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  ورى در ترازوى بهره
  

ترین عامل پیـدایش   وقوف آدمى بر خطاپذیرى فرایند اندیشه و جستجوى او از روشهاى پیشگیرى و درمان، مهم
داننـد و   دانان، مصـونیت از خطـاى ذهـن را هـدف ایـن دانـش مـى        منطق. منطق و اقبال اهل دانش به آن است

کنـد تـا بـه وسـیله آن آرامـش       آموزش قواعد و فنونى آغاز مىدانشجوى جوان تکاپوى پرفراز و نشیب خود را با 
هاى آموزشى و ترویجى منطق به دلیل چنین تـوقعى از آن   رونق برنامه. خاطر از رهزنى اندیشه را به دست آورد

  .رقم خورده است
نه براى دیگر، منطق را به عبارت . شود اش، براى هدفى بیرون از آن آموخته مى منطق به دلیل هویت ابزارى

اما آیا چنین توقع مهمى . آموزیم هاى گوناگون اندیشه مى کار بردن آن در سایر علوم و حوزه منطق، بلکه براى به
هاى آموزشى منطق در سه هزار سال گذشته، در انجام این نقش و رسـاندن   شود؟ آیا برنامه از منطق برآورده مى

وختگان منطـق ارزیـابى مثبتـى از موفقیـت آمـوزش منطـق       آم انسان به آن آرمان موفق بوده است؟ غالب دانش
  .کننده است ارزیابى دقیق در گرو طرح دقیق مسئله و جستجو از عوامل و ادله تبیین. ندارند

دانش منطق در ایفـاى   سنجش توانایى: آموزش منطق به دو سؤال قابل تحلیل است 1پرسش از مفید بودن
  .هاى آموزشى منطق، به ویژه کتابهاى درسى در یادگیرى کاربردى نامهو ارزیابى توفیق بر) آورى مصونیت(هدف 

ورى داراى دو  کـه بهـره   ازآنجـا . اسـت  2ورى یکى از مالکهاى ارزیابى منطق در دو بعد یادشده، ترازوى بهره
: آموزش منطق به دو مسئله قابـل تحلیـل اسـت    پرسش از مفید بودن 5است، 4و اثربخشى 3مؤلفه عمده، کارایى

آور است و مسئله دیگر، میزان کارایى  له نخست، میزان اثربخشى آموزش منطق از حیث ارائه قواعد مصونیتمسئ
  .باشد آن از جهت انتقال و یادگیرى کاربردى مى

بـه  (مراد از خطا در اینجا، هرگونه لغزش و خطا در مقام شناخت نیست؛ بلکه مقصود خطا در فرایند تفکـر  
خطا در فرایند تفکر بر دو قسم . است) »انتقال ذهنى از معلومات پیشین به معلوم دیگر«: اشاراتتعبیر بوعلى در 

پـذیر کـه بـه     خطاى گریزناپذیر که حاصل محدودیتهاى وضعیت ذهنى نوع انسان اسـت و خطـاى درمـان   : است
عى رساندن هاى آموزش منطق، مد برنامه. بینى یا پیشگیرى و درمان است دهد و قابل پیش رخ مى6صورت اتفاقى
  .هاستیما به این توانای

بینـى، پیشـگیرى و درمـان خطـاى یادشـده چیسـت؟ آیـا کتابهـا و          میزان توانایى قواعد منطقى در پـیش 
هاى فعال اندیشه، افزایش  کارگیرى قواعد منطقى در لحظه هاى رایج آموزش منطق، سرعت و دقت را در به شیوه
  دهد؟ مى

پیشینیان وجود داشته است که این دغدغه، یکى از عوامل اعـراض از   کارایى و اثربخشى منطق نزد غهدغد
                                                           

1.  usefulness 
2.  productivity 
3.  efficiency 
4.  effectiveness 

  :دهد المثل انگلیسى نشان مى پرداز معروف مدیریت، دو مؤلفه اثربخشى و کارایى را به ترتیب در این ضرب دراکه، نظریه.  5
If a job is worth doing, it’s worth doing well. 
6.  random 
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تأکید بوعلى بر مبحث مقوالت از دانش . نگارى دوبخشى است آوردن به منطق بخشى و روى نگارى سنتى نُه منطق
پرسش از جایگاه مبحث الفاظ در منطق نیز سـؤال از اثربخشـى مبحـث    . تأکید بر اثربخشى منطق است 7منطق
نقد شیخِ اشراق بر منطق تعریف ـ رایـج نـزد مشـاء ـ      . در ایفاى نقش منطق و وصول به هدف منطق است الفاظ

