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سخنی با دبیران ارجمند  /دانش آموزان گرامی:
در این جزوه،ابتدا مطالب هر درس به شکل دییکو وکامک الالهکه بنکدد شکده اسکت.
همچنبن پس از الالهه هر درس،پاسخ تمرینات کتاب ذکر شده است .
عالوه بر آن مجموعه سواالت متن شام

سواالت تشریحی  -سکواالت هکحی ،غلط -

سواالت نقطه چین یا پرکردنی و ....طراحی شده است .
در برالی از مطالب ،جهت درک بهتر مطلب  ،بنده راهلارهایی ساده و نو ارائه داده ام.
در اینجا از کلیه الوانندگان این مجموعه به ویژه دبیران ارجمند این درس ،الواهشکمندم
بکککا ارسکککال نظکککرات  ،ایکککده هکککا و انتقکککادات سکککازنده الکککود  ،بهههیمیل بههه مب ههه م
headerjalaly@yahoo.comمم ماین مجموعه را پربارتر نمایند.
شایان ذکر است استفاده و تلثیر جزوه با ذکر منبع و بدون تغییر نام بنده بالمانع است.
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 )1تصور کنید فردد با الواندن آیه « الداوند نور آسمان ها و زمین است» گمان کند که چون « نور با چشم یاب
مشاهده است» الداوند را نیز می توان با چشم دید به نظر شما ود دچار چه اشتباهی شده است؟
( مبحث مربوط درس  2و  8می باشد )

جواب :مغالطه اشتراک لفظی « اما در وایع می توان آن را مغالطه عدم تلرار حد وسط دانست
زیرا معنی نور ( نور حقیقی) در جمله اول با معنی نور( نور محسوس) در جمله دوم یلسان نیست لذا حد وسط به
یک معنا در ییاس بلار برده نشده است
 )2فردد می گفت «:اگر پرالورد کنم مریض می شوم؛ و چون من پرالورد نمی کنم ،مریض نخواهم شد » اشلال
استدالل ود در چیست؟ جواب :در درس  9الواهیم دید که یضیه شرطی داراد دو جزء است .جزء اول مقدم و
جزء دوم تالی است .مقدم باید همواره وضع شود و تالی نیز همیشه رفع  .در هورتی که مقدم  ،رفع و یا تالی ،
وضع شود مغالطه هورت می گیرد مانند مثال این سوال که مقدم  ،رفع شده و لذا جواب مغالطه رفع مقدم است.
 )3آیا کلمه « پروانه » در دو عبارت « پروانه

من است » و «

پرواز می کند» به یک

معناست؟ اگر کسی از این دو جمله نتیجه بگیرد که « دالتر من پرواز می کند» دچارچه الطایی شده است؟
جواب این سوال مانند سوال( )1می باشد مغالطه اشتراک لفظ پروانه ......
 )4آیا نتیجه گیرد انجام شده در عبارت مقاب هحی است؟ « آیاد م.الف که دیروز در این دادگاه محاکمه شد؛
حتماً متهم به االتالس است؛ زیرا همه افراد متهم به االتالس را در این دادگاه محاکمه کرده اند»
جواب :در درس  7با بحث مغالطه ایهام انعلاس روبرو می شویم  .به عنوان مثال اگر موجبه کلی را به موجبه
کلی علس کنیم یا براد سالبه جزئی علس الزم الصدق درنظر بگیریم ،دچار این مغالطه شده ایم .در این مثال
عبارت « همه افراد متهم به االتالس را در این دادگاه محاکمه کرده اند» موجبه کلی است و علس موجبه کلی
 ،موجبه جزئیه است  .یعنی بعضی افرادد که در این دادگاه محاکمه می شوند متهم به االتالس هستند و لذا در
اینجا چه بسا آیاد م  .الف متهم به االتالس نباشد.
 )5سعادت چیست؟چرا با وجود آنله همگی انسان ها به دنبال سعادت اند راه هاد متفاوتی رادر پیش می گیرند؟
جواب این سوال مربوط به بحث درس(  )4یعنی بحث تعریف است.برداشت انسان ها از مفهوم سعادت یلسان
نیست و مملن است تعاریف متعدد و مختلفی از تعریف هورت گیرد.
 )6فرض کنید ییمت هندوانه کیلویی  800تومان باشد .با توجه به تصویر مقاب بگویید فروشنده براد جلب
مشتریان از چه نلته اد استفاده کرده است؟ موارد ذکر شده مثال هایی از الطاد اندیشه اند که در زندگی الود
ازهدها نمونه از آنها مواجه می شویم .
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درس اول ـ منطق ،ترازوی اندیشه


تعریف منطو  :علمی که درپی جلوگیرد از الطاد اندیشه است،

 کوشش منطو دانان :
 بیان روش جلوگیرد از الطا و مغالطه از طریو دسته بندد انواع الطاهاد ذهن  :با بررسی انواع الطاهاد
ذهن و دسته بندد آنها ،راه هاد جلوگیرد از آنها را نشان دهند.
 بیان یوانین و یواعد حاکم بر ذهن  :یواعدد را که باید رعایت کنیم تا دچار الطاد فلرد یا اهطالحاً مغالطه
( سفسطه ) نشویم ،مشخص کرده اند.
 مغالطات همچون بیمارد هایی هستند که باید از دچار شدن به آنها برحذر بود .از این رو دانستن آنها براد منطو دان
الزم است تا بتواند با آنها مبارزه کند.
 همان گونه که در علم پزشلی انواع بیمارد ها و روش هاد پیشگیرد و درمان آنها را بیان می کنند ،در علم
منطو نیز به همراه بیان یوانین حاکم بر ذهن ،روش هاد جلوگیرد از مغالطات را بیان می کنند
 تأکید منطو برآموزش شیوه درست اندیشیدن است تا از این طریو یادر به تشخیص الطاهاد بیشمارذهن باشیم.
 ذهن انسان به هورت طبیعی بر اساس یواعدد می اندیشد.
 منطو دانان این یواعد را کشف کرد ه اند و به هورت علم منطو در االتیار ما یرار داد ه اند.
 ذهن انسان به طور طبیعی منطقی رفتار می کند و بدون دانستن نامهاد این یواعد ،آنها را در زندگی الود به کار
می برد؛ اما ذهن همواره در معرض لغزش یرار دارد و معموالً در استداللهاد پیچیده یا تعریف دییو اهطالحات
الاص ،دچار اشتباه می شود .به همین دلی با به کارگیرد علم منطو که به دسته بندد و توضی یواعد ذهن
می پردازد ،سریع تر و دییو تر می توان عوام لغزش و الطاد ذهن را تشخیص داد.
 منطو علمی کاربردد است که تبحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد .آموالتن منطو مانند آموالتن
دوچراله سوارد است که باید به هورت عملی فراگرفته شود و الواندن دستورالعم هاد نظرد ،فرد را تبدی به
دوچراله سوارد ماهر نمی کند.
 دانش منطو ،ابزارد در الدمت سایر علوم و دانش هاست.
 منطو همچون سیستم هاد کنترلی یک الودرو است که میزان بنزین ،سرعت حرکت و گرماد موتور را به ما نشان
می دهند و در مقاب مشلالت به ما هشدار می دهند؛ اما باعث حرکت الودرو نمی شوند.
 منطو را به شایول بنایی تشبیه کرد ه اند که به کارگیرد آن باعث پدید آمدن بناد فلرد
مستحلمی می شود؛ اما آجرها و مواد الزم براد ساالتن این بنا را باید از علوم دیگر تهیه کرد.
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 دانستن منطو تنها براد ارزیابی اندیشه هاد فلسفی به کار نمی رود؛ بلله هر یک از ما در سراسر زندگی الود
بدان نیازمندیم؛ زیرا می الواهیم درست فلر کنیم و درست تصمیم گیرد کنیم.
 امروزه با فراگیر شدن رسانه ها و همچنین حجم انبوه اطالعات هحی و غلط ،بیش از پیش نیازمند علمی هستیم که
شیوه هاد جلوگیرد از الطاد اندیشه را به ما آموزش دهد.
 معموالً نشریات مختلف در بسیارد از عناوین و مطالب الود ،استدالل هایی را به نفع عقاید مورد نظرشان مطرح
می کنند .اغلب آگهی هاد تجارد نیز نوعی استدالل هستند که می الواهند مخاطب را به این نتیجه برسانند که
فالن کاال را بخرید اینها نمونه هایی هستند که براد بررسی درستی و نادرستی آنها به منطو نیازمندیم .بنابراین
استدالل آورد و تعریف کردن هحی  ،امورد نیستند که تنها در محیط تحصیلی ،با آنها سر و کار داشته باشیم .
 دانش بشری را به دو حیطه کلی تقسیم کنیم:
 تصور :مانند درک ما از سیمرغ ،درالت ،مثلث یائم الزاویه و مانند آن .در این حالت به وایعیت داشتن یا نداشتن یا
ارتباط این تصور با سایر امور ،کارد نداریم و تنها همان تصور را به ذهن می آوریم.
 تصدیق :مانند جمالتی » درالتان در روز اکسیژن تولید می کنند « و» مثلث یائم الزاویه سه زاویه مساود ندارد «
در تصدیقات ،حلم و یضاوت وجود دارد و در آنها اوهافی را به چیزد نسبت یا از آن سلب می کنیم.
 نشانه تشخیص تصور :یک کلمه یا مجموع کلمات

نشانه تشخیص تصدیق  :جمله کام همراه با فع

 از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید:
سیمرغ افسانه اد

مرغ
جواب:تصور

سیمرغ افسانه اد است.

تصور

تصدیو

دانا
تصور

توانا بود هرکه دانا بود.

تصدیو

 دو حیطۀ اصلی منطق :
 تعریف  :در آن روش هحی تعریف کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا از تعریف اشتباه پرهیز کنیم.
 استدالل :در آن روش هحی استدالل کردن بیان می شود وبه ما کمک می کند تا از استدالل اشتباه پرهیز کنیم.
بنابراین به کمک تعریف ،از تصورهاد معلوم به شناالت تصورهاد مجهول و به کمک استدالل از تصدیقهاد معلوم به
کشف تصدیقهاد مجهول دست می یابیم.
نحوه تشخیص تعریف  :معموال جنبه توهیفی دارد و در آالر آن نشانه ( چیست؟ ) و یا در ابتدا نشانه (یعنی )

نحوه تشخیص استدالل  :معموال در آن نشانه هاد (پس  ،بنابراین -چون  ،زیرا  -اگر ،هرگاه – چرا

)

وجود دارد یا استدالل متشل از حدای دو جمله یا بیشتر است.
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 تمرین
مشخص کنید که کدامیک از موارد زیر تعریف و کدامیک استدالل هستند:
چون یاشو چوبی گرما را منتق نمی کند ،غذا را با آن هم بزن تا دستت نسوزد.

(استدالل )

منطو علمی است که از الطاد ذهن جلوگیرد می کند ( .تعریف )
معلم ما در کالس است؛ پس در الانه اش نیست ( 0استدالل )
ترابرد یعنی حم و نق کاال یا مسافر از جایی به جاد دیگر ( .تعریف )
 فعالیت تکمیلی
 )1جمالتی که با «چیست» پایان می پذیرند و جمالتی که با « چرا» آغاز می شوند با کدام یک از دو مبحث اهلی
منطو ارتباط دارند؟ به ترتیب تعریف و استدالل
 )2از میان موارد زیر تصورها و تصدیقها را مشخص کنید:
منطو معیار تفلر است ،منطو ،تصدیو بخشی از علم است ،کوه سهند،ارتفاعات کوه سهند ،کوه سهند مرتفع است.
تصدیو

تصور

تصدیو

تصور

تصور

تصدیو

3اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس یواعدد می اندیشد ،چه نیازد به الواندن منطو داریم و چرا به هرف
الواندن کتابهاد منطو از الطاد ذهن مصون نمی مانیم؟
زیرا ذهن همواره در معرض لغزش یرار دارد و معموالً در استداللهاد پیچیده یا تعریف دییو اهطالحات الاص ،دچار
اشتباه می شود .به همین دلی با به کارگیرد علم منطو که به دسته بندد و توضی یواعد ذهن می پردازد ،سریع تر
و دییو تر می توان عوام لغزش و الطاد ذهن را تشخیص داد.
منطو علمی کاربردد است که تبحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد .آموالتن منطو مانند آموالتن
دوچراله سوارد است که باید به هورت عملی فراگرفته شود و الواندن دستورالعم هاد نظرد ،فرد را تبدی به
دوچراله سوارد ماهر نمی کند.
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سواالت تشریحی
 -1مفهوم روبرو را تعریف کنید« .علم منطو» .علمی که درپی جلوگیری از خطای اندیشه است.

 -2منطو دانان ،براد اینله انسان در زمان اندیشیدن دچار مغالطه نشود ،چه کوششی نموده اند؟
با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته بندی آنها ،راه های جلوگیری از آنها را نشان دهند.
قواعدی را که باید رعایت کنیم تا دچار خطای فکری یا اصطالحاً مغالطه نشویم ،مشخص کرده اند.

 -3چرا منطو را به شایول بنایی تشبیه کرده اند ؟
زیرا به کارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود؛ اما آجرها و مواد الزم برای
ساختن این بنا را باید از علوم دیگر تهیه کرد.

 -4آیا دانستن منطو تنها براد ارزیابی اندیشه هاد فلسفی است ؟ چرا ؟
خیر ،هر یک از ما در سراسر زندگی خود به منطق نیازمندیم؛ زیرا می خواهیم درست فکر کنیم و
درست تصمیم گیری کنیم.امروزه با فراگیرشدن رسانه ها ونیز حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط
بیش از پیش نیازمند علمی هستیم که شیوه های جلوگیری از خطای اندیشه را به ما آموزش دهد.
 -5دانش بشرد را به دو حیطه کلی تقسیم کرده اند  ،آن دو حیطه را نام ببرید .تصور و تصدیق

از میان موارد روبرو تصورها و تصدیو ها را مشخص کنید :
الوزستان -الوزستان دین الود را به اسالم ادا کرد – سله – بیلارد – دالر -مسلن گران شد
تصدیق –

جواب :تصور-

تصور -تصور -تصور  -تصدیق

 -6دو حیطه اهلی منطو کدامند؟ آنها را نام ببرید .تعریف و استدالل

-7مشخص کنید که کدامیک از موارد زیر تعریف و کدامیک استدالل هستند :
الف) اگر از کاالد ایرانی حمایت کنی باعث پیشرفت کشور می شود.

استدالل

ب)حمایت از کاالد ایرانی یعنی حمایت از همت،پشتلار وآینده جوانان این مرز وبوم .تعریف
ج) اگر کارون الشک شود  ،کشاورزد ایران نیز با مشل مواجه می شود .استدالل

 -8مفاهیم زیر را تعریف کنید  :الف) تعریف

ب) استدالل

الف :در آن روش صحیح تعریف کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا از تعریف اشتباه پرهیز کنیم.
ب :در آن روش صحیح استدالل کردن بیان می شود وبه ما کمک می کند تا از استدالل اشتباه پرهیز کنیم.

جاهاي خايل را با استفاده از کلمات مناسب كامل كنيد
 -1علمی که درپی جلوگیرد از الطاد اندیشه است.......... ،نام دارد .منطق
 -2منطو دانان کوشیده اند یواعدد را که باید رعایت کنیم تا دچار الطاد فلرد یا اهطالحاً  ....نشویم ،مشخص
کرده اند .مغالطه
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.......... -3همچون بیمارد هایی هستند که باید از دچار شدن به آنها برحذر بود .از اینرو دانستن آنها براد منطو دان
الزم است تا بتواند با آنها مبارزه کند .مغالطات
 -4تأکید منطو برآموزش شیوه  .....است تا از این طریو یادر به تشخیص الطاهاد ذهن که بیشمارند باشیم.
درست اندیشیدن
 -5منطو علمی  ........است که تبحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد .کاربردی
 -6دانش  ،..........ابزارد در الدمت سایر علوم و دانش هاست .منطق
7

 -دانش بشرد را به دو حیطه کلی تقسیم می کنیم که عبارتند از  ....و  ....تصور و تصدیق

 -8در .......حلم و یضاوت وجود دارد و در آنها اوهافی را به چیزد نسبت یا از آن سلب می کنیم .تصدیقات
 -9به کمک  ،.........از تصورهاد معلوم به شناالت تصورهاد مجهول و به کمک ...........از تصدیقهاد معلوم به کشف
تصدیقهاد مجهول دست می یابیم .تعریف  -استدالل
تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.
 -1علمی که درپی جلوگیرد از الطاد اندیشه است ،فلسفه نام دارد .نادرست
 -2منطو دانان کوشیدند یواعدد را که باید رعایت کنیم تا دچار الطاد فلرد یا اهطالحاً مغالطه نشویم ،مشخص
کرده اند .درست
 -3مغالطات همچون بیمارد هایی هستند که باید از دچار شدن به آنها برحذر بود .از اینرو دانستن آنها براد منطو
دان الزم است تا بتواند با آنها مبارزه کند .درست
 -4منطو علمی نظرد است که تبحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد .نادرست
 -5سایر علوم ابزارد در الدمت دانش منطو است .نادرست
 -6دانستن منطو تنها براد ارزیابی اندیشه هاد فلسفی به کار می رود؛ وبنابراین هر یک از ما در سراسر زندگی
الود بدان نیازمندیم؛ زیرا می الواهیم درست فلر کنیم و درست تصمیم گیرد کنیم .نادرست
 -7ذهن انسان به هورت طبیعی بر اساس یواعدد می اندیشد .منطو دانان این یواعد را کشف کرده اند و به
هورت علم منطو در االتیار ما یرار داد ه اند  .درست
 -8منطو را به شایول بنایی تشبیه کرد ه اند که به کارگیرد آن باعث پدید آمدن بناد فلرد مستحلمی می شود؛
اما آجرها و مواد الزم براد ساالتن این بنا را باید از آن تهیه کرد .نادرست

 -9دانش بشرد را به دو حیطه کلی تقسیم می کنیم که عبارتند از تصور و تصدیو درست
 -10در تصدیقات حلم و یضاوت وجود دارد ودرآنها اوهافی را به چیزد نسبت می دهیم یا از آن سلب می کنیم.
درست
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درس دوم ـ لفط و معنا
 مشخص کنید که هر یک از عبارات زیر درباره الود لفظ اند یا در مورد امرد ذهنی یا امرد در جهان الارج:
 -1الواب الوبی دیدم

( ذهنی )

« -2الواب» چهار حرف دارد.

(زبانی)

 -3ویتی زنگ زدد ،الوابیده بودم

(الارجی)

 اگر تلفن دوستتان را اشتباه حفظ کنید ،این الطاد ذهنی باعث الطاد الارجی الواهد شد.
 اگر از رود دفترچه تلفن دو فامی هم نام الود را با یلدیگر اشتباه کنید ،این الطاد ناشی از دو نام مشابه
باعث الطاد الارجی الواهد شد.
مثال هاد باال نشان می دهند که میان سه حیطه ذهن ،زبان و الارج ارتباط وجود دارد والطا در یلی از آنها
می تواند باعث الطا در سایر موارد شود.

وظیفه منطو جلوگیرد از الطاد اندیشه و ذهن است و ذهن با دو حیطه زبان ( الفاط) و جهان الارج ارتباط
دارد؛ به همین دلی در این بخش به دو مبحث :رابطه ( لفظ و معنا ) و رابطه ( مفهوم و مصداق ) می پردازیم.

دالیل توجه به مبحث الفاظ در منطق
 براد بیان و انتقال افلار الود به دیگران از الفاظ استفاده می کنیم.
 الطاد در الفاظ ومعناد آنها می تواند باعث الطا در اندیشیدن (تعریف و استدالل)شود.
نکته :علم منطو وابسته به زبانی الاص نیست و ما سعی می کنیم به بررسی اهول کلی اد بپردازیم که
اطالع از آنها در حیطه زبان (الفاظ) ،به ما در جهت جلوگیرد از الطاد اندیشه یارد می رسانند.
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مثال های اشتراک لفظ :
 -1فردد دو ساعته ،پیاده از تهران به مشهد رفت( .مسافرت ود سه هفته طول کشید ،ولی همواره دو عدد ساعت
به دست الود بسته بود) پاسخ  :منظور از ساعت اول زمان است و در یسمت دوم دو با عدد ساعت در دست داشتن .

 -2روزد راننده اد به پیچی رسید؛ الم شد و آن را برداشت .پیچ معناد پیچ و الم الیابان و به معناد پیچ مهره
 -3اوسیر است.سیر بد بو است؛ پس او بد بو است.سیر به معنی گرسنه نبودن و سیر به معنی نوعی سبزیجات با بود بد



تعریف اشتراک

لفظ  :چند معناد متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می

شوند.

مانند شیر (یک لفظ با معانی متعدد)


مغالطه اشتراک لفظ  :اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهرد مشترک دارند

و این مغالطه یلی

از شایع ترین انواع الطاهاد ذهنی است و به تعبیر مولود اشتراک لفظ دائم رهزن است.
 -1زیر الفاظ مشترک خط بکشید و معانی مختلف آنها را بیان کنید:
 امشب هداد تیشه از بیستون نیامد

شاید به الواب شیرین فرهاد رفته باشد.

شیرین به دو معنا بلار رفته است.بعنوان اسم (معشویه فرهاد) و بعنوان هفت ( به معنی الوش )
 علی کاری است .کاری غذا را الوشمزه می کند؛ پس علی غذا را الوشمزه می کند.
کارد اولی به معنی اه فعالیت وکار و تالش و کارد دوم به معنی نوعی ادویه
 -2معنای واژ ه های زیر را مشخص کنید:
-1شما نمی توانید وارد بخش مرایبت هاد ویژه بشوید.

نمی توانی :ممنوع بودن .اجازه نداشتن

-2چون رانندگی بلد نیستی نمی توانی ماشین راداال پارکینگ بیاورد.نمی توانی :مهارت نداشتن ،آشنا نبودن
 -3پیر شده اد و دیگر نمی توانی این سنگ را بلند کنی .

 ....نمی توانی :یادر و توانا نبودن

 نحوۀ داللت لفظ بر معنا در جمالت
داللت مطابقی  :داللت لفظ بر معنا که مطابو با معناد اهلی لفظ است( داللت بر ک معنا )
داللت تضمنی :داللت لفظ برمعناکه متضمن(دربردارنده )بخشی ازمعناد اهلی لفظ است(داللت برجزء معنا)
داللت التزامی :داللت لفظ بر معنا که بر الزمه یک شیء داللت می کند ( الارج معنا)
 نحوه تشخیص اقسام داللت لفظ بر معنا
نشانه داللت مطابقی  :معموال واژه هاد الریدن – فروالتن – گم کردن  -بردن  ( -ویتی ک شی مورد بحث است)
نشانه داللت تضمنی :معموال واژه هاد الراب شدن،پاره شدن،رنگ کردن،شلستن

(اگر مقصود یسمتی یا بخشی باشد)

نشانه داللت التزامی :داللتی که همراه با تشبیه،کنایه،استعاره ومقصود چیز دیگرد باشد .مانند تشبیه کسی به شیر
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 تمرین  :نوع داللت لفظ بر معنا را در عبارات زیر تعیین کنید:
 تند ورق نزن ،کتابم را پاره کردد!

تضمنی

 فالنی شیر است .

التزامی

 کتابم را گم کردم

مطابقی

 ماشینم الراب شد .

تضمنی

 مغالطه توسل به معنای ظاهری  :به کار بردن معانی مطابقی ،تضمنی و التزامی کلمات به جاد یلدیگر
(یک لفظ به داللت مطابقی داراد یک معنا و به داللت تضمنی با التزامی داراد معناد دیگرد است).
 oنمونه اد تاریخی :محمد شاه یاجار در حرم امام رضا (ع) یسم یاد کرده بود که هرگز الون وزیر الود یائم مقام فراهانی را نریزد .لکذا
هنگامی که تصمیم به کشتن ود گرفت ،دستور داد او را الفه کردند.
( استعمال کلمه الون ریزد به داللت التزامی و مطابقه اد گرفته شده است) .
 oاگر به رستوران بیایم ،پول غذا را من حساب می کنم که االن حساب کردم :سه تا کباب بود و دو تا دوغ و یک نوشابه ،مکی شکود
42500تومان؛ اما نگفته بودم که پول غذا را من پرداالت می کنم! سه تا کباب بود و دو تا دوغ و یک نوشابه ،مکی شکود 42500
تومان؛ اما نگفته بودم که پول غذا را من پرداالت می کنم! (تاکید رود کلمه حساب کردن به دو معنی شمردن و پرداالت کردن)

 شیوۀ نگارش کلمات :

معانی را می توان به دو هورت کتبی و شفاهی به دیگران منتق کرد .بنابراین اشتباه در کتابت
و نگارش نیز می تواند باعث پدید آمدن الطاد ذهنی شود.



