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منطق علمی است که شیوه ی درست اندیشیدن را می آموزد تا بدین 

 ترتیب قادر به تشخیص خطاهای ذهنی باشیم.

 

 

     

 

 

 

 دانان چیستکار منطق 

 انواع خطاهای ذهنی و دسته بندی آنها را بررسی می کند -1

 راه های جلوگیری از خطای تفکر را نشان می دهند. -2

 نکاتی را که هر متفکری باید رعایت کندتا دچارخطای فکری نشود،مشخص می نماید. -3

 منطق ترازوی اندیشه

 ریز مباحث درس اول

 کاربرد منطق و نقش مغالطه                                                                    منطق و مغالطه چیست      

 دو حیطه اصلی منطق؛ تعریف و استدالل                                           حیطه کاربرد منطق                

 

 منظور از منطق و مغالطه چیست؟

 منطق علمی است که در پی جلوگیری از خطای در اندیشه است منطق:

 :مغالطه
به معنای هرگونه نتیجه گیری خطا در اندیشه یا فکر به کار رفته است،که ممکن 

 نام دیگر مغالطه سفسطه است.است عمدی یا غیر عمدی باشد.
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 چند ویژگی مغالطات:

 هایی هستند که باید از دچار شدن به آنها برحذر بودهمچون بیماری 

 برای مبارزه با مغالطات باید آنها را به درستی شناخت

 

تاکید اصلی منطق بر : آموزش شیوه درست اندیشیدن است نه فقط مبارزه با 

 مغالطات.

نکته: ذهن انسان به طور طبیعی منطقی رفتار می کند و بدون دانستن نام های این 

 عد آنها را در زندگی خود به کار می برد.قوا

  منطق علمی کاربردی است به این معنی که:

 منطق نیازمند تمرین است.

منطق را با دستورالعمل های نظری نمی توان مسلط شد،بلکه بایدآن را به کار 

 گرفت.مانند دوچرخه سواری که باید در عمل یاد گرفت.

 نسبت منطق با سایر علوم:

 ابزاری است در خدمت سایر علوممنطق، 

 منطق،مشکالت را در علوم نشان می دهد،اما علم را تولید نمی کند.

منطق،همانند شاقول بنایی است که شرایط را برای ایجاد بنای مستحکم فراهم می 

 سازد،اما بنای مستحکم نمی سازد.

د اما منطق،همچون سیستم های کنترلی یک خودرو است که مشکل را معلوم می کن

 باعث حرکت خودرو نمی شود.

 کاربرد منطق و نقش مغالطه
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دقت: دو حیطه اصلی منطق،تعریف و استدالل است و شناخت تعریف و استدالل مشروط به 

 شناخت تصور و تصدیق است.

 دانش بشری به دو حیطه کلی تقسیم می شود.

 

 

 

 

جمالت انشایی:امر ،نهی، استفهام،آرزو و تعجب تصور هستند. مانند ای کاش : نکته

 .هوا ابری باشد

 

 

به کمک )مانند مثلث چیست؟( هرگاه تصور مجهولی داشته باشیم :تعریف

تصورات معلوم و مرتبطی که با آن تصور مجهول داریم.مانند شکل سه 

 ضلعی.آن تصور مجهول را خواهیم شناخت به این عمل تعریف می گویند.

تصدیق مجهولی داشته باشیم)مانند چرا آهن هادی : هرگاه استدالل

الکتریسته است؟(،به کمک تصدیقات معلوم مرتبطی که با آن تصدیق 

مجهول داریم مانند آهن فلز است فلز هادی الکتریسته است به آن 

 تصدیق مجهول پاسخ خواهیم داد.

 سروکار دارد: درخت چیست؟ جیوه چیست؟ تعریف با چیستیمبحث 

 سروکار دارد: چرا انسان ناطق است؟ چراآهن هادی الکتریسیته است؟ استدالل با چراییمبحث 

:درک ما از مثلث ،انسان،سیمرغ و تصور

 واجب بودن و....

مثلث شکل سه ضلعی است.  : مانندتصدیق

در تصدیق حکم و قضاوت وجود دارد.جمله 

 خبری با معنا و صادق تصدیق

هنگام تصور یک مفهوم کاری نداریم که آن مفهوم واقعیت دارد یا ندارد یا آن مفهوم با امور دیگر مرتبط 

همان تصور می اندیشیم و می خواهیم بدانیم آن مفهوم چیست و چه معنایی است یا نیست در این حالت به 

 دارد.

 علم منطقحیطه 
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 مشخص کنید جمالت داده شده تصور هستند یا تصدیق؟                                                     

چشمت  عقاب

 روشن

گرگ درنده 

 است

ساق

 یا

ازمادرم 

پرسیدم 

 که...

مثلث سه 

 ضلعی است

درخ

ت 

 بلند

کوه سهند 

مرتفع 

 است

خانه ی 

 بزرگ

خانه بزرگ 

 نیست

 تصدیق تصور تصدیق تصور تصدیق تصور تصور تصدیق تصور تصور

 

 ازمیان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید:

 سیمرغ  ) تصور(                       سیمرغ پرنده ای افسانه ای است   )تصدیق(  

 دانا      ) تصور(                              توانا بود هر که دانا بود           )تصدیق(

 

 

 

 

 

 

 

 = = = = 

 

 = =         = 

 

 

 

 تمرین

 یک نکته حاشیه ای ولی مهم در مورد تصور و تصدیق:

 آن مفهوم، واقعیت دارد یا ندارد. هنگام تصور یک مفهوم،کاری نداریم که -1

 هنگام تصور یک مفهوم، کاری نداریم که آن مفهوم رابطه ای با واقعیات دیگر دارد یا ندارد. -2

 با فکر کردن از نوع تعریف است  که به یک تصور،علم پیدا می کنیم. -3

 

 تصور مفهوم معنا صورت ذهنی ادراک بدون حکم

جمله  تصدیق ادراک به همراه حکم

 خبری

 قضیه



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف -4استدالل  -3تعریف  -2استدالل  -1

 پاسخ فعالیتهای تکمیلی:

 چرا............) استدالل(  -2) تعریف(         -----چیست  -1

 تصدیق / تصور / تصدیق / تصور / تصور / تصدیق  -2

 

 نمونه سواالت:

 خالی را کامل کنید:جاهای  -1

 الف( منطق علمی است که در ................است.

 ب(مغالطات همچون...........هستند که باید از دچار شدن به آنها برحذر بود.

 ج( آموختن منطق مانند..............است که باید به صورت علمی فرا گرفته شود.

 ت.د(................ابزاری در خدمت سایر دانش هاس

دانش 

 بشری

 تصور

 تصدیق

 تصورهای معلوم

 تصورهای مجهول

 معلوم تصدیق های

 تصدیق های مجهول

 به کمک تعریف از تصورهای معلوم به تصور مجهول می رسند

معلوم به به کمک استدالل از تصدیق های 

 تصدیق مجهول می رسند

 10ص  تمرینپاسخ 
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 درستی یا نادرستی عبارات داده شده را مشخص کنید. -2

 الف( دانش منطق منحصرا برای فلسفه به کار می رود.

 ب( منطق دانان قواعد منطق را ابداع نموده اند.

 ج( با خواندن دستورالعمل های نظری می توان منطق را فرا گرفت.

 در عبارات داده شده تصور یا تصدیق را مشخص کنید. -3

 لف( مادر خوبم               ب( دانش مفید است.         ج(  ریاضی         د( ریاضیات سخت است ا

 

 اقسام علم و ادراک را بنویسید. -4

 استدالل و تعریف را با ذکر مثال توضیح دهید. -5

 منطق چگونه علمی است  و تبحر در آن به چه چیزهای نیازمند است.؟ -6

 یق حداق به چند تصور نیاز است؟برای ساختن یک تصد -7

 شامل چند تصدیق و چند تصور می باشد؟« هیچ ظالمی خوش عاقبت نمی شود»عبارت -8

 وقتی از معنای یک مفهوم سوال می شود وارد  کدام حوزه از علم و ادراک شده ایم. -9

 عبارت مثلث،شکل سه ضلعی است.  تعریف است یا استدالل؟ -10

 

 

 پیروز باشید



 به نام خداوند جان و خرد                       کزین برتر اندیشه بر نگذرد

 درس دوم : لفظ و معنا

 اهداف کلی درس دوم 

به منظور آسان تر ارتباط بر قرار کردن بین ذهن و زبان و آشنایی با مبحث مغالطات میتوان به درك اهمیت 

 گفتار و نوشتار براي انتقال دادن پیام به عنوان مهمترین مبحث یادگیري این درس اشاره نمود. 

 از دانش آموز انتظار می رود که پس از مطالعه درس دوم :

 بتواند ارتباط بین ذهن و زبان و عالم خارج در عبارات را بفهمد  .1

 با آشنایی با انواع مغالطات کمتر دچار خطاي ذهنی گردد  .2

 بتواند از قواعد منطقی این درس به خوبی در بیان کالم و سخنان خود استفاده نماید .3

 

 

 و "زبان"براي بیان و انتقال افکار خود به دیگران از الفاظ استفاده میکنیم پس الزم است ارتباط الفاظ با 

  بشناسیم."خارج از ذهن" و "ذهن"
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 غیر از کتاب درسی)مثالهاي مهم سه حیطه : (

 رویا در سر دارم ( حیطه ذهنی)  .1

  رویا دو نقطه دارد (حیطه لفظ و زبان )                        .2

 رویا دوست و همکالسی من است (حیطه خارجی و  واقعی ) .3

 به سه مثال ذکر شده خوب دقت کنید توضیح مثال ها :  

  ما وجود دارد "فکر" و "ذهن" در رویامثال اول :  .1

  به عنوان یک اسم که دو نقطه دارد "لفظ و زبان" در رویامثال دوم :  .2

  وجود دارد "عالم خارج - واقعی" در رویامثال سوم :  .3

  کتاب)      12به تصویر روبرو نگاه کنید (صفحه

 

 آیا میتوانید سه حیطه را به خوبی تشخیص دهید ؟  

 جواب : بله حیطه زبان (لفظی) - حیطه ذهنی - حیطه عالم خارج (واقعی)

 آیا اگر در هر کدام از آنها خطایی ایجاد گردد در سایر موارد هم خطایی صورت می گیرد ؟ 

 جواب : بله



 : براي جلوگیري از خطاهاي ذهنی که در باال ارتباط آن ها را بررسی کردیم باید از قواعد منطقی نکته

 کمک بگیریم .

 در اینجا متوجه یک موضوع مهم دیگر می شویم : 

 الف) وظیفه منطق جلوگیري از خطاي اندیشه و ذهن است .

 ب) ذهن با دو حیطه زبان الفاظ و جهان خارج ارتباط دارد .

 

 نکات مهم درسی 

o . انتقال افکاربه دیگران از طریق الفاظ و زبان انجام می گیرد 

o . خطاي در الفاظ و معنا می تواند باعث خطا در اندیشیدن (تعریف و استدالل)شود 

o . توجه خاص به مبحث الفاظ در منطق 

o . علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست 
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  اشتراك لفظ یا مشترك لفظی 

 الفاظ و کلماتی که از لحاظ نوشتاري و گفتاري به هم شبیه هستند ولی از نظر معنا متفاوت می باشند.

 مثال : شیر ، سیر ، دوش ، پیچ ، نیش ، چین ، فرق ، شانه ، چنگ ، کوفته ، داد 

 حاال شما میتوانید با پیدا کردن کلمات شبیه به هم با الفاظ مشترك بیشتري آشنا شوید .

 براي فهمیدن مثالهاي باال به توضیح چند مثال توجه کنید :

 توضیح مثال (یک کلمه ولی داراي چند معنی) مثال ردیف

 شیر 1
  . شیر خوراکی                                              2. شیر حیوان درنده 1 

 . چین لباس، چین دامن 2.کشورچین 1  چین 2

 .فرق سر2. تفاوت داشتن 1 فرق 3

 .کوفته شدن ، خورد و خمیر شدن2.کوفته خوراکی(کوفته تبریزي) 1 کوفته 4

 .دادخواهی و عدالت2.داد از مصدر دادن 1 داد 5

 

 به دو دلیل باید الفاظ مشترك را خوب بشناسیم : 

 تا معناي تفاوت هر لفظی ، در جمالت را بفهمیم .1

 جلوگیري از مغالطه اشتراك لفظ  .2

  است .شکالت است  پس : اسم دوست من شیرین است ، شکالت شیرینمثال : اسم دوست من 

 میشود و یکی از "بروز مغالطه اشتراك لفظ"اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهري مشترك دارند باعث  

 شایع ترین انواع خطاهاي ذهنی است

 



  کتاب :14حل تمرینات صفحه 

 . زیر الفاظ مشترك خط بکشید و معانی مختلف آنها را بیان کنید ؟ 1

  فرهاد رفته باشدشیرینامشب صداي تیشه از بیستون نیامد           شاید به خواب  

 جواب : (خواب شیرین : خواب خوش) ، (شیرین : عشق فرهاد)

  غذا را خوشمزهم میکند ، پس : علی غذا را خوشمزه میکند .کاري است ، کاريعلی  

 جواب : (کاري : فعال و پر کار) ،  (کاري : نام نوعی ادویه)

 . معناي واژهاي زیر را مشخص کنید ؟2

  وارد بخش مراقبتهاي ویژه بشوید . جواب : (نمی توانی : اجازه ندارید) نمی توانیدشما  

  ماشین را داخل پارکینگ بیاوري .نمی توانیچون رانندگی بلد نیستی ،  

  جواب : (نمی توانی : مهارت نداري ، بلد نیستی) 

  این سنگ را بلند کنی . نمی توانیپیر شده اي و دیگر  

 جواب : (نمی توانی : قادر نیستی ، توانایی نداري)
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 نحوه داللت لفظ بر معنا در جمالت 

قبل از اینکه با این مبحث مهم آشنا شویم بهتر است بگوییم چرا باید داللتهاي لفظ و معنایشان در عبارات و 

 جمالت را یاد بگیریم براي اینکه :

 الف ) منظور آن جمله را به خوبی درك کنیم .

 ب ) الفاظ مشترك در عبارات و جمالت را به خوبی معنا کنیم .

ج) از هر گونه خطاي ذهنی در ارتباط با زبان و گفتار و نوشتار جلوگیري کنیم و مخصوصا جلوگیري 

 کردن از مغالطه توسل به معناي ظاهري که در بخش داللت ها صورت میگیرد .

 

 به مثالها توجه کنید: 

  در هر یک از جمله هاي زیر به چه معنایی به کار رفته است ؟ "خانه"لفظ 

   ام  را فروختم :  منظور کل خانه  (داللت مطابقی)       خانه 

 

  ام را رنگ زدم : منظور بخشی از خانه (داللت تضمنی)خانه

  ام را دزد زد : منظور اثاثیه منزل و اسباب وسایل (داللت التزامی)خانه

 



 توضیح مثال ها مثال ها تعریف انواع داللت لفظ بر معنا انواع داللت ها

 شیر خوراکی  شیر خوشمزه خوردم داللت لفظ بر کل معناي اصلی آن داللت مطابقی

 

 بخشی از پاکت پاره شده پاکت شیر پاره شده داللت لفظ بر بخشی و یا جزئی ازمعناي اصلی آن داللت تضمنی

داللت لفظ بر خارج ولی همراه با معناي اصلی آن  داللت التزامی

 بر الزمه یک شیء داللت میکند

 علی شجاع است   علی مانند شیر است

 صفتها جزءداللت التزامی هستند

 

 

  کتاب :15حل تمرینات صفحه 

 نوع داللت لفظ بر معنا را در عبارات زیرتعیین کنید؟ 

  را پاره کردي!  جواب : ( داللت تضمنی)کتابمتند ورق نزن ، 

   است.  جواب : (داللت التزامی) شیرفالنی 

                                                                                    را گم کردم.  جواب : (داللت مطابقی)کتابم 

   خراب شد.  جواب : ( داللت تضمنی)ماشینم 
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 مثال : به دوستم گفتم بیا با هم به پارك برویم ، با هم رفتیم .

 دوستم گفت : چه بازي کنیم ؟                              

 گفتم : هیچی !

 دوستم گفت : مگر نگفتی با هم به پارك برویم؟ 

 گفتم :  بله ولی ،  نگفته بودم بازي میکنم .

 

 شیوه نگارش کلمات

 انتقال معانی به دیگران به دو صورت انجام می گیرد: 

 الف) کتبی (نوشتاري) 

 ب) شفاهی (گفتاري)

  : اشتباه در نوشتن و نگارش میتواند خطاي ذهنی را به وجود بیاورد .نکته

 به کار بردن داللت مطابقی ، به جاي تضمنی و التزامی به خطایی منتهی می شود که آن را 

 می نامند "مغالطه توسل به معناي ظاهري"

 



 چه تغییري از نظر معنایی در جمالت ایجاد "ویرگول" تغییر جاي (کتاب دقت کنید 16به مثال صفحه 

 کرده است؟ )

 هوشنگ کاشف گنجینه پنهان شده است گنجینه پنهان شده ، توسط هوشنگ کشف شد

 هوشنگ پنهان کننده گنجینه است و دیگران کشف کردند گنجینه پنهان شده توسط هوشنگ ، کشف شد

 

 به دو دلیل نوشتن درست کلمات و استفاده ازحرکات کلمات و عالئم سجاوندي در عبارات مهم است:

 جلوگیري از به وجود آمدن مغالطه نگارشی کلمات  .1

 یاد گرفتن درست دیکته کلمات در عبارات  .2

 

 

کار ویراستاران ، بررسی صحت عالئم سجاوندي و در صورت نیاز حرکت گزاري برخی از کلمات و نیز اصالح 

 غلطهاي امالیی است .

 شیوه مغالطه نگارشی کلمات

 توضیح مثال مثال

 مسافرت فردا سفر تمام می شود

 ماه صفر فردا صفر تمام می شود

 فردي که خان است دیروز خان به روستا آمد

      سفره غذا (خوان)  دیروز بر سر خوان دوستم نشستم و غذا خوردم

    

رعایت نکردن دقیق عالئم سجاوندي و حرکات کلمات باعث پدید آمدن مغالطه نگارشی کلمات می 
 شوند و این خطا میتواند به جز عالئم سجاوندي و حرکات ناشی از دیکته کلمات باشد
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  کتاب :16حل تمرینات صفحه 

 با تغییر عالئم سجاوندي ، معانی مختلف جمالت زیر را مشخص کنید :

 به نظر علی احمدي دانشجوي خوبی است .  

 جواب : به نظر علی ، احمدي دانشجوي خوبی است 

 جواب : به نظر ، علی احمدي ، دانشجوي خوبی است

 یک کنفرانس علمی در مورد حفاري چاه هاي نفت در شهر بوشهر  بر گزار می شود . 

 جواب : یک کنفرانس علمی در مورد حفاري چاه هاي نفت در شهر بوشهر ، بر گزار می شود

 جواب : یک کنفرانس علمی در مورد حفاري چاه هاي نفت ، در شهر بوشهر ، بر گزار می شود

 معناي کلمات زیر را بنویسید: 

 ملک = فرمانروایی اَرز  = پول

 ملک = پادشاه عرض = فاصله ، پهنا

 ملک = دارایی و سرمایه اَرض = زمین

 

 ابهام در مرجع ضمیر

با یک سوال شروع می کنم چرا باید ابهام در مرجع ضمیر را به خوبی بشناسیم ؟ (قبل از پاسخ دادن به 

 "دوستم تا مادرش را دید لباسش را مرتب کرد"سوال به  این مثال خوب توجه کنید)            

 این عبارت دو پهلو و مبهم است ، زیرا ضمیر هم به مادر دوستم و هم مادر خودش بر می گردد.



 

 

 مغالطه ابهام در مرجع ضمیر

 توضیح مثال مثال

 . سر رستم2. سر اسب        1 رستم بر اسب نشست ، دستی بر سرش کشید و حرکت کرد.

 . به آهو 2. به پلنگ          1 پلنگ به دنبال آهو بود که شکارچی به طرف آن شلیک کرد.

 مغالطه ابهام در مرجع ضمیر به دو علت است :

 مرجع ضمیر به علت دو ضمیر داشتن نا مشخص است . .1

 جمالت و عبارات دو پهلو و مبهم می شوند . .2

 

  کتاب :18حل تمرینات صفحه 

 دو پهلو بودن عبارتهاي زیر را توضیح دهید:

فرمانرواي ظالمی یکی از مبارزان را دستگیر کرد و با او شرط کرد درصورتیکه به فالن شخصیت در  

مالءعام دشنام دهد ، او را آزاد خواهد کرد . مبارز در برابر مردم گفت : اي مردم ! فرمانروا از من 

 خواسته است که فالن شخصیت را لعنت کنم ، پس لعنت خدا بر او باد !

 . لعنت  بر شخصی که فرمانروا گفته است .2. لعنت بر فرمانروا       1جواب : 

 سارا کتابهاي احمد را به برادرش داد . 

 . برادر احمد 2. برادر سارا      1جواب : 

ابهام موجود در عباراتی که مرجع ضمیر آن مشخص نیست می تواند منشاء خطاي اندیشه گردد و آن را 

  می نامند."مغالطه ابهام در مرجع ضمیر"
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  کتاب :18حل فعالیت تکمیلی صفحه 

 . در عبارات زیر امکان پدید آمدن چه برداشت هاي متفاوتی وجود دارد توضیح دهید.1 

 برداشتها و توضیح مثال مثال عبارات

 . خانمی که فامیل او پزشکی است1 الف) خانم پزشکی دیروز به عیادت بیماران آمد

 . خانمی که کارش پزشکی است2

 "مغالطه اشتراك لفظ"

 . کتاب مال خودش1 ب) او گفت که این کتاب من است

 . کتاب مال گوینده مطلب2

 "مغالطه ابهام در مرجع ضمیر"

افزایش "ج) مردم در پاسخ سخنرانی که میگفت : 

 گفتند : "بودجه عمرانی دولت صحیح نیست

 "صحیح است ، صحیح است"

 . مردم1

 . سخنران2

 "مغالطه ابهام در مرجع ضمیر"

 . هنگامی که با او همراه شدي همه چیز از آن تو شد1 د) چون از او گشتی همه چیز از تو گشت

 . هنگامیکه از او روي بر گرداندي همه چیز به تو پشت خواهد کرد2

 "مغالطه"

ه) سعید همسایه اش را تکریم میکنداو فرد متدینی 

 است

 

 . سعید1

 . همسایه2

 "مغالطه ابهام در مرجع ضمیر "

 . عفو ، الزم نیست اعدامش کنید1 و) عفو الزم نیست  اعدامش کنید

 . عفو الزم نیست ، اعدامش کنید2

 "مغالطه شیوه نگارشی کلمات"



) کدامیک از اقسام جناس ، می تواند باعث مغالطه 1. الف ) با مراجعه به کتاب علوم و فنون ادبی (2 

 اشتراك لفظ شود ؟

 جواب :  جناس تام زیرا کلمه از نظر تلفظ و نوشتن یکی است  ولی از نظر معنا مختلف هستند

 ب) یک مثال از اشتراك لفظ در ادبیات ذکر کنید که باعث زیبایی کالم شده باشد 

 جواب : مانند ماه (ماه آسمان)  یا  ماه (ماه درسال) 

 یا بفرما به سرایم ، یا بفرما به سر ، آیم                   هدفم وصل تو باشد ،  چه توآیی ، چه من آیم  

 جواب : به سرایم در بیت اول: یعنی به خانه من                      به سر ، آیم در بیت اول : یعنی با سر آمدن

 ج)در کنایه و استعاره در ادبیات از داللت مطابقه استفاده میشود یا داللت التزامی ؟  

 جواب : داللت التزامی 

 

 . داللت الفاظ زیر را از میان مطابقه ، تضمن و التزام مشخص کنید:3 

  بخشی میکند .    جواب : داللت التزامی حاتمالف) او 

  را برد.     جواب : داللت مطابقی ماشینمب) دزد 

  را واکس زدم .    جواب : داللت تضمنی             کفشمج) 

  کردي.      جواب : داللت التزامی خرابم خانهد) 

 

 

https://drdars.ir/


 . نوع مغالطات زیر راتعیین کنید:4 

الف) چرا تمرینها را حل نمی کنی و نشسته اي  .کتاب داستان می خوانی ؟ چون دبیرمان گفت  

 بروید مطالعه کنید ، نگفت بروید تمرین حل کنید         

 جواب : مغالطه توسل به معناي ظاهري 

ب) سلمانی با تیغ دور سر فردي را اصالح میکرد که نا گهان تیغ پوست وي رابرید .فرد اعتراض  

 کرد که سرم را بریدي . سلمانی گفت : سر بریده که حرف نمی زند !      

     جواب : مغالطه توسل به معناي ظاهري 

 

 . نشان دهید چگونه با تغییر حرکات کلمات زیر معناي آنها تغییر میکند .5 

 کُشت کشت

 شُکر شکَر

 سم سم

 سحر سحر

 نَشُسته نشَسته

 نکته هاي پایانی

 توضیح مثال مثال انواع مغالطات
 بھار دوست من است مغالطھ اشتراک لفظ

 بھار فصل زیبایی است
 دوست من فصل زیبایی است

 بھار فصل بھار اسم

 
 وقتی معلم آمد ، بگو من نیستم مغالطھ توسل بھ معنای ظاھری

 (در حیاط مدرسھ بودن )
 من در کالس نیستم

 
 من در حیاط مدرسھ ھستم

 در دستم خار رفت مغالطھ شیوه نگارش کلمات
 او خیلی خوار شد

 خوار = ذلت و پست شدن خار = خار گیاه

 او گفت: برو دشمن مرا لعنت بگو مغالطھ ابھام در مرجع ضمیر
 گفتم : لعنت خدا بر او باد

 (لعنت بردشمن-لعنت بر دوستم)

 ضمیر نا مشخص
 لعنت بھ دوست

 ضمیر نا مشخص
 لعنت بھ دشمن



 نکات دیگر :

o  آنچه در ادبیات فارسی جناس تام می خوانیم ، همان اشتراك لفظ است 

 

o  است "رابطه تساوي"نسبت جناس تام با اشتراك لفظی  

 

o  اشتراك لفظ که منجر به مغالطه می شود وقتی جناس تام می گیریم که از نظر گفتاري و نوشتاري

 باشند .      مانند:      شیرین = مزه و طعم                عسل = ماده خوراکی " یکی "

                             شیرین = اسم دختر                 عسل = اسم دختر

 

o  یکی"اشتراك لفظ در جناس ناقص فقط از لحاظ نوشتاري ایجاد میگردد ولی از لحاظ گفتاري" 

 است که همان مغالطه نگارشی کلمات می گویند .    مانند :  علیم = دانا             الیم = دردناك 

 

o  : مغالطه نگارشی کلمات خود از چند عامل ایجاد می گردد 

 از نظر نگارش و کتبی اشتباه باشند مثل خار  و خوار - سفر و صفر

 ولی از نظر گفتاري یک جور تلفظ میگردند مثل علیم و الیم

 از نظر دیکته کلمات اشتباه باشند  مثل سفر و صفر

 از نظر حرکات اشتباه باشند که قبال بررسی شد مثل کشت و کُشت
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لطفاً دانش آموزان عزیز با توجھ بھ درسنامھ تھیھ شده و با مطالعھ دقیق کتاب درسی منطق بھ 
 سئواالت پایانی در این درسنامھ بھ درستی پاسخ دھید

  سئواالت پایانی درس دوم

 "سئواالت صحیح و غلط"

  تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است ؟

الف) وقتی که از روي دفترچه تلفن دو فامیل خود را با هم اشتباه بگیرید منجر به خطاي ذهنی خواهد شد 

 □       غ□ص

 ب) اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهري مشترك دارند باعث بروز مغالطه اشتراك لفظ می شود   

 □       غ□ص

 ج) علم منطق وابسته به زبا ن خاص  منطقیون است و ازنظر قواعد صرفی و نحوي ورود پیدا می کند 

 □       غ□ص

  داشت کتاب می خواند آرزو به حیطه زبان و لفظی اشاره داردآرزود) 

 □       غ□ ص

 "سئواالت تکمیلی"

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب در متن کتاب درسی آمده کامل کنید.

