبر را از تاریخ 
به دست آورده ایم. تجربه است که به ما یاد داده آب در 0 ١00 می جوشد. بودن یا نبودن 
حیات، در کرات دیگر را حدس زده ایم. به روشنی درمی یابیم که هر شهری از کشور خود 
بنابراین، مواد و  کوچک تر است. مساحت مثلث را از طریق استدالل کشف کرده ایم. 
محتوای قضایا از منابع گوناگون به دست می آیند و این منابع آن قدر زیاد هستند که اگر 
سرانجام  که  نمی دانیم  کنیم،  بندی  دسته  آن ها  ماده ی  براساس  را  عالم  قضایای  بخواهیم 
به چند سرچشمه ختم می شوند. دانستن عدد دقیق آن ها هم خیلی اهمیت ندارد؛ فقط این 

نکته را باید در خاطر داشته باشیم که قضایا از منابع مختلفی به دست می آیند.
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تقویت مهارت
در قضایای زیرتأمل کنید و ببینید که ماده ی هر قضیه از چه راهی به دست 

آمده است.

راه پیدایش قضیه
احساس

بداهت

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

خورشید روشن است.

اجتماع دو نقیض محال است.

آهن هادی الکتریسیته است.

گلستان اثر سعدی است.

نور ماه از نور خورشید است.

روح درون جسم است.

عدالت بسیار پسندیده است.

رنگ خون سرخ است.

داروی آنتی بیوتیک درمان کننده ی بیماری عفونی  است.

هر معلولی علت دارد.

تهران پایتخت ایران است.

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

   هر موجودی مکان دارد.

مثال ١

مثال ٢

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

8

9

١0

١١
..........
..........

هر هادی الکتریسیته فلز است.

فیزیک نیوتن جای خود را به نظریه نسبیت داده است.

١٢

١٣

میزان اعتبار منابع که محتوا و ماده ی قضایا را به ما می دهند، با یکدیگر متفاوت اند. 
برخی منابع، یقینی 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، بنابراین، درستی و اعتبار یک استدالل، 

عالوه بر صورت، به ماده ی آن هم بستگی دارد. به این دو استدالل توجه کنید:
الف: احمد مریض است،  هر مریضی مشکل جسمی یا روحی دارد، پس احمد  نیز 

مشکل جسمی یا روحی دارد.
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ب: احمد مریض است، هر مریضی جادو شده است، پس احمد جادو شده است.
این دو استدالل شکل وصورت یکسان و درستی دارند ولی ماده ی آن ها متفاوت 

است و لذا اعتبار یکسانی ندارند.
حال به این استدالل توجه کنید:

رضا در کشتی است، کشتی حرکت می کند، پس رضا حرکت می کند.
دو  در  زیرا حد وسط  دارد  استدالل صورت غلطی  این  می بینید  کنید،  اگر دقت 
مقدمه به صورت یکسانی نیامده است و به همین علت نتیجه ی آن به ظاهر درست، و در 
واقع غلط است. چون می دانیم که رضا خودش حرکتی نکرده و به تبع کشتی حرکت کرده 

است. 
بنابراین، استدالل، بنابر اهدافی که انسان ها از ارائه آن ها دارند و ماده ای که در آن ها 
ریخته می شود و اثر و فایده ای که بر آن ها مترتب است، پنج گونه هستند که در منطق تحت عنوان 

صناعات خمس مورد بررسی قرار می گیرد.