مغالطه

نگارشی کلمات :عدم رعایت دییو

الف) عالئم سجاوندد

ب) اعراب و حرکات کلمات

ج) امالء و دیلته کلمات

بدین جهت بخشی از کار ویراستاران ،بررسی هحت عالئم سجاوندد و در هورت نیاز ،حرکت گذارد برالی
از کلمات و نیز اهالح غلط هاد امالیی است.
مانند مثال هاد زیر :
گنجینه پنهان شده ،توسط هوشنگ کشف شد.
گنجینه پنهان شده توسط هوشنگ ،کشف شد.
او براد بازدیدد پنج روزه ،از اهفهان به شهر ما آمد.
او براد بازدیدد پنج روزه از اهفهان ،به شهر ما آمد.
فردا سفر تمام می شود.
فردا هَفر تمام می شود.
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 تمرین

با تغییر عالئم سجاوندد ،معانی مختلف جمالت زیر را مشخص کنید:
 به نظر علی احمدد دانشجود الوبی است.
به نظر علی ،احمدد دانشجود الوبی است.
به نظر ،علی احمدد دانشجود الوبی است.
 یک کنفرانس علمی در مورد حفارد چاه هاد نفت در شهر بوشهر برگزار می شود.
یک کنفرانس علمی در مورد حفارد چاه هاد نفت در شهر بوشهر ،برگزار می شود.
یک کنفرانس علمی در مورد حفارد چاه هاد نفت ،در شهر بوشهر برگزار می شود.

معناد کلمات زیر را بنویسید:
عرض :معانی مختلفی و متعددد دارد ازجمله پهنا در برابر طول

ارز  :ییمت

مُلک :کشور و پادشاهی

مَلک :پادشاه یا فرشته

ارض :زمین

ّملک :ماللیت و دارایی

 مغالطه ابهام در مرجع ضمیر
استفاده از عبارات دو پهلو که ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیراست

 ،می توانند باعث

بروز الطاد اندیشه شوند .به مثال هاد زیر توجه کنید و سعی کنید دو معناد متفاوت از آنها برداشت کنید:
رستم بر اسب نشست ،دستی برسرش کشید و حرکت کرد.

جواب :مرجع سرش مشخص نیست  .سر اسب یا سر رستم
پلنگ به دنبال آهو بود که شلارچی به او شلیک کرد.

جواب :مرجع او مشخص نیست  .پلنگ مقصود است یا آهو
 تمرین
دو پهلو بودن عبارتهاد زیر را توضی دهید:


فرمانرواد ظالمی یلی از مبارزان را دستگیر کرد و با او شرط کرد در هورتی که به فالن شخصیت

در مأل عام دشنام دهد ،او را آزاد الواهد کرد .مبارز در برابر مردم گفت :اد مردم .فرمانروا از من الواسته است که
فالن شخصیت را لعنت کنم ،پس لعنت الدا بر او باد!
جواب :مرجع او در عبارت لعنت الدا بر او باد مشخص نیست .و جمله دو پهلو شده است ومشخص نیست
مقصود از لعنت ،لعنت بر حاکم یا لعنت بر شخصی که حاکم دستور لعن او را داده بود.
 سارا کتاب هاد برادرش را به احمد داد.

دراینجا برادرش مشخص نیست برادر سارا یا برادراحمد

یعنی «مشخص نیست ضمیر (ش) به احمد یا سارا برمی گردد» .
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فعالیت تکمیلی
 -1در عبارات زیر املان پدید آمدن چه برداشتهاد متفاوتی وجود دارد؟ توضی دهید.
الف)الانم پزشلی دیروز به عیادت بیماران آمد.
مغالطه نگارشی کلمات  :الانم پزشلی معانی متععد دارد .
( الانم پزشلی یعنی الانمی که فامی او پزشلی است.

الانم پزشلی به معناد الانمی که کارش پزشلی است.

الانم پزشلی یعنی زن یک پزشک ویک بار( )،بعد از الانم گذاشته شود و الطاب به الانم گفته شود  :الانم  ،پزشلی
دیروز به عیادت بیماران آمد .یعنی به الانم می گوییم که یک پزشک به عیادت بیماران آمد.
ب) او گفت که این کتاب من است .مغالطه ابهام در مرجع ضمیر:
او گفت که این کتاب مال الودش است .او گفت که این کتاب مال من گوینده مطلب است.

ج)مردم در پاسخ سخنرانی که می گفت « :افزایش بودجه عمرانی دولت هحی نیست»  ،گفتند  « :هحی است ،
مغالطه ابهام در مرجع ضمیر:

هحی است».

مردم گفته اند که سخن تو هحی است.
مردم گفته اند که سخن تو هحی نیست و افزایش بودجة عمرانی دولت هحی است.
د) چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت .مغالطه ابهام در مرجع ضمیر:
ازو گشتن به دو معنی بلار می رود  .معنی اول اگر از آن او شدد همه چیز از آن تو شد .معنی دوم اگر به او پشت
کردد همه چیز به تو پشت الواهد کرد.
هک) سعید همسایه اش را تلریم می کند .او فرد متدینی است.

مغالطه ابهام در مرجع ضمیر:

ضمیر او می تواند الطاب به سعید باشد پس بگوییم سعید فرد متدینی است.
ضمیر او می تواند الطاب به همسایه سعید باشد پس بگوییم همسایة سعید فرد متدینی است.
و) عفو الزم نیست اعدامش کنید .مغالطه نگارشی کلمات
عفو الزم نیست ،اعدامش کنید؛
عفو ،الزم نیست اعدامش کنید
 -2الف)با مراجعه به درس چهاردهم کتاب علوم وفنون ادبی ( )1کدام یک از ایسام جناس ،می تواند باعث مغالطه
اشتراک لفظ شود.
جواب :جناس تام (در جناس تام ،لفظ از نظر کتابت و تلفظ یلی است و معنا مختلف است)
ب) یک مثال از اشتراک لفظ در ادبیات ذکر کنید که باعث زیبایی کالم شده باشد.
هر مثال مناسبی یاب یبول است .مانند :برادر که در بند الویش است ،نه برادر نه الویش است.
ج) در کنایه و استعاره در ادبیات از داللت مطابقه استفاده می شود یا داللت التزامی؟ داللت التزامی
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 -3نوع داللت الفاظ زیر را از میان مطابقه ،تضمن و التزام ،مشخص کنید:
الف) او حاتم بخشی می کند.

التزامی

ب) دزد ماشینم را برد.

مطابقه

ج)کفشم را واکس زدم.

تضمنی

د) الانه الرابم کردد.

التزامی

 -4نوع مغالطات زیر را تعیین کنید:
الف)چرا تمرینها را ح نمی کنی و نشسته اد کتاب داستان می الوانی؟ چون دبیرمان گفت بروید مطالعه کنید؛
نگفت بروید تمرین ح کنید .جواب :مغالطه توس به معناد ظاهرد  :داللت التزامی مطالعه  ،تمرین ح کردن
ب) سلمانی با تیغ دور سر فردد را اهالح می کرد که ناگهان تیغ پوست ود را برید .فرد اعتراض کرد که سرم
را بریدد .سلمانی گفت :سر بریده که حرف نمی زند!
جواب :مغالطه توس به معناد ظاهرد داللت تضمنی سرم را بریدد  ،پوست سرم را بریدد
 -5نشان دهید چگونه با تغییر حرکات کلمات زیر معناد آنها تغییر می کنند:
کشت ،شلر ،سم ،سحر ،نشسته
کشت ،کُشت؛ شُلر ،شلَر؛ سُم ،سَم؛ سَحر ،سحر؛ نشَسته ،نَشُسته.
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سواالت تشریحی
 -1چرا در منطو به بحث الفاظ توجه می شود؟
زیرا برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از الفاظ استفاده می کنیم.خطای در الفاظ ومعنای
آنها می تواند باعث خطا در اندیشیدن (تعریف و استدالل)شود.

 -2مشخص کنید کلماتی که زیر آنها الط کشیده شده  ،درباره الود لفظ اند یا در مورد امرد ذهنی یا امرد در
جهان الارجی؟
الف) «حیدر جاللی»  9حرف دارد.
جواب  :الف) زبانی یا لفظی

ب) شعر از غزل کلی تر است

ج) ماشین حسین اروندد است.
ج) خارجی

ب) ذهنی

 -3اهطالحات زیر را تعریف کنید:
الف) اشتراک لفظی
د) مغالطه نگارشی کلمات

ج) مغالطه توس به معناد ظاهرد

ب) مغالطه اشتراک لفظی
و) مغالطه ابهام در مرجع ضمیر

الف) چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند.مانند شیر
ب) اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند .این مغالطه یکی از شایع ترین انواع خطاهای ذهنی است

ج) به کار بردن معانی مطابقی ،تضمّنی و التزامی کلمات به جای یکدیگر
د) عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و اعراب و حرکات کلمات ،یا امالء و دیکته کلمات
و) استفاده از عبارات دو پهلو که ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیراست.

 -4نوع مغالطه هاد زیر را مشخص کنید.
الف) او گفت که این لپ تاپ من است.

مغالطه ابهام در مرجع ضمیر

ب) سلوت جایز نیست در مورد فیلتر شدن تلگرام اعتراض کنید .مغالطه نگارشی کلمات

 -5ایسام داللت لفظ بر معنا را نام ببرید و براد هر یک مثالی بیاورید.
داللت مطابقی :داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است( داللت برکل معنا) موبایلی خریدم.
داللت تضمنی :داللت لفظ برمعناکه متضمّن)دربردارنده )بخشی ازمعنای اصلی لفظ است(داللت برجزء
معنا) موبایلم شکست.
داللت التزامی :داللت لفظ بر معنا که بر الزمه یک شیء داللت می کند  :موبایل بارانم کردی.

 -6نوع داللت لفظ بر معنا را در عبارات زیر تعیین کنید( :مطابقه  -تضمن – التزام)
الف ) بارسلونا در سال 2018جام حذفی اسپانیا را برد .

ب) پژو  206من الراب شد.

ج) پاد چمبرلین در بازد نیمه نهایی لیورپول و آس رم شلست .د ) برنامه تلگرام از موبای من حذف شد.
و ) براد تنفس بهتر در هواد گرد وغبار سوسنگرد ماسلی الریدم هک) کاسه هبر زین الدین زیدان لبریز شد
جواب :الف) مطابقه ب) تضمن ج) تضمن د) مطابقه و) مطابقه هـ) التزامی
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 -7در تصویر زیر مراد از « پروانه شو» کدامیک از ایسام داللت لفظ بر معنی است ؟
داللت التزامی
 -8اگر لفظ مطابو با معناد اهلی لفظ داللت کند چه نامیده می شود؟ مطابقی

 -9داللت لفظ بر بخشی ازمعناد اهلی چه نوع داللتی است؟

تضمنی

 -10ایسام سه گانه داللت مطابقه تضمن التزام از ایسام چه داللتی هستند؟ لفظ بر معنا

 -11به ترتیب در جمله هاد « یلم شلست »  «،یلم را در کیفم گذاشتم » « ،او یلم نافذد دارد »
لفظ یلم به ترتیب داراد چه نوع داللتی است ؟

تضمنی – مطابقی – التزامی

 -12در کدام گزینه لفظ دست داراد داللت تضمن است؟
الف) دست باالد دست بسیار است .

ب) یب از غذا دستهایمان را می شوییم.

ج) دوست آن است که گیرد دست دوست .

د) باید دست اجانب را از کشور کوتاه کرد.

جواب :ب

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.
 -1میان حیطه ذهن ،زبان  ...ارتباط وجود دارد وخطا در یکی از آنها باعث خطا در سایر موارد شود .خارج
 -2وظیفه ...جلوگیری از خطای اندیشه و ذهن است وذهن با دوحیطه زبان وجهان خارج ارتباط دارد .منطق
 -3برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از .........استفاده می کنیم  .الفاظ
--4علم منطق وابسته به زبانی خاص ..........

نیست

..... --5یعنی اینکه در هرزبانی ،گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند .اشتراک لفظی
 -6داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است داللت ........می گویند .مطابقی
 -7داللت لفظ بر معنا که متضمّن بخشی از معنای اصلی لفظ است داللت ...........می گویند.تضمنی
-8به کار بردن معانی مطابقی ،تضمّنی و التزامی کلمات به جای یکدیگر به خطایی منتهی می شود که آن را
مغالطه .........می نامند .توسل به معنای ظاهری
--9عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی  ،حرکات کلمات ،و یا  ......کلمات باعثث پدیثد آمثدن مغالطثه
نگارشی کلمات می شود.

دیکته یا امالء

--10بخشی از کار  ،.......بررسی صحت عالئم سجاوندی و در صورت نیاز ،حرکت گذاری برخی از کلمات و
نیز اصالح غلط های امالیی است .ویراستاران
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تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد .
 -1میان سه حیطه ذهن ،زبان وخارج ارتباط وجود دارد وخطا در یکی از آنهاباعث خطا در سایر موارد شود .درست
 -2وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه و ذهن است و ذهن با دو حیطه زبان وجهان خارج ارتباط دارد .درست

 -3برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از منطق استفاده می کنیم  .نادرست
 -4از آنجا که خطای در الفاظ و معنای آنها می تواند باعث خطا در اندیشیدن (تعریف و استدالل) شود ،به
مبحث الفاظ در منطق توجه خاصی می شود .درست
-5علم منطق وابسته به زبانی خاص است .نادرست
 -6اشتراک لفظی یعنی اینکه در هر زبانی ،گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند .درست

 -7داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است داللت تضمنی می گویند .نادرست
 -8داللت لفظ بر معنا که متضمّن بخشی از معنای اصلی لفظ است داللت التزامی می گویند .نادرست
 -9داللت لفظ بر معنا که بر الزمه یک شیء داللت می کند داللت التزامی می گویند .درست
-10به کار بردن معانی مطابقی ،تضمّنی و التزامی کلمات به جای یکدیگر به خطایی منتهی می شود که آن
را مغالطه توسل به معنای ظاهری می نامند .درست
 -11اشتباه در کتابت و نگارش نمی تواند باعث پدید آمدن خطای ذهنی شود  .نادرست
-12معانی را می توان به دو صورت کتبی و شفاهی به دیگران منتقل کرد .درست
-13عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات ،و امالی کلمات باعثث پدیثد آمثدن مغالطثه
نگارشی کلمات می شود .درست
-14بخشی از کار ویراستاران ،بررسی صحت عالئم سجاوندی و در صورت نیاز ،حرکت گذاری برخی از
کلمات و نیز اصالح غلط های امالیی است .درست
-15استفاده از عبارات دو پهلو می توانند باعث بروز خطای اندیشه شوند .درست
-16ابهام ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیر  ،می تواند منشأ خطای اندیشه گردد؛ از این رو آن را مغالطه
ابهام در مرجع ضمیر نامیده اند .درست
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درس سوم – مفهوم و مصداق
مفهوم  :معناد کلمات مانند معنی موبای  ،تبلت  ،ماهواره
مصداق  :افراد یا اشیاد الارجی مانند اشاره به موبای یا تبلت یا ماهواره در الارج

تعریف مفهوم جزئی و کلی
جزئی :
 تنها بر یک مصداق(فرد) الارجی یاب انطباق است ( .یک فرد در الارج دارد) .
 مفهومی است که مصداق آن کامالً مشخص است
 یابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد.
روش تشخیص مفهوم جزئی
 اسم هایی که با یید این یا آن مشخص شوند.این گوشی  ،آن لپ تاب
 اسم الاص یا علم:اسم کشورها،اسم شهرها ،اسم رودها ،اسم دریاها ،اسم اللیج ها واییانوس ها،اسم دریاچه ها،
اسم کوه ها و یله ها ،اسم کره ها ،اسم انسان
 اسم داال «

کلی

»

:

 بر مصادیو متعددد در الارج یاب انطباق است .
 مفهومی است که یابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد؛ الواه این مورد ،از موارد وایعی الارجی باشد .
یا از موارد فرضی ( تخیلی و وهمی )
تمرین :
مفاهیم جزئی و کلی را مشخص کنید:
الداوند -الله  -حضرت علی(ع)  -مولود کعبه -درالت  -درالت سرو -کتاب  -این کتاب  -پسر
کلی

جزئی

جزئی

کلی

کلی

کلی

کلی

جزئی

کلی

آن پسر-لفظ « پسر» -مریخ  -مشهد (به معناد مح شهادت) -مشهد (نام شهرد در استان الراسان رضود)

جزئی

جزئی

جزئی کلی

جزئی

نلته  :جز اسامی الاص و مفاهیمی که با هفات اشاره « این » و « آن » مشخص شده اند ،تمکامی مفکاهیم
 ......هستند.
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رابطه میان مصادیو دو مفهوم کلی« معروف به نسبت هاد چهارگانه (نسب اربعه) »
اگر دو مفهوم(تصور) کلی از جهت هدق بر افرادشان باهم مقایسه شوند ،چهار حالت دارد :
مممم
تساود
جالل

مممم تباین

دببر

جالل

نظر محدوده
تساوی  :دو مفهوم از
یممممممممم م
یممممممممم م

مممم دبب
مطلو

جالل ر
هم ممنطبقند.
مصادیو بر
یممممممممم

مممم
من دببر
وجه

جالل

مانند انسان و ناطو

یممممممممم م

سنگ
های

سنگ
های

سنگ
های

سنگ
های

سیاه

سیاه

سیاه

سیاه

تباین :هیچ مصدایی مشترک ندارند ومباین(ناسازگار) با یلدیگر باشند.مانند مصادیو انسان وسنگ
م

عموم و خصوص مطلق :یلی از این دو دایره مملن است از دیگرد بزرگ تر باشد و تمامی
مصادیو دیگرد را شام شود .مانند آسیایی که عام تر از ایرانی است؛ زیرا هر ایرانی آسیایی است؛
امابرالی آسیایی ها ایرانی نیستند.در این حالت مصادیو یک مفهوم عام تر است ومصادیو دیگرد
الاص تر است.
عموم و خصوص من وجه  :دو مفهوم هر کدام در برالی مصادیو مشترک باشند و در بعضی هیچ
اشتراکی با هم ندارند .یا مصادیو هر کدام از مفاهیم از جهتی عام ترو از جهتی ،الاص تر از دیگرد
است .بعبارتی دو دایره مملن است یلدیگر را یطع کنند .در این حالت دو مفهوم داراد مصادیو
مشترک؛ اما هر یک از آنها مصادیقی دارد که در دیگرد وجود ندارد .مانند مصادیو سفید و سنگ؛
زیرا برالی سنگ ها سفیدند و برالی سنگ ها سفید نیستند .همچنین برالی از اشیاد سفید ،سنگ
هستند و برالی از اشیاد سفید ،سنگ نیستند
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نحوه تشخیص نسبتهای چهارگانه
هر

است

هر

است

هر دو درست  :تساود
یلی درست  :مطلکککو
است

هردو نادرست :بعضی
مترین

درستم:مممنمومجی م
نادرستم:متبالن

با رسم شل نسبت میان مفاهیم زیر را مشخص کنید:
آفریقایی آسیایی:

مسلمان آسیایی:

هندد آسیایی:

مممم
دببر

مثلث شل سه ضلعی:

مممم

مممم
مممم

مممم

دببر

جالل

جالل
جال
در طبقه بندد مفاهیم
استفاده از نسبتجاللهاد چهارگانه

جالل

یممممممممم م

یممممممممم م

یممممممممم
لیممممممممم مم

یممممممممم م

 هنگامی که مفاهیمی را طبقه بندد می کنیم ،وجوه اشتراک آنها با مفاهیم مشابه و وجوه

سنگ

هایآنها با مفاهیم غیرمشابه را
افتراق

سنگ
های
مشخص

می کنیم.

سیاه

سیاه در هر دسته بندد ها از مفهومی عام آغاز می


سنگ
سن
های
گها
ی
سیاه
کنیم و
سیا
ه

سنگ
های

سیاه

به مفهومی خاص می رسیم.

 براد طبقه بندد امور مختلف ،در نظر داشتن نسبت هاد چهارگانه میان مفاهیم از اهمیت
زیادد برالوردار است.
 در یک دسته بندی درست ،الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقه دیگر رابطه
عموم و خصوص مطلق داشته باشند .مانند
موجودات < موجودات مادد < جانداران < جانوران < مهره داران < پرندگان.
 اقسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یلدیگر رابطه تباین داشته باشند مانند:
موجودات مادد وغیرمادد ،جاندار و بی جان ،جانوران وگیاهان ،مهره داران وبی مهره ها ،ماهی ها
و دوزیستان و پستانداران و الزندگان و پرندگان.
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فعالیت تکمیلی :

 -1جزئی یا کلی بودن کلمات زیر را مشخص کنید:

عدد ،میدان آزادد ،جبرئی  ،الیابان ،الوشه پروین ،اللیج فارس ،ابن سینا ،این کالس،
کلی

جزئی

جزئی

جزئی

کلی

جزئی جزئی

جزئی

نرگس(به معناد نوعی گ نرگس)به معناد اسم الاص
جزئی

کلی

 -2در جمالت زیر جزئی یا کلی بودن کلمات مشخص شده را معین کنید:

الف حافظ ،حافظ یرآن بود .اولی جزئی دومی کلی
ب الطر سقوط بهمن ،در بهمن زیاد است .اولی کلی دومی کلی
ج نجف اشرف و مرید امامزادگان از زیارتگاه هاد اسالمی هستند.

اولی جزئی دومی کلی

 -3با رسم شل  ،مشخص کنید میان دو مفهوم کلی زیر چه نسبتی از میان نسبت هاد چهارگانه بریرار است؟

شاعر  -دانش آموز

مثلث  -دایره،

من وجه

مثلث -شل  ،عدد یاب تقسیم بردو -زوج،

تباین

مطلو

مثلث  -مثلث متساود االضالع،

پرنده  -سیاه،

شعر -غزل،

من وجه

مطلو

مطلو

تساود
موازد – متقاطع
تباین

 -4با درنظر گرفتن نسبتهاد چهارگانه میان مفاهیم زیر ،آنها را طبقه بندد کنید:
الف انسان ،اسب ،گیاه ،مرد ،زن ،پیرمرد ،حیوان ،پسر بچه ،پیر زن ،موجودات زنده
ب الراسانی ،آسیایی ،انسان ،تهرانی ،کربالیی ،اهوازد ،آفریقایی ،عرایی ،مشهدد،ایرانی ،الوزستانی

اسب
الف

پیرمرد

حیوان

موجودات زنده

مرد
انسان

گیاه

زن
عرایی

آسیایی
ب انسان
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سواالت تشریحی
 -1مفهوم جزیی را تعریف کرده و یک مثال بیاورید .

تنها بر یک مصداق(فرد) الارجی یاب انطباق است(.یک فرد در الارج دارد ).مفهومی است ککه مصکداق آن
کامالً مشخص است یابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد. .مانند این تبلت
 -2مفهومی که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد ؟ جزئی
 -3مفهوم کلی را تعریف کرده و یک مثال بیاورید .

بر مصادیو متعددد در الارج یاب انطباق است  .مفهومی است که یابلیت انطباق بر بیش از یکک مکورد را
دارد؛ الواه این مورد ،از موارد وایعی الارجی باشد یا از موارد فرضی ( تخیلی و وهمی )
 -4مشخص کنید  ،مفاهیم زیر کلی است یا جزئی ؟
انسان ک عدالت ک مسلمان ک وحی ک اللیج فارس -گربه -شل سه ضلعی – حیوان ناطو -مشهد
کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

جزئی

کلی

کلی

جزئی

* در هریک ازمتن های زیر یک تصور جزئی و یک تصور کلی پیدا کنید:
الف) شهید بهشتی نماد انسان وارسته وساده زیست بود.

جزئی :بهشتی

کلی :شهید  ،انسان  ،نماد  ،وارسته

ب) امسال در تعطیالت نوروز به دشت سوسن که سرشار از زیبایی های طبیعی و در  37کیلومتری شهر ایذه است سفر
کردیم.

جزئی:ایذه  ،دشت سوسن

کلی :شهر ،سفر ،امسال  ،تعطیالت  ،زیبایی

ج) محفل انس با شهدای حرم در بارگاه مطهر امام رضا (ع) برگزار گردید .جزئی :امام رضا (ع) کلی  :مطهر،بارگاه
د) رهبر انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای سال  97را سال « حمایت از کاالی ایرانی» نامگذاری کردند.

