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Some Remarks on Teaching Logic in Higher 
Education Institutions

[Aldisert RJ; 2012] Logic for lawyers: a guide to clear legal thinking [Aristotle; 2020] Prior 
Analytics [Attridge N, et al; 2016] Does studying logic improve logical reasoning? 
[Malekshahi H; 2012] Avicenna Isharat va Tanbihat [Burgess JP; 2009] Philosophical logic 
[Byerly TR; 2019] Teaching for intellectual virtue in logic and critical thinking classes: why 
and how [Carrascal B; 2011] Teaching logic in philosophy [Feferman S; 1989] The number 
systems: foundations of algebra and analysis [Geach PT; 1979] On teaching logic [Johnson 
RH; 2014] The rise of informal logic: essays on argumentation, critical thinking, reasoning 
and politics [Kadivar P; 2015] Psychology of learning [Kamina P, Iyer NR; 2009] From 
concrete to abstract: teaching for transfer of learning when using manipulatives [Kreeft P; 
2010] Socratic logic: a logic text using Socratic Method, platonic questions & Aristotelian 
principles [Lemmon EJ; 1965] Beginning logic [Levi DS; 2000] In defense of informal logic 
[Maker W; 1983] Teaching informal logic as an emancipatory activity [Markovits H, et al; 
2015] Metacognition and Abstract Reasoning [Myers A; 2016] A Stanford computer scientist 
designs a logic curriculum for high school [Nassen R; Unknown] Logic for lawyers: a cheat 
sheet [Priest G; 2011] Doubt truth to be a liar [Rearden M; 1982] On teaching students logic 
[Robinson SR; 1979] Teaching logic and teaching critical thinking: revisiting McPeck 
[Vincelette A, Daurio J; 2019] St. John’s Seminary-logic course syllabus 

In different branches of science, the word ‘logic’ can denote different scientific activities. Logic 
courses taught in humanities departments and the ones taught in engineering departments 
only share similar course titles, several preliminary definitions, and examples. This raises 
the question about the nature of logic and the purpose for teaching it to students of different 
academic majors in higher education institutions. Normally, the answer would be that logic, 
similar to other courses, equips students with tools or skills they will need in their studies. But 
what are these tools and skills, and what is the best method for teaching them to students of 
different academic majors? This article aims to answer this question by examining the three 
major options: Aristotelian logic, first-order predicate classical logic, and informal logic. I try 
to demonstrate philosophical and psychological reasons in favor of teaching informal logic as 
the main material in introductory courses in logic, specifically introductory courses aimed at 
students who do not major in logic.
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 مالحظاتی در باب آموزش منطق در مراکز آموزش عالی
 

 * محسن حائریمحمد

  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یعلوم انسان هگروه فلسفه، دانشکد

 
 دهچکی

های منطقی که در های علمِی مختلفی اشاره داشته باشد. درستواند به فعالیتمی» منطق«مختلف علمی، واژۀ  هایشاخهدر 

شاید تنها در  ،شوندهای مهندسی و علوم پایه ارائه میهای منطقی که در دانشکدهشوند با درسهای علوم انسانی ارائه میدانشکده

و هدف از  ست که مسئلۀ چیستی منطقگر اشتراک داشته باشند. در اینجابیان عنوان درس، چند تعریف و مثال ابتدایی با یکدی

قاعدتًا پاسخ این است که منطق، مانند هر  شود.مطرح می موسسات آموزش عالیهای مختلف در رشته یدانشجوها آموزش آن به

ها چه کند که در رشتۀ تحصیلی خود به آن نیاز دارند. اّما این ابزارها و مهارتا با ابزار یا مهارتی مجهز میدرس دیگری، دانشجوها ر 

با بررسی سه چه روشی است؟ در این مقاله سعی دارم  های تحصیلی مختلفرشته یهستند و بهترین نحوۀ آموزش آنها به دانشجوها

رسطوئی، منطق محموالت مرتبۀ اّول کالسیک و منطق غیرصوری. سعی من این خواهد گزینۀ اصلی به این سوال پاسخ دهم: منطق ا

های مقدماتی منطق بود که نشان دهم دالیل فلسفی و روانشناختی خوبی برای آموزش منطق غیرصوری به عنوان محتوای اصلِی درس

 نطق نیست.شان مبرای دانشجوهایی که رشتۀ اصلی مقدماتی وجود دارد؛ به طور خاص، دروس

 

 یادگیری منطق، منطق غیرصوریآموزش منطق، تفکر انتقادی،  :گانکلیدواژ 

 

 

 

 

 

  

 

 مقدمه

شوند. در ابتدا تعریفی از منطق با های مقدماتِی آموزش منطق، همگی کم و بیش به طور مشابهی آغاز میکتاب

های شود، چند مثال از استداللارائه می» هاتشخیص خطا در استدالل«یا » علم مطالعۀ تفکر صحیح«مضمون 

شود در ریاضیات و علوم کامپیوتر بحث می شود، کمی از تاریخ منطق و کاربردهای آنمعتبر و نامعتبر بیان می

اش، منطق مورد نظر خود را به عنوان تنها ابزار یابد و نویسنده براساس سلیقهو در نهایت مقدمه کتاب پایان می

 دهد. کند و آموزش میدرست تفکر صحیح به خواننده معرفی می

مشخص کنیم که علمی که مورد آموزش قرار  کنیم، قاعدتًا باید ابتدازمانی که از آموزش یک علم صحبت می

کنیم. پس باید ابتدا چیستی منطق مورد بحث در اینجا به طور خاص، از علم منطق بحث می ؛گیرد چیستمی

، بحث از آموزش منطق »منطق چیست؟«سپس به آموزش آن پرداخته شود. بدون پاسخ به پرسِش  و قرار گیرد

دانند بحث از ناپذیر است، اّما همانطور که اهالی فلسفه خوب میچه اجتناب بدون مبنا خواهد بود. این قدم اگر

تر تر و پیچیدهتر کند، آن را مبهمیک مفهوم، پدیده، علم یا هر چیز دیگری بیش از اینکه بحث را روشن چیستیِ 

خواهد کرد و منطق هم از این قضیه مستثناء نیست. موضوع علم منطق چیست؟ آیا تنها یک منطق درست 

 model-theoretic)معناشناسی نظریۀ مدلی  توان داشت؟داریم یا بیش از یک منطق درست می

semantics)  اصالت دارد یا معناشناسی نظریۀ اثبات(proof-theoretic semantics) های والئو س؟

مشابه دیگر که هرچند پاسخ به آنها در روند آموزش منطق تاثیرگذار است، اّما در اینجا فرصت بررسی تمام 

 ؛کارانه از منطق داشتحداقلی و محافظهتوان یک تعریف جوانب آنها وجود ندارد. با وجود چنین مانعی، می

های مختلف منطقی دید. توان در سنتهای معتبر از نامعتبر. این تعریف یا مشابه آن را میعلم تمایز استدالل
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های های معتبر از استداللکنیم، از آموزش علم تمایز استداللپس زمانی که از آموزش منطق صحبت می

 کنیم.نامعتبر صحبت می

اّما باز  ،دار کندتبر تا حدودی بحث را هدفهای معتبر از نامعتعریف منطق به عنوان علم تمایز استدالل شاید

. در پندارندبهترین نمایندۀ این تعریف میهای منطقی روبرو هستیم که خود را هم با طیف وسیعی از سنت

وزش مقدماتِی منطق به به طور خاص، آم ؛منطق است های مقدماتیِ اینجا محوریت بحث بر آموزش

شده در مراکز آموزش ارائه با مشاهدۀ دروس منطقِی مقدماتیِ  شان منطق نیست.دانشجوهایی که رشتۀ تحصیلی

 های مقدماتی منطق، سه گزینۀ اصلی مطرح هستند: توان به این نتیجه رسید که برای آموزشعالی می

 ؛ (Aristotelian logic)الف) منطق ارسطوئی 

 ؛(First-order predicate classical logic) محموالت مرتبۀ اّول کالسیک ب) منطق

 . (critical thinking)یا تفکر انتقادی  (informal)ج) و منطق غیرصوری 

های علوم دینی و دانشکده ۀ دینیهای علمیاین روزها طرفداران کمتری دارد و بیشتر در حوزه "الف"گروه 

ی حفظ کرده است؛ های ایران هنوز هم جایگاه خود را به طور جدّ شود. هرچند در دانشگاهکاتولیک مشاهده می

منطق، بیشتر جنبۀ تاریخی آن مطرح است تا جنبۀ منطقی آن. فلسفه و المللی اّما در فضای دانشگاهی بین