 ه) در عبارات پیراهنم پاره شد ،پیراهنم داللت  ................................. است.



 و) به تعبیر موالنا ....................................... دائم رهزن است .

 ز) معانی را میتوان به دو صورت ............... و...................... به دیگران منتقل کرد 

 "سئواالت تطبیقی و جور کردنی"

 ط) موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق داده و وصل کنید 

 . داللت تضمنی                                  الف) داللت کل لفظ برمعناي اصلی 1

 . داللت التزامی                                  ب) فردا صفر تمام میشود 2

 . داللت مطابقی                                  ج)کتابم پاره شد 3

 . مغالطه شیوه نگارش کلمات                 د) علی شیر است4

                                                         ه) او گفت این کتاب من است 

 "سئواالت پاسخ کوتاه"

  به پرسشها و سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .

 ي) در عبارات رویا در سر دارم کلمه رویا به کدام حیطه اشاره دارد؟ 

ك) وقتی در عبارت او و دوستش هفت سال اختالف داشتند را می گوییم چه نوع از مغالطه ایجاد شده 

 است؟

 ل) ویراستاران چه کسانی هستند و چه کاري انجام می دهند؟ 

 م) به لحاظ وجود رابطه میان حیطه ذهن و زبان چه مبحثی در منطق مطرح میکنند؟
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 " سئواالت تشریحی و کامل"

 به پرسشهاي زیر بطور کامل پاسخ دهید

 ن) مغالطه توسل به معناي ظاهري را تعریف کنید؟

 س) مغالطه ابهام در مرجع ضمیر چگونه ایجاد می گردد ؟

 ع) یک مثال بیاوریدکه مغالطه اشتراك لفظ نشان داده شود ؟

 ف) در این درس با چند نوع مغالطه آشنا شدید؟ نام ببرید ؟

 ز) مغالطه و یا سفسطه را تعریف کنید؟

 

 

 

 

  بندرعباس2                                                                             سر گروه فلسفه و منطق ناحیه 

                                                                                       طراح درسنامه : خدیجه فیض

                                                                                                1400-1399  



1 
 

 درس سوم

 نام  طراح: فاطمه ابراهیمی

 بنام خدا

شرونت اموزش  متوسطه وزارت اموزش و پرمعاو   

 دفتر اموزش متوسطه نظری

 دبیرخانه  راهبردی کشوری

 تولید شده در استان کرمان

 محتوای نوشتاری کتاب درسی منطق

1399-1400سال تحصیلی   

 اهداف یادگیری: 

 آشنایی با مفهوم و مصداق

با مفهوم کلی و جزئی واقسام آنها آشنایی  

گانه 4آشنایی با نسبت های   

 آشنایی با طبقه بندی مفاهیم

 انتظارات پس از مطالعه:

گانه مثال زده و آنها را از هم تشخیص دهد 4بتواند برای مفهوم،مصداق،مفهوم کلی،مفهوم جزئی و نسبت های   

 بتواند مفاهیم را به درستی طبقه بندی کند

 درس سوم درسنامه

 

 

 
 

 خارج و ذهن ارتباط درس این در. شدید آشنا زبان و ذهن ارتباط نحوة و مغالطه نوع چند با گذشته درس در

 :شود می بیان( مصداق و مفهوم)

 درخت کلمه از که معنایی به مثالً گویند مفهوم کنید می درک و فهمید می الفاظ و کلمات از که معنایی به 

 .شود می گفته درخت مفهوم کنید می درک و فهمید می

 هر و است ضلعی سه شکل مثلث، مفهوم مثالً گویند مصداق کند صدق آن بر مفهوم که چیزی آن به 

 صدق ها آن بر انسان مفهوم که علی و مریم یا. است مفهوم این مصداقِ شود، رسم خارج در که مثلثی

 .هستند انسان مصداق کند، می
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 گاهی و( فرضی یا ذهنی مصداق) است ذهن در اوقات گاهی مصداق اما است ذهن در همیشه مفهوم 

 در کوه های مصداق از برخی اما است ذهن در «کوه» مفهوم مثالً ،(واقعی مصداق) ذهن از خارج در اوقات

 (یاقوت کوه) هستند( ذهن در) فرضی آن های مصداق برخی و( دماوند کوه) هستند ذهن از خارج

 

 

 

o جزئی یا هستند کلی یا ها مفهوم. 

o باشد نداشته را مصداق یک از بیش بر انطباق قابلیت و باشد مشخص کامالً آن مصداق مفهومی، اگر 

 .است جزئی مفهومی( کرد فرض متعدد افراد آن برای نتوان)

o دارد متعددی اقسام جزئی مفهوم: 

 ها کتاب این -قلم آن: مانند است جزئی شود اشاره آن به که مفهومی هر -1

 -رود هلیل رودخانه -سعدی -سبالن کوه -ارس رود: مانند دارند داللت جزئی مفهوم بر خاص اسامی  -2

 فرزاد -باهنر شهید دانشگاه

o واقعی آن های مصداق خواه است، کلی مفهومی دارد، را مصداق یک از بیش بر انطباق قابلیت که مفهومی 

 افراد بتوان که است مفهومی کلی، مفهوم دیگر عبارت به. )فرضی و خیالی یا و باشند ذهن از خارج در و

 (کرد فرض آن برای متعددی

o مصادیق بلکه کنیم نمی توجه آن موجود و واقعی مصادیق به صرفاً مفهوم، یک بودن کلی تشخیص برای 

 .دهیم می قرار موردتوجه هم را آن خیالی و فرضی

o دارد متعددی اقسام کلی مفهوم: 

 «ماشین: »مانند فرضی های مصداق هم و دارد خارجی متعدد های مصداق هم که مفهومی -1

 است فرضی آن های مصداق بقیه و( المصداق واحد کلی) دارد خارجی مصداق یک فقط که مفهومی -2

 «پیامبر آخرین» -«خدا: »مانند

 ،«بالدار اسب: »مانند دارد خیالی یا فرضی های مصداق فقط و ندارد خارجی مصداق هیچ که مفهومی -3

 «خداوند برای شریک» ،«یاقوت کوه»

 

 

 

 

 

ی و مفهوم جزئیکلمفهوم   
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 نکاتی راجع به کلی و جزئی

o  را آن مصادیق تعداد بلکه کند نمی جزئی را آن شود اضافه کلی  مفهوم یک به کلی مفاهیم تعداد هر 

 مدرسه منطق معلم» ،«دخترانه مدرسه منطق معلم» ،«منطق معلم» ،«معلم» مفاهیم از مثالً کند می تر کم

 منطق معلم» مفهوم و مصداق بیشترین دارای دیگر مفاهیم به نسبت «معلم» مفهوم ،«دو ناحیه دخترانه

 .اند کلی مفهوم، دو هر اما است مصداق کمترین دارای «دو ناحیه دخترانه مدرسه

o از منظور اینجا در است کلی بازهم مفهوم، آن شود، اضافه جزئی مفهوم یک به کلی مفهوم یک اگر 

 دوستِ مریم، کتابِ مانند باشد؛ داشته الیه مضاف به تعلق نوعی مضاف یعنی است تعلقی اضافه اضافه،

 مصادیق است ممکن هم زیرا هستند کلی همگی ذکرشده مفاهیم. علی فرزندِ تنها من،ِ خواهر محمد،

 فرزند تنها» مورد در مثالً کرد فرض متعددی مصادیق برایشان توان می هم و باشند داشته خارجی متعدد

 دیگری فرزند صاحب مدتی از بعد و بدهد دست از را خود فرزند تنها علی که کرد فرض توان می «علی

 .کند صدق هم او بر «علی فرزند تنها» مفهوم که شود

o خیابانی منظور زیرا نیستند تعلقی اضافه نوع از ،«کرمان شهر» ،«حافظ خیابان» مانند هایی ترکیب 

 که شهری و حافظ نامش که خیابانی منظور بلکه نیست کرمان به متعلق شهری یا و حافظ به متعلق

 .باشند می جزئی و خاص اسم ذکرشده مفاهیم رو ازاین باشد می است، کرمان نامش

o آهو ضامن» و «انقالب کبیر رهبر» ،«ایران اسالمی جمهوری گذار بنیان» مانند تاریخی عناوین و القاب» 

 مگر آیند نمی شمار به جزئی و نیستند خاص اسم اما اند کاررفته به خاصی افراد برای تاریخ طول در گرچه

 اسم به و است( ع) پنجم امام لقب که «باقر» مثالً. )باشند شده تبدیل خاص اسم به موردی در که آن

 ،(است شده تبدیل ایشان خاص

o و «نفرند 20 ما مدرسه معلمان» ،«ها کتاب این: »مانند هستند جزئی مشخص های مجموعه... 

o و کتاب این بگوید فرد که این جای به مثالً زیرا کند نمی کلی را آن کلمه، انتهای در «ها» جمع ادات آوردن 

 .«ها کتاب این» گفته کتاب، این و کتاب این

o است معین و خاص مجموعه یک ما مدرسه معلمان ،«نفرند 20 ما مدرسه معلمان» گوییم می وقتی. 

o «جزئی مفهومی بر هستند خیالی های قهرمان و افراد خاص اسم که غیره و «رخش» ،«بتمن» ،«سیندرال 

 .دارند داللت

o (ع) علی ذوالفقار -رستم رخشِ: مانند است جزئی بازهم شود اضافه دیگری جزئی به جزئی مفهومی اگر 
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 و است زهرا و حسن حمید، زیادی افراد نام مثالً باوجوداینکه چرا که بیاید ذهن به سؤال این است ممکن: سؤال

 یک بر اسامی این از یک هر که شود می گفته اما داریم آزادی میدان نام به میدانی ایران شهرهای بیشتر در یا

 کند؟ می داللت جزئی مفهوم

 را خود اولیه معنای گیرند می قرار غیره و حیوانات ها، مکان افراد، خاصِ نام وقتی اسامی اوالً که است این پاسخ

 عمل اشاره اسم مانند یعنی گیرند می خود به را «معین شیء این یا فرد این» معنی صرفاً و دهند می دست از

 روی بر خاص اسم عنوان به وقتی ولی است شده گذاشته «بلندمرتبه» معنی برای اصل در علی لفظ مثالً کنند، می

 مثالً شود، می محسوب جزئی رو ازاین گیرد می خود به را «شخص آن» معنی فرد، هر برای شود می گذاشته افراد

 آن یعنی بلکه است آموز دانش ای بلندمرتبه انسان که نیست این منظور است آموز دانش علی شود می گفته وقتی

 رود، کار به( بلندمرتبه) معنی به یعنی صفت یک عنوان به علی لفظ هرگاه که درحالی است آموز دانش معین، فرد

 باشد می متعدد افراد بر انطباق قابل زیرا بود، خواهد کلی

 

 است گرفته صورت جداگانه نحو  به ها، مکان روی بر و افراد روی بر خاص اسامی(گذاشتن و دادن قرار)وضع ثانیاً

 شهرهای تمام در اگر یا و ندارد دیگری فرد فرزند نام بودن حسن به ربطی نفر، یک فرزند نام بودن حسن یعنی

 میدان هر برای زیرا است جزئی و خاص اسم آزادی میدان باشد، داشته وجود آزادی میدان نام به میدانی ایران

 .است گرفته صورت ای جداگانه وضع بار، هر در

 

 

 :دارند شهرت چهارگانه های نسبت به که شود می برقرار نسبت چهار هایشان، مصداق ازلحاظ کلی مفهوم دو بین

 مصداق کند صدق آن بر اول مفهوم که فردی هر یعنی دارند، مشترکی کامالً مصادیق کلی مفهوم دو: تساوی -1

 .برعکس و هست نیز دوم مفهوم

 صادق قضیه دو( است... ...  هر) قالب در ها آن بردن بکار و مفهوم دو کردن جابجا با توان می رابطه این در 

 :ساخت

 .است متر یک سانتی صد هر است، سانت صد متری یک هر     سانت صد و متر یک: مثال 

 

 است هم بر منطبق تساوی، در مصادیق های دایره

 

 

 

گانه 4نسبت های   
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 «دریا» و «کوه» مانند ندارند، مشترکی مصداق هیچ کلی مفهوم دو: تباین -2

 صادق قضیه دو ،(نیست... ...  هیچ) قالب در ها آن بردن بکار و مفهوم دو کردن جابجا با توان می رابطه این در 

 :ساخت

 .نیست کوه دریایی هیچ و نیست دریا کوهی هیچ               دریا و کوه: مثال 

 است متخارج تباین، در مصادیق های دایره

 

 

 مفهوم مصادیق تمام و است دیگری از تر بزرگ کلی، مفهوم دو از یکی مصادیق دایرة: مطلق خصوص و عموم -3

 .شود می شامل نیز را تر کوچک

 و( است... ...  بعضی) ،(است... ...  هر) قالب در ها آن بردن بکار و مفهوم دو کردن جابجا با توان می رابطه این در

 :ساخت صادق قضیه سه ،(نیست... ...  بعضی)

 .نیستند مثلث ها شکل بعضی و هستند مثلث ها شکل بعضی اما است، شکل مثلثی هر         مثلث و شکل: مثال

 مفهومی به و «عام» مفهوم( گیرد دربرمی بیشتری مصادیق) است تر بزرگ مصادیقش دایره که مفهومی به: نکته

 این گر بیان «مطلق» کلمه. گویند «خاص» مفهوم( گیرد دربرمی کمتری مصادیق) تر کوچک مصادیقش دایره که

 .است تر عام دیگر مفهوم از مفهوم یک فقط که است

 .است متداخل مطلق، خصوص و عموم در مصادیق های دایره

 

 

 

 

 

 بعضی و است مشترک هایشان مصداق بعضی مفهوم، دو حالت، این در: وجه من خصوص و عموم-4

 .نیست مشترک هایشان مصداق

... ...  بعضی) و( است... ...  بعضی) قالب در ها آن بردن بکار و مفهوم دو کردن جابجا با توان می رابطه این در 

 :ساخت صادق قضیه چهار ،(نیست

 بعضی. نیستند درسخوان دانشجوها بعضی و هستند درسخوان دانشجوها بعضی  درسخوان و دانشجو: مثال 

 .نیستند دانشجو ها درسخوان بعضی و هستند دانشجو ها درسخوان

 از دیگری به نسبت مفهوم، دو از یک هر که است این منظور و است «جهتی از» معنای به «وجه من: »نکته

 مصادیقی دیگر، مفهوم یعنی است خاص جهتی از و ندارد دیگر مفهوم که دارد مصادیقی یعنی است عام جهتی

 دریا کوه

 شکل

 مثلث
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 .ندارد مفهوم این که دارد

 .است متقاطع وجه، من خصوص و عموم در مصادیق های ایرهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چهارگانه های نسبت تشخیص برای دیگر راه یک

 نسبت) بودند درست دو هر اگر. کرد بازسازی «است الف ب هر و است ب الف هر» قالب در را مثالی هر توان می 

 تباین یا نسبت بودند غلط دو هر اگر و( مطلق خصوص و عموم نسبت) بود غلط یکی و درست یکی اگر ،(تساوی

 :مانند است وجه من خصوص و عموم یا

 مکان دارای و جسم( الف

 (است تساوی پس درست، دو هر) است جسم مکانی، دارای هر است، مکان دارای جسمی هر 

 درخت و چنار( ب

 درختان بعضی یعنی است درست دوم جمله و غلط اول جمله) است درخت چناری، هر است، چنار درختی، هر 

 (است مطلق خصوص و عموم پس است، درخت چناری هر اما نیستند چنار درختان بعضی هستند، چنار

 درخت و انسان( ج

 انسان درختی هیچ و درخت انسانی هیچ زیرا است غلط هردو) است انسان درختی هر و است درخت انسانی هر 

 (است تباین پس نیست،

 سبز و لباس( د

 بعضی یعنی دارد، وجود سبزرنگ لباس اما است غلط دو هر) است لباس سبزی هر و است سبز لباسی هر 

 پس نیستند لباس سبزها بعضی هستند، لباس سبزها بعضی نیستند، سبز ها لباس بعضی هستند، سبز ها لباس

 است وجه من خصوص و عموم

 

 

اموز شدان  درسخوان 

ز درسخوانامو شدان  
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 گانه در طبقه بندی مفاهیم:4برد نسبت های کار

o دارد کاربرد قضایا اقسام و تعریف بحث در ها آن میان رابطه و کلی مفاهیم.  

o مفاهیم بین است الزم. برسیم خاص مفهومی به تا کنیم می آغاز عام مفهوم از صحیح، بندی طبقه یک در 

 «تباین» نسبت طبقه یک اقسام بین و «مطلق خصوص و عموم» نسبت دیگر طبقه مفاهیم با طبقه هر

 .باشد برقرار

 

 طبقه بندی مفاهیم 

o سپس و بندی دسته منطقی طور به را ها آن توانیم می باشیم داشته باهم مرتبط مفاهیم تعدادی وقتی 

 :کنیم بندی طبقه را زیر مفاهیم خواهیم می کنیم فرض مثالً کنیم بندی طبقه

 سیرجانی -کرمانی-ایرانی -بغدادی -یزدی -کوفی -رفسنجانی -شیرازی -نجفی -عراقی – آسیایی

 :مثالً کنیم می مشخص را است مطلق خصوص و عموم ها آن بین نسبت که مفاهیمی نخست

 و ایرانی)-(کوفی و عراقی)-(بغدادی و عراقی)-(نجفی و عراقی)-(عراقی و آسیایی)-(ایرانی و آسیایی)

 غیره و( کرمانی و سیرجانی)-(شیرازی

 قرار تر عام مفهوم اقسام عنوان به یعنی ها بعدازآن را تر خاص مفاهیم و قبل را تر عام مفاهیم بعد، مرحله در

 .دهیم می

 

                      نجفی                                    

                                   بغدادی            عراقی                 

                 کوفی                           آسیایی  

  رفسنجانی          شیرازی                                        

                                کرمانی        ایرانی                  

 سیرجانی               یزدی                                      

o و نجفی مانند دارند تباین نسبت یکدیگر با طبقه یک مختلف اقسام کنید می مالحظه که طور همان 

 دارند مطلق خصوص و عموم رابطه دیگر طبقه به نسبت مفاهیم از طبقه هر و ایرانی و عراقی یا بغدادی

 .یزدی و ایرانی یا عراقی و آسیایی مانند
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 تفاوت کل و کلی

 کل و دارد قرار جزئی مقابل در کلی. نگیرید اشتباه یکدیگر با را «جزئی» و «جزء» ؛«کلی» و «کل» مفاهیم هرگز

:کنید توجه نکات این به دو این تفاوت فهم برای. جزء مقابل در  

  آید می پدید ها آن گیری شکل از پس و خود اجزاء اجتماع از کل-1

 جزئی با کلی رابطه اما گیرد، می شکل... و باطری صفحه، عقربه، شدن درست از پس و است کل یک ساعت مثالً

.نیست گونه این  

o 2-مصداق هیچ تواند می کلی ولی رود، می میان از اجزائش، رفتن بین از با و معناست بی جزء بدون کل 

 آن، مصادیق است ممکن یا و «جیوه دریای» کلی مفهوم مانند باشد، نداشته( ذهن از خارج) واقعی

«دایناسور» مفهوم مانند بروند بین از همه   

 مثل مطلق، خصوص و عموم نه و  است برقرار تباین نسبت اجزائش از یک هر با کل بین -3 -

«اتومبیل چرخ» و «اتومبیل»  

( نیست اتومبیل اتومبیلی، چرخ هیچ و نیست اتومبیل چرخ اتومبیلی، هیچ ) 

 محسوب جزء میز، پایه و است کل یک میز مثالً جزئی، هم و شوند لحاظ کلی هم توانند می جزء و لک -4

 .شود می

 شود گفته اگر اما است کلی درست، پاسخِ جزئی؟ یا هستند کلی میز پایه و میز مفاهیم شود پرسیده اگر حال

 محسوب جزء ،«میز پایه این» و کل یک «میز این» بازهم اما هستند جزئی مفاهیم این میز، پایه این یا میز این

 دشو می

 .................................................................................. پاسخ تمرین های کتاب درسی

 

 مدرس سو

 12تمرین ص 

 )به معنای محل شهادت( مشهد -پسر احمد -پسر -کتاب -سرو درخت -درخت-کعبه مولود -اوندخد   :کلی

)نام شهری در استان خراسان  مشهد -مریخ-پسرآن -کتاب این - السالم علیه علی ضرتح - اهلل جزئی: 

 رضوی(

 4۲ص  تمرین

 آسیایی                                                                                                      -آفریقایی

 عموم و خصوص من وجه() آسیایی-مسلمان

 عموم و خصوص مطلق() آسیایی-هندی
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  ساوی()ت ضلعی سهشکل -مثلث

 

 

 62 تکمیلی ص فعالیت

  ۱سؤال 

 ()اسم خاص نرگس، این کالس، سینا ابن، فارس خلیجمیدان آزادی، جبرئیل، خوشه پروین، جزئی: 

 )نوعی گل( نرگس خیابان، عدد،   کلی:

 2 سؤال

 نخست جزئی و حافظ دوم کلی است. حافظ( الف 

 .ماه( است اسم خاص یک) بهمن( و ةپدید) بهمن در هر دوموردکلی ب(

 .کلی است «مرقد امامزادگان»جزئی و  «نجف اشرف» (ج

  3 سؤال

 زوج-بر دو تقسیم قابلعدد  تساوی:

 متقاطع -موازیدایره،  -مثلث تباین:

 آموز دانش و شاعر - پرنده و سیاه :عموم و خصوص من وجه

                                                                      لاالضالع، شعر و غز متساویمثلث  و مثلث شکل، و مثلث :عموم و خصوص مطلق

                              4سؤال  

  پسر بچه  پیرمرد، مرد: شامل                          گیاه                      

 انسان                   موجودزنده         

 رزن و ...: شامل پیزن               حیوان                                

           اسب                                          

 

 آفریقایی             

 و ... کربالیی: عراقی         انسان            

 آسیایی                  

                                                                                و... ازیواه: وزستانیخ   ایرانی                               

       :  مشهدی و ...خراسانی                                          

تهرانی                                           
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 سوال با پاسخمونه ن

 

 دهید: به سؤاالت پاسخ مناسب 

 اشاره دارد؟« مصداق»و کدام گزینه به « مفهوم»( کدام گزینه به 1

 ب( این کتاب به زبان فرانسوی است.«         عدم و نیستی» لف( درک معنایا

 های چهارگانه اشاره دارد؟ یک از نسبت به کدام عبارات زیر( 2 

 عموم و خصوص من وجه                 -1                               .                          داق مشترک ندارندمفهوم مص الف( دو

 تباین-2                              دیگراست.                     فقط یک مفهوم عام تراز مفهوم (ب

 م و خصوص مطلقعمو -3              است.                         مشترکمصادیقشان  از فقط بعضی  دو مفهوم،( ج

 تساوی -4                                                                                                          

 کبوتر، حیوان، پروانه، خوار، وشتعقاب، گ خوار، دانه یک از مفاهیم پرنده، میان کدام ابتدا مشخص کنید (3

یک نسبت تباین برقرار است و سپس با کمک مفاهیم  مطلق و میان کدام نسبت عموم و خصوص حشره و کرکس

 بندی زیر را تکمیل کنید. ذکرشده، طبقه

                                 خوار                ................. دانه                                            

عقاب                       پرنده                                 

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

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

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

های چهارگانه وجود دارد؟ جاخالی را با توجه به همان نسبت تکمیل  ( بین مفاهیم زیر چه نسبتی از نسبت4

 نمائید.