  .دهد خلل قواعد منطقى در این حوزه را نشان مى
دانـان، خـود از    آور است، چرا منطـق  اگر منطق مصونیت«: نقد کارایى و اثربخشى منطق در پرسش معروف

 رعایتدهند که مفید بودن منطق مقید به  به طور سنتى پاسخ مى. نهفته است» د؟ـنلغزش و خطا در امان نیست
منطق ابزارى اسـت  «: تر به تصور دقیق 8تصور اینکه منطق ابزار مصونیت از خطا و گمراهى است،. قواعد آن است

ثیت منطـق  این پاسخ، دو حی. تحول یافت 9»شود که رعایت قواعد آن موجب مصونیت فکر از خطا و گمراهى مى
اسـت و صـرف دانسـتِن     10کند؛ نخست، حیثیت معرفتى که علم به قواعد منطقى و آگـاهى نظـرى   را متمایز مى

دوم، مهارت منطقى یـا توانـایى فـرد در اعمـال قواعـد       انجامد؛ به مصونیت از خطا نمى منطق به این معنا، لزومًا
  .در موارد عینى اندیشه است 11منطقى

. نکته اول ارتباط منطقى بین دو حیثیت یادشده است: پاسخ سنتى قابل بیان استدو مالحظه انتقادى در 
ابهام، پیچیدگى و کاستى در قواعد منطقى، عامل مهـم در عـدم   . مهارت منطقى مسبوق به معرفت منطقى است

ى را نبایـد اثربخشـى قواعـد منطقـ    » رعایـت «تأکیـد بـر قیـد    . دان در مقام کاربرد آن قواعد است توانایى منطق
کار برد و بـه همـین دلیـل، منطـق      توان به در موارد متعددى قواعد را به دلیل نارسایى آنها نمى. نقدناپذیر نماید

سینا و  ها، از آنها تا منطق دوبخشى ابن دانش منطق از ارسطو تا رواقیان و مگاري. محتاج بازسازى و تکامل است
طى کرده است و هریک از مکاتب مختلف منطقـى، نسـبت بـه    از آن تا منطق فرگه سیر تکاملى را از این حیث 

  .نظامهاى قبلى از اثربخشى بیشترى برخوردار  است
آموزان را در رعایـت کـردن قواعـد منطقـى      نکته دوم این است که پاسخ سنتى، توفیق نیافتن غالب منطق

تـوان   به وسیله رعایت آن قواعد مىآور نیستند، بلکه  تأکید بر اینکه قواعد منطقى، خود مصونیت. کند تبیین نمى
رغـم آمـوزش منطـق، توانـایى رعایـت دقیـق و        گذارد که چرا على پاسخ مى از خطا در امان ماند، این سؤال را بى

بـه کسـب معلومـات و     آوریم؟ چرا نظام آموزشـى منطـق صـرفاً    کارگیرى سریع قواعد منطقى را به دست نمى به
هـاى آمـوزش منطـق، آن را بـه      دهد؟ چـرا در برنامـه   قى را افزایش نمىانجامد و مهارت منط معرفت منطقى مى

  .یابد پاسخ معینى مى 12گیریم؟ این سؤال مهم برحسب تصور فرد از منطق کاربردى صورت کاربردى فرا نمى
تصورى که به ویژه تـا دهـه اخیـر رواج داشـته اسـت و      : دو تصور عمده از کاربردى بودن منطق وجود دارد

تصور نخست، کاربردى بودن منطق را از طریق روشها و ابزارهاى خاصـى در  . روزه مورد توجه استتصورى که ام

                                                           
 .6ق، ص  1403کتاب،  دفتر نشر: ، تهراناالشارات والتنبیهات،  ابن سینا، حسین بن عبداللّه. 7
 .4، ص 1364انتشارات دانشگاه تهران، : پژوه، تهران ، به اهتمام محمدتقى دانشالنجات من الغرق فى بحر الضالالت،  ابن سینا، حسین بن عبداللّه.  8
 .2، ص اشارات.  9

10.  knowing that 
11.  knowing how 
12.  applied logic 
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  :داند تعلیم منطق قابل حصول مى
کار بست و با تمـرین هـر چـه     پس از آشنایى با قواعد منطقى، باید سعى کرد تا در عمل نیز آن قواعد را به