های سرتاسر دانشگاه یعنوان درس مقدماتی منطق برای دانشجوهاترین محتوای آموزشی به متداول "ب"مورد 

رود و ها بسنده کند، گاهی هم فراتر میترجیح دهد به منطق گزاره دنیاست. گاهی ممکن است استاد درس

کند. در هر حال، چارچوب همان منطقی است که با عنوان منطق های موجهاتی را تا حدودی بیان میمنطق

انگیز است؛ با این حال، به بردر میان اهالی منطق و فلسفه کمی بحث "ج"شود. مورد آن یاد می نمادین جدید از

ترین گزینه برای دانشجوها همین مورد است. البته اساتید لزومًا خود را محدود ترین و جذابآید محبوبنظر می

شناسی علم، ثی در زمینۀ فلسفه و روشکنند و گاهی ترکیبی از این موارد و حّتی مباحبندی نمیبه این تقسیم

دهند. گنجند را در محتوای آموزشی خود قرار میفلسفۀ زبان و موارد مشابه دیگری که در تعریف منطق نمی

های متفاوتی تدریس کرد؛ به طور مثال، در مورد توان سرفصلها میبندیحّتی در درون هر یک از همین تقسیم

های اصل موضوعی و برخی هم نتاج طبیعی را تدریس کنند، برخی دیگر سیستمدهند استبرخی ترجیح می "ب"

 . (Gentzen's Sequent Calculus) ای ِگنتِسنهروش حساب رشته

 هدف من این خواهد بود دومدر بخش در بخش اول به طور گذرا ضرورت آموزش منطق را توضیح خواهم داد. 

منطق «باید یک درس با عنوان  زش مقدماتی مناسب نیستند.ماهیتًا برای آمو "ب"و  "الف" که نشان دهم

ارائه شود. در اغلب موارد،  "ب"و  "الف"نیاز برای باشد و به عنوان پیش "ج"که مبتنی بر  طراحی کرد» مقدماتی

شان انجام شده هایی که توسط دانشگاهریزیها دانشجوهایی هستند که به واسطۀ برنامهمخاطبان این درس

های منطق شرکت کنند. به همین واسطه و بدون هیچ دلیل موجهی، دانشجوهایی که مجبور هستند در کالس

شوند؛ ها درگیر مینیازی به فراگیری منطق ارسطوئی یا منطق جدید ندارند با مفاهیم انتزاعی این حوزه

» مقدماتیمنطق «ات. با تدوین درسی با عنوان هایی مانند حقوق، علوم سیاسی و علوم ارتباطدانشجوهای رشته

البته الزم به ذکر است که برای  ها قرار داد.توان ابزار منطقِی ضروری را در اختیار دانشجوهای این رشتهمی

دانشجوهای رشتۀ منطق چنین معیاری شاید خیلی مناسب نباشد. دانشجوهای منطق، برخالف دانشجوهای 

یعی باید با تمام جوانب تاریخی، فلسفی و انتزاعی منطق آشنا باشند؛ بنابراین حداقل های دیگر، به طور طبرشته

های تحصیلی دیگر برخورد کرد. در نهایت در بخش سوم، توان با آنها مانند دانشجوهای رشتهاز این نظر نمی
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پرداخت که این  پس از اینکه مشخص شد چه محتوایی باید به دانشجو آموزش داده شود، باید به این مسئله

را  (concrete-to-abstract)انتزاعی -به-در اینجا روش آموزشی محسوسمحتوا را چگونه باید آموزش داد. 

گزینۀ بهتری به عنوان  "ج"بررسی خواهم کرد؛ روشی که خود گواه این مطلب است که به لحاظ آموزشی هم 

 یک درس مقدماتی است.

 

 چرا باید منطق آموزش داده شود؟

، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه ُکرِنل در مورد آموزش منطق به نقل از مایکل (Andrew Myers)درو ماِیرز َان

 کند:نکتۀ جالبی را مطرح میاز اساتید علوم کامپیوتر دانشگاه استنفورد  (Michael Genesereth)ِنزِِرت جی

آموزان دبیرستان و ما آن را به خیلی از دانش استعلم حساب، زبان و ریاضیاِت فیزیک 

کنیم. اّما منطق زبان و ریاضیاِت علوم کامپیوتر است، ولی تا به حال هیچ تالشی تدریس می

ایم. نداشته ،نویساِن آینده باشندبرای آموزش منطق به افراد جوانی که ممکن است برنامه

 دهیم، چرا؟تر است، اما آن را آموزش نمیتر و قابل فهممنطق نسبت به حساب بسیار با ارزش

[Myers, 2016]. 

اش تا به ها جای دهد. برنامهکند تا درس منطق را در برنامه درسی دبیرستانِنزِِرت در حال حاضر تالش میجی

های سازی شده و سعی دارد در آینده این برنامه را در دبیرستانپیاده اياالت متحدهحال در چند دبیرستان در 

های ابزاری از سازی کند. این پدیده محدود به علوم کامپیوتر نیست و استفادهپیاده ياالت متحدهسرتاسر ا

 کنم.منطق زیاد هستند. دالیل مختلفی برای آموزش منطق ذکر شده که در این بخش تعدادی از آنها را ذکر می

 توان در دو دسته جای داد. این دالیل را به طور کّلی می

در دستۀ اول، دالیل مبتنی بر نیازهای خاصِّ یک رشته هستند؛ مانند موردی که از مایرز نقل شد. این نیاز تنها 

های مختلف گواهی بر این های آموزشی منطق برای رشتهمحدود به علوم کامپیوتر نیست. وجود کتاب

 American Bar)مریکا بگیرید. کانون وکالی دادگستری آت. به عنوان مثال رشتۀ حقوق را در نظر مدعاس

Association) کال را جزو های منطقِی ومریکاست، تقویِت مهارتکه بزرگترین انجمن وکالی مستقل آ

هایی هستند که به طور خاص برای تقویت و کتاب [.Nassen, n.d] شمردمیهای آموزشی بر اولویت

 .[Aldisert, 2012] کنداند و همین سایت یکی از آنها را معرفی میهای منطقی وکال تالیف شدهمهارت

شمول دانست؛ به این معنا که مستقل از رشتۀ تحصیلِی توان جهانشوند را میدستۀ دوم از دالیلی که ذکر می

ها را در خود پرورش دهد. در برخی سطوح آموزش عالی نیز از دانشجو رود برخی مهارتمی دانشجو، از او انتظار

که  (GRE)ی يا آر ها را دارا باشد. به عنوان مثال آزمون جیرود که تا حدودی مقدمات این مهارتانتظار می

صیالت تکمیلی از دانشجوها و بعضًا کانادا برای ورود به مقاطع تح اياالت متحدههای معتبرِ اغلِب دانشگاه

تحلیلی است و قدرت فهم و تحلیل -کنند، از سه بخش تشکیل شده است که یکی از آنها نوشتاریدرخواست می

 کند. کننده ارزیابی میمنطقی یک متن و بیان آن تحلیل را در شرکت

، پاسخ این است »م بکنم؟توانبا منطق چه کار می«دهی به نحوۀ تفکر است. اگر کسی بپرسد اولین دلیل نظم

فکرکردن را در ذهن دانشجو نهادینه تواند با تو کاری بکند. منطق عادِت درستکه این منطق است که می

کند. حتی اگر دانشجو تمام جزئیات درس منطق را به خاطر نداشته باشد، باز هم تاثیرگذارِی درس به می



 ۱۰۵ یدر باب آموزش منطق در مراکز آموزش عال یمالحظاتــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                           Volume 1, Issue 2, Spring 2021 

کاربردی  ه باشد. هیچ درسی به اندازۀ منطقری ایجاد کردای است که به طور ناخودآگاه نوعی نظم فکاندازه

و این فکرکردن نیاز به نظم دارد.  »کنیدفکر می«کنید، در هر حال نیست؛ زیرا مستقل از اینکه دربارۀ چه فکر می

 ای قابل قبول شکل داد.به گونهباید در واقع، مستقل از اینکه محتوای فکر چه باشد، ساختار آن را 

آموزد. این قدرِت منطق، ناشی کردن را به دانشجو میتوان ذکر کرد این است که مهارِت قانعدیگری که میدلیل 

طبیعتًا  ،کسی که این هنر را به خوبی فراگیرد ،کردن است. بنابرایناز این است که منطق علم و هنر استدالل

یا به عنوان روشی برای  ها)حق (مانند سوفیستتواند به ناقدرت می تواند آن را به خوبی استفاده کند. اینمی

 .کار گرفته شودبهکردِن دیگران کشف حقیقت و قانع

کننده تواند در مطالعۀ کتب دروس دیگر نیز کمکدلیل سوم تقویت مهارت خواندن است. فراگیری منطق می

کند. کتاب کالسیک مورتیمر آدلر تر بررسی کند تا کتاب را دقیقزیرا این ذهنیت را در دانشجو ایجاد می ،باشد

(Mortimer Adler)  براساس سه مرحلۀ تصور، تصدیق و قیاس منطق چگونه یک کتاب را بخوانیم با عنوان

 ارسطوئی بنا شده است.