 ...................() نسبتبعضی فلزات نقره هستند، ............................(    نام ........................، الف( نقره و فلز )

یک از  شده، کدام های داده بین پاسخ دهد و های چهارگانه را نشان می یک از نسبت های زیر، کدام دایره( 5

 های چهارگانه برقرار است؟ نسبت

 

 

«  ب»و  «فال»ج( نسبت بین                                         ............. ب(                                         ..........الف( 

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

 مثال بزنید:شده  برای موارد خواسته (6
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 هم مصادیق متعدد خارجی و هم مصادیق ذهنی دارد. ای که الف( مفهوم کلی

 .ی داردمصداق خارجفقط یک ای که  ب( مفهوم کلی

 ای که هیچ مصداقی در خارج ندارد. ج( مفهوم کلی

 نسب اربعه( وجود دارد؟) های چهارگانه تبمیان مفاهیم زیر چه نسبتی از نس( 7

 تعریف         ه( فکر و( د     تعریف و استدالل ج(  و تصور      علم( ب کلی و مفهوم جزئی      مفهوم( الف 

 های چهارگانه و تساوی   نسبت

ای روبرو ه برای هر یک از مفاهیم زیر حداقل دو مصداق بنویسید و سپس مشخص کنید که هر یک از دایره (8

 باشد؟ یک از مفاهیم ذکرشده می مربوط به مصادیق کدام

 

 (الزاویه قائم)-4(            الزاویه قائم  چهارضلعی)-3چهارضلعی(        )-2(      شکل)-1

                                               .....................    4 ................ شماره3 ................ شماره2 .............. شماره...1 شماره  

                                                                                                 

                                                                                                                                  

تعداد مصادیق  باشد یشترببگویید که هر چه محتوای مفهوم  ص مرتب کنید واخم به اعزیر را از  مفاهیم( 9

 ؟یا کمتر شود میبیشتر 

 «مدرسه ابتدایی»؛ «انه ناحیه یکدخترمدرسه ابتدایی » ؛«مدرسه» ؛«نهدخترامدرسه ابتدایی »

 جزئی است؟ یک کدامو  کلی زیر از مفاهیم یک کدام -10

 ،«السالم علیهعدالت امام علی «»عدالت» ،«قاره آسیا» ،«قاره» ،«ایرانی»، «میدان انقالب»-«حافظ خیابان»

 «بهترین دوست من»

 های چهارگانه برقرار است؟ ای از نسبت چه رابطه «چهارپا»و « شتر» مصادیق میان( 11

 مناسب دهید: ه، پاسخشد به سؤاالت طرح( آموز باهوش و مؤدبی است حسن دانش) با توجه به جمله (12

 بیابید.« مفهوم کلی»و یک « مفهوم جزئی»در عبارت فوق، یک  الف(

 باشد.« خصوص من وجه عموم و»در عبارت فوق مفاهیمی بیابید که نسبتشان -ب(

 کنید: بندی زیر را طبقهمفاهیم ( 13

 نستعلیق، هنر، فیلم  هنرهای تجسمی، فیلم کمدی، موسیقی، فیلم جنایی، خطاطی،

 جزئی هستند یا کلی؟ کلیو جزئی  مفاهیم که خودِبا مرور دوباره تعریف جزئی و کلی توضیح دهید ( 14

اند؟ اگر چنین نیست عبارات را  در جایگاه اصلی خود بکار رفته« مصداق»و « مفهوم»آیا در عبارات زیر ( 15

 تصحیح کنید:

 مفهومی برای لفظ کاغذ است. ،روداریدآن کاغذی که پیش ( الف
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 شاعر است. های مصداق سعدی یکی از ،«شاعر است سعدی» در قضیه( ب

های چهارگانه ممکن است برقرار باشد؟ های زیر چند مورد از نسبت به ازاء هر یک از عبارت( 16  

    هر الف ب است ب(                            یچ الف ب نیستالف( ه

مثال بزنید. آید؟ به دست می است، چند قضیه برقرار تباین ز نسبت دادن دو مفهومی که بینشان رابطه( ا17  

آید؟ مثال بزنید. قضیه به دست می است چند برقرار ( از نسبت دادن دو مفهومی که بینشان رابطه تساوی18  

مثال بزنید. سه قضیه است؟ ،های چهارگانه یک از نسبت ( حاصل کدام19  

آید؟ مثال بزنید. ه چهار قضیه به دست میهای چهارگانه است ک یک از نسبت کدام در( 20  

های چهارگانه مصادیق یک  یک از نسبت ها( مشخص نمایید در کدام دایره) ذکر مثال و ترسیم شکل با( 21

تر از دیگری است. مفهوم عام  

  جمالت را با ذکر دلیل مناسب کامل کنید: 

.............جزئی نیست زیرا...................... مفهومی« عدد یک( »22  

...........زیرا برقرار است« عموم و خصوص مطلق»( نسبت حجم و مکعب) ( بین دو مفهوم23  

ها را تکمیل کنید: جاخالی   

...................... گویند. کند به افراد یا اشیائی که مفهوم بر آن صدق می( 24  

....................... گویند. را داشته باشد فردمفهومی که فقط قابلیت انطباق بر یک ( 25  

..کند داللت میمفهومی .......................  بر بیاید، «آن»و « این»اسامی خاص و هر چه با ( 26  

نسبتشان ..................... است. ای باشد که مصداق مشترکی نداشته باشند، گونه دو مفهوم به ةاگر دایر( 27  

هایشان کامالً مشترک باشد، نسبتشان ................... است. ای باشد که مصداق گونه دو مفهوم به ةاگر دایر( 28  

تر از دیگری باشد و تمام مصادیق دیگری را در بربگیرد، نسبتشان  یکی از مفاهیم بزرگ ةاگر دایر( 29

 .......................... است.

مصادیق اشتراک داشته باشند، نسبتشان......................... ای باشد که در برخی  گونه مفهوم به دو ةاگر دایر( 30

 است.

بندی  میان مفاهیم مشابه و وجوه .............. میان مفاهیم غیرمشابه، مفاهیم را طبقه ( با توجه به وجوه .............31

کنیم. می  

کاربرد دارد.. در مبحث ................ و .......... دو مفهوم کلی(  رابطه میان 32  

 درستی یا نادرستی عبارات را مشخص کنید: 

 .مصداق خارجی ندارند برخی هیچو  باشند می مصداق خارجی یک دارای فقطکلی  مفاهیم برخی ( 33

 شود. های چهارگانه برقرار می ( میان مصادیق دو مفهوم جزئی نسبت34

 خصوص من وجه برقرار است. ( نسبت عموم واشتراک لفظمغالطه و مغالطه ) ( میان مصادیق دو مفهوم35
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 هیچ مصداق مشترکی ندارند.« نماز مسجد و» ( مفاهیمی مانند36

شود مفهوم کلی قابلیت صدق بر افراد متعدد را دارد، به این معناست که حتماً افرادی در  ( وقتی گفته می37

 خارج دارد.

 .ق برقرار استنسبت عموم و خصوص مطل« صندلی پایه» و «صندلی» بین (38

 .نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد« ایران» و« کشور»( بین یک مفهوم کلی و یک مفهوم جزئی مانند 39

 «موجود و موجود زنده» ( اقسام مختلف یک مفهوم نسبت به یکدیگر رابطه تباین دارند مانند40

 .یرمشترک استبعضی از مصادیقشان غ ای هستند که گونه به« گربه و وحشی» ( مفاهیم41

و گاهی اوقات بر افراد فرضی و « انسان» مفاهیم کلی قابلیت انطباق بر افراد واقعی دارد مانند ( گاهی اوقات42

 «شریک خدا» خارجی مانند

 

 

 سخ پا

 مصداق ب(مفهوم    الف(-1

 تباین الف(-2

 و خصوص مطلق   عموم (ب 

 عموم و خصوص من وجه ج( 

 خوار، حیوان و گوشت خوار، حیوان و حشره، حیوان و دانه حیوان و پرنده،) عموم و خصوص مطلق الف(-3

 (حیوان و کبوتر ،عقاب، حشره و پروانه خوار و گوشت

 ( حشره و پرنده ،خوار خوار و گوشت دانه کبوتر و پروانه، -)عقاب و کرکس تباین 

 خوار                کبوتر  دانه                         (ب 

 پرنده                            کرکس                            

 خوار        عقاب    حیوان                       گوشت

 حشره              پروانه                  

 عموم و خصوص مطلق(نسبت )بعضی فلزات نقره نیستند(  نام -ای فلز است هر نقره) -4

  تباین( ج     عموم و خصوص مطلق( ب       تباین( الف -5

 نسبت تباین و  نسبت عموم و خصوص مطلق،  تباین برقرار است( بین)

 سیاره ، صندلی،انسان( الف-6
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 السالم است. اولین امام شیعیان که مصداق واقعی آن حضرت علی علیه (ب

 یاقوت کوه( ج

 تباین   (جعموم و خصوص مطلق     ب(تباین       (الف -7

 1                                    خصوص مطلق عموم و ه(خصوص مطلق    عموم و د( 

 مربع و...( دایره، )مثلث،1شماره  -8

 22222           2                    غیره( ذوزنقه و لوزی، )مربع،2 شماره 

 3                                        )مربع و مستطیل(                        3 شماره 

 غیره( مستطیل و مربع، الزاویه، )مثلث قائم4 شماره 

 

 

 :از اند عبارت اخصبه اعم  ازترتیب مفاهیم  -9

 مدرسه ابتدایی دخترانه ناحیه یک < مدرسه ابتدایی دخترانه <مدرسه ابتدایی  < مدرسه

جزای مفهوم او هرچه  شود تر می کوچکدایره مصادیق  اجزای بیشتری داشته باشد،محتوای مفهوم  هر چه

 شود. می تر بزرگکمتری داشته باشد دایره مصادیق 

 مدرسه                                          

 یی    مدرسه ابتدا                  

 مدرسه ا بتدایی دخترانه           

                                                                                  مدرسه ابتدایی دخترانه ناحیه یک                                                                                                          

بهترین  -عدالت امام علی-عدالت-قاره -ایرانی) میدان انقالب و قاره آسیا(   کلی فظ،حاخیابان ) جزئی -10

 دوست من(

 خصوص مطلق عموم و -11

 بعضی چهارپایان شتر نیستند(. بعضی چهارپایان شتر هستند، )هر شتری چهارپا است،

 حسن() مفهوم جزئی الف( -12 

 باهوش( آموز دانش مؤدب، باهوش، آموز، دانش) مفهوم کلی 

 (آموز و مؤدب(، )باهوش و مؤدب دانش) آموز و باهوش(، )دانش ب(

 

 

 

 

           

    4 
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 کمدی                                                        -13

 موسیقی                      فیلم                            

 جنایی  هنر         هنرهای تجسمی                       

 خطاطی          نستعلیق                                            

اند زیرا مصادیق متعددی دارند. مثال برای مصادیق مفهوم  هر دو کلی« مفهوم کلی» و« مفهومِ جزئی»خودِ -14

 جزئی: ایران، سهیل، قله اورست

 مربع انسان، خانه، مثال برای مصادیق مفهوم کلی:

 .آن است ی دارد که آن کاغذ پیش رو،  مصداقکاغذ مفهوم ظ، لفنادرست (الف -15

 درست  ب(

بین  بین الف و ب تنها رابطه تباین برقرار است مثالً هیچ سنگی اسب نیست.) هیچ الف ب نیست الف(-16

 سنگ و اسب تباین برقرار است(

تر است  که الف کوچکبین الف و ب ممکن است رابطه تساوی و یا عموم و خصوص مطلقی ) الف ب است هر ب(

 برقرار باشد(.

تعریف و استدالل(. هیچ تعریفی استدالل نیست، هیچ استداللی ) قضیه، مانند نسبت بین دو مفهوم دو -17

 تعریف نیست.

 ضلعی(. مثلث و سه) آید مانند دست می دو قضیه به-18

 ضلعی مثلث است. ضلعی است، هر سه هر مثلثی سه   

شکل است، بعضی  شکل و بیضی(. هر بیضی) آید مانند: قضیه به دست می ق، سهدر عموم و خصوص مطل -19

 ها بیضی نیستند. ها بیضی هستند، بعضی شکل شکل

کاغذ و سفید(. بعضی سفیدها کاغذ ) آید ماند: در عموم و خصوص من وجه، چهار قضیه به دست می -20

 بعضی کاغذها سفید نیستند. هستند، بعضی سفیدها کاغذ نیستند، بعضی کاغذها سفید هستند،

 و گیالس(. مصادیق میوه از مصادیق گیالس بیشتر است. میوه) نسبت عموم و خصوص مطلق مانند -21

                                                        

 متعددی برای آن فرض نمود. افراد توان می -22

 آن مصادیق دیگری را نیز دربرمی گیرد. همه مصادیق مکعب را دربرمی گیرد و عالوه بر« حجم»مفهوم  -23

 مصداق-24

 مفهوم جزئی -25
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 جزئی -26

 تباین – 27

 تساوی-28

 خصوص مطلق عموم و-29

 خصوص من وجه عموم و-30

 افتراق اشتراک، -31

 تعریف و اقسام قضایا -32

 درست -33

 شود. می مفهوم کلی برقرار ها میان مصادیق دو بتنادرست، این نس -34

 خصوص مطلق عموم و نادرست،-35

 درست-36

 زیرا ممکن است مصداق خارجی نداشته باشد. نادرست، -37

نسبت  است و بین کل با اجزائش،« جزء» و پایه آن« کل»نادرست، تباین برقرار است چون صندلی یک -38

 تباین برقرار است.

 «کشور» شوند. های چهارگانه فقط بین دو مفهوم کلی برقرار می نسبت توجه به کتاب درسی نادرست؛ با -39

 جزئی است. «ایران» کلی و

 غیرزنده و موجود زنده موجود مانند نادرست، -40

هم مصادیق « وحشی»و « گربه» خصوص من وجه است و هر یک از مفاهیم نسبتشان عموم و درست، -41

 م مصادیق مشترک.مخصوص به خوددارند و ه

و هیچ مصداق  مفهومی خیالی است« شریک خدا» نادرست، کلمه خارجی باید از عبارت حذف شود زیرا -42

 واقعی در خارج از ذهن ندارد.
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 درسنامه درس چهارم  منطق

 پدرام فر

 دبیرستان حضرت خدیجه )س(

 

 

 استان ایالم شهرستان چرداول

 1399شهریور 
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 یک مفهوم بپرسیم؛به چند روش می توانیم به این پرسش پاسخ دهیم.« چیستی»هرگاه ما در مورد 
  

 

 

  

 

 اقسام و شرایط تعریف

 چرا بحث تعریف اهمیت دارد؟

 : برای فهم اصطالحات تخصصی نیاز داریم که در آن علم تعریف شونددر علوم

چرا که بسیاری از اختالفات در مشخص نبودن مفاهیم  و : در بحث و گفتگوی میان افراد

 نداشتن تعریف دقیق از آن هاست.پس به تعریف مشترک نیاز داریم.

 ذهنی و مغالطات دور می کند.: یادگیری تعریف و قواعد آن، ما را از خطاهای در زندگی

:  معنای آن مفهوم مجهول را می توانیم مطالعه کنیم.هرگاه به کمک مراجعه به کتاب لغت روش اول

 می گوییم. «تعریف لغوی»معانی لغوی یک مفهوم را تعریف کنیم به آن  

  چند نکته:

نحوه شکل »و یا « مترادف های آن» یا« معنای لغوی یک مفهوم» در تعریف لغوی، -1

 بیان می شود.« گیری لغوی آن

 در تعریف لغوی،از لغات و اصطالحات مترادف و آشنا برای شنونده استفاده می شود. -2

 است. تعریف لفظینام دیگر تعریف لغوی:  -3

 نمونه:

 طشت بزرگ ، نوعی کاسه مسی ، پیاله و..طاس چیست: در لغت 
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 : در این روش نمونه خارجی و مصداق را نشان می دهیم.تعریف از طریق ذکر مصادیق روش دوم 

 نکته:

 در این تعریف از نمونه ها یا تصاویری از مصادیق مفهوم مورد نظر استفاده می کنیم. 

است که بتوان به نحوی مصادیق آن مفهوم را به این تعریف در ارتباط با واژگانی مناسب 

 افراد معرفی کرد.

 این تعریف برای مفاهیم انتزاعی به کار نمی رود.

 است. تعریف به مثالنام دیگر  تعریف  از طریق ذکر مصادیق: 

 

                         نمونه: طاس

 روش سوم

شروع می کنیم و « عام»ابتدا تعریف را با مفهوم  خاص( :تعریف مفهومی)تعریف به مفاهیم عام و 

 را به کار می گیریم.« خاص»سپس مفهوم 

 مثلت:    شکل         سه ضلعی           

 
 خاص عام

برای شنونده است در : از آنجا که هدف از تعریف کردن،شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول با یکدیگر ترکیب  انواع تعریف

 بیشتر موارد ارائه مجموعه ای از چند نوع مختلف از تعریف، به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند.

 نمونه: انتشارات: جمع انتشار و نشر ، سازمانی است که فرآیند تولید کتاب را برعهده دارد. مانند انتشارات مشاوران،سمت و...

 
 ذکرمصادیق مفهومی لغوی
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 :اقسام تعریف  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 لغوی )لفظی(

 ذکر مصادیق

 مفهومی

 : اقسام تعریف های زیر را مشخص کنید.   33تمرین:

 بیماری های ویروسی: ذکر مصادیق                  نبی: ذکر مصادیق            نبی: مفهومی          لغوی    نبی:

       لغوی          مسجد: مفهومی          خانه: ذکر مصادیق        خفاش: مفهومی       انسان: مفهومی د:سوبسی

 تعریف صحیحشرایط 

از واژه های آشنا برای شنونده استفاده کنیم تا واضح و : بودنواضح 

است .از واژه هایی که درک آنها برای شنونده دشوارتر قابل فهم باشد

 استفاده نکنیم.و از مفاهیم روشن و شناخته تر استفاده کنیم.

 قله: چکاد       یم: قماقم :نمونه

: تعریف باید تمامی مصادیق آن مفهوم را در بر گیرد.و به بودنجامع 

 شد.عبارتی جامع  افراد با

مثلث شکلی که دارای سه ضلع مساوی است شامل برخی مثلث  نمونه:

 مانند مثلث قائم الزاویه نمی شود

: تعریف باید تنها بر مصادیق آن مفهوم صدق کند و بر بودنمانع 

 به عبارتی  مانع اغیار باشد.مصادیق مفاهیم دیگر صدق نکند. و 

تعریف آیینه به شی که نور را منعکس می کند درست نیست زیرا نمونه:

 مل می شود.تنها بر آیینه صدق نمی کند و سایر اشیا صیقلی رو شا

مانند زمان: امری که با  تعریف یک چیز با استفاده از خودش :نبودندوری 

 ساعت که همان ابزار اندازه گیری زمان است سنجیده می شود.
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 انتشارات مشاوران  منطق دهممجموعه کتابهای هدف دارمنابع:

 برای جامع بودن و مانع نبودن تشخیصی روش 

 انار    شیرین     مفهوم 

    )جامع نیست(خیر                    )جامع است(هستند.                       بله    شیرین   اول:   آیا  همه ی  انارها سوال 

 ی جامع نیستاول برای دریافت جامع بودن مطرح می شود.که جواب بله شد یعنی جامع است جواب خیر شد یعنسوال 

   ) مانع نیست(خیر                      )مانع است(  وه شیرین است.                              بله دوم: آیا فقط انار  میسوال 

   دوم برای مانع بودن مطرح می شود. که جواب بله شد یعنی مانع است و جواب خیر شد یعنی مانع نیست.سوال 

 36ص تمرین 

 مانع نیست                                                                                                     : حیوان راست قامت:     انسان 

 دوری است                        امری است که با ساعت که همان ابزار اندازه گیری است سنجیده می شود:   زمان:

 نیستجامع                                                                                                     حیوانی که پرواز می کند.  نده:پر

 واضح نیست                                                                                                      سکه طالیی آسمان     خورشید:

 واضح نیست                                                                                                                              قماقم            یم:
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  به نام خدا                                                                

  درس پنجم: اقسام استدالل استقرايي                                           

                                 

                                    آشنايي با استدالل استقرايي و انواع آن                                    

  

را تعريف كند، تفاوتش با استدالل                                               استدالل استقراييآموز در پايان اين درس بتواند رود دانشانتظار مي
بتواند توضيح دهد چرا يك استدالل  تشخيص دهد. در مصاديق انواع استدالل استقرايي را ا بيان كند.قياسي ر

  استقرايي اشتباه است.

  

  محتواي درس: .1

  
  

  

  

  

استدالل
مجموعه دو يا چند قضيه كه اگر مجموعشان را صادق 

.فرض كنيم نتيجه نيز صادق است

استقرايی

.بر اساس مقدمات، نتيجه محتمالً درست است

قياسی
بر اساس مقدمات، نتيجه ضرورتا درست 

.است

 آشنايی با  استدالل استقرايی و انواع آن



https://drdars.ir/


1 
 

 درس سوم

 نام  طراح: فاطمه ابراهیمی

 بنام خدا

شرونت اموزش  متوسطه وزارت اموزش و پرمعاو   

 دفتر اموزش متوسطه نظری

 دبیرخانه  راهبردی کشوری

 تولید شده در استان کرمان

 محتوای نوشتاری کتاب درسی منطق

1399-1400سال تحصیلی   

 اهداف یادگیری: 

 آشنایی با مفهوم و مصداق

با مفهوم کلی و جزئی واقسام آنها آشنایی  

گانه 4آشنایی با نسبت های   

 آشنایی با طبقه بندی مفاهیم

 انتظارات پس از مطالعه:

گانه مثال زده و آنها را از هم تشخیص دهد 4بتواند برای مفهوم،مصداق،مفهوم کلی،مفهوم جزئی و نسبت های   

 بتواند مفاهیم را به درستی طبقه بندی کند

 درس سوم درسنامه

 

 

 
 

 خارج و ذهن ارتباط درس این در. شدید آشنا زبان و ذهن ارتباط نحوة و مغالطه نوع چند با گذشته درس در

 :شود می بیان( مصداق و مفهوم)

 درخت کلمه از که معنایی به مثالً گویند مفهوم کنید می درک و فهمید می الفاظ و کلمات از که معنایی به 

 .شود می گفته درخت مفهوم کنید می درک و فهمید می

 هر و است ضلعی سه شکل مثلث، مفهوم مثالً گویند مصداق کند صدق آن بر مفهوم که چیزی آن به 

 صدق ها آن بر انسان مفهوم که علی و مریم یا. است مفهوم این مصداقِ شود، رسم خارج در که مثلثی

 .هستند انسان مصداق کند، می
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 گاهی و( فرضی یا ذهنی مصداق) است ذهن در اوقات گاهی مصداق اما است ذهن در همیشه مفهوم 

 در کوه های مصداق از برخی اما است ذهن در «کوه» مفهوم مثالً ،(واقعی مصداق) ذهن از خارج در اوقات

 (یاقوت کوه) هستند( ذهن در) فرضی آن های مصداق برخی و( دماوند کوه) هستند ذهن از خارج

 

 

 

o جزئی یا هستند کلی یا ها مفهوم. 

o باشد نداشته را مصداق یک از بیش بر انطباق قابلیت و باشد مشخص کامالً آن مصداق مفهومی، اگر 

 .است جزئی مفهومی( کرد فرض متعدد افراد آن برای نتوان)

o دارد متعددی اقسام جزئی مفهوم: 

 ها کتاب این -قلم آن: مانند است جزئی شود اشاره آن به که مفهومی هر -1

 -رود هلیل رودخانه -سعدی -سبالن کوه -ارس رود: مانند دارند داللت جزئی مفهوم بر خاص اسامی  -2

 فرزاد -باهنر شهید دانشگاه

o واقعی آن های مصداق خواه است، کلی مفهومی دارد، را مصداق یک از بیش بر انطباق قابلیت که مفهومی 

 افراد بتوان که است مفهومی کلی، مفهوم دیگر عبارت به. )فرضی و خیالی یا و باشند ذهن از خارج در و

 (کرد فرض آن برای متعددی

o مصادیق بلکه کنیم نمی توجه آن موجود و واقعی مصادیق به صرفاً مفهوم، یک بودن کلی تشخیص برای 

 .دهیم می قرار موردتوجه هم را آن خیالی و فرضی

o دارد متعددی اقسام کلی مفهوم: 

 «ماشین: »مانند فرضی های مصداق هم و دارد خارجی متعدد های مصداق هم که مفهومی -1

 است فرضی آن های مصداق بقیه و( المصداق واحد کلی) دارد خارجی مصداق یک فقط که مفهومی -2

 «پیامبر آخرین» -«خدا: »مانند

 ،«بالدار اسب: »مانند دارد خیالی یا فرضی های مصداق فقط و ندارد خارجی مصداق هیچ که مفهومی -3

 «خداوند برای شریک» ،«یاقوت کوه»

 

 

 

 

 

ی و مفهوم جزئیکلمفهوم   

https://drdars.ir/


3 
 

 نکاتی راجع به کلی و جزئی

o  را آن مصادیق تعداد بلکه کند نمی جزئی را آن شود اضافه کلی  مفهوم یک به کلی مفاهیم تعداد هر 

 مدرسه منطق معلم» ،«دخترانه مدرسه منطق معلم» ،«منطق معلم» ،«معلم» مفاهیم از مثالً کند می تر کم

 منطق معلم» مفهوم و مصداق بیشترین دارای دیگر مفاهیم به نسبت «معلم» مفهوم ،«دو ناحیه دخترانه

 .اند کلی مفهوم، دو هر اما است مصداق کمترین دارای «دو ناحیه دخترانه مدرسه

o از منظور اینجا در است کلی بازهم مفهوم، آن شود، اضافه جزئی مفهوم یک به کلی مفهوم یک اگر 

 دوستِ مریم، کتابِ مانند باشد؛ داشته الیه مضاف به تعلق نوعی مضاف یعنی است تعلقی اضافه اضافه،

 مصادیق است ممکن هم زیرا هستند کلی همگی ذکرشده مفاهیم. علی فرزندِ تنها من،ِ خواهر محمد،

 فرزند تنها» مورد در مثالً کرد فرض متعددی مصادیق برایشان توان می هم و باشند داشته خارجی متعدد

 دیگری فرزند صاحب مدتی از بعد و بدهد دست از را خود فرزند تنها علی که کرد فرض توان می «علی

 .کند صدق هم او بر «علی فرزند تنها» مفهوم که شود

o خیابانی منظور زیرا نیستند تعلقی اضافه نوع از ،«کرمان شهر» ،«حافظ خیابان» مانند هایی ترکیب 

 که شهری و حافظ نامش که خیابانی منظور بلکه نیست کرمان به متعلق شهری یا و حافظ به متعلق

 .باشند می جزئی و خاص اسم ذکرشده مفاهیم رو ازاین باشد می است، کرمان نامش

o آهو ضامن» و «انقالب کبیر رهبر» ،«ایران اسالمی جمهوری گذار بنیان» مانند تاریخی عناوین و القاب» 

 مگر آیند نمی شمار به جزئی و نیستند خاص اسم اما اند کاررفته به خاصی افراد برای تاریخ طول در گرچه

 اسم به و است( ع) پنجم امام لقب که «باقر» مثالً. )باشند شده تبدیل خاص اسم به موردی در که آن

 ،(است شده تبدیل ایشان خاص

o و «نفرند 20 ما مدرسه معلمان» ،«ها کتاب این: »مانند هستند جزئی مشخص های مجموعه... 

o و کتاب این بگوید فرد که این جای به مثالً زیرا کند نمی کلی را آن کلمه، انتهای در «ها» جمع ادات آوردن 

 .«ها کتاب این» گفته کتاب، این و کتاب این

o است معین و خاص مجموعه یک ما مدرسه معلمان ،«نفرند 20 ما مدرسه معلمان» گوییم می وقتی. 

o «جزئی مفهومی بر هستند خیالی های قهرمان و افراد خاص اسم که غیره و «رخش» ،«بتمن» ،«سیندرال 

 .دارند داللت

o (ع) علی ذوالفقار -رستم رخشِ: مانند است جزئی بازهم شود اضافه دیگری جزئی به جزئی مفهومی اگر 

 

 

 

 



4 
 

 

 و است زهرا و حسن حمید، زیادی افراد نام مثالً باوجوداینکه چرا که بیاید ذهن به سؤال این است ممکن: سؤال

 یک بر اسامی این از یک هر که شود می گفته اما داریم آزادی میدان نام به میدانی ایران شهرهای بیشتر در یا

 کند؟ می داللت جزئی مفهوم

 را خود اولیه معنای گیرند می قرار غیره و حیوانات ها، مکان افراد، خاصِ نام وقتی اسامی اوالً که است این پاسخ

 عمل اشاره اسم مانند یعنی گیرند می خود به را «معین شیء این یا فرد این» معنی صرفاً و دهند می دست از

 روی بر خاص اسم عنوان به وقتی ولی است شده گذاشته «بلندمرتبه» معنی برای اصل در علی لفظ مثالً کنند، می

 مثالً شود، می محسوب جزئی رو ازاین گیرد می خود به را «شخص آن» معنی فرد، هر برای شود می گذاشته افراد

 آن یعنی بلکه است آموز دانش ای بلندمرتبه انسان که نیست این منظور است آموز دانش علی شود می گفته وقتی

 رود، کار به( بلندمرتبه) معنی به یعنی صفت یک عنوان به علی لفظ هرگاه که درحالی است آموز دانش معین، فرد