صنعت های پنج گانه )صناعات خمس(

١ــ برهان
برهان کامل ترین نوع استدالل است. صورت برهان باید از شکل های معتبر قیاس 
خصوصًا شکل اّول و ماده آن هم باید از قضایایی تشکیل شود که درستی هرکدام قطعی 
باشد. نمونه های بسیار زیادی از استدالل های برهانی را در ریاضیات، مشاهده می کنیم. در 

دین الهی هم، اصول دین با استدالل و برهان توأم است تا استحکام الزم را داشته باشد.
برهان بردو نوع است: 

ـ برهان لّمی: شاید شنیده باشید که می گویند »لّم این کار چیست؟« این جمله  ١ـ
ریشه در یک بحث منطقی دارد. اگر در برهان از علت به معلول پی برده شود، به آن 
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ببرد.  لّم و علت موضوع پی  به  توانسته  یعنی فرد  لّمی« می گویند،  »برهان 
به طور مثال، یک پزشک در تحقیقات خود، در یک روستا، به پشه ی ماالریا برخورد 
می کند و درمی یابد که بیماری اهالی آن روستا از پشه ی ماالریاست. یا در بیمارستان از 

کسی آزمایش خون می گیرند و  بعد به بیماری او پی می برند.
 این استدالل عامیانه نیز که می گویند »علی ولخرج است و هر ولخرجی ورشکست 

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

مثل این که پزشکی از سرفه های خشک فرد بیمار به مسلول  بودن او پی  می برد. یا 
کسی با شنیدن ورشکستگی یک نفر متوجه ولخرجی او می شود.

برهان، استداللی است که در مقدمات آن از مواد و محتوای یقینی استفاده 

می کنند و نتیجه ی یقینی می دهد.

ذکر منونه
صفات  و  خدا  شناخت  درباره ی  برهان  از  نمونه هایی  دینی  کتاب های  ر  د ٭ 
او یا درباره ی ضرورت نبوت و هدایت خداوند خوانده اید. یکی از آن ها را انتخاب 

کنید و ببینید که آیا ساختار و محتوای برهانی دارد؟

٢ــ جدل
جدل نوع دیگری از استدالل است که در زندگی علمی و عملی ما مورد استفاده قرار 
می گیرد، اما برای رسیدن به یقین نیست بلکه برای قانع کردن مخاطب است. کودکان در 
دنیای بازی های کودکانه خود در بسیاری از مواقع که وارد جّر و بحث می شوند، بدون این 
که بدانند، از جدل بهره می برند. صورت ساده جدل این است که یکی دیگری را با سؤاالت 
متوالی و متعدد روبه رو می کند به طوری که سرانجام او به تناقض گویی بیفتد و محکوم شود. 
در هر جدلی دو طرف سعی می کنند که شکست نخورند، این که برنده ی این مبارزه ی علمی 
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کیست، به مهارت و آگاهی بیش تر یکی از دو طرف برمی گردد. کسی که بتواند از پذیرفته های 
طرف مقابل استفاده کند و او را به بن بست بکشاند، پیروزی را به دست می آورد.

مخاطب  قبول  مورد  و  مسّلم  یا  مشهور  قضایای  از  که  استداللی  جدل، 
تشکیل می شود، و طرف مقابل را قانع می کند. 

٣ــ خطابه
خطابه استداللی است که برای تشویق مردم به انجام یا ترک عملی از طریق تحریک 
عواطف و احساسات آنان، مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع، در خطابه، پیش از آن 
که اندیشه و فکر افراد مورد خطاب باشد،  قلب و عواطف آنان را مخاطب قرار می دهند. 
به همین جهت خطابه، هم می تواند برای تشویق افراد به اخالق و فضایل انسانی به کار رود 

و هم می تواند برای امور ناپسند استفاده گردد.
بنابراین، آن خطابه ای خوب و پسندیده است که با برهان و استدالل عقلی هم توأم گردد 
و به راه خیر دعوت نماید. خدای متعال، در قرآن کریم همواره انسان ها را به تفکر و تعقل 
سفارش فرموده و از  پیروی کورکورانه بازداشته است. راز این همه اصرار بر تفکر، همان 
است که انسان در زندگی خود اسیر افکار و اندیشه های غلط و انحرافی نشود و در مسیر 

عقل و خرد گام بردارد.