جزئی :آیت اهلل الامنه اد

کلی  :رهبر ،انقالب  ،کاال و...

-5اگر دو مفهوم کلی را از جهت صدق بر افرادشان با هم مقایسه کنیم چند حالت به وجود می آید ؟فقط نام ببرید.

 4حالت – تساود -تباین -مطلو -من وجه
 -6نسبت تساوی را با ذکر مثال تعریف کنید.

دو مفهوم از نظر محدوده مصادیو بر هم منطبقند .مانند انسان و ناطو
 -7نسبت تباین را با ذکر مثال تعریف کنید .دومفهومی که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند مانند انسان و اسب

 -8نسبت عموم و خصوص مطلق را با ذکر مثال تعریف کنید .یلی از این دو دایره مملن است از دیگرد بزرگ تر
باشد و تمامی مصادیو دیگرد را شام شود .مانند آسیایی که عام تر از ایرانی است؛ زیرا هر ایرانکی آسکیایی
است؛ امابرالی آسیایی ها ایرانی نیستند.در این حالت مصادیو یک مفهوم عام تر ومصادیو دیگرد الاص تر است.
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 -9نسبت عموم و خصوص من وجه را با ذکر مثال تعریف کنید.

دو مفهوم هر کدام در برالی مصادیو مشترک باشند و در بعضی هیچ اشتراکی با هم ندارند .یکا مصکادیو
هر کدام از مفاهیم از جهتی عام ترو از جهتی ،الاص تر از دیگرد است .بعبارتی دو دایره مملکن اسکت
یلدیگر را یطع کنند مانند ایرانی و دانش آموز
 -10ه رگاه دو مفهوم کلی به گونه ای باشند که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند بین آن دو مفهوم کدام یک از

تباین – تیم فوتبال و تیم والیبال

نسبتهای چهارگانه برقرار است؟ مثال بزنید.

 -11تعیین کنید بین هر یک از دو تصور کلی ذیل کدام یک از نسبتهای چهارگانه برقرار است؟
الف) کاال – گران

ب) یورو – دالر

جواب :الف) من وجه

ج) بانک – بانک ملی

ب) تباین

د) فامیل  -جاللی

د) مطلو

ج) مطلو

* تعیین کنید بین هریک ازدو تصورکلی ذیل کدام یک ازنسبتهای چهارگانه (تساوی ،تبـاین ،مطلـق ،مـن وجـه)
ب) میز -چوبی

برقرار است؟ الف) معلم -شاعر

ج) آهو -حیوان

د) گل -ماهی

جواب :الف) من وجه ب) من وجه ج) مطلو د) تباین
* تعیین کنید بین هر یک از دو تصور کلی ذیل کدام یک از نسبتهای چهارگانه برقرار است؟

خط کش  -وسیله فلزی ،

جواب :من وجه

*بین کدام گروه از مفاهیم در گزینه های زیررابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؟
الف) مسیحی و ایرانی

ب)پرنده و عقاب

جواب  :مسیحی و ایرانی

*بین هریک ازدو تصور کلی زیرکدام یک ازنسبتهای چهارگانه برقرار است؟( تساوی-تباین -مطلق -من وجه)
الف) اسب و آهو

ب) مادر و زن

جواب :الف)تباین

ب)مطلو

* تعیین کنید هریک ازموارد زیر ،مصداق کدامیک ازنسبتهای چهارگانه(تساوی،تباین،مطلق،من وجه) می باشد.
الف) بیماری -سرماخوردگی ب) دوست – دشمن

جواب :الف)مطلو ب) تباین

* تعیین کنید هریک ازموارد زیر،مصداق کدامیک ازنسبتهای چهارگانه می باشد (تساوی -تباین-مطلق-من وجه)
الف) کاغذ – سفید ب) کیف – کفش

جواب :الف)من وجه

ب) تباین

* بین هر کدام از موارد زیر کدامیک ازنسبتهای چهارگانه (تساوی-تباین-مطلق-مـن وجـه) برقـرار اسـت؟
الف) انسان و پزشک ب) دیواری و آجری

جواب :الف) مطلو

ب)من وجه

ج) خواهر و برادر

ج) تباین

*تعیین کنید میان مفاهیم زیرکدامیک از نسبتهای چهارگانه ( تساوی-تباین-مطلق-من وجه) برقرار است؟

الف) میوه  -ترش

ب)انسان -ناطو

جواب :الف)من وجه

ب) تساود

*تعیین کنید میان مفاهیم زیرکدامیک از نسبتهای چهارگانه ( تساوی-تباین-مطلق-من وجه) برقرار است؟
الف) نسبتهای چهارگانه-عام و خاص من وجه
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 -12تعیین کنید در میان اجزاء شکل مقابل کدام یک از نسبتهای چهارگانه (تساوی -تباین -مطلق -من وجه)برقرار
است؟

D

الف)  Aو B
ب)  Aو C
ج)  Bو D
C

د)  Cو D
ب) تباین

الف) من وجه

ج) مطلو

B

A

د) من وجه

* این تصویر بیانگر کدام یک از نسبتهای چهارگانه است؟

جواب :مطلو

* با توجه به نسبتهای چهارگانه ،هر یک از موارد الف و ب با کدام شکل مطابقت دارد؟ الرداد 93
الف)چوبی و میز ب) مثلث و مربع
جواب :الف و 2

1

3

2

بو1

* رابطه میان دو تصور کلی « میوه و نارنجی» با کدام شکل نمایش داده می شود ؟

ب)

الف)

ج)

جواب :ب

* رابطه میان دو تصور کلی « اسب و حیوان» با کدام شکل نمایش داده می شود ؟

ب)

الف)

ج)

جواب :الف

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید

 -1مفهوم  .......مفهومی است که مصداق آن کامالً مشخص است .جزئی
 -2مفهومی که تنها بر یک مصداق الارجی یاب انطباق است و یابلیت انطباق بر بیش از یک مکورد را نکدارد... ،
می گویند .جزیی
 -3مفهوم ...............معموالً یا اسمی الاص است با هفات اشاره این یا آن همراه است .جزئی
 -4مفهومی که یابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد؛ الواه این مورد ،از موارد وایعی الارجی باشکد یکا از
موارد فرضی ،مفهوم ..........نامیده می شود .کلی
 -5جز اسامی الاص و مفاهیمی که با هفات اشاره « این » و « آن » مشخص شکده انکد ،تمکامی مفکاهیم .........
هستند.

کلی
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 -6نسبت ......از نسبتهاد چهارگانه اد است که دومفهوم آن ازنظر محدوده مصادیو برهم منطبقند .تساود
 -7نسبت ...از نسبتهاد چهارگانه به این معنی است که دو مفهوم ،هیچ مصدایی مشترک ندارند ومباین(ناسازگار) با
یلدیگر باشند .تباین
 -8هرگاه مصادیو یک مفهوم عا متر ومصادیو دیگرد الاص تر است رابطه میان آنها عموم و الصوص....است .مطلو
 -9منظور از نسبت عموم الصوص  ....این است که مصادیو هر کدام از مفاهیم از جهتی عام ترو از جهتی ،الاص تر از
دیگرد است .من وجه
 -10در دسته بندد مفاهیم از مفهومی ......آغاز می کنیم و به مفهومی ....می رسیم .عام – الاص
 -11در یک دسته بندد درست ،الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقه دیگر رابطه عموم و الصوص
..............داشته باشند .مطلو
 -12ایسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یلدیگر رابطه ...........داشته باشند .تباین
-13بین دو تصور کلی «کالس» و «مدرسه» از نسبت هاد چهارگانه (تساود-تباین -مطلو  -من وجه) نسبت
..........بریرار است.

تباین

 -14اگر دو مفهوم به گونه اد باشند که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند ،میان آنها نسبت ......بریرار است .تباین
تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟

 -1مفهوم همان معناد کلمات مانند معنی موبای و مصداق همان افراد یا اشیاد الارجی است .درست
-2مفهوم کلی مفهومی است که مصداق آن کامالً مشخص است.نادرست
 -3مفهوم کلی معموالً یا اسمی الاص است با هفات اشاره این یا آن همراه است .نادرست
 -4جز اسامی الاص ومفاهیمی که با هفات اشاره « این » و « آن » مشخص شده  ،تمامی مفاهیم کلی هستند .درست

-5نسبت تساود نسبتی است که دومفهوم آن ازنظر محدوده مصادیو برهم منطبقند درست
 -6در نسبت تباین دو مفهوم ،هیچ مصدایی مشترک ندارند و مباین(ناسازگار) با یلدیگر باشند .درست
-7هرگاه مصادیو یک مفهوم عام تر ومصادیو دیگرد الاص تر است رابطه میان آنها من وجه است .نادرست

-8در دسته بندد مفاهیم از مفهومی الاص آغاز می کنیم و به مفهومی عام می رسیم .نادرست
 -9در یک دسته بندد درست ،الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقه دیگر رابطه عموم و
الصوص مطلو داشته باشند درست.
 -10ایسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یلدیگر رابطه تساود داشته باشند .نادرست
-11مفاهیم گربه و کتاب هر دو مفاهیمی کلی هستند.

درست

--15مفهوم شل یک تصور جزئی است .نادرست
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درس چهارم  :اقسام و شرایط تعریف
 تعریف ،کاربرد وسیعی در علوم مختلف دارد.
 در تمامی علوم از اهطالحات تخصصی الاهی استفاده می شود که در آن علم تعریف می شوند؛
اهطالحاتی همچون :گشتاور در فیزیک،یضیه در منطو،فتوسنتز در زیست شناسی ،جُلگه در جغرافیا
 در بحث و گفت وگود میان دو نفر نیز داشتن تعریفی مشترک از یک مطلب اهمیت دارد.
 گاهی اویات ریشه اهلی االتالفات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریفی دییو از آنها
است.
 آموالتن نحوه تعریف هحی مفاهیم و انواع تعریف ،در زندگی انسان از اهمیت زیادد برالوردار
است و ما را از دچار شدن به بسیارد از الطاهاد ذهن باز می دارد.

تعریف لغود ( تعریف لفظی )
تعریف به مفاهیم عام و الاص
ایسام تعریف تعریف تحلیلی
تعریف به سلسله اوهاف و ویژگی ها ( تعریف به الاهه مرکبه )
تعریف به مثال ( تعریف مصدایی– تعریف به تشبیه )
 تعریف لغود ( تعریف لفظی )  :معناد لغود یک مفهوم یا نحوه شل گیرد لغود آن بیان می شود.
 بهمن :مرکب از به (الوب و نیک)  +من (نفْس و اندیشه) ،به معناد اندیشه نیک است؛ نام یلی از
فرشتگان آسمانی در دین ایران باستان و نام ماه یازدهم از سال الورشیدد
 فردوس  :معرب کلمه فارسی پردیس ،به معناد باغ ،بستان ،بهشت.

 ناجا :مخفف حروف نخستین کلمات عبارت «نیرود انتظامی جمهورد اسالمی ایران «
در این شیوه ،از لغات و اهطالحات مترادف و آشنا براد شنونده استفاده می شود .
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تعریف از طریو ذکر مصادیو

ذکر نمونه ها یا تصاویرد از مصادیو واژه مورد نظر یا موارد شبیه به آن مانند :
 عالیم راهنمایی  :تابلو هایی که در سط شهر براد راهنمایی الودروها نصب شده اند.
 مرکبات :به پرتقال،نارنگی ،لیمو که همگی از یلمه درالت نارنج و نوعی ترکیب با آن رشد می کنند،
 رودالانه :ارس  ،کارون  ،دز  ،کراله و.....رودالانه هستند.

 تعریف مفهومی:
 -1جیوه :فلزد است که در دماد طبیعی مایع است.
فلز بودن ویژگی مشترک جیوه با سایر عناهر مشابه آن است و وجه افتراق آن با سایر فلزات ،مایع بودن در دماد طبیعی است

 -2انسان :حیوانی است که داراد یدرت تعق است .
حیوان بودن ویژگی مشترک انسان و سایر موجودات زنده متحرک است و داشتن یدرت تعق  ،وجه افتراق ود با سایر
حیوانات به شمار می آید.

 -3مثلث :شللی است که داراد سه ضلع است.
(مفهوم عام)

(مفهوم الاص)

شل بودن وجه اشتراک مثلث با مربع و دایره و ...است و داراد سه ضلع بودن ،وجه افتراق آن با سایر اشلال است.

 بنابراین در این روش با دسته بندد ویژگی هاد یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه
(امر عام) و ویژگی الاص آن شی(امر الاص ،ویژگی منحصربه فرد) به تعریف شیء می پردازیم .
 تعریف را با مفهوم عام آغاز می کنیم و سپس مفهوم الاهتر را بیان می کنیم.
 از آنجا که در این تعریف به تحلی مفهوم مورد نظر می پردازیم آن را تعریف مفهومی می نامند.

ترکیب انواع تعریف با یکدیگر
 هدف از تعریف کردن ،شناساندن مفاهیم و تصورهاد مجهول براد شنونده است،
 ارائه مجموعه اد از چند روش مختلف براد تعریف ،به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند .به مثال
زیر توجه کنید:
انتشارات :جمع انتشار و نشر ،سازمانی است که فرایند تولید کتاب را برعهده دارد .مانند:
تعریف لغود
انتشارات سمت  ،انتشارات مدرسه و....
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تمرین
 -1نوع تعریف هاد زیر را مشخص کنید:
نبی :لفظی عربی به معناد پیام آور ،از ریشه « نبأ»

تعریف لغود

نبی :انسانهایی همچون حضرت ابراهیم ،عیسی و موسی وحضرت محمد (ص .تعریف از طریو ذکر مصادیو
نبی :کسی که از عالم غیب البر می دهد؛ معجزه ارائه می کند و انسان ها را به سود اطاعت الداوند فرامی الواند.
تعریف مفهومی

بیمارد هاد ویروسی :به بیمارد هایی همچون سرماالوردگی ،آنفلوآنزا ،آبله مرغان و اُریون گفته می شود.
تعریف از طریو ذکر مصادیو
سوبسید :یارانه

تعریف لفظی یا لغود

مسجد :ساالتمانی که مسلمانان براد دعا وعبادت و الواندن نماز به آنجا می روند.تعریف مفهومی
تعریف از طریو ذکر مصادیو

الانه

الفاش :پستاندارد که پرواز می کندو در شب شلار می کند  .تعریف مفهومی
انسان :حیوان ناطو.
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شرایط تعریف صحیح
تعریف هاد زیر را بخوانید و بگویید آیا به الوبی مفهوم مورد نظر را معرفی می کنند؟
 -1هوا :اسطقس شفافی است که نور را از الود عبور می دهد.

تعریف واض نیست.الیر

 -2دانشگاه :مرکزد علمی که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناورد مدرک علمی اعطا می کند.جامع نیست
 -3مربع :شل محدود به چهار ضلع.

تعریف مانع نیست .

 -4علت :چیزد است که معلول داشته باشد و معلول چیزد است که علت داشته باشد .تعریف دورد
تعریف هاد باال تعریف هاد الوبی نیستند .هنگام تعریف یک مفهوم الزم است به نلات زیر توجه کنیم:

شرایط تعریف هحی
 -1واض بودن؛
 در تعریف باید از واژه هاد آشنا براد شنونده استفاده کنیم تا واض و یاب فهم باشد و نباید از واژه هایی استفاده نماییم
که درک آنها براد شنونده دشوارترند و یا ود را به اشتباه می اندازند.
 باید از مفاهیم روشن تر و شناالته شده تر استفاده کنیم.
 از الفاظ مبهم و نامأنوس و ایهام و استعاره پرهیز کنیم؛ مانند:
ییمتی :ثمین( ثمین نامأنوس وناشناالته تر از ییمتی است) هالل ماه :گوشواره آسمان (از استعاره استفاده شده است)

 -2جامع

بودن؛

 تعریف باید تمامی مصادیو آن مفهوم را دربربگیرد و به اهطالح « جامع افراد » باشد؛ به عنوان مثال:
 تعریف مثلث به «شللی که داراد سه ضلع مساود است» شام الی از انواع مثلث مانند مثلث یائم الزاویه
نمی شود.
تعریف فلز به عنصرد که هادد اللتریسته است و در دماد معمولی جامد است ،شام جیوه نمی شود.
راه حل ساده برای فهم جامع بودن یا جامع نبودن :

جمله اد سوالی به شرح زیر نوشته و ابتدا تعریف را یرار می دهیم و سپس امر مورد تعریف
مسلمانان  :شیعه
مثلث  :شکل سه ضلعی

بله  :جامع است

الیر  :جامع نیست

آیا شیعه شام همه مسلمانان شده است ؟

آیا شکل سه ضلعی شام همه مثلث شده است ؟ بله  :جامع است

الیر  :جامع نیست
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-3

مانع

بودن؛

تعریف باید تنها بر مصادیو آن مفهوم هدق کند و بر مصادیو مفاهیم دیگر هدق نلند و در اهطالح
« مانع اغیار » باشد؛ به عنوان مثال:
تعریف آیینه به شیئی که نور را منعلس می کند درست نیست ،زیرا این تعریف تنها بر آیینه هدق نمی کند و
شام سایر اشیاد هیقلی نیز می شود.
تعریف مستطی به شللی با چهار ضلع که دو به دو موازد هستند تنها شام انواع مستطی نمی شود و بر
لوزد نیز هدق می کند.
راه حل ساده برای فهم مانع بودن یا مانع نبودن :

جمله اد سوالی به شرح زیر نوشته و ابتدا تعریف را یرار می دهیم و سپس امر مورد تعریف
مربع  :شکل چهار ضلعی
مثلث  :شکل سه ضلعی

بله  :مانع نیست

الیر  :مانع است

آیا شکل چهار ضلعی شام غیر مربع شده است ؟

آیا شکل سه ضلعی شام غیر مثلث شده است ؟ بله  :مانع نیست

الیر  :مانع است

م

 گاه شرایط دوم و سوم را در کنار یلدیگر ذکر می کنند و می گویند تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد
(جامع و مانع باشد ) یعنی رابطه تعریف با مصادیو آن رابطه تساود باشد (و نه سایر نسبتهاد چهارگانه)

 -4دورد

نبودن؛ تعریف یک چیز با استفاده از الودش (تعریف شیء به الود) را تعریف دورد می نامند که

تعریفی نادرست به شمار می آید.
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تمرین

:

اشلال تعریف هاد زیر را بیان کنید:
مانع نیست

انسان :حیوان راست یامت:

زمان :امرد که با ساعت (ابزار اندازه گیرد زمان) سنجیده می شود .دورد است
جامع نیست

پرنده :حیوانی که پرواز می کند .
الورشید :سله طالیی آسمان .

واض نیست ( .استفاده از استعاره)

یم :یَمایم.

واض نیست .مبهم است (.استفاده از کلمه دشوار)

فعالیت تکمیلی
 -1کلماتی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی براد معادلهاد کلمات الارجی وضع می شوند ،چه نوع
تعریفی به شمار می آیند؟

تعریف لغود

 -2تعریف لغود این کلمات را بنویسید :شابک ،نداجا ،پهپاد ،هما.
شابک :مخفف شده حروف اول « شماره استاندارد بین المللی کتاب »
نداجا  :مخفف شده حروف اول « نیرود دریایی ارتش جمهورد اسالمی ایران »
پهباد  :مخفف شده حروف اول « پرنده هدایت پذیر از دور»
هما  :مخفف شده حروف اول « هواپیمایی ملی جمهورد اسالمی ایران»
 -3دیزد را براد افراد زیر تعریف کنید:
الف) براد کسی که آبگوشت الورده است.

نوعی آبگوشت در ظرفی مخصوص

ب) براد فردد از کشورد دیگر که در زندگی الود تاکنون آبگوشت ندیده و نخورده است.
نوعی غذا شام آب ،گوشت ،سیب زمینی و نخود و..
ج) از این تمرین چه نلته اد را درباره نحوه تعریف کردن مفاهیم نتیجه می گیریم؟ در تعریف از مفاهیم آشنا و
معلوم نزد مخاطب استفاده می کنیم و همواره از بدیهی ترین یا عام ترین مفاهیم اولیه آغاز نمی کنیم.
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 -4نوع تعریف هاد زیر را تعیین کنید:
الف) کتاب مقدس :کتابهایی همچون یرآن و انجی .

تعریف از طریو ذکر مصادیو

ب ) عینک دو کانونی :عینلهایی براد دید دور و نزدیک که در کنارهم در یک لنز یرار دارند و فرد را یادر
می سازند که هر دو فاهله دور و نزدیک را به وسیله یک عینک ببیند.

تعریف مفهومی

ج) مروارید :تنها جواهرد که توسط حیوانات تولید می شود .هدف الیه هایی را به دور شیء الارجی اد که وارد
آن شده است ،ترش می کند و بدین ترتیب مروارید پدید می آید.

تعریف مفهومی

د) مثلث :شللی با الطوط بسته که مجموع زوایاد دااللی آن  180درجه است.

تعریف مفهومی

 -5با مراجعه به کتاب هاد ریاضی و آمار () 1وجامعه شناسی پایه دهم نوع تعریف هاد ذکر شده درباره
« آمار» و «کنش» را مشخص کنید.
آمار ( :تعریف تحلیلی )در ص  99کتاب ریاضی و آمار (  )1پایه دهم آمده است :به مطالعه نحوه گردآورد،
سازمان دهی ،تحلی و تفسیر داده ها براد استخراج اطالعات و تصمیم گیرد ،آمار گفته می شود.
کُنش( :تعریف تحلیلی )در درس اول کتاب جامعه شناسی (  )1پایه دهم آمده است به فعالیتی که انسان انجام می دهد
کنش می گویند .کنش آگاهانه ،ارادد و هدف دار است.
 -6اشلال تعریف هاد زیر را مشخص کنید:
الف) عارفی را پرسیدند :جوانمردد چیست؟ گفت :ترک کام جویی .گفتند :کام جویی کدام است؟ گفت :ترک
جوانمردد.

تعریف دورد

ب) امتداد :بُعد مَفطور در اجسام را گویند.

تعریف واض نیست (استفاده از الفاظ دشوار در تعریف)

ج) نقاشی :تصویرد کشیده شده بر پارچه با یلم مو .تعریف جامع افراد نیست زیرا نقاشی برکاغذ را شام نشده است.

د) دیت :استعدادد نفسانی است که به وسیله آن ذهن ،مطلبی را به دیت بررسی می کند .تعریف دورد
هک ) ماهی  :مهره دارد که داراد آبشش است  .مانع نیست
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سؤاالت تشریحی
 -1اهطالحات روبرو را تعریف کنید.

الف) تعریف لغود

ب) تعریف از طریو ذکر مصادیو

الف) معناد لغود یک مفهوم یا نحوه شل گیرد لغود آن بیان می شود.
ب) ذکر نمونه ها یا تصاویرد از مصادیو واژه مورد نظر یا موارد شبیه به آن
 -2هدف از تعریف کردن چیست؟ هدف شناساندن مفاهیم و تصورهاد مجهول براد شنونده است،
 -3شرایط تعریف هحی را بنویسید.

واض بودن – جامع بودن – مانع بودن – دورد نبودن

 -4منظور از اینله تعریف هحی باید واض باشد  ،چیست؟ در تعریف باید از واژه هاد آشنا براد شنونده استفاده
کنیم تا واض و یاب فهم باشد و نباید از واژه هایی استفاده نماییم که درک آنها براد شنونده دشوارترند و یا ود را
به اشتباه می اندازند.
 -5یلی از شرایط تعریف هحی این است که تعریف باید « مانع اغیار » باشد .مقصود از مانع اغیار چیست؟
یعنی تعریف باید تنها بر مصادیو آن مفهوم هدق کند و بر مصادیو مفاهیم دیگر هدق نلند .
-6یلی از شرایط تعریف هحی این است که تعریف باید « دورد » نباشد .مقصود از دورد نبودن تعریف چیست؟
آیا این تعریف معتبر است ؟ تعریف یک چیز با استفاده از الودش (تعریف شیء به الود) را تعریف دورد
می نامند و تعریفی نادرست به شمار می آید.
 -7در تعریف زیر کدام یک از یواعد تعریف رعایت نشده است؟
تعریف آیینه به شیئی که نور را منعلس می کند.

مانع نیست

 -8تعیین کنید که در هر یک از تعاریف ذی کدام شرط از شرایط تعریف هحی رعایت نشده است؟
الف) تعریف یلب به موتور بدن .

ب) سالمتی یعنی فقدان بیمارد.