 باشد می متعدد افراد بر انطباق قابل زیرا بود، خواهد کلی

 

 است گرفته صورت جداگانه نحو  به ها، مکان روی بر و افراد روی بر خاص اسامی(گذاشتن و دادن قرار)وضع ثانیاً

 شهرهای تمام در اگر یا و ندارد دیگری فرد فرزند نام بودن حسن به ربطی نفر، یک فرزند نام بودن حسن یعنی

 میدان هر برای زیرا است جزئی و خاص اسم آزادی میدان باشد، داشته وجود آزادی میدان نام به میدانی ایران

 .است گرفته صورت ای جداگانه وضع بار، هر در

 

 

 :دارند شهرت چهارگانه های نسبت به که شود می برقرار نسبت چهار هایشان، مصداق ازلحاظ کلی مفهوم دو بین

 مصداق کند صدق آن بر اول مفهوم که فردی هر یعنی دارند، مشترکی کامالً مصادیق کلی مفهوم دو: تساوی -1

 .برعکس و هست نیز دوم مفهوم

 صادق قضیه دو( است... ...  هر) قالب در ها آن بردن بکار و مفهوم دو کردن جابجا با توان می رابطه این در 

 :ساخت

 .است متر یک سانتی صد هر است، سانت صد متری یک هر     سانت صد و متر یک: مثال 

 

 است هم بر منطبق تساوی، در مصادیق های دایره

 

 

 

گانه 4نسبت های   
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 «دریا» و «کوه» مانند ندارند، مشترکی مصداق هیچ کلی مفهوم دو: تباین -2

 صادق قضیه دو ،(نیست... ...  هیچ) قالب در ها آن بردن بکار و مفهوم دو کردن جابجا با توان می رابطه این در 

 :ساخت

 .نیست کوه دریایی هیچ و نیست دریا کوهی هیچ               دریا و کوه: مثال 

 است متخارج تباین، در مصادیق های دایره

 

 

 مفهوم مصادیق تمام و است دیگری از تر بزرگ کلی، مفهوم دو از یکی مصادیق دایرة: مطلق خصوص و عموم -3

 .شود می شامل نیز را تر کوچک

 و( است... ...  بعضی) ،(است... ...  هر) قالب در ها آن بردن بکار و مفهوم دو کردن جابجا با توان می رابطه این در

 :ساخت صادق قضیه سه ،(نیست... ...  بعضی)

 .نیستند مثلث ها شکل بعضی و هستند مثلث ها شکل بعضی اما است، شکل مثلثی هر         مثلث و شکل: مثال

 مفهومی به و «عام» مفهوم( گیرد دربرمی بیشتری مصادیق) است تر بزرگ مصادیقش دایره که مفهومی به: نکته

 این گر بیان «مطلق» کلمه. گویند «خاص» مفهوم( گیرد دربرمی کمتری مصادیق) تر کوچک مصادیقش دایره که

 .است تر عام دیگر مفهوم از مفهوم یک فقط که است

 .است متداخل مطلق، خصوص و عموم در مصادیق های دایره

 

 

 

 

 

 بعضی و است مشترک هایشان مصداق بعضی مفهوم، دو حالت، این در: وجه من خصوص و عموم-4

 .نیست مشترک هایشان مصداق

... ...  بعضی) و( است... ...  بعضی) قالب در ها آن بردن بکار و مفهوم دو کردن جابجا با توان می رابطه این در 

 :ساخت صادق قضیه چهار ،(نیست

 بعضی. نیستند درسخوان دانشجوها بعضی و هستند درسخوان دانشجوها بعضی  درسخوان و دانشجو: مثال 

 .نیستند دانشجو ها درسخوان بعضی و هستند دانشجو ها درسخوان

 از دیگری به نسبت مفهوم، دو از یک هر که است این منظور و است «جهتی از» معنای به «وجه من: »نکته

 مصادیقی دیگر، مفهوم یعنی است خاص جهتی از و ندارد دیگر مفهوم که دارد مصادیقی یعنی است عام جهتی

 دریا کوه

 شکل

 مثلث
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 .ندارد مفهوم این که دارد

 .است متقاطع وجه، من خصوص و عموم در مصادیق های ایرهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چهارگانه های نسبت تشخیص برای دیگر راه یک

 نسبت) بودند درست دو هر اگر. کرد بازسازی «است الف ب هر و است ب الف هر» قالب در را مثالی هر توان می 

 تباین یا نسبت بودند غلط دو هر اگر و( مطلق خصوص و عموم نسبت) بود غلط یکی و درست یکی اگر ،(تساوی

 :مانند است وجه من خصوص و عموم یا

 مکان دارای و جسم( الف

 (است تساوی پس درست، دو هر) است جسم مکانی، دارای هر است، مکان دارای جسمی هر 

 درخت و چنار( ب

 درختان بعضی یعنی است درست دوم جمله و غلط اول جمله) است درخت چناری، هر است، چنار درختی، هر 

 (است مطلق خصوص و عموم پس است، درخت چناری هر اما نیستند چنار درختان بعضی هستند، چنار

 درخت و انسان( ج

 انسان درختی هیچ و درخت انسانی هیچ زیرا است غلط هردو) است انسان درختی هر و است درخت انسانی هر 

 (است تباین پس نیست،

 سبز و لباس( د

 بعضی یعنی دارد، وجود سبزرنگ لباس اما است غلط دو هر) است لباس سبزی هر و است سبز لباسی هر 

 پس نیستند لباس سبزها بعضی هستند، لباس سبزها بعضی نیستند، سبز ها لباس بعضی هستند، سبز ها لباس

 است وجه من خصوص و عموم

 

 

اموز شدان  درسخوان 

ز درسخوانامو شدان  
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 گانه در طبقه بندی مفاهیم:4برد نسبت های کار

o دارد کاربرد قضایا اقسام و تعریف بحث در ها آن میان رابطه و کلی مفاهیم.  

o مفاهیم بین است الزم. برسیم خاص مفهومی به تا کنیم می آغاز عام مفهوم از صحیح، بندی طبقه یک در 

 «تباین» نسبت طبقه یک اقسام بین و «مطلق خصوص و عموم» نسبت دیگر طبقه مفاهیم با طبقه هر

 .باشد برقرار

 

 طبقه بندی مفاهیم 

o سپس و بندی دسته منطقی طور به را ها آن توانیم می باشیم داشته باهم مرتبط مفاهیم تعدادی وقتی 

 :کنیم بندی طبقه را زیر مفاهیم خواهیم می کنیم فرض مثالً کنیم بندی طبقه

 سیرجانی -کرمانی-ایرانی -بغدادی -یزدی -کوفی -رفسنجانی -شیرازی -نجفی -عراقی – آسیایی

 :مثالً کنیم می مشخص را است مطلق خصوص و عموم ها آن بین نسبت که مفاهیمی نخست

 و ایرانی)-(کوفی و عراقی)-(بغدادی و عراقی)-(نجفی و عراقی)-(عراقی و آسیایی)-(ایرانی و آسیایی)

 غیره و( کرمانی و سیرجانی)-(شیرازی

 قرار تر عام مفهوم اقسام عنوان به یعنی ها بعدازآن را تر خاص مفاهیم و قبل را تر عام مفاهیم بعد، مرحله در

 .دهیم می

 

                      نجفی                                    

                                   بغدادی            عراقی                 

                 کوفی                           آسیایی  

  رفسنجانی          شیرازی                                        

                                کرمانی        ایرانی                  

 سیرجانی               یزدی                                      

o و نجفی مانند دارند تباین نسبت یکدیگر با طبقه یک مختلف اقسام کنید می مالحظه که طور همان 

 دارند مطلق خصوص و عموم رابطه دیگر طبقه به نسبت مفاهیم از طبقه هر و ایرانی و عراقی یا بغدادی

 .یزدی و ایرانی یا عراقی و آسیایی مانند
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 تفاوت کل و کلی

 کل و دارد قرار جزئی مقابل در کلی. نگیرید اشتباه یکدیگر با را «جزئی» و «جزء» ؛«کلی» و «کل» مفاهیم هرگز

:کنید توجه نکات این به دو این تفاوت فهم برای. جزء مقابل در  

  آید می پدید ها آن گیری شکل از پس و خود اجزاء اجتماع از کل-1

 جزئی با کلی رابطه اما گیرد، می شکل... و باطری صفحه، عقربه، شدن درست از پس و است کل یک ساعت مثالً

.نیست گونه این  

o 2-مصداق هیچ تواند می کلی ولی رود، می میان از اجزائش، رفتن بین از با و معناست بی جزء بدون کل 

 آن، مصادیق است ممکن یا و «جیوه دریای» کلی مفهوم مانند باشد، نداشته( ذهن از خارج) واقعی

«دایناسور» مفهوم مانند بروند بین از همه   

 مثل مطلق، خصوص و عموم نه و  است برقرار تباین نسبت اجزائش از یک هر با کل بین -3 -

«اتومبیل چرخ» و «اتومبیل»  

( نیست اتومبیل اتومبیلی، چرخ هیچ و نیست اتومبیل چرخ اتومبیلی، هیچ ) 

 محسوب جزء میز، پایه و است کل یک میز مثالً جزئی، هم و شوند لحاظ کلی هم توانند می جزء و لک -4

 .شود می

 شود گفته اگر اما است کلی درست، پاسخِ جزئی؟ یا هستند کلی میز پایه و میز مفاهیم شود پرسیده اگر حال

 محسوب جزء ،«میز پایه این» و کل یک «میز این» بازهم اما هستند جزئی مفاهیم این میز، پایه این یا میز این

 دشو می

 .................................................................................. پاسخ تمرین های کتاب درسی

 

 مدرس سو

 12تمرین ص 

 )به معنای محل شهادت( مشهد -پسر احمد -پسر -کتاب -سرو درخت -درخت-کعبه مولود -اوندخد   :کلی

)نام شهری در استان خراسان  مشهد -مریخ-پسرآن -کتاب این - السالم علیه علی ضرتح - اهلل جزئی: 

 رضوی(

 4۲ص  تمرین

 آسیایی                                                                                                      -آفریقایی

 عموم و خصوص من وجه() آسیایی-مسلمان

 عموم و خصوص مطلق() آسیایی-هندی

https://drdars.ir/


9 
 

  ساوی()ت ضلعی سهشکل -مثلث

 

 

 62 تکمیلی ص فعالیت

  ۱سؤال 

 ()اسم خاص نرگس، این کالس، سینا ابن، فارس خلیجمیدان آزادی، جبرئیل، خوشه پروین، جزئی: 

 )نوعی گل( نرگس خیابان، عدد،   کلی:

 2 سؤال

 نخست جزئی و حافظ دوم کلی است. حافظ( الف 

 .ماه( است اسم خاص یک) بهمن( و ةپدید) بهمن در هر دوموردکلی ب(

 .کلی است «مرقد امامزادگان»جزئی و  «نجف اشرف» (ج

  3 سؤال

 زوج-بر دو تقسیم قابلعدد  تساوی:

 متقاطع -موازیدایره،  -مثلث تباین:

 آموز دانش و شاعر - پرنده و سیاه :عموم و خصوص من وجه

                                                                      لاالضالع، شعر و غز متساویمثلث  و مثلث شکل، و مثلث :عموم و خصوص مطلق

                              4سؤال  

  پسر بچه  پیرمرد، مرد: شامل                          گیاه                      

 انسان                   موجودزنده         

 رزن و ...: شامل پیزن               حیوان                                

           اسب                                          

 

 آفریقایی             

 و ... کربالیی: عراقی         انسان            

 آسیایی                  

                                                                                و... ازیواه: وزستانیخ   ایرانی                               

       :  مشهدی و ...خراسانی                                          

تهرانی                                           
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 سوال با پاسخمونه ن

 

 دهید: به سؤاالت پاسخ مناسب 

 اشاره دارد؟« مصداق»و کدام گزینه به « مفهوم»( کدام گزینه به 1

 ب( این کتاب به زبان فرانسوی است.«         عدم و نیستی» لف( درک معنایا

 های چهارگانه اشاره دارد؟ یک از نسبت به کدام عبارات زیر( 2 

 عموم و خصوص من وجه                 -1                               .                          داق مشترک ندارندمفهوم مص الف( دو

 تباین-2                              دیگراست.                     فقط یک مفهوم عام تراز مفهوم (ب

 م و خصوص مطلقعمو -3              است.                         مشترکمصادیقشان  از فقط بعضی  دو مفهوم،( ج

 تساوی -4                                                                                                          

 کبوتر، حیوان، پروانه، خوار، وشتعقاب، گ خوار، دانه یک از مفاهیم پرنده، میان کدام ابتدا مشخص کنید (3

یک نسبت تباین برقرار است و سپس با کمک مفاهیم  مطلق و میان کدام نسبت عموم و خصوص حشره و کرکس

 بندی زیر را تکمیل کنید. ذکرشده، طبقه

                                 خوار                ................. دانه                                            

عقاب                       پرنده                                 

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

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

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

های چهارگانه وجود دارد؟ جاخالی را با توجه به همان نسبت تکمیل  ( بین مفاهیم زیر چه نسبتی از نسبت4

 نمائید.

 ...................() نسبتبعضی فلزات نقره هستند، ............................(    نام ........................، الف( نقره و فلز )

یک از  شده، کدام های داده بین پاسخ دهد و های چهارگانه را نشان می یک از نسبت های زیر، کدام دایره( 5

 های چهارگانه برقرار است؟ نسبت

 

 

«  ب»و  «فال»ج( نسبت بین                                         ............. ب(                                         ..........الف( 

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

 مثال بزنید:شده  برای موارد خواسته (6

https://drdars.ir/
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 هم مصادیق متعدد خارجی و هم مصادیق ذهنی دارد. ای که الف( مفهوم کلی

 .ی داردمصداق خارجفقط یک ای که  ب( مفهوم کلی

 ای که هیچ مصداقی در خارج ندارد. ج( مفهوم کلی

 نسب اربعه( وجود دارد؟) های چهارگانه تبمیان مفاهیم زیر چه نسبتی از نس( 7

 تعریف         ه( فکر و( د     تعریف و استدالل ج(  و تصور      علم( ب کلی و مفهوم جزئی      مفهوم( الف 

 های چهارگانه و تساوی   نسبت

ای روبرو ه برای هر یک از مفاهیم زیر حداقل دو مصداق بنویسید و سپس مشخص کنید که هر یک از دایره (8

 باشد؟ یک از مفاهیم ذکرشده می مربوط به مصادیق کدام

 

 (الزاویه قائم)-4(            الزاویه قائم  چهارضلعی)-3چهارضلعی(        )-2(      شکل)-1

                                               .....................    4 ................ شماره3 ................ شماره2 .............. شماره...1 شماره  

                                                                                                 

                                                                                                                                  

تعداد مصادیق  باشد یشترببگویید که هر چه محتوای مفهوم  ص مرتب کنید واخم به اعزیر را از  مفاهیم( 9

 ؟یا کمتر شود میبیشتر 

 «مدرسه ابتدایی»؛ «انه ناحیه یکدخترمدرسه ابتدایی » ؛«مدرسه» ؛«نهدخترامدرسه ابتدایی »

 جزئی است؟ یک کدامو  کلی زیر از مفاهیم یک کدام -10

 ،«السالم علیهعدالت امام علی «»عدالت» ،«قاره آسیا» ،«قاره» ،«ایرانی»، «میدان انقالب»-«حافظ خیابان»

 «بهترین دوست من»

 های چهارگانه برقرار است؟ ای از نسبت چه رابطه «چهارپا»و « شتر» مصادیق میان( 11

 مناسب دهید: ه، پاسخشد به سؤاالت طرح( آموز باهوش و مؤدبی است حسن دانش) با توجه به جمله (12

 بیابید.« مفهوم کلی»و یک « مفهوم جزئی»در عبارت فوق، یک  الف(

 باشد.« خصوص من وجه عموم و»در عبارت فوق مفاهیمی بیابید که نسبتشان -ب(

 کنید: بندی زیر را طبقهمفاهیم ( 13

 نستعلیق، هنر، فیلم  هنرهای تجسمی، فیلم کمدی، موسیقی، فیلم جنایی، خطاطی،

 جزئی هستند یا کلی؟ کلیو جزئی  مفاهیم که خودِبا مرور دوباره تعریف جزئی و کلی توضیح دهید ( 14

اند؟ اگر چنین نیست عبارات را  در جایگاه اصلی خود بکار رفته« مصداق»و « مفهوم»آیا در عبارات زیر ( 15

 تصحیح کنید:

 مفهومی برای لفظ کاغذ است. ،روداریدآن کاغذی که پیش ( الف
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 شاعر است. های مصداق سعدی یکی از ،«شاعر است سعدی» در قضیه( ب

های چهارگانه ممکن است برقرار باشد؟ های زیر چند مورد از نسبت به ازاء هر یک از عبارت( 16  

    هر الف ب است ب(                            یچ الف ب نیستالف( ه

مثال بزنید. آید؟ به دست می است، چند قضیه برقرار تباین ز نسبت دادن دو مفهومی که بینشان رابطه( ا17  

آید؟ مثال بزنید. قضیه به دست می است چند برقرار ( از نسبت دادن دو مفهومی که بینشان رابطه تساوی18  

مثال بزنید. سه قضیه است؟ ،های چهارگانه یک از نسبت ( حاصل کدام19  

آید؟ مثال بزنید. ه چهار قضیه به دست میهای چهارگانه است ک یک از نسبت کدام در( 20  

های چهارگانه مصادیق یک  یک از نسبت ها( مشخص نمایید در کدام دایره) ذکر مثال و ترسیم شکل با( 21

تر از دیگری است. مفهوم عام  

  جمالت را با ذکر دلیل مناسب کامل کنید: 

.............جزئی نیست زیرا...................... مفهومی« عدد یک( »22  

...........زیرا برقرار است« عموم و خصوص مطلق»( نسبت حجم و مکعب) ( بین دو مفهوم23  

ها را تکمیل کنید: جاخالی   

...................... گویند. کند به افراد یا اشیائی که مفهوم بر آن صدق می( 24  

....................... گویند. را داشته باشد فردمفهومی که فقط قابلیت انطباق بر یک ( 25  

..کند داللت میمفهومی .......................  بر بیاید، «آن»و « این»اسامی خاص و هر چه با ( 26  

نسبتشان ..................... است. ای باشد که مصداق مشترکی نداشته باشند، گونه دو مفهوم به ةاگر دایر( 27  

هایشان کامالً مشترک باشد، نسبتشان ................... است. ای باشد که مصداق گونه دو مفهوم به ةاگر دایر( 28  

تر از دیگری باشد و تمام مصادیق دیگری را در بربگیرد، نسبتشان  یکی از مفاهیم بزرگ ةاگر دایر( 29

 .......................... است.

مصادیق اشتراک داشته باشند، نسبتشان......................... ای باشد که در برخی  گونه مفهوم به دو ةاگر دایر( 30

 است.

بندی  میان مفاهیم مشابه و وجوه .............. میان مفاهیم غیرمشابه، مفاهیم را طبقه ( با توجه به وجوه .............31

کنیم. می  

کاربرد دارد.. در مبحث ................ و .......... دو مفهوم کلی(  رابطه میان 32  

 درستی یا نادرستی عبارات را مشخص کنید: 

 .مصداق خارجی ندارند برخی هیچو  باشند می مصداق خارجی یک دارای فقطکلی  مفاهیم برخی ( 33

 شود. های چهارگانه برقرار می ( میان مصادیق دو مفهوم جزئی نسبت34

 خصوص من وجه برقرار است. ( نسبت عموم واشتراک لفظمغالطه و مغالطه ) ( میان مصادیق دو مفهوم35
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 هیچ مصداق مشترکی ندارند.« نماز مسجد و» ( مفاهیمی مانند36

شود مفهوم کلی قابلیت صدق بر افراد متعدد را دارد، به این معناست که حتماً افرادی در  ( وقتی گفته می37

 خارج دارد.

 .ق برقرار استنسبت عموم و خصوص مطل« صندلی پایه» و «صندلی» بین (38

 .نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد« ایران» و« کشور»( بین یک مفهوم کلی و یک مفهوم جزئی مانند 39

 «موجود و موجود زنده» ( اقسام مختلف یک مفهوم نسبت به یکدیگر رابطه تباین دارند مانند40

 .یرمشترک استبعضی از مصادیقشان غ ای هستند که گونه به« گربه و وحشی» ( مفاهیم41

و گاهی اوقات بر افراد فرضی و « انسان» مفاهیم کلی قابلیت انطباق بر افراد واقعی دارد مانند ( گاهی اوقات42

 «شریک خدا» خارجی مانند

 

 

 سخ پا

 مصداق ب(مفهوم    الف(-1

 تباین الف(-2

 و خصوص مطلق   عموم (ب 

 عموم و خصوص من وجه ج( 

 خوار، حیوان و گوشت خوار، حیوان و حشره، حیوان و دانه حیوان و پرنده،) عموم و خصوص مطلق الف(-3

 (حیوان و کبوتر ،عقاب، حشره و پروانه خوار و گوشت

 ( حشره و پرنده ،خوار خوار و گوشت دانه کبوتر و پروانه، -)عقاب و کرکس تباین 

 خوار                کبوتر  دانه                         (ب 

 پرنده                            کرکس                            

 خوار        عقاب    حیوان                       گوشت

 حشره              پروانه                  

 عموم و خصوص مطلق(نسبت )بعضی فلزات نقره نیستند(  نام -ای فلز است هر نقره) -4

  تباین( ج     عموم و خصوص مطلق( ب       تباین( الف -5

 نسبت تباین و  نسبت عموم و خصوص مطلق،  تباین برقرار است( بین)

 سیاره ، صندلی،انسان( الف-6
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 السالم است. اولین امام شیعیان که مصداق واقعی آن حضرت علی علیه (ب

 یاقوت کوه( ج

 تباین   (جعموم و خصوص مطلق     ب(تباین       (الف -7

 1                                    خصوص مطلق عموم و ه(خصوص مطلق    عموم و د( 

 مربع و...( دایره، )مثلث،1شماره  -8

 22222           2                    غیره( ذوزنقه و لوزی، )مربع،2 شماره 

 3                                        )مربع و مستطیل(                        3 شماره 

 غیره( مستطیل و مربع، الزاویه، )مثلث قائم4 شماره 

 

 

 :از اند عبارت اخصبه اعم  ازترتیب مفاهیم  -9

 مدرسه ابتدایی دخترانه ناحیه یک < مدرسه ابتدایی دخترانه <مدرسه ابتدایی  < مدرسه

جزای مفهوم او هرچه  شود تر می کوچکدایره مصادیق  اجزای بیشتری داشته باشد،محتوای مفهوم  هر چه

 شود. می تر بزرگکمتری داشته باشد دایره مصادیق 

 مدرسه                                          

 یی    مدرسه ابتدا                  

 مدرسه ا بتدایی دخترانه           

                                                                                  مدرسه ابتدایی دخترانه ناحیه یک                                                                                                          

بهترین  -عدالت امام علی-عدالت-قاره -ایرانی) میدان انقالب و قاره آسیا(   کلی فظ،حاخیابان ) جزئی -10

 دوست من(

 خصوص مطلق عموم و -11

 بعضی چهارپایان شتر نیستند(. بعضی چهارپایان شتر هستند، )هر شتری چهارپا است،

 حسن() مفهوم جزئی الف( -12 

 باهوش( آموز دانش مؤدب، باهوش، آموز، دانش) مفهوم کلی 

 (آموز و مؤدب(، )باهوش و مؤدب دانش) آموز و باهوش(، )دانش ب(

 

 

 

 

           

    4 
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 کمدی                                                        -13

 موسیقی                      فیلم                            

 جنایی  هنر         هنرهای تجسمی                       

 خطاطی          نستعلیق                                            

اند زیرا مصادیق متعددی دارند. مثال برای مصادیق مفهوم  هر دو کلی« مفهوم کلی» و« مفهومِ جزئی»خودِ -14

 جزئی: ایران، سهیل، قله اورست

 مربع انسان، خانه، مثال برای مصادیق مفهوم کلی:

 .آن است ی دارد که آن کاغذ پیش رو،  مصداقکاغذ مفهوم ظ، لفنادرست (الف -15

 درست  ب(

بین  بین الف و ب تنها رابطه تباین برقرار است مثالً هیچ سنگی اسب نیست.) هیچ الف ب نیست الف(-16

 سنگ و اسب تباین برقرار است(

تر است  که الف کوچکبین الف و ب ممکن است رابطه تساوی و یا عموم و خصوص مطلقی ) الف ب است هر ب(

 برقرار باشد(.

تعریف و استدالل(. هیچ تعریفی استدالل نیست، هیچ استداللی ) قضیه، مانند نسبت بین دو مفهوم دو -17

 تعریف نیست.

 ضلعی(. مثلث و سه) آید مانند دست می دو قضیه به-18

 ضلعی مثلث است. ضلعی است، هر سه هر مثلثی سه   

شکل است، بعضی  شکل و بیضی(. هر بیضی) آید مانند: قضیه به دست می ق، سهدر عموم و خصوص مطل -19

 ها بیضی نیستند. ها بیضی هستند، بعضی شکل شکل

کاغذ و سفید(. بعضی سفیدها کاغذ ) آید ماند: در عموم و خصوص من وجه، چهار قضیه به دست می -20

 بعضی کاغذها سفید نیستند. هستند، بعضی سفیدها کاغذ نیستند، بعضی کاغذها سفید هستند،

 و گیالس(. مصادیق میوه از مصادیق گیالس بیشتر است. میوه) نسبت عموم و خصوص مطلق مانند -21

                                                        

 متعددی برای آن فرض نمود. افراد توان می -22

 آن مصادیق دیگری را نیز دربرمی گیرد. همه مصادیق مکعب را دربرمی گیرد و عالوه بر« حجم»مفهوم  -23

 مصداق-24

 مفهوم جزئی -25
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 جزئی -26

 تباین – 27

 تساوی-28

 خصوص مطلق عموم و-29

 خصوص من وجه عموم و-30

 افتراق اشتراک، -31

 تعریف و اقسام قضایا -32

 درست -33

 شود. می مفهوم کلی برقرار ها میان مصادیق دو بتنادرست، این نس -34

 خصوص مطلق عموم و نادرست،-35

 درست-36

 زیرا ممکن است مصداق خارجی نداشته باشد. نادرست، -37

نسبت  است و بین کل با اجزائش،« جزء» و پایه آن« کل»نادرست، تباین برقرار است چون صندلی یک -38

 تباین برقرار است.