تقویت  داده وو واضح نوشتن را به دانشجو آموزش  مهارت دقیق ،عالوه بر تقویت مهارت خواندن، منطق

نوشتن درست، الزم و ملزوم یکدیگرند. در غیاب یکی، دیگری نیز غایب خواهد شد. کسی . فهم درست و کندمی

و ساختار فکرِی نامنظم،  دهدرِی نامنظمی در خود پرورش میکه ساختار نوشتارِی نامنظمی دارد، ساختار فک

 .[Kreeft, 2014: 1-7] اش نوشتاِر نامنظم خواهد بودنتیجه

هایی از دید کسی بیهوده باشد. مشکل در اینجاست که با پذیرش چنین هارتدانم فراگیری چنین مبعید می

ها موفق شود که از نظر او خیلی در آموزش این مهارتفوایدی و بیان چنین مقدماتی، دانشجو وارد درسی می

س دیگر بلکه با درسی مانند درو ،شودمواجه نمی در او نهادینه کندرا کند. او با درسی که مهارتی عمل نمی

ای از اصطالحات و مفاهیم جدید را که با خیلی از مفاهیم پیشینی او در تضاد است شود که مجموعهمواجه می

دهد. البته تمام این موارد بر این فرض بنا شده است که تفکر منطقی قابل آموزش است. این به او آموزش می

شود و تا به شناسی مینه است که مربوط به روانتوان از این فرض دفاع کرد بحثی جداگاکه به چه میزان می

است. بوده پذیربودِن منطق حال معیار ما شهود روزمره و تجربۀ جمعِی اساتید منطق و فلسفه مبنی بر آموزش

 Attridge] بین بودتوان به این فرض خوشاّما این طور که از شواهد پیداست، از دیدگاه روانشناختی نیز می

et al., 2016]. 

و سطح فراشناخت  (Cognition)سطح شناخت  کنند؛ز تفکر برای انسان تعریف میروانشناسان دو سطح ا

(Metacognition)شود. . شناخت به فرآیندهای فکری انسان، شامل ادراک، حافظه و زبان اطالق می

شامل اطالعات فرد شود. اطالعات فراشناختی، هم های شناختی گفته میفراشناخت به کنترل آگاهانۀ فعالیت

 ,Kadivar] کنندۀ نظام پردازش استدر مورد نظام شناختی و هم شامل اطالعات فرد در مورد فرآیندهای کنترل

آید بتوان منطق، یا حداقل مفهوم اعتباِر منطقی، را در سطح تفکر فراشناختی تفسیر . به نظر می[201 :2015

های فراشناختی با آموزش و تمرین دهند که توانایین میو تحقیقات نشا [Markovits et al.: 2015] کرد

 .[Kadivar, 2015: 208] یابدارتقاء می
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  ۱۴۰۰، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                           یفلسف هشیاندنامه فصل

 کدام منطق برای کدام دانشجو؟

شود آن است که آدمی را میزان و قانونی است که رعایت و به کار بستن آن، ذهن او را قصد می» منطق«آنچه از 

در اینجا مراد است، حرکت و انتقالی است، به هنگام عزم و » فکر«دارد؛ و آنچه از از لغزش و خطا در فکر باز می

یا وضعی و  (خواه آن تصدیقات یقینی یا ظنیپیدا خواهد از تصورات و تصدیقات آشکار و تصمیم انسان که می

که در ذهن حضور ندارند، انتقال  تصورات و تصدیقات ناپیدا و مجهولکه در ذهن حاضرند، به  )تسلیمی باشد

 .[Avicenna, 2012: 165] یابد

 منطق محض یا منطق کاربردی؟

منطق نمادین «منطقی که با عنوان سینا یک تعریف متداول از منطق است. هر چند امروزه در تعریف ابن

گیرند؛ با این شود، تصورات جایگاه قدیم خود را ندارند و تنها تصدیقات مورد بررسی قرار میشناخته می» جدید

 و [Aristotle, 2020] کندبررسی قواعد تفکر. ارسطو نیز تعریف مشابهی مطرح می حال هدف همان است؛

در این  (Peter Geach)های معتبر از نامعتبر. پیتر گیچ ار تمایز استدالل؛ ابز داندمیابزاری  یعلمرا منطق 

به » منطق«های قرون میانه، واژۀ کند. او معتقد است در آثار نویسندهبندی جالبی را یادآوری میرابطه تقسیم

و  وع خاصتفکر منطقی دربارۀ یک موض یا (logica utens) یا کاربردی ابزاری ؛دو معنا به کار رفته است

های منطقی است. معنای دوم مختص که تمرکزش بر ساخت و گسترش نظریه (logica docens) محض

کنند، مبانی های منطقی را طراحی میکنند، سیستمدانان است. کسانی که منطق محض را مطالعه میمنطق

دانان دهند. همین منطقل میدانان انتقاگذارند و دانش خود را به نسل بعدِی منطقفلسفی آن را به بحث می

دهند. این آموزش به این خاطر است که می ابزاری منطق را به دیگران آموزش کسانی هستند که معنای

و انجام  گویی نکردنکردن، تناقضمنظم فکرها جایگاه خاصی دارند؛ مانند ها برای ما انسانای از ارزشمجموعه

 ,Geach] اند. منطق محض بنیان منطق کاربردی استشده هایی که پذیرفتههای درست از فرضگیرینتیجه

های کاربردی باشد، باید . البته این به این معنا نیست که هر دانشجویی که نیازمند یکی از منطق[5-6 :1979

فلسفی و منطقِی منطق کاربردی ض، بنیان منطق محض را فراگیرد. منظور در اینجا این است که منطق مح

کند. گیچ های کاربردی فراهم مینه بنیان آموزشی آن. این منطِق محض است که ابزار الزم را برای منطق است،

کند. تشخیص را ذکر می (quantifier-shift fallacy)به عنوان مثال مغالطات ناشی از تغییر جایگاه سور 

لطات زمانی ممکن شد که فرگه نظریۀ سورها را توسعه داد. بنابراین، این مند این گونه از مغانظام

 دهندهای کاربردی قدرت انجام چنین اقداماتی را میهای منطق محض هستند که به منطقبندیصورت

[Geach, 1979: 7]بندی را گراهام پریست . مشابه این تقسیم(Graham Priest) تر نیز به شکلی گسترده

 :[Priest, 2006: 195-196] کندمطرح می

یک مقایسۀ مهم بین هندسه و منطق وجود دارد. در حال حاضر این یک واقعیت غیرقابل انکار 

اقلیدسی، ریمانی، کروی و غیره. هر کدام یک  ست که چندین هندسۀ محض وجود دارد؛ا

ندارد و های استاتوان به شکل اصل موضوعی با مدلساختار ریاضی خیلی خوب است که می

ها وجود ای مبنی بر رقابت میان این سیستمبندی کرد. در این سطح هیچ مسئله... صورت

ها را برای مقصود خاصی به شود که کسی یکی از هندسهندارد. بحث از رقابت زمانی مطرح می

 توان این سوال را مطرح کرد که کدام هندسه درست است.کار بگیرد. در این صورت می
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های محض زیادی وجود دارد ... که هر کدام یک ساختار ریاضی ابه، منطقبه طور مش

توان برای های محض را میشده با نظریۀ اثبات، نظریۀ مدل و غیره هستند ... منطقتعریف

سازِی مدارهای الکترونیکی یا تحلیل برخی از مقاصد مختلفی به کار گرفت؛ مانند ساده

های محِض مختلف شده است که منطقوشن و پذیرفتهو این امری ر ساختارهای گرامری؛

های مناسب توانند برای مقاصد مختلف مناسب باشند. برای دو مثالی که ذکر شد، منطقمی

ترین کاربرد منطق ترین و سنتیمنطق بولی و حساب المبک هستند ... حال در مورد مهم

 نامم؛می (canonical application)محض صحبت خواهیم کرد ... که آن را کاربرد متعارف 

» هندسه«نامند (همانطور که می» منطق«کاربرد منطق در تحلیل تفکر که به طور سنتی آن را 

