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Чи існує «жіноча логіка»?
Існування жіночої логіки, принаймні в Росії, а може, і в інших країнах, прийнято
розглядати не як питання, а, скоріше, як твердження про те, що жінки часто або вже
принаймні частіше, ніж чоловіки, бувають нелогічні в своїх міркуваннях і вчинках. Плюс
це чи мінус?
Ось один з найвідоміших і цитованих в різних виданнях приклад жіночої логіки.

«Шукала штани: в одні не влажу, інші не подобаються. Купила сумочку ». Дійсно смішно бо несподівано.
Не можна приймати за абсолют то, що жінка пішла в магазин за брюками.
Їй і сумочка потрібна, і штани, але штани потрібніше.
Побачила, що штани невідповідні, чи знайде інші чи ні - ще невідомо, а сумка та, що треба.
Чому ж не купити?
Що тут нелогічного?

Мабуть, ми схильні вважати нелогічним поведінку, мотиви якого нам незрозумілі.

Ось ще один знаменитий приклад. Добре вихований дворянин залицявся до дівчини і
тріпотів.
Одного разу на прогулянці вона попросила:
«Маркіз, будь ласка, зав'яжіть мені шнурок на черевику».
Він подивився і відповів: «Вибачте, але шнурок зав'язаний!» «Ідіот!» - Сказала дівчина.
І вони, обидва надзвичайно засмучені, розлучилися.
Пізніше дівчина скаржилася: «Я знала, що маркіз ідіот, але що до такої міри, що не могла
й припустити».

Що могло бути? Маркіз - боязкий, вихована людина, і дівчина просто хотіла заохотити
його до більш активного залицяння, а він, до її жаль, не зрозумів.
А ось
герой актора Андрія Мягкова - хірург Женя Лукашин - в схожій ситуації вчинив цілком
інакше і набагато більш природно.
Могло бути і інше.
Дівчина переживала, що вони довго зустрічаються, а розвитку відносин немає, і їй було
важливо продемонструвати оточуючим, що у неї все в порядку.
Ймовірно, маркізу треба було просто виконати її пряме прохання.
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Основи сучасної класичної логіки сформулював ще великий Аристотель. Він навчив
людей, як за допомогою формальних правил робити висновки на основі постулатів,
тобто положень, прийнятих як правильні, на віру, без доказів.
Без такої логіки не можна було б, наприклад, розвивати планування, юриспруденцію,
точні науки, зокрема математику.
Приблизно в ті ж часи, тобто близько двох з половиною тисяч років тому, в Індії і в
Китаї були розроблені логічні форми, що відрізняються від використовуваних нами
аристотелевских логічних форм.
Можливо, тому представникам цих культур не так легко зрозуміти один одного.

За минулі тисячоліття світ став більш складним. З'явилися завдання, з якими класична
логіка не справляється.
Наприклад,
немає рішення у так званого парадоксу перукаря: «Голить чи себе перукар, якому
дозволено голити тільки тих, хто не може голити себе сам?» Наявність цього парадоксу
змусило переглядати докази багатьох математичних теорем.

Сучасна наука розвиває нові некласичні логічні системи. Вони знаходять не тільки
наукове, а й практичне застосування, наприклад при розробці комп'ютерних програм, що
підтримують прийняття рішень.
Однак фахівці визнають, що реальне мислення не зводиться виключно до логіки.
У процесі вирішення виникаючих завдань важливими виявляються і логіка, і інтуїція, і
емоції, і образне бачення світу.
Так що чинити всупереч формальній логіці доводиться всім - і чоловікам, і жінкам.
Більш того, всі видатні перемоги людство здобуває якраз завдяки відхиленню від
звичайної логіки.
Комп'ютери ж цього робити поки не вміють.

Наука визнає об'єктивну різницю між чоловічою і жіночою психологією, яка, безумовно,
впливає на способи прийняття рішень. Однак наука не оперує термінами «чоловіча» або
«жіноча» логіка, тому жіноча логіка, швидше, не дуже обґрунтоване житейська
уявлення.

Владимир Антонец
Простые вопросы. Книга, похожая на энциклопедию
Зміст
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Передмова
У чому причини епідемій?
Чи велика Всесвіт?
Чи велика пам'ять людини?
Чи можливо безсмертя?
Чи шкідливий цукор?
Чи правда, що материки рухаються?
Чи є життя на Марсі?
Навіщо були потрібні дворяни?
Навіщо люди носять краватку?
Навіщо потрібен сон?
Навіщо потрібні гроші?
Як виникає сміх?
Як літає повітряна куля?
Як літає літак?
Як ми бачимо?
Як ми чуємо?
Як ми дізнаємося один одного?
Як утворюється луна?
Як будували єгипетські піраміди?
Як бджоли знаходять медоноси?
Як працює детектор брехні?
Як працює телефон?
Як працює холодильник?
Як дізнатися час?
Як дізнаються про спорідненість і переселення народів?
Коли настає новий рік?
Кому належить Місяць?
Кругла Земля?
Хто винайшов колесо?
Чи легко злітати в космос?
Чи багато на Землі води?
Ч и багато на Землі нафти?
Чи може Сонце згаснути?
Чи можна виміряти красу?
Чи можна визначити характер людини по почерку?
Німі чи риби?
Звідки беруться айсберги?
Звідки беруться мови?
Звідки взялися культурні рослини?
Чому випадають опади?
Чому дме вітер?
Чому м'ячик скаче?
Чому вода мокра?
Чому днем все добре видно?
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Чому взимку холодно?
Чому і як люди старіють?
Чому кішки вмиваються?
Чому лід слизький?
Чому люди воюють?
Чому світ різнобарвний?
Чому море солоне?
Чому люди позіхають?
Чому ми втомлюємося при ходьбі?
Чому небо блакитне?
Чому негри чорні?
Чому нитки заплутуються?
Чому птахи здійснюють перельоти?
Чому рідкісні дорогоцінні камені?
Чому цукор солодкий?
Чому серце б'ється?
Чому слони великі?
Навіщо собакам потрібен господар?
Чому сірники горять?
Чому супутники не падають на Землю?
Чому скло легко б'ється?
Чому штовхаються в автобусі?
Чому у одних дерев листя, а у інших голки?
Чому у людини на руках по п'ять пальців?
Чому «хороший» ковбой встигає вистрілити першим?
Чому людина вміє стояти?
Розмовляють чи тварини?
Чи пов'язані значення і звучання слова?
Скільки живуть дерева?
Скільки ідей у людства?
Скільки простору потрібно людині?
Чи існує «жіноча логіка»?
Чи існує національний характер?
Чи існують атоми?
Чи важко вивчити китайську мову?
Хто такі фізики і лірики?
Що таке хороше життя?
Чим займається математика?
Що таке ГЛОНАСС?
Що таке дурість?
Що таке група крові?
Що таке знаки?
Що таке інстинкт?
Що таке нанотехнології?
Що таке спадковість?
Що таке озонова діра?
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Що таке полярне сяйво?
Що таке порожнеча?
Що таке смерч?
Що таке страх?
Що таке турбулентність?
Що таке холестерин?
Що таке циклони і антициклони?
Що таке цунамі?
Що таке чорна діра?
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