ج) آبله  :نوعی بیمارد پوستی که توسط ویروس انجام می شود.
جواب :الف) واض نیست

ب) تعریف دورد

ج ) مانع نیست

 -9اگر در تعریف « سخن چین» بگوییم « نمام» چه ایرادد به این تعریف وارد است؟مبهم است
 -10اگر درتعریف «هالل ماه» بگوییم«گوشواره آسمان »،چه ایرادد به این تعریف وارد است؟مبهم است
 -11در تعریف مقاب چه اشلالی وجود دارد؟ تعریف بلب به پرنده الوش آواز.
-12دومورد ازشرایط تعریف هحی

مانع نیست

که در مثال روبرو رعایت نشده است بیان نمایید .انسان  :جوهر آواز الوان

جامع و مانع نیست
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-13در تعریف مقاب چه اشلالی وجود دارد؟ «ییمتی= ثمین »
الف) تعریف واض و روشن نیست

مبهم است

ب) تعریف جامع و مانع نیست

جواب :الف

-14کدام تعریف،جامع و مانع نیست؟ )1انسان :جسم ناطو  )2انار :میوه د شیرین
-15نوع تعریف زیر را مشخص کنید.

الف) موبای :

جواب2 :

ب) عنقا  :سیمرغ

ج) رسانه  :ابزارد است که فرستنده به کمک آن ،معنا و مفهوم مورد نظر الود (پیام) را به گیرنده منتق می کند.
د) شهر  :مانند شهر اهواز ،سوسنگرد ،هویزه
جواب :الف) تعریف از طریو ذکر مصادیو

ب) تعریف لغود

ج) تعریف مفهومی

د) تعریف از طریو ذکر مصادیو

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.
 -1گاهی اویات ریشه اهلی االتالفات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن .....دییو از آنها است  .تعریفی
 -2تعریف لغود ،تعریف  .........نام دارد .لفظی
 -3تعریف را با مفهوم ......آغاز می کنیم و سپس مفهوم  .........را بیان می کنیم .عام  -الاهتر
 -4تعریف یک چیز با استفاده از الودش (تعریف شیء به الود) را تعریف ........می نامند که تعریفی نادرست بکه
شمار می آید .دورد
تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.
 -1گاهی اویات ریشه اهلی االتالفات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریفی دییو از آنهاست .درست
 -2با دسته بندد ویژگی هاد یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه (امر عام) و ویژگی الاص آن
شی(امر الاص ،ویژگی منحصربه فرد) به تعریف شیء می پردازیم .درست
 -3تعریف را با مفهوم الاص آغاز می کنیم و سپس مفهوم عامتر را بیان می کنیم .نادرست
-4تعریف باید تمامی مصادیو آن مفهوم را دربربگیرد و به اهطالح « جامع افراد » باشد .درست
-5تعریف باید تنها بر مصادیو آن مفهوم هدق کند و بر مصادیو مفاهیم دیگر هدق نلند و در اهطالح
« مانع اغیار » باشد؛ درست
-6تعریف آیینه به شیئی که نور را منعلس می کند درست نیست ،زیرا این تعریف تنها بر آیینه هدق نمی کند و
شام سایر اشیاد هیقلی نیز می شود لذا مانع اغیار نیست .درست
 -5تعریف یک چیز با استفاده از الودش (تعریف شیء به الود) را تعریف دورد می نامند که تعریفی درست به
شمار می آید .نادرست
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درس پنجم  -اقسام استدالل استقرائی
 -1کسی که شب نخوابیده باشد مانند باترد اد است که شارژ آن تمام شده باشد؛ بنابراین به الواب کافی نیازدارد.
 -2هر بار که شبها به میزان کافی نخوابیده ام ،در طول روز السته بوده ام؛ بنابراین به الواب کافی نیاز دارم.
 -3من انسان هستم و هر انسانی به الواب کافی نیاز دارد؛ بنابراین به الواب کافی نیاز دارم.
استدالل نخست از یک تشبیه استفاده کرده است که مملن است مورد منایشه یرارگیرد.
استدالل دوم از چند تجربه به این نتیجه دست یافته است
استدالل سوم از یانونی کلی درباره نیاز بدن به این نتیجه رسیده است.
به استدالل های زیر توجه کنید:

 -1می دانیم که براد رفتن به دانشگاه باید دیپلم بگیریم و حمید دانشجو است.
بنابراین نتیجه می گیریم که او دیپلم دارد.
 -2راننده ماهرد را در نظر بگیرید که بارها توانسته است در شرایط الطرناک الودرود الود را کنترل
کند.بنابراین نتیجه می گیریم که او هیچ گاه با کسی تصادف نخواهد کرد.
در مورد نخست ،نتیجه به دست آمده ضرورتاً هحی است؛ اما در مورد دوم این نتیجه یطعی نیست.
براین اساس استدالل ها را به دو دسته زیر تقسیم می کنند:
 )1استدالل ییاسی که در آن مقدمات ،ضرورتاً نتیجه را در پی دارند.
 )2استدالل استقرایی که در آن مقدمات ،از نتیجه حمایت نسبی می کنند.
اکنون به استدالل های استقرائی زیر توجه کنید:

-1گوشی تلفن جدیدد که به بازار آمده است ،ظاهرد شبیه گوشی من دارد؛ بنابراین باید املانات و
برنامه هاد آن نیز با گوشی من یلسان باشد.
 -2هربار که از این نوع پارچه استفاده می کنم ،چرخ الیاطی من درست کار نمی کند؛ بنابراین چرخ الیاطی من
نمی تواند با این نوع پارچه کار کند.
 -3در این مویع از روز ،چراغ الودروهایی که در این جاده کوهستانی از طرف مقاب می آیند روشن است؛
بنابراین احتماالً در جلود ما تون وجود دارد.
نتیجه تمامی این استدالل ها یطعی نیست ،اما در آنها از سه نوع استقراد متفاوت استفاده شده است.
در مورد نخست حلم یک نمونه را به دلی مشابهت ظاهرد به مورد دیگر سرایت داده ایم.
در مورد دوم با بررسی چند نمونه پارچه ،حلم الود را به نوعی پارچه تعمیم داده ایم.
در مورد سوم با دیدن روشن بودن چراغ الودروها در روز و کوهستانی بودن جاده ،با بررسی احتماالت مختلف ،بهترین تبیین از
این پدیده بیان شده است.
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اقسام استقرا :
 -1استقرای تمثیلی  -2استقرای تعمیمی  -3استنتاج بهترین تبیین
-1

استقرای تمثیلی:

 تمثی یلی از روشها در توضی و فهم مطالب است.
 در علوم مختلف از مشابهت میان پدیده هاد مختلف براد توضی بهتر مطالب استفاده می کنند.
 در ادبیات :تمثیل در ادبیات همان تشبیه است .آثار ادبی همچون کلیله ودمنه ،مرزبان نامه و منطو الطیر
آکنده از داستانهاد تمثیلی هستند.
 در روان شناسی :بسیارد از مشاوران و روانشناسان براد بهتر بیان کردن نظرالود ،داستان مراجعه کننده دیگرد را
برایتان نق می کنند که مشل مشابهی داشته است.و با به کار بستن راه ح آن مشاور توانسته است
مشل الود را ح کند.
 در هنایع هوایی :اللبانها مراحلی از تمرینات الود را در دستگاه هاد شبیه ساز پرواز ،انجام می دهند.
استقرای تمثیلی استداللی است که برای رسیدن به نتیجه از تمثیل استفاده می کند.
اکنون استدالل های زیر را که از تمثیل استفاده کرده اند ،بخوانید و میزان قوت و ضعف آنها را مشخص کنید:

 چون با الودرود شخصی به راحتی رانندگی می کنم ،پس می توانم با کامیون هم به راحتی رانندگی کنم.
 دل درد امروزم الیلی شبیه عالئم بیمارد پسرعمویم است؛ بنابراین بهتر است من هم داروهاد او را مصرف کنم.
در این دو مثال بخوبی مشخص می شود که استدالل تمثیلی استداللی ضعیف است و نتایج آن احتمالی است.
چرا که به هرف مشابهت ظاهرد میان دو امر جزئی نمی توان احلام یلی را بردیگرد تسرد داد .هرچه وجوه
مشابهت میان دو امر بیشتر باشد ،استقرای تمثیلی قوی تر است؛ اما نتیجه آن یطعی نیست.

استقراد تمثیلی می تواند منجر به مغالطه شود که آن را « مغالطه تمثیل ناروا » می نامند.
به عنوان مثال برالی از شرکت ها نام یا نشانه اد مشابه شرکتی معتبر انتخاب می کنند تا افراد گمان کنند که
تولیدات آنها نیز از نظر کیفیت مشابه آن شرکت معتبر است .معموالً هنگامی که نام شیرینی فروشی یا سوغات محلی
در یلی ازشهرها معروف می شود ،سایر شرکت ها از نام آنها استفاده می کنند یا نامی مشابه آنها درست می کنند.

آیا می توانید تعدادد از این موارد را نام ببرید؟ مث برنامه  90ویتی معروف شد الیلی ها به نام آن سوپر
مارکت و ....بازگشایی کردند.
یا شرکت  BMWبا شرکت BMV
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براد مقابله با مغالطه تمثی ناروا ،می توان از دو روش استفاده کرد :

-1توجه به وجوه اختالف؛

به عنوان مثال اگر کسی بگوید :کتابهاد یدیمی مانند کاالد الوراکی هستند که

تاریخ مصرف آنها گذشته است؛ بنابراین یاب استفاده نیستند» می توانیم بگوییم :ما داریم درباره کتاب هحبت
می کنیم که محصول تفلر بشر است نه درباره مواد الوراکی .سپس به برالی از جنبه هاد االتالف میان دو امر
اشاره کنیم و بگوییم :برالی از کتابهاد یدیمی جزو میراث فلرد بشرند و مطالب آنها هنوز هحی هستند.

 -2یافتن استدالل تمثیلی

مخالف؛ راه دیگر مقابله با استدالل تمثیلی غلط ،یافتن تمثیلی مخالف با آن

است؛ مثالً در رد استدالل فوق می توان گفت :الیر ،کتاب هاد یدیمی مانند اشیاد یدیمی ارزشمندد هستند که
باید به دیت از آنها نگهدارد کرد.

تمرین
درباره سؤاالت مطرح شده در مورد دو استدالل تمثیلی زیر با دوستان الود بحث کنید:
پرتو نیلان نگیرد هرکه بنیادش بد است

تربیت نااه را چون گردکان بر گنبد است

با بدان کم نشین که هحبت بد

گرچه پاکی تو را پلید کند

آفتاب ارچه روشن است او را

پاره اد ابر ناپدید کند

-1آیا این دو استدالل درباره نقش تربیت در افراد ،مخالف یلدیگرند یا می توان به نحود آنها را با یلدیگر
جمع کرد؟ آرد درباره نقش تربیت ،تمثی متفاوت بلار برده شده است .دربیت اول نقش تربیت را نادیده گرفته
شده است

( تربیت مهم و تاثیرپذیر نیست) اما در دو بیت دیگر بر نقش تربیت تاکید دارد.

اما از سود دیگر  ،نتایج این دو استدالل را به نحود می توان با هم جمع کرد .بدین ترتیب که استدالل اول
درباره نااهالن است و نمی گوید که تربیت بر همه انسان ها تاثیر ندارد؛ اما استدالل دوم مربوط به همه
انسان هاست و نقش همنشین بد را یادآورد می کند.
 -2 .این استدالل ها تا چه میزان یود اند؟ هر دو تمثیلی اند و استدالل هایی ضعیف به شمار می آیند.
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 -2استقرای تعمیمی :

استداللهای زیر را بررسی کنید و بگویید آیا نتایج گرفته شده صحیح اند؟
 دوتن ازدوستان من فارغ التحصی رشته جغرافیا هستند اما شغ مرتبطی پیدا نلرده پس رشته جغرافیا بازارکار
ندارد.
 پس از گذشت یک ماه هنوزعوارض جانبی از این داروگزارش نشده؛ پس ،این دارو عوارض جانبی براد شما
ندارد.

در استدالل هاد فوق با مشاهده چند مورد جزئی،حکمی کلی به دست آمده است اما این استدالل ها
چندان یود نیستند؛ زیرا مملن است بسیارد دیگر در رشته جغرافیا شغ هاد مرتبطی پیدا کرده باشند
یا پس از گذشت چند سال ،عوارض جانبی دارو مشخص شود.
اکنون استداللهای زیر را بررسی کنید و میزان قوّت آنها را ارزیابی کنید:


نظرسنجی ها نشان می دهند که بیشتر مردم به کاندیداد حزب ما رأد الواهند داد؛ بنابراین به احتمال زیاد حزب ما برنده الواهد شد.

 تاکنون همه کالغ هایی که دیده ایم سیاه بوده اند؛ پس مملن نیست هیچگاه کالغ سفیدد پیدا شود .
این دو استدالل از موارد نخست یویتر هستند؛ اما آیا یقین آورند؟
 در استقرای تعمیمی ،تک تک جامعه آماری را بررسی نمی کنیم و از نمونه های تصادفی
استفاده می کنیم،
 مبناد استقرای تعمیمی بر اساس تخمین بنا شده است و نمی توان نتیجه یقینی از آن گرفت.


درباره استداللهاد استقرایی از اهطالح قوی و ضعیف استفاده می شود .

 استداللهاد استقرایی از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی یرار دارند.

استقرا و علوم تجربی
 دانشمندان علوم تجربی تالش می کنند با استفاده از استدالل هاد استقرایی یود،مبنایی براد علوم تجربی فراهم آورند



به عنوان مثال درفیزیک وشیمی با انجام آزمایش هاد متعدد درآزمایشگاه،یوانین کلی علمی تأیید می شوند.
نمونه زیر مثالی از یک استدالل استقرایی است:
آهن در اثر حرارت منبسط می شود.
رود در اثر حرارت منبسط می شود.
مس در اثر حرارت منبسط می شود.
پس :فلزات در اثر حرارت منبسط می شوند.
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شرایط استقرای تعمیمی قوی
 -1نمونه ها باید متفاوت وتصادفی باشند .
مثالً درهورتی که فقط از دبیرستانی که در آن درس می الوانیم ،نظرسنجی کنیم و بخواهیم نتایج آن را به همه
دبیرستان هاد کشور تسرد دهیم ،نتیجه گیرد ما درست نخواهد بود یا اگر در یک نظرسنجی تنها به سراغ چند
شغ الاص برویم ،نتیجه به دست آمده گویاد نظر تمامی اهناف کشور نخواهد بود..
 -2نمونه ها باید بیانگر همه طیف های مختلفی باشند که در جامعه آماری ما وجود دارند.
به عنوان مثال در بررسی دبیرستان ها باید از تمامی انواع دبیرستان ها (دالترانه ،پسرانه ،دولتی ،غیردولتی و )...چند
نمونه را مورد بررسی یرار دهیم.

 -3تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشند .
به عنوان مثال ،نتایج حاه از آمارد که از  10دبیرستان از مجموع  200دبیرستان به دست می آید ،نمی تواند بیانگر ک
دبیرستانها باشد .اما آمارد که از  170دبیرستان به دست آمده است ،تا حد زیادد یاب تعمیم به  200دبیرستان الواهد بود.

هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت نمی کنیم ،دچار «مغالطه تعمیم شتاب زده» می شویم.
تمرین  :یوت و ضعف استداللهاد استقرایی زیر را مشخص کنید:
-1هزاران سال است که الورشید هبحها طلوع کرده است؛ بنابراین فردا نیز طلوع الواهد کرد.
-2چند روز است در راه دبیرستان به دوستم برالورد می کنم؛ بنابراین امروزهم او را الواهم دید.
 -3در هد سال گذشته همواره در آبان ماه بارندگی داشته ایم؛ بنابراین در آبان امسال نیزبارندگی الواهیم داشت.
 -4میوه هاد رود این جعبه درشت و مرغوب اند؛ بنابراین ک میوه هاد این جعبه درشت ومرغوب اند .جواب:
-1استدالل استقرایی تعمیمی یود؛ زیرا از تعداد زیادد نمونه استفاده کرده است.
 -2استدالل استقرایی تعمیمی ضعیف؛ زیرا این اتفاق به هورت نادر و اتفایی رخ داده است.
 -3استدالل استقرایی تعمیمی یود؛ تلرار نمونه ها در هد سال می تواند نشانه آب و هواد الاص در آن منطقه
باشد و از نظر استقرایی استدالل یود الواهد بود.
 -4استدالل استقرایی تعمیمی ضعیف؛ این استداللی است که معموال افراد سود جو از آن سوء استفاده می کنند و
میوه هاد الود را به افراد می فروشند
 -3استنتاج بهترین تبیین  :مانند عم یک کارآگاه
 استنتاج بهترین تبیین در زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد.
 در مسائ علمی نیز از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه هاد علمی استفاده می شود.
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تمرین
 -1در موارد زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین چه نتیجه اد می توان گرفت؟
 کودکی در سوپرمارکت گریه می کند و پایش را محلم رود زمین می کوبد.
جواب :احتماال چیزد از سوپرمارکت می الواهد بخرد که الانواده اش براد او نمی الرند.
 یلی از آشنایان با ییافه ناراحت از شما می الواهد که بنشینید تا البرد را به شما بگوید.سپس می گوید:
پدربزرگتان .و سپس ساکت می شود.
جواب :مملن است پدر بزرگتان به رحمت الدا رفتند یا در بیمارستان بسترد شدند و یا از الانه یهر کرده و رفته اند و..
 ماشینتان را زیر تابلود تویف ممنوع پارک کرده بودید و حاال که برگشته اید ،ماشین در جاد الود نیست.
جواب :مملن است به دستور پلیس با چرثقی حم و به پارگینگ منتق شده است.
 -2مشخص کنید اظهار نظر درباره زمین لرزه تهران در موارد زیر به نحو استدالل ییاسی مطرح شده است یا
استقراد تمثیلی و یا استقراد تعمیمی؟
 -1چون گس هاد متعددد در تهران وجود دارد؛ لذا در تهران بازهم زلزله می آید..
استدالل ییاسی؛ از یوانین کلی زمین شناسی استفاده شده است.
 -2تهران مانند یک بیمار است؛ لذا هرچند ویت یک بار به الود می لرزد.
استقراد تمثیلی ؛ از تشبیه به یک بیمارد استفاده شده است.
 -3هر  175سال یلبار در تهران زلزله آمده است؛ لذا در تهران بازهم زلزله می آید
استقرایی تعمیمی ؛ از جامعة آمارد و نمونه هاد یبلی استفاده شده است.
فعالیت تکمیلی
 -1با توجه به شعر طوطی و بقال در درس چهاردهم کتاب فارسی ( ) 1پایه دهم:
الف) مطابو با اهطالحات منطو ،نتیجه گیرد طوطی ،استقرایی یا ییاسی است؟

استقرایی

ب) در این شعر،کار طوطی ییاس نامیده شده است.بنابراین اهطالح ییاس درادبیات معادل کدام یک از
استدالل هاد منطقی است؟ استقرایی تمثیلی
 -2اشلال استداللهاد زیر را بیان کنید:
الف) نمک وگچ هر دو سفیدند؛پس گچ مانند نمک شور است.
استقراد تمثیلی ( مانند  ،مث  ،هم ،همچنین،نیز نشانه استقراد تمثیلی است)
ب) آهن فلز است و دردماد طبیعی جامد است؛پس جیوه نیز که فلز است ،مانند آهن در دماد طبیعی جامد است.
استقراد تمثیلی
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ج) جهانگردد وارد شهر غریبی شد و براد الرید به دو مغازه مراجعه کرد که هر دو گرانفروش بودند .ود نتیجه
گرفت که همه مغازه داران آن شهر گرانفروش هستند .استقراد تعمیمی
د) دیروز با ود آشنا شدم .از ظاهرش پیداست که فردد مهربان و یاب اعتمادد است؛بنابراین تصمیم گرفته ام در
شرکت ود سرمایه گذارد کنم .استقراد تمثیلی
ه) متوسط ید پانزده هزار نفر از مردم ایران  160سانتی متر است؛ بنابراین متوسط ید ک مردم ایران
 160سانتی متر است .استقراد تعمیمی
 -3نوع استدالل هاد زیر را از میان ایسام استقرا و ییاس تعیین کنید و یوت و ضعف آنها را مشخص کنید:
الف) ابن اللدون می نویسد :تمدن مانند انسانی است که متولد می شود و رشد می کند و پس از مدتی تبدی به
جوان برومندد می شود و به اوج شلوفایی الود می رسد .اما پس از مدتی دوران پیرد و کهولت آن فرا
می رسد و به تدریج می میرد؛ بنابراین هر تمدنی از میان می رود
.استقرای تمثیلی  :استداللی ضعیف است؛ اما اگر نمونه های زیاد تمدن های تاریخی را بررسی کنیم ،از راه
استقرا می توان آن را استداللی استقرایی تعمیمی نیمه قوی دانست

ب) سگ گله هنگام دزدیده شدن گوسفند پارس نلرده است .پس مطمئناً دزد غریبه نیست.
استقرای تعمیمی .استنتاج بهترین تبیین .استدالل قوی است اما نتیجه قطعی و یقینی نیست .

ج) از آنجا که در مدت یک سال گذشته در ساعت هفت این الیابان اللوت بوده است،امروز نیز اللوت است.
استقرای تعمیمی  .قوی است

د) از آنجا که این چند روز شهر تعطی است و بسیارد از مردم به مسافرت رفته اند،امروز در ساعت هفت
این الیابان اللوت است .استنتاج بهترین تبیین .استدالل قوی است
ه) آمارها نشان می دهند که اکثر تصادفات جاده اد ناشی از سرعت غیر مجازاند.

استقرای تعمیمی .استدالل قوی است

و) تمامی تاکسی هاد شهر ما ،مطابو یانون زرد رنگ هستند .بنابراین ،این ماشین سفید تاکسی نیست قیاسی .معتبر.
 -4با توجه به بحث آمار در درس اول از فص چهارم کتاب ریاضی و آمار ()1پایه دهم به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

الف) وزن ماهی هاد حوضچه به نحو یقینی محاسبه شده است یا تخمینی؟ تخمینی
ب) با استفاده از کتاب آمار بگویید جامعه آمارد چیست و چه ارتباطی با مبحث استقرا دارد؟
ج) آیا مشت همواره نمونه الروار است؟ توضی دهید.
الیر همواره مشت نمونه الروار نیست؛ ولی اگر الروار یلنواالت باشد ،مشت نمونه الروار است
 -5در موارد زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین چه نتیجه اد می توان گرفت؟ تمامی احتماالت مختلف را ذکر کرده و بررسی نمایید:

الف) فردد در جلود بیمارستان با علس رادیولوژد جلود شما را می گیرد و از شما کمک مالی می الواهد .بیمار یا شیاد

ب) مردم جلود در الانه اد با ظرف غذا به هف ایستاده اند .احتماال نذرد است.
ج) در ایام محرم الیابانی که معموالً اللوت بوده است ،شلوغ شده است .به دلی توزیع چاد و شربت یا عبور دسته هاد عزادارد از آن
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سواالت تشریحی
 -1ازمیان ایسام استقرا « استقرا تمثیلی» را تعریف کنید.
استقراد تمثیلی استداللی است که براد رسیدن به نتیجه از تمثی استفاده می کند .یک نمونه را به دلی مشابهت
ظاهرد به مورد دیگر سرایت داده ایم.
 -2ازمیان ایسام استدالل « استقراد تعمیمی» را تعریف کنید .با مشاهده چند مورد جزئی،حلمی کلی به دست آید .
 -3براد مقابله با مغالطه تمثی ناروا  ،می توان از دو روش استفاده کرد  ،آن دو روش کدامند؟
توجه به وجوه االتالف،یافتن استدالل تمثیلی مخالف
 -4شرایط استقراد تعمیمی یود را بنویسید.
 -1نمونه ها باید متفاوت وتصادفی باشند.
آمارد ما وجود دارند.

 -2نمونه ها باید بیانگر همه طیف هاد مختلفی باشند که که در جامعه

 -3تعداد نمونه ها نسبت به ک جامعه آمارد نسبت مناسبی داشته باشند .