پیش از این به طور مبهم برای توصیف هندسۀ اقلیدسی و کاربردهای آن پیش از تفکیکشان 

، چه چیزی را شد). هدف اصلی تحلیل تفکر این است که معین شود چه چیزیبه کار برده می

دهد؛ به عبارت دیگر کدام مقدمات پشتوانۀ کدام نتایج هستند و چرا. اگر در نتیجه می

 نامیم.استداللی چنین چیزی برقرار باشد آن را معتبر می

شود اصًال منطق نیستند؛ زیرا منطق های محضی که از آن صحبت میشاید برخی ایراد بگیرند که منطق یا منطق

که بین مقدمات و نتیجۀ یک استدالل » دهدنتیجه می«هاست و حتمًا باید در مورد رابطۀ ۀ استداللماهیتًا دربار 

گذاری است و چیزی نیست که بیش از این نیاز آید در اینجا بحث بر سر نامبرقرار است صحبت کند. به نظر می

مدارهای «گر با عناوینی مانند به بحث داشته باشد. در هر حال، این یک تفکیک است که باید لحاظ کرد و ا

های دیگر مواجه شدیم تصور نکنیم که بحث از در مهندسی کامپیوتر یا عناوین مشابه دیگر در رشته» منطقی

های خود های کاربردی در حوزهرابطۀ بین مقدمات و نتایج یک استدالل مطرح است. این گونه از منطق

کنند. ریزی میوزش آنها برای دانشجوهای همان حوزه برنامهمشخص هستند و متخصصان آن حوزه در زمینۀ آم

ای که به قول پریست در معنای سنتی آن است؛ یا همان منطق کاربردی» منطق«در اینجا تمرکز بیشتر بر روی 

 شود.متعارف است و در حوزۀ تفکر و استدالل به کار گرفته می

 بهترین منطق

کاربردِی دیگر گذر کنیم و تنها تمرکز را بر روی منطق متعارف های های محض و منطقحتی اگر از منطق

توان تنها از یک منطق صحبت کرد. باید از بگذاریم، باید توجه داشته باشیم که حتی در این حوزه نمی

های مختلف صحبت کرد. اعتبار منطقی یک مفهوم نسبی است؛ یعنی، یک استدالل نسبت به یک منطق

معتبر یا نامعتبر باشد و صحبت از اعتبار یا عدم اعتبار به طور مطلق معنا ندارد. به  تواندسیستم منطقی می

 طور مثال، برای استدالل زیر:

 های ناطق هستند.هر انسانی ناطق است؛ در نتیجه بعضی از انسان

شود و میشناخته » رابطۀ تداخل«واسطه است که با نام ای از یک استنتاج بیدر منطق ارسطوئی، این نمونه

یک استدالل معتبر است. اّما همین استدالل در منطق محموالت مرتبۀ اّول کالسیک، نامعتبر است؛ زیرا 

ای که در منطق ارسطویی برقرار است ندارند. اگر پرسیده شوند فرض وجودیهایی که با سور کّلی بیان میجمله

ر منطق ارسطوئی معتبر است و در منطق شود که این استدالل معتبر است یا خیر؛ پاسخ این است که د

از این دست کم نیست و تنها به رابطۀ میان منطق ارسطوئی  محموالت مرتبۀ اّول کالسیک معتبر نیست. مثال

شود که بتوان آن را به پیشرفت علم منطق در طول تاریخ نسبت داد. رقابت میان و منطق کالسیک محدود نمی
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فرض طیف مقابل را نۀ جدیدتر آن است. طرفداران هر دو طیف با این پیشمنطق شهودی و منطق کالسیک نمو

فرضی که به نظر کنند که منطِق مورد نظر خودشان تنها منطق درست است؛ پیشبه خطای منطقی متهم می

کند منطق کالسیک تنها منطق درست است، آید در آموزش منطق موثر است. طبیعتًا کسی که تصور میمی

ای است که اغلب فراموش دهد؛ و برعکس. این نکتهدانشجوهایش را با منطق ارسطوئی شکل نمیشیوۀ تفکر 

شود. این فراموشی در آموزش منطق تبعاتی خواهد داشت. یکی از تبعات آن این خواهد بود که می

ا خاتمه های منطِق خود ر دانشجوهایی که آموزش منطقشان محدود به یک یا دو درس باشد، با این تصور درس

اند. حتی گاهی اساتید های معتبر و نامعتبر مجهز شدهدهند که به تنها و بهترین ابزار تشخیص استداللمی

رسد این باشد که ترین راه به نظر میکنند. ابتداییچنینی را خود به طور صریح به دانشجو تزریق میغرور این

تر خواهد کرد. ا این راه حل تنها شرایط را پیچیدهاین تعارضات را صادقانه به دانشجو آموزش دهیم. امّ 

های مشابه دیگر در یک درس مقدماتی منطق با مسائلی ای مانند حقوق، علوم سیاسی و رشتهدانشجوی رشته

 کند. تر میتر و مبهمنظمبخشد؛ بلکه آن را بیروبرو خواهد شد که نه تنها به نحوۀ تفکر او انسجام نمی

های مختلف نیز پاسخی نهایی است که مثل خیلی از منازعات فلسفی، در منازعات میان منطقواقعیت امر این 

دانند، برخی دیگر منطق کالسیک، برخی وجود ندارد. برخی منطق ارسطوئی را تنها منطق درست و واقعی می

شت که دانند. پس راه حل چیست؟ باید دقت دامنطق شهودی، برخی هم چند منطق را همزمان درست می

های مسئلۀ ما در اینجا تعیین تنها منطق درست نیست. من در اینجا قصد ندارم حمالت متقابل طرفداران منطق

های خود را به سه موردی که در تر باشد، گزینهمختلف را ارزیابی کنم. برای اینکه مسئله کمی قابل کنترل

 کنیم:مقدمه به آنها اشاره شد محدود می

 ی؛ الف) منطق ارسطوئ

 ب) منطق محموالت مرتبۀ اّول کالسیک؛

 منطق غیرصوری یا تفکر انتقادی. ج) 

رسد که برای یک درس مقدماتی منطق، استاد درسی خارج از این سه گزینه ارائه کند؛ خیلی بعید به نظر می

شد فکر مثًال، منطق شهودی یا منطق ربط را به دانشجوها تدریس کند. اگر هم چنین موردی وجود داشته با

گیری های پساکالسیک به نوعی در مقابل منطق کالسیک موضعکنم ایراد آن واضح باشد: تمام منطقمی

کنند. بدون فهم منطق کالسیک، صحبت از منطق شهودی، منطق ربط و موارد دیگر شاید خیلی راهبرد می

شود. ها ارائه میبی از این گزینهای برای تدریس منطق، آن هم در یک درس مقدماتی، نباشد. گاهی ترکیعاقالنه

شود. گاهی محتواهای جانبی مانند مثًال در کنار منطق کالسیک، کمی از منطق غیرصوری و مغالطات بحث می

های اخالقی هم به دانشجو آموزش شناسی و فلسفۀ علم، شاید گاهی فلسفۀ اخالق و استداللفلسفۀ زبان، روش

 داده شوند.

ها نقاط ضعف و قوت خود را دارا هستند. مورد (الف) برای دانشجوهایی که از عالئم هر کدام از این گزینه

کند و آن را گرامرهراسی تر باشد. گیچ به این مورد هم اشاره مینشینریاضی وحشت دارند شاید کمی دل

(grammatophobia) نامدمی [Geach, 1979: 8] این مورد در ایران به خصوص برای دانشجوهای علوم .