کـار بـردن    ایـن کـار در کتابهـاى منطـق کـاربردى اوًال از بـه       بـراى ... بیشتر، مهارت استفاده از منطق را آموخت
گردد؛ ثانیًا به بیان نکاتى اکتفـا   گویى متداول در کتابهاى منطقى اجتناب مى اصطالحات پیچیده فلسفى و مغلق

شـود تـا بـه ایـن      شود که جنبه کاربردى دارند و همین نکات نیز در قالب مثالهاى ساده و ملموس بیـان مـى   مى
  13.، جنبه مهارتى در نوآموز منطق هرچه بیشتر پرورش یابدترتیب

و اثـربخش کـردن    اورى آن است، در این تصـور از طریـق کـار    کاربردى بودن منطق که شیوة افزایش بهره
سازى  حذف مباحث فلسفى و فرامنطقى، اجتناب از زبان پیچیده، تأکید بر صورى. آید آموزش منطق به دست مى

هـایى اسـت کـه آمـوزش      گوناگون و تمرینهاى ناظر به موارد جزئى و عینى اندیشه، توصـیه منطق، ذکر مثالهاى 
  .سازد منطق را به صورت کاربردى ممکن مى

در ایـن  . شـود  بیـان مـى  » مهندسى فکر«تصور دوم از کاربردى بودن منطق آن است که با تعبیر مسامحِى 
شود و آن، محتـاج ابزارهـایى بـیش از آمـوزش قواعـد       تأکید مى 14تصور، به مهارت فرد در نیل به تفکر اثربخش

توقع نخست، وقوف بر : بر مبناى تصور دوم، دو توقع از آموزش منطق داریم. منطقى، تمرین و ممارست آنهاست
ً «کشف اینکه در فالن استدالل، خطاى . مواضع خطا و موارد مغالطه است صـورت گرفتـه   » اخذ مالیس بعلۀٍ علـۀ

آمـوزش  . ، یکى از دو انتظار مهـم از منطـق اسـت   »دور«است، نه » ایهام دور«ر فالن تعریف است و فهم اینکه د
هاى موردى را کشف کنیم و در نتیجه به  شود که اوًال مغالطه دقیق قواعد منطقى و تمرین و ممارست موجب مى

خطـا و مغالطـه شـویم، قـدرت     آمیز فریفته نشویم؛ ثانیًا اگر در مقام استدالل متهم به  وسیله استداللهاى مغالطه
تصور نخست از کاربردى بودن منطق، به این نوع توانایى . تشخیص و تمایز مغالطه و ایهام مغالطه را داشته باشیم

  .توجه دارد) کشف مغالطه و برطرف ساختن ایهام مغالطه(
اى کـه فـرد    ت، بـه گونـه  توقع دوم از آموزش منطق، توانایى راه بردن اندیشه و هدایت آگاهانه فرایند تفکر اس

بر مبناى تصور دوم، چنین نیست که صرف آگاهى از قواعد و توانـایى کشـف   . بخواهد و بتواند از خطا در امان باشد
دهـد،   ممارستى که توانایى تفکر اثـربخش را افـزایش مـى   . باشد» توانستن«مغالطه و رفع ایهام مغالطه موجب این 

فرض کنید براساس معرفت منطقى، خطاى سؤال مرکب یا جمع مسائل . استمحتاج دانشهایى فراتر از علم منطق 
ممارست و تمرین، بر مواضع و  موارد وقوع این خطا در تفکر عینى وقوف یابیم؛  در مسئله واحد را بشناسیم و بر اثر

کنیم؟ این مسـئله  توانیم فرایند تفکر را از وقوع چنین خطایى حفظ  اى مى آیا در جریان تفکر به صورت تواِن لحظه
مهـارت  . شـناختى نیـز هسـت    گردد که عالوه بر قواعـد منطقـى، محتـاج ابزارهـاى روان     به مهارتهاى رفتارى برمى

. انجامـد  بـه پرهیـز از آن نمـى    وقوف بـر مغالـه لزومـاً   . خطایابى، شرط مهم ـ اما نه کافى ـ در مصونیت از خطاست  
هـاى   هستند؛ اما بدون اسـتفاده از تکنیکهـا و توصـیه   » نگر همه یا هیچ«دانند که در مقام تفکر،  بسیارى از افراد مى

  .گرا، قادر به تغییر نگرش خود نیستند شناسان شناخت راهبردى روان
                                                           

  .17و  16ص همین کتاب، .  13
14.  effective thinking 
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تحول در آموزش کـاربردى منطـق    ورى و نیل به سرعت و دقت در مهارت منطقى، محتاج دو افزایش بهره
به ویژه تلفیق  15اى، رشته آورد میان و اثربخش کردن متون است و تحول دوم، اخذ روى اتحول نخست، کار: است