 -5منظور از «مغالطه تعمیم شتاب زده» چیست؟
هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت نمی کنیم ،دچار «مغالطه تعمیم شتاب زده» می شویم.
 « -6مغالطه تمثیل ناروا » از کدام یک از ایسام استقرا ناشی می شود ؟

استقراد تمثیلی

 -7چرا استدالل تمثیلی استداللی ضعیف است و نتایج آن احتمالی است؟
زیرا به هرف مشابهت ظاهرد میان دو امر جزئی نمی توان احلام یلی را بردیگرد تسرد داد .
 . -8چه زمانی استقراد تمثیلی یود تر است و آیا نتیجه آن یطعی است ؟
هرچه وجوه مشابهت میان دو امر بیشتر باشد ،استقراد تمثیلی یود تر است؛ اما نتیجه آن یطعی نیست
 -9مبناد استقراد تعمیمی چیست؟ و آیا نتیجه آن یطعی است ؟
مبناد استقرا د تعمیمی بر اساس تخمین بنا شده است و نمی توان نتیجه یقینی از آن گرفت.
 -10تصویر روبرو ناظر به کدام یک از ایسام استقراء است ؟
استقراد تمثیلی

 -11عبارات زیر چه نوع استداللی است؟
الف) انسان نیاز دارد احساسات و فشارهاد درونی الود را به نحود آزاد کند و گرنه تحملش تمام می شود و دق می کند زیرا انسان
مانند یک دیگ بخار می ماند که اگر همه منافذ آن بسته شود وبیش از حد به آن فشار آید سرانجام منفجرالواهد شد استقراد تمثیلی

ب) در آموزشگاه زبان انگلیسی ما ثبت نام کنید.کالس هاد ما بسیار الوب است زیرا  20نفر از دانش آموزان ما رتبه
برتر کنلور شده اند.
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جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید
.......... -1در ادبیات همان تشبیه است .تمثی
 -2استدالل تمثیلی استداللی ........است و نتایج آن ........است  .ضعیف – احتمالی
 -3هر چه وجوه مشابهت میان دو امر بیشتر باشد ،استدالل ....یویتر است؛ اما نتیجه آن هیچ گاه یطعی نیست .تمثیلی
 -4در استقراد...تک تک جامعه آمارد را بررسی نمی کنیم و از نمونه هاد ... .استفاده می کنیم ،تعمیمی تصادفی
 -5مبناد استقراد تعمیمی بر اساس ...........بنا شده است و نمی توان نتیجه ..........از آن گرفت.

تخمین  -یقینی

 -6هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت نمی کنیم ،دچار مغالطه......می شویم .تعمیم شتاب زده
 -7استداللهاد استقرایی از نظر ...........و  ...........در سطوح مختلفی یرار دارند .یوت و ضعف
 -8دانشمندان علوم تجربی تالش می کنند با استفاده از استدالل هاد،....مبنایی براد علوم تجربی فراهم آورند  .استقرایی یود

.......... -9مانند عم یک کارآگاه است  .استنتاج بهترین تبیین :
 -10در مسائ علمی از  ..................جهت بررسی فرضیه هاد علمی استفاده می شود .استنتاج بهترین تبیین
تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.
 -1براد رسیدن به نتیجه از تمثی استفاده می کند .درست
 -2تمثی یلی از روشها در توضی و فهم مطالب است.درست
 -3استقراد تعمیمی در ادبیات همان تشبیه است .نادرست
 -4با استفاده از استقرا د تعمیمی بسیارد از مشاوران و روانشناسان براد بهتر بیان کردن نظرالود ،داستان مراجعکه کننکده دیگکرد را
برایتان نق می کنند که مشل مشابهی داشته است.و با به کار بستن راه ح آن مشاور توانسته است مشل الود را ح کند .نادرست

 -5استقراد تمثیلی در هنایع هوایی کاربرد دارد و اللبانها مراحلی از تمرینات الود را در دسکتگاه هکاد شکبیه سکاز
پرواز ،انجام می دهند .درست
-6استدالل تعمیمی استداللی ضعیف است و نتایج آن احتمالی است .چرا که به هرف مشابهت ظاهرد میان دو امر
جزئی نمی توان احلام یلی را بردیگرد تسرد داد .نادرست
 -7استقراد تمثیلی نمی تواند باعث ایجاد مغالطه شود .نادرست
 -8هرچه وجوه مشابهت میان دو امر بیشتر باشد ،استقراد تمثیلی یویتر است ونتیجه آن همواره یطعی است.نادرست
-9دراستقراد تعمیمی تک تک جامعه آمارد را بررسی نمی کنیم و از نمونه هاد تصادفی استفاده می کنیم .درست
 -10مبناد استقراد تعمیمی بر اساس تخمین بنا شده است و نمی توان نتیجه یقینی از آن گرفت .درست
 -11هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را بدرستی رعایت نلنیم دچار مغالطه « تعمیم شتاب زده» می شویم.درست
-12دانشمندان علوم تجربی با استفاده از استدالل هاد استقرایی یود،مبنایی براد علوم تجربی فراهم می آورند .درست

-13استنتاج بهترین تبیین مانند عم یک کارآگاه است .درست
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درس ششم  -قضیه حملی
جمالت زیر را بخوانید و سپس عبارات داده شده را تلمی کنید.
 -1آب از ترکیب هیدروژن و اکسیژن با یلدیگر پدید می آید.
 -2امروز بعد از ظهر به من زنگ بزن.
 -3اجسام فلزد گرما را منتق نمی کنند.
 -4آیا تاکنون از موزه دیدن کرده اید؟
 جمالت انشایی  :خبری از عالم خارج نمی دهند؛ بلله تمایالت،احساسات ،خواسته ها و اموری از
این دست را مطرح می کنند .مانند :مثال  4و 2
 جمالت خبری  :درباره عالم خارج خبر می دهند؛ مانند :مثال  1و 3
 جمالت خبری صادق ؛ با واقعیت مطابقت دارند؛ مانند :مثال 1
 جمالت خبری کاذب ؛ با واقعیت مطابقت ندارند؛ مانند :مثال 3
تنها جمالت خبری اند که قابلیت صادق یا کاذب بودن را دارند.
 از آنجا که وظیفه منطو جلوگیرد از الطاد اندیشه است و جمالت انشایی (مانند :جمالت امری ،پرسشی و)

را نمی توان هادق یا کاذب دانست ،این دسته از جمالت درمنطق بررسی نمی شوند.
تعریف قضیه  :به جمالت با معنایی که درباره چیزد البر می دهند و می توانیم درباره صدق (درستی) یا
کذب (نادرستی) آنها سخن بگوییم یضیه می گویند.
تمرین :
-1کدامیک از جمالت زیر در منطو یضیه نامیده می شوند ؟
الف) که گفتت برو دست رستم ببند؟ بدلی سوالی بودن انشایی است و انشایی یضیه محسوب نمی شود.
ب) دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاد فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد .
بدلی امرد بودن انشایی است و انشایی یضیه محسوب نمی شود.
ج) اگر ماشین رابیمه کنی ،هنگام تصادف الیالت آسوده است .یضیه است چون یاب هدق و کذب است
د) هرچیز به جاد الویش نیلوست .یضیه است چون یاب هدق و کذب است.
 -2در زبان فارسی چه کلمات دیگرد را معادل هادق و کاذب به کار می بریم؟
هادق :درست -هحی
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اقسام قضیه
 قضیه حملی :یضیه اد که درآن به ثبوت یا نفی چیزد براد چیزد حلم شود .هر تالشگرد موفو می شود
 قضیه شرطی :یضیه اد که درآن به اتصال یا انفصال میان دونسبت حلم شود  :اگر تالش کنی موفو می شود
قضیه حملی :
 یضایاد حملی همان جمالت خبری در ادبیات اند.
 در منطو به نهاد جمله « موضوع»  ،به مسند آن « محمول » و به فع ربطی ( اسنادد ) رابطه می گویند.
( اجزاد یضیه در ادبیات)
( اجزاد یضیه در منطو)

ایران

پهناور

نهاد

مسند

است
فع ربطی

موضوع محمول

رابطه (نسبت)

 در هورتی که رابطه یضیه ایجابی باشد (مانند :است) یضیه را موجبه می نامند (.فع مثبت )
 در هورتی که رابطه یضیه سلبی باشد (مانند :نیست) یضیه را سالبه می نامند ( .فع منفی )
رابطه ایجابی و سلبی را « کیفیت قضیه » می نامند.
تمرین
 -1موضوع ،محمول و رابطه یضایاد زیر را مشخص کنید:
موضوع
سی غمت الانه دل را ببرد.
او تلالیفش را تحوی داد.
دانش آموزان مریض شدند.
کتا بها ارزشمند هستند.

سی غمت

محمول

رابطه

برنده الانه دل

است

تلالیف را تحوی داده

است

دانش آموزان

مریض

شدند

کتا بها

ارزشمند

هستند.

او

 -2یضایاد سالبه و موجبه را مشخص کنید.
دشمن نادان است (.موجبه )
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اقسام قضیه حملی:
 یضیه شخصیه  :موضوع یضیه ،جزئی باشد.
( نشانه آن  :اسم الاص اول جمله مانند اسم انسان  ،اسم شهر ،اسم کشور و - ...اسم داال « »-این وآن )
 یضیه محصوره  :موضوع یضیه ،کلی باشد ( .نشانه آن  :هر ،همه ،هیچ  ،بعضی  ،برالی اول جمله)
تعریف سور :ییدد که بر سر یضیه می آید و دامنه مصادیو موضوع را تعیین می کند.
سور جزئی (بعضی ،برالی،پاره اد )

سور کلی ( همه ،هر -هیچ )

اقسام قضیه محصوره :

 -1موجبه کلیه  :هر الف ب است.

نشانه موجبه :فعل مثبت مانند ( است )

 - 2موجبه جزئیه  :بعضی الف ب است .نشانه سالبه :فعل منفی مانند ( نیست )
 -3سالبه کلیه  :هیچ الف ب نیست.

نشانه کلی  :برای موجبه کلی (هر وهمه) برای سالبه کلی (هیچ)

 -4سالبه جزئیه  :بعضی الف ب نیست .نشانه جزئی  :بعضی یا برخی  ،پاره ای  ،تعدادی

 معنی نسبت :نسبت یا کیفیت = مموجبه و سالبه = فع مثبت و منفی
 معنی سور :سور یا کمیت = کلی و جزئی = هر،همه،بعضی ،برالی
تمرین :
ایسام یضایاد حملی زیر را تعیین کنید:

 «-1سیمرغ » شش حرف ندارد.

شخصیه

 -2هر کشورد به نیروهاد دفاعی نیاز دارد .محصوره
 -3هیچ چیز بی تغییر نیست .محصوره
 -4بعضی از مردمان بزرگ الالق نبوده اند .محصوره
 -5سقراط در دادگاه محلوم شد .شخصیه
 -6بعضی معلمان شاعرند .محصوره
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فعالیت تکمیلی
 -1کدام یک از جمالت زیر در منطو « یضیه » نامیده می شوند؟
الف) تو را دانش و دین رهاند درست.

یضیه است

ب) برو کار می کن مگو چیست کار.

جمله امرد و لذا انشایی و یضیه نیست.

ج) دانش اندر دل چراغ روشن است.

یضیه است

د) اد الردمند عای و دانا یصه موش و گربه بر الوانا

انشایی و یضیه نیست.

 -2از میان موارد زیر ،یضایاد حملی و شرطی را مشخص کنید:
الف) هر جسمی داراد ملان است.

یضیه حملی

ب) اگر چک را امضا نلند اعتبار نخواهد داشت.

یضیه شرطی

 -3ایسام یضایاد حملی زیر و موضوع و محمول و رابطه آنها را تعیین کنید:
الف) بعضی درالت ها همیشه سبز هستند.
محصوره ( موجبه جزئیه) موضوع :درالت ها؛ محمول :همیشه سبز؛ رابطه :هستند
ب) بینالود بزرگ ترین کوه الراسان است.
شخصیه ؛ موضوع :بینالود؛ محمول :بزرگ ترین کوه الراسان؛ رابطه :است
ج) « سیمرغ » بی معنا نیست .شخصیه موضوع لفظ« سیمرغ » :محمول :بی معنا؛ رابطه :نیست

د) همه دشمنان نابود شدند.

محصوره (موجبه کلیه؛) موضوع :دشمنان؛ محمول :نابود؛ رابطه :شدند

ه) بعضی فرش ها دستبافت نیستند .محصوره (سالبه جزئیه؛) موضوع :فرش ها؛ محمول :دست باف؛ رابطه :نیستند
و) هیچ کس به کالس نیامد.محصوره (سالبه کلیه؛)موضوع :کسی ؛ محمول :آمده به کالس؛ محمول :نیست
 -4با مراجعه به درس سوم مشخص کنید براد هریک از نسبت هاد چهارگانه چه یضایاد محصوره هادیی
می توان نوشت؟
تساود :هر الف ب است؛ هر ب الف است؛

بعضی الف ب است بعضی ب الف است

تباین :هیچ الف ب نیست؛ هیچ ب الف نیست؛

بعضی ب الف نیست بعضی الف ب نیست

عموم و الصوص مطلو :
هر الف ب است؛ بعضی الف ب است؛ بعضی ب الف است؛ بعضی ب الف نیست
بعضی الف ب است؛ بعضی الف ب نیست؛ هر ب الف است؛ بعضی ب الف است
عموم و الصوص من وجه:
بعضی الف ب است؛ بعضی الف ب نیست
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سؤاالت تشریحی
 -1یضیه را با ذکر مثال تعریف کنید.
به جمالت با معنایی که درباره چیزد البر می دهند و می توانیم درباره هدق (درستی) یا کذب (نادرستی)
آنها سخن بگوییم یضیه می گویند .مانند امروز درس منطو داریم.
 -2ایسام یضیه را نام ببرید :حملی و شرطی
 -3اهطالحات روبرو را تعریف کنید :الف) یضیه حملی

ب)یضیه شرطی

یضیه حملی :یضیه اد که درآن به ثبوت یا نفی چیزد براد چیزد حلم شود.
یضیه شرطی :یضیه اد که درآن به اتصال یا انفصال میان دونسبت حلم شود .
 -4جمالت البرد و انشایی چه تفاوتی با هم دارند؟
جمالت انشایی  ،البرد از عالم الارج نمی دهند؛ بلله تمایالت،احساسات ،الواسته ها و امورد از این دسکت را
مطرح می کنند اما جمله البرد درباره عالم الارج البر می دهند
 -5چرا منطو با جمالت البرد سروکاردارد نه باجمالت انشایی ؟
از آنجا که وظیفه منطو جلوگیرد از الطاد اندیشه است و جمالت انشایی (مانند :جمالت امرد ،پرسشی و) را
نمی توان هادق یا کاذب دانست ،این دسته از جمالت درمنطو بررسی نمی شوند.
 -6جمالت البرد هادق وجمالت البرد کاذب را تعریف کنید.
جمالت البرد هادق با وایعیت مطابقت دارند وجمالت البرد کاذب با وایعیت مطابقت ندارند.
 -7اجزاد یضیه حملی را در یک مثال توضی دهید .
موضوع،محمول،رابطه مثالدر یضیه ((هر الف ب است)) الف موضوع ،ب محمول و است همان رابطه است
 -8ایسام یضیه حملی را نام برده براد هر یک مثالی بیاورید.
شخصیه  :حیدر جاللی دبیر است.

محصوره  :هر جاللی فامی

است

 -9یضیه شخصیه ،چه نوع یضیهاد است تعریف کنید و یک نمونه مثال نیز بنویسید.
اگرموضوع یضیه،جزئی باشد مانند حافظ ،حافظ یرآن بود.
 -10کدام یضیه به لحاظ موضوع شخصیه است؟
الف) اهحاب رسول الدا ایمان باطنی داشتند

ب) انسان کلی است

ج) مردم ایران شجاع هستند

د) مردم ایران  60میلیون نفرند گزینه د

 « -11امام المینی پرچمدار آزادد و احیاگر بزرگ یرن بود » به اعتبار موضوع چه نوع یضیه اد است؟ شخصیه
-12

یضیه « شهداد مدافع حرم مردم الوزستان هزار نفرند » به لحاظ موضوع چه نوع یضیه اد است؟ شخصیه
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 -13یضیه محصوره را با ذکر مثال تعریف کنید  .اگرموضوع یضیه،کلی باشد مانند هر الف ب است.
 -14اهطالحات مقاب را تعریف نمایید.

ب) سور

الف) محصوره

الف) موضوع یضیه،کلی باشد .ب) ییدد که بر سر یضیه می آید و دامنه مصادیو موضوع را تعیین می کند
 -15سور یضیه کلی وسور یضیه جزئی را بنویسید.
سور یضیه کلی  :هر ،همه و هیچ سور یضیه جزئی:برالی – بعضی
 -16منظور از موجبه چیست ؟ مثالی ذکر کنید.
در هورتی که رابطه یضیه ایجابی باشد (مانند :است) یضیه را موجبه می نامند (.فع مثبت ) هرالف ب است.
 -17منظور از سالبه چیست ؟ مثالی ذکر کنید.
در هورتی که رابطه یضیه سلبی باشد (مانند :نیست) یضیه را سالبه می نامند ( .فع منفی )هیچ الف ب نیست .
 -18ایسام یضیه محصوره را نام ببرید  .موجبه کلی – موجبه جزئی – سالبه کلی – سالبه جزئی
 -19براد یضیه موجبه کلیه ،موجبه جزئیه ،سالبه کلیه و سالبه جزئیه به ترتیب مثالی بیاورید.
هر الف ب است .بعضی الف ب است .هیچ الف ب نیست .بعضی الف ب نیست

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید
 -1یضیه اد که درآن به ثبوت یا نفی چیزد براد چیزد حلم شود یضیه...............نام دارد .حملی
 -2یضیه اد که درآن به اتصال یا انفصال میان دونسبت حلم شود.یضیه ...............نام دارد .شرطی
 -3اگر موضوع یضیه  ،به ترتیب کلی و جزئی باشد به آن ..........و................می گویند .محصوره  ،شخصیه
 -4ییدد که بر سر یضیه می آید و دامنه مصادیو موضوع را تعیین می کند ..........نامیده می شود .سور
 -5هر و هیچ سور یضیه  ..........و برالی و بعضی سور یضیه .......هستند .کلی  -جزئی
 -6رابطه ایجابی و سلبی را «  ».................می نامند .کیفیت یضیه
 -7امروز سه شنبه نیست یک یضیه ...........است.

سالبه

 -8یضیه « انسان عدالتخواه است » یک یضیه ........است.

محصوره

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.
 -1یضیه حملی از جهت کیفیت به دو دسته د موجبه و سالبه تقسیم می شود .درست
 -2یضیه « ایران از کشورهاد آسیایی است» یک یضیه شخصیه است .درست
 -3اگر موضوع یضیه اد جزئی باشد به آن « شخصیه »می گویند مانند ایرانی وطن دوست است  -درست
 -4سور« هر» یا« هیچ» نشانه جزئی بودن یضیه است .نادرست
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درس هفتم  :احکام قضایای حملی
جدول صدق و کذب احکام قضایا
تداخل

صدق جزئی

صدق کلی

کذب جزئی

تناقض
تضاد
تحت تضاد

کذب کلی

صادق
صدق کلی کذب کلی
صدق جزئی

کذب جزئی

کذب کلی

صدق جزئی و کذب کلی نامشخص

کاذب

نامشخص(ممکن است کلی دیگر صادق باشد یا کاذب)

صدق جزئی نامشخص (ممکن است جزئی دیگر صادق باشد یا کاذب)

نحوه تشخیص اقسام مربع تقابل (جای موضوع و محمول ثابت است)
موجبه کلیه
است )

( هر الف ب

تضاد

( هیچ الف ب نیست )

تداال

تداال

تنایض

سالبه کلیه

سالبه جزئیه

موجبه جزئیه
( بعضی الف ب

است )

تحت تضاد

( بعضی الف ب

نیست )

تمرین

نام یضایاد زیر و هدق و کذب آنها را مشخص کنید  :نام یضیه  :هادق  /کاذب
 )1هر دانش آموزد داراد کتاب درسی است.

موجبه کلی

هادق

 )2هیچ دانش آموزد داراد کتاب درسی نیست.

سالبه کلی

کاذب

 )3بعضی از دانش آموزان داراد کتاب درسی هستند.

موجبه جزئی

هادق

 )4بعضی از دانش آموزان داراد کتاب درسی نیستند.

سالبه جزئی

کاذب

تمرین
هدق و کذب روابط زیر را مشخص
هر الف ب است

(هادق )

کنید (:رابطه تنایض = طبو این رابطه یلی هادق دیگرد کاذب است وبالعلس )

(کاذب)

(کاذب)

(هادق)

(هادق)

(هادق)

(کاذب)

هیچ الف ب نیست

(هادق )

(کاذب)

(کاذب)

(هادق)

بعضی الف ب است

(کاذب)

(هادق)

(هادق)

(کاذب)

بعضی الف ب نیست (کاذب)
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تمرین
هدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید
( رابطه تضاد = کلی هادق کلی کاذب اما کلی کاذب ،کلی دیگر می تواند هادق باشد یا کاذب)
هر الف ب است

هیچ الف ب نیست
(کاذب)

(هادق )

(مشخص نیست یعنی می تواند هادق یا کاذب باشد)

(کاذب)

(هادق)

(کاذب)

(مشخص نیست یعنی می تواند هادق یا کاذب باشد)

(کاذب)

تمرین
هدق و کذب روابط زیر را مشخص کنید ( .رابطه تداال = هدق کلی نتیجه می دهد هدق جزئی
اما کذب جزئی نتیجه می دهد کذب کلی)
هر الف ب است

(هادق ) (کاذب) (می تواند هادق یا کاذب باشد) (کاذب)

بعضی الف ب است (کاذب) ( هادق یا کاذب) ( هادق)

هیچ الف ب نیست
بعضی الف ب نیست
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(هادق )

(کاذب)

(هادق یا کاذب )

(کاذب) ( هادق یا کاذب) ( هادق)

( کاذب)

(کاذب)
( کاذب)
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عکس مستوی
 درهورتی که موضوع و محمول یضیه حملی را جابه جا کنیم ،یضیه به دست آمده را « علس »
آن یضیه می نامند.
(جابجایی موضوع و محمول  ثبات و بقاد نسبت سلب و ایجاب (کیف = فع ))
 اگر از یضیه اد هادق به علس آن یضیه که از نظر هدق همانند و مساود آن یضیه است ،دست
می یابیم ،آن را یاعده « علس مستود » می نامند.
 منطو دانان با بررسی یضیه سالبه جزئی (بعضی الف ب نیست) نشان داده اند که یانونی کلی براد
علس مستود این یضیه وجود ندارد .بدین جهت اهطالح ًا می گویند که سالبه جزئی علس
الزم الصدق ندارد.
نحوه تشخیص محصورات چهارگانه عکس مستوی
عکس مستوی

اصل
موجبه کلیه (هر الف ب است)

موجبه جزئیه (بعضی ب الف است)

موجبه جزئیه (بعضی الف ب است)

موجبه جزئیه (بعضی ب الف است)

سالبه کلیه (هیچ الف ب نیست)

سالبه کلیه (هیچ ب الف نیست)

سالبه جزئیه (بعضی الف ب نیست)

عکس الزم الصدق ندارد

تعریف مغالطۀ ایهام انعکاس
 در هورتی که در جا به جا کردن اجزاد یضیه ،یاعده علس مستود را به درستی رعایت نلنیم
دچار مغالطه ایهام انعلاس شده ایم.
نمونه های مغالطه ایهام انعکاس :
موجبه کلیه

می شود

موجبه کلیه

موجبه جزئیه می شود موجبه کلیه

اگر براد سالبه جزئیه علس الزم الصدق درنظر بگیریم..
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تمرین

علس مستود یضایاد زیر را بنویسید:

هیچ مسلمانی کافر نیست

هیچ کافرد مسلمان نیست.

هر ایرانی وطن دوست است .

بعضی از وطن دوستان ایرانی هستند.

بعضی حیوانات گربه نیستند .

سالبه جزئیه علس الزم الصدق ندارد.

بعضی سنگ ها آهلی هستند.

بعضی آهلی ها سنگ هستند.

فعالیت تکمیلی
فرق یواعد مربع تقاب و علس مستود از نظر جایگاه موضوع و محمول یضیه در چیست؟
در مربع تقاب جاد موضوع و محمول ثابت است اما در علس مستود جاد موضوع و محمول عوض(
جابجا) می شود.
 -2در فرض هادق بودن یضیه نخست ،هدق یا کذب یضیه دوم را مشخص کنید و نام رابطه میان آنها را
بیان کنید:

الف) همه کارمندان مالیات می پردازند .بعضی کارمندان مالیات نمی پردازند .کاذب  ،تنایض
ب) بعضی فیزیلدانان ایتصاددان نیستند .همه فیزیک دانان ایتصاددان هستند.

کاذب  ،تنایض

ج) هیچ مسافرد در راه نیست.همه مسافران در راه هستند.

کاذب  ،تضاد

د) هیچ مسافرد در راه نیست .بعضی مسافران در راه نیستند.