اند و به انسانی صادق است. این گروه از دانشجوها در دوران دبیرستان با مقدمات منطق ارسطوئی آشنا شده

اند. به همین خاطر با منطق ارسطوئی، های فّنی، کمتر با ریاضیات سر و کار داشتهنسبِت دانشجوهای رشته
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آیند. منطق ارسطوئی گاهی یکی از ابزار الزم در یک رشتۀ تحصیلی تر کنار میالسیک راحتنسبت به منطق ک

 ناپذیر است. است. برای دانشجویی که به مطالعۀ منابع اسالمی نیاز دارد، فراگیری منطق ارسطوئی اجتناب

ای های بدیهیاستدالل شود این است که کلّیت و شمول ندارد؛ یعنیاز ایرادهایی که برای این منطق مطرح می

وجود دارند که منطق ارسطوئی قادر به نشان دادِن اعتبار آنها نیست. به عنوان نمونه، قضایای نسبی و مشکالتی 

کند. یا مثالی که ِلمون به نقل از دمورگان محمولِی منطق ارسطوئی در تحلیل آنها ایجاد می-که ساختار موضوعی

هر اسبی حیوان است، بنابراین « کند؛های ارسطوئی ذکر میچوب قیاسرهای چابرای نشان دادِن محدودیت

. یکی دیگر از ایرادهای آموزش این منطق، جنبۀ عملی [Lemmon, 1965: 131] »سراسب سر حیوان است

دارد. چه به حق و چه به ناحق، منطق ارسطوئی دیگر در دنیای امروز فلسفه یا هر رشتۀ دیگری به عنوان منطق 

شود. بنابراین، کسی که قصد داشته باشد در جامعۀ دانشگاهی استداللی مطرح کند یا به استدالل ه نمیاستفاد

دیگری نقد وارد کند، باید توان فهم و به کارگیرِی مفاهیم منطق کالسیک را داشته باشد. این مورد در ایران از 

المللی شده است. به خِل ایران و جامعۀ بینعوامل موثر در ایجاد شکاف میان جامعۀ الهیات و فلسفۀ دین در دا

بندی شده طور مثال، استدالل وجودشناختی پلنتینگا برای اثبات وجود خدا با استفاده از منطق موجهات صورت

نیازش فراگیری منطق کالسیک است. حال کسی که در حوزه یا دانشگاه تنها است؛ منطق موجهاتی که پیش

ست در بهترین حالت یا باید به طور خودآموز منطق کالسیک و موجهات را فرابگیرد منطق ارسطوئی را فراگرفته ا

سینوی ترجمه -یا سعی کند صحبت از ضرورت و امکان در منطق موجهات را به ضرورت و امکان منطق ارسطوئی

رقرار است. ها نیز همین مشکل بکند؛ که در هر دو حالت احتمال وقوع اشتباه بسیار باالست. در ارائۀ دیدگاه

دانان منطق باشند که با این حوزه آشنا کند و شاید تنها تاریخدیگر کسی صحبت از اشکال قیاس ارسطوئی نمی

های ارسطوئی کند، مخاطبان زیادی های خود را مبتنی قیاسای کسی استداللباشند؛ بنابراین، اگر در هر حوزه

ای است که کالسیک در فضای دانشگاهِی امروز به گونه را از دست خواهد داد. نسبت منطق ارسطوئی به منطق

کنند و پژوهشگران ایرانی به زبان عربی سعی در انگار اغلب پژوهشگرها در دنیا به زبان انگلیسی صحبت می

ارائۀ مطلب داشته باشند. چه زبان انگلیسی را دوست داشته باشیم و چه خیر، زبان استاندارد جامعۀ دانشگاهی 

 نطق کالسیک نیز مانند زبان انگلیسی است؛ منطق معیار است.دنیاست. م

های مطرح باشد. در دانشکده "الف"به عنوان یک گزینۀ بدیل برای طرفداران روش  "ب"و  "الفشاید ترکیبی از "

. اّما این روش [Vincelette & Daurio, 2019] هایی از این موارد یافتتوان نمونهعلوم روحانی کاتولیک می

ای درس مقدماتی منطق مناسب نیست و حجم مطالب بسیار زیاد خواهد شد. عالوه بر این دانشجو به طور بر 

شود. به عنوان نمونه، قیاس استثنایی منطق قدیم با استلزام ماّدی و قواعد وضع مداوم دچار بدآموزی می

کالسیک، همان شرطی منطق  کند استلزام ماّدِی منطقشود و دانشجو تصور میمقدم و رفع تالی نگارش می

 ارسطوئی است؛ در صورتی که اصال چنین چیزی نیست. 

های منطق ارسطوئی یاد شد، به عنوان نقاط قوت منطق کالسیک چطور؟ نکاتی که به عنوان ضعف "ب"اما مورد 

رای برقرار هستند: این منطق به عنوان یک استاندارد پذیرفته شده است و قدرت تحلیل بسیار باالتری ب

ها دارد. اّما چند مشکل در مورد استانداردسازی منطق کالسیک به عنوان منطق مقدماتی وجود دارد. استدالل

یک مورد که مطرح شد همان گرامرهراسی است؛ که البته بیشتر مشکل دانشجو و سیستم آموزشی است تا 

انت در حق تاریخ است که کند، نوعی خیمشکل منطق کالسیک. یک مشکل دیگر که گیچ به آن اشاره می

ها را بنا نهاد و سپس ها در آن جا به جا شده است. ارسطو در ابتدا منطق واژهها و منطق گزارهترتیب منطق واژه

 ,Geach] ریزی شد. این ترتیبی است که باید در آموزش منطق رعایت کردها پیها توسط رواقیمنطق گزاره
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شود در کنار تدریس منطق کالسیک، اساتید گاهی که باعث می . شاید وجود همین خالء است[9 :1979

مجبور باشند فلسفۀ زبان نیز تدریس کنند. البته الزم به ذکر است که گیچ همواره از منطق ارسطوئی طرفداری 

 Peter). ایرادهای وارد شده به منطق کالسیک کم نیستند. پیتر کریفت [Rearden, 1982: 130] کندنمی

Kreeft) ،ترین فیلسوفان معاصر کاتولیک، در کتاب مقدماتی منطقش مقایسۀ منطق شدهیکی از شناخته

 :[Kreeft, 2014: 23] کندارسطوئی و منطق کالسیک را اینگونه بیان می

تر است. به طور مثال، در تر و در نتیجه به لحاظ زمانی به صرفهتر، سادهمنطق ارسطوئی آسان

نام  های عملی در زبان طبیعیاستداللای کنندهبه طور گمراه یک کتاب مقدماتی منطق که

افالطون  جمهوردارد، نویسنده در شش صفحه با منطق نمادین به تحلیل یک قیاس ساده از 

» گفتن حقیقت و بازگرداندن آن چه طلب دارید«شود که پرداخته است که در آن اثبات می

ن اسلحه به یک فرد دیوانه عدالت نیست، اّما تعریف درستی از عدالت نیست؛ چون بازگرداند

ای از گفتن حقیقت و بازگرداندن آن چه طلب دارید هست. تحلیل یک قیاس دیگر از نمونه

 هیوم هشت صفحه را به خود اختصاص داده است.

اند در استدالل کردن و طبق تجربۀ من دانشجوهایی که منطق ارسطوئی را به خوبی فراگرفته

اند. زیرا ها خیلی بهتر از دانشجوهایی هستند که تنها منطق نمادین را فراگرفتهفهم استدالل

منطق ارسطوئی منطِق چهار هنر پایۀ ارتباطِی کالمی است: خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتن. 

 خواهی سقراط باشی، این منطقی است که باید با آن آغاز کنی.منطِق سقراط است. اگر می

تر بودن معیارهای خیلی مناسبی برای انتخاب نوع منطقی صرفهتر بودن و بهکه آسان من خیلی مطمئن نیستم

دهیم باشند. باید توجه داشت که این معیارها تا حدودی نسبی هستند. حتی در صورت که آموزش می

ی در چنینتوان برنامۀ درسی دانشجوها را براساس سادگی طراحی کرد؛ هر چند مالحظات اینبودن، نمیمطلق

ای که گیری ما دخیل هستند. شاید مشکل گرامرهراسی هم در همین مقوله بگنجد. اّما مفیدترین نکتهتصمیم

توان برداشت کرد تجربۀ او در ارزیابی دانشجوهاست. کریفت یک استاد سالخورده است و اگر از گفتۀ کریفت می

ها گیرند در تحلیل و فهم استداللرا فرا میها تدریس او این باشد که کسانی که منطق ارسطوئی تجربۀ سال

توان به تجربۀ کنند، به این راحتی نمی توان این داده را نادیده گرفت؛ هرچند به لحاظ علمی نمیبهتر عمل می

 یک فرد بسنده کرد.