و اثـربخش   ادغدغـه کـار  . شناسى و دانشهاى وابسـته اسـت   راهبردهاى عینى روان قواعد انتزاعى و کلى منطق با
دقـت در تمـایز قیـاس اقترانـى و     . پیشـینیان وجـود داشـته اسـت     کردن متون آموزشى منطق بیش و کم نـزد 

دیگر بـوعلى، تشـجیر و اسـتفاده از زبـان نمـادى از جانـب       هاى یاستثنایى، تمایز منطق تعریف و استدالل و نوآور
ابوالبرکات بغدادى، اختصاص مبحث مستقلى به مغالطات و معماهاى منطقى ـ غیر از بخِش فن مغالطـه ـ در آثـار     

وسیله کسانى چون ابهرى، کـاتبى و سـمرقندى و سـرانجام تهـذیب و تنقـیح        در قرن هفتم به 16ى دوبخشىمنطق
دغدغه دوم تقریبـًا نـزد دانشـمندان    . متون درسى منطق، تالشهایى در راستاى کاربردى کردن آموزش منطق است

  .مغفول بوده است
دغدغه نخست نگـارش یافتـه اسـت و بـه     که اینک فراروى طالب دانش منطق است، براساس  منطق کاربردى

نگـارى در ادبیـات فارسـى اسـت و لـذا داراى فـراز و        لحاظ ساختار و غالب مباحث، گامى نخست در حـوزه منطـق  
طرح اولیه نوشتار با هدف پژوهشى به هدایت اساتید گرامى، دکتر ضیاء موحـد و  . نشیبهاى خاص گام نخست است

طور انجام شده که پس از اتمـام، بـار دیگـر بـا هـدف آموزشـى ـ ترویجـى         آقاى مصطفى ملکیان و نویسنده این س
سازى بخشهاى متعدد آن، بیان  نویسنده محترم در طراحى ساختار کلى کتاب، ترجمه و بومى. بازنویسى شده است

ى نشـان  جانب، شکیبایى و درایت قابل تحسین مثالها و تمرینهاى متنوع، به ویژه در پذیرفتن پیشنهادهاى مکرر این
اسـت ایـن گـام نخسـت، آغـاز      امید واثـق  . است دادند که این از عوامل افزایش کارایى و اثربخشى این کتاب شده

ورى در فرهنگ معاصر باشد؛ تحولى که بتواند تفکر منطقى  نگارى مبتنى بر بهره پژوهى و منطق تحولى در منطق
  .درآورد... یریت، اقتصاد، کالم، فلسفه ورا به منزله یکى از عوامل توسعه و تحول دانشهایى چون مد

به عبـارت دیگـر، مغالطـات    . ، بنیان نهادن آموزش منطق بر مغالطات استمنطق کاربردىرویکرد دیگر در 
گونه که خاستگاه تاریخى علم منطق است، آغازگر آموزش منطق نیز هست و چنین آغازى، سرعت و دقت  همان

مؤلفان کتب منطقى دوبخشى قرن هفـتم، بـه همـین دلیـل     . دهد فزایش مىرا در دو مقام یادگیرى و کاربردى ا
دانان اواخر دوره شیراز و پـس   دادند و منطق بخش آثار خود قرار مى بحث از مغالطات و معماهاى منطقى را پایان

  .هاى فراوانى را در بحث از معماهاى منطقى تدوین کردند نگاره از آن، تک
  .ستایش خداوندى است که همه توفیق از اوستپایان سخن همچون آغاز آن 
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15.  interdisciplinary 

کتابهـاى منطقـى   . ، تعداد ابواب و فصول منطق ارسـطویى بـه نُـه بـاب رسـید     »مدخل«ارسطو مباحث منطقى را در هشت باب تنظیم کرد که بعدها با افزودن یک .  16
، االشـارات والتنبیهـات  سینا در برخـى از آثـار خـود ماننـد      ابن. شوند بخشى نامیده مى کتب منطقى نُه کنند، اصطالحاً بندى پیروى مى دیگرى نیز که از این فصل

سـینا آثـار خـود را بـا      دانان زیادى متأثر از ابـن  منطق. تبویب مذکور را تغییر داد و مباحث منطقى را به دو بخش اصلى ناظر به تصورات و تصدیقات تقسیم کرد
 .)ناشر(باشد  ردند که تعبیر کتب منطقى دوبخشى ناظر به همین آثار مىبندى تدوین ک همین فصل