 «کشور» شوند. های چهارگانه فقط بین دو مفهوم کلی برقرار می نسبت توجه به کتاب درسی نادرست؛ با -39

 جزئی است. «ایران» کلی و

 غیرزنده و موجود زنده موجود مانند نادرست، -40

هم مصادیق « وحشی»و « گربه» خصوص من وجه است و هر یک از مفاهیم نسبتشان عموم و درست، -41

 م مصادیق مشترک.مخصوص به خوددارند و ه

و هیچ مصداق  مفهومی خیالی است« شریک خدا» نادرست، کلمه خارجی باید از عبارت حذف شود زیرا -42

 واقعی در خارج از ذهن ندارد.
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 یک مفهوم بپرسیم؛به چند روش می توانیم به این پرسش پاسخ دهیم.« چیستی»هرگاه ما در مورد 
  

 

 

  

 

 اقسام و شرایط تعریف

 چرا بحث تعریف اهمیت دارد؟

 : برای فهم اصطالحات تخصصی نیاز داریم که در آن علم تعریف شونددر علوم

چرا که بسیاری از اختالفات در مشخص نبودن مفاهیم  و : در بحث و گفتگوی میان افراد

 نداشتن تعریف دقیق از آن هاست.پس به تعریف مشترک نیاز داریم.

 ذهنی و مغالطات دور می کند.: یادگیری تعریف و قواعد آن، ما را از خطاهای در زندگی

:  معنای آن مفهوم مجهول را می توانیم مطالعه کنیم.هرگاه به کمک مراجعه به کتاب لغت روش اول

 می گوییم. «تعریف لغوی»معانی لغوی یک مفهوم را تعریف کنیم به آن  

  چند نکته:

نحوه شکل »و یا « مترادف های آن» یا« معنای لغوی یک مفهوم» در تعریف لغوی، -1

 بیان می شود.« گیری لغوی آن

 در تعریف لغوی،از لغات و اصطالحات مترادف و آشنا برای شنونده استفاده می شود. -2

 است. تعریف لفظینام دیگر تعریف لغوی:  -3

 نمونه:

 طشت بزرگ ، نوعی کاسه مسی ، پیاله و..طاس چیست: در لغت 
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 : در این روش نمونه خارجی و مصداق را نشان می دهیم.تعریف از طریق ذکر مصادیق روش دوم 

 نکته:

 در این تعریف از نمونه ها یا تصاویری از مصادیق مفهوم مورد نظر استفاده می کنیم. 

است که بتوان به نحوی مصادیق آن مفهوم را به این تعریف در ارتباط با واژگانی مناسب 

 افراد معرفی کرد.

 این تعریف برای مفاهیم انتزاعی به کار نمی رود.

 است. تعریف به مثالنام دیگر  تعریف  از طریق ذکر مصادیق: 

 

                         نمونه: طاس

 روش سوم

شروع می کنیم و « عام»ابتدا تعریف را با مفهوم  خاص( :تعریف مفهومی)تعریف به مفاهیم عام و 

 را به کار می گیریم.« خاص»سپس مفهوم 

 مثلت:    شکل         سه ضلعی           

 
 خاص عام

برای شنونده است در : از آنجا که هدف از تعریف کردن،شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول با یکدیگر ترکیب  انواع تعریف

 بیشتر موارد ارائه مجموعه ای از چند نوع مختلف از تعریف، به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می کند.

 نمونه: انتشارات: جمع انتشار و نشر ، سازمانی است که فرآیند تولید کتاب را برعهده دارد. مانند انتشارات مشاوران،سمت و...

 
 ذکرمصادیق مفهومی لغوی
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 :اقسام تعریف  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 لغوی )لفظی(

 ذکر مصادیق

 مفهومی

 : اقسام تعریف های زیر را مشخص کنید.   33تمرین:

 بیماری های ویروسی: ذکر مصادیق                  نبی: ذکر مصادیق            نبی: مفهومی          لغوی    نبی:

       لغوی          مسجد: مفهومی          خانه: ذکر مصادیق        خفاش: مفهومی       انسان: مفهومی د:سوبسی

 تعریف صحیحشرایط 

از واژه های آشنا برای شنونده استفاده کنیم تا واضح و : بودنواضح 

است .از واژه هایی که درک آنها برای شنونده دشوارتر قابل فهم باشد

 استفاده نکنیم.و از مفاهیم روشن و شناخته تر استفاده کنیم.

 قله: چکاد       یم: قماقم :نمونه

: تعریف باید تمامی مصادیق آن مفهوم را در بر گیرد.و به بودنجامع 

 شد.عبارتی جامع  افراد با

مثلث شکلی که دارای سه ضلع مساوی است شامل برخی مثلث  نمونه:

 مانند مثلث قائم الزاویه نمی شود

: تعریف باید تنها بر مصادیق آن مفهوم صدق کند و بر بودنمانع 

 به عبارتی  مانع اغیار باشد.مصادیق مفاهیم دیگر صدق نکند. و 

تعریف آیینه به شی که نور را منعکس می کند درست نیست زیرا نمونه:

 مل می شود.تنها بر آیینه صدق نمی کند و سایر اشیا صیقلی رو شا

مانند زمان: امری که با  تعریف یک چیز با استفاده از خودش :نبودندوری 

 ساعت که همان ابزار اندازه گیری زمان است سنجیده می شود.
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 انتشارات مشاوران  منطق دهممجموعه کتابهای هدف دارمنابع:

 برای جامع بودن و مانع نبودن تشخیصی روش 

 انار    شیرین     مفهوم 

    )جامع نیست(خیر                    )جامع است(هستند.                       بله    شیرین   اول:   آیا  همه ی  انارها سوال 

 ی جامع نیستاول برای دریافت جامع بودن مطرح می شود.که جواب بله شد یعنی جامع است جواب خیر شد یعنسوال 

   ) مانع نیست(خیر                      )مانع است(  وه شیرین است.                              بله دوم: آیا فقط انار  میسوال 

   دوم برای مانع بودن مطرح می شود. که جواب بله شد یعنی مانع است و جواب خیر شد یعنی مانع نیست.سوال 

 36ص تمرین 

 مانع نیست                                                                                                     : حیوان راست قامت:     انسان 

 دوری است                        امری است که با ساعت که همان ابزار اندازه گیری است سنجیده می شود:   زمان:

 نیستجامع                                                                                                     حیوانی که پرواز می کند.  نده:پر

 واضح نیست                                                                                                      سکه طالیی آسمان     خورشید:

 واضح نیست                                                                                                                              قماقم            یم:

 

 



  به نام خدا                                                                

  درس پنجم: اقسام استدالل استقرايي                                           

                                 

                                    آشنايي با استدالل استقرايي و انواع آن                                    

  

را تعريف كند، تفاوتش با استدالل                                               استدالل استقراييآموز در پايان اين درس بتواند رود دانشانتظار مي
بتواند توضيح دهد چرا يك استدالل  تشخيص دهد. در مصاديق انواع استدالل استقرايي را ا بيان كند.قياسي ر

  استقرايي اشتباه است.

  

  محتواي درس: .1

  
  

  

  

  

استدالل
مجموعه دو يا چند قضيه كه اگر مجموعشان را صادق 

.فرض كنيم نتيجه نيز صادق است

استقرايی

.بر اساس مقدمات، نتيجه محتمالً درست است

قياسی
بر اساس مقدمات، نتيجه ضرورتا درست 

.است

 آشنايی با  استدالل استقرايی و انواع آن
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سرايت دادن ويژگي يك امر به امر ديگر به دليل مشابهت ميان آنها•
وه جي) احتماالً. (آهن رساناي الكتريسيته است. آهن و جيوه فلز هستند: مثال•

رساناي الكتريسيته است
هر چه مشابهت دو امر بيشتر باشد نتيجه قوي تر است•
.  گاهي موجب مغالطه تمثيل ناروا ميشود•
وجوه اختالفتوجه به . 1:      در اين صورت از طريق•
.  با آن مقابله ميكنيممثال مخالف يافتن . ٢                                  •

استقراي 
تمثيلي

تصادفي نمونه با جزئي مورد چند مشاهده اساس بر كلي حكم صدور•
 دانش درصد ٦٠ شد مشخص دبيرستان، 1٥٠ از دبيرستان ٣٠ بررسي در :مثال•

 افت شهر اين آموزان دانش درصد ٦٠ پس .اند داشته تحصيلي افت آموزان
.اند داشته

 باشند تصادفي ها نمونه .1:قويتر تعميمي استقراي شرايط•
.باشند جامعه طيفهاي همه دربردارنده.٢                                       •
جامعه كل تعداد با متناسب ها نمونه تعداد.٣                                       •
.باشد آماري                                       •

استقراي 
تعميمي

ترين با بررسي احتمال هاي مختلف، تبيين هاي اشتباه را حذف ميكنيم تا به•
.تبيين را پيدا كنيم

نم و اين بار در را باز ميك. موقع خروج از خانه معموال در خانه را قفل ميكنم: مثال•
يد داشته آيا دزدي به خانه آمده است؟ آيا كس ديگري كه كل. ميبينم قفل نيست

تبيين  بهترين(به خانه آمده است؟ آيا اين بار فراموش كرده بودم در را قفل كنم؟ 
ري چون چيزي از خانه كم نشده و فرد ديگ) را بر اساس شواهد انتخاب ميكنيم

.هم نيست پس احتمال سوم درست است

استنتاج 
ينبهترين تبي



 نمونه سوال هاي بيشتر: .٢

قواعد درس استدالل استقرايي بيان كنيد : الف. نوع استدالل چيست؟ ب. آيا صحيح با توجه به 

  است يا ناصحيح  و ج. چرا ؟

  معلم: مگر نگفته بودم كه كاغذ تقلب به جلسه امتحان نياوريد!.1

  آموز: آقا اجازه! اين يادداشتهاي من است؛ اما من از آن استفاده نكردم!دانش

اين است كه كسي با اسلحه وارد بانك شود و چون او را به حرم سرقت مسلحانه دستگير معلم: اين حرف تو مثل 
  »من كه به كسي شليك نكردم!«كنند بگويد: 

تمام محصوالت اين كارخانة توليد وسايل الكترونيكي دچار نقض فني است. اين هفته يك گوشي تلفن را كه از .٢
كند، به طوري وجه شدم صدا را خيلي ضعيف به آن طرف منتقل ميتوليدات اين كارخانه بود خريداري كردم و مت

بندي را نميگرفت و بسته MWكه بايد داد بزنيد. سال گذشته هم از اين كارخانه راديو ضبطي خريدم كه موج 
  آن هم به خوبي انجام نشده بود.

ايش آپارتمان نشيني در .پژوهشگران ژاپني در يك سلسله تحقيقات گسترده متوجه اين حقيقت شدند كه افز٣
محققان يك موسسه پژوهشي كه در موضوعات مختلف  شهرهاي مختلف ژاپن موجب افزايش طالق ميشود.

كند، به طور اتفاقي به اين حقيقت پي بردند و متوجه شدند كه نمودار افزايش اجتماعي در كشور ژاپن تحقيق مي
  يبا هميشه با يكديگر منطبق بوده اند.نشيني و افزايش طالق در دو دهه گذشته تقرآپارتمان

نامه اي را با پاسخ بله يا خير تنظيم كرد كه مي . مديريت دبيرستان براي برگزاري كالسهاي فوق برنامه، پرسش٤
دانش آموز قرار  ٥٠٠پرسيد آيا مايل به شركت در كالسهاي فوق برنامه هستيد يا خير. اين پرسشنامه در اختيار 

درصد) پاسخ بله داشت. مدير  ٧٠نفر (حدود  1٢٨مه به دفتر مديريت تحويل داده شد كه پاسخنا 1٨٤گرفت. 
  درصد دانش آموزان در كالسهاي فوق برنامه ثبت نام خواهند كردو ٧٠نتيجه گرفت كه 

. من معتقدم كه مصرف چاي به خاطر اينكه نيكوتين آرامش بخش دارد براي سالمتي مضر است؛ پس پيشنهاد ٥
ان طور كه روي پاكتهاي سيگار تذكر داده ميشود كه مصرف دخانيات براي سالمتي مضر است، چنين ميكنم هم

  جمله اي بر روي پاكتها و جعبه هاي چاي نيز درج شودو 

. خانم الف مسئول سازمان حمايت از كودكان شده است، ولي خودش هيچ بچه اي ندارد. اين جريان مثل اين ٦
  انجمن حمايت از حيوانات كنند.است كه يك قصاب را مسئول 
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 پاسخ تمرينها: .٣

ست. برگه يادداشت مثل اسلحه نيست چون اسلحه قابليت كشتن ديگران را استقراي تمثيلي. صحيح ني .1
(وجه اختالف) بلكه ميتواند مثل كارت شناسايي فرد ديگري باشد كه شخصي كه  دارد ولي برگه ندارد.

به جاي كارت خودش تحويل متصدي باجه بانك نميدهد. (تمثيل  وارد بانك شده آن را همراه دارد، اما
 مخالف)

استقراي تعميمي. صحيح نيست. زيرا فقط دو وسيله از يك كارخانه در يك مدت طوالني خريداري شده  .٢
است درحالي كه كارخانه ساالنه هزاران دستگاه مختلف توليد ميكند. پس تعداد نمونه ها با جامعه آماري 

 ندارد.تناسب 

 استقراي تعميمي. صحيح نيست. زيرا نمونه هاي تصادفي و از اقشار مختلف جامعه گردآوري نشده است.  .٣

دانش آموز  ٣٠٠استقراي تعميمي. صحيح نيست. زيرا نمونه ها با جامعه آماري تناسب ندارد و حدود  .٤
 اصال پاسخنامه تحويل نداده اند.

ن چاي به اندازه مواد مضر سيگار نيست. مثل اين است كه استقراي تمثيلي. صحيح نيست. زيرا نيكوتي .٥
 بگوييم چربي كره هم موجب ضرر به بدن ميشود پس روي بسته كره بنويسيم براي سالمتي مضر است.

قصاب به گوسفندان آسيب ميزند اما سازمان حمايت از كودكان استقراي تمثيلي. صحيح نيست. زيرا  .٦
ه اينكه آسيب بزند. به عالوه اينكه براي حمايت از كودكان حتما بايد نهايتا كمكي به كودكان نمي كند ن

 مادر بود مثل اين است كه بگوييم براي حمايت از حيات وحش حتما بايد گياه خوار بود. 

  

  

  منبع: كتاب منطق كاربردي، تأليف علي اصغر خندان، انتشارات سمت

  عظيمي فاطمه تهيه:

  تهران 1٩دبير فلسفه و منطق منطقه 
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 بنام خدا

 قضیه حملی 

 خبری و انشایی: اند دستهدو جمالت

برف سفید » مثلمعنا  با: اند دو دستهخود این جمالت نیز  و دهند می خبری در مورد عالم واقع ،جمالت

  «است رنگ صدا قرمز»معنا مثل  بی « .است

تعجب، استفهام امر، نهی، : عبارتند از این جمالت دهند  نمی خبری در مورد عالم واقع، جمالت انشایی

آیا  -4( تعجب)ای  به به چه غذای خوشمزه -3از قانون سرپیچی نکن،  -2درس بخوان  -1مثل ... و( سوالی)

 ؟بارد می باران

آنها ( نادرستی)یا کذب ( درستی)توانیم درباره صدق  می شود و می قضیه گفته ،به جمالت خبری با معنا

اما در مورد جمالت . است( نادرست)است یا کاذب ( درست)صادق  توانیم بگوییم می یعنی. سخن بگوییم

نداده که بگوییم این خبر درست  توان گفت درست است یا نادرست، چون در مورد چیزی خبر  نمی انشایی

 . است یا نادرست

 اقسام قضیه 

 :به قضایای زیر توجه کنید

 .هر مثلثی سه ضلعی است -

 . ث باشد، آنگاه سه ضلع خواهد داشتاگر شکلی مثل -

سه ضلع داشتن به مثلث نسبت داده شده است و در قضیه دوم این مطلب به صورت  در قضیه نخست ویژگیِ

 : روط بیان شده است، بنابراین قضیه دو قسم استشم

پس در  ،ثبوت یعنی داشتن. مثل زمین کروی است ثبوت چیزی برای چیزی حکم شده به: قضیه حملی -1

مثل برف . یا به نفی چیزی از چیزی حکم شده است دارد را این مثال حکم کردیم که زمین ویژگی کروی

  .سیاه را ندارد حکم کردیم که برف ویژگیِمثال این نفی یعنی نداشتن پس در . سیاه نیست

 .شوی می اگر تالش کنی موفق :کند مثل می حکم به اتصال دو نسبت: قضیه شرطی -2

 یک نسبت قضیه« تالش کنی اگر»

 قضیه نسبت دیگر« شوی موفق می»

 . عدد زوج است یا عدد فرد استیا . کند می حکم به انفصال دو نسبت
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 یک نسبت قضیه« یا عدد زوج است»

 نسبت دیگر قضیه« یا عدد فرد است»

 . خواهید شد با اقسام قضیه شرطی بیشتر آشنا 9در درس 

 

 قضیه حملی 

به مسند آن  ،«موضوع»در منطق به نهاد جمله . خبری در ادبیات هستندقضایای حملی همان جمالت 

 . گویند می «رابطه»( اسنادی)و به فعل ربطی « محمول»

 است درس خوان دانش آموز 

 فعل ربطی مسند نهاد اجزای قضیه در ادبیات

 (نسبت)رابطه  محمول موضوع اجزای قضیه در منطق
 

 .دهیم می که از آن خبر است آن چیزی موضوع :نکته

 . دهیم می بوسیله آن خبرچیزی است که محمول 

توان موضوع و محمول را  می با استفاده از نکته فوق به راحتی .اول قضیه نیاید ،گاهی ممکن است موضوع

 . پایتخت ایران تهران است :تشخیص داد مثل

بنابراین تهران موضوع است هر چند در ابتدای قضیه نیامده در قضیه فوق از تهران خبر داده شده است، 

 چه چیز، چه چیز است؟ توان سوال کرد می برای تشخیص موضوع و محمول. است

 «تهران پایتخت ایران است»جواب به صورت زیر است،  ،همین سوال را در مورد قضیه فوق به کار ببریم

و اگر فعل ربطی منفی  «استانسان عالم » :مثل گویند میموجبه را  آن قضیه ،اگر فعل ربطی مثبت باشد 

 «نیستدرخت سنگ » :، مثلگویند میسالبه را  باشد آن قضیه

 

 اقسام قضیه حملی

در درس سوم دانستیم که مفهوم یا جزئی است یا کلی، اگر موضوع قضیه، مفهوم جزئی باشد، آن قضیه 

تصور « این میز»و « تهران»؛ چون «تمیز نیست میزاین » ،«پایتخت ایران است تهران»: شخصیه است مثل

 . دو قضیه فوق شخصیه است ،اند جزئی

آید  می گویند در این حالت قیدی بر سر موضوع می اگر موضوع قضیه تصور کلی باشد، آن قضیه را محصوره

بیانگر تمام « هیچ»و « هر»گویند، سورِ  می «سور»تا تعداد افراد و مصادیق موضوع را مشخص کند که به آن 

 . بیانگر تمام افراد موضوع نیست« بعضی»افراد موضوع هستند و سور 
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 نکته

موضوعش تصور کلی ) محصورهو ( جزئی استتصور موضوعش) شخصیهقضیه حملی بر اساس موضوع به  -1

 . شود می تقسیم( است

 . شود می ربطی به موجبه و سالبه تقسیمبر اساس فعل ( چه شخصیه و چه محصوره)قضیه حملی  -2

بندی قضیه  با توجه به نکات فوق تقسیم. شود می قضیه محصوره بر اساس سور به کلیه و جزئیه تقسیم -3

 .حملیه به صورت زیر است

 .ابن سینا دانشمند بزرگی بود :موجبه مثل      

 . ابن سینا عرب زبان نبود :سالبه مثل   ه   

 

 .هر ایرانی آسیایی است( موجبه کلیه)کلیه               

 . مسلمان هستند ها بعضی ایرانی( موجبه جزئیه)جزئیه                 

  

 .هیچ ایرانی ژاپنی نیست( سالبه کلیه)کلیه                                       

 .ن نیستنداها مسلم بعضی ایرانی( سالبه جزئیه)جزئیه                                                         

 

 

 

 

 

 مسلم غالمحسینی

 استان مرکزی

 قضیه حملی

 محصوره

 شخصیه

 موجبه

 سالبه
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دس دسس ششن هٌطك خَاًذین وِ لعیِ ی هحصَسُ  •

 تِ چْاس دستِ تمسین هی شَد

 ّش اًساًی هتفىش است   : هَجثِ ی ولیِ •

 تؼعی اًساًْا هتفىش ّستٌذ: هَجثِ ی جضئیِ•

 ّیچ اًساًی هتفىش ًیست:سالثِ ی ولیِ•

 تؼعی اًساًْا هتفىشًیستٌذ: سالثِ ی جضئیِ•

اگش تِ یاد داشتِ تاشیذ دس هثحث لعایا گفتین وِ هی  •

تَاى دس هَسد صذق ٍ وزب لعایا لعاٍت وشد یؼٌی 

 گفت وذام دسست است ٍ وذام ؿلط است



 ّش فلضی سساًا است

 تؼعی فلضّا سساًا ّستٌذ

 ّیچ فلضی سساًا ًیست

 تؼعی فلضّا سساًا ًیستٌذ

اگش دلت وٌیذ لعایای وِ هثال صدین داسای هَظَع ٍ هحوَل 

 ّای یىساى ّستٌذ اها سَس ٍ ویف آًْا تا ّن فشق داسد

تِ تـییشاتی وِ دس ون ٍ ویف لعیِ ّایی وِ داسای هَظَع ٍ 

 هحوَل یىساى داسًذ اتفاق هی افتذ احىام لعایا هی گَیٌذ

 

هَظَع:فلض هحوَل: سساًا   صادق 

هَظَع:فلض  

هَظَع:فلض  

هَظَع:فلض  

هحوَل: سساًا  

هحوَل: سساًا  

هحوَل: سساًا  

 وارب

 وارب

 وارب
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 احىام لعایا  تِ چْاس دستِ تمسین هی شَد
 
 
 

 احىام لعایا  



تٌالط صهاًی اتفاق هی افتذ وِ دس دٍلعیِ ای وِ هَظَع ٍ هحوَل 

، ّن وویت ( هَجثِ ٍ سالثِ تَدى)آًْا یىساى ّست ّن ویفیت لعیِ

 آًْا سا تـییش دّین  ( ولی ٍ جضئی تَدى)لعیِ

 !!پس دس ساتطِ ی تٌالط ّن ویف ػَض هی شَد ّن ونّ

 ّش دسختی گیاُ است             تؼعی دسختْا گیاُ ًیستٌذ: هثال

تثذیل تِ سالثِ  هَجثِ دلت وٌیذ وِ سَس ولی لعیِ تثذیل تِ جضئی شذ ٍ لعیِ 

 شذ
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 :پس ساتطِ ی تٌالط  دس لعایای هحصَسُ  تِ ایي صَست است  

 ّش اًساًی هتفىش است                        تؼعی اًساًْا هتفىش ًیستٌذ

 تؼعی گیاّاى سوی ّستٌذ                        ّیچ گیاّی سوّی ًیست

 ّیچ وتاتی هفیذ ًیست                    تؼعی وتاتْا هفیذ ّستٌذ

 تؼعی هیَّا شیشیي ًیستٌذ                   ّش هیَُ ای شیشیي است



ویفیت، )دسساتطِ ی تٌالط دس لعیِ ّای شخصیِ  فمط ٍ فمط ٍ فمط ًسثت

لعیِ سا تـییش هی دّین ؛ چَى دس لعیِ شخصیِ  (هَجثِ ٍ سالثِ تَدى

،هَظَع لعیِ هشخص ٍ هؼیي است ٍوویت هطشح ًیست ؛ فمط ویف لعیِ سا  

 (سٍی ایي ًىتِ خَب دلت وٌیذ)ػَض هی وٌین 

 سالثِ ی شخصیِ هَجثِ ی شخصیِ 

ًیستهشین دسس خَاى  هشین دسس خَاى است  

 تناقض

 تناقض
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تاشذ؛حتواً حتواً لعیِ   صادقدس ساتطِ ی تٌالطِ تیي دٍ لعیِ ؛ اگش یىی اص لعیِ 

تاشذ؛ حتواً حتواً لعیِ ی دیگشی   وارباست ٍ اگش یه لعیِ  واربی دیگشی 

 است  صادق

 صادق                                وارب



:پس دس تٌالط  
  

 جضئیِ ولیِ 

 سالثِ

 صادق

 هَجثِ

 جضئیِ ولیِ

 سالثِ هَجثِ

 وارب
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 تعاد

ساتطِ ی تعاد؛ فمط تیي دٍ لعیِ ی ولی تشلشاس هی شَد،  دس 

 تعاد؛تِ ّیچ ٍجِ ، ّشگض ، ّشگض، ّشگض  لعیِ ی جضئی ًذاسین

(  هَجثِ ٍ سالثِ تَدى فؼل)دس ساتطِ ی تعاد فمط ٍ فمط ویفیت 

سَس ولی ٍ جضئی  )لعیِ سا تـییش هی دّین ٍ واسی تِ  وویت 

 آى ًذاسین چَى سَس دٍ لعیِ هتعاد ّویشِ ولی است(تَدى

(هتعاد)تعاد (هتعاد)تعاد   



 :::::::::::پس دلت وٌیذ وِ
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دقت کنیذ که تضاد فقط و فقط و فقط در قضیه هایی اتفاق می افتذ 

 (باشیذبه عالمت فلش دقت داشته )باشذکه سور آنها کلی  

 

 

 

 

 

 هر گاوی علفخوار است                       هیچ گاوی علفخوار نیست

 پس ؛؛فقط با تغییر کیفیت قضیه ی کلی به قضیه ی متضاد آن می رسیم

 

 سالثِ ولی هَجثِ ی ولی

 هَجثِ ی ولی سالثِ ولی

ادتع  

 تعاد

ادتع  



دس ساتطِ ی تعاد تیي دٍلعیِ؛ اگش لعیِ ی اٍل صادق ٍ دسست تاشذ؛ لعیِ ی  

 دٍم حتواً حتواً ؿلط ٍ وارب است

 

 

 

دلت وٌیذ لعیِ ی اٍل دسست ٍ صادق است؛ پس لعیِ ی هتعاد آى ظشٍستاً  

وارب ٍ ؿلط است 

 

 

 

 هتعاد ًیست اًساًی هتفىش ّیچ  ّش اًساًی هتفىش است 

 وارب صادق
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اها اگش لعیِ ی اٍل وارب ٍ دسٍؽ تاشذ؛  صادق ٍ وارب تَدى لعیِ دٍم ًاهؼلَم  

است؛چَى گاّی اٍلات هتعاد لعیِ صادق ٍ دسست ٍ گاّی اٍلات هتعاد لعیِ  

وارب ٍ ؿلط هی شَد ، تِ ّویي دلیل تِ ّیچ ٍجِ اص وزب اصل لعیِ ًوی تَاى 

 تِ صذق  یا وزب هتعاد آى پی تشد

 

 

 

 

 

 

 ّیچ اًساًی سگ ًیست ّش اًساًی سگ است

ًیستاًساًی ًَیسٌذُ ّیچ  ًَیسٌذُ است ّش اًساًی   

 هتعاد

 وارب

 وارب وارب

 صادق

 هتعاد
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لعیِ سا تـییش هی دّین اها  ( سَس جضئی ٍ ولی تَدى)دس تذاخل فمط وویت 