شوند. این است که تری نیز وجود دارند که به طور مستقیم به منطق کالسیک مربوط میاّما مشکالت جدی

کنند، این منطق برای تحلیل دانان، به اشتباه تصور میها، حتی فیلسوفان و منطقرخالف آنچه که خیلیب

های مقدماتی منطق که های زبان طبیعی طراحی نشده است. این در صورتی است که خیلی از کتاباستدالل

ت منطق کالسیک در این های زبان طبیعی و قدر روند، روی تحلیل استداللبراساس منطق کالسیک پیش می

 :[Burgess, 2009: 1] نویسدهای غیرکالسیک میزمینه بسیار تاکید دارند. جان ِبرِجس در بحث خود از منطق

های ریاضی طراحی شد و نسبت به منطق قیاسی منطق کالسیک در اصل برای تحلیل استدالل

هنوز مسائلی هستند که به  تری دارد.؛ با این حالقدیم که جایگزینش شد، دامنۀ بسیار وسیع

لحاظ فلسفی جذابیت باالیی دارند و منطق کالسیک به این خاطر که در ریاضیات اهمیتی 

ای دیگر نبوده، نخواهند گیرد. در ریاضیات، واقعیات هیچگاه به گونهندارند آنها را نادیده می
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گذشته و حال و آینده، یا توانند باشند. در نتیجه، منطق کالسیک عمومًا تمایز میان بود و نمی

 گیرد.ضروری و واقع و ممکن را نادیده می

های خاصی دارند، های ریاضی، که خیلی ویژگیچونکه منطق کالسیک برای تحلیل استدالل

بینیم که برای تحلیل طراحی شده بود، عجیب نیست که پیشنهادهایی در این رابطه می

، منطق کالسیک نه تنها نیاز به اضافات (extra-mathematical)های فراریاضی استدالل

 دارد (مانند منطق زمان و موجهات) بلکه نیاز به اصالح نیز دارد.

ای از درس که استلزام مادی برای مشکِل به کارگیرِی منطق کالسیک برای زبان طبیعی کافی است در جلسه

دق که در آن مقدم کاذب، تالی شود حضور پیدا کنید؛ به خصوص زمانی که آن سطر از جدول صتدریس می

شود. یا اصل انفجار، که طبق آن در منطق کالسیک از تناقض هر چیزی را صادق و شرطی صادق است نوشته می

از آنها نام » های استلزام مادیپارادوکس«توان نتیجه گرفت و موارد دیگر که تحت یک مجموعه با عنوان می

م یادآوری کرد که مفاهیمی که از عطف یا فصل در ذهن دارد را باید در شود. حتی به دانشجو باید مدابرده می

قالب رفتارهای استنتاجی آنها در منطق کالسیک شکل دهد. اینها مواردی هستند که برجس از اصالح آنها 

ده گرهایی استفاکند؛ عالوه بر این، از عملکند. منطق حاکم بر زبان طبیعی از این قواعد پیروی نمیصحبت می

شود. کریفت نیز به عنوان یکی از مدافعان منطق ترِ موجهاتی از آنها بحث میهای پیشرفتهکند که در منطقمی

. [Kreeft, 2014: 23-24] کندها آگاه است و به برخی از آنها اشاره میارسطوئی، نسبت به این کاستی

ها و یافتن تمام خطاهای منطقی که برخی از اللآل برای تحلیل تمام استدبنابراین، منطق کالسیک آن ابزار ایده

های مقدماتی منطق ادعا دارند نیست. شاید نسبت به منطق ارسطوئی در تحلیل برخی از های کتابنگارنده

 تر باشد؛ اّما این به این معنا نیست که خودش خالی از ایراد است.ها قویاستدالل

های غیرکالسیک نیز تدریس شوند؟ آیا دریس را گشود تا منطقدر این حالت راه حل چیست؟ آیا باید دامنۀ ت

های مختلفی منطقی را نیز بررسی کرد؟ در اینجا مشابه شرایطی داریم که در باید منازعات فلسفی میان سیستم

آید آن قصد داشتیم منطق ارسطوئی و منطق کالسیک را همزمان در برنامه آموزشی جای دهیم. به نظر می

رویکرد قبلی باعث شود که حجم غیرمعقولی از مباحث درسی که برای دانشجو تازگی دارد در یک  مشابه همان

درس مقدماتی جای گیرد و بیشتر باعث ایجاد ابهام و فشار درسی بیهوده به دانشجو شود. اگر هم این مسائل 

که براساس آن منطق مطرح نشوند، دانشجو کالس را با یک تصور نادرست از منطق ترک خواهد کرد؛ تصوری 

ها آن نقشی که در ابتدا های عادی است که قواعد خود را دارد و در تحلیل استداللیک علم جدا از عالم انسان

 شد را ندارد. تصور می

های موجهاتی مانند نسبت منطق ارسطوئی به منطق کالسیک است. اگر نقص نسبت منطق کالسیک به منطق

آموزش آن باشد، نقص منطق کالسیک نیز باید استداللی علیه آموزش منطق  منطق ارسطوئی استداللی علیه

کالسیک باشد. در انتها مشخص نیست که این زنجیره تا کجا ادامه پیدا کند تا به منطق کاملی برسیم که برای 

ها را لرسد عدم توانایی یک سیستم منطقی در تحلیل بعضی از استدالآموزش مناسب باشد. بنابراین به نظر می

 توان به عنوان یک دلیل موجه برای عدم آموزش آن در نظر گرفت.نمی

. همانطور که قبًال هم اشاره شد، این مورد کمی بحث "جز وجود دارد؛ آموزش منطق به سبک "گزینۀ سومی نی

نیستند؛ یا بین غیرصوری و تفکر انتقادی خوش ها نسبت به منطقدانان و فیلسوفبرانگیز است. اغلب منطق

در کنار » غیرصوری«و » منطق«گیرند. برجس حتی قراردادن دو واژۀ حداقل آن را در حّدی که باید، جّدی نمی
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. اّما شاید همین تاکید بر [Burgess, 2009: 2] داند؛ زیرا منطق ماهیتًا صوری استآمیز میهم را تناقض

 صوری بودن به آموزش منطق صدمه وارد کرده است.

های منطقی معموًال تاکید بر استفاده از منطق به عنوان ابزاری برای فهم بهتر بقیۀ دروس فلسفی است؛ در درس

شوند و هایی مانند فلسفۀ زبان و فلسفۀ علم، اما این دروس بعد از آموزش منطق تدریس میدرس

س و به کارگیری منطق در آن ای میان این درودهند که آنها رابطههای ارزیابی از دانشجوها نشان میپرسشنامه

 .[Carrascal, 2011: 39] بینندشان نمیو آیندۀ شغلی

این که منطق غیرصوری سیستم منطقی خاصی هست یا نیست محل اختالف است. َرلف جانسن، یکی از افراد 

منطق دهد. او نارضایتی از شاخص در حوزۀ منطق غیرصوری، منطق غیرصوری را در مقابل منطق صوری قرار می

ها، و تمایل برای طراحی یک نظریۀ کامل تفکر صوری به عنوان ابزار آموزش مهارت ارزیابی و ساختن استدالل

رود را به عنوان دالیلی برای گرایش به منطق غیرصوری معرفی که از منطق قیاسی و استقرایِی صوری فراتر می

غیرصوری پیچیده است و در اینجا فرصت  . نسبِت بین منطق صوری و منطق[Johnson, 2014: 11] کندمی

دانان ترین پدیده به چیزی که اغلب غیرفیلسوفان و غیرمنطقورود به آن وجود ندارد. شاید بتوان آن را نزدیک

های ارسطوئی، های قیاسبندینامند تصور کرد. منطق غیرصوری خود را محدود به صورتمی» منطق«

شوند. و ها اغلب در زبان طبیعی بررسی میکند؛ بلکه استداللی نمیهای منطق کالسیک و موجهاتاستدالل

ها و نتایج باشند نیستند. یک تصویر تبلیغاتی ها لزومًا دارای صورتی که شامل مقدمهحتی فراتر از این، استدالل

هاِی استداللها به صورت ای رخ داده باشد. در واقع ترجمۀ پدیدهتواند یک استدالل باشد و در آن مغالطهمی

شود. جالب است که منطق غیرصوری با منطق ارسطوئی شامل مقدمه و نتیجه نیز بخشی از منطق محسوب می

و  (dialectic)دارای اشتراکاتی است. به عنوان مثال، در منطق ارسطوئی تحت عنوان صناعات خمس از جدل 

های محوری هستند؛ چیزی که در منطق شود که در منطق غیرصوری نیز از بحثبحث می (rhetoric)خطابه 

 شود. کالسیک و غیرکالسیک دیده نمی

گیری و تحلیل یک استدالل نقش دارد، در منطق غیرصوری شاید بتوان ادعا کرد هرچیزی که به نوعی در شکل

ور ریزی کرد. به طهای منطق برنامهتوان برای کالسشود. با همین نگرش است که مینیز به بحث گذارده می

سخن گفت؛ فضایلی مانند کنجکاوی، شجاعت در تفکر،  (intellectual virtues)مثال، از فضایل فکری 

. اگر نقش این فضایل را در [Byerly, 2019] فروتنِی فکری، استقالل فکری، روشنفکر بودن و همدلی متقابل

 ی آنها قائل باشیم.ریزی آموزش منطق نیز باید جایگاهی برامنطق بپذیریم، قاعدتًا در برنامه

های معتبر استدالل نباید باشد. دانشجو باید قادر باشد باید این امر را در نظر داشت که منطق تنها دربارۀ صورت