خطابه، سخنی است که برای تشویق مردم به انجام  یا ترک عملی از طریق 
تحریک عواطف و اقناع آن ها مورد استفاده قرار گیرد.

٤ــ شعر
این  البته  می گیرد.  سرچشمه  انسان  خیال  از  که  است  آمیز  تخیل  استداللی  شعر، 
وزن  منطقی،  در شعر  دارد.  تفاوت  اندکی  آن  ادبی  تعریف  با  و  است  منطقی شعر  تعریف 
داشته  قافیه  و  وزن  شعری  اگر  این رو،  از  ندارد.  ادبی ضرورت  یط  شرا سایر  و  قافیه  و 
باشد، اما از جنبه های تخیلی تهی باشد و فقط دارای نظم باشد، از نظر فن منطق، »شعر« 
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محسوب نمی شود. اما اگر عباراتی به صورت نثر باشند ولی جنبه ی تخیلی داشته باشند، 
شعر منطقی به حساب می آیند. پس برانگیخته شدن قوه ی تخیل، شرط اصلی شعر منطقی 

مانند: است؛ 
شو خطر کن ز کام شیر بجوی مهتری گر به کام شیر در است 
یا چو مردانت مرگ رویا روی یا بزرگی و عـّز و نعمت و جـاه 

کسی که روی این شعر خیال خود را متمرکز کند، خود را به جای شیر می گذارد و بدون 
احساس خطر به دشمن حمله می کند.

در  مطلوب  روحی  تأثر  باعث  که  خیال انگیزی  سخن  از  است  عبارت  شعر، 
مخاطب می شود. 

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

مطرح خواهد شد. 
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مترین
١ــ اگر قطر یک مربع را رسم کنیم، دو مثلث پیدا می شود که با هم برابرند، چرا؟

توانید  آیا می  استفاده شده است؟  نوع روشی  از چه  زیر  ٢ــ در استدالل ها و عبارات 
تفاوت آن ها را پیدا کنید؟ 

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

ب ــ رفتار شما عادالنه بود، پس رفتار پسندیده ای است؛ زیرا هر کاری عادالنه 
باشد پسندیده است.

ج ــ مجموع زوایای هر مثلث برابر با ١٨00 است. هرشکلی که مجموع زوایایش 
برابر با ١٨00 باشد، نصف زوایای مربع است.

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

امیر: چرا برادرت را یاری نکردی؟
احمد: آخر در این نزاع حق با او نبود.

مردم  از  بسیاری  که  نشنیده ای  مگر  ولی  نباشد؛  او  با  حق  خوب،  بسیار  امیر: 
می گویند:

برادرت را یاری کن، خواه ظالم باشد خواه مظلوم، و او برادرت بود. پس باید او 
را یاری می کردی.
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درس سیزدهم

مغالطه

مغالطه، ظاهری استدالل گونه و برهانی دارد، اّما در حقیقت، برهان نیست. علت 
این که ظاهر استداللی دارد، آن است که مقدمات به کار رفته در مغالطه در عین غلط بودن، 
شبیه به استدالل هستند و فرد در نگاه اّول متوجه غلط بودن آن نمی شود. یعنی آن قدر 
این غلط بودن ظریف و نامحسوس است که انسان را به اشتباه می اندازد و فکر می کند که 
که  کرده اند  متعدد ذکر  اقسام  انواع  و  مغالطه  برای  منطق  کتاب های  در  استدالل است. 
نمی توان در این جا به همه ی آن ها پرداخت. همین قدر بدانیم که هر قدر اطالعات ما دقیق تر 
و قدرت تفکر و استدالل ما قوی تر باشد، کمتر گرفتار مغالطه می شویم. به همین جهت تنها 
با افزایش قدرت استدالل و تمرین می توانیم در مقابل مغالطه ها توفیق به دست آوریم. به 

دو نمونه ی ساده ی زیر توجه کنید:
نمونه ی اّول: در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است.