هادق  ،تداال

ه) هر نهنگی آبزد است .بعضی آبزد ها نهنگ هستند.

هادق  ،علس مستود

و) بعضی پرندگان مهاجر نیستند .بعضی پرندگان مهاجر هستند

نامشخص،تحت تضاد

 -3الف) با توجه به رابطه میان ستون اول با ستون هاد دیگر جدول زیر ،در هورت هادق بودن
یضایاد ستون نخست ،درباره هدق یا کذب سایر یضایا چه می توان گفت؟
هر الف ب است

بعضی الف ب

هیچ الف ب نیست

بعضی الف ب نیست

است
هر الف ب است

تداال  ،هادق

تضاد  ،کاذب

تنایض ،کاذب

تنایض ،کاذب

تحت تضاد ،نامشخص

بعضی الف ب است

تداال  ،نامشخص

هیچ الف ب نیست

تضاد  ،کاذب

تنایض ،کاذب

بعضی الف ب نیست

تنایض ،کاذب

تحت تضاد ،نامشخص تداال  ،نامشخص
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تداال  ،هادق
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ب) جدولی مشابه جدول فوق رسم کنید و آن را در فرض کاذب بودن یضایاد ستون نخست ،تلمی کنید.
هر الف ب است
هر الف ب است

بعضی الف ب است

هیچ الف ب نیست

بعضی الف ب نیست

تداال  ،نامشخص

تضاد  ،نامشخص

تنایض ،هادق

تنایض ،هادق

تحت تضاد ،هادق

بعضی الف ب است

تداال  ،کاذب

هیچ الف ب نیست

تضاد  ،نامشخص

تنایض ،هادق

بعضی الف ب نیست

تنایض ،هادق

تحت تضاد ،هادق

تداال  ،نامشخص
تداال  ،کاذب

 -4مشخص کنید که در هر یک از روابط مربع تقاب و نیز در رابطه علس مستود ،کمیت و کیفیت دو
یضیه ،ثابت می مانند یا تغییر می کنند؟
کمیت

کیفیت

تنایض

تغییر می کند

تغییر می کند

تضاد

ثابت می ماند

تغییر می کند

تداال

تغییر می کند

ثابت می ماند

تحت تضاد

ثابت می ماند

تغییر می کند

علس مستود

در مواردد ثابت و در مواردد تغییر می کند

ثابت می ماند

 -5کدام یک از روابط مربع تقاب و علس مستود ،از نظر هدق و کذب ،یک طرفه و کدام یک دو طرفه اند؟
به استثناد تنایض بقیه همه یک طرفه اند (.رجوع شود به ابتداد هفحه درس هشتم جدول هدق و کذب احلام یضایا)

 -6جدول زیر را کام کنید:
هر الف ب است

بعضی الف ب است

هیچ الف ب نیست

بعضی الف ب نیست

متنایض

بعضی الف ب نیست

هیچ الف ب نیست

بعضی الف ب است

هر الف ب است

متضاد

هیچ الف ب نیست

متداال

بعضی الف ب است

تحت تضاد

هر الف ب است
هر الف ب است

بعضی الف ب نیست

بعضی الف ب نیست

علس مستود

بعضی الف ب است

بعضی الف ب است

هیچ الف ب نیست
بعضی الف ب است

هیچ الف ب نیست

 -7جمالت زیر را با کلمات صادق و کاذب کامل کنید:
الف) دو قضیه متناقض هم زمان  .....نیستند و هم زمان  ......نیستند.

صادق  ،کاذب

ب) دو قضیه متضاد هم زمان  .......نیستند؛ اما شاید هم زمان  ......باشند .صادق  ،کاذب
*ج) دو قضیه متداخل تحت تضاد هم زمان  ......نیستند؛ اما شاید هم زمان .....باشند .کاذب  ،صادق
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سواالت تشریحی
 -1ایسام تقاب را نام ببرید.

تضاد -تنایض – تداال – تداال تحت تضاد.

 -2چگونه می توان به تنایض یک یضیه دست یافت ؟ با تغییر کمیت و کیفیت یک یضیه
 -3رابطه هدق و کذب میان دو یضیه متنایض چگونه است؟ در رابطه تنایض ،هدق یک یضیه ،کذب
دیگرد را در پی دارد وکذب یک یضیه ،هدق دیگرد را نتیجه می دهد.
 -4رابطه تضاد تنها میان چه یضیه هایی بریرار می شود؟ تنها میان موجبه کلی و سالبه کلی
 -5رابطه هدق و کذب میان دو یضیه متضاد را بنویسید.
از هدق یک یضیه کلی به کذب یضیه کلی دیگر دست می یابیم .اما اگر یضیه کلی کاذب باشد،
نمی توانیم به هورت یطعی بگوییم که یضیه متضاد آن هادق است یا کاذب
 -6علت تسمیه یضیه متداال چیست؟ زیرا مصادیو یضیه جزئی در ذی مصادیو یضیه کلی یرار دارند.
 -7چگونه می توان به متداال یک یضیه دست یافت ؟
با تغییر کمیت یضیه و ثابت نگه داشتن کیفیت آن می توان به « متداال » آن یضیه دست یافت.
 -8رابطه هدق و کذب میان دو یضیه متداال چگونه است؟ بیان کنید .
هرگاه یضیه کلی هادق باشد ،یضیه جزئی نیز هادق است (و نه بر علس ) یعنی هرگاه یضیه جزئی کاذب
باشد ،یضیه کلی نیز کاذب است (ونه برعلس)
 -9منظور از « مغالطه استثناد یاب چشم پوشی » چیست؟ توضی دهید .هنگامی که ادعایی کلی مطرح
شود ،یافتن یک مثال نقض آن حلم کلی را باط می کند .در هورتی که با وجود پیدا شدن استثنایی در
یک حلم کلی ،همچنان بر کلی بودن حلم الود اهرار کنیم ،دچار مغالطه استثناد یاب چشم پوشی شده ایم.
 -10اهطالحات روبرو را تعریف کنید :الف) علس

ب) علس مستود

الف)درهورتی که موضوع و محمول یضیه حملی را جابه جا کنیم ،یضیه به دست آمده را « علس » آن
یضیه می نامند.
ب) اگر از یضیه اد هادق به علس آن یضیه که از نظر هدق همانند و مساود آن یضیه است ،دست
می یابیم ،آن را یاعده « علس مستود » می نامند.
 -11چرا منطو دان معتقدند که یضیه سالبه جزئیه علس الزم الصدق ندارد؟
منطو دانان با بررسی یضیه سالبه جزئی (بعضی الف ب نیست) نشان داده اند که یانونی کلی براد علس
مستود این یضیه وجود ندارد .بدین جهت اهطالح ًا می گویند که سالبه جزئی علس الزم الصدق ندارد.
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 -12مغالطه ایهام انعلاس چگونه مغالطه اد است؟

در هورتی که در جا به جا کردن اجزاد یضیه،

یاعده علس مستود را به درستی رعایت نلنیم دچار مغالطه ایهام انعلاس شدیم.
 -13نمونه هاد مغالطه ایهام انعلاس را بنویسید .موجبه کلیه را به موجبه کلیه ،موجبه جزئیه رابه موجبه
کلیه علس نماییم یا براد سالبه جزئیه علس الزم الصدق درنظر بگیریم.
-14بین هر یک از یضایاد زیر چه رابطهاد بریرار است (.تضاد -تنایض -تداال  -تحت تضاد)
الف ) بعضی الف ب نیست -بعضی الف ب است .ب ) بعضی الف ب نیست -هر الف ب است.
ج ) هر الف ب است -هیچ الف ب نیست .د ) بعضی الف ب نیست -هیچ الف ب نیست.
ب :تنایض

الف :تحت تضاد

د :تداال

ج :تضاد

 -15در کدامیک از احلام یضایا (علس،تنایض ،تضاد)...جاد موضوع ومحمول عوض می شود؟ علس
 -16با توجه به یضیه مقاب ،موارد الواسته شده را بنویسید « .هیچ الف ب نیست»
الف) تداال

ج) تنایض

ب) علس مستود

جواب :الف :بعضی الف ب نیست ب :هیچ ب الف نیست
 -17متضاد یضیه «هر الف ب است» را بنویسید.

ج :بعضی الف ب است

جواب :هیچ الف ب نیست.

* علس مستود یضیه « برالی تیم ها ،تیم فوالد هستند » را بنویسید .
جواب :برالی تیم فوالدها ،تیم هستند .
* بین دو یضیه زیر چه حلمی از احلام یضایا بریرار است؟ (تنایض -تضاد – تحت تضاد – تداال )
« هر الف ب است

بعضی الف ب است »

جواب :تداال

 -18جدول ذی را کام کنید:
یضیه اول

یضیه دوم

 -1هر ایرانی مسلمان است.
 -2بعضی دبیران باتجربه هستند.

رابطه

.....................

تضاد

هر دبیرد باتجربه است

..........

جواب -1 :هیچ ایرانی مسلمان نیست

 -2رابطه تداال

 -19جدول ذی را کام کنید:
اه یضیه

علس مستود

متضاد

هیچ کس تنها نیست.
هیچ تنهایی کس نیست
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 -20تنایض و تداال یضیه « بعضی میوه ها شیرین هستند » را بنویسید
ب) هر میوه اد شیرین است

الف) هیچ میوه اد شیرین نیست

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید

 -1اگر یضیهد « بعضی الف ب است» کاذب باشد ،تداال آن  ....................است.

کاذب

 براد اینله دو یضیه با هم متنایض باشند باید در  . . .و در  . . .مختلف باشند( .کمیت) و ( کیفیت)-3درتنایض.....،یک یضیه،کذب دیگرد را درپی دارد و ....یک یضیه ،هدق دیگرد را نتیجه می دهد .هدق ،کذب
 - 4بر اساس احلام یضایا ،دو یضیه د.....از نظر هدق و کذب نقطه مقاب یلدیگر هستند.تنایض
 -5نقیض یضیه سالبه کلیه  ،موجبه .....است.جزئیه
 -6دو یضیه ویتی  .......هستند که سور هر دو کلی است اما نسبت یلی موجبه است و دیگرد سالبه .تضاد
 -7رابطه تنها میان یضیه هاد موجبه کلی و سالبه کلی بریرار است .تضاد
 -8در احلام یضایا،متضاد یضیه سالبه کلی ،موجبه  ....می باشد .کلی
 -9با تغییر کیفیت یضیه کلی ،به یضیه ................آن می رسیم .متضاد
 -10در رابطه ،..... .از هدق یک یضیه کلی به کذب یضیه کلی دیگر دست می یابیم .اما اگر یضیه کلی کاذب
باشد ،نمی توانیم به هورت یطعی بگوییم که یضیه متضاد آن هادق است یا کاذب  .تضاد.
 -11از آنجا که مصادیو یضیه جزئی در ذی مصادیو یضیه کلی یرار دارند ،این رابطه را .......نامیده اند .متداال
 -12با تغییر ....یضیه و ثابت نگه داشتن ......آن می توان به متداال آن یضیه دست یافت .کمیت – کیفیت
-13در یضیه متداال

هرگاه یضیه .....هادق باشد ،یضیه ........نیز هادق است .و نه برعلس .کلی ،جزئی

 -14در یضیه ......هرگاه یضیه جزئی کاذب باشد ،یضیه کلی نیز کاذب است) ونه برعلس (.متداال
 -15درهورتی که موضوع ومحمول یضیه حملی را جابه جا کنیم ،یضیه بدست آمده را ...آن یضیه می نامند علس
 -16علس مستود موجبه کلی ،موجبه .....است .

جزئی

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟

 -1دو یضیه ویتی متنایض هستند که کمیت و کیفیت آنها با هم متفاوت باشند درست
- 2هرگاه دو یضیه فقط در کمیت االتالف داشته باشند ،رابطه آنها تداال است .درست
 -3یضیه «بعضی الف ها ب است ».تداال

یضیه « بعضی ج ها ب نیستند ».میباشد .نادرست

« -4موجبه جزئیه» تضاد ندارد و «سالبه جزئیه» علس مستود و تضاد ندارد.

درست

-5ازمیان احلام یضایا ،نقیض یضیه سالبه کلی ،موجبه جزئی می باشد .درست
-6نقیض یضیه « هر الف ب است » « بعضی الف ب است » می باشد .نادرست.
 -6علس مستود موجبه کلی  ،موجبه جزئی می شود .درست
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درس هشتم  :قیاس اقترانی
یلی از انواع ییاس ایترانی ،ییاس ایترانی حملی است که از دو یضیه حملی تشلی می شود.
استدالل های زیر را بررسی کنید و بگویید چرا این استدالل ها دارای نتیجه نیستند.
هر انسانی حیوان است
بعضی سنگها سفید نیستند

هر گیاهی نیازمند به آب است.
هر حیوانی جاندار است.

 نمی توان از دو یضیه اد که ارتباطی با یلدیگر ندارند ،نتیجه اد به دست آورد.

 براد آنله رابطه اد میان دو یضیه بریرار باشد ،باید جزء مشترکی میان آنها وجود
داشته باشد.

 الزم است موضوع یا محمول یلی یَرین  ،موضوع یا محمول دیگرد باشد.به همین
دلی به این نوع از ییاس « ییاس ایترانی » می گویند.
 در ییاس ایترانی ،اجزاد نتیجه در میان مقدمات پخش شده اند.مانند:
بعضی از حیوانات پرنده هستند.
همه پرندگان داراد بال هستند.
∴ بعضی از حیوانات داراد بال هستند
با بررسی یضایا می توان مشاهده کرد که در ارتباط میان دو یضیه در یک استدالل،
چهارحالت که در اهطالح آنها را چهار شل ییاس ایترانی می نامند ،یاب تصورند.
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راه حل ساده بنده برای تشخیص شکل چندم

 به جزء مشترک میان دو یضیه « حد وسط » می گویند.پس از حذف کردن
حدوسط،موضوع نتیجه از مقدمه اول و محمول آن از مقدمه دوم به دست می آید.
تمرین
شل ییاس هاد زیر را مشخص کنید:
هر ب الف است
هیچ ب ج نیست

بعضی الف ب است
هیچ ج ب نیست

هر ب الف است

هیچ ج ب نیست هیچ ب ج نیست.

∴بعضی الف ج نیست ∴ بعضی الف ج نیست ∴ بعضی الف ج نیست

جواب :شل سوم

شل دوم

بعضی الف ب است.

شل چهارم

∴ بعضی الف ج نیست

شل اول

به مثال های زیر توجه کنید .آیا می توانید با کمک دوستان خود اشکال این استدالل ها را بیان کنید؟

 -1انگور شیرین است؛ شیرین همسر السرو است؛ پس :انگور همسر السرو است.
 -2دیوار داراد موش است؛ موش داراد گوش است؛ پس :دیوار داراد گوش است.
 -3یخ از آب است؛ آب مایع است؛ پس :یخ مایع است.
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 شرط اول براد نتیجه گیرد هحی از دو یضیه حملی ،تلرار حد وسط
(به هورت لفظی و معنایی) است تا دو یضیه با یلدیگر ارتباط پیدا کنند.
 در هورتی که از ییاسی که حد وسط در آن تلرار نشده است ،نتیجه گیرد شود،
فرد دچار مغالطه « عدم تلرار حد وسط» می شود.
در مثال « 1اشتراک لفظ»در کلمه شیرین باعث عدم تلرار حد وسط شده است.
در مثال ( 2محمول یضیه اول « ،داراد موش» است؛ اما موضوع یضیه دوم « موش »
است بنابراین حد وسط عیناً تلرار نشده است.
در مثال  3محمول یضیه اول « از آب » است و موضوع یضیه دوم « آب » است
بدین جهت در اینجا نیز حد وسط به هورت یلسان تلرارنشده است.
توضیح ساده  :حد وسط باید دو شرط داشته باشد :
حدوسط به یک معنا باشند .اگر حد وسط داراد بیش از یک معنا بود ،مغالطه اشتراک لفظ
هورت گرفته و حد وسط نداریم)
حدوسط عین هم باشد( .معموال نشانه هاد آن وجود حرف اضافه « از» و« داراد » است).
علت عدم تکرار حد وسط در استدالل های زیر را بیان کنید :

الف) شااله ها برگ دارند .دفترچه یادداشت برگ دارد؛ پس :شااله ها دفترچه یادداشت هستند.
بین معنی برگ در دو مقدمه تفاوت وجود دارد  .در جمله اول برگ درالت و در جمله دوم برگه کاغذ
منظور بوده است.
ب) سعدد انسان است .انسان پنج حرف دارد؛ پس سعدد پنج حرف دارد.
در مقدمه اول منظور از انسان  ،مصداق الارجی انسان است اما در مقدمه دوم منظور لفظ انسان
است.
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قانون نتیجه قیاس
 حد وسط تنها نقش ارتباطی میان دو مقدمه استدالل دارد و در نتیجه استدالل حذف می شود
 موضوع نتیجه از مقدمه اول و محمول آن از مقدمه دوم به دست می آید.
 کیفیت نتیجه در ییاس ایترانی از این یانون کلی پیرود می کند که اگر یلی از مقدمات
استدالل سالبه باشد ،نتیجه نیز سالبه الواهد بود.
 بنابراین با مشاهده مقدمات ییاس می توانیم تشخیص دهیم که نتیجه سالبه است یا موجبه.
 اگر نتیجه ییاس از این یانون پیرود نلرده باشد ،آن ییاس نامعتبر است.

بطور ساده :
گام اول  :حذف حدوسط در نتیجه ( حدوسط همان کلمه تلرارد که رود آن الط می کشیم
با توجه به یاعده الانه )
گام دوم  :از مقدمه اول موضوع ( کلمه اد که بایی مانده است بعد از الط زدن کلمه کنارد
آن در جمله اول ) و از مقدمه دوم محمول ( کلمه اد که بایی مانده است بعد از الط زدن
کلمه کنارد آن از جمله دوم ) را در نتیجه یرار می دهیم .
گام سوم  :اگر در جمله فع منفی مانند (نیست ) باشد آن را انتخاب می کنیم .
مشخص کنید در کدام یک از استدالل های زیر قانون نتیجه قیاس رعایت نشده است.

هر ب الف است

هیچ الف ب نیست

بعضی ب الف نیست

هر ج ب است

هر ب ج است

هیچ ب ج نیست

∴ بعضی الف ج است

∴ هر الف ج است

شل چهارم

شل اول ،نامعتبر است

رعایت شده است

یانون رعایت نشده است
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∴ بعضی الف ج است
شل

سوم  :نامعتبر

یانون رعایت نشده است
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دامنه مصادیق موضوع و محمول
دریضیه سالبه،همه مصادیو محمول( ) +ودریضایاد موجبه،برالی از مصادیو محمول ()-مورد نظر
است.
سور کلی شام همه مصادیو موضوع () +و سور جزئی شام برالی از مصادیو موضوع( )-است.

در یضایاد شخصیه نیز همه مصادیو موضوع () +مور نظر هستند.
این دو نلته ساده اساس تعیین اعتبار یک ییاس اند .لذا براد آنله در بررسی اعتبار
ییاس ،این دو نلته را به الاطر داشته باشیم ،با گذاشتن عالمت مثبت  +براد همه
مصادیو و عالمت منفی  -براد برالی از مصادیو ،دامنه مصادیو موضوع و محمول
یضایاد محصوره را به هورت زیر مشخص می کنیم .

دامنه مصادیق موضوع و محمول قضایای زیر را با عالمت مثبت و منفی مشخص کنید:

+
+
+
هیچ نشخوارکننده اد گوشت الوار نیست .ارگ بم در اثر زمین لرزه آسیب دیده است.
+
بعضی گیاهان سمی اند .بعضی شترها دوکوهانه نیستند.
+
+
+
هر گیاهی نیازمند شرایط الاهی است  .سد لتیان بزرگ نیست.
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شرایط معتبر بودن قیاس
براد آنله ییاسی معتبر باشد ،باید سه شرط زیر درباره آن هادق باشد :
 . 1هر دو مقدمه سالبه نباشند.
هرگاه دیدیم هر دو فع جمله ما منفی ( نیست ) باشد فاید این شرط است مانند این ییاس
هیچ الف ب نیست بعضی الف ج نیست .پس بعضی ب ج نیست.
 . 2حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی نداشته باشد .
 در شل دوم ،اگر ببینیم همزمان کنار هردوکلمه مشترک(حدوسط) هر دو فع ما مثبت (است ) باشد
فاید این شرط است مانند این ییاس هر ج ب است بعضی الف ب است .پس بعضی ج الف است.
 در شل سوم ،اگر همزمان کنار هردوکلمه مشترک(حدوسط) هر دو سور ما جزئیه ( بعضی یا برالی )
باشد باز فاید این شرط است مانند

بعضی ب الف است بعضی ب ج است .

 . 3هرکدام از موضوع یا محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند ،در مقدمات نیز عالمت مثبت
داشته باشند .
در هورتی که ییاسی یلی از شرط هاد فوق را نداشته باشد ،نامعتبر الواهد بود و در هورتی که هر
سه شرط را برآورده کند ،آن را معتبر می نامند.
هر گاه هر دو فعل جمله ( نیست) یا هر دو سور جمله ( بعضی یا برخی ) باشد ،در اینجا
قیاس نامتعبر است اما موارد دیگری هم وجود دارد و بهتر است طبق شرایط معتبر بودن
قیاس عمل کنیم.
تذکر:
)1هنگام بررسی اعتبار یک ییاس ،به موضوع یا محمولی که در نتیجه منفی اند ،کارد نداریم.
 )2در بررسی اعتبار یک ییاس ،عالوه بر سه شرط مذکور،یانون نتیجه ییاس را نیز بررسی می کنیم.

صفحه63

هر گونه سوال  ،انتقاد یا پیشنهاد خود را می توانید به ایمیل بنده ( ) headerjalaly@yahoo.comارسال نمایید .حیدر جاللی

63

اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنید .در صورت عدم اعتبار ،مشخص کنید
که کدام شرط را نداشته است .

فعالیت تکمیلی
 -1دلی نامعتبر بودن ییاس هاد زیر را بیان کنید:
الف)انسان از الاک است .الاک بی جان است؛ پس انسان بی جان است.
حدوسط دردو مقدمه عینا تلرار نشده  .محمول در مقدمه اول « از الاک» و موضوع درمقدمه دوم «الاک» است

ب)هیچ یک از شیرینی الورها الغر نیستند.بعضی سیگارد ها شیرینی الور نیستند؛ پس بعضی از سیگارد ها
الغرند.

بر اساس شرط اول اعتبار ییاس ،هنگامی که هر دو مقدمه ییاس سالبه باشد ،ییاس نامعتبر است.

ج) رستم شیر است .شیر در بیشه زندگی می کند؛ پس رستم در بیشه زندگی می کند.
حد وسط در دو مقدمه به یک معنا نیامده است .شیردر مقدمه اول به معنی « شجاع» و درمقدمه دوم به
معنی «حیوان» است
د )برالی از کاغذها سفیدند .برالی از سفیدها بر فاند؛ پس :برالی از کاغذها برف اند.
شرط دوم اعتبار ییاس را ندارد .حد وسط (سفید) در هر دو مقدمه منفی است.
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ه) هیچ کارگر زبده اد نانوا نیست .هیچ نانوایی ماهیگیر نیست؛ پس :هیچ کارگر زبده اد ماهیگیر نیست.
بر اساس شرط اول اعتبار ییاس ،هنگامی که هر دو مقدمه ییاس سالبه باشد ،ییاس نامعتبر است.
-2آیا اگر جاد مقدمات ییاس شل اول را عوض کنیم و نتیجه را ثابت نگه داریم ،ییاس شل اول به
شل چهارم تبدی می شود؟ چرا؟
الیر؛ زیرا آنچه در نتیجه موضوع است .در مقدمه اول به کار می رود و آنچه در نتیجه محمول است ،در
مقدمه دوم به کار می رود؛ بنابراین با جا به جا کردن مقدمات ییاس شل اول و ثابت نگه داشتن نتیجه،
همچنان شل اول را الواهیم داشت .براد تبدی شدن شل اول به چهارم ،عالوه بر جا به جا کردن مقدمات،
باید جاد موضوع و محمول را در نتیجه عوض کرد.
 -3اعتبار ییاسهاد زیر را بررسی کنید و در هورت نامعتبر بودن ،دلی آن را ذکر کنید:
بعضی ب الف است.

بعضی الف ب است.

هیچ ب الف نیست.

هیچ ج ب نیست .

بعضی ب ج است.

هر ب ج است .

∴ بعضی الف ج نیست

معتبر است.

∴ بعضی الف ج است

نامعتبر فاید شرط دوم

هر ب الف است.
بعضی ب ج نیست.

∴ هیچ الف ج نیست.

بعضی الف ج نیست

نامعتبر فاید شرط سوم

معتبر است

(منفی بودن حدوسط در دومقدمه) (ج در نتیجه مثبت و در مقدمه دوم منفی)

بعضی ب الف نیست.

بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است.

هر ج ب است.

هر ب ج است.

هیچ ب ج نیست.

∴ بعضی الف ج نیست
نامعتبر فاید شرط دوم

∴ بعضی الف ج نیست
نامعتبر فاید شرط سوم

بعضی ج ب است.

∴ بعضی الف ج نیست بعضی الف ج است.
معتبر است

(منفی بودن حدوسط در دومقدمه) (ج در نتیجه مثبت و در مقدمه دوم منفی)
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بعضی ب الف است.

نامعتبر فاید شرط دوم
(منفی بودن حدوسط در دومقدمه)
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سواالت تشریحی
 -1ییاس ایترانی حملی را تعریف کنید و براد آن یک نمونه مثال بنویسید.
داراد دو مقدمه حملی است مانند هر الف ب است هر ب ج است پس هر الف ج است.
 -2براد آنله ییاسی معتبر باشد ،چد شرط الزم است ؟ آنها را بنویسید.
سه شرط  .شرط اول  ،هر دو مقدمه سالبه نباشند .
شرط دوم ،حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی نداشته باشد .
شرط سوم هرکدام از موضوع یا محمول که درنتیجه عالمت مثبت داشتند،در مقدمات عالمت مثبت داشته باشند

 -3به جزء مشترک میان دو یضیه چه می گویند؟ « حد وسط »
-4لفظی که در هر دو مقدمه دیده می شود اما درنتیجه حذف می شود،چه نام دارد؟ حد وسط
 -5در چه هورتی فرد دچار مغالطه « عدم تلرار حد وسط» می شود؟
در هورتی که از ییاسی که حد وسط در آن تلرار نشده است ،نتیجه گیرد شود.
 -6براد هر کدام از موارد زیر یک مثال کاربردد بنویسید.
الف) ییاس ایترانی که حد وسط در آن عینا تلرار نشده است.
جواب :سرکه از انگور است .انگور براد سرماالوردگی مضر است
ب) شللی که شرط اول « هر دو مقدمه سالبه نباشند » در آن رعایت نشده است.
جواب :هیچ الف ب نیست .بعضی ج ب نیست.
ج) ییاس ایترانی شل اول:
د) ییاس ایترانی شل دوم :

جواب :بعضی از انسانها دانشجو هستند .هر دانشجویی دیپلم دارد.
جواب:هر فرشته اد مجرد است .هیچ مادد مجرد نیست.

و)ییاس ایترانی شل سوم  :جواب :بعضی از دالتران باهوش هستند.هیچ دالترد پسر نیست.
هک) ییاس ایترانی شل چهارم  :جواب:همه کودکان بازیگوش هستند .همه دبستانی ها کودک هستند.
 -7با توجه به شرایط اعتبار ییاس ایترانی در منطو  ،تعیین کنید آیا از هریک از ییاس هاد زیر
می توان نتیجه معتبرد به دست آورد؟ اگر نه چرا؟ و اگر آرد  ،نتیجه درست را بنویسید.
الف) بعضی گدایان پولدارند .هیچ پولدارد مستحو هدیه نیست .پس بعضی گدایان مستحو هدیه نیستند.
معتبر .بعضی گدایان مستحو هدیه نیستند.
ب) برالی از کتابها مقدس هستند .همه امامزاده ها مقدس هستند .پس برالی کتابها امامزاده هستند.
نامعتبر .حدوسط در هر دو مقدمه حد منبسط نیست (.حد وسط در هردو مقدمه عالمت منفی دارد)
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 -8اگر ییاس ایترانی زیر شل چهارم باشد مقدمه دوم را چگونه کام می کنید؟
هر الف ب است  ................پس هر ب ج است

جواب  :هر ج الف است.

 -9تعیین کنید هر یک از ییاسهاد ذی شل چندم است؟
الف) هر ب الف است -.هیچ ب ج نیست .پس هیچ الف ج نیست
ب) بعضی الف ب است -.هیچ ب ج نیست پس بعضی الف ج نیست

شل سوم
شل اول

 -10ییاس ایترانی ذی  ،شل چندم میباشد؟
« هر الف ب است .هیچ ج ب نیست » .پس :هیچ الف ج نیست.

شل دوم

 -11ییاس زیر شل چندم ییاس ایترانی است؟ معتبر است یا نامعتبر ؟
بعضی شل ها مثلث هستند .هر مثلثی سه ضلعی است پس بعضی شل ها سه ضلعی است
جواب :شل اول – معتبر
 -12ییاس زیر شل چندم ییاس ایترانی است ؟ دلی معتبر نبودن این ییاس چیست؟
هر ایرانی آسیایی است – هر تهرانی آسیایی است .پس هر ایرانی تهرانی است
شل دوم -شرط دوم اعتبار این بود که حد وسط باید درهر دو مقدمه عالمت منفی نداشته باشد در
حالیله دراین ییاس ،حدوسط در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد.
 -13درییاس زیر تعیین کنید.شل چندم است،معتبر است یا نامعتبر،درهورت عدم اعتباردلی آن چیست؟

بعضی انسانها شاعر نیستند . .هیچ غیرناطقی شاعر نیست پس بعضی انسانها غیرناطو نیستند.
جواب  :شل دوم نامعتبر -شرط اول اعتبار این بود که حد وسط باید در هر دو مقدمه سالبه نباشند
 -14استدالل زیر شل چندم است و چرا معتبر نیست؟
بعضی کتابها مفید نیستند -هرکتابی الواندنی است.پس بعضی مفیدها الواندنی نیستند.
جواب :شل سوم. -زیرا هرکدام از موضوع یا محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند ،در مقدمات
نیز باید عالمت مثبت داشته باشند .
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جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.
-1پس از حذف کردن حد وسط....،نتیجه از مقدمه اول و....آن از مقدمه دوم به دست می آید موضوع ،محمول
-2در یضایاد  ...........همه مصادیو موضوع () +مور نظر هستند .شخصیه
 -3براد آنله ییاسی معتبر باشد ،نباید حد وسط در هر دو مقدمه عالمت ........داشته باشد .منفی
-4براد آنله ییاسی معتبر باشد ،باید هر دو مقدمه .......نباشند .سالبه

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟
 -1در ارتباط میان دو یضیه در یک استدالل چهارحالت که در اهطالح آنها را چهارشل ییاس ایترانی می نامند،
یاب تصورند .درست
 -2الزم است موضوع یا محمول یلی یَرین  ،موضوع یا محمول دیگرد باشد .به همین دلی به این نوع از ییاس
« ییاس ایترانی » می گویند .درست
-3پس از حذف کردن حد وسط،موضوع نتیجه از مقدمه دوم و محمول آن از مقدمه اول به دست می آید .نادرست
-4شرط اول براد نتیجه گیرد هحی از دو یضیه حملی ،عدم تلرار حد وسط (به هورت لفظی و معنایی) است
تا دو یضیه با یلدیگر ارتباط پیدا کنند .نادرست
-5در هورتی که از ییاسی که حد وسط در آن تلرار شده است ،نتیجه گیرد شود ،فرد دچار مغالطه « عدم تلرار
حد وسط» می شود.نادرست
-6در مثال انگور ( شیرین است؛ شیرین همسر السرو است؛ پس انگور همسر السرو است) «اشتراک لفظ»باعث
تلرار حد وسط شده است .نادرست
-7در مثال (دیوار داراد موش است؛ موش داراد گوش است؛ پس دیوار داراد گوش است ).محمول یضیه اول ،
«داراد موش» است؛ اما موضوع یضیه دوم « موش » است بنابراین حد وسط عیناً تلرار نشده است .درست
-8در یضایاد سالبه ،همه مصادیو محمول( ) +و در یضایاد موجبه ،برالی از مصادیو محمول ()-مورد نظر است.
درست
 -9سور کلی شام همه مصادیو موضوع () -و سور جزئی شام برالی از مصادیو موضوع( )+است .نادرست
 -10در یضایاد شخصیه نیز همه مصادیو موضوع () +مور نظر هستند .درست
 -11براد آنله ییاسی معتبر باشد ،باید هر دو مقدمه سالبه نباشند  .درست .
-12براد آنله ییاسی معتبر باشد ،باید حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی داشته باشد .نادرست
 -13براد آنله ییاسی معتبر باشد ،باید هرکدام از موضوع یا محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند ،در مقدمات
نیز عالمت مثبت داشته باشند  .درست
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درس نهم  :قضیه شرطی و قیاس استثنایی
تعریف قضیه شرطی  :یضایایی که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حلم شود
اقسام قضیه شرطی  :متص و منفص
نشانه قضیه شرطی متصل  :اگر و هرگاه

نشانه منفص  :یا

تعریف قضیه شرطی متصل  :در این گونه یضایا به پیوستگی و اتصال و مالزمه دو نسبت حلم می شود.
اجزای قضیه شرطی  :جزء شرط (مقدم)  :جمله بعد از (اگر) یا (درهورتی که) جواب شرط ( تالی)
تمرین :
مقدم و تالی یضایاد زیر را مشخص کنید:
اگر فردا امتحان داشته باشیم ،نمی توانیم امشب به مهمانی برویم.
مقدم

تالی

با والیبال الداحافظی الواهم کرد؛ در هورتی که در بازد فردا برنده نشویم.
مقدم

تالی

تمرین ها را امشب می نویسم؛ اگر ویت پیدا کنم.
مقدم

تالی

تعریف قضیه شرطی منفصل  :به گسستگی ،انفصال و عناد (یعنی ناسازگارد) دو یا چند نسبت حلم
شده است.
اقسام شرطی منفصل
منفصل حقیقی  :هر دو همزمان نمی توانند هادق یا کاذب باشند (.انفصال تام و حقیقی)
منفصل مانعه الجمع  :در هدق یاب جمع نیستند اما در کذب یاب جمع هستند(.غیریاب جمع درهدق)
منفصل مانعه الرفع  :در کذب یاب جمع نیستند اما در هدق یاب جمع هستند(. .غیریاب جمع درکذب)
روش تشخیص ایسام شرطی منفص در مثال
الف یا ب (نه هر دو و نه هیچ کدام)

منفص حقیقی

حتما یلی از آنهاست

الف یا ب (نه هر دو و شاید هیچ کدام)

منفص مانعه الجمع

احتمال دیگرد هست

الف یا ب (نه هیچ کدام و شاید هر دو)

منفص مانعه الرفع

هردو با هم مملن است
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براد تشخیص ایسام یضایاد شرطی منفص از یلدیگر ،دو سؤال زیر را درنظر می گیریم:
 1آیا املان دارد دو جزء یضیه منفص با هم هادق باشند؟
 2آیا املان دارد دو جزء یضیه منفص با هم کاذب باشند؟
اگر جواب به هر دو سؤال منفی باشد ،یضیه حقیقی است .اگر فقط جواب سؤال اول منفی باشد ،یضیه
غیریاب جمع در هدق است و اگر فقط جواب سؤال دوم منفی باشد . ،یضیه غیریاب جمع در کذب است.
تمرین
ایسام یضایاد منفص زیر را مشخص کنید:
الف) یا گروه الونی او مملن است  ABباشد یا مثبت . O
مانعه الجمع ( .احتمال دیگرد هست)
ب ) یا این طرح سرانجام در مجلس تصویب می شود یا رد الواهد شد .حقیقی ( حتما یلی از آنها است )
ج) در این اتاق فقط ناهر و پرویز حضور داشتند؛ پس این گلدان را « یا ناهر شلسته است یا پرویز»
چند فرض محتم است براد پاسخ دادن به این سوال
فرض اول  :حقیقی  :اگر بگوییم حتما یلی از آنها آن گلدان را شلسته باشد .
فرض اول  :مانعه الرفع؛ مملن است هر دو در شلستن گلدان شریک باشند (.هردوباهم مملن است)
د) یا براد استخدام ،کارت پایان الدمت الود را ارائه کنید یا کارت معافیت دائم .حقیقی
هک) یا فردا سه شنبه است یا چهارشنبه
مانعه الجمع ( . :احتمال دیگرد هست)
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تعریف قیاس استثایی :
ییاسی است که عین نتیجه یا نقیض آن در یلی از مقدمات استدالل ذکر شده باشد .مانند:
اگر فردا هوا الاکی باشد ،مدارس سوسنگرد تعطی می شود.
فردا هوا الاکی است.
مدارس سوسنگرد تعطی می شود.
در مثال باال مشاهده می کنیم که این ییاس از دو مقدمه تشلی می شود که یلی شرطی و دیگرد حملی
است.
از آنجا که مقدمه شرطی آن می تواند یلی از چهار یضیه شرطی باشد،چهار ( )4حالت براد این ییاس
یاب تصور است:
 قیاس استثنایی اتصالی
 قیاس استثنایی انفصالی حقیقی
 قیاس استثنایی انفصالی مانعه الجمع
 قیاس استثنایی انفصالی مانعه الرفع
توضیح قیاس استثنایی اتصالی
 این ییاس چهار حالت دارد که دو حالت آن معتبر است و دو حالت نامعتبر.
 حاالت معتبر :وضع مقدم و رفع تالی
 حاالت نامعتبر  :وضع تالی و رفع مقدم ( معروف است به مغالطه وضع تالی و مغالطه رفع مقدم)
 اگر بخش اول جمله اول را عینا (الودش ) گذاشتیم می شود معتبر= وضع مقدم
 اگر فع مخالف بخش اول جمله اول را بنویسیم نامعتبر است =.رفع مقدم
 اگر بخش دوم جمله اول را منفی کنیم می شود معتبر= رفع تالی
 اگر بخش دوم جمله اول را الودش بگذاریم می شود نامعتبر= وضع تالی
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توضیح قاعده اول که معتبر است (وضع مقدم)  :قسمت اول جمله اول( جمله شرطی) را عینا (خودش) می گذاریم.

اگر فردا هوا الاکی باشد ،مدارس سوسنگرد تعطی می شود.
فردا هوا الاکی است.
نتیجه :مدارس سوسنگرد تعطی می شود.
توضیح قاعده دوم که معتبر است( رفع تالی)  :متضاد فعل قسمت دوم جمله اول می نویسیم.

(یعنی اگر فع مثبت بود ،منفی و اگر منفی بود  ،مثبت می کنیم).
اگر فردا هوا الاکی باشد ،مدارس سوسنگرد تعطی می شود.
مدارس سوسنگرد تعطی نمی شود.
نتیجه :فردا هوا الاکی نیست.
زمانی مغالطه ( رفع مقدم) صورت می گیرد که متضاد فعل قسمت اول جمله اول را بنویسیم.

اگر فردا هوا الاکی باشد ،مدارس سوسنگرد تعطی می شود.
فردا هوا الاکی نیست.
نتیجه :مدارس سوسنگرد تعطی نمی شود.
زمانی مغالطه ( وضع تالی) صورت می گیرد که قسمت دوم جمله اول را خودش بگذاریم.

اگر فردا هوا الاکی باشد ،مدارس سوسنگرد تعطی می شود.
مدارس سوسنگرد تعطی می شود.
نتیجه :فردا هوا الاکی است.
بطور کلی :

 2حالت معتبر

یاعده وضع مقدم  :اثبات مقدم
یاعده رفع تالی  :نفی تالی
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توضیح اقسام قیاس استثنایی انفصالی
 قضیه منفصل حقیقی  :چهار ییاس استثنایی دارد که همه آنها معتبر است.
در این ییاس از اثبات هر بخش  ،نفی بخش دیگر و از نفی هر بخش،اثبات بخش دیگر به دست می آید.
 اثبات یکی ازطرفین

نفی طرف دیگر

فعل مقدمه دوم  ،مثبت ( است) و فعل نتیجه منفی ( نیست )

حالت  : 1این عدد یا زوج است یا فرد

باشد.

حالت  : 2این عدد یا زوج است یا فرد

این عدد زوج است

این عدد فرد است

پس فرد نیست

پس زوج نیست

 نفی یکی از طرفین

اثبات طرف دیگر
باشد.

فعل مقدمه دوم  ،منفی ( نیست) و فعل نتیجه مثبت ( است )

حالت  :3این عدد یا زوج است یا فرد

حالت  : 4این عدد یا زوج است یا فرد

این عدد زوج نیست

این عدد فرد نیست

پس فرد است

پس زوج است

روش ساده  :اول باید تشخیص دهید که یضیه منفص ،حقیقی است ( یعنی حتما یلی از آنها است) سپس از جمله اول
 ،دوجمله با فع مثبت می سازید و بار دیگر از جمله اول دو جمله با فع منفی و هر  4حالت معتبر است.

قضیه حملی یا موجبه است یا سالبه

قضیه حملی یا موجبه است یا سالبه

قضیه حملی موجبه است

قضیه حملی سالبه است

پس سالبه نیست

پس موجبه نیست

قضیه حملی یا موجبه است یا سالبه

قضیه حملی یا موجبه است یا سالبه

قضیه حملی موجبه نیست
پس سالبه است
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جهت مطالعه آزاد و خارج از بحث درسی و امتحانی
 قضیه منفصل مانعه الجمع  :چهار قیاس  2 :تا معتبر  2تا نامعتبر
روش ساده  :اول باید تشخیص دهید که یضیه منفص ،مانعه الجمع است ( یعنی احتمال دیگرد وجود دارد) سپس از
جمله اول  ،دوجمله با فع مثبت می سازید که هر  2حالت معتبر است.

 قیاس های معتبر :حالت اول :اثبات یکی از طرفین
یا فامی من جاللی است یا نیسی

نفی طرف دیگر

یا فامی من جاللی است یا نیسی
فامی من نیسی است

فامی من جاللی است

پس جاللی نیست

پس نیسی نیست

در این مثال  ،فامی دیگرد وجود دارد پس مانعه الجمع است پس با فع مثبت از جمله اول،دو جمله
می نویسید تا معتبر شود اما اگر با فع منفی نوشتید نتیجه نامشخص است
حالت دوم :

نفی یلی از طرفین

یا فامی من جاللی است یا نیسی

نامشخص

یا فامی من جاللی است یا نیسی

فامی من جاللی نیست
نامشخص

فامی من نیسی نیست
نامشخص

 قضیه منفصل مانعه الرفع  :چهار قیاس  2 :تا معتبر  2تا نامعتبر
روش ساده  :اول باید تشخیص دهید که یضیه منفص ،مانعه الرفع است ( یعنی هردوباهم مملن است) سپس برالالف
مانعه الجمع عم می کنیم .از جمله اول  ،دوجمله با فع منفی می سازید که هر  2حالت معتبر است اما اگر براد
مانعه الرفع دو جمله با فع مثبت نوشتید نتیجع نامشخص است.

 قیاس های معتبر :حالت اول :نفی یکی از طرفین

اثبات طرف دیگر

یا از طریو شماره پرونده یا شماره ملی کارنامه یاب مشاهده است.
از طریو شماره پرونده کارنامه را ندیده است.
از طریو شماره ملی کارنامه را دیده است.
یا از طریو شماره پرونده یا شماره ملی کارنامه یاب مشاهده است.
از طریو شماره ملی کارنامه را ندیده است.
از طریو شماره پرونده کارنامه را دیده است
الالهه  :حقیقی  :هم اثبات و هم نفی معتبر است .مانعه الجمع  :اثبات معتبر مانعه الرفع  :نفی معتبر
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فعالیت تکمیلی :

الف) اگر ز باغ رعیت ملک الورد سیبی

برآورند غالمان او درالت از بیخ

جواب :شرطی متص

ب) تلویزیون یا با کلید اهلی یا با کلید کنترل از راه دور روشن می شود.

جواب :حقیقی

ج) من احتماالً یا نمره  17می گیرم یا نمره 18

جواب :مانعه الجمع

د) حروف انگلیسی یا هدا دارند یا بی هدا.

جواب :حقیقی

ه) این پول کافی نیست .با آن فقط می توانی یا الودکار بخرد یا مداد.

جواب :مانعه الجمع

و) در کارگاه ما براد شیرین کردن شیرینی ها یا از شیره الرما استفاده می شود یا شیره انگور.
ز) گر به هورت آدمی انسان بُدد احمد و بوجه الود یلسان بُدد

جواب :مانعه الرفع

جواب  :شرطی متص

 -2مشخص کنید هریک از استدالل هاد زیر کدام یسم از ییاس استثنایی هستند.سپس اعتبار یا عدم اعتبار آنها را مشخص کنید:

الف) اگر سیگار بلشم ،عمرم کوتاه الواهد شد .حال که سیگار نمی کشم ،پس :عمرد طوالنی الواهم داشت.
ییاس استثنایی اتصالی؛ رفع مقدم؛ نامعتبر
ب) اگر کسی پلیس مخفی باشد ،آنگاه اسلحه دارد .او اسلحه دارد .پس :او پلیس مخفی است.
ییاس استثنایی اتصالی؛ وضع تالی؛ نامعتبر
ج) اگر جاده بسته باشد ،مسافران نمی آیند .مسافران می آیند .پس :جاده بسته نیست.
ییاس استثنایی اتصالی؛ رفع تالی؛ معتبر
د) اگر جاده بسته باشد ،مسافران نمی آیند .جاده بسته نیست .پس :مسافران می آیند.
ییاس استثنایی اتصالی؛ رفع مقدم؛ نامعتبر
ه) اگر جاده بسته باشد ،مسافران نمی آیند .مسافران نمی آیند .پس :جاده بسته است.
ییاس استثنایی اتصالی؛ وضع تالی؛ نامعتبر
 -3نوع استدالل هاد زیر را تعیین کنید و در هورت معتبر بودن آنها ،نتیجه را ذکر کنید.
الف) یا این یضیه موجبه است یا سالبه .این یضیه موجبه است .پس........ :
ییاس استثنایی انفصالی حقیقی؛ معتبر؛ نتیجه :سالبه نیست.
ب) اگر امروز مدارس به علت آلودگی هوا تعطی باشند ،االبار این مطلب را اعالم می کند .االبار چنین
مطلبی را اعالم نلرده است .پس :.....ییاس استثنایی اتصالی؛ رفع تالی؛ معتبر
٭ج) یا باید براد گرفتن نمره مستمر در کالس فعال باشیم و یا تحقیو تحوی دهیم .زهرا در کالس فعال نبود ولی نمره مستمرش را کام گرفته است .پس ....
مانعه الرفع – معتبر  -تحقیو تحوی داده است
٭ ه ) تنها کسی که در اتاق کنارد است یا بهرام است یا شهرام .بهرام در اتاق کنارد است .پس مانعه الجمع؛ معتبر؛ نتیجه :شهرام در اتاق کنارد نیست.
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سواالت تشریحی
 -1اهطالحات زیر را تعریف کنید.
الف) یضیه شرطی

ب) یضیه شرطی متص

ج) یضیه شرطی منفص

الف) به یضایایی که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حلم شود
ب) در این گونه یضایا به پیوستگی و اتصال و مالزمه دو نسبت حلم شده است.
ج) در این گونه یضایا به گسستگی و انفصال و عناد دویا چند نسبت حلم شده است.
 -2ایسام یضیه شرطی را نام ببرید .شرطی متص

 -شرطی منفص

 -3اجزاد یضیه شرطی متص از چند جزء تشلی می شود؟ نام ببرید .از دو ،جزء شرط و جواب شرط
-4

در جمالت شرطی متص به بخش شرط و جواب شرط یضیه چه می گویند؟

بخش شرط ،مقدم  ،جواب  ،تالی

 -5از چهار حالت یاب فرض در ییاس استثنایی اتصالی ،چند حالت داراد نتیجه یطعی و معتبر است و نوع
آنها چیست؟

تنها دو حالت داراد نتیجه یطعی و معتبرند که عبارتند از وضع مقدم و رفع تالی

 -6مقصود از مغالطه « وضع مقدم» و « رفع تالی » چیست ؟ مقصود نفی مقدم و اثبات تالی است.
 -7ایسام یضیه منفص را نام برده و هریک را تعریف کنید.
منفص حقیقی  :هر دو همزمان نمی توانند هادق یا کاذب باشند (.انفصال تام و حقیقی)
منفص مانعه الجمع  :در هدق یاب جمع نیستند اما در کذب یاب جمع هستند.
منفص مانعه الرفع  :در کذب یاب جمع نیستند اما در هدق یاب جمع هستند.
 -8از چهار حالت یاب فرض در ییاس استثنایی منفص حقیقی  ،چند حالت داراد نتیجه یطعی و معتبر است
و نوع آنها چیست؟ هر چهار حالت داراد نتیجه معتبر و یطعی اند .در این ییاس از اثبات هر بخش از یضیه،
نفی بخش دیگر و از نفی هر بخش،اثبات بخش دیگر به دست می آید.
 -9تعیین کنید در هریک از یضایاد زیر کدام یسم از ایسام یضایاد شرطی منفص بلار برده شده است ؟
الف)ملافات عم یا در دنیاست یا در آالرت

مانعه الرفع

ب)در مسابقه فردا یا تیم استقالل برنده می شود یا تیم فوالدالوزستان

مانعه الجمع

ج) احمد یا نمره  18می گیرد یا یبول می شود.