 ویفیت لعیِ سا تِ ّیچ ٍجِ تـییش ًوی دّین 

لعیِ سا تـییش ًذّین ٍ فمط ( هَجثِ ٍ سالثِ تَدى لعیِ)پس؛ ّش گاُ ویفیت

 وویت سا تـییش دّین تِ لعیِ هتذاخل دست یافتِ این

فلضّا سساًا ّستٌذ تؼعی ّش فلضی سساًا است  تذاخل 

 تؼعی هشتؼْا هثلث ًیستٌذ ّیچ هشتؼی هثلث ًیست
 تذاخل



 تذاخل لعیِ ّای هحصَسُ تِ ایي صَست است

 هَجثِ ی ولی
است.....ّش  

جضئیهَجثِ ی   
است....تؼعی  

 سالثِ ی ولی

 سالثِ ی جضئی
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 دس تذاخل تیي دٍلعیِ تِ دلت تَجِ وٌیذ

 دسست ٍصادق تاشذ؛ لعیِ  (یؼٌی سَسآى ولیِ تاشذ)اگش اصل لعیِ ولی تاشذ ٍ

 ی هتذاخل آى ّن صادق است

 :هثال

 

 

   یؼٌی اگش هجوَػِ ای تِ صَست ولّی صادق تاشذ ٍ ها اص ولّ هجوَػِ چٌذ هَسد

 !!!سا اًتخاب وٌین ٍ دس هَسد آًْا حىن دّین تاص ّن  صادق است

 استّش هَصی هیَُ 
 (هَجثِ ولیِ)

 ّستٌذهیَُ تؼعی هَصّا 
 (هَجثِ ی جضئیِ)

 تذاخل

 صادق صادق



تاشذ ٍ  (  هَجثِ ی ولی، سالثِ ی ولی)دس تذاخل ؛ اگش اصل لعیِ ولّی

وارب ٍ ؿلط تاشذ؛؛؛ لعیِ ی هتذاخل آى ًاهؼلَم است یؼٌی لعیِ  

هتذاخل آى دس ایي حالت گاّی دسست ٍ صادق ٍ گاّی ؿلط ٍ وارب هی  

تِ ّویي دلیل تا ٍجَد ششایط تاال تا خیال ساحت هی گَیین صذق ٍ وزب  لعیِ ی )شَد 

 (هتذاخل دس ایي حالت ًاهؼلَم است

 

 

 

 

 

 پس دس تذاخل اص  وزب ولّی  ًوی تَاى تِ ًتیجِ ای هشخص دست یافت 

 

 تذاخل تؼعی هذادّا سیاُ ّستٌذ ّش هذادی سیاُ است

 صادق وارب

 تؼعی فلضّا سساًا ًیستٌذ ّیچ فلضی سساًا ًیست

 وارب
 وارب

 تذاخل
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تاشذ ٍ ( هَجثِ ی جضئی، سالثِ ی جضئی)دس تذاخل تیي دٍ لعیِ ، اگش اصل لعیِ ،جضئی

صادق تاشذ لعیِ ی هتذاخل آى ًیض ًاهؼلَم است چَى گاّی اٍلات صادق ٍ گاّی وارب است 

 :هاًٌذ

 

 

 :اها گاّی اٍلات اص صذق جضئی تِ وزب ولی هی سسین وِ ایي لاًَى ؿلط است

 

 

 

 پس دس تذاخل اص صذق جضئی تِ صذق ولی ًوی سسین  ٍ ًوی تَاًین حىوی صادس وٌین

 ّش داًش آهَصی تٌثل ّست تؼعی داًش آهَصاى تٌثل ّستٌذ

 وارب صادق

 ّش فلضی سساًا است
 تؼعی فلضات سساًا ّستٌذ

 صادق صادق



هَجثِ ی جضئی، سالثِ ی )دس تذاخل ّشگاُ لعیِ ، جضئی

تاشذ ٍ وارب تاشذ ؛ لعیِ ی هتذاخل آى وِ ولیِ هی (جضئی

 شَد ، ّن وارب است

 

 

فلضات سساًا ًیستٌذ تؼعی  
 (سالثِ ی جضئیِ)

فلضی سساًا ًیست ّیچ  
 تذاخل تذاخل تذاخل تذاخل (سالثِ ی ولیِ)

 وارب وارب وارب وارب

https://drdars.ir/


دس تذاخل اص وزب ولی تِ وزب ولی ًوی تَاى حىوی سا صادس وشد ٍ لاًَى 

 ولی ًذاسین 

 اها اص وزب جضئی تِ وزب ولی هی سسین 

تؼعی فلضات سساًا ّستٌذ             ّیچ فلضی سساًا ًیست:هاًٌذ   

دس هٌطك ، دس توام هَاسد اگش جضئی وارب تاشذ ، ولی ّن وارب هی شَد وِ  

 تِ ایي حالت هثال ًمط هی گَیین

یؼٌی اگشتخَاّین ولیت  یه لعیِ ساًمط وٌین  وافی است یه یا دٍ هَسد  

وارب اص آى هثال پیذا وٌین ٍ ول آى حىن سا صیش سؤال تشین تِ ّویي دلیل اص  

 وزب جضئی وزب ولی ًتیجِ تِ دست هی آیذ

ً اگش ادػا وٌین وِ هیَُ ّای ایي تاؽ ّوِ اًاس شیشیي  ٍ سالن ّستٌذ ، شخصی یه اًاس فاسذ پیذا وٌذ ٍ هثال

 تگَیذ ایي اًاس فاسذ است ، پس ایي اًاسّا فاسذ ّستٌذ

 



پس؛دس هثال ًمط ؛ حىن ولی سا تِ ٍسیلِ ی آٍسدى یه هثال 

 تاطل هی وٌین

صفحِ ًذاسد ، ها دس جَاب   200فشدی تگَیذ ّیچ وتاتی تیشتش اص 

تِ ساحتی هی تَاًیذ هثالْای  )صفحِ داسد  118وتاب هٌطك ها .تگَیین 

 (هختلف تضًیذ سؼی وٌیذ چٌذ هثال صیثا تضًیذ
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اگش وسی لعیِ ای سا تِ طَس ولی هطشح وٌذ ٍ ها تشای آى هثال ًمط تیاٍسین ، 

تشای آى استثٌا تیاٍسین ٍ اٍ استثٌا سا لثَل ًىٌذ تِ آى هـالطِ ی استثٌای لاتل 

 چشن پَشی گفتِ هی شَد  

دس یه سستَساى صاحة سستَساى تثلیؾ وٌذ وِ ّوِ ی هشتشیاى اص ویفیت ؿزای ها ساظی : هثال

 پس چشا دیشٍص یه ًفش اػتشاض وشد؟: شخصی تگَیذ. ّستٌذ

 !اٍ یه استثٌا ّست: صاحة سستَساى جَاب تذّذ

:پس



دس تذاخل تحت تعاد سَس ّش دٍ لعیِ جضئی است ٍ فمط ٍ فمط ًسثت تیي دٍ  

 لعیِ سا تـییش هی دّین  

 

 

 

 دس هَسد صذق ٍ وزب تذاخل تحت تعاد  

اگش اصل لعیِ صادق تاشذ ؛ تذاخل تحت تعاد آى ًاهؼلَم است ٍ اگش اصل 

 لعیِ وارب ٍ ؿلط تاشذ تذاخل تحت تعاد آى صادق است

 

 تذاخل تحت تعاد تذاخل تحت تعاد تؼعی دس ختاى هیَُ داس ًیستٌذ تؼعی دس ختاى هیَُ داس ّستٌذ
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دس صَستی وِ  جای هَظَع ٍ هحوَل لعیِ ی حولی سا تـییش دّین ؛ ػىس  

 هُستَی آى لعیِ تِ دست هی آیذ

هَجثِ ٍ سالثِ تَدى  )دلت وٌین  دس ػىس هستَی تِ ّیچ ٍجِ ویفیت لعیِ

سا تـییش ًوی دّین فمط ٍ فمط ٍ جای هَظَع ٍ هحوَل سا ػَض هی  (لعیِ

 وٌین

 است                             تؼعی ب الف استالف ب تؼعی            

 محمول موضوع محمول موضوع 

مستوی عکس مستوی عکس   



یؼٌی اگش اصل لعیِ  ػىس هُستَی دس ،

تاشذ   وارباست ٍ اگش اصل لعیِ  صادقتاشذ ؛ ػىس هستَی آى ًیض  صادق

 ()تاشذ واربتایذ ػىس هستَی آى ًیض 

ٍ سَسدس  دس ػىس هستَی 

 ّوِ لعایا تِ صَست یىساى است ،جض دس

 ؛ دس هَجثِ ولیِ وویت ٍ سَس آى تِ جضئی تـییش هی وٌذ فمط ٍ فمط ٍ فمط

تِ ایي دلیل وِ اگش دس ػىس هستَی هَجثِ ی ولی ؛ سَس لعیِ  تِ صَست  

ولی تاشذ صذق ٍ وزب لعیِ دچاس اشىال هی شَد تِ ّویي دلیل ػىس  

 هستَی هَجثِ ی ولی تِ هَجثِ ی جضئی تـییش هی وٌذ
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 :ساتطِ ی ػىس هستَی دس لعایای هحصَسُ تِ ایي صَست است

 
مستوی عکس هَجثِ ی جضئیِ هَجثِ ی ولیِ  

 هَجثِ ی جضئیِ

مستوی عکس مستوی عکس   

 هَجثِ ی جضئیِ

 سالثِ ی ولیِ سالثِ ی ولیِ

مستوی عکس مستوی عکس   

جضئیِسالثِ ی  مستوی عکس  مستوی عکس   ػىس الصم الصذق ًذاسد 



 چٌذ هثال دس هَسد ػىس لعایای هحصَسُ

ّستٌذتؼعی شىلْا  هثلث  ّستٌذتؼعی شىلْا  هثلث   شىل است ّش هثلثی  شىل است ّش هثلثی   عکس مستوی 

ّستٌذتؼعی هیَُ ّا شیشیي  ّستٌذتؼعی هیَُ ّا شیشیي    

ّستٌذتؼعی هیَُ ّا شیشیي   

ّستٌذتؼعی شیشیي ّا هیَُ  ّستٌذتؼعی شیشیي ّا هیَُ    عکس مستوی 

 ّیچ گاٍی اسة ًیست ّیچ گاٍی اسة ًیست

 ّیچ گاٍی اسة ًیست

 عکس مستوی ّیچ اسثی گاٍ ًیست ّیچ اسثی گاٍ ًیست

سثض ًیستٌذ تؼعی سًگْا سثض ًیستٌذ تؼعی سًگْا   
 ػىس الصم الصذق ًذاسد ػىس الصم الصذق ًذاسد عکس مستوی
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دس ػىس هستَیِ سالثِ جضئیِ چَى اوثش اٍلات دس 

صذق ٍ وزبِ ػىس لعیِ هشىل تِ ٍجَد هی آیذ ٍ 

لعیِ اص ًظش صادق ٍ وارب تَدى دچاس اشىال هی 

شَد ؛ تِ ّویي خاطش دسهَسد سالثِ ی جضئیِ  تِ ّیچ 

 ٍجِ ػىس ًوی گیشین



دس صَستی وِ دس جاتجا وشدى اجضای لعیِ ، لاػذُ ی ػىس هستَی سا تِ  

 دسستی سػایت ًىٌین دچاس هـالطِ ی ایْام اًؼىاس هی شَین 

هثالدس ػىس هستَی هَجثِ ولیِ لاػذُ ای سا وِ روش وشدین سا سػایت ًىٌین ٍ  

 ػىس هَجثِ ولیِ سا تِ صَست هَجثِ ی ولیِ تگیشین  

 یا ایٌىِ اص سالثِ ی جضئیِ وِ ػىس الصم الصذق ًذاسد، ػىس هستَی تگیشین

 ّوِ دسختاى گیاُ ّستٌذ                               ّوِ ی گیاّاى دسخت ّستٌذ  

 ُهَجثِ ی جضئی است ٍ دس ایي هثال تِ صَست هَجثِ ی ولی آهذ:چَى ػىس هَجثِ ولی : هـالطِ ی ایْام اًؼىاس 

 تؼعی اًساًْا وَدن ًیستٌذ                          تؼعی وَدوْا اًساى ًیستٌذ  

 چَى سالثِ ی جضئیِ ػىس الصم الصذق ًذاسد:هـالطِ ی ایْام اًؼىاس است 

هستَی ػىس   

هستَی ػىس   
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دس هشتغ تماتل اگش دلت وٌیذ ساتطِ ی دٍ تِ دٍ تیي لعایا هشاّذُ هی وٌیذ وِ تیي طشفیي 
 تا دلت تِ ظلؼْا ٍ طشفیي آًْا دلت وٌیذ.ّش ظلغ ساتطِ ای ٍجَد داسد

 تداخل تٌالط تٌالط

 تداخل تحت تضاد

 تضاد

 تداخل



ِاگش دس هشتغ تماتل دلت وٌیذ هتَجِ هی شَیذ و: 

داسدتٌالط  طشفیي ظشتذس ٍسط هشتغ  حالت 

 (تٌالط)هَجثِ ولی                       سالثِ جضئی 

 (تٌالط)سالثِ ی ولی                    هَجثِ ی جضئی

 داسد  تذاخلظلغ ّای ػوَدی ًشاى اص حالت 

 (تذاخل)هَجثِ ی ولی                  هَجثِ ی جضئی 

 (تذاخل)سالثِ ی ولی                   سالثِ ی جضئی 

 سا ًشاى هی دّذ  تعادظلغ افمی تاال  حالت 

 (تعاد)هَجثِ ی ولی                   سالثِ ی ولی

 سا ًشاى هی دّذتذاخل تحت تعاد ظلغ افمی پاییي حالت 

 (تذاخل تحت تعاد)هَجثِ ی جضئی                   سالثِ ی جضئی
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 درس هشتم 

 قیاس اقترانی

 درسهای قبل خواندیم که :در

 تقسیم میشود. حملی و شرطی قسمت منطق به دودرقضیه 

 قضیۀ حملی ، چیزی به چیزی به ایجاب یا سلب نسبت داده میشود.در

 عکس بدست می آید.مقایسۀ دوقضیۀ حملی ، احکام تقابل واز

 :  برای اقسام قضایای محصوره مثال

 است.انسانی متفکرهرموجبۀ کلیه : 

 هستند.انسانها شاعربعضی ازموجبۀ جزئیه : 

 هیچ انسانی سنگ نیست.سالبۀ کلیه : 

 انسانها مهندس نیستند.بعضی ازسالبۀ جزئیه : 

 ( :مطالب درس جدید )نقشۀ ذهنی

 اشکال آنو قیاس اقترانی

 قانون نتیجۀ قیاس

 محمولدامنۀ مصادیق موضوع و

 بودن قیاسشرایط معتبر

 ه :مقدم

 استداللتعریف و فعالیتهای فکری انسان :

 جواب "چیستی" می آید.در تعریف :

 جواب "چرایی" می آید.در استدالل :

 مثال برای استدالل :

 چرا گل زیبا است؟

 گل زیبا است. پس :چون گل مخلوق خدا است و هر مخلوق خدا زیبا است ، 
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هم قرار میدهیم تا چرایی یک نارچند قضیه را کآن مثال فوق یک استدالل است که در

 تصدیق را توضیح دهیم.

 

 قیاس اقترانی :

 توجه کنید.به مثال زیر

 سقراط فانی است. پس :انسانی فانی است ، هرسقراط انسان است و

 منطق به این نوع استدالل قیاس اقترانی گویند.مثال فوق یک استدالل است که در

اب این کتیاس اقترانی شرطی هم داریم که دربته قال ل آن ، حملی است.قضیۀ او  زیرا ، دو

 منطق با آن کاری نداریم.

 سقراط انسان است. حملی

 هر انسانی فانی است. حملی

 پس :

اً ذاتازآن دوداشته باشیم که یا چند قضیه به عنوان مقدمه دوهرگاه  قیاس اقترانی :

 یاس اقترانی گویند.بدست آید ، به این نوع قیاس ، ق نتیجهقضیۀ دیگری به عنوان 

 آنها تشکیل شده است.د که این قیاس ازقیاس اقترانی چندین جزء وجود داردرهر

 اجزای قیاس اقترانی :

یاس قاست که برای توضیح دادن قیاس ازآنها استفاده میشود که در قضایایی مقدمات قیاس :

 آنها را صغرا و دیگری را کبرا می نامیم.یکی از

د ، یعنی مقدمه های قیاس تکرار میشوکلمه ای است که در اسطه :حدوسط یا اَوسط یا و

 مقدمه ها است.همان جزء مشترک در

 مقدمه های قیاس بدست می آید.قضیه ای است که از نتیجه :

 مثال :

 سقراط فانی است. پس :انسانی فانی است. سقراط انسان است. هر
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 مثال فوق :در

 راصغ سقراط انسان است. مقدمۀ اول :

 کبراانسانی فانی است. هر مقدمۀ دوم :

 سقراط فانی است. نتیجه :

 شده است.دمۀ قیاس یعنی صغرا و کبرا تکرارمقکلمۀ "انسان" که دردو حدوسط :

 قیاس اقترانی خیلی مهم است ، حدوسط است.جزئی که در

 علت اهمّیت حدوسط در قیاس اقترانی :

مقدمات نتیجه ای بدست نمی آید ، زیرا این آن درمقدمه ها نباشد ، ازگرجزئی است که ا

 میکند.مقدمه ارتباط برقرارجزء بین دو

 مثال : 

 مادری مهربان است.هر مقدمۀ اول :

 بعضی انسانها زرنگ هستند. مقدمۀ دوم :

  - نتیجه :

مقدمه باید جزئی مشترک )حدوسط( باشد که نتیجه بگیریم ، وقتی که این جزء زیرا در دو

  که هیچ ارتباطی بین این دو مقدمه وجود ندارد ، پس نتیجه ای هم بدست نباشد ، یعنی 

 نمی آید.

 چگونگی تعیین قیاس اقترانی در مثالها :

          مقدمۀ دوممی را و دو  مقدمۀ اول لی را او  و را مشخص می کنیممقدمه ها ابتدا  – 1

 می نویسیم.

  شرطیهستند یا  حملیمقدمه تعیین می کنیم که دورا درنوع قضیه سپس   - 2

 است.قیاس اقترانی بود ، مقدمه حملی دوهراگر  - 3

 می نامیم.م را کبرا دو  و مقدمۀ ل را صغرا او  می کنیم ، مقدمۀ مقدمه ها را نامگذاری  – 4

شده خص می کنیم ، یعنی کلمه ای که دردومقدمه تکرارمقدمه مشرا دردو حدوسط – 5

 است.
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 مثال برای مراحل فوق :

 ا فیلسوف هستند. عضی انسانها باهوش هستند. بعضی انسانهب

 صغرا                حملیبعضی انسانها باهوش هستند.  مقدمۀ اول :

 حدوسط )انسانها(        قیاس اقترانی                                                        

 کبرا                حملی بعضی انسانها فیلسوف هستند.  مقدمۀ دوم :

 

 مقدمه خط بکشید.شما می توانید دوریا زیرحدوسط را دردو

 مثال برای تمرین و یادگیری بیشتر :

 شتری بچه زا است. هیچ کبوتری بچه زا نیست.هر مثال اول :

 پرهیزگاری متفکر است.زگاران عالِم هستند. هربعضی پرهی مثال دوم :

د است.هر هرفرد شیعه مسلمان است. مثال سوم :  مسلمانی موح 

 اسبی حیوان است.هرپرنده ای حیوان است. هر مثال چهارم :

( است. هردرختی هر مثال پنجم :  نخلی درخت است.نامی )دارای رشد و نمو 

 هستند. بعضی ماهران راننده هستند. بعضی خیاط ها ماهر مثال ششم :

 گلی گیاه است.بعضی گلها صورتی نیستند. هر مثال هفتم :

 

 

 حل مثال اول : 

 صغرا    حملی               شتری بچه زا است.   هر مقدمۀ اول :

 حدوسط )بچه زا(      قیاس اقترانی                                                       

 کبرا                 حملیهیچ کبوتری بچه زا نیست.  مقدمۀ دوم :
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 حل مثال دوم :

 صغرا  حملی         بعضی پرهیزگاران عالِم هستند.     اول :مقدمۀ 

 حدوسط )پرهیزگار(       قیاس اقترانی                                                          

 کبرا حملی            پرهیزگاری متفکر است.      هر مقدمۀ دوم :

 

 حل مثال سوم :

 صغرا     حملی         است.     لمانفرد شیعه مسهر مقدمۀ اول :

 (مسلمانحدوسط )    قیاس اقترانی                                                         

د استهر  مقدمۀ دوم :  کبرا               حمل      . مسلمانی موح 

 

 حل مثال چهارم :

 صغرا                حملیاست.     پرنده ای حیوانهر مقدمۀ اول :

 (حیوانحدوسط )     قیاس اقترانی                                                         

 کبرا         حملی        اسبی حیوان است.       هر مقدمۀ دوم :

 

 حل مثال پنجم :

 صغرا حملی             است.     درختی نامیهر مقدمۀ اول :

 (درختحدوسط )   قیاس اقترانی                                                   

 کبرا               حملی   . نخلی درخت استهر مقدمۀ دوم :

 

 

 

5 

 

https://drdars.ir/


 

 

 حل مثال ششم :

 صغرا       حملی       .    هستندبعضی خیاط ها ماهر مقدمۀ اول :

 (ماهرحدوسط )   یاس اقترانی   ق                                                        

 کبرا      حملی         عضی ماهران راننده هستند.   ب مقدمۀ دوم :

 

 

 حل مثال هفتم : 

 صغرا         حملی      بعضی گلها صورتی نیستند. مقدمۀ اول :

 (گلحدوسط ) قیاس اقترانی                                                          

 کبرا          حملی                گلی گیاه است.هر : دوممقدمۀ 

 

قیاس اقترانی خیلی مهم است و با توجه به موقعیت حدوسط است نقش حدوسط در نکته :

 که اشکال قیاس اقترانی شکل می گیرد.

شکل می تواند وجود داشته باشد وخارج  اساس موقعیت حدوسط قیاس اقترانی به چهاربر

مقدمه ها تکرار میشود یعنی همان کلمه ای که در حدوسط کل متصور نیست. زیراازچهارش

 می گیرد یا جای محمول.رمقدمه یا جای موضوع قرادردو

 اشکال قیاس اقترانی : 

 است. کبرا موضوعمقدمۀ و در صغرا محمولمقدمۀ ردحدوسط  شکل اول :

 است. صغرا و کبرا محمولمقدمۀ  دردو حدوسط شکل دوم :

 است. صغرا و کبرا موضوعمقدمۀ دردو حدوسط وم :شکل س

 است. کبرا محمولمقدمۀ و در صغرا موضوعمقدمۀ در حدوسط شکل چهارم :

 مثال :

 صغرا  حملی           بعضی انسانها باهوش هستند.   مقدمۀ اول :

 انسانها(حدوسط )قیاس اقترانی                                                             

 کبرا  حملی           بعضی انسانها فیلسوف هستند.   مقدمۀ دوم :
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 مقدمه ها تعیین می کنیم.ا هم با توجه به موقعیت حدوسط درشکل قیاس ر

را است جای موضوع مقدمۀ اول که صغدوسط که کلمۀ "انسانها" است ، درمثال فوق ، حدر

وقتی حدوسط  پس :دارد ، ای موضوع قرارم که کبرا است هم جمقدمۀ دوقرار دارد و در

 است. شکل سومکبرا موضوع باشد ، دردومقدمۀ صغرا و

 اشکال قیاس اقترانی به صورت شعر :

 وضع به کبرا گرفت ، شکل نخستین شمار    ت بردِرصغرا وباز      حمل یافاَوسط اگر

 س نخستین بیاردو ، سوم          رابع اشکال را عکحمل به هردو ، دوم ، وضع به هر

را و بازموضوع شد درمقدمۀ کبرا ، شکل اول مقدمۀ صغحدوسط اگرمحمول شد در یعنی

میشود واگرمحمول شد درهردومقدمۀ صغرا وکبرا ، شکل دوم میشود واگرموضوع شد 

اول ، یعنی موضوع در  عکس شکلدرهردومقدمۀ صغرا وکبرا ، شکل سوم میشود وبر

 را ، شکل چهارم میشود.مقدمۀ کبمقدمۀ صغرا ومحمول در

 مثال برای تمرین و یادگیری بیشتر :

کل اینجا باید شضیحات قبلی این مثالها است، و دریعنی ادامۀ تو ،همان مثالهای قبل است 

 قیاس را تعیین کنیم.

  شتری بچه زا است. هیچ کبوتری بچه زا نیست.هر مثال اول :

 رهیزگاری متفکر است.پبعضی پرهیزگاران عالِم هستند. هر مثال دوم :

د است.هرفرد شیعه مسلمان است. هر مثال سوم :  مسلمانی موح 

 اسبی حیوان است.هرپرنده ای حیوان است. هر مثال چهارم :

( است. هردرختی هر مثال پنجم :  نخلی درخت است.نامی )دارای رشد و نمو 

 هستند. بعضی ماهران راننده هستند. بعضی خیاط ها ماهر مثال ششم :

 گلی گیاه است.ورتی نیستند. هربعضی گلها ص مثال هفتم :

و در صغرا محمول مقدمۀ اول یعنی است که در"بچه زا" کلمۀ  حدوسط،  مثال اولدر

 است.شکل دوم  پس :است ، کبرا نیز محمول مقدمۀ دوم یعنی 

و در صغرا موضوع مقدمۀ اول یعنی است که در"پرهیزگار" کلمۀ حدوسط ،  مثال دومدر

 است.شکل سوم  پس :است ، کبرا نیز موضوع دمۀ دوم یعنی مق
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و در صغرا محمول مقدمۀ اول یعنی است که در" مسلمان"کلمۀ حدوسط ،  مثال سومدر

 است. اولشکل  پس :است ،  موضوعکبرا مقدمۀ دوم یعنی 

و در صغرا محمول مقدمۀ اول یعنی است که در" حیوان"کلمۀ  حدوسط،  چهارممثال در

 است.شکل دوم  پس :است ، کبرا نیز محمول ۀ دوم یعنی مقدم

و در  موضوعصغرا مقدمۀ اول یعنی است که در درخت""کلمۀ  حدوسط،  پنجممثال در

 است. چهارمشکل  پس :است ، محمول  کبرایعنی مقدمۀ دوم 

و در مقدمۀ  محمولصغرا مقدمۀ اول یعنی است که در" ماهر"کلمۀ  حدوسط،  ششممثال در

 است. اولشکل  پس :است ،  موضوعکبرا عنی دوم ی

مقدمۀ و در موضوعصغرا مقدمۀ اول یعنی است که در" گل"کلمۀ  حدوسط،  هفتممثال در

 است.وم شکل س پس :است ، موضوع کبرا نیز دوم یعنی 

شود ، کافی باشد ، بلکه کلمه ای رفقط تکرا مقدمه این طورنیست که حدوسط دردو نکته :

 ایط زیر را دارا باشد.حدوسط است که شر

 شرایط حدوسط :

 در دو مقدمه عیناً تکرار شود. – 1

 در دو مقدمه به یک معنا باشد.  - 2

شرط فوق را نداشته اگرحدوسط در دو مقدمه یک یا هردو مغالطۀ عدم تکرار حدوسط :

ت سآن بدست آید نیز نامعتبر و نادر، استدالل یک قیاس نادرست است ونتیجه ای که از باشد

و  داست ، زیرا وقتی حدوسط شرایط باال را نداشته باشد ، یعنی حدوسط محسوب نمیشو

این بدین معناست که دومقدمه حدوسط ندارند وهیچ ارتباطی هم با یکدیگرنخواهند داشت ، 

 چنین استداللی نتیجه گیری شود ، نادرست است.پس ؛ اگراز

 مثال برای عدم رعایت شروط حدوسط :

 یخ مایع است. پس :آب است. آب مایع است. یخ از مثال اول :

 همسر خسرو است.انگور پس :است. انگورشیرین است. شیرین همسر خسرو مثال دوم :

 حال مثالهای فوق را بررسی می کنیم.
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 مثال اول :

 حملی                        صغراآب است. یخ از مقدمۀ اول :

 قیاس اقترانی                                                    

 حملی                         کبراآب مایع است.  مقدمۀ دوم :

 یخ مایع است. ه :نتیج

 اول یعنیمقدمۀ را درمی نویسیم ، می بینیم که درحال که قیاس اقترانی است ، حدوسط 

شود ، چون حدوسط تکرارباید همین کلمه درمقدمۀ کبرا نیزآب" است و "ازصغرا کلمۀ 

مقدمه تکرار میشود ، حال بررسی می کنیم که ببینیم حدوسط تکرار ت که دردوای اس کلمه

 شده است یا نه ؟

این قیاس حدوسط دارد یا نه ، درابتدا بعد  برای اینکه ببینیم حدوسط درست است ، یعنی

   ، یعنی  ابتدا شرط اولایط حدوسط را بررسی می کنیم ؛ درپیدا کردن حدوسط ، شراز

لمۀ مقدمۀ صغرا حدوسط کنیم درشده است یا نه ، که می بیوسط عیناً تکراریم که حدمی بین

مقدمۀ کبرا فقط کلمۀ "آب" آمده است ، پس می گوییم چون آمده است ، اما در "آب"از

قدمه عنی این دو محدوسط عیناً تکرار نشده است ، پس این کلمه نمی تواند حدوسط باشد ، ی

مقدمه وجود نخواهد داشت. بنابراین نتیجه ای هم ن دورتباطی هم بیهیچ احدوسط ندارند و

 مغالطۀ "عدم تکرار حدوسط" که بدست می آید ، نادرست است و به این نوع مغالطه ،

 گویند.