ظاهر این مغالطه همان شکل اّول قیاس، یعنی »الف ب است، ب ج است، پس الف 
به سراغ  باید  بنابراین  نمی خورد.  به چشم  رو ظاهرًا مشکلی  این  از  باشد.  می  ج است« 

محتوای قضایا برویم که ببینم آیا ماده ی هر دو مقدمه درست است یا نه.
هنگامی که خوب تأمل کنیم، خواهیم یافت که استدالل، دارای »حد وسط« نیست. 
یعنی نماد »ب« که باید 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 یک پرنده است.
نمونه ی دوم: جیوه فلز است، هر فلزی جامد است، پس جیوه جامد است.

حل مسأله: در این استدالل نیز یک مغالطه وجود دارد. خودتان در این باره فکر 
کنید و مغالطه ی آن را بیابید.
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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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مترین
 به نمونه های زیر توجه کنید و ببینید که با توجه به چه مغالطه ای نتیجه گیری غلط 

صورت گرفته است: 
١ــ چون هیچ یک از مولکول های تشکیل دهنده ی جسم را نمی توان با چشم دید، 

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

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

ناسزا نگوید، 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 دیگری است. 
5 ــ حمید انسان است. هر انسانی شاعر است. پس حمید شاعر است.

6ــ هوا تار است. تار از آالت موسیقی است. پس هوا یکی از آالت موسیقی است.
7ــ هوشنگ انسان است. انسان پنج حرف دارد. پس هوشنگ پنج حرف دارد.

٨  ــ علی ایرانی نیست. هر ایرانی آسیایی است. علی آسیایی نیست.
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١ــ ابن سینا. اشارات و تنبیهات )جلد دوم. منطق(. ترجمه و شرح: ملکشاهی، 
حسن. تهران انتشارات سروش، ١٣75 )برای معلم(

٢ــ اژه ای، محمدعلی. مبانی منطق. اصفهان. انتشارات اصفهان، ١٣77 )برای 
معلم و دانش آموز(

٣ــ حلی، جمال الدین حسن. جوهر النضید. قم. انتشارات بیدار، ١٣6٣ )برای معلم(
٤ــ خندان، سید علی اصغر. منطق کاربردی. تهران ــ قم سازمان مطالعه و تدوین 

کتب علوم انسانی و دانشگاه، مؤسسه فرهنگی طه، ١٣7٩ )برای معلم و دانش آموز(
5ــ خندان، علی اصغر، مغالطات، قم، بوستان کتاب، ١٣75 )برای معلم و دانش آموز(

ـ خوانساری، محمد. منطق صوری. انتشارات آگاه، ١٣7٤ )برای معلم و دانش آموز( 6ـ
7  ــ خوانساری، محمد. فرهنگ اصطالحات منطقی. تهران. انتشارات پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ١٣76 )برای معلم و دانش آموز(
٨  ــ صدرالمتألهین، محمد. التنقیح فی المنطق. تصحیح غالم رضا  یاسی پور، تهران. 

بنیاد حکمت اسالمی صدرا، ١٣٨7 )برای معلم(
تهران  رضوی.  مدرس  تصحیح  اساس االقتباس.  مد بن محمد.  مح طوسی،  ٩  ــ 

انتشارات تهران، ١٣67 )برای معلم(
١0ــ غرویان، محسن، آموزش منطق. قم. انتشارات دارالعلم، ١٣٨١ )برای معلم و 

دانش آموز( 
١١ــ قراملکی، احدفرامرز، منطق )١(، تهران، پیام نور، ١٣76 )برای معلم و دانش آموز(

ـ  قراملکی، احد فرامرز. منطق )٢( تهران. پیام نور، ١٣٨0 )برای معلم و دانش آموز( ١٢ـ
١٣ــ المظفر، محمد رضا. المنطق. النجف. مطبعة النعمان، ١٣٨٨ )برای معلم(
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