مانعه الرفع

د) در کنلور درس فلسفه و منطو یا  %50میزنم یا %60

مانعه الجمع

و) هر تصدیقی یا موجبه است یا سالبه

حقیقی

هک) عشو یا دوطرفه است یا یلطرفه

حقیقی
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 -10تعیین کنید در هریک از یضایاد زیر هریک از استدالل هاد زیر کدام یسم از ییاس استثنایی هستند
سپس اعتبار یا عدم اعتبار آنها را مشخص کنید:؟
الف) اگر زهرا در الانه بود در را باز می کرد.زهرا در را باز نلرد.
ب) این شی یا پاک است یا نجس  .این شی پاک است.

رفع تالی  -معتبر
انفصالی حقیقی  -معتبر

ج)اگر احمد فرد دیندارد است به وعده الود وفا می کرد.احمد به وعده الود وفا کرده است.وضع تالی نامعتبر
د) اگر دو الدا وجود داشت جهان تباه می شود  .جهان تباه نشده است.

رفع تالی  -معتبر

و) اگر تمام داروهایت را به طور مرتب مصرف کنی به زودد بهبود می یابی اما داروهایت را به طور مرتب
مصرف نمی کنی پس به زودد بهبود نمی یابی

رفع مقدم  -نامعتبر

هک) اگر در درس فلسفه و منطو نمره الوبی بیاورد در کنلور سراسرد پذیرفته می شود  .در درس فلسفه و
منطو نمره الوبی می آورد.پس در کنلور سراسرد پذیرفته می شود

وضع مقدم  -معتبر

 -11براد هر کدام از موارد زیر یک مثال کاربردد بنویسید.
الف)وضع مقدم :
اگر ییمت دالر افزایش یابد  ،همه چیز گران می شود .ییمت دالر افزایش یافت پس ییمت همه چیز گران می شود.

ب) رفع تالی :
اگر تو عاشو من شود  ،تو را الوشبخت الواهم کرد  .تو را الوشبخت نخواهم کرد .پس تو عاشو من نیستی.
ج) مغالطه وضع تالی :
اگر در کنلور رتبه الوبی بیاورم ،دانشگاه فرهنگیان را انتخاب الواهم کرد .دانشگاه فرهنگیان را انتخاب
الواهم کرد پس در کنلور رتبه الوبی می آورم.
د) مغالطه رفع مقدم :
اگر هاحب پسرد شوم نام او را علی می گذارم .هاحب پسرد نشدم .پس نام او را علی نمی گذارم
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جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.
 -1در جمالت شرطی متص به بخش شرط  .............و جواب شرط یضیه .............می گویند .مقدم -تالی
 -2از چهار حالت یاب فرض در ییاس استثنایی اتصالی ............. ،حالت داراد نتیجه یطعی و معتبر است که
عبارتند از  .............مقدم و  .............تالی .

چهار – وضع – رفع

 -3در یضیه منفص  .............هر دو یضیه ،همزمان نمی توانند هادق یا کاذب باشند .حقیقی
 -4به یضیه منفص حقیقی  ،انفصال  .............و حقیقی نیز گفته می شود .تام
 -5یضیه « سور یا کلی است یا جزئی» یضیه شرطی منفص  .............است .حقیقی
تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟
 -1در ییاس استثنایی منفص حقیقی چهار حالت داراد نتیجه یطعی و معتبراست .درست
 -2در یضیه منفص منفص غیریاب جمع در کذب هر دو یضیه ،همزمان نمی توانند هادق یا کاذب باشند.
نادرست
 -3در یضیه منفص منفص غیریاب جمع در هدق ،از اثبات هر بخش از یضیه ،نفی بخش دیگر و از نفی هر
بخش،اثبات بخش دیگر به دست می آید .نادرست
 -4مقصود از نفی مقدم و اثبات تالی  ،همان رفع تالی و وضع مقدم است .نادرست
« -5این رود یا کارون است یا کراله » یضیه شرطی منفص حقیقی است  .درست
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درس دهم  :سنجشگری در تفکر
خطاهای صوری  :الطاهاد ناشی از به کار بردن استدالل هاد نامعتبر

اقسام خطاهای ذهنی

الطاهاد ناشی از به کار بردن مقدمات غلط

خطاهای غیر صوری
الطاهاد ناشی از عوام روانی
 تفلر نقادانه یا سنجشگرانه ،فراگیرد مهارت تفلر و تفلر کردن درباره نحوه هحی تفلر است.
 پرورش مهارت هاد تفلر هحی وارزیابی استداللها مانند اکثر فعالیتهاد انسانی نیازمند تمرین و تلرار است.
 تفاوت مهم میان متفکر نقّاد و غیرنقّاد:
 جدد گرفتن فرایند تفلر و توجه آگاهانه به آن
 پرسیدن سؤاالت درست و به جا
 بررسی وجوه مختلف یک مطلب هنگام شنیدن یا تصمیم گیرد درباره آن،



کاربردهای استدالل :

 -1درک حقیقت؛
 در علوم تجربی و علوم انسانی در پی فهم حقایو علمی هستیم .به استدالل هایی که در این علوم به کار می روند
برهان می گویند.

 -2اقناع دیگران؛


گاهی در زندگی در پی قانع کردن دیگران هستیم .به عنوان مثال در یک سخنرانی ،مانند سخنرانی مذهبی
یا در میان تجمعی اعتراضی،سخنران به دنبال ایناع افراد براد انجام دادن عملی یا پذیرش مطلبی است.



در گذشته چنین استدالل هایی را در فن خطابه بررسی می کردند .اما امروزه رسیدن به چنین هدفی،

عالوه بر الطابه ،شام تمامی روش های اقناعی می شود که برالی از آنها در تبلیغات نیز به کار می روند.


در فن بیان به سخنرانان آموزش داده می شود که چگونه با بریرارد تماس چشمی با شنوندگان ،روان و شیوا

سخن گفتن و استفاده مناسب از زبان بدن ،تأثیر کالمی یود تر و زبانی اثرگذارتر داشته باشند.
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 -3غلبه بر دیگران؛


گاهی در بحث با دیگران تنها در پی غلبه بر آنها هستیم .به عنوان مثال در جریان یک مناظره تلویزیونی ،طرفین در

پی ایناع یلدیگر نیستند؛ بلله هدف آنها شکست دادن طرف مقابل است.


هدف آنها بیان استدالل هایی است که در مقاب آنها ،طرف مقاب حرفی براد گفتن نداشته باشد ومجبور به

پذیرش نتایج آنها و یا اعتراف به شلست شود.کسانی که شاهد این مناظره اند،به فرد پیروزگرایش پیدا می کنند.


در گذشته این گونه استدالل ها را در فن جدل بررسی می کردند.



بهتر است در جدل به گونکه اد مقکدمات الکود را مطکرح کنکیم ککه طکرف مقابک نتوانکد نتیجکه مکورد نظکر مکا را

زودتر حدس بزند؛ و ناگهان با طرح نتیجه مورد نظرمان ود را غافلگیر کنیم.
بهتر است مرحله به مرحله از ود نسبت به پذیرش سخنانمان اعتراف بگیریم تا نتواند سخنان الود را تغییردهد.

بار ارزشی کلمات در جمالت
 بار ارزشی مثبت  :کلمات یا جمالتی که خوب  ،محترمانه  ،مورد پسند  ،مودبانه و مثبت است.
 بار ارزشی منفی  :کلمات یا جمالتی که بد و زشت  ،نکوهش شده  ،بی ادبانه ومنفی است.
 بار ارزشی خنثی  :کلمات یا جمالتی که فاقد دو ویژگی مثبت و منفی است.
بار ارزشی مثبت  :محسن حججی در راه دفاع از حرم اه بیت (ع) شهید شد.
بارارزشی منفی:درحمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی،تعداد زیادد ازتروریست هاد داعش به هالکت رسیدند.
بار ارزشی النثی :در تصادف دیروز ،همه افراد مردند.

 مغالطه بار ارزشی کلمات :بلاربردن اشتباهی یاعمدی کلماتی که دارای بار ارزشی متفاوتی
هستند ومی تواند منشأ الطاد اندیشه باشد
 من در اعتقادات الود ثابت یدم و استوار هستم .

بار ارزشی مثبت

 شما نسبت به پیشفرضهاد الود لجاجت و تعصب میورزید.

بار ارزشی منفی

 او در موضع گیردهاد الود یک دنده و کله شو است.

بار ارزشی منفی

( توضیح بیشتر و خارج از کتاب مغالطه بار ارزشی کلمات از کتاب مغالطات ،ص  148و کتاب منطق کاربردی
بخش مغالطات ص  237تالیف علی اصغر خندان )
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مغالطه در اثر عوامل روانی:
 متأسفانه بسیارد از انسان ها بیشترتحت تأثیر عوام روانی همچون تملو ،ترس ،تطمیع و مانند آن یرار می گیرند
تا تحت تأثیر استدالل.
 الزم است به تأثیر عوام روانی بر ذهن انسان و الطاهایی که مملن است تحت تأثیر این عوام پدید بیایند،
توجه کنیم.
 کلمات ،داراد بار روانی اند و یدرت تأثیرگذارد متفاوتی دارند.
 نسبت گوینده با ما نیز در پذیرش یک نظر مؤثر است .به عنوان مثال سخنان الویشاوندان و دوستان همیمی ،از
نظر روانی تأثیر بیشترد بر ما دارند.
 در طول زندگی جمالت مختلف در زرق و بریهاد احساسی و روانی پیچیده و سپس به ما عرضه می شوند.انسان
اندیشمند باید بتواند مطلب اهلی را ازالبه الد امورفرعی بیرون بلشد به دور از احساسات ،درباره آن یضاوت
کند.
 تأثیر امور روانی به حدد است که در مواردد براد مطالب غلط دلی تراشی می کنیم.
اکنون به چند مورد از شیوه هایی که از نظر روانی یصد تأثیرگذارد غلط بر انسان را دارند توجه کنید:
)1مغالطه مسموم کردن چاه
 در این روش فرد مغالطه گر بدون ذکر دلی  ،تنها ویژگیهاد ناشایست ونامناسبی را به یک نظریه یا
پیروان آن نسبت می دهد تا کسی جرئت نلند به آن نظر توجه کند یا آن را بپذیرد.
مثال  : 1شخصی بدون آنله استدالل معتبرد ارائه کند،می گوید :تنها یک ترسو می تواند به این نظر معتقد باشد!
مثال  :2شخصی تحت تأثیر چشم و هم چشمی هاد غلط در جامعه می گوید :باید هر جور شده هدیه گران ییمتی
تهیه کنیم؛ وگرنه آبرویمان می رود!

)2مغالطه تله گذاری
 در این روش برالالف مغالطه مسموم کردن چاه ،ویژگی هاد الوب و شایسته اد را به نظریه اد باط یا
معتقدان به آن نسبت می دهند و براد افراد تله می گذارند تا به سمت پذیرش آن گرایش پیدا کنند .در
اهطالح عامیانه به این روش « هندوانه زیر بغ کسی گذاشتن» می گویند.
مثال :شخصی بدون ذکر دالی کارآمد بودن طرح الود می گوید :هرکس درک عمیقی داشته باشد ،تأیید می کند که
طرح من بسیار کارآمد است.
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)3مغالطه توسل به احساسات
عواطف و احساسات نقش مهمی در زندگی ما دارند .بدین جهت احساسات ما می توانند در تصمیم گیریهاد غلط و
الطاهاد ذهن ما نیز تأثیر داشته باشند .به عنوان مثال هنگامی که به الشم می آییم یا می ترسیم ،الوب فلرنمی کنیم
باید مرایب باشیم که هنگام بررسی یک نظر ،احساسی عم نلنیم و تا آنجا که می توانیم عقالنی و منطقی بیندیشیم .
 در هورتی که بدون ذکردالی معتبر از احساسات افراد سوء استفاده شود،آنرا« مغالطه توس به احساسات»
می نامند.
مثال :کالهبرداران گاه از راه ایجاد طمع در افراد آنها را فریب می دهند.
طرح اسالم هراسی در غرب ،از راه ایجاد حس ترس در مردم ،آنها را به پذیرش نظریات سیاسی احزاب مورد نظر
سوق می دهد.
با استفاده از حس ترحم در مردم ،عده اد سودجو ،از کودکان الیابانی براد پرکردن جیب هاد الود استفاده می کنند.
حس الودالواهی باعث می شود که گاهی اشتباهات الود و بستگان الود را نبینیم یا به ناحو از آنها حمایت کنیم .
الودالواهی و الود دوستی باعث شده است در طول تاریخ ،افراد ناالیو از طریو تملو و چاپلوسی به مناهب مختلفی
نزد شاهان ظالم دست یابند.

)4مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی :
 با بزرگ نمایی و بدون ذکر دلی  ،سعی در تأیید نظرد داشته باشیم یا با کوچک نمایی و بدون ذکر دلی ،
سعی در مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم.
مثال  :چندبار اتایم را تمیز کنم؟ !نمی توانم که تمام عمر اتایم را تمیز کنم! از این روش در کاریلاتور نیز استفاده می شود.

تمرین
در موارد زیر ادعایی بدون ذکر دلی معتبر مطرح شده است.مشخص کنید هر یک از این مطالب تحت تأثیر چه
عوام روانی مطرح شده اند:
اگر از درس نمره بگیرم ،من الوب درس الوانده ام و اگر در درس مردود شوم ،معلم با من مشل داشته است!
جواب :مغالطه توس به احساسات ( حس الودالواهی)
اگر برادرمن با پسر همسایه دعوا کرده است،حتماً حو با برادرمن است
.جواب:مغالطه توس به احساسات (حس الودالواهی )
جلود جمع از من تعریف کرد؛ پس آدم الوبی است!
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فعالیت تکمیلی :
 -1در موارد زیر ،فرد بدون ذکر دلی و هرفاً تحت تأثیر عوام روانی سعی در جلب نظرد باط داشته است .نوع
مغالطه مطرح شده را مشخص کنید:
الف) حواست را جمع کن !اگر می الواهی پیشرفت کنی و از مزایاد جانبی استفاده کنی ،باید به دستورات
غیر یانونی مقامات باال نیز گردن بنهی.

جواب :توس به احساسات

ب) هر انسانی به جز افراد الشن و بی ذوق تشخیص می دهد که براد رشد فلرد و ذهنی ،الواندن مداوم رُمان
نیازد ضرورد است.

جواب :مسموم کردن چاه

ج) من نمی گویم عقیده الود را تغییر دهید؛ اما انتظار می رود با عق و درایتی که در شما سراغ دارم ،ضرورت
این کار را تشخیص دهید.

جواب :تله گذارد

د) همه مقاالت علمی او به اندازه یک کتاب  300هفحه اد هم نیست !در حالی که دوست من پنج کتاب رُمان
500هفحه اد نوشته است.

جواب :بزرگ نمایی و کوچک نمایی

ه) چرا این وسیله گران را الریده اد؟ پاسخ :یعنی می گویی حو ندارم حتی یک سله هم براد الودم الرج کنم؟!
جواب :بزرگ نمایی و کوچک نمایی
 -2در حادثه اتوبوس  5نفر کشته و  20نفر زالمی شدند که این افراد به هورت سرپایی درمان شدند .اکنون به
تیتر روزنامه هاد هب توجه کنید و بگویید هرکدام دچار چه مغالطه اد شده اند؟
(تیتر اول) 25نفر کشته وزالمی درحادثه دلخراش اتوبوس.چرامسئوالن به فلر نیستند؟!

جواب :بزرگ نمایی

(تیتر دوم ) تشلر مردم از مسئوالن :با ایمن تر شدن راه ها ،در تصادف اتوبوس تنها  5نفر به دلی سه النگارد در
استفاده از کمربند ایمنی جان الود را از دست دادند.

جواب :کوچک نمایی

 -3به نظر شما آیا عبارت تبلیغی « از  100نفر اول کنلور  80نفر در آزمون هاد ما شرکت کرده اند»
لزوماً نشان دهنده کیفیت این آزمون ها و رضایت مندد شرکت کنندگان در آن است؟ در این زمینه بحث کنید.
هدف از این سؤال نقد و بررسی مطلب توسط دانش آموزان و توجه به مغالطاتی است که در این گونه تبلیغات از
آنها استفاده می شود.
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 -4چه عوام روانی اد باعث انجام کار در رودربایستی یا پیرود از رسومات نادرست جامعه می شوند؟ با مثال
توضی دهید.
هدف از این سؤال نقد وبررسی مطلب توسط دانش آموزان است .می توان به عوام زیر اشاره کرد :تاثیرپذیرد از
اجتماع؛ نیاز به تحسین از طرف اطرافیان ؛ مدگرایی؛ عدم اعتماد بنفس؛ عدم شناالت ارزشهاد درست
 -5از میان کلمات و عبارات زیر سه مورد را مشخص کنید که بار ارزشی آنها به ترتیب مثبت ،منفی و النثی
باشند .براد این کار آنها را در جمالتی به کار ببرید.
لجوج ،مصمم ،متعصب ،یک دنده ،تزلزل ناپذیر ،حرف نشنو ،میگه مرغ یک پا دارد ،حرف حرف الودشه ،کله
شو ،ثابت یدم ،مقید ،استوار ،پایبند.
بار ارزشی مثبت  :سپا پاسداران انقالب اسالمی در نابودد داعشیان البیث مصمم  ،ثابت یدم و استوار هستند.
بار ارزشی منفی  :هیچ ویت لجوج  ،یک دنده و کله شو نباشید.
بار ارزشی النثی  :احمد هنوز هم متعصب است.
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سواالت تشریحی
 -1مقصود از تفلر نقادانه یا سنجشگرانه چیست؟
مقصود فراگیرد مهارت تفلرو تفلر کردن درباره نحوه هحی تفلراست.
 -2چه تفاوتی مهم میان متفلر نقاد و غیرنقاد وجود دارد؟
تفاوت مهم میان متفلر نقاد و غیرنقاد ،جدد گرفتن فرایند تفلر و توجه آگاهانه به آن وپرسیدن سؤاالت درست و به
جاست.چنین متفلرد هنگام شنیدن یک مطلب یاتصمیم گیرد درباره آن،آن را از وجوه مختلف بررسی می کند.
-3کاربردهاد استدالل را بنویسید .درک حقیقت  -ایناع دیگران؛ غلبه بر دیگران؛
 -4مغالطات زیر را تعریف کنید :
الف) مغالطه مسموم کردن چاه

ب) مغالطه تله گذارد

د) مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی

ج) مغالطه توس به احساسات

و) مغالطه بار ارزشی کلمات

جواب:
الف) در این روش فرد مغالطه گر بدون ذکر دلی  ،تنها ویژگیهاد ناشایست ونامناسبی را به یک نظریه یا پیروان
آن نسبت می دهد تا کسی جرئت نلند به آن نظر توجه کند یا آن را بپذیرد.
ب) در این روش برالالف مغالطه مسموم کردن چاه ،ویژگی هاد الوب و شایسته اد را به نظریه اد باط یا
معتقدان به آن نسبت می دهند و براد افراد تله می گذارند تا به سمت پذیرش آن گرایش پیدا کنند .در اهطالح
عامیانه به این روش « هندوانه زیر بغ کسی گذاشتن» می گویند.
ج) عواطف و احساسات نقش مهمی در زندگی ما دارند .بدین جهت احساسات ما می توانند در تصمیم گیریهاد
غلط و الطاهاد ذهن ما نیز تأثیر داشته باشند .در هورتی که بدون ذکردالی معتبر از احساسات افراد سوء استفاده
شود،آنرا« مغالطة توس به احساسات»می نامند.
د) با بزرگ نمایی و بدون ذکر دلی  ،سعی در تأیید نظرد داشته باشیم یا با کوچک نمایی و بدون ذکر دلی  ،سعی
در مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم.
و) بلاربردن اشتباهی یاعمدد کلماتی که داراد بار ارزشی متفاوتی هستند ومی تواند منشأ الطاد اندیشه باشد
 -5نوع مغالطه بلار رفته در هر یک از موارد زیر را تعیین کنید.
الف) انتشارات سمت در سال گذشته ناشر برگزیده نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شناالته شد زیرا ده عنوان از
دویست عنوان کتاب هاد پرفروش سال را به الود االتصاص داده بود .جواب :مغالطه بزرگ نمایی
ب) معصومه ابتلار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست دولت یازدهم سعی می کند مشلالت کمبود آب و الشک
شدن تاالب هاد هورالعظیم و تاالب بین المللی شادگان را کوچک و ناچیز جلوه دهد .جواب :مغالطه کوچک نمایی
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ج) ما در دبیرستان نمونه دولتی راه دانش سوسنگرد  ،دانش آموزان مستعد  ،باهوش  ،و با اراده را ثبت نام می کنیم
اما متأسفانه شما دانش آموزان علوم انسانی به اندازه کافی اراده و سعی و تالش نمی کنید.

 :مغالطه توس به احساسات

د) هر انسان داراد عق سلیمی به این نلته اذعان دارد که عادات اجتماعی و آداب و رسوم ارزش الاص الود را در
هر فرهنگی دارند و نباید با نگاه دینی یا االالیی به ارزش گذارد و نقد آناه پرداالت.

مغالطه تله گذارد

و) در این دنیاد زیبا  ،تنها کج اندیشان الودراد و مستبد هستند که براد آزادد انسان چارچوبی تعیین می کنند.
جواب :مغالطه مسموم کردن چاه
 -6نوع مغالطه بلار رفته در هر یک از تصاویر زیر را تعیین کنید.
تصویر ب

تصویر الف

تصویر ج

تصویر د

تصویر و

تصویر هک
میزان گرد و خاک در
اهواز 1582میکروگرم

در مقایسه با سال قبل
بهتر شده و ما امسال
کاهش خواهیم داد

کسی که عقیده ما را قبول ندارند خائن است.

جواب :

الف مغالطه بزرگ نمایی ب) مغالطه تله گذارد

د) مغالطه توس به احساسات

صفحه86

و)مغالطه مسموم کردن چاه

ج)مغالطه تله گذارد
هک) کوچ نمایی
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جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید
 -1یلی از کاربردهاد استدالل ...................است.

درک حقیقت

-2به استدالل هایی که درعلوم تجربی وعلوم انسانی جهت فهم حقایو علمی بلار می روند ......می گویند .برهان
-3در  ،...............هدف  ،شلست دادن طرف مقاب است.

جدل

 -4مقصود از تفلر.....یا .....فراگیرد مهارت تفلرو تفلر کردن درباره نحوه هحی تفلراست.نقادانه  -سنجشگرانه
تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.
 -1در علوم تجربی و علوم انسانی در پی فهم حقایو علمی هستیم .به استدالل هایی که در این علوم به کار می روند
جدل می گویند.نادرست
-2ایناع دیگران؛در گذشته در فن الطابه بررسی می شد .اما امروزه رسیدن به چنین هدفی ،عالوه بکر الطابکه ،شکام تمکامی
روش هاد ایناعی می شود که برالی از آنها در تبلیغات نیز به کار می روند .درست
 -3دریک مناظره تلویزیونی ،طرفین درپی ایناع یلدیگر نیستند؛هدف آنها شلست دادن طرف مقاب است .درست
-4بهتر است در الطابه به گونه اد مقدمات الود را مطرح کنیم که طرف مقاب نتواند نتیجه مورد نظر ما را زودتکر حکدس
بزند؛ و ناگهان با طرح نتیجه مورد نظرمان ود را غافلگیر کنیم.نادرست
 -5مقصود از تفلر نقادانه یا سنجشگرانه فراگیرد مهارت تفلرو تفلر کردن درباره نحوه هحی تفلراست .درست
-6پرورش مهارت تفلر هحی وارزیابی استداللها مانند اکثر فعالیتهاد انسانی نیازمند تمرین و تلرار است.درست
 -7بلاربردن اشتباهی یاعمدد کلماتی که داراد بار ارزشی متفاوتی هستند می تواند منشأ الطاد اندیشه باشدکه به آن
مغالطه بار ارزشی کلمات می گویند .درست
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