 ها را درک کند و انتقال دهد. بنابراین نوعی تمرین در تعامالت اجتماعی و کالمی نیز مطرح استکه استدالل

[Carrascal, 2011: 45]های فلسفی و منطقی را ندارد، بیش از این ویی که قصد ورود به بحث. برای دانشج

که نیاز باشد فراقضایای منطق محموالت مرتبۀ اول کالسیک را فراگیرد، شاید نیاز باشد موارد ذکر شده را آموزش 

 : [Feferman, 1989: 4] نویسدببیند. ِفِفرمن در این زمینه می

 نیاز مطالعۀ منطق صوری است. ح خود پیشتوانایی تفکر صحیح و فهم تفکر صحی

 ,Robinson] ها در حوزۀ آموزش آنها رو به افزایش استدهد که چاپ کتابشواهد موجود هم نشان می

کرد. اگر کریفت در دفاع از منطق ارسطوئی در مقابل منطق کالسیک از سادگی آن یاد می .[284 :2011

گیرد که در تر از منطق ارسطوئی است. دانشجو یاد میب سادهسادگی فضیلت باشد، منطق غیرصوری به مرات
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های منطقِی دیگری که در های مختلف دست و پنجه نرم کند. در کنار این مورد، مهارتزبان طبیعی با استدالل

شود. منطق غیرصوری، مانند هر رشتۀ تحصیلی و حتی در زندگی روزمره کاربرد دارد در این روش تدریس می

کند. نکاتی که در مورد منطق ارسطوئی و سطوئی و کالسیک، دانشجو را درگیر منازعات فلسفی نمیمنطق ار 

دهیم نباید به کالسیک بیان شد باید حداقل این امر را نشان داده باشند که برای انتخاب منطقی که آموزش می

ها رت پردازش و بیان استداللدنبال کمال باشیم. معیار ما برای انتخاب منطق باید پرورش روحیه تفکر، قد

ای از قواعد منطقی به دانشجوها نیست؛ بلکه هدف باشد. در منطق غیرصوری، هدف تنها آموزش مجموعه

پرورش دانشجو به صورتی است که مانند یک فیلسوف فکر کند. هدف این نیست که دانشجو را فیلسوف یا 

دان فکر کند، دقیقًا به همان شکلی که سقراط منطقدان کنیم. هدف این است که مانند یک فیلسوف و منطق

 .[Maker, 1983: 18] کرددر مکالمات خود عمل می

با اینکه منطق غیرصوری با منطق صوری تفاوت دارد و فراگیری یکی لزومًا به معنای فراگیری دیگری نیست، 

نیاز برای آموزش منطق صوری استفاده کرد. برای انجام این توان از منطق غیرصوری به عنوان یک پیشاما می

هایی که در ه طور خالصه، مجموعۀ مهارتکنم. بکار دالیل خوبی وجود دارد که در بخش بعد به آنها اشاره می

های مدنظرِ منطق ارسطوئی و منطق کالسیک بیشتر هستند. انیس تفکر انتقادی مدنظر داریم، نسبت به مهارت

(Ennis) کنددر این رابطه دوازده مهارت را ذکر می [Kadivar, 2015: 196-197]: 

 ها؛. تمرکز بر سوال۱

 ها؛. تحلیل بحث۲

 های روشنگر؛گویی به پرسشها و پاسخِن سوالکرد. مطرح۳

 . قضاوت در مورد اعتبار منبع اطالعاتی؛۴

 های حاصل از مشاهدات؛. قضاوت دربارۀ گزارش۵

 های قیاسی؛. قضاوت دربارۀ استنتاج۶

 های استقرایی؛. قضاوت دربارۀ استنتاج۷

 های ارزشی؛. قضاوت۸

 ف؛. تعریف اصطالحات و قضاوت دربارۀ تعاری۹

 ها؛فرض. شناسایی پیش۱۰

 و گیری دربارۀ یک اقدام؛. تصمیم۱۱

 . تعامل با دیگران.۱۲

هایی هستند که در بخش اول بیان شدند. مسئله در اینجاست که به بهانۀ ها تقریبًا همان مهارتاین مهارت

دهیم؛ در های ارسطوئی و کالسیک سوق میهای بیان شده در بخش اول، دانشجو را به سمت منطقمهارت

ها را کامًال نادیده مهارت ها مفید نباشند و حتی برخی از اینصورتی که شاید خیلی در تقویت آن مهارت

کردِن فلسفۀ کنند با اضافه) است. گاهی اساتید سعی می۶گیرند. تمرکز منطق کالسیک بیشتر بر روی (می

) را نیز آموزش دهند. منطق ارسطوئی نیز ۸) و (۷)، (۵)، (۴شناسی علم، مواردی مانند (اخالق و فلسفه و روش



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی محسن حائر محمد ۱۱۴

  ۱۴۰۰، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                           یفلسف هشیاندنامه فصل

) باشد. به نظر ۹سیک است و شاید تفاوت اصلی آن در تمرکز بر روی (کم و بیش از این جهت مانند منطق کال

ها ضروری هستند. بنابراین منطق غیرصوری یا تفکر انتقادی از این جهت گزینۀ آید که تمام این مهارتمی

 تری برای درس مقدماتی منطق است.مناسب

 

 منطق راهکارهای آموزش

کند این است که دروس دارد و آن را از علوم مشابه جدا مینکتۀ جالبی که در مورد آموزش منطق وجود 

شوند. روند آموزش از سازی وارد تعاریف و اصول علِم منطق میمقدماتی منطق به طور ناگهانی و بدون زمینه

ا های پیِش پا افتاده آشنآموز ابتدا با مثالزمان آغاز تحصیل معموًال از جزء به کل است؛ نه از کل به جز. دانش

کند و در هر آموزد. این روند الیه به الیه پیشرفت میشود. به مروِر زمان کاربردهای آن در زندگی روزمره را میمی

های منطق حتی در سطح مقدماتی همواره از کل به جزء شوند. اّما آموزشتر معرفی میالیه مفاهیم انتزاعی

گیرند و بررسی سیستم منطقی و اجزای آن شکل می شود،بوده است. در منطق کالسیک، زبان صوری معرفی می

شود. در منطق ارسطوئی، دانشجو ها به عنوان یک تمرین جانبی به دانشجو آموزش داده میهای استداللنمونه

 بیند.شود و خود را در متافیزیک ارسطوئی شناور میمستقیمًا وارِد بحث تصورات می

آموز وان نمونه در نظر بگیریم، در هیچ سیستم آموزشی دانشجو یا دانشاگر نحوۀ تدریِس نظریۀ اعداد را به عن

شود. ها و قانون تقابل مربعی آشنا نمیپذیری و اعداد اول، همنهشتیدر ابتدا با تعریف نظریۀ اعداد، بخش

هیچ  آموزِش اغلِب افراد در مورد اعداد، کاربردهای آن در زندگی روزمره و در رشتۀ تحصیلی خودشان است و

ای از ضرورتی وجود ندارد که به مباحث نظریۀ اعداد وارد شوند و آموزش ببینند. نظریۀ اعداد به عنوان شاخه

مند آموزش داده شود، برای کسی که با اعداد و مجهوالت و ... از ریاضیات محض، هر چقدر هم درست و نظام

تی بهترین کتاب مقدماتِی نظریۀ اعداد هم دوران ابتدایی تا دبیرستان سر و کار نداشته، بی معناست. ح

توان بدون کنیم منطق از این قاعده مستثناست و میتواند این کاستی را جبران کند. با این حال تصور مینمی

ها آموزش را شروع کرد. آموزش انسان  با ای از تصورات و تصدیقات یا زبان صورِی منطق گزارهزمینههیچ پیش

شود که به طور روزمره با آنها مواجه است و به مرور زمان با فرآیند انتزاع، قواعد کّلی این یهایی آغاز مپدیده

 گیرد.ها را فرا میپدیده

-Concrete-to)انتزاعی -به-بازنمایانه-به-شده در آموزش ریاضی است که به آن محسوساین یک مدل شناخته

Representational-to-Abstract) ین روش این است که آموزش مفاهیم و شود. هدف اگفته می

توانند بنیانی آموزان با فراگیری مفاهیم محسوس میآموزان ملموس کند. دانشهای ریاضی را برای دانشمهارت

شود. به جای تر بنا کنند. در قدم بعدی این دانش محسوس تبدیل به بازنمایی میبرای فهم مفاهیم انتزاعی

های آموزشی هستند که جایگزین اشیای های روی تخته یا تصاویر اسالیدنقاشی ارتباط با اشیای محسوس، این