 چگونگی تشخیص شرط اول حدوسط :

 :می کنیمعمل دادن شرط اول حدوسط به صورت زیر تشخیصمثال فوق برای راحت تردر

ل برای اینکه ببینیم حدوسط کلمۀ "آب" به تنهایی حدوسط است یا کلمۀ مقدمۀ اودر – 1

 جمله حذف می کنیم.ۀ "از" را از"از آب" ، کلم

جمله را می خوانیم که میشود ، یخ آب است که معنایی ندارد و به همین خاطر  سپس - 2

 بینیم اینمقدمۀ دوم هم تکرار شود که می باید کلمۀ "از آب" حدوسط باشد وهمین کلمه در

طور نیست ، پس حدوسط محسوب نمیشود ، وقتی هم که حدوسط نباشد ، نتیجه ای بدست 

 نمی آید و اگر هم نتیجه ای باشد ، نادرست است.
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 مثال دوم : 

 صغرا   حملی                  شیرین است.      انگور مقدمۀ اول :

 قیاس اقترانی                                                              

 اکبر     حملی             خسرو است. شیرین همسر مقدمۀ دوم :

 خسرو است.همسرانگور نتیجه :

م و می بینیم که کلمۀ "شیرین" دردو حال که قیاس اقترانی است ، حدوسط را می نویسی

 شرایط حدوسط را بررسییدبابه همین خاطرحدوسط باشد ، مقدمه تکرارشده است ، پس باید

 م که این کلمه ای که تکرار شده است حدوسط است یا نه؟کنیم تا ببینی

ه در ینیم کعیناً تکرار شود و می برا بررسی می کنیم که حدوسط باید ابتدا شرط اولدر

 شده است ، پس شرط اول را دارد.دو مقدمه عیناً تکرار

و آن این است که حدوسط باید در دو مقدمه به می رویم به سراغ شرط دوم حدوسط سپس 

قدمۀ صغرا به معنای یک نوع طعم ومزه مومی بینیم که کلمۀ "شیرین" در یک معنا باشد

ه به مقدمۀ کبرا به معنای اسم و نام شخص است ، پس ؛ حدوسط در دو مقدماست و در

ارتباطی هم بین این دو وجود ندارد یک معنا نیست ، یعنی این دومقدمه حدوسط ندارند و

 مغالطۀ "عدماست ، نادرست است و این استدالل یک نوع  و نتیجه ای هم که بدست آمده

 است. تکرار حدوسط"

استدالل فاقد آن شرط  توجه داشته باشیم که وقتی شرط اول حدوسط را بررسی کردیم و

د داشت ، شرط دوم الزم نیست که بررسی شود ، زیرا حدوسطی وجود نخواهبود ، دیگر

 کامل بررسی کنیم.حدوسط را به طور واسته شود شرایطما خمگراینکه درسؤال از

 مثال برای تمرین و یادگیری بیشتر :

 بدبو است.او پس :بدبو است. اوسیراست. سیر مثال اول :

ماست برای اسهال مضر   پس :است. ماست ازشیراست. شیربرایاسهال مضر   مثال دوم :

 است.

دوست من دارای  :. پس دوست من پروانه است. پروانه دارای دو بال است مثال سوم :

 دو بال است.

 پرنده است.در . پس :پرنده استدربازاست. باز مثال چهارم :
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 مثال اول :

 صغرا حملی               است.   سیر او مقدمۀ اول :

             قیاس اقترانی                                        

 کبرا       حملی         است.  بدبو سیر مقدمۀ دوم :

شده است ، حال شرایط حدوسط را بررسی حدوسط کلمۀ "سیر"است که در دو مقدمه تکرار

شده باشد که می بینیم ه حدوسط در دو مقدمه عیناً تکرارمی کنیم ، شرط اول این است ک

این شرط رعایت شده است. پس به سراغ شرط دوم می رویم که باید حدوسط در دو مقدمه 

قدمۀ است و در م رفع گرسنگیمقدمۀ اول به معنای بینیم که سیر در معنا باشد ، می به یک

عنا نیامده است و مقدمه به یک محدوسط  در داست ، پس ؛  نوعی سبزیجاتدوم به معنای 

 مغالطۀ عدما وجود ندارد و هیچ ارتباطی هم بین مقدمه هندارد و یعنی این استدالل حدوسط

 ست آمده است نادرست است.است و نتیجه ای که بد حدوسطتکرار

 

 مثال دوم :

 صغرا   حملی                   است.         ماست ازشیر مقدمۀ اول :

 قیاس اقترانی                                                         

 کبرا     حملی             شیر برای اسهال مضر  است.  مقدمۀ دوم :

ار شده است ، اما می بینیم که درمقدمۀ اول دو مقدمه تکرکه در حدوسط کلمۀ "شیر" است

کلمۀ "شیر" حرف "از" آمده است ، حال باید ببینیم که حدوسط کلمۀ "ازشیر" است قبل از

یا "شیر" ، پس شرایط حدوسط را بررسی می کنیم ، شرط اول این است که حدوسط در 

قدمۀ اول کلمۀ "از" را حذف می کنیم ، مهمانطورکه گفتیم دردو مقدمه عیناً تکرار شود. 

د یاست که بی معنی است ، پس باله به این صورت میشود ، ماست شیرمی بینیم که جم

ت ، یامده اسعیناً همین بیاید که می بینیم نم نیزمقدمۀ دوحدوسط کلمۀ "ازشیر" باشد و در

تکرار  عدم"مغالطۀ ارد ، یعنی حدوسط محسوب نمیشود وندپس حدوسط این شرط را

 است و نتیجۀ بدست آمده نیز نادرست است. "حدوسط
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 مثال سوم :

 صغرا     حملی           پروانه دوست من است.    مقدمۀ اول :

 قیاس اقترانی                                                     

 اکبر      حملی           پروانه دارای دو بال است.  مقدمۀ دوم :

مقدمه تکرار شده است ، حال شرایط حدوسط را دوحدوسط کلمۀ "پروانه" است که در

    شده باشد که کرارمقدمه عیناً تم ، شرط اول این است که حدوسط دردوبررسی می کنی

می بینیم این شرط رعایت شده است. پس به سراغ شرط دوم می رویم که باید حدوسط در 

 است و نام و اسمۀ اول به معنای مقدمی بینیم که پروانه درنا باشد ، مدو مقدمه به یک مع

مقدمه به یک معنا نیامده است ، پس ؛ حدوسط  دردو نوعی حشرهدرمقدمۀ دوم به معنای 

هیچ ارتباطی هم بین مقدمه ها وجود ندارد و یعنی این استدالل حدوسط ندارد و است ،

 مده است نادرست است.نتیجه ای که بدست آاست و مغالطۀ عدم تکرار حدوسط

 

 مثال چهارم :

 حملی                 صغرا است.   درباز مقدمۀ اول :

 قیاس اقترانی                                       

 حملی                  کبراپرنده است. باز مقدمۀ دوم :

را بررسی  دو مقدمه تکرار شده است ، حال شرایط حدوسطاست که درحدوسط کلمۀ "باز" 

شده باشد که می بینیم م ، شرط اول این است که حدوسط دردو مقدمه عیناً تکرارمی کنی

دو مقدمه رط دوم می رویم که باید حدوسط دراین شرط رعایت شده است. پس به سراغ ش

مقدمۀ دوم بودن است و دراول به معنای باز مقدمۀمعنا باشد ، می بینیم که باز در به یک

یعنی مقدمه به یک معنا نیامده است ، عی پرنده است ، پس ؛ حدوسط  دردونوبه معنای 

 مغالطۀ عدم تکراریچ ارتباطی هم بین مقدمه ها وجود ندارد و این استدالل حدوسط ندارد و 

 نتیجه ای که بدست آمده است نادرست است.است وحدوسط 

 نوشتن نوع قیاس ، نتیجۀ قیاس تابع چه قوانینی است؟باید بعد از حال

 قانون نتیجۀ قیاس :

چون در مقدمه ها سور و موضوع و محمول و رابطه داریم ، پس در نتیجه نیز باید  – 1

 این اجزاء را داشته باشیم.
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 است.نتیجه تابع اََخسِّ مقدَمَتین  – 2

 ئی بودنجزو دیگری سالبه یودن چیز است ، یکی ها به دومقدمه  اخس و پستی – 3

 همیشه سالبه است.اگریکی ازمقدمه ها سالبه باشد ، نتیجه نیز – 4

 جزئی است.اگریکی ازمقدمه ها جزئی باشد ، نتیجه نیز – 5

است ، یعنی همین که نتیجه داشت با سور نتیجه همیشه جزئی ، شکل سوم در استثناء :

جه مقدمه ها نگاه کنیم که اگرسالبه داشتیم ، نتی ید بهجزئی شروع میشود ولی برای نسبت با

 سالبه خواهد بود.نیز

 میشود.نتیجه حذف در حدوسط  - 6

 بدست می آید.مقدمۀ دوم موضوع نتیجه ازمقدمۀ اول و محمول نتیجه از – 7

 مثال :

 صغرا حملی              است.   هرپرهیزگاری متفکر مقدمۀ اول :

 حدوسط )پرهیزگار(  قیاس اقترانی                                                             

 کبرا      حملی        بعضی پرهیزگاران عالِم نیستند.  مقدمۀ دوم :

 عمل می کنیم :نتیجه را بنویسیم که به صورت زیرحال باید 

 ک معنامقدمه عیناً و به ی دوکلمۀ "پرهیزگار" است که درحدوسط قیاس اقترانی است و

موضوع است ، پس  تکرارشده است ، حدوسط درمقدمۀ اول موضوع و درمقدمۀ دوم نیز

تیجه نشکل سوم سوردریجه اول باید سور را بنویسیم. درشکل سوم است ، برای نوشتن نت

پس حدوسط را دردو مقدمۀ خط همیشه جزئی است ، یعنی با "بعضی" شروع میشود ، س

وان موضوع اول باقی مانده است یعنی "متفکر" را به عن مقدمۀمی زنیم وکلمه ای که در

ه عنوان محمول نتیجه مقدمۀ دوم باقی مانده است یعنی "عالِم" را بنتیجه و کلمه ای که در

ست ، مۀ دوم سالبه ابه مقدمه ها نگاه می کنیم که می بینیم مقدمی نویسیم وبرای نسبت نیز

 این میشود : جۀ قیاس فوقنتیسالبه می باشد. بنابراین پس نتیجه نیز

 بعضی متفکرها عالِم نیستند.نتیجه : 
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درس بدین صورت شما نتیجه را نمی خواهند ، یعنی تمرینات این دراین درس از نکته :

ه بودن نتیج شما میخواهند که درست یا غلطاست که مقدمه ها ونتیجه را به شما میدهند و از

 ن درس بدان می پردازیم.مطلب پایانی ایرا بررسی کنید که در

امنۀ مصادیق موضوع و محمول را در  ابتدا برای بررسی اعتبار نتیجۀ قیاس باید ددر

 مقدمه ها و نتیجه تعیین کنیم.

 محمول دامنۀ مصادیق موضوع و یک قیاس :اساس تعیین اعتبار

 :و محمول  دامنۀ مصادیق موضوع 

 حالت خارج نیستند: چهارهمانطورکه گفتیم ، قضایایی که سوردارند از

 الف ب است.هر موجبۀ کلیه :

 بعضی الف ب است. موجبۀ جزئیه :

 هیچ الف ب نیست. سالبۀ کلیه :

 بعضی الف ب نیست. سالبۀ جزئیه :

 کنیم. حالت بیان میول را برای این چهارپس مصادیق موضوع و محم

 باید بگوییم که :مورد موضوع در

موردنظرهستند ، مانند : هرانسانی ق موضوع همۀ مصادیمشخص می کند که کلی سور

 "هر" به همۀ انسانها اشاره دارد.متفکراست که دراین قضیه سور

موردنظرهستند ، مانند : بعضی مصادیق موضوع بعضی ازمشخص می کند که جزئی سور

شاعرهستند که دراین قضیه سور"بعضی" همۀ انسانها را دربرنمی گیرد و فقط انسانها از

 سانها را شامل میشود.انبعضی از

 باید بگوییم که :مورد محمول در

 هستند.موردنظرهمۀ مصادیق محمول باشد ،  سالبهاگر قضیه

 هستند.موردنظرمصادیق محمول بعضی ازباشد ،  موجبهاگر قضیه

الب فوق مصادیق موضوع و محمول درقضایای محصوره به صورت با توجه به مط پس

رای همۀ مصادیق و عالمت منفی برای بعضی از مصادیق عالمت مثبت ببیان میشود : )زیر

 .(می آید
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 قضایای محصوره :مصادیق موضوع و محمول در

 

    است.الف ب  هر

چون "هر" دارد ، الف که موضوع است ، مثبت است و چون "است" دارد ، ب که محمول 

 است ، منفی است.

 

 است.الف ب  بعضی

وضوع است ، منفی است و چون "است" دارد ، ب که چون "بعضی" دارد ، الف که م

 محمول است ، منفی است.

 

 نیست.الف ب  هیچ

است و چون "نیست" دارد ، ب که  تچون "هیچ" دارد ، الف که موضوع است ، مثب

 محمول است ، مثبت است.

 

 نیست.الف ب  بعضی

ارد ، ب که چون "بعضی" دارد ، الف که موضوع است ، منفی است و چون "نیست" د

 محمول است ، مثبت است.

 نگاه می کنیم :سوربه تعیین مصادیق موضوع  برای  پس :

 است.موضوع مثبت باشد ، کلی سوراگر 

 است.موضوع منفی باشد ، جزئی سوراگر 

 نگاه می کنیم : رابطهبه تعیین مصادیق محمول برای 

 است.محمول منفی باشد ،  موجبهاگر رابطه 

 است.محمول مثبت باشد ،  البهاگر رابطه س
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نداریم ، چون تعیین دامنۀ مصادیق موضوع که سور، برای قضایای شخصی ه در نکته :

 می گذاریم. مثبترا همیشه موضوع هستند ، پس موردنظرهمیشه همۀ مصادیق موضوع 

 عمل می کنیم.حصوره ممثل قضایای هم محمول برای 

 

این قضیه چون موضوع جزئی و شخصی  درست. افیلسوف بزرگ اسالمی ابن سینا  مثال :

محمول هم با توجه به "است" یعنی عنی "سقراط" را مثبت می گذاریم واست ، موضوع ی

 "فیسوف بزرگ اسالمی" را منفی می گذاریم.

 مثال برای تمرین و یادگیری بیشتر :

 بعضی گلها صورتی نیستند. مثال اول :

 هیچ مادری نامهربان نیست. مثال دوم :

 بعضی دانش آموزان کوشا هستند. مثال سوم :

 انسانی اشرف مخلوقات است.هر مثال چهارم :

 بعضی بیماریها سخت نیستند. مثال پنجم :

 گلی زیبا است.هر مثال ششم :

 نیست.سبی آهو هیچ ا مثال هفتم :

 

که "بعضی" است نگاه می کنیم که برای موضوع که "گلها" است به سور،  مثال اولدر

فی میشود و برای محمول که "صورتی" است به نسبت که "نیستند" است نگاه می کنیم من

 که مثبت میشود.

 نیستند.گلها صورتی  بعضی

 

ست نگاه می کنیم که که "هیچ" ار، برای موضوع که "مادری" است به سو مثال دومدر

نیم ه می کبرای محمول که "نامهربان" است به نسبت که "نیست" است نگامثبت میشود و

 که مثبت میشود.

 نیست.مادری نامهربان  هیچ
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ست نگاه     که "بعضی" ا" است به سوردانش آموزان، برای موضوع که " سوممثال در

گاه " است نهستند" است به نسبت که "کوشابرای محمول که "می کنیم که منفی میشود و

 میشود.منفی می کنیم که 

 هستند.دانش آموزان کوشا  بعضی

 

" است نگاه می کنیم که هرکه "" است به سورانسانی، برای موضوع که " چهارممثال در

   " است نگاهاست" است به نسبت که "اشرف مخلوقاتبرای محمول که "میشود و مثبت

 میشود. منفیمی کنیم که 

 است.انسانی اشرف مخلوقات  هر

 

که "بعضی" است نگاه می کنیم " است به سوربیماریها، برای موضوع که " پنجممثال در

" است به نسبت که "نیستند" است نگاه می کنیم سختکه منفی میشود و برای محمول که "

 که مثبت میشود.

 نیستند.بیماریها سخت  بعضی

 

" است نگاه می کنیم که که "هرگلی" است به سور، برای موضوع که " ششممثال در 

" است نگاه می کنیم که استبه نسبت که " " استزیبابرای محمول که "میشود و مثبت

 میشود. منفی

 است.گلی زیبا  هر

 

" است نگاه می کنیم که هیچکه "" است به سوراسبی، برای موضوع که " مثال هفتمدر

" است نگاه می کنیم که آهو" است به نسبت که "نیستبرای محمول که "و میشود مثبت

 مثبت میشود.

 

 نیست.بی آهو اس هیچ
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ه  اس را بررسی کنیم که نتیجۀ معتبردارد یا ن، برای اینکه بتوانیم یک قی این مباحثد ازبع

ک قیاس ی اساس آنها یک قیاس را بسنجیم.باید شرایط معتبربودن یک قیاس را بدانیم تا بر

 ست.اانیم بگوییم که این قیاس منطقی و معتبرباید سه شرط زیر را دارا باشد تا بتو

 س :قیاشرایط اعتبار

 باشد.مقدمات موجبه یکی ازحداقل  اول :

 باشد.مقدمات دارای عالمت مثبت یکی ازدرحدوسط  دوم :

داشته باشند ، باید در    عالمت مثبت  نتیجهدرکه موضوع ومحمول سوم : هرکدام از

 داشته باشند.عالمت مثبت اند نیز آمده کهمقدمه ای 

ی را نداشته باشد ، نامعتبر است ، یعن شرایط فوققیاس درصورتی که حتی یکی از نکته :

 نتیجۀ آن نادرست است.

 بررسی شرایط اعتبار قیاس ، باید شرایط حدوسط بررسی شود.درابتدا قبل از نکتۀ مهم :

 حال شرایط را با مثال بیشتر توضیح میدهیم.

 

 شرط اول : حداقل یکی از مقدمات موجبه باشد.

به گری موجدیباید سالبه باشند واگریکی سالبه بود ومقدمه ناین شرط بدین معناست که هردو

این شرط را موجبه باشند بازهم قیاس درست است ویا اینکه هردوبود ، درست است و

 دارد.

 یست.نهیچ بالداری سم دار پس :نیست. هیچ اسبی بالدارنیست. هیچ بالداری سم دار مثال :

 ا می نویسیم.این درس را باید تمامی مطالبی که گفتیم درابتددر

 صغرا  حملی               نیست.    هیچ اسبی بالدار مقدمۀ اول :

 حدوسط )بالدار(   قیاس اقترانی                                                         

 کبرا   حملی              نیست. هیچ بالداری سم دار مقدمۀ دوم :

 نیست.هیچ بالداری سم دار نتیجه :
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دوسط نه ، می بینیم که ح سپس شرایط حدوسط را بررسی می کنیم تا ببینیم درست است یا

 شرایط  آن رعایت شده است.شده است ومقدمه تکراردویک معنا دربه عیناً و

و دیم که رابطۀ موجبه دریعنی می بینقیاس را بررسی می کنیم ، بعد شرط اول اعتبار

مقدمه سالبه هستند ، پس این شرط رعایت نشده است. دوبینیم که هرمقدمه داریم یا نه ، می 

 پس :

د را ندار مقدمه ها موجبه باشدزیرا شرط اول را که باید یکی از است ،قیاس نامعتبراین 

 نادرست است.و نتیجۀ بدست آمده نیز

 

 مقدمات دارای عالمت مثبت باشد.یکی ازشرط دوم : حدوسط در

از  یکیمقدمه تکرار میشود باید دردوناست که حدوسط ، کلمه ای که دراین شرط بدین مع

 ت مثبت داشته باشد.الممقدمه عدوهرمقدمه ها یا در

پس ما این شرط را بعد ازشرط اول بررسی می کنیم. برای بررسی این شرط اول باید 

 مقدمه تعیین کنیم.دورامنۀ مصادیق موضوع و محمول را دد

ی بعضی پرندگان آبز پس :رنده ای حیوان است. بعضی حیوانات آبزی هستند. پهر مثال :

 هستند.

 صغرا  حملی                   ی حیوان است.پرنده اهر مقدمۀ اول :

 حدوسط )حیوان(قیاس اقترانی                                                                

 کبرا    حملی              وانات آبزی هستند. بعضی حی مقدمۀ دوم :

 بعضی پرندگان آبزی هستند. نتیجه :

ه ک اینکه نوع قیاس را تعیین کردیم ، شرایط حدوسط را بررسی می کنیم و می بینیمبعد از

 مقدمه تکرار شده است.دوحدوسط عیناً و به یک معنا در

    مقدمات موجبه باشد که ه باید یکی ازبعد شرط اول اعتبار قیاس را بررسی می کنیم ک

 این شرط وجود دارد.موجبه هستند وودمی بینیم هر

ۀ مصادیق موضوع و محمول را در ابتدا باید دامنپس به سراغ شرط دوم می رویم ، درس

   .دارد المت منفیمقدمه عدوه حدوسط یعنی کلمۀ "حیوان" درمی بینیم کمقدمه تعیین کنیم.دو
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 پس :

مقدمه ها عالمت یکی ازیرا شرط دوم را که باید حدوسط دراست ، زامعتبرنقیاس این 

 نادرست است.را ندارد و نتیجۀ بدست آمده نیز مثبت داشته باشد 

 

        بت دارند ، درنتیجه عالمت مثشرط سوم : هرکدام ازموضوع و محمول را که در

 مقدمه ای که آمده اند نیز باید دارای عالمت مثبت باشند.

ر ، دنتیجه ن دامنۀ مصادیق موضوع و محمول درتعییاین شرط بدین معناست که بعد از

ارای دمقدمه ای که آمده اند نیزالمت مثبت داشته باشند ، باید دراینها عصورتی که یکی از

 عالمت مثبت باشند.

ربه گبعضی پلنگ ها  پس :هیچ شیری پلنگ نیست. بعضی شیرها گربه سان اند.  مثال :

 سان نیستند.

 صغرا            حملی    هیچ شیری پلنگ نیست.  مقدمۀ اول :

  حدوسط )شیر(       قیاس اقترانی                                                                  

 کبرا            حملی بعضی شیرها گربه سان اند.  مقدمۀ دوم :

 بعضی پلنگ ها گربه سان نیستند. نتیجه :

ه حدوسط نیم کقیاس ، شرایط حدوسط را بررسی می کنیم و می بی تعیین نوعابتدا بعد ازدر

 به یک معنا آمده است.مقدمه عیناً ودویعنی کلمۀ "شیر" در

مقدمه ها یعنی مقدمۀ دوم از یرسی می کنیم و می بینیم که یکسپس شرط اول قیاس را بر

 موجبه است.

قدمۀ میعنی کلمۀ "شیر" در و می بینیم که حدوسط بعد شرط دوم قیاس را بررسی می کنیم

 اول دارای عالمت مثبت است.

امنۀ مصادیق موضوع و محمول را بعد شرط سوم قیاس را بررسی می کنیم ، اول باید د

ینیم که ب اینها دارای عالمت مثبت هستند ، میعیین کنیم و ببینیم که کدامیک ازنتیجه تدر

ت مثبت دارد ، باید این کلمه در       نتیجه محمول است ، عالمکلمۀ "گربه سان" که در

م مقدمۀ دوباشد که می بینیم "گربه سان" در دارای عالمت مثبتمقدمه ای که آمده است نیز

 آمده ولی دارای عالمت منفی است.
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 پس :

در  است ، زیرا شرط سوم قیاس را که باید موضوع و محمول را که قیاس نامعتبراین 

آمده  ترا ندارد و نتیجۀ بدس دمه ها نیز عالمت مثبت باشدمقنتیجه عالمت مثبت دارند ، در

 نادرست است.نیز

 نکات مهم :

 ابتدا باید شرایط حدوسط بررسی شود.قیاس ، دربررسی شرایط اعتبارقبل از – 1

 قیاس به ترتیب بررسی شوند.شرایط اعتبار – 2

بررسی شرط  این شرط  وجود داشت به سراغصورت بررسی شرط اول ، اگردر – 3

قط فدیگر الزم نیست ، زیرا قیاس اگر بررسی شرطهایاینصورت غیردوم می رویم ، در

رایط اعتبار قیاس در بررسی همۀ ش پس :نامعتبر است ، یک شرط را نداشته باشد نیز

 ما خواسته شود الزم است.سؤال ازصورتی که در

گیریم تا بتوانیم مثالها و تمرینها را حل ب یادرا  چهار نکتهباید  این درسدر به طور کلی :

 کنیم.

 نوع قیاس ، شکل قیاس ، دامنۀ مصادیق موضوع و محمول ، شرایط اعتبار قیاس

 مثال برای تمرین و یادگیری بیشتر :

هستند. هیچ برفی سبز نیست. پس ؛ بعضی برگها برف بعضی برگها سبز مثال اول :

 نیستند.

 اناری گالبی است.گالبی میوه است. پس ؛ هر. هرتاناری میوه اسهر مثال دوم :

انسانی فانی است. پس ؛ بعضی شاعرها فانی هستند. هربعضی انسانها شاعر مثال سوم :

 هستند.

شتری بچه زا است. بعضی پرندگان بچه زا هستند. پس ؛ بعضی شترها هر مثال چهارم :

 پرنده هستند.

گلی گیاه است. پس ؛ بعضی صورتی ها گیاه هر بعضی گلها صورتی نیستند. مثال پنجم :

 نیستند.
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 ستند.نیست. پس ؛ بعضی برگها برف نیهستند. هیچ برفی سبزبعضی برگها سبز مثال اول :

 صغرا                  حملیبعضی برگها سبز هستند.  مقدمۀ اول :

 حدوسط )سبز(           اقترانیقیاس                                                     

 کبرا                  حملی هیچ برفی سبز نیست.      مقدمۀ دوم :

  بعضی برگها برف نیستند. نتیجه :

 مقدمه عیناً و به یک معنا آمده است.دوهردربز" یعنی کلمۀ "س حدوسط 

 است. موجبهمقدمه ها نیزیکی از

 دوم عالمت مثبت دارد.مقدمۀ حدوسط یعنی کلمۀ "سبز" در

مقدمۀ دوم هم که آمده است عالمت مثبت دارد ، درنتیجه محمول است وکلمۀ "برف" که در

 عالمت مثبت دارد.

 است و نتیجۀ بدست آمده نیز درست است. قیاس معتبر پس :

 

 

 اناری گالبی است.گالبی میوه است. پس ؛ هراناری میوه است. هرهر مثال دوم :

 صغرا                  حملی اناری میوه است. هر ول :مقدمۀ ا

  حدوسط )میوه(            قیاس اقترانی                                                            

 حملی                    کبرا گالبی میوه است.هر مقدمۀ دوم :

  اناری گالبی است.هر نتیجه :

 مقدمه عیناً و به یک معنا آمده است.دوهرمۀ "میوه" درحدوسط یعنی کل

 موجبه است.مقدمه ها نیزیکی از

ل مقدمه عالمت منفی دارد ، در صورتی که باید حداقدوهر" درلمۀ "میوهحدوسط یعنی ک

 مقدمات مثبت باشد.یکی ازدر
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فی مقدمه مندوهررط دوم را ندارد ، یعنی حدوسط درچون شاست  معتبرناقیاس  پس :

 نادرست است.نتیجۀ بدست آمده نیزاست و

 

 

انسانی فانی است. پس ؛ بعضی شاعرها فانی هستند. هربعضی انسانها شاعر مثال سوم :

 هستند.

 صغرا                حملی بعضی انسانها شاعر هستند.  قدمۀ اول :م

 حدوسط )انسان(         قیاس اقترانی                                                                     

 کبرا                  حملی       هر انسانی فانی است.  مقدمۀ دوم :

  بعضی شاعرها فانی هستند. نتیجه :

 ک معنا آمده است.مقدمه عیناً و به یدوهرحدوسط  یعنی کلمۀ "انسان" در

  موجبه هستند.مقدمه دوهر

 مقدمۀ دوم عالمت مثبت دارد.حدوسط یعنی کلمۀ "انسان" در

 عالمت منفی دارند.دومحمول هرم نیست بررسی شود ، زیرا موضوع وشرط سوم هم الز

 درست است.نتیجۀ بدست آمده نیزاست وپس : قیاس معتبر

 

 

ا است. بعضی پرندگان بچه زا هستند. پس ؛ بعضی شترها شتری بچه زهر مثال چهارم :

 پرنده هستند.

 صغرا              حملی       شتری بچه زا است. هر مقدمۀ اول :

 حدوسط )بچه زا(       قیاس اقترانی                                                                    

 کبرا              حملیبعضی پرندگان بچه زا هستند.  مقدمۀ دوم :

 بعضی شترها بچه زا هستند. نتیجه :

 به یک معنا آمده است.عیناً و مقدمهدوهردرحدوسط یعنی کلمۀ "بچه زا" 

 مقدمه موجبه هستند.دوهر
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 مقدمه عالمت منفی دارد.دوهرحدوسط یعنی کلمۀ "بچه زا" در

مقدمه عالمت منفی دوهرحدوسط دراست ، زیرا شرط دوم را ندارد وقیاس نامعتبر پس ؛

 نادرست است.نتیجۀ بدست آمده نیزدارد و

 

یاه گگلی گیاه است. پس ؛ بعضی صورتی ها بعضی گلها صورتی نیستند. هر مثال پنجم :

 نیستند.

 صغرا                   حملیبعضی گلها صورتی نیستند.  مقدمۀ اول :

 حدوسط )گل(        قیاس اقترانی                                                         

 کبرا                    حملی           هر گلی گیاه است.  مقدمۀ دوم :

  تی ها گیاه نیستند.بعضی صور نتیجه :

 مقدمه عیناً و به یک معنا آمده است.دوهردرحدوسط یعنی کلمۀ "گل" 

 مقدمۀ دوم موجبه است.

 مقدمۀ دوم عالمت مثبت دارد.درحدوسط یعنی کلمۀ "گل" 

 مقدمۀ دوم که آمده عالمت منفی دارد.نتیجه محمول است ، درکلمۀ "گیاه" که در

مقدمۀ دوم عالمت ط سوم را ندارد و محمول نتیجه دریرا شراست ، ز پس ؛ قیاس نامعتبر

                   منفی دارد و نتیجۀ بدست آمده نیز نادرست است.
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 قضیه شرطی و قیاس استثنایی
 

 قضیه گفتاری است که احتمال صدق و کذب در آن راه دارد.

 قضیه یا  حملی  است  یا شرطی

 یا سلب می کنیم. قید و شرط به چیزی نسبت می دهیم در قضایای حملی چیزی را بدون

 

  مانند: ایران کشور پهناوری است.

 به شرط تحقق نسبتی دیگراما در قضایای شرطی، حکم به ثبوت یا سلب نسبتی می کنیم 

 

 مانند: اگر باران نبارد محصوالت کشاورزی از بین خواهد رفت.

https://drdars.ir/


 

 مدرس : فاطمه السادات شریف زاده                                                                                                      درس نهم منطق                                                              

 

2 
 

 در قضایای شرطی به اتصال و انفصال دو نسبت حکم می شود.

 قضیه شرطی دو قسم است :

 قضیه شرطی منفصل                  قضیه شرطی متصل 

 است.  متصلاگر قضیه شرطی دارای پیوستگی و اتصال باشد ،           قضیه شرطی متصل

 مانند:

 د نباشد، مسلمان نیست.اگر او موح

 به تفریح نمی روم. ، آنگاهاگر هوا خوب نباشد

 هرگاه فلز حرارت ببیند، آنگاه منبسط می شود.

 اگر امروز جمعه باشد، تعطیل است. 

 یا با هم به وقوع می پیوندند یا با هم به وقوع نمی پیوندند.دو جزء قضیه با یکدیگر اتصال و پیوستگی دارد. 
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 اجزای قضیه شرطی متصل:

 ب ،  آنگاه   الفاگر 

 مقدم )شرط(                              تالی )جزای شرط(                                

 رستگار است.،  احمد پرهیزگار باشداگر 

 تالی                مقدم                        

 است «-آنگاه-اگر»ساختار این قضیه به صورت 

 ممکن است مقدم و تالی جابجا شود. مانند:

 اگر مربی خوبی استخدام کرده باشیم.،  تیم ملی برنده خواهد شد

 مقدم                           تالی  

 

 .اگر وقت پیدا کنم ،نویسمها را امشب میتمرین

 مقدم                           تالی  
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، «مقدم»به عبارتی اینگونه نیست که  .، جزء دوم نیست«تالی»، جزء اول و «مقدم»در قضایای شرطی متصل، لزوماً 

 است. «مقدم»به لحاظِ معنا دنباله ی  «تالی». بلکه حتماً در ابتدای قضیه بیاید و تالی در قسمتِ دوم باشد

 

 ،«در این صورت» ، «هرگاه»الفاظ دیگری همچون  «آنگاه»یا « اگر» به جای لفظ وزمره گاهی در مکالماتِ ر

 .آیدمی« این شرط کهبه» ، «در صورتی که » ، «چنانچه»

 در این صورت برایت ترِدمیل خواهم خرید. ،اگر خوب ورزش کنی

 

 

 در زبان عادی یا ادات را حذف می کنیم یا به موارد دیگر تبدیل می کنیم. 

 در صورت تالش به موفقیت می رسی

 یعنی

 اگر تالش کنی موفق خواهی شد.
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قضیه شرطی متصل به لحاظ طبیعت اتصال و ارتباطی که میان مقدم و تالی آن برقرار است به لزومیه و اتفاقیه 

 تقسیم می شود.

 متصل لزومیه:قضیه شرطی 
قضیه ای است که میان دو نسبت، اتصال حقیقی برقرار است. منشأ این اتصال ، پیوندی است که موجب می شود 

 یکی از آنها مستلزم دیگری باشد. 

 بدین صورت که یکی از آن ها علت دیگری ، و یا هر دو معلول یک علت می باشند. 

 مانند:

 اگر آب گرم شود ، منبسط می گردد.

 این مثال، مقدم، علت تالی است.در 

 هنگامی که آب منبسط می شود، گرم شده است. 

 در اینجا برعکس قضیه قبل ، تالی، علت مقدم است.

 هنگامی که آب بجوشد، منبسط می شود.

در این قضیه، مقدم و تالی هر دو معلول یک علت هستند.  زیرا جوشیدن و انبساط، هر دو، معلول یک درجۀ 

 می باشند.حرارت خاص 
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 قضیه شرطی متصل اتفاقیه:
قضیه ای است که میان دو نسبت، اتصال حقیقی برقرار نیست؛ زیرا پیوندی که مالزمۀ میان آن دو را ایجاب کند، 

 اما اتفاقاً حصول تالی مقارن با حصول مقدم بوده است. وجود ندارد.

 مانند:

درس، وارد کالس شده باشد که در این صورت گفته می مثل آنکه به طور اتفاقی چندین بار، احمد پس از شروع 

 شود:

 هرگاه احمد وارد کالس شود، درس از پیش شروع شده است.

 دیگر: های مثال

 اگر امروز شنبه باشد، آنگاه درس منطق داریم.

 که این تقارن اتفاقی است.

 اگر مریم درس بخواند، من هم درس خواهم خواند.

 هم خرید خواهم کرد.اگر رضا به خرید برود ، من 

 پس لزومی میان آنها وجود ندارد الّا اعتباری که گوینده بیان کرده و خودش شرط کرده است.
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اکثر قواعد قیاس های استثنایی که در قضایای 

شرطی به دست می آیند ، در قضایای اتفاقیه 

 چندان نمی توانیم نتیجه گیری کنیم.
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          صلقضیه شرطی منف

 گویند. میشرطی منفصل گسستگی داشته باشند ، به آن هنگامی که دو جزء و نسبت قضیه با یکدیگر عناد و  

 مانند:

 امروز یا دوشنبه است یا سه شنبه

 او یا شیرازی است یا اصفهانی

 قضیه شرطی منفصل به سه قسم است:

 

 مانعه الرفع یا مانعه الخلوّ                   مانعه الجمع                      حقیقی     

 «_یا _یا»ساختار قضیه شرطی منفصل به صورت 

 



 

 مدرس : فاطمه السادات شریف زاده                                                                                                      درس نهم منطق                                                              

 

9 
 

 قضیه شرطی منفصل حقیقی

 هم درست بودنِ )صدق( دو طرف قضیه محال است و هم غلط بودن )کذب( دو طرف محال است.

 )اجتماع و ارتفاع محال(

 مانند:

 یا این قضیه صادق است یا کاذب

 نمی تواند هم صادق باشد هم کاذب، نمی تواند نه صادق باشد نه کاذب این قضیه

 مثالهای دیگر:

 یا قضیه شرطی، متصل است یا منفصل

 یا عالم متناهی است یا نامتناهی 

 جسم مرکب است یا بسیطیا  
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 :الجمع )غیر قابل جمع در صدق(منفصل مانعه

 غلط بودن )کذب( دو طرف قضیه محال نباشددرست بودن )صدق( دو طرف قضیه محال باشد اما 

 ز(ارتفاع جای ،)اجتماع محال

 مانند:

 «لحظه تحویل سال یا درقزوین هستم یا در ساری » 

 نباشد. کدامتواند در هیچ جا باشد اما می محال است در یک لحظه در هر دو

 مثالهای دیگر:

 سیب است یا پرتقالآن میوه یا 

 طال است یا نقره این فلزیا 

 قرمز است یا آبیخودکار معلم یا 
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 الخلو)غیر قابل جمع در کذب(الرفع یا مانعه  منفصل مانعه

 اجتماعشان جایز است. محال است دو طرف کاذب باشند در حالی که

 ، ارتفاع محال()اجتماع جائز

 مانند:

 این جسم یا غیر سفید است یا غیر سیاه

 نمی تواند هیچکدام نباشد. سیاه، امامی تواند هم غیر سفید باشد هم غیر 

 یک شیء یا علت است یا معلول

 می تواند هم علت باشد هم معلول ، اما نمی شود نه علت باشد نه معلول.
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 قضایای منفصل دارای سه حالت زیر هستند:

 حقیقی منفصل )کدام هیچ نه و دو هر نه( ب یا الف

 مانعه الجمع منفصل )کدام هیچ شاید و دو هر نه( ب یا الف

 مانعه الرفع منفصل )دو هر شاید و کدام هیچ نه( ب یا الف
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 میان دو جزء قضایای شرطی منفصل و دو قضیه حملی که دارای یکی از روابط تقابل هستند

 .تناظر برقرار است ،از نظر صدق و کذب 

 

 است.تناقض ، نسبت بین دو جزء قضیه شرطی منفصل حقیقی

 .استتضاد  ،الجمعبین دو جزء قضیه شرطی منفصل مانعه نسبت

 است.تداخلِ تحت تضاد الخلو، نسبت بین دو جزء قضیه شرطی منفصل مانعه

 
 

  از  و دارند برای رابطه تضاد و دعوا دو نفری که باهم اختالف، از مثال االکلنگ برای رابطه تناقضاز مثال

توان برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قیاس ، میتضاد برای رابطه تداخل تحت ینگهبانسرباز برای دو مثال 

 استثنائی متناظر آنها استفاده نمود.
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 :شودبرای تشخیص اقسام قضایای شرطی منفصل از یکدیگر، دو سؤال مطرح می

 

 آیا امکان دارد دو جزء قضیه منفصل با هم صادق باشند؟-1

 ؟کاذب باشند آیا امکان دارد دو جزء قضیه منفصل با هم-2

 

 .استقضیه حقیقی باشد، ، منفی به هر دو سؤالاگر پاسخ 

 )غیر قابل جمع در صدق( است الجمع قضیه مانعه، باشد ، منفیپاسخ به سؤال اولاگر 

 است. ()غیر قابل جمع در کذب رفعال، مانعهقضیهباشد  ، منفیپاسخ سؤال دوماگر 
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 قضیه شرطی سالبه:

 ممکن است موجبه یا سالبه باشد.هر قضیه شرطی 

 اگر از دانش آموزان پرسیده شود، سالبه قضیه زیر چیست؟

 اگر باران ببارد هوا لطیف می شود

 دانش آموزان پاسخ خواهند داد که:

 اگر باران نبارد هوا لطیف می شود

 اگر باران ببارد هوا لطیف نمی شود

 اگر باران نبارد هوا لطیف نمی شود

 که هر سه این ها اشتباه است. 
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 .نمی شودبا سالبه کردن مقدم یا سالبه کردن تالی یا هر دو قضیه سالبه 

 سالبه قضیه در شرطی ها به گونه ای است که 

 باید کل نسبت نفی شود.

 یعنی اگر اتصال و انفصال را رفع کنیم، به قضیه شرطی سالبه دست پیدا خواهیم کرد.

 

 نیست که هرگاه کسی عالم باشد بافضیلت باشد.چنین 

 چنین نیست که اگر الف آنگاه ب 
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 مثال برای قضیه شرطی منفصل سالبه:

 مثلث یا قائم الزاویه باشد یا متساوی الساقینکه چنین نیست 

و  معاندت و منافاتی نیستزیرا بین این دو امر )قائم الزاویه بودن و متساوی الساقین بودن( 

 اجتماع هر دو ممکن است.

 کرده ایم، به قضیه شرطی منفصل سالبه دست یافته ایم. نفیدر اینگونه قضایا چون انفصال را 

  یا الف یا بچنین نیست که 
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 منفصله:اقسام 
 اتفاقیه -2عنادیه   -1منفصل دو تقسیم دارد: شرطی 

 عنادیه

قضیه شرطی منفصلی است که میان طرفین آن تنافی و ناسازگاری حقیقی برقرار است؛ بدین نحو که آن 

 د.طرف دیگر تنافی و ناسازگاری دار ذات نسبت در هر یک از طرفین، با ذات نسبت در

 : عدد صحیح یا زوج است یا فرد است.مانند 

 اتفاقیه

قضیه شرطی منفصلی است که میان طرفین آن تنافی و ناسازگاری حقیقی ذاتی برقرار نیست؛ بلکه آن 

بیرون از ذات، با یکدیگر جمع نشده ، و یکی بدون  طرفین به طور اتفاقی و تصادفی، در اثر یک امر

 دیگری تحقق یافته است.

 یا محمد است یا باقر است. ،کسی که در اتاق نشسته مانند:

 مانند: این کتاب یا در باب منطق است و یا مالِ حسن است.یا 
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 یاس استثنائی:ق
 

 در یکی از مقدمات استدالل ذکر شده باشد.    نقیض نتیجهیا  عین نتیجهشود که به قیاسی گفته می  
 

 
 )قضیه شرطی متصل(        .   ، هوا ابری استاگر باران ببارد مثال:

  (قضیه  حملی)                          هوا اَبری نیست.  لیکن  
 است. باران نباریده                                               

 
 ،استشود که یکی شرطی و دیگری حملی قیاس استثنایی از دو مقدمه تشکیل می

 نتیجۀ قضیه حملی است.
 

 است که از ادات استثناست. « لیکن»وجه تسمیه این نوع قضایا به استثنایی ، لفظ 
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یقیاس استثنای

انفصالی

غیر قابل جمع 

در کذب

غیرقابل جمع 

در صدق
حقیقیه

اتصالی
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 استثنایی اتصالی قیاس 

 صل است.اول قیاس استثنایی اتصالی ، قضیه شرطی متۀ مقدم

 آن یعنی به مقدمه حملی آن بستگی دارد که چگونگی مقدمه دومبه  اعتبار یا عدم اعتبار قیاس استثنائی متصل

 رفع تالی -2وضع مقدم  -1         چهار حالت داشته که فقط دوتای آن معتبر است؛

 قضیه شرطی متصل()            شودمیهوا لطیف  ،اگر باران ببارد مثال:

 )قضیه حملی(                            )وضع مقدم( باران باریده 

  وضع تالی(شود میپس هوا لطیف(    )قضیه حملی )خبری 

 معتبر است.« وضع مقدم»حالت  ،در قیاس فوق
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 قضیه شرطی متصل()            شودمیهوا لطیف  ،اگر باران ببارد مثال:

 )قضیه حملی(                            (رفع تالی)  شدهنلطیف هوا 

  (رفع مقدم) باریده است.ن بارانپس    )قضیه حملی )خبری 

 معتبر است.«  رفع تالی »حالت  ،در قیاس فوق

 رفع مقدممغالطه 

 دشومیهوا لطیف  ،اگر باران ببارد مثال:

 )رفع مقدم(                باران نباریده          

 ؟نامشخص 

 است. نا معتبر« رفع مقدم»حالت  ،در قیاس فوق
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 وضع تالی مغالطه 

 دشومیهوا لطیف  ،اگر باران ببارد مثال:

 (وضع تالی)                  لطیف شدههوا              

 ؟نامشخص 

 است. نا معتبر« وضع تالی»حالت  ،در قیاس فوق

 « رفع مقدمۀ مغالط»و « یوضع تال ۀمغالط»
 

 معتبر قیاس استثنائی اتصالینتیجه گرفتن از حاالت نا
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 انفصالیقیاس استثنایی 

به سه حالت ا ذاز سه قضیۀ شرطی منفصل باشد. لد یکی ناستثنایی انفصالی می توانخست قیاس مقدمۀ 

 تقسیم می شود:

 :حقیقی انفصالیقیاس استثنایی 

ذب صل حقیقی است که هم صدق و هم کشرطی منف ۀقضی ،نخست قیاس استثنایی منفصله حقیقی ۀمقدم

از صدق یکی به کذب دیگری و از کذب یکی به صدق  ،دو جزء آن محال است و همچون رابطه تناقض

 رسیم.میدیگر جزء 
 

 بنابراین با چهار حالت در این قیاس مواجه هستیم که هر چهار حالت آن معتبر است:

 اثبات طرف دیگر             نفی یکی از طرفین                      ر  نفی طرف دیگ              اثبات یکی از طرفین
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 نفی طرف دیگریکی از طرفین                اثبات  :حقیقی انفصالی
 :مثال

 یا تصور جزئی است یا کلی                 تصور جزئی است یا کلی               یا 

 لیکن کلی است                                          جزئی است    لیکن 

 )معتبر( پس: جزئی نیست.                                )معتبر(کلی نیست   پس:

 

 اثبات طرف دیگرکی از طرفین                  ینفی  :حقیقی انفصالی
 :مثال

 یا تصور جزئی است یا کلی                          تصور جزئی است یا کلی            یا 

 لیکن کلی نیست                                  جزئی نیست              لیکن 

 )معتبر( پس جزئی است.                                          )معتبر(کلی است. پس 
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 :لجمع(اهقیاس انفصالی غیر قابل جمع در صدق )مانع

 .لجمع استاهمانع ضیه شرطی منفصلق ،یکی از مقدمات این قیاس

تواند داشته باشد فقط دو میین قیاس اهلجمع از چهار حالتی کاهبا توجه به شرایط و قواعد شرطی منفصله مانع

 .حالت اثباتی آن معتبر است

 کذب )نفی( طرف دیگر صدق )اثبات( یکی از طرفین

 ثال:م

 است یا چهارشنبه سه شنبهفردا یا 

 شنبه است سهلیکن 

 بر()معت چهارشنبه نیست.  پس:
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 است یا چهارشنبه سه شنبهفردا یا 

 چهارشنبه است.لیکن 

 )معتبر(سه شنبه نیست. پس 

 

 نتیجه نامشخصکذب )نفی( یک از طرفین : حالت دیگر معتبر نیستدو 

 بهاست یا چهارشن سه شنبهفردا یا                                             است یا چهارشنبه سه شنبهفردا یا 

 چهارشنبه نیستلیکن                                                               سه شنبه نیست.لیکن 

 توان به نتیجۀ مشخصی رسید.نمی                                       توان به نتیجۀ مشخصی رسید.نمی 
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 (لرفعاهقیاس استثنایی انفصالی غیر قابل جمع در کذب )مانع

 .است رفعلاهمانع ضیه شرطی منفصلق ،یکی از مقدمات این قیاس

باشد میین قیاس معتبر ا هار حالت تشکیل دهندتنها دو حالت از چه عرفلاهبا توجه به شرایط شرطی منفصل مانع

 : یعنی حاالت کذبی اجزاء

 اثبات و صدق طرف دیگرنفی و کذب یکی از طرفین 

 مثال:

 ارد یا گرماشیء داغ، نور دیا                                          شیء داغ، نور دارد یا گرمایا 

 لیکن گرما ندارد                                                               نور نداردلیکن 

 )معتبر( نور دارد : پس                                                      )معتبر( گرما دارد :پس
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 حالت دیگر نامعتبر است یعنی:  دو 

 نامشخص نتیجه اثبات یکی از طرفین

 مثال:

 ارد یا گرماشیء داغ، نور دیا                                          شیء داغ، نور دارد یا گرمایا 

 لیکن گرما دارد                                                      نور دارد لیکن 

 توان به نتیجۀ مشخصی رسید.نمی                                       توان به نتیجۀ مشخصی رسید.نمی 
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 فصل : هفتم

 درس: دهم

 نام طراح: فیروزه

 شهرستان : بجنورد 

 

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 دبیرخانه راهبردی کشوری فلسفه

 تولید کننده در استان خراسان شمالی

 

 محتوای نوشتاری 

 کتاب : منطق

  1399 -1400سال تحصیلی: 

 درس : سنجشگری در تفکرعنوان 

 :اهداف کلی درس

 آشنایی با تفکر انتقادی و چیستی آن -

 توجه به مغالطه در اثر عوامل روانی  -

 جمع بندی درس منطق وبازگشت به هدف منطق، که جلوگیری از مغالطات است . -

 اهداف جزئی درس:

 صوری           آشنایی با تفکر انتقادی -

               غیر صوری      آشنایی با خطاهای ذهنی -

 آشنایی با چند مغالطه در اثر عوامل روانی  -

 مغالطه مسموم کردن چاه  -

 مغالطه تله گذاری  -

 مغالطه توسل به احساسات  -

 مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی  -

 :خالصه درس

 در منابع فارسی از تفکر انتقادی با عناوین زیر یاد شده است: 

 تفکر انتقادی = تفکر نقدی = تفکر نقادانه = تفکر سنجشگرانه = سنجشگرانه اندیشی = اندیشه انتقادی و ...

گفتنی است که انتقادی بودن در اینجا تنها جنبه سلبی ندارد، بلکه به معنای بررسی نکات مثبت و منفی است . 

 باشد. « سنجشگرانه اندیشی» یا « تفکر سنجشگرانه »شاید بهترین معادل آن در زبان فارسی 

 :تفکر نقادانه

 تفاوت تفکر نقادانه و غیرنقادانه  .1

 د و غیر نقادویژگی های متفکر نقا .2

 سؤاالت اصلی در تفکر نقادانه  .3

 تفکر نقادانه یا سنجشگرانه، فراگیری تفکر و تفکر کردن درباره نحوه صحیح تفکر است. -

 تفکر نقادانه همان فراگیری و کاربرد اصول و قواعد منطقی است. -

 ه به آن و پرسیدن سؤاالت درست و به جا است . تفاوت مهم تفکر نقاد و غیر نقاد: جدی گرفتن فرایند تفکر و توجه آگاهان -

 کند. ع، آن را از وجوه مختلف بررسی میمتفکر نقاد هنگام شنیدن یک مطلب یا تصمیم گیری درباره یک موضو -