کنند. این اشیای محسوس را شوند. و در نهایت پلی برای گذر به دانش انتزاعی فراهم میمحسوس می

آموزان کمک ها اشیای محسوسی هستند که به دانشورزینامند. دستمی (manipulatives)ها ورزیدست

 .[Kamina & Iyer, 2009] ند تا مفاهیم انتزاعی در ریاضیات را بهتر درک کنندکنمی

سازی کرد و توان برای دانشجوها در درس منطق پیادهآید که این مدل را چطور میحال این سوال پیش می

های منطقی، آزمون انتخاب ِویسن ورزیای برای دستهای منطق چه هستند. به عنوان نمونهورزیدست

(Wason Selection Task) توان در نظر گرفت. یکی از انواع این آزمون به شکل زیر است:را می 
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ها یک عدد و در سمت دیگر یکی از حروف الفبای گیرد. در هر سمت کارتچهار کارت در مقابل دانشجو قرار می

در یک  (vowel)رف واکه ها برقرار است: اگر یک حانگلیسی نوشته شده است. یک قانون در مورد این کارت

سمت کارت باشد آنگاه در سمت دیگرش یک عدد زوج است. برای تشخیص صدق یا کذب این قانون، کدام یک 

 های زیر را باید برگرداند؟از کارت

 

 

ها آشنا کرد. های فیزیکی، دانشجو را با مفهوم شرطیتوان با اشیای محسوس، یعنی با کارتبا این آزمون می

اند که با به این مطلب پی برده (cognitive psychologists)نکتۀ جالب این است که روانشناسان شناختی 

شود؛ به این شکل که دانشجوها، ایجاد میتغییر در نحوۀ بیاِن کلماِت صورت مسئله، در پاسخ دانشجوها تغییر 

به مسائلی شبیه باشد که واقعًا ممکن است با آن مواجه شوند،  حتی دانشجوهای منطق، زمانی که مسئله

ها با استفاده از رسیدهای خرید که قیمت خرید در یک سمت و محل امضای دهند. این مدلجواب بهتری می

اند. قانون این آزمون این است که خرید بیش از یک عدد ت طراحی شدهفروشنده در سمت دیگر نوشته شده اس

 .[Levi, 2000: 127-128] معین به امضای مدیر نیاز دارد

های منطق صوری برای فهم ها نیست. دانشجوها در کالسدشواری آموزش این مفاهیم تنها محدود به شرطی

ارزی منطقی با استفاده از شرطی ، و همصدق شرطی های مرکب، کاربردهای مفهوم اعتبار، جدولنقیض عبارت

دو طرفه مشکل دارند. البته دانشجوهایی که زمینۀ ریاضی یا علوم مشابه را دارند کمتر با این مشکل روبرو 

ها، از جمله اساتید منطق صوری، در مسئلۀ اند که خیلیهستند. اما تحقیقات روانشناسی شناختی نشان داده

 .[Levi, 2000: 126] کنندرخورد میویسن به مشکل ب

های آموزشی بتوان منطق غیرصوری را بر آید به لحاظ روشعالوه بر مطالب بیان شده در بخش دوم، به نظر می

تر، برای آموزش مقدماتی منطق بهتر است با منطق غیرصوری شروع های صوری برتری داد. به طور دقیقمنطق

حسوسات شروع کند، به بازنمایی برود و در نهایت مفاهیم انتزاعی را مطرح کند. کرد. این آموزش باید ابتدا از م

ترین مفاهیم منطق بیان کنند. در ابتدا انتزاعیهای آموزش منطق برعکس عمل میدر حال حاضر، اغلب کالس

 دهد.های محسوس برای دانشجوها نشان میشوند، سپس استاد کاربرد آن مفاهیم انتزاعی را در نمونهمی

کند عملکرد ناقصی داریم. هایی که انیس بیان میسازی این روش، باز هم نسبت به لیست مهارتحتی با پیاده

های ملموس در نهایت به قواعد انتزاعی قیاس و استقراء خواهند رسید. اّما موارد دیگر چطور؟ مواردی این مثال

م در این رابطه آموزش مستقیم است. در این راهبرد های فکری نامیدیم. اولین قدداشتیم که آنها را فضیلت

تواند به واسطۀ ارائه کنیم دانشجو را به طور مستقیم با ماهیت این فضایل آشنا کنیم. این آشنایی میسعی می

 های متناظرشان باشد.های اصلی آنها و تقابل آنها با رذیلتتعاریِف این فضایل، توضیح و تبیین مشخصه

شده به عنوان الگویی برای این فضایل هستند. به طور مثال، افرادی که ستفاده از افراد شناختهراهبرد دوم، ا

تواند از طریق بیان داستان کنند. این آموزش میبسیار ذهن بازی دارند و با مخالفانشان با آرامش برخورد می

ل داد و از دانشجو خواست که آن الگو و ای انتقاتوان آن را از طریق ابزارهای چندرسانهتوسط استاد باشد یا می

 فضایلش را شناسایی کند.
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تواند تمرین همین فضایل توسط دانشجو باشد. اگر قرار باشد ذهنشان باز باشد، باید یاد بگیرند راهبرد سوم می

های صحبت که در مورد عقیدۀ خود به دنبال مواضع مخالف بگردند و آنها را ارزیابی کنند. باید یاد بگیرند که به

دیگران به آرامی گوش دهند تا بتوانند به خوبی آن را تفسیر کنند. بنابراین در این راهبرد، دانشجو را در 

 .[Byerly, 2019: 15] دهیم که بتواند این فضایل را تمرین کندموقعیتی قرار می

هایی در یک درس مهارتاینها مواردی هستند که هر دانشجویی به آنها نیاز خواهد داشت. با پرورش چنین 

توان برای دانشجوهای که به فراگیری منطق ارسطوئی یا منطق کالسیک نیاز دارند یک مقدماتی منطق، می

های صوری ریزی غلط آموزشی با منطقبنیان آموزشی مناسب فراهم کرد. و برای دانشجوهای که به علت برنامه

 های منطقِی مورد نیاز آشنا کرد.با حداقلاند آرامش خاطر ایجاد کرد و آنها را درگیر شده

 

 گیرینتیجه

نمودن این نیاز، در های منطقی هستند؛ اّما برای برآوردههای مختلف نیازمند فراگیری مهارتدانشجوهای رشته

شود که یا براساس منطق ارسطوئی هستند یا منطق محموالت مرتبۀ اّول هایی طراحی میاغلب موارد سرفصل

شد. عالوه بر این موارد، این این دو رویکرد هر کدام مشکالت خاص خود را دارند که به آنها پرداختهکالسیک. 

ای درگیر دهد، بلکه دانشجو را با مباحث فلسفی و منطقیهای منطقی الزم را آموزش نمیدروس نه تنها مهارت

های ها، استاد درس ناچار است که بحثن ابهامانگیز هستند. برای رفع ایبرارزش و ابهامکنند که برای آنها بیمی

های منطقی مختلف، مباحث متافیزیکی، فراقضایای منطقی و مباحث تاریخِی مربوط به نزاع میان سیستم

زا خواهند بود. این دو رویکرد با تاکید بر مهارت قضاوت دربارۀ منطق را مطرح کند که خود بیشتر ابهام

گیرند. عالوه بر این، برخالف های منطقی دیگر را نادیده میشوند و مهارتهای قیاسی تدریس میاستنتاج

رویکرد آموزشی موجود در ریاضیات که آموزش از جزء به کل یا امور محسوس به امور انتزاعی است، 

ترین مفاهیم شروع شوند، از انتزاعیهای متداوِل آموزِش منطق که براساس این دو رویکرد طراحی میسرفصل

گیرند. به همین دالیل، به نظر کنند و روانشناسی آموزش و نحوۀ فراگیری مفاهیم توسط انسان را نادیده مییم

آید برای آموزش درس منطق مقدماتی به دانشجوها بهترین روش این باشد که سرفصل درس براساس می

شجو را با مباحث فلسفی و مباحث منطق غیرصوری طراحی شود. برخالف دو رویکرد دیگر، منطق غیرصوری دان

دهد نسبت به دو ای که به دانشجو آموزش میهای منطقیکند؛ مهارتتاریخی که به آن نیازی ندارد درگیر نمی

گذارد مطابقت بیشتری دارد. هایی که روانشناسی یادگیری در اختیار ما میتر است؛ و به دادهرویکرد دیگر جامع

دو رویکرد دیگر به دانشجوهایی باشد که در رشتۀ تحصیلی  ی برای آموزشتواند مبنایاین درس مقدماتی می

 خود به آنها نیاز دارند